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المقدمة

تحتوي كلمة هللا على مئات آالالف الكلمات – ولكن ليس فيها صور، أو رسومات، 
أو خرائط، أو مخططات بيانيَّة؛ فكلمات هللا هي كلماٌت في مجملها.

واآلن كتابك المقدَّس، هو كتاُب صوٍر ملونة، وقصةٌ كتابية حيّة بل وأكثر من ذلك. 
إنه كتاٌب متعدد الحواس كالحياة تماًما، فمن المفترض أن ترى – بعيني ذهنك – زنابق 
الحقل التي ال يرعاها أحد سوى هللا. من المفترض أن تشعر بالقلق الذي شعَرت به أستير 
المفترض  لها. من  الملك  الفارسي من دون دعوة  الملك  إلى غرفة عرش  تدخل   وهي 
ق الحبوب المحمَّصة والتفاح  أن تشعر بفرح تهليل أوصنَّا (خلّصنا) وألم االستهزاء. تتذوَّ
وكعك الزبيب والعسل – وتصبح قادًرا على تخيّل كيف يمكن أن تكون الحكمة »أحلى 
من العسل.« تتنسَّم رائحة البخور واألرز، الخبز الطازج ومصباح الزيت، الدم والنار 
والدخان – وتتعلّم شيئًا عن معنى رحمة ومجد هللا. وبما أّن قصة حياة يسوع مكشوفة، 
تلميذه  عند  األمل  بخيبة  الصاعق  وبالشعور  الدين،  قادة  من  المتزايد  بالِعداء  ستشعر 

عندما قُتل، ومن ثم بزوغ الفرح األبدي عندما أدركوا أنه حّي.

يخبرنا هللا قصًصا دراميَّة. إنّه يضع استعارات أرضية للعمل، وبالقراءة واالستماع، 
ترى صوًرا متحركة في ذهنك. وبذلك يكون التأثير من ناحية المفاهيم واألعماق أيًضا. 
يتكلم هللا باألرضيَّات وبالكلمات المقدَّسة لكي يغيّرك، ال لكي يمنحك المزيد من المعلومات.

ثانيًا،  الناس.«  إّن هللا يحبُّ  المقدَّس  الكتاب  أوالً، »يقول  التالية.  الجمل  تأثير   قارن 
المعنى،  نفس  تحملن  إنهما  حتّى  صحيحتان.  العبارتان  الصالح«.  الراعي  هو  »أنا 
ولكنهما ال تقومان بنفس العمل. فالعبارة الثانية تُقدَّم لك وتبقى معك وتعمل فيك، إذ أنها 

تُرافق بصوٍر وقصص.

كيفية عمل  أموًرا عن  تعليمنا  إلى  تريب  لين وبول  تيم  يميل  التالية،  الصفحات  في 
الحياة المسيحية؛ ليست أموًرا نظريَّة وإنما واقعيَّة. كذلك الحقائق التي يعلِّمونها تترافق 
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حان الطرق التي تعمل  مع صوٍر وقصص. سيخبرانك قصًصا عن أناٍس حقيقيين، ويوضِّ
بها نعمة هللا في حياتنا. في الواقع، كثيًرا ما سيُطلب منك أن تضيف قصتك الخاصة، 

إلضفاء صفة شخصية على ما قد تعلَّمته.

ةً من الفصل الثالث إلى الرابع  سوف يستخدم هذا الكتاب أيًضا صورةً مرئية، خاصَّ
 عشر (الفصول التي تعكس الدروس في منهاج كيف يتغيّر الناس). إنه يصّور نوعين 
القاحلة  األشــواك  شجيرة  تنمو  الحارقة،  الصحراء  في  تنمو  التي  المزروعات   من 
في المكان الذي ال توجد فيه رطوبة؛ وتزدهر الشجرة المثمرة في المكان الذي تتحرك 

فيه جذورها بثبات نحو مصدر المياه العذبة.

طلب منّي المؤلِّفان أن أكتب هذه المقدمة ألنهما استعارا صورتهما المرئية الخاصة 
 »The Dynamics of Biblical Change من منهٍج يُدعى »آليّات التغيير الكتابي
زملئي،  من  اثنين  قِبل  من  تفضيلي  يتم  أن  فني  يشرِّ  .1980 عام  أوالً  قدَّمتُه   الذي 
استعرُت  فقد  بالكامل،  الفضل  أخذ  يمكنني  ال  بالطبع،  ولكن  سابقًا.  تلميذي  من  كانا 
لتها ببساطة إلى استعارٍة شاملة  الصورة المرئية – من الكتاب المقدَّس، إرميا 17 – وعدَّ
عن الحياة المسيحية. أتمنى أن تساعد هذه الصورة القّراء، وتساعدك لكي تضع في قلبك 

جميع ما ستقرأه في الفصول التالية وتطبّقه عمليًا.

تصرخ  التي  األصــوات  من  العديد  هناك  أيًضا،  كنيستنا  وفي  األوســع  العالم   في 
والمعرفة،  والمال،  والصحة،  السعادة،  سأمنحك  أنا  مهم.  أنا   ! إليَّ “أصِغ  آذاننا،  في 
والنجاح، والحب.” إنَّ بعض تلك األصوات هامة ومساعدة بالفعل، ولكن معظمها فارٌغ 
بل فائدة. في أحسن األحوال، تكون األمور التي تقدِّمها تقريبًا ليست بنفس األهميّة التي 

افتُرض أن تكون عليها؛ وفي أسوأ األحوال، تعود بها إلى الوراء.

يقوله  ما  كان  إن   How People Change الناس؟ يتغيّر  كيف  السؤال  ماذا عن 
حياٍة أو موت –  بالفعل – مسألةُ  إنه هام  إليهما.  إًذا أن تصغي  المؤلِّفان حقيقيًا، عليك 
بالحكمة”  يُقارن  أن  يمكن  فيه  ترغب  أم ال، “ال شيء  كإنساٍن حكيم  تنمو  كنت  سواء 
(أمثال15:3)؛ في الواقع، هناك أمٌر واحد أكثر أهمية. إليك هنا الطريقة التي يفّكر فيها 
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هللاُ ذاتُه في السؤال:

بِِغنَاهُ.  اْلَغنِيُّ  يَْفتَِخِر  َوالَ  بَِجبَُروتِِه  اْلَجبَّاُر  يَْفتَِخِر  َوالَ  بِِحْكَمتِِه  اْلَحِكيُم  يَْفتَِخَرنَّ   »الَ 
َوقََضاًء  َرْحَمةً  انُِع  الصَّ بُّ  الرَّ أَنَا  أَنِّي  َويَْعِرفُنِي  يَْفَهُم  بِأَنَّهُ  اْلُمْفتَِخُر:  لِيَْفتَِخَرنَّ  بَِهَذا  بَْل 

« (إرميا 24-23:9). بُّ َوَعْدالً فِي األَْرِض ألَنِّي بَِهِذِه أَُسرُّ يَقُوُل الرَّ

كتاب كيف يتغيّر الناس يبدأ باهلل، وبذلك يتجنَّب العيب القاتل الموجود في جميع كتب 
المتزايد  اإلدراك  ذلك  إلى  تصل  عندما  عميقًا  اختلفًا  تختلف  الذاتية. سوف  المساعدة 
 »لسُت أنا محور كل ما في الحياة.« إنَّ كّل شيء يدور حول ذاك الذي أعاد صنعنا – 
جماعٍة  وسط  تشكلينا  أعاد  وبالتالي  صورته،  على   – مًعا  وجميعنا  بمفرده  واحٍد  كلُّ 

تمارس المحبة والعطف والعدل واالستقامة على األرض. »بهذه األمور أنا أُسّر«.

David Powlison ديفيد بوليسون

      يوليو 2005





الفصل األول

فجوة اإلنجيل

في البداية كنت منبهًرا. لم يكن فِيليب مطَّلًعا على الكتاب المقدَّس واللهوت النظامي 
فقط، ولكنه امتلك مكتبةً واسعة من التفاسير الكتابية لسلسلة »من هو« لكتّاٍب الهوتيين. 
كان هنالك بضعة مواقع في الكتاب المقدَّس والقليل من المراجع اللهوتية يمكنني القول 
بأنّها كانت تُعتبر جديدة بالنسبة لفِيليب. ولكن هناك أمٌر خاطىء بشدَّة. فإذا تحولت من 

مكتبة فِيليب لترى شرائط الفيديو عن حياته، سترى رجلً مختلفًا تماًما.

 لقد بدا عليه دائًما أنه يشير إلى األمور الخاطئة التي حوله، ولكن ما حقَّقه من نجاح
الجمباز،  بلعبة  المتخصصين  بمهارٍة الهوتية مثل  يتمتع  جًدا. كان  قليلً  نفسه كان  في 
بعد  يوًما  يضطرب  كان  إِيلي  من  زواجه  العلقات.  ناحية  من  كالمشلول  عاش  ولكنّه 
التي  المشاكل  من  الهائل  التدفق  تصحيح  أو  تشخيص  عن  تماًما  عاجًزا  بدا  لقد  يوم. 
 كانت تمتص األوكسجين من علقته. كانت علقاته مع األطفال الكبار الناضجين بعيدة 
يكن  لم  الكبيرة.  العائلة  الدراما ضمن  بعض  في  متورط  أنه  وبدا  األحوال،  أحسن  في 
الكثير  أمضى  لقد  عقود.  ثلثة  خلل  كنائس  أربع  في  التزم  وقد  بمهنته،  أبًدا   مقتنًعا 
لخدمة  الوقت  من  القليل  سوى  لديه  يتبقى  لم  لذا  الخاصة،  مشاكله  حّل  في  الوقت  من 

اآلخرين.

إِيلي  فِيليب مع  يتشاجر  فلم  فِيليب.  لم يظهر بوضوح في »فيديو«  ذلك  أّن  المشكلة 
علنيةً أبًدا، لم ينفصل أبًدا، ولم يفكرا بالطلق. لقد كانا مواظبَين على حضور الكنيسة 
المعرفة  المقدَّس، كانت تظهر عليه  الكتاب  التلمذة وفي دراسات  والعطاء. في فصول 
وااللتزام. ولكن في المنزل، كان من السهل أن ينزعج ومن ثم ينفجر. كان يقضي معظم 
برنامجهم  غير  أموٍر  إِيلي عن  مع  يتكلم  كان  ما  فنادًرا  الكمبيوتر،  أمام  فراغه  أوقات 
الصبر.  وعديمة  قاسية  تجاهها  أفعاله  ردود  كانت  األمــور  هذه  مع  وحتّى   اليومي، 

لم تتصف حياة فِيليب بمصطلحات مثل، الحب والنعمة والفرح.
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لت إِيلي شعورها باإلحباط على الكنيسة إذ شعرت بأن ال أحد يستطيع أن »يعرف«  حمَّ
معينة  مواد  على  مدمنًا  يكن  لم  الجسدية،  الناحية  من  فًا  متعسِّ يكن  لم  بالفعل.   فِيليب 
أو على أموٍر إباحية، ولم يهجر عائلته؛ لذلك تدفقت عليه العناية الرعوية. في كّل مرة 
كان الناس يبحثون فيها عن فِيليب ليقود دراسة للكتاب المقدَّس أو ليعلّم حّصة الهوتية، 
بالمرارة  الشعور  تقاوم  كي  بوسعها  ما  كل  فعلت  لقد  داخلها.  في  تصارع  إِيلي  كانت 
والسخرية، ولكنها بدأت في خسارة المعركة. فقد كانت تجد نفسها في بعض األوقات، 

وراء طاولة المطبخ تائهةً في أحلم اليقظة في حياٍة من دون فِيليب.

أكثر من ذلك.  الشكل  بهذا  قادرة على االستمرار  تعد  لم  أنها  فِيليب   أخيًرا، أخبرت 
المشورة.  على  ليحصل  معها  يأتي  أن  منه  وطلبت  للمساعدة،  تحتاج  أنها  علمت   لقد 

في البداية رفض فِيليب بغضب، ولكنه وافق في النهاية على المحاولة.

 خلل لقائنا األول مًعا، تركُت لهما معظم الوقت كي يتكلّما. كان هناك أمٌر غريب 
عودتي  طريق  في  وأنــا  القصة  صعقتني  تمييزه.  أستطع  لم  ولكنني  قصتهما،   في 
إلى المنزل: لقد عرضا عليَّ تاريًخا واسًعا، ولكن لم يكن فيه إالّ إشارة بسيطة جًدا لوجود 
هللا. لقد كان هنا رجٌل الهوتّي، وزوجةٌ مؤمنة، ولكن قصة حياتهما كانت خالية من وجود 

هللا تماًما!

كان فِيليب وإِيلي يعانيان من فجوٍة هائلة في فهمهما لإلنجيل. وكأنهما كانا يحاوالن 
العيش في حفرٍة محدقة في منتصف منزلهم، وكانا يلتفَّان حولها كل يوم. كانت األمور 
تقع فيها، وهي بدورها كانت تكبر أكثر، ولكن من الواضح أنهما لم يدركا وجود تلك 
الحفرة. لم يدركا أّن المنازل األخرى ال تحتوي على هذه الحفرة، وبالتالي لم تكن بحاجة 
يقرأه  كان  الذي  الحفرة«  إصلح  »دليل  يمتلك  كان  فِيليب  إّن  حتّى  للهدم.  أو  للتجديد 
بالكامل، ولكنه لم يقوده إلصلح حفرته. عانت إِيلي من الغبار والرائحة والحرارة التي 
األمور.  تلك  التعامل مع  فكرة عن طريقة  أيّة  لديها  يكن  لم  الحفرة، ولكن   اندفعت من 

تلك كانت حياتهما المسيحية.

أتمنى لو كان فِيليب وإِيلي وحدهما من يعانيان من تلك الحالة، ولكنني مقتنع تماًما أّن 
هناك العديد من فِيليب وإِيلي بيننا. في الغالب هناك فجوة كبيرة في فهمنا للكتاب المقدَّس، 
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وهي تُفسد هويتنا كمسيحيين وتُفسد فهمنا لعمل هللا في زمننا الحاضر. وهذه الفجوة تُتلف 
تدريجيًا جميع العلقات في حياتنا، وجميع القرارات التي نتّخذها، وكّل محاولة لخدمة 

اآلخرين. وفي النهاية نعيش كعميان، وكأّن الفجوة ليست موجودة.

فهم الفجوة

أفضل  بشكٍل  الفجوة  هذه   ،9-3:1 الثانية  رسالته  في  الرسول  بطرس  لنا   يصف 
من الفقرات األخرى.

قَْد َوَهبَْت لَنَا ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحيَاِة َوالتَّْقَوى، بَِمْعِرفَِة الَِّذي َدَعانَا  اإِللَِهيَّةَ  َكَما أَنَّ قُْدَرتَهُ 
بِاْلَمْجِد َواْلفَِضيلَِة، اللََّذْيِن بِِهَما قَْد َوَهَب لَنَا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثَِّمينَةَ لَِكْي تَِصيُروا بَِها 
ْهَوِة. َولَِهَذا َعْينِِه َوأَْنتُْم  ُشَرَكاَء الطَّبِيَعِة اإِللَِهيَِّة، َهاِربِيَن ِمَن اْلفََساِد الَِّذي فِي اْلَعالَِم بِالشَّ
ُموا فِي إِيَمانُِكْم فَِضيلَةً، َوفِي اْلفَِضيلَِة َمْعِرفَةً، َوفِي اْلَمْعِرفَِة تََعفُّفاً،  بَاِذلُوَن ُكلَّ اْجتَِهاٍد قَدِّ
ِة األََخِويَِّة  ْبِر تَْقَوى، َوفِي التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِويَّةً، َوفِي اْلَمَودَّ َوفِي التََّعفُِّف َصْبراً، َوفِي الصَّ
َمَحبَّةً. ألَنَّ َهِذِه إَِذا َكانَْت فِيُكْم َوَكثَُرْت، تَُصيُِّرُكْم الَ ُمتََكاِسلِيَن َوالَ َغْيَر ُمْثِمِريَن لَِمْعِرفَِة 
َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح. ألَنَّ الَِّذي لَْيَس ِعْنَدهُ َهِذِه ُهَو أَْعَمى قَِصيُر اْلبََصِر، قَْد نَِسَي تَْطِهيَر 

الِفَِة. َخطَايَاهُ السَّ

الرسول  بطرس  يشير  التاسع،  العدد  في  الفجوة.  أعراض  على  نظرة  نلقي  دعونا 
إيمانهم.  من  المتوقَّع  الثمر  تُنتج  ال  حياتهم  ولكن  هللا،  يعرفون  أناًسا  هناك  أّن   إلى 
ال تتسم حياتهم بالعلقات المسالمة الُمحبة، وعبادة هللا اليومية الطبيعية الحّساسة، والعلقة 
الصّحية والمتّزنة مع األمور المادية، والنمو الروحي المستمر. عوًضا عن ذلك يترك 
هؤالء المؤمنون دربًا من العلقات المكسورة، ويسيرون مع هللا بالمعرفة دون العلقة 
بشكٍل  حياتهم  في  الروحي  النمو  وينعدم  المادية،  األمور  مع  ويصارعون  الشخصية، 
واضح. هناك أمٌر خاطئ في هذا الحصاد؛ فهو يتناقض مع اإليمان الُمفتَرض أن يكون 

مصدًرا له.

تصف كلمات الرسول بطرس فِيليب وإِيلي. لقد كانا »عاجَزين وغير مثمَرين« بعدة 
 طرق. فنُدوب الصراع شلَّت احترامهما لبعضهما وبالتالي لم يتبقى بينهما سوى القليل 
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بشكٍل سيء،  كنائس  ثلث  وتركا  الجيران  مع  ينسجما  لم  العفوية.  الموّدة  أو  الثقة  من 
القليل من الشفافية والموّدة في عبادتهما هلل. لقد بدت حياتهما المسيحية  كما كان هناك 
لحياتهما  الخاصة  ودعوة هللا  العبادة،  تحركها  كونها علقة  من  أكثر  فكريَّة  كنظريات 
كانت واجبًا يجب تأديته أكثر من كونها فرًحا يسعيان إليه. لم يكن مفاجئًا أن يكافحا مع 
الدين، فاألمور المادية حلّت محّل األمور الروحية منذ زمٍن طويل. وأكثر من أّي شيء 
ح بها كّل واحٍد عن اآلخر  آخر، بدا عليهما أنهما عالقان. إذا سّجلَت الشكاوى التي صرَّ

على مدى عشر سنوات، فيمكنك إدراج الشريط بسلسة في أيٍّ من جداالتهما اليوم.

لماذا هناك الكثير من المسيحيين »غير الفّعالين وغير المنتجين« اليوم؟ لقد عرض 
الرسول بطرس في العدد التاسع التشخيص: إنهم قصيرو البصيرة وعميان، نسوا أنهم 
أيامنا هذه.  في  اإلنجيل  قوة ورجاء  إنهم عميان عن  السابقة.  تطهَّروا من خطاياهم   قد 

ما معنى هذا؟

الخبر السار إلنجيل يسوع المسيح هو »حينذاك-اآلن-حينذاك« (انظر الشكل رقم1). 
أوالً، هناك »حينذاك« من الماضي. عندما احتضنني المسيح باإليمان، وُغفرت خطاياي 
الحياة األبدية  المستقبل، وعد  أيًضا »حينذاك« من  رت أمام هللا؛ وهناك   بالكامل، وتبرَّ

مع الرب، الخالية من الخطية والصراع.

اإلنجيل،  من  جيد،  بشكٍل  »حينذاك«  لكلمة  المعنيين  هذين  الكنيسة  شرحت   لقد 
ولكنها تميل إلضعاف أو إساءة فهم فوائد كلمة »اآلن« في عمل المسيح. ما الفرق الذي 

رجاء 
المستقبل

غفران 
الماضي

هنا 
و

اآلن
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يصنعه اإلنجيل في هنا واآلن؟ كيف يساعدني كأب، وزوج، وعامل، وعضو في جسد 
المسيح. كيف يعطيني المعنى والهدف والهوية. كيف يدفعني إلى خدمة اآلخرين؟

األمور  بسبب طغيان  فرؤيتنا خفتت  واآلن.  هنا  في  الكتابي  العمى  منّا  كثيٌر  يختبر 
المستعجلة، ودعوة صفّارات اإلنذار من أجل النجاح، والجمال المغري لألشياء المادية، 
وعدم قدرتنا على االعتراف بمشاكلنا الخاصة، والعلقات المتقطعة داخل جسد المسيح 
يفشل  الذي  الوعظ  هو  العمى  هذا  يشّجع  الذي  غالبًا  بالشركة.  خطأً  ندعوها   والتي 
في أخذ اإلنجيل إلى التحديات الخاصة التي يواجهها الناس. يحتاج الناس أن يروا انتماء 
اإلنجيل إلى مكان عملهم، ومطبخهم، ومدرستهم، وغرفة نومهم، وحديقة منزلهم الخلفية، 
 وحتّى شاحنتهم الصغيرة. إنهم بحاجة ألن يروا الطريقة التي يتواصل فيها اإلنجيل بين 
ما يفعلونه وما يفعله هللا. كما يحتاجون ألن يفهموا أّن قصص حياتهم هي جزٌء من قصة 

حياة هللا الكبرى، وبالتالي يمكنهم أن يتعلَّموا كيف يعيشون كل يوم بعقليّة اإلنجيل.

ثالثة أنواع من العمى

تُنتج فجوة »هنا واآلن« في منتصف حياتنا، ثلثةَ أشكاٍل أساسية من العمى الروحي. 
األول، هناك عمى في الهوية. كثيٌر من المسيحيين ليس لديهم في داخلهم المفهوم الكتابي 
لة  متأصِّ كانت  الشخصية  هويته  ولكن  جيًدا،  الهوتيًا  فِيليب  كان  مثال،  هويتهم.   عن 
في المعرفة واإلنجاز أكثر من اإلنجيل. وانعدام الهوية الكتابية هذا يظهر بعدة طرق. 
أوالً، يستخّف العديد من المسيحيين بقوة وحضور الخطية الساكنة فيهم. فهم ال يرون 
كم من السهل خداعهم في هذا العالم المليء بالفخاخ. (غلطية 1:6). إنهم ال يدركون 
الطبيعة الشاملة للحرب المحتدمة في قلب كّل مؤمن (رومية 7). وغير واعيين بأنهم 
معرَّضون للسعي وراء أموٍر بديلة عن هللا. لقد فشلوا في رؤية أّن أكبر مشاكلهم تكمن 

في داخلهم، وليست خارجهم.

من خلل عملي مع المراهقين، اقتنعت بأّن أحد األسباب الرئيسية وراء عدم حماس 
األهل ربّوا  فالعديد من  إليه.  يحتاجون  بأنهم ال  اعتقادهم  اإلنجيل، هو  تجاه  المراهقين 
بنجاح فريسيين صغاًرا ممتلئين بالبر الذاتي. عندما ينظرون إلى أنفسهم، ال يرون خاطئًا 
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لديه حاجة ماّسة، لذا ال يشعرون باالمتنان للمخلِّص. من المحزن أّن هذه الحقيقة تنطبق 
على والديهم أيًضا.

اإلنجيل: هويتهم الشخصية بحسب  في رؤية هويتهم  المؤمنين  العديد من  فشل   كما 
في المسيح. فالمسيح لم يمنحني غفرانًا ومستقبلً جديًدا فقط، ولكنه منحني أيًضا هويةً 
جديدة بالكامل! فأنا اآلن ابن هلل، مع كل الحقوق واالمتيازات التي تمنحها هذه المكانة. 
هذا أمٌر هام، ألّن كّل واحد منّا يعيش شكلً من الشعور بالهوية، وفقداننا للهوية الكتابية 
لم تشّكل  المسيح  بالتالي، إن كانت هويتي في  الهوية.  بدائل  سيقودنا دائًما ألشكاٍل من 

طريقة تفكيري عن نفسي وعن األمور التي أواجهها، فسأعيش بهويَّاٍت أخرى.

الطلق  أّن  نتبنّى مشاكلنا وكأنها هي هويّاتنا. مع  فيه،  نعيش  الذي  العمى  في  عادةً 
واالكتئاب واآلباء واألمهات العازبين، هي تجارب إنسانية هامة، ولكنها ال تشّكل هويتنا. 
عملنا ال يعبِّر عن هويتنا، مع أنه جزٌء هام من مقاصد هللا لطريقة حياتنا. بالنسبة لكثيٍر 
الرائع  من  نحونا.  هللا  نعمة  من  أكثر  بأدائنا  ٌخ  مترسِّ الشخصية  بالهوية  إحساسنا   منّا، 
أن تكون ناجًحا في دعوة هللا لحياتك، ولكن عندما تستخدم نجاحك لتحدد من أنت، سيكون 

لديك دائًما منظوٌر مدمر.

بطرس  أعلن  كما  لحكم هللا.  عمًى  اإلنجيل  في  واآلن«  فجوة »هنا  لنا  تسبِّب  ثانيًا، 
هاتين  استخدم  لماذا  َوالتَّْقَوى.«  لِْلَحيَاِة  ُهَو  َما  »ُكلَّ  المسيح  في  لنا  ُوهب  لقد  الرسول 
الكلمتين هنا، »الحياة« و«التقوى«؟ الكلمة الثانية تعني التأهُّل للكلمة األولى. فإن قال 
الرسول بطرس ببساطة، إّن هللا أعطانا كل شيء للحياة، سيكون من السهل إضافة كلمة 
»األبدية« قبلها. هكذا تُفسر هذه الفقرة عادةً. فنحن نجد أنه من األسهل تبنّي وعد اإلنجيل 
للحياة بعد الموت أكثر من تبنينا لهذا الوعد للحياة قبل الموت! ولكن عندما قال بطرس 
إّن هللا أعطانا كل شيء نحتاجه من أجل »التقوى«، نعلم أنه يتكلّم عن الحياة اآلن. التقوى 
هي حياة تكريم (تمجيد) هللا منذ الوقت الذي أَتي فيه إلى (قبول) المسيح (كرّب ومخلّص 

شخصي لحياتي) إلى أن أذهب إلى وطني ألكون معه.
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يقول بطرس أنَّه في الغالب ال يمكننا أن نعيش في الزمن الحاضر ما لم نفهم ما قدَّمه 
هللا لنا. كثيٌر من المؤمنين عمياٌن عن حقيقة أّن ما قّدمه هللا لنا أعمق من وصايا ومبادئ 
ووعود الكتاب المقدَّس التي نربطها عادةً بالسعي لتحقيق الحياة التقيّة. حتّى إنه أساسي 
أكثر من القناعة بالروح القدس وغفراننا المنطقي. ما قّدمه هللا للحياة التقية اآلن حرفيًا 

هو المسيح نفسه! لقد أعطانا ذاته، لذلك يمكننا أن نكون مثله.

يسوع   ». ــيَّ فِ يَْحيَا  اْلَمِسيُح  بَِل  أَنـَـا  »الَ   20:2 غلطية  في  بولس  الرسول   يقول 
هو عّمانوئيل، ليس فقط ألنه جاء إلى األرض وعاش معنا، ولكن ألنه بالحقيقة يحيا فينا 
اآلن بالروح القدس. حضوره يمنحنا كّل ما نحتاجه لنكون كما يُفترض أن نكون ولنعمل 

ما يجب أن نعمله.

ونُقهر  الصعبة  األمور  نتجنّب  سوف  بقلق.  سنحيا  هللا،  لحضور  إدراكنا  دون  من 
والشجاعة  الرجاء  يمنحنا  لنا،  هللا  قدَّمه  وبما  بهويتنا  الواضح  إحساسنا  ولكن  بسهولة. 

لمواجهة الصراعات واإلغراءات التي تصادفنا في الطريق.

الشكل الثالث من العمى الذي تنتجه فجوة اإلنجيل، هو العمى عن آليّة عمل هللا. األمر 
الواضح في العهد الجديد أّن قبولنا في عائلة هللا ليس هو نهاية عمل هللا فينا، ولكنّه البداية. 
لم يدُعنا هللا إلى الحياة »التي وصلُت إليها روحيًا« أو ألن »أنتظر انطلقي إلى السماء 
فقط«، بل إنه يدعونا إلى حياٍة من العمل المستمر والنمو المستمر واالعتراف والتوبة 
المستمَرين. العمل على قداستنا هو جدول أعمال هللا الثابت إلى أن يأخذنا لنكون معه. 
سيقوم بكل ما نحتاجه ليحقق القداسة فينا، فهو يريدنا أن نكون جماعةً ممتلئة بالفرح، 

ولكنه يرغب في أن نتنازل عن سعادتنا الوقتية من أجل ازدياد تشبّهنا بالمسيح.

 في أي وقت نجد فيه أنفسنا في مصاعب أو أمام تجربة، من السهل أن نعتقد بأّن هللا
يعمل  ال  الحاضر. هللا  الوقت  في  عمل هللا  آليّة  نفهم  ال  ألننا  هذا  رفضنا.  أو  نسينا   قد 
من أجل راحتنا وسهولة األمور بالنسبة لنا؛ إنه يعمل من أجل نمّونا. في نفس اللحظة 
ب بالتشكيك في أمانته ووفائه بوعوده الخلصيّة لنا. في النهاية، ال يتعلق األمر  نحن نُجرَّ
باحتياج مجموعة من الناس إلى التغيير. فالتغيير هو المعيار للجميع، وهللا يعمل دائًما 

على إتمام هذه العملية.
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ما الذي يمأل الفجوة؟

األمر الوحيد الشائع في الفجوات المادية والروحية: إنها ال تبقى فارغة لوقٍت طويل. 
الحفرة  في  واألوراق  العصي  وستتراكم  بالماء.  بسرعة  ستمتلىء  الرمال  في   فالفجوة 

التي في الحقل. الفجوات دائًما تمتلىء.

إزعاٍج  مصدر  وجودها  إن  ملبس.  غرفة  توجد  منزلنا  في  الرئيسي  الدرج  تحت 
هذه  على  للهجوم  قواها  تستجمع  لويل  كانت  أكثر،  أو  أشهر  ستة  فكل  لزوجتي.  دائم 
 الغرفة. تفرغها بالكامل، وتخزن محتوياتها، وتعري األرضية للمرة األولى منذ شهور. 
هذه.  األصلية  بوضعيتها  الغرفة  على  المحافظة  نحاول  أن  تريدنا  إنها  دائًما   تقول 
أنا ال أعارض الفكرة ألنني أحب المشي فيها، ولكن كانت الغرفة تمتلىء دائًما. يتردَّد 
بالطرود  غامضة  بطريقة  تمتلىء  إنّها  فيها.  الموجودة  أدواتهم  أجل  من  أبناؤنا  عليها 
مكان،  لها  يوجد  ال  التي  األشياء  جميع  ما،  بطريقٍة  الممتلئة.  والصناديق  البريدية 
بصعوبة،  يُغلق  الغرفة  باب  أصبح  قصيرة،  مّدٍة  وبعد  الغرفة؛  تلك  إلى  طريقها   تجد 

وكان على لويل مهاجمتها مرة أخرى.

بطريقة  نحيا  لم  وإن  فارغة.  تبقى  ال  منّا  الكثيرين  حياة  في  اإلنجيل  فجوة  وهكذا 
الفجوة  تلك  ستُمأل  بالتغيير،  ملتزمة  مسيحية  حياةً  ونحيا  المسيح،  في  واثقين  اإلنجيل، 
بأشياء أخرى. قد تبدو تلك األشياء معقولة وكتابية أيًضا، ولكنها ستفتقد لجوهر الهوية 

وما قدَّمه هللا لنا وآليّة عمله، وهي األشياء التي يجب أن تمأل كل مؤمن.

يعجبني المصطلح الذي يستخدمه الرسول بولس عن تلك األشياء المزيفة في رسالته 
االّدعاء  اّدعاًء.  كذٍب  كلُّ  ليس  »اّدعاءات«  يدعوها  إذ  كورنثوس5:10،  ألهل   الثانية 
لهذا  يمكن  أوليمبي؛  جمباز  العب  كنت  بأنني  أخبرك  أن  يمكنني  معقولة.  كذبة   هو 
أن يكون كذبًا، لكنّه لن يكون واقًعا ألنه لن يكون معقوالً. ولكن إن ارتديت بدلةً رسمية 
ووقفت في مقدمة المكتب حاملً حقيبةً ومجموعةً من الرسومات المعمارية، ففي الغالب 

يمكنني أن أخدعك لتفكِّر بأنني كنت متعهد بناء.
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أكثر االّدعاءات خطورة هي تلك التي تتنكر وكأنها المسيحية الحقيقية، ولكنها تفتقد 
لجوهر الهوية وما قدَّمه هللا لنا وآليّة عمله في اإلنجيل. جذور تلك االّدعاءات في الحق 
أعتقد  إنني  القلب.  في  وليست  سطحية  مسيحية  مجرد  والنتيجة  كاملة.  ليست   ولكنها 
بأّن الحرب من أجل قلب المسيحية، تدور رحاها حولنا جميًعا، تسعى ألن تسحبنا بعيًدا 

عن جوهرها الحقيقي باتّجاه األمور الظاهرية.

ما هي أنواع المظاهر المسيحية التي تنزع إلى ملء فجوة اإلنجيل؟ جميع تلك األمور، 
مختلفة  أوقات  في  جذبنا  إلى  يميل  منها  وكلٌّ  الطبيعية؛  المسيحية  الحياة  من  هي جزٌء 
إنجيلك لديك فجوة في   وبطرق مختلفة. ابحث عن نفسك في تلك األوصاف. قد يكون 

وقد امتألت بطرق لم تدركها؟

المسيحية الظاهرية: أشياٌء تمأل الفجوة

Formalism ك بالشكليات التمسُّ

إذا أردت أن تعرف تقويم الكنيسة، انظر فقط إلى جدول جيم. في أي اجتماع أو خدمة، 
يكون جيم متواجًدا والكتاب المقدَّس في يده. أتمَّ مهمته كمعلّم في فصول التلمذة وكمتطوع 
منتظم في الرحلت اإلرسالية (القوافل) قصيرة األمد. إنه مخلص في العطاء وراغب 
في التطوع عندما يكون هناك احتياج في العمل حول الكنيسة. ولكن عالم جيم الشخصي 
قلبه  على  بسيط  تأثيٌر  لها  كان  الكنسيَّة،  نشاطاته  فجميع  أبًدا.  يلتقيا  لم  اإللهي   وعالمه 

وعلى طريقة حياته.

الشكليات  هللا  وأدان   ،(1 (إشعياء  إسرائيل  بني  عند  الشكليات  على  هللا  ثار   لقد 
أحافظ  أن  لي  بالشكليات يسمح  التمسُّك  لماذا؟ ألّن  الفريسيين (متى 28-23:23)  عند 
على السيطرة على حياتي، وقتي، وجدولي. التمسُّك بالشكليات هو غّض الطرف عن 
خطورة حالتي الروحية واحتياجي المستمر لنعمة هللا إلنقاذي. يرى جيم كنيسته، مجّرد 
لمساعدة هللا  لديه جوٌع محسوس  يكن  لم  الصالحة.  حياته  في  كجانب صحي   مشاركة 
اجتماعات في  مشاركة  مجّرد  إلى  اإلنجيل  اختُزل  له،  فبالنسبة  آخر.  جانب  أّي   في 

أو خدمات الكنيسة.



18     كيف يتغّير الناس

Legalism ك بالَحرفّية التمسُّ

تسير سالي بقائمٍة بما يجب أن تفعله وما يجب أال تفعله. لديها مجموعة من القوانين 
لكل شيء. وهذه القوانين هي طريقتها لتقييم ذاتها ولتقييم كّل من حولها. يعيش أبناؤها 
تحت ثقٍل ساحق بسبب شرائعها. بالنسبة لهم، يُعتبر هللا قاضيًا قاسيًا وضع معايير غير 
منطقية لهم، ومن ثم يدينهم إن لم يحافظوا على تلك المعايير. ال وجود للفرح في منزل 
سالي ألنه ال وجود للنعمة فيه كي يحتفلوا. تعتقد سالي أّن تنفيذها للقائمة يمنحها الحق 

للوقوف أمام هللا. إنها ال تقدِّر أبًدا النعمة الُمعطاة لها في المسيح يسوع.

متطلبات  إرضاء  أي شخص  بمقدور  ليس  أنه  لحقيقة  تماًما  يفتقد  بالَحرفيّة  التمسُّك 
وعدم  كبرياؤها  يستمر  بصرامة،  قوانينها  على  سالي  فيه  تحافظ  الذي  الوقت  في  هللا. 
 صبرها وروح اإلدانة لديها. التمسُّك بالَحرفيّة يتجاهل العمق في عجزنا لكسب فضل هللا. 
إنتقاًصا من اإلنجيل  التمسُّك بالحرفيّة ليس  للتغيير بنعمة هللا.  إنها تنسى احتياج قلوبنا 
الخلص  على  الحصول  يتم  حيث  (انظر غلطية)،  تماًما  آخر  إنجيٌل  هو  وإنما   فقط، 

من خلل حفاظنا على القوانين التي أسسناها.

Mysticism )التصّوف )االنفعاالت الباطنّية

تنتقل كريستين من اختباٍر عاطفي روحي إلى اختباٍر عاطفي روحي آخر. إنها تبحث 
تبَق  لم  لهذا،  بالحيوية مع هللا. ونتيجة  المفعم  الروحي، واللقاء  باستمرار عن االرتفاع 
في كنيسٍة واحدة لمدة طويلة أبًدا. فهي تُعّد مستهلكة للختبارات أكثر من كونها عضًوا 
ملتزًما في جسد المسيح. ولكن بين االختبارات المفعمة بالحيوية، غالبًا ما يتسطّح اإليمان 
المسيحي. إنها تعاني من الوهن، وفي كثير من األحيان تتساءل إن كانت حتّى مؤمنة. 

وعلى الرغم من حماسة اللحظات القوية، لم تنُم كريستين في إيمانها وفي شخصيتها.

المشاعر  ألوان  بجميع  مصبوغة  الحقيقية  المسيحية  رواقيًا؛  ليس  الكتابي  اإليمان 
اإلنسانية. ولكن ال يمكنك أن تقلل من اإلنجيل إلى مستوى االختبارات العاطفية الحيوية 
التغييرات  فإّن معظم  فينا،  تؤثر  فينا وكلمة هللا  يسكن  القدس  الروح  أّن   مع هللا. طالما 
في قلوبنا وحياتنا تحدث في اللحظاٍت القليلة من الحياة. يكمن خطر التصّوف في السعي 
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وراء االختبار أكثر من السعي وراء المسيح. إنها تقلِّل من مستوى اإلنجيل إلى االنفعاالت 
العاطفية واالختبارات الروحية.

Activism النشاط

 تقف شيرلي دائًما في جانب المراقب على سير األمور بالطريقة الصحيحة، متسائلةً 
بنفس  شيرلي  تشعر  بالطبع،  الجانب.  هذا  في  يقفون  الذين  المؤمنين  عدد  قلّة  عن 
االعتراضات على المحلت اإلباحية وعملها في االنتخابات المحلية القادمة. هذه األسباب 
صحيح،  هو  ما  أجل  من  “قف  المستمر،  فقرارها  مسيحيًا.  تكون  أن  معنى  ما   تحدد 
في أي مكان وفي أي زمان”. هناك أمر مبهر في رغبة شيرلي حيال تكريس الوقت 

والطاقة والمال للوقوف من أجل ما هو صحيح.

التي تعيشها شيرلي هي دفاع  المسيحية  الحياة  البحث بشكٍل أعمق، نجد  ولكن عند 
عّما هو صحيح أكثر من السعي بفرح وراء المسيح. إّن تركيز هذا النوع من النشاط 
المسيحي يكون دائًما على الشر الخارجي. ونتيجة لذلك يمكن أن تُؤخذ على شكل الرهبنة 
وطريقة  الخارج،  في  الشر  من  عالم  “يوجد  أساسي،  بشكٍل  الرهبان  قال  المعاصرة. 
محاربة الشر هي االنفصال عنه”. ولكن فشلت األديرة ألنها نسيت التركيز على الشر 

الذي بداخل كل راهب والذي دخل إلى ما وراء جدرانهم!

في كّل مرة تؤمن فيها أّن الشر الذي خارجك أعظم من ذاك الذي في داخلك، سيُستبدل 
السعي المخلص وراء المسيح، بقتاٍل حماسي للشر الذي حولك. كما سيُستبدل االحتفال 
بالنعمة التي خلّصتك من خطيتك، بحملٍة صليبية إلنقاذ الكنيسة من علل الثقافة المحيطة. 
أصبح النضج المسيحي يُحدَّد بالرغبة في تحديد الصح من الخطأ. وقد اختُزل اإلنجيل 

إلى مشاركة في القضايا المسيحية.

Biblicism الكتابّية

نادرة  مسيحية  مجلدات  على  اللهوتية  مكتبته  تحتوي  كتابي والهوتي.  خبيٌر  جون 
وعتيقة، وهو يسعى دائًما لشراء الطبعات األولى. كثيًرا ما استخدم جون عبارات مثل 
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“النظرة الكتابية”، “التناسق اللهوتي”، “التفكير المسيحي”. فهو يحب الكتاب المقدَّس 
]وهذا أمر جيد جًدا[، ولكن هناك أمور في حياة جون يبدو أنها غير مناسبة.

للمسيح!  بشبهه  جــون  يُعرف  لم  المسيحية،  لدراسة  سه  تكرُّ من  الرغم   على 
فهو يحظى بسمعة أنّه متكبر وناقد وغير متسامح مع أّي شخٍص ال يحّب أن يفهم اإليمان. 
سي فصول التلمذة عندما  كانت انتقادات جون لعظات القس ال تنتهي، وكان يستفز مدرِّ

يدخل الغرفة.

باندفاعه  المسيح،  وعبادة  والتبعية  الرعية  استُبدلت  المسيحية،  جون  حياة   في 
على إتقان محتوى الكتاب المقدَّس واللهوت النظامي. جون خبيٌر الهوتي، ولكنه غير 
 قادر على الحياة بالنعمة التي يمكن أن يحددها بمثل تلك الدقة التقنية. لقد استثمر الكثير 
من وقته وطاقته في إتقان كلمة هللا، ولكنه لم يسمح لكلمة هللا بأن تسود عليه. في الكتابيّة 

يُختزل اإلنجيل بتفّوق المحتوى الكتابي واللهوتي.

Psychology-ism علم النفس

كان لدى جين مجموعة تخدمها دائًما. إنها تتحدث كثيًرا عن كّم الناس “المجروحين” 
بين الرعية، وعن تقصير الكنيسة في خدمتها لهم. إنها قارئة متعطشة لكتب الدعم الذاتي 
المسيحية، وهي دائًما توصي بآخر كتاب لشخٍص ما. وتقول غالبًا، إّن المسيحية ليست 
عليها  يبدو  ال  حين  في  والشفاء.  الحقيقية  المساعدة  فيه  نجد  الذي  الوحيد  المكان  هي 
أنها وجدت الشفاء لنفسها. لقد أمضت الكثير من الوقت وهي ُمحبَطة، وكثيًرا ما تترك 

اجتماعات الكنيسة وهي تبكي.

المسيح  بالمسيح، ولكنها ترى  االلتقاء  إلى  احتياجنا األعمق هو  بأن  جين على حّق 
تخرج  األعمق  احتياجاتها  بأّن  مقتنعة  وهي  كمخلِّص.  تراه  مما  أكثر  نفسي   كمعالج 
 من اختبارها لإلهمال والرفض، وبذلك ترى نفسها في احتياج للشفاء أكثر من الفداء. 

إنها ال ترى كم أنها متطلِّبة وناقدة ومتمركزة حول ذاتها في الواقع.

عنوانًا.  اإلنجيل  لها  وضع  التي  المشكلة  تعريف  جين  أعــادت  تــدرك،  أن   دون 
وخدمة عبادة  في  لرغبتنا  نتيجة   – وعلقاتية  أخلقية  كمشكلة  مشكلتنا  رؤية  من   بدالً 
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إنها ترى مشكلتنا  العالمية بدالً من عبادة وخدمة خالقنا (رومية 1) –  أنفسنا واألمور 
كقائمة كاملة من االحتياجات غير الملبَّاة. ولكن في أّي وقت ترى فيه خطية اآلخرين 
 الموجهة ضدك أعظم من خطيتك الشخصية، ستميل إلى التماس المسيح كمعالج نفسي أكثر 
ويُختزل  التقوى.  من  أكثر  الشفاء  وراء  ساعية  المسيحية  تصبح  كمخلِّص.  رؤيته  من 

اإلنجيل إلى مستوى شفاء االحتياجات العاطفية.

Social-ism الشركة االجتماعية

كان جورج شاكًرا من أجل علقاته التي وجدها في جسد المسيح. فقد كانت مختلفة 
عن جميع صداقاته التي اختبرها من قبل. كان مملوًءا بالفرح بسبب عائلته المسيحية التي 
تَشارك معها في أّي نشاط يربطه مع المؤمنين اآلخرين. لقد أحّب جورج عشرين أمًرا 
في دراسة الكتاب المقدَّس، ولكنه استمتع بشكٍل خاص بالخروج مع مجموعة الشباب بعد 
(القوافل) قصيرة األمد.  التخييم ومشاريع اإلرسالية  الخلوات ورحلت  لقد أحّب   ذلك. 

إنها المرة األولى في حياته، التي يشعر فيها جورج أنه حّي ومترابط مع غيره.

بدأت مشكلة جورج عندما انتقل أحد أصدقائه المقربين إلى خارج الوالية وصديقه 
ا جديًدا، قرر التقليل من أهمية خدمة األفراد.  اآلخر تزوج. ومن ثم استدعت الكنيسة قّسً
مجموعة مع  عالق  أنه  جورج  شعر  كنيسته،  في  الصغيرة  المجموعات  ت  أُقرَّ  عندما 
من المتزوجين من كبار السّن، ممن ال يستطيع التواصل معهم. لم تعد الكنيسة كما كانت 
من قبل، لذلك توقف عن الذهاب إلى مجموعته الصغيرة. وتضاءل حضوره في الكنيسة. 

كان يقول إّن الذهاب إلى الكنيسة يشبه الذهاب إلى جمع شمل عائلة شخص آخر.

لم يدرك جورج أنه قد استبدل االعتماد على التواصل مع المسيح، بالصحبة والقبول 
واالحترام ومكانته في جسد المسيح. لقد أصبحت الكنيسة بالنسبة له هي النادي االجتماعي 
الروحي، وعندما بدأ النادي بالتفتّت، فقد حافزه باالستمرار. بالنسبة لجورج، حلّت نعمة 
اختُزل  الهوية والهدف والرجاء. وقد  يمنحه  الذي  الشيء  المسيح وكأنه  الصداقة محّل 

اإلنجيل ليكون شبكة من العلقات المسيحية الُمشبعة.
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ما سبب جاذبية هذه البدائل؟

في رسالة كورنثوس الثانية5:10، يتحدث الرسول بولس عن »َهاِدِميَن ظُنُوناً َوُكلَّ 
قابلة للتصديق، فيها ما يكفي  ُعْلٍو يَْرتَفُِع ِضدَّ َمْعِرفَِة هللاِ.« تذّكر أّن التظاهر هو كذبةٌ 
من الحق كي تُصدَّق. الكذب الذي يستولي علينا كمؤمنين يبدو عادةً مناسبًا ضمن حدود 
مسيحيتنا. ربما تهديدات عصر ما بعد الحداثة والفساد الجنسي ليست هي أكبر التهديدات 
بالنسبة للكنيسة في يومنا هذا. ربما الخطر األكبر يكمن في األكاذيب الخفية التي تنبع 
من التحوالت الخفية بطريقة فهمنا لإلنجيل. إننا لم نتخلّى عن اإليمان، ولكن ربما أعدنا 

تعريفه بطرق تختلف في األساس عن اإلنجيل المنصوص عليه في الكتاب المقدَّس.

إعادة تعريفنا لإليمان هذا لم يحدث فوًرا. ربما لم يظهر حتّى في النقاشات اللهوتية 
العامة في الكنيسة. ولكنّه عملية من الخطوات المخفية على المستوى العملي في شركة 
الكنيسة والحياة والخدمة. استُبدل الرجاء في المسيح باألنشطة المسيحية أو االختبارات 
 العاطفية أو الشركة المسيحية أو أمور أخرى. ودون إدراك أحد، يُعاد تعريف اإليمان

أو يتّم التخلي عنه.

واحد  هام  جانب  على  يؤكد  منها  كلً  ألّن  تجذبنا  فيها  لنا  تأمَّ التي  البدائل   جميع 
من اإلنجيل. يدعوني اإلنجيل لقيادة حياة التقوى والتجمع مع شعب هللا من أجل العبادة. 
العالم  في  للتأثير  اإلنجيل  يدعوني  محددة.  أوقات  في  خاصة  بطرق  هللا  معي   سيلتقي 
 من أجل ما هو صالح، ألن أحب الحّق وأتأمل به. هللا هو إله الراحة الذي يتقابل معنا 

في أحزاننا. نريد أن نكون مشاركين متحمسين في شركة جسد المسيح.

بذلك،  أقوم  عندما  العناصر.  هذه  من  أيٍّ  إلى  اإلنجيل  نختزل  عندما  الخطر   يحدث 
للمسيح  اليومي  باحتياجي  المتواضع  اعترافي  هو  المسيحية  حياتي  في  الدافع  يعد  فلن 
والسعي المتواضع لنعمته. واألمور المعّدة لتكون وسيلة لهذا السعي تصبح هي الغاية. 
مثال، الهدف من فهم حقائق اإلنجيل هو علقة أعمق مع المسيح. ولكن عندما تصبح 

المعرفة اللهوتية هي الهدف، تحّل محل المسيح.
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هناك سبب أعمق يبيّن سبب جاذبية تلك البدائل. وهو أّن كلً منها بطريقٍة ما يناشد 
نا الذاتي. نحن ال نرغب   المشاكل الروحية التي نحتاج أن نعالجها. أوالً، إنها تجذب برَّ
ل التفكير  في التفكير بأنفسنا بأننا بهذا القدر من السوء الذي يتحدث عنه اإلنجيل! بل نفضِّ
االلتزام  من  المزيد  إلى  أو  الثانوي  اللهوتي  التغيير  من  القليل  إلى  فقط  نحتاج  بأننا 
المخلص بالكنيسة للعمل لتحقيق قصد هللا. لقد قال اإلنجيل إنه ال يوجد نظام أو نشاط 
يمكن أن يسدد احتياجاتنا. فخطيتنا عظيمة وعمل المسيح على الصليب هو الوحيد الذي 

ينقذنا.

الكون.  محور  نكون  أن  في  نرغب  نحن  كخطاة  أنانيتنا.  البدائل  تلك  تجذب   كما 
ونحب أن نكون المتحكِّمين بالبرامج. ولكن اإلنجيل كان واضًحا في أّن الطريقة الوحيدة 
للحياة الحقيقية هي الموت أوالً، وأولئك الباحثين عن الحياة ينتهي بهم المطاف بالموت 
كنتيجة. عندما يُختزل اإلنجيل إلى قائمة من البدائل التي أختار منها األكثر راحة وجاذبية 
الكثير  تقديم  المسيحية على نطاق واسع دون  الحياة  المشاركة في   بالنسبة لي، يمكنني 

من التضحيات الشخصية، ومع نفسي، بل ُمنازع، في مركز كل شيء.

تجذبنا تلك البدائل أيًضا لحماية بيئتنا الخاصة. نحن نميل للعتقاد بأّن الخطية المحيطة 
بنا أخطر من تلك الخطية الساكنة فينا. لهذا السبب يكون من الصعب على الزوج فهم 
أنه ال يمكنه لوم زوجته على البرود الذي يشعر به، وال يمكن أن تلوم الزوجة زوجها 
على المرارة التي تشعر بها، وال يمكن لطفلهما أن يضع الملمة على فشل والديه لتبرير 

تمرده وعصيانه.

عندما ننسى مدى حالتنا اليائسة في الواقع، تبدأ األنشطة المسيحية تحّل محّل االعتماد 
المخلص على المسيح ونعمته. فنتحمس من أجل تغيير العالم أكثر مما نتحمس لتغيير 

قلوبنا وحياتنا جذريًا نتيجةً لحضور المسيح في قلوبنا كما قال اإلنجيل.

والعمى  الضعف  بسرور  نقبل  أن  علينا  الصعب  من  استقلليتنا.  البدائل  تلك  تناشد 
والهشاشة التي نصبح عليها نتيجةً للخطية. فل نحب أن نفكر في احتياجنا إلى الحكمة 
ل كذبة اكتفاءنا الذاتي. بالتأكيد، يمكننا أن نميّز العمى والغباء  واإلصلح اليومي. بل نفضِّ
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الموجود في اآلخرين، ولكننا نحب أن نفكر بأننا استثناء عن القاعدة. فمن غير المريح 
السبب وراء حقيقة  كذلك، وتحديًدا هذا هو  ولكننا  أنفسنا محتاجين وضعفاء،  نرى   أن 

أّن يسوع هو اإلجابة الوحيدة.

معرفة الحّق والمشاركة في أنشطة الكنيسة، عندما يُنظر إليها بطريقة غير سليمة، 
قد يكون لدينا وجهة نظر مدمرة عن كياننا. معرفة العقيدة ليست هي نفسها المسيحية 
تغطي  أالّ  ينبغي  المسيحية،  القضايا  في  المشاركة  الخطية.  على  واالنتصار  الناضجة 

صراعات الخطية التي تدرو في قلبي في نفس الوقت.

إّن مقدار نسيانك لمدى خطيتك، هو نفس مقدار استخفافك باحتياجك اليومي للمسيح 
وللعلقات مع أعضاء جسد المسيح الذين هم أدوات التغيير.

جميعنا يعلم على مستوى معيَّن أّن المسيح يجب أن يكون هو هويتنا، ومعنى حياتنا 
نا الذاتي باجتهاد. نحن نريد أن نكون المحور  وغايتنا ورجاؤنا وهدفنا. هكذا يموت برُّ
في عالمنا، ونعتقد أننا مؤهلون للمزيد من االستقللية من تلك التي نحظى بها بالمعونة 
العدالة  لذا نميل إلى اختزال اإلنجيل إلى عناصر مريحة، ال تحقق أّي منها  الروحية. 

لرسالة النعمة الموجودة في المسيح.

ما الذي يجب أن يمأل تلك الفجوة؟

من المذهل كّم الوقت الذي قضيته لفهم اإلنجيل. مثل كثيٍر من المؤمنين، أدركت منذ 
البداية أّن خطيتي قد ُغفرت (النعمة الماضية) وأنني سأقضي أبديَّتي مع المسيح (النعمة 
المستقبلية). ولكنني لم أفهم عمق احتياجي لفوائد عمل المسيح اآلن (النعمة في الحاضر). 
تحتاج حياتي المسيحية الخارجية ألن تُغرس في القوة اإلنجيل في الحاضر. ال يكفي أن 
نتبنى وعد المسيح بالحياة بعد الموت. بل يجب أن نتبنى أيًضا وعده بالحياة قبل الموت، 
األمر الذي يحدث فقط من خلل نعمة المسيح العاملة في قلوبنا اليوم. هذا ما يدور حوله 
هذا الكتاب. إنه يحتفل بنعمة الغفران التي لنا للحياة والموت وقيامة المسيح، وتبقى عيوننا 

على رجاء الحياة األبدية. ولكن التركيز األساسي في هذا الكتاب، على نعمة الحاضر.



فجوة اإلنجيل    25    

كيف يغيّرنا وينمينا هللا ونحن نعيش على األرض؟ ما الذي قدَّمه المسيح لمساعدتي 
تؤثر  كيف  الماضية؟  الثلثاء  ليلة  في  حياتي  مع شريك  دار  الذي  القاسي  الحديث  في 
نعمته على صراع الشخص مع االكتئاب أو الخوف؟ ما الذي قدَّمه المسيح لمساعدتي 
على التعامل مع ضغوط مسؤولية التربية أو العمل؟ ما المعونة التي صنعها من أجل 
صراعاتي مع الشهوة والخوف أو نظرتي المادية؟ ما المعنى الحقيقي للتوبة والتغيير؟ 
لماذا نصارع مع جانب واحد من الخطية أكثر من غيرها، لماذا نقوم بأمور لم نرغب 

بالقيام بها أبًدا؟

هناك أنواع من األسئلة العملية المدونة في هذا الكتاب. فهدفنا أخذ إنجيل نعمة المسيح 
إلى جميع األماكن المحددة التي تعيش فيها حياتك. فنحن نؤمن أنه بإمكانك أن تعرف 
السبب الذي يدفعك للقيام بما تقوم به. كما يمكن أن يكون لديك إحساٌس واضح بالجوانب 
التي تحتاج إلى تغيير في حياتك، وما شكل التغيير الذي يجب أن يحدث. يمكنك أن تفهم 

ما الذي يفعله هللا في حاضرنا وكيف يمكنك أن تكون جزًءا منه.

 ولكن دعني أحّذرك: ال يوجد أي شيء جديد في هذا الكتاب – ال يوجد فيه أسرار 
أو أشكال سحرية. إننا متحمسان جًدا لتقديم ما تعرفه مسبقًا، ولكن ربما لم تفهمه بالكامل 
وبصورٍة عملية. هدفنا إحضار القديم، قصة قديمة من اإلنجيل إلى قلبك وحياتك بطريقة 
الذي  اللهوت  بين  الفصل  من  الكثير  هناك  يكون  ما  كثيًرا  نحن.  وحياتنا  قلبنا  غيَّرت 
ح بأننا نؤمن به، والعالم الذي نصارع فيه كل يوم. والهدف من هذا الكتاب هو بناء  نصرِّ

جسر للوصول إلى تلك الفجوة.

أبعاد اإلنجيل الخمسة

أبعاد اإلنجيل الخمسة هي التي توّجه هذا الكتاب

حجم وِثقل خطيتنا

يُقال إّن عقيدة الخطية هي العقيدة الوحيدة التي يمكن أن نثبتها تجريبيًا، مع أننا نميل 
جميعنا إلى التقليل من شأنها. في بداية زواجي أشارت زوجتي لويل بلطافة إلى الكثير 
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النقد، وقد رأت جوانب حقيقية من الخطية  من تقصيراتي في حبي لها. لم تكن شديدة 
ليست غاضبة  أنها  تحبني وعرفت  أنها  لقد عرفت  الخاطئة.  قلبي  دوافع  في  لة  المتأصِّ
 منّي، ولكن ببساطة لم أستطع أن أصدق أنني كنت بذلك السوء الذي عبَّرت عنه! نظرت
الشخصية  حياتك  في  الذاتي  البر  الذاتي.  بالبر  أشعر  كنت  كم  وتأمَّلت  الــوراء   إلى 
 هو محامي الدفاع. في لحظة مخيفة من دفاعي عن نفسي قلت لها، »95% من النساء 
في كنيستنا أردَن الزواج بي!« (يا له من تواضع!). فأخبرتني لويل بلطف أنها من بين 

الـ %5!

ال أعتقد أنني وحدي. فالصراع لقبول آثامنا البارزة موجود في كل مكان في كنيسة 
المسيح. فنحن نقبل عقيدة الفساد بالمجمل، ولكن عندما نقترب من خطيتنا الخاصة، نلتف 

نا الذاتي وننهض لندافع عن أنفسنا. بثوب برِّ

بُّ أَنَّ َشرَّ اإِلْنَساِن  يتحّدى الكتاب المقدَّس هذا البر الذاتي بوضوح وقوة: »َوَرأَى الرَّ
يٌر ُكلَّ يَْوٍم« (تكوين 5:6)،  ِر أَْفَكاِر قَْلبِِه إِنََّما ُهَو ِشرِّ قَْد َكثَُر فِي األَْرِض َوأَنَّ ُكلَّ تََصوُّ
تأثيرات الخطية، تحريف كل األفكار  َواِحٌد« (رومية 10:3). من  بَارٌّ َوالَ  لَْيَس  »أَنَّهُ 
والدوافع والرغبات والكلمات واألفعال. وهذا المرض أصابنا جميًعا، وكانت العواقب 

قاسية.

لماذا يُعّد هذا المنظور أساسي جًدا؟ فقط عندما نقبل األخبار السيئة في اإلنجيل، يُصبح 
والرحمة، وطول  والغفران،  والمصالحة،  واالسترداد،  النعمة،  معنى.  له  السار  الخبر 
األناة، والقوة، والشفاء، ورجاء اإلنجيل للخطاة. يصبح لهذه الكلمات معنى بالنسبة لك، 

فقط عندما تعترف أنك مريض وتدرك أنها محطة النهاية.

مركزيَّة القلب

يحّدد المؤمن العادي الخطية بالتحدث عن السلوك. مثال، ما هو هدف معظم اآلباء 
واألمهات المؤمنين؟ أليس هو دفع أبنائهم على القيام بما هو صحيح؟ إننا ننشىء جميع 
أنواع الهياكل المتعلقة بالعلقات والدوافع واإلصلح لنجبر أو لنوّجه سلوكيات أطفالنا. 
تمرد  تجاه  الوحيدة  استجابتك  هي  هذه  كانت  إن  ولكن  القيم،  تتضمن  الهياكل  وهذه 
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 طفلك وخطيته، ستتركه بل سلح ضد الخطية عندما يغادر المنزل وستختفي الهياكل 
التي أنشأتها.

تحت المعركة من أجل السلوك، هناك معركة أساسية أخرى – معركة األفكار ودوافع 
القلب.

القلب هو جوهرك الحقيقي. وجميع الطرق التي أشار بها الكتاب المقدَّس إلى اإلنسان 
الداخلي (الذهن، العواطف، الروح، النفس... إلخ) لُّخصت بمصطلح واحد وهو القلب. 
القلب هو عجلة القيادة في حياة كّل إنسان. فرغبات القلب تصيغ وتتحكم بكل ما نقوم به.

لهذا السبب كان الكتاب المقدَّس واضح جًدا بأّن هللا يريد قلوبنا. وعندما يحصل هللا 
على قلبك هذا يعني أنه حصل عليك. وبقدر تأثرنا بعالمنا المكسور وبخطايا اآلخرين 
السبب وراء رسالة  هذا  قلوبنا.  في  الساكنة  الخطية  أّن  األعظم  تكون مشكلتنا  تجاهنا، 

اإلنجيل، بأّن هللا يغيّر حياتنا عن طريق تغييره لقلوبنا.

رت  طُوِّ التي  المواضيع  أكثر  أحد  هذا  القلب.  خلل  من  دائًما  يحدث  الدائم   التغيير 
اآلية لهذه  أعمق  لفهٍم  نحتاج  العميقة.  آثارها  فقد  منّا  العديد  ولكن  المقدَّس،  الكتب   في 

في سفر األمثال23:4 »فَْوَق ُكلِّ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك ألَنَّ ِمْنهُ َمَخاِرَج اْلَحيَاِة.«

منافع زمننا الحاضر من المسيح

أن  يمكن  عملية  مبادئ  مع  خلصي  نظاٍم  مجرد  من  أكثر  هو  المؤمن  رجاء  إّن 
 تغيّر حياتك. رجاء كل مؤمن، هو شخٌص، المخلِّص يسوع المسيح. إنه الحكمة وراء 
اليوم،  داخلنا  في  يحيا  المسيح  ألّن  فيها.  نعيش  أن  نحتاج  وقــوة  كتابي  مبدأ   كل 
يضع اآلن  وألنه   ،(23-22:2 (أفسس  أجلنا  من  حولنا  هو  ما  كّل  على  يسيطر   ألنه 
كل أعدائه تحت قدميه (كورنثوس األولى 25:15-28)، يمكننا أن نحيا بشجاعة وأمل.

رجاؤنا ال يكمن في معرفتنا اللهوتية أو اختبارنا ضمن جسد المسيح. إن كنّا سعداء 
بهذه األمور، سنتمسك فيما بعد برجاء واحد: المسيح. فيه نجد كّل ما نحتاجه لنعيش حياة 
التقوى هنا واآلن. لقد أسَرت هذه الحقيقة بولس الرسول »َمَع اْلَمِسيِح ُصلِْبُت، فَأَْحيَا الَ أَنَا 
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. فََما أَْحيَاهُ اآلَن فِي اْلَجَسِد فَإِنََّما أَْحيَاهُ فِي اإِليَماِن، إِيَماِن اْبِن هللاِ،  بَِل اْلَمِسيُح يَْحيَا فِيَّ
الَِّذي أََحبَّنِي َوأَْسلََم نَْفَسهُ ألَْجلِي« (غلطية 20:2).

دعوة اهلل للنمو والتغيير

من السهل جًدا أن نسقط! لقد قُبلنا في عائلة هللا، ويوًما ما سنكون معه في األبدية. 
ولكن ما الذي يحدث في هذه الفترة؟ من الوقت الذي نأتي فيه إلى المسيح إلى الوقت 
الذي نذهب فيه إلى وطننا معه، هللا يدعونا إلى التغيير. لقد تغيَّرنا بنعمته ونتغيّر بنعمته 

وسوف نتغيّر بنعمته.

ما الهدف من هذا التغيير؟ إنه أبعد من مجرد زواج أفضل أو أطفال جيّدين أو نجاٍح 
مهني أو حرية من بعض الخطايا المزعجة. هدف هللا أن نصبح مشابهين له بالفعل. إنه 
ال يريدك أن تهرب من نيران الجحيم فقط – مع أننا نسبح هللا إذ من خلل المسيح يمكنك 
ذلك! هدف هللا هو تحريرنا من عبوديتنا للخطية، وعبوديتنا ألنفسنا، وعبادتنا لوظيفتنا، 

وبذلك نكون على صورته بالفعل!

يلّخص الرسول بطرس التغيير على النحو التالي: »اللََّذْيِن بِِهَما قَْد َوَهَب لَنَا اْلَمَواِعيَد 
اْلُعْظَمى َوالثَِّمينَةَ لَِكْي تَِصيُروا بَِها ُشَرَكاَء الطَّبِيَعِة اإِللَِهيَِّة، َهاِربِيَن ِمَن اْلفََساِد الَِّذي فِي 

ْهَوِة.« (بطرس الثانية 4:1) اْلَعالَِم بِالشَّ

أسلوب حياة التوبة واإليمان

لقد باركك هللا بنعمته، ووهبك حضوره، وقّواك بقوته، وجعلك موضوع حبه األبدي. 
فالتوبة  أعماله،  جدول  هو  التغيير  كان  وإن  هو.  أعماله  جدول  نحيا  له،  ننتمي  وألننا 

واإليمان هما أسلوب الحياة التي يدعونا إليها.

ُسئل مايكل جوردان عندما قارب على االنتهاء من مهنته، لماذا كان يأتي دائًما قبل 
الناشئين. كان قد نال لقب أفضل  ليتدرب، وحتّى قبل مباريات  اللعبة بفترة من الوقت 
العب كرة سلة طوال الوقت. أجاب بأّن نسبة رمياته كانت أكثر من خمسين بالمئة بقليل. 
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بالمحافظة  التزم  لقد  تقريبًا.  فشله  مقدار  بنفس  فاز  المهنيَّة  أنّه خلل حياته  يعني   وهذا 
على التدريب طالما كان لديه المساحة ألن يتحّسن.

هناك دائًما خطايا جديدة عند المؤمنين ليعالجوها وأعداء جدد ليتغلبوا عليهم. تجعل 
بالنعمة  فيه  الذي نحتفل  الوقت  للتغيير مثالنا كي نعيشه، في  المسيحية عمل هللا  الحياة 
ُمَعلَِّمةً  النَّاِس،  لَِجِميِع  اْلُمَخلَِّصةُ  هللاِ  نِْعَمةُ  ظََهَرْت  قَْد  »ألَنَّهُ  ممكنًا.  ذلك  تجعل  التي 
اْلَعالَِم  فِي  َوالتَّْقَوى  َواْلبِرِّ  بِالتََّعقُِّل  َونَِعيَش  اْلَعالَِميَّةَ،  َهَواِت  َوالشَّ اْلفُُجوَر  نُْنِكَر  أَْن  إِيَّانَا 
َجاَء اْلُمبَاَرَك َوظُُهوَر َمْجِد هللاِ اْلَعِظيِم َوُمَخلِِّصنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح«   اْلَحاِضِر، ُمْنتَِظِريَن الرَّ

(تيطس 13-11:2)

احتفال

وبنعمته  بالرب  احتفال  إنه  المسيحية.  للحياة  شرح  مجرد  من  أكثر  هو  الكتاب  هذا 
اليومية التي يمنحها لنا. نحن ندعوك لتحتفل معنا بالنعمة التي ال تشمل الغفران فقط، 
ولكن تغيّرنا من زوايا أعماقنا المظلمة في قلوبنا إلى أصغر فعل نقوم به وإلى كل كلمة 

بطَّالة.

بغّض النظر عّما تتصارع معه اآلن، بغض النظر عن مدى نجاحك أو كم ترى نفسك 
عالقًا، بغض النظر عن عدد سنوات إيمانك، بغض النظر إن كنت رجلً أم امرأة، صبيًا 
أم فتاة، طالما أنك ابٌن للمسيح، هناك رجاء لك! فاألمر ال يتوقف على من أنت أو ماذا 
تعرف. رجاؤك هو يسوع! إنه يحيا في داخلك، ولذلك لديك سبب كي تحتفل في كل يوٍم 
المسيح يحيا فيك! ونحن نرحب بك في أسلوب حياة  أنت من يحيا، بل  تعد  فلم  جديد. 

االحتفال بما يعنيه ذلك تماًما.




