
تصدير

الكتابي  اللهوت  موضوع  لتدارس  محاولة  هو  الفداء«  عقيدة  مجرد  من  »أكثر 
للمشورة. وهو بذلك يعتبر كتابًا ناقًصا وغير متسق. ال أحد يعرف هذه الحقيقة أفضل 
مني. ورغم ذلك، فإن قناعتي عبر سنوات طويلة عن األعمال األدبية هي أنها، مع عدم 
كمالها، إال أنه ال بد من نشرها حالما تيسر تقديمها في شكل نظامي. أنا ال أعرف طريقة 
أفضل من هذه لتقييم وجهات النظر، وتوفير مساعدة واقعية لمن يكافحون في الصفوف 
األمامية، ولتعزيز هدف دعوة الرعاة من جديد إلى العمل الذي أهمله أجدادهم. من أجل 

تلك األسباب – على حالتها الناقصة هذه – أصدرت هذا الكتاب الذي بين يديك.

بتخصيص  قمت  أني  الفداء«  الهوت  من  »أكثر  كتاب  في  تلحظ  أن  الممكن  من 
مصلحون  الهوتيون  وبوضوح  قبًل  بها  ح  صرَّ الهوتية  بمواقف  للتصريح   مساحة 
العقائد الواضحة  في كتب أخرى. وستجد أيًضا ملحظاتي على جوانب عديدة لبعض 
 للجميع. ولكن يبدو أن هذا من شأنه أن يجعل الكتاب ثقيًل ومحدود الهدف. فالتصريح 
بأن هللا يجب أن يكون كلّي المعرفة ليعرف كل جوانب الموقف لكي يستجيب الصلة، 
وأنه يجب أن يكون كلّي الوجود ليسمع كل الصلوات التي نطق بها البشر في كل األوقات 
وكل األماكن، وأنه يجب أن يكون كلّي القدرة حتى يستجيب في كل ظرف من الظروف 
أهدافه  يحقق  الثلث حتى  بالسمات  يتسم  إلهًا  يتطلب  األمر  وأن  له،  تحلو  بأية طريقة 
الكونية من خلل كل تفصيل في الكون وعلقته بكل تفصيل آخر في كل من الماضي 
المطلوب؛ فالحقائق واضحة وضوح  والمستقبل وأيًضا الحاضر... هذا كلم زائد عن 
ولذلك حرصت  في شرحها.  الوقت  لقضاء  بالتالي  داعي  السماء، وال  كبد  في   الشمس 
على تحاشي هذا األمر. وعلى نحو مماثل، هناك العديد من النتائج على المشورة ال تخفى 
السفلية،  الحواشي  في  أضعها  أن  وآثــرت  الكتاب،  متن  في  أذكرها  فلم  أحد،   على 
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أو أحذفها، أو اكتفيت باإلشارة إليها بصورة عابرة.١  

وأنا أذكر تلك الحقائق ألن تحت كل قسم من األقسام العقائدية هناك بنود موجودة غالبًا 
في كتب اللهوت النظامي، وبالتالي لم يتضمنها هذا الكتاب. ولعلك تظن أن تأثير ذلك 
أرحتك  قد  أكون  أن  أرجو  عملته،  ما  تفهم  عندما  لكن  مكتمل،  غير  عمًل  يكون   قد 
قدرة   أفترض  أني  حقيقة  تقدير  على  ساعدتك  قد  أكون  وبالتالي  توجساتك؛  بعض  من 

قريحتك على فهم الحقائق الواضحة.

دراسي  ككتاب  استخدامه  يمكن  أو  الشخصية،  للفائدة  قراءته  يمكن  الكتاب   هذا 
انتظاره،  طــال  كتاب  هو  مــادة  هكذا  يتناول  ــي  دراس وكتاب  مدرسي.  صف   في 
وكان الكثيرون بحاجة إليه. وربما يكون هللا – بفضل عنايته – راضيًا أن يسد هذا الكتاب 

تلك الحاجة، هذا موضوع الوقت وحده كفيل بكشفه. رجائي أن يكون كذلك.

Jay Adams

التكرار غير      تحاشيت  الطريقة  وبهذه  الكتاب؛  مادة  مع  مادتها  توافقت  كلما  األخرى  كتبي  إلى  اإلشارة  أيًضا حرصت على     ١
الضروري. 



مقدمة

جميع المشيرين لديهم هدف واحد: التغيير. من ناحية أخرى، جميع أنظمة المشورة، 
على الرغم من اختلفها على نحو جوهري١، إال أنها جميًعا (١) ترى حاجة إلى التغيير 
منها  المغزى  و(٣)  (كلمية)،٢  لفظية  بوسائل  التغيير  هذا  إحداث  على  تستعين   و(٢) 

هو فائدة طالب المشورة.

آخر٣)،  كتاب  (في  أوضحتها  والتي  نفسها،  األساسية  العناصر  تلك  أن  الحظ   لكن 
كلمة  وكأفضل  كأساس   ،(nouthesia) الكتابية  المشورة  في  ومتأصلة  موجودة  هي 

كتابية مستخدمة لتقديم المشورة.

الكتاب المقّدس نفسه يقدم المبادئ اللزمة لفهم المشورة الكتابية وممارستها، ويوجه 
الخدام المؤمنين للقيام بهكذا مشورة باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من دعوة هللا لحياتهم لخدمة 

كلمة هللا (مؤمنون آخرون يجب أن يقدموا المشورة كلما أتاح هللا لهم الفرصة4).

للمعلومات،  أخرى  مصادر  على  مبنية  أخرى،  أنظمة  يبتكرون  الذين  أولئك  لذلك، 
تنافسيين.  الحال  بطبيعة  سيصبحوا  نفسها،  الغايات  تلك  تحقيق  خللها  من   يحاولون 
ومن الخطورة التنافس مع الكتاب المقّدس، إذ سيؤول كل ذلك التنافس إلى تنافس مع هللا. 

ليس الموضوع أن المؤمنين يعارضون التنافس بحد ذاته، ليست هذه هي المشكلة. 
ولكن لما يكون المؤمنون مخلصين هلل، على المؤمنين أن يستنكروا أي أفكار، وطرق، 
الطرق  تكون  حين  اإللهية.  واألنظمة  والطرق،  المفاهيم،  مع  تتنافس  إلخ،  وأنظمة، 

١   (محاضرات في المشورة) »Lectures on Counseling« Jay Adams   انظر كتاب 

٢   بعضهم بالطبع يضيفون عناصر أخرى (المعالجة بالمواد الكيميائية، Ego state Therapy  ، إلخ). ولكن حتى مع استخدام تلك 
الوسائل األخرى، فما يُعمل هنا ال يعتبر مشورة  بالمعنى الدقيق للكلمة. فكلمة مشورة بحد ذاتها – بالمعنى الدقيق للكلمة – تنطوي 

على العنصر الكلمي.  

3   Cf. Jay Adams, Competent to Counsel, pp. 41ff.; The Christian Counselor’s Manual, p. 14; What 
About Nouthetic Counseling?, p. 63

4  قارن رومية 15: 14؛ كولوسي 3: 16؛ غلطية 6: 1، 2، 10؛ وانظر أيًضا األجزاء ذات الصلة من كتاب مؤهل للمشورة. 
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والمناهج الوثنية قد تأسست بهدف عمل ما عين هللا للكتاب المقّدس أن يعمله، فهذه الطرق 
يظنه  لما  خلفًا  المؤمنين،  المسيحيين  إن  ومقاومتها.  ورفضها،  فضحها،  من  بد  ال 
الكثيرون، لم يظهروا في المشهد فجأة رافعين راية التحدي الواضح في وجه األطباء 
والحقائق   - بل  المشورة؛  في  العاملين  النفس  وعلماء  البشريين،  واألطباء  النفسيين 
الذين  الجدد  الوافدون  هم  المشورة  في  العاملين  النفس  علماء  إن  ذلك-  تؤكد  التاريخية 
الناحية  فمن  المشورة.5  تقديم  في  عملها  في  الكنيسة  محل  ليحلوا  المشهد  إلى  دخلوا 

التاريخية، يعتبر مصطلح تنافس المصطلح األكثر دقة لوصف الموقف.6

في وقت من األوقات كان تقديم المشورة يعتبر جزًءا تكامليًا مع عمل كنيسة المسيح. 
كتب خدام الكنيسة قي موضوع الــ »Melancholy« (النزوع إلى الكآبة واالنقباض)، 
وعقدوا حلقات لتقديم المشورة للسائلين، الذين كانوا مهتمين ليس فقط باهتدائهم بل بكل 
أنواع  للعائلت واألفراد في جميع  الكنيسة خدمتها  مرحلة من مراحل حياتهم.٧ قدمت 
العلقة اإلنسانية/ اإلنسانية واإلنسانية/ اإللهية (الحظ أن هذه الخدمة شملت مجااًل أوسع 
من ذلك الذي تسمح به األنظمة الحديثة التنافسية)، وأدرك العامة أن دور الكنيسة (بشكل 
عام) ودور الرعاة (بشكل خاص) هو االلتزام بمسائل تختص بالمعتقدات، والمواقف، 
والقيم، والسلوكيات، والعلقات، إلخ. واآلن يحاول المعالجون النفسانيون اغتصاب هذا 

الدور٨. 

5   انظر موجز تاريخي لهذا الموضوع في كتاب Lectures، صفحة ٣٨  

6   ملحوظة: علم النفس والطب ليسا بالضرورة منافسين للكتاب المقّدس. لكن المنافسين للكتاب المقّدس هم علم النفس السريري 
بوا  نصَّ الذين   ،Psychiatry النفسي   والطب   Counseling Psychology المشوري النفس  وعلم   Clinical Psychology
أنفسهم (بطريقة غير مشروعة) ضمن هذين الفرعين. إن الطب وعلم النفس كفرعين من فروع المعرفة لهما مشروعية، حين ال 
توجد بينهما والمشورة المسيحية علقة خاصة، لكن من الممكن االستفادة منهما كعنصر مساعد، تماًما كإمكانية االستفادة منهما في 

أي مجال آخر. غير أن المشورة المسيحية الكتابية ال تعتمد بأي شكل من األشكال على المعلومات التي يطلقها أي من الفرعين.  

٧   حتى أنهم قاموا بنشر تاريخ الحاالت المرضية (انظر Spencer's Sketches,  الجزء األول والثاني).

 ١964 ,Perry London, The Modes and Morals of Psychotherapy: Holt, Rinehart and Winston ٨   قارن
). يتحدث London عن عمل األطباء النفسيين باعتباره "ما سعت األديان إلى القيام به منذ عهد بعيد"، صفحة 65، ويصرح: 
في جريدة المقاالت  أحد  نشر  تم  علمانيون،" صفحة ١5٣، ١6٣.  كهنة  [ولكن]   ... أطباء،  الواقع  في  ليسوا  النفسيون  "األطباء 
يؤكد  المريضة".  المؤمنين  لجماعة  النفسيون" يصبحون رعاة  "األطباء  بعنوان   ،(١9٢, ٧٣6 National Observer (May
المقال الذي نال شهرة واسعة على نفس الشيء. ويقول ألبرت ريسنر Albert Reisner: "يوضح إريك فروم Eric Fromm أن 
المحللين النفسيين لهم باالتأكيد دور ديني". وفي كتاب The Death of Psychiatry يقول E. Fuller Torrey: "إن مهمة تفسير 
السلوك غير المعلوم تقع على عاتق رجال الدين؛ وقد ورث األطباء النفسانيون هذه المهمة كما ورثوا جوانب أخرى من الوظيفة 

الكهنوتية" صفحة 9١، 9٢.
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 كيف تجرؤ اآلن الكنيسة أن تهمل بهذه السهولة دورها الذي أسنده هللا إليها لتسلمه 
النموذج  عن  تختلف  ال  الدور، طرق  هذا  إلنجاز  مختلفة  يعرضون طرقًا  آخرين  إلى 
الكتابي فحسب وإنما تنافسه وتتعارض معه! لقد عرضت بشيء من التفصيل في كتب 
االستيلء  النفسي  الطب  محاولة  تتضمنها  التي  الرئيسية  العوامل  بعض   أخــرى 
على هذا الدور،9 لذلك ال داعي لتكرار ذلك هنا. ولكن أود أن أضيف عامًل آخر، عامل 
الكنيسة نظاميًا )بعبارة  تتعامل معها  التي ال  الحقائق  الكتاب ذاته:  يتعلق بجوهر هذا 

أخرى: الهوتيًا( تميل إلى أن تخسرها.

لماذا حدث التغيير
 إن الضغوط التي لعبت دوًرا في تقليص دور الكنيسة في تقديم المشورة استطاعت 
تماًما)  محلها  تحل  أن  في  نجحت  تقريبًا  كلها  أن  هي  (والحقيقة  تقدًما  تحرز   أن 
تتم  كانت  أنها  إال  تماًما،١٠  الهوتية  عملية  هي  بطبيعتها  المشورة  أن  من  وبالغم  ألنه 

بأسلوب الهوتي غير نظامي.

المثال قانون اإليمان األثناسيوسي)،  العقيدة قانونًا لإليمان (على سبيل  حينما تكون 
وغيره.  آريوس  مثل  الهراطقة  نفسها ضد  الدفاع عن  على  الحالة  هذه  في  قادرة  فهي 
أنواع  من  تقريبًا  نوع  وأي  للتمييز.  قابلين  حينئذ  يكونا  الحق،  عن  فضًل  فالهرطقة، 
تعليم  حول  والجدال  له.  بمكانًا  يطالب  أن  يمكنه  العقيدي  شكله  يتخذ  أن  قبل  الهرطقة 
الكتاب المقّدس في نقاط مختلفة هو الذي قاد إلى صياغة تصريحات الهوتية ساعدتنا 
الكتابية  العقائد  تعليم  أيًضا على  الحق، ولكن  الكذب والدفاع عن  ليس فقط على تمييز 
القادمة  األجيال  تستطيع  ذلك  على  بناء  نفًعا.  وأكثر  أعمق  نحو  على  دراستها   وإعادة 
أن تقف على أكتاف األجيال السابقة فتصل إلى أبعاد أعمق من معرفة الحق وجني ثمار 
لم تكن في متناول أحد من قبل. العديد من العقائد قد تم تعريفها على نحو مفيد للغاية. 
ولكن إلى اليوم لم تخرج أية تصريحات الهوتية جادة (ناهيك عن العقيدية) فيما يختص 

بمكان المشورة ودورها في كنيسة المسيح.
9   انظر كتاب Lectures، صفحة ٣٨

١٠   انظر المقال في What About Nouthetic Counseling، صفحة ٣٧ – ٣9. 
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كنيسة  داخل  االنتقائية  المشورة  مشكلة  حول  حاليًا  الدائر  الجدال  أن  هو  ورجائي 
 ،Rogersو  ،Freud بــ  الخاصة  المشورة  أنظمة  كانت  إذا  ما  هي  (القضية   المسيح 
وSkinner دون الحاجة غلى ذكر العشرات غيرهم، يمكن إدخالها إلى الكنيسة بشكل 
شرعي) يمكن أن تتولد منه دراسات الهوتية من شأنها أن تقود إلى تعريف أكثر وضوًحا 
لعمل الكنيسة ودورها في تقديم المشورة، حتى ما تنفتح عيون جماعات المؤمنين فتفهم 
بشكل أوضح المخاطر التي ينطوي عليها األمر. وفي رأيي، أن الدفاع عن مبادئ الطب 
وثنية  يقل  ال  الكنيسة  مظلة  تحت  وممارستها  بها  والسماح  النفسي،  والتحليل  النفسي 
وهرطقة (وبالتالي خطورة) عن الترويج لما تُعلِّمه بعض أكثر العبادات شذوًذا. الفرق 
أسهل  هي  أخطاءها  ألن  خطًرا  أقل  تعتبر  الشاذة  العبادات  أن  هو  الوحيد   الحاسم 
في التعرف عليها، حيث أنه يمكن تفنيدها ودحضها عن طريق تصريحات قوانين اإليمان 
الموجودة. وآمل أيًضا أن تكون هذه الدراسة اللهوتية للمشورة المسيحية – على ما تبدو 
عليه من نقص وبدائية – حافًزا قويًا للمزيد من الدراسات المشابهة، على أن تكون تلك 
الدراسات أكثر اكتمااًل، وذلك في سبيل تعريف أوضح لمعاني المصطلحات والتعاريف 

اللهوتية الضرورية للغاية ولكنها مع ذلك عزيزة بل تقريبًا نادرة.

الرسول  بولس  كان  لو  وأنــه  اإللهي،  الحق  هو  الحق  كل  أن  علّمونا  ما   كثيًرا 
على قيد الحياة اليوم لكان استعار الكثير من األطباء النفسانيين. ولألسف – كما يقولون 
– بولس ليس موجوًدا اآلن، حتى يمكن إثبات صحة الفكرة. ولكن العكس هو الصحيح، 
إذ أن هذه الفكرة يمكن اختبار صحتها من عدمه. فنحن لم نُترك هكذا عرضة للتخمين 
ال.  أم  انتقائيًا  بولس  كان  إذا  ما  اكتشاف  يمكننا  بل  المسألة،  هذه  حول   والتكهن 
إليس  ألبرت  وال  الحالي،  الوقت  في  األرض  هــذه  على  بموجود  ليس  بولس   إن 
 Epictetus أبكتاتوس  أن  غير  بــولــس.  أيــام  ــوًدا  ــوج م ــان  ك  Albert Ellis 
وغيره من الفلسفة الرواقيين كانوا موجودين في أيام بولس. وقد اكتسب Ellis الكثير 
نسأل:  أن  يمكننا  لذلك   .(Epictetus بــ  المعجبين  أحد  (هو  الرواقية  الفلسفة   من 
بتكييفه  وقام  النظام  ذلك  في  الحق  بعض  وجد  هل  الرواقية؟«  من  بولس  اقتبس  »هل 

ليتلءم مع تعليمه؟ 
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بنفسه   Ellis ــأن  وك تبدو  (إنها   Epictetus من  االقتباسات  لبعض   استمع 
هو الذي كتبها):

الناس ال تضطرب باألحداث، بل بنظرتهم التي يروا بها األحداث.

وبالتالي ال يعتبر الموت شيئًا فظيًعا... فل تطلب أن تحدث

األشياء على النحو الذي تتمناه، بل تمنى أن تحدث هكذا كما تحدث...

فما يمكن أن يضر... ليس الحدث نفسه ... ولكن نظرتك التي ترى بها الحدث.١١ 

لم يكن هذا أسلوبه. كونه يعرف كل ما يمكن  الرواقية؟ مطلقًا.  اتفق بولس مع  هل 
معرفته عن الرواقية فهذا شيء واضح من (أعمال ١٧: ١٨). أما استخفافه بها فلم يكن 
عن عدم معرفة. فمن خلل هذا المقطع الكتابي يتضح أن بولس لم يكن رواقيًا بأي حال 
الرواقيين.  الفلسفة  مع  خلف  في  نفسه  وجد  بولس  أن  صحيح  ولكن  األحــوال.   من 
التوبة  هذه  وجوب  إن   .(٣٠ (ع  »يتوبوا«  أن  يجب  أنه  على  مواربة  دون  أصر   وقد 
بالتوبة  بالفلسفة الرواقية، بل غن بولس بمطالبته لهم  المتأثرة   ليس مصدره الشخصية 
شأنه  من  الترك  هذا  الرواقية.  لألفكار  كامل  وترك  جذري،  تغيير  إلى  يدعوهم   كان 
أن يقود إلى تغيير جذري في أسلوب حياتهم. إن فكرة االنتقائية هنا ال دليل على وجوده. 

إذن ربما أمكنني أن أعبر عما أراه بإيجاز من خلل مقال نشر في ٢ سبتمبر ١9٧٧ 
بمعهد  الطلب  أحد  بقلم  مقال  وهو  والمقروء«،  »المكتوب   Kethiv Quere بعنوان 

Dallas اللهوتي. وها هو المقال بالكامل:

١١    Epictetus ، The Enchiridon  . ُولد Epictetus بين سنة 5٠ م و 6٠ م تقريبًا. لوصف يسلط الضوء على الرواقية 
 ،(.F.W. Farrar, The Early Days of Christianity New York: A. L. Burt, n.d) مقارنة بالمسيحية، انظر

صفحة 9 – ١١. 



14     الهوت المشورة المسيحية

أساس المشورة المسيحية
الكتاب  غير  شيئًا  ليس  المسيحية  المشورة  وأساس  للمشورة،  المسيحي  األساس  إن 

المقّدس بعهديه القديم والجديد. فالكتاب المقّدس هو الدليل لتقديم المشورة.

لعشرات  أساًسا  المقّدس  الكتاب  المسيحي  يستخدم  ال  هذا  »مع  تسأل.  ربما  لماذا؟ 
اإلصــرار  فلماذا  والموسيقي،  والعمارة،  الهندسة،  مثل  يمارسها،  التي   األنشطة 

على أن الكتاب المقّدس هو األساس للمشورة؟«

فوًرا تأتي اإلجابة على هذا السؤال بسيطة وعميقة في الوقت نفسه. (وألنها بسيطة 
المقّدس  الكتاب  تنتجها.)  أن  يمكن  التي  التأثيرات  عمق  مع  بخفة  التعامل  من   أحذرك 
هو أساس المشورة المسيحية ألنه يتعامل مع القضايا نفسها التي تتعامل معها كل أنواع 
المشورة.١٢ لقد أعطى هللا الكتاب المقّدس للناس لمساعدتهم على أن يقبلوا إلى اإليمان 
الثانية ٣: ١5 – ١٧).  (تيموثاوس  إلى صورته  المؤمنين  بالمسيح، ولتغيير  الُمخلِّص 
للقيام  »فّعالة«  أنها  عنها  يقول  »كافية«  كأداة  المقّدس  الكتاب  القدس  الروح  ويستخدم 

بذلك. هذا هو جوهر ما تقوله تلك اآليات.

تهدف  التي   - الحياتية  الدعوة  بهذه  يعهد  هللا  أن  اآليات  تلك  في  أيًضا  الحظ   لكن 
إلى تغيير حياة البشر بكلمة هللا - إلى »إنسان هللا، أي »رجل هللا« (العبارة التي اقتبسها 
بولس من العهد القديم، وقد كان األنبياء هم من يلقبون بها. واستخدمت أيًضا في الرسائل 
الرعوية لإلشارة إلى الخادم المسيحي).١٣ وأكرر، يعلن الروح القدس بقوة أن الكتاب 

المقّدس هو من يقوم بتجهيز رجل هللا تجهيًزا كامًل لهذا العمل.

إذن، وألن المشورة التي هي عملية مساعدة اآلخر على أن يحب هللا ويحب قريبه، 
هي جزء من خدمة كلمة هللا (تماًما كالوعظ) فمن غير المتوقع استخدام أي كتاب آخر 

خاص  نحو  على  انظر  آخر.  كتاب  في  بتوسع  الموضوع  هذا  حول  كتبت  إلخ.  والموسيقى،  الهندسة،  على  هذا  ينطبق  ال    ١٢
.Lectures

 ١٣   بالتأكيد، بشكل غير رسمي – ال كدعوة رسمية – ينبغي لجميع المؤمنين أن يمارسوا خدمة المشورة، بالضبط كما ينبغي 
لهم أن يكرزوا  بالكلمة. 
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بكلمة هللا ال يمكن  فالخدمة  للوعظ).  توقع استخدام أي كتاب آخر   (تماًما كما ال يمكن 
أن يقال عنها هكذا إن كانت تستخدم كتبًا أخرى بداًل من الكتاب المقّدس. 

الكتاب المقّدس هو األساس للمشورة المسيحية، وذلك ألن المشورة المسيحية إنما هي 
إال (تغيير حياة البشر بتغيير القيم، والمعتقدات، والعلقات، والمواقف، والسلوكيات). 
أي مصدر آخر يمكنه أن يكون معياًرا لتغيير مثل هذا؟ أية مصادر أخرى تخبرنا بكيفية 

إحداث هكذا تغييرات على النحو الذي يرضي هللا؟

ولهذا السبب ال بد من رفض أي أسس أخرى للمشورة. وليس فقط لمجرد عدم الحاجة 
إليها (حيث أن الكتاب المقّدس كاٍف ألن المشير األعظم أثبت ذلك في ممارسته لخدمة 
المشورة)، وإنما طالما أنها تسعى إلى القيام باألشياء نفسها (دون الكتاب المقّدس والروح 

القدس)، فهي أيًضا تعتبر تنافسية.

هللا ال يبارك التنافس معه! وال يبارك عدم طاعة خدامه لكلمته.

 وإن كنت تعتبر نفسك خادًما أو خادًما محتمًل لكلمة هللا، فل تكن إال خادًما للكلمة! 
وال تكن خادًما ألي شيء آخر. ال تترك ينبوع الماء الحي من أجل أبآر (خزانات) أنظمة 

المشورة الحديثة المشققة. 





الفصل األول

الحاجة إلى الالهوت في المشورة

منذ بدايته وتغيير اإلنسان يعتمد على المشورة. لقد ُخلق اإلنسان كائنًا يستمد وجوده 
من الخالق ويعتمد عليه. وهو ال بد أن يعترف بهذا الخالق ألنه الخالق الذي منه يستمد 
الحكمة والمعرفة من خلل اإلعلن. وهدف حياته ومعناها ووجوده في حد ذاته هو وقف 
عليه. إن اإلنسان ال يستطيع أن يجد وال شيء من هذا في نفسه. فاإلنسان ليس مستقًل 

بذاته.

»فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ« (يوحنا ١: ١) تُلخِّص هذه اآلية الرواية كلها. كان اإلنسان 
محتاًجا إلى كلمة هللا من البداية، حتى قبل السقوط. كانت كلمة هللا باإلعلن ضرورية 
ومكانه  اآلخرين،  مع  الصحيحة  وعلقاته  ونفسه،  والخليقة،  هللا،  اإلنسان  يفهم  لكي 
 ١،Carl Rogers نظر  لوجهات  وخلفًا  إمكانياته.  وحــدود  الخليقة  في   ووظائفه 
التي حازت قبول العديد من الخدام٢ باعتبار أنها موقفهم المفضل في المشورة، لم يخلق 
للكائن  إليها يوًما. وخلفًا  التي قد يحتاج  هللا اإلنسان مجهًزا بكل الوسائل واإلمكانيات 
»المستقل بذاته« الذي يعتبره Rogers (ونظامه) بأنه المنتج النهائي المثالي للمشورة 
غير التوجيهية، يعلّم الكتاب المقّدس أن اإلنسان ُخلق هلل (رؤيا 4: ١١) ومعتمد عليه 
(أعمال الرسل ١٧: ٢٨). ُخلق اإلنسان كائنًا اعتماديًا. وأي محاولة لتحويله إلى كائن 
مستقل بذاته ال تعد فقط تمرًدا على الخالق، ولكن أيًضا محكوم عليها بالفشل. إن الظروف 
الذي  اآلثــم،  التمرد  هذا  إلى  تدل  آثار  هي  المشيرون  معها  يتعامل  التي   المأساوية 
منذ السقوط فصاعًدا كان هو أصل ثمرة المرارة والبؤس والفوضى التي ذاقتها البشرية. 
الفساد،  أساس  هو  بنفسه،  االستقلل  باستطاعته  أن  المرء  يظن  أن  ذاته،  التمرد   هذا 
المشيرين  الدعاء  والترويج  المشورة.  من  الكم  هذا  كل  إلى  الحاجة  أثار  الذي  وهو 

١   للمزيد عن وجهة النظر هذه انظر كتاب Competent، صفحة ٧٨.

٢  كان رأي النقاد لسببين: (١) البساطة؛ (٢) افتراض عدم وجود مخاطرة.  
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يعيشوا مستقلين  أن  الناس  فكلما حاول  بلة.  الطين  إال زيادة  ما هو  اإلنسان  باستقللية 
بذواتهم (سواء بدافع من النزعات الشريرة المتأثرة بطبيعتهم الفاسدة أو نتيجة اتباع نظام 
أعني  وأنا  الذريع.  الفشل  هي  الحتمية  النتيجة  تكون  أن  بد  ال  روجــرز)،  نظام   مثل 
هذا حرفيًا. فالفشل محتوم ليس فقط بمرور الوقت، ولكن ألنهم خلقوا كائنات اعتمادية. 

فضًل عن أن فشلهم سوف يزيد بؤًسا على بؤسهم وبؤس من حولهم.٣ 

اإلنسان اعتمادي على خالق كل األشياء وعاضدها، نظًرا لما يتصف به، وما يملكه، 
وما يعرفه. لقد ُخلق لحياة ينعم فيها بالفرح واالمتنان على هذا االعتماد. والعنصر األخير 
تالية: المعرفة  الثلثة األخيرة هو ما أريد أن أشدد عليه لبضع صفحات  العناصر  من 

البشرية. 

من البدء كانت كلمة هللا عامًل ضروريًا في الوجود البشري؛ هذا االحتياج لم يبدأ مع 
السقوط. اإلنسان ال ولم يحيا بالخبز وحده؛ فالحياة تستلزم كلمة من فم هللا. بدون تلك 
الكلمة ليس للكائن البشري قدرة ذاتية على فهم أو معرفة مغزى أو كيفية استخدام العالم 
 الذي يعيش فيه. وال يعرف طرق العيش مع اآلخرين، وال يمكنه بناء علقة صحيحة 
مع هللا. إن هكذا حياة منافية للعقل كما يقول الوجوديون. الحياة بدون كلمة هللا غير معقولة 
(هي باطل مطلق، كما يقول سفر الجامعة). ذلك أن القدرة على المعرفة (فهم الحقائق، 
وتفسيرها وربطها ببعضها على نحو سليم) إنما هي مستمدة وليست أصيلة في الطبيعة 
التي  المشورة،  لتشكله  اإلنسان  ُخلق  فصاعًدا  الخليقة  منذ  أنه  معناه  هذا   البشرية. 
وأداء  والهدف  والمغزى  آخر، من مصدر خارجي.4  توجيهية من شخص  كلمات  هي 
يقدم  ال  ذاته  الخليقة)  (في  العام  اإلعلن  التفسيرية.  الكلمة  هذه  على  يتوقف   الوظيفة 
أي تفسير من هذا القبيل. فبدون كلمة هللا بات الفشل أمًرا محتوًما. محتوم مع أمور أخرى 
ألن الكون (واإلنسان ضمنه) من المتوقع أن يتم تفسيره على نحو خاطئ. سيبدو الكون 
مبنية  غير  واختياراتهم  البشر  قرارات  وستكون  باللمعقولية،  يتسم  بالفوضى،  عارًما 

على معايير راسخة. فضًل عن أن كارثة النسبية ستحل على اإلنسان.

٣   أحسنت وثائق مجمع وستمنستر التعبير بوضع الخطية والبؤس في ارتباط وثيق.  

4   كثيًرا ما يستخدم تعبير مشورة لإلشارة إلى كلمة هللا؛ مزمور ١١9: ٢4؛ أمثال ١9: ٢١، وغيرها.
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الجانبين  من  أي  نمو  أن  غير  وجسمانيًا.  أخلقيًا  صحيحة  كائنات  البشر   خلق 
لم يكن كامًل. بعبارة أخرى، في حين أن الكمال يرتبط بفكرة انعدام العيوب، إال أنه يفسح 
عليه  ينطوي  ما  مع  الحياة  شجرة  من  األكل  المثال  سبيل  (على  للتقدم  مجااًل   أيًضا 
الكمال  من  الحاالت  تلك  بلغ  قد  بعد  يكن  لم   – السقوط  قبل   – فآدم  تأثيرات).   من 
التي يبلغها البشر اآلن (١) في الحالة الوسطى عند الموت،5 أو (٢) في الحالة النهائية 

حين يبلغ الجسد والروح أيًضا كمال الُمقام من األموات.6 

إذن ما كان مقدًرا لعلقة اإلنسان باهلل هي أن تكون علقة متنامية. أما في الجنة لم 
يخط اإلنسان إال خطوات أولى نحو اإلمكانيات واالحتماالت التي يمكن أن يبلغها الوجود 
البشري. كل هذه موضوعة أمامه قابلة للتحقيق في المستقبل. فالمزيد من النمو والتقدم 
في المعرفة، والخبرة، إلخ، كان متوقًعا بدليل الوصية »أثمروا وأكثروا وامألوا األرض« 
و»أخضعوها«. إن كيفية تنفيذ تلك الوصية األولى (مع كل ما يرتبط بذلك من تأثيرات 
اجتماعية وسياسية بسبب سلوك البشر مع أبناء جنسهم)، وما يمكن أن ينتجه إخضاع 
األرض (أي وضعها تحت سيطرة البشر) في مستقبل النشاط العلمي والعلمي، إنما يعتمد 
على اإلعلن اإللهي التفسيري من كلمة هللا. التغيير إذن، وحتى التغييرات التنموية في 

اإلنسان الذي ُخلق كامًل كانت دوًما تعتمد على مشورة (وصايا) هللا. 

ُخلق اإلنسان كامًل، غير أن هذا ال يعني أنه كان قادًرا يوًما على العيش مستقًل بذاته. 
فالكمال بحد ذاته ينطوي على اعترافه باعتماده على اإلعلن اإللهي. وبفضل وصايا 
(مشورة) هللا قام آدم بتسمية الحيوانات (هو لم يقرر أن يفعل هذا من نفسه). وبفضل 
مشورة هللا علم بأمر شجرات الجنة وكيفية استخدامها على النحو السليم (علوة على 
العواقب المتوقعة لسوء استخدامها). كل هذا حدث بعد الخلق، إلنسان ُخلق ليعيش معتمًدا 
على مشورة هللا كل أيام حياته، وكانت لديه إمكانية أن يتغير ويزداد نمًوا بفضل مشورة 

هللا. 

5   العبرانيين ١٢: ٢٣

6   فيلبّي ٣: ٢١
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ُخلق  اإلنسان  أن  وهو  البداية،  من  فهمه  يجب  الذي  األول  الحاسم  العامل  هو   هذا 
االعتماد  الضروري  من  كان  لقد  هللا.  تمجيد  وإلى  مصلحته،  إلى  يؤدي  نحو   على 

على مشورة إلهية والتغير بواسطتها. 

لو كان اإلنسان قد أطاع مشورة (وصايا) هللا بأمانة، لكان قد تغير إلى كائن يمتلك 
الحياة  شجرة  كانت  أو  الحياة،٧  لشجرة  ملزمة  ما  بطريقة  كانت  التي  األبدية   الحياة 

ترمز لها. 

اإلنسان  ابتعد  سابقًا:  ذكرناه  الذي  والشقاء  البؤس  إلى  وأدى  حدث  قد  ما  شيئًا  لكن 
االعتماد  تحقيق  إلى  يسعى  كان  تلك  وبفعلته  الشيطان.  إلى مشورة  ليستمع  مشورة هللا 
الذاتي بمعزل عن هللا، وإلى التشديد على استقلليته. لقد قبل آدم بالمشورة الكاذبة وأكل، 
وقبل أيًضا بالكذبة التي تقف وراءها: »بَِل هللاُ َعالٌِم أَنَّهُ يَْوَم تَأُْكالَِن ِمْنهُ تَْنفَتُِح أَْعيُنُُكَما 
«. عارفين الخير والشر هي عبارة معناها عارفين  رَّ َوتَُكونَاِن َكاهللِ َعاِرفَْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ
حمأة  في  جمعاء  البشرية  أغرق  قد  (الشريرة)  الكاذبة  المشورة  اتباع  إن  شيء.٨  كل 
الخطية بكل بؤسها وحقارتها. إن عصيان آدم إن هو إال دليل على عدم جدوى أية محاولة 
القلب،  ووجع  الحيرة  هي  االستقللية  النزعة  لهذه  الحتمية  فالنتيجة  الذاتي.  للستقلل 
اإلنسان  مطلقًا  ينجح  لم  تبيّن  وكما  والموت.  والجهل،  للخوف،  البشرية   وإخضاع 
في تحقيق أي قدر من االستقللية. وما نجح فيه هو أنه استبدل بالمشورة النافعة المحررة 
له مشورة شيطانية، وشريرة، وتتوق إلى استعباده. وألنه سار وراء مشورة الشيطان 
خسر اإلنسان الحرية والقدرة على فعل الخير وتنفيذ مشورة هللا الصالحة. صار اإلنسان 
عبًدا للخطية وللشيطان. وباختياره للمشورة الشيطانية بيّن اإلنسان مجدًدا (وعلى نحو 

منحرف) الحقائق الواضحة عن خلقه:

(١)  أنه اعتمد على مشورة خارجية.

(٢)  أنه قابل ألن يتغير بواسطة المشورة.

  ، John Murray, Collected Writings ٧   انظر كتاب

٨   مذكرات من محاضرات Meredith Kline؛ انظر أيًضا المرجع السابق، صفحة 5٠.
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لكن ولألسف أن المشورة التي اختار أن يتبعها جلبت الشقاء والعبودية بداًل من الفرح 
والحرية الموعود بهما.

العالم:  هذا  في  هناك مشورتان  كانت  اآلن  آدم حتى  أيام  أنه من  إذن،  الواضح  من 
الكتاب  موقف  أما  بينهما.  تنافس  في  واالثنتان  الشيطانية.  والمشورة  اإللهية  المشورة 
تبنى  ال  التي  المشورة  أو  كتابية)،  غير  (أي  اإلعلنية  غير  المشورة  أن  فهو   المقّدس 
الذين  أولئك  بواسطة  المشورة  تُقدم  حين  شيطانية.  مشورة  هي  اإللهي  اإلعلن  على 
يقدمونها  التي  المشورة  تسمى  الحالة  هذه  ففي  اإللهية  غير  أخرى  بمشورات  ارتبطوا 
»مشورة األشرار« (مزمور ١: ١). فالمشورة والذين يعطونها هم على حد سواء أشرار. 
بها،  اإلطاحة  إلى  وتسعى  هللا  مشورة  مع  تتنافس   (١) ألنها:  شريرة  مشورة   وهي 
صــادرة  قصد)  غير  أو  قصد  (عــن  ألنها  و(٣)  الشيطان،  من  بإلهام  ألنها   (٢) 
عمن ينحازون للشيطان. يضع المزمور كلمة هللا في مواجهة مثل هذه المشورة، ويقف 

موقفًا مقاوًما لها (مزمور ١: ٢).

عبر كل التاريخ البشري كانت المشورة اإللهية ومشورة األشرار كلتاهما موجودتين 
والقبائل،  األفراد  فتاريخ  اإلنسان.  قبول  على  ستحوز  منهما  أي  على  تتنافسان  دائًما، 
وحتى الدول، قد نشأ بشكل مباشر من اتباع إحدى هاتين المشورتين. ال توجد مشورة 
ثالثة، كما يشير المزمور بوضوح. هناك طريقان ال ثالث لهما: طريق الشيطان وطريق 
أنها »مشورته الخاصة بشكل تام.«9   هللا. اإلنسان ليس لديه مشورة ما يمكن أن يقول 
وإذا رفض اإلنسان مشورة هللا، فأيما كانت المشورة التي سيتبعها بداًل من مشورة هللا 
ستكون بل شك مشورة شيطانية. لقد خلق اإلنسان التباع مشورة شخص آخر؛ وسيفعل. 
فل يمكن له أن يتخلص من طبيعته االعتمادية. وعن علم أو عن غير علم يعتمد اإلنسان 

دوًما على الشيطان أو هللا. فقد خلق لكي تدفعه المشورة وتشكله.

في البداية سار اإلنسان مع هللا وتكلم معه عند نسيم المساء. ومما ال شك فيه أن هللا قدم 
له مشورته (وصاياه) في مثل هذا الوقت. كانت العلقة ما قبل السقوط غير مقطوعة 

9   قارن يوحنا ٨: ٣4 – 44. ظنًا منه أنه حر، يُعبِّر اإلنسان بكلماته وأفعاله عن حقيقة أنه مستعبد تماًما للخطية: والسعي نحو 
االستقلل الذاتي بحد ذاته هو أوضح دليل ممكن على حقيقة تلك التلمذة للشيطان.
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ومفتوحة تماًما، وكانت المشورة مكونة من إعلن نافع، ومفيد، وإيجابي محسوب جيًدا 
لتنمية إمكانيات اإلنسان إلى أقصى حد. وفيما كان اإلنسان آخًذا في النمو تحت ظل تلك 
والتعبير  النظام  إحلل  على  اللغة  بقدرة  يختص  شيئًا  يدرك  بدأ  الصالحة،   المشورة 
التي تعقب  البهجة  للحيوانات. واختبر شيئًا من  لقد رأى ذلك في تصنيفه  عن األفكار. 
اإلحساس باإلنجاز حيث نجح في رعاية الجنة حسب تعليمات هللا له. لقد ذاق حلوة الفهم 
والشركة حين كان يكلم هللا ويتواصل مع زوجته حواء. واكتشف أن مشورة هللا واضحة، 
وغير معقدة، وصريحة: »ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَِّة تَأُْكُل إال واحدة.« وبطريقة درأ هللا بها 
والشر.«  الخير  معرفة  »شجرة  المحرمة:  الشجرة  تلك  هي  ما  هللا  أوضح  لبس   كل 
 حتى أنه حدد له مكانها: »الَّتِي فِي َوَسِط اْلَجنَِّة«. وبوضوح وصراحة مماثلين حذره: 
(المشورة)  الوصية  هذه  تَُموُت.«  َمْوتًا  ِمْنَها  تَأُْكُل  ــْوَم  يَ ــَك  ألَنَّ ِمْنَها،  تَأُْكْل  ــالَ   »فَ
كانت ضرورية لسلمة اإلنسان وخيره. فكان اإلنسان معتمًدا عليها ومسئواًل عن طاعتها. 
كان اإلنسان كائنًا مسئواًل. وكانت المشورة مشورة إلهية، حقة، وصريحة؛ لذلك كانت 

مشورة صالحة.

على النقيض من مشورة هللا، المشورة سهلة الفهم، الصريحة، الحقة، والنافعة، قدم 
الشيطان مشورة معقدة، محيرة، وملتوية إذ عملت على تحريف الحق اإللهي. يحكي لنا 

األصحاح الثالث من سفر التكوين هذه القصة المحزنة. 

هللاُ...؟«  قَاَل  »أََحقًّا  البشرية:  تاريخ  في  سؤااًل  طرح  من  أول  هو  الشيطان   كان 
أواًل  بدأ  الصالحة.  هللا  مشورة  أي  هللا،  كلمة  الشيطان  هاجم  السؤال،  بهذا   .(١  (ع 
تبدو»،  كما  نافعة  ليست  أو  والوضوح  البساطة  بهذه  ليست   بترهيبهما: »لعل مشورته 
لؤًما  أكثر  فالشيطان  هللا،  إعلن  على  هجوًما  الشيطان  طرحه  سؤال  أول  يشكل   لم 
من أن يفعل ذلك. لذلك اكتفى في البداية بزرع الشك في مشورة هللا. فشكك في كلمة هللا 
ومقاصده الصريحة. وما انفك يفعل هذا. فمنذ ذلك الحين يبدو أن هذا المنهج بات فّعااًل. 

الشيطان  يتوان  لم  فيها،  بالتشكيك  هللا  كلمة  في  الشك.١٠  بــذور  زرع  أن   وبعد 
في االستمرار في محاولة تحريفها. فقد حرَّف وصية هللا: »أََحقًّا قَاَل هللاُ الَ تَأُْكالَ ِمْن ُكلِّ 

١٠    من المثير للهتمام أن الكتاب المقّدس يشير إلى أن هناك قاعدة أخلقية للشك بداًل من القاعدة العقلنية (يعقوب 4: ٨).
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َشَجِر اْلَجنَِّة؟« (ع ١). هذا التحريف للحق، الذي برع فيه الشيطان على مدى التاريخ، 
واستمر بفضل خدامه المستعدين دائًما لخدمته، كان له هدفان: تحدي عطية هللا الكريمة 
باألكل من جميع شجر الجنة إال واحدة، وإثارة الحيرة في نفس آدم وحواء. وما كان قبًل 
 بسيطًا وصريًحا حاول اآلن أن يثير حوله اللبس والتعقيد. ويبدو أن جواب حواء يدل 
على أنها لم تسقط تماًما في تلك الحيلة، بل من المحتمل أنه يُظهر أيًضا أنها كانت متأثرة 

بقدر كافي حتى أنها حرفت الوصية بإضافة الكلمات: »َوالَ تََمسَّاهُ«.١١

وأخيًرا، نظًرا ألن الشيطان كان قد نجح في غارة الشك والتحريف، أصبح جاهًزا 
ورقة  آخــر  إلــى  لجأ  المرحلة  هــذه  عند  مباشرة.  هللا  مشورة  على  الهجوم   لشن 
بالتأكيد.١٢  الهدف منه معروف  التصاعدي  التخطيط  التام. مثل هذا  اإلنكار  في جعبته: 
م األكل  ح الشيطان بأن األكل من الشجرة لن يؤدي إلى الموت، وأن هللا قد حرَّ بعدما صرَّ
منها ألنه ال يريد أن يكون اإلنسان مثله (أي مستقًل بذاته، حًرا من االعتماد على هللا 
وغشاش  كاذب  بأنه  هللا  نعت  إلى  التصريح  هذا  تصاعد  والمشورة)،  المعرفة  ليمنحه 
ونسب إليه سوء النية. هذه الهجمات الثلث: الشك، والتحريف، واإلنكار، كانت مصممة 
لتؤدي إلى االرتياب (انعدام الثقة). كان هدف الشيطان هو زرع االرتياب في كلمة هللا.

األمر ظل  ففي جوهر  كثيًرا.  يتغير  لم  هو  كما  الموقف  أن  إال  السنين  مرور  رغم 
الشيطان متشبثًا بتلك االستراتيجية التصاعدية باعتبارها ورقته التي ربحت له جوالت 

كثيرة. وكما ترى، ظل الهجوم مركًزا على كلمة هللا.

هذا الواقع بات واضًحا بجلء في المشورة. ففي إطار الكنيسة أصبحت كفاية الكتاب 
المقّدس (كلمة هللا المكتوبة) تواجه تحديًا سافًرا. واالرتياب في طريق هللا، وصدقه، إلخ.، 
زالت  ما  أخرى  مشورة  تقدم  منافسة  أنظمة  أسسوا  الذين  أولئك  بفضل  منتشًرا  صار 
الناس بطريقة أو بأخرى، وما فتئت عن الترويج للستقللية.  متوهمة أنها تفتح أعين 

أسلوب الشيطان لم يتغير؛ وال تغير خداعه لبني آدم.
١١   ومستحيل أيًضا، بالطبع، أن تكون تلك الكلمات إلظهار صيغة أكثر شمولية للوصية. ومع ذلك، في ذلك السياق، حيث الفكرة 
األساسية هي ما للتحريفات األخرى من أهمية، فمن المحتمل أن تكون هذه اإلضافة تعبيًرا عن تغيير متزايد في موقف حواء نحو 

هللا ونحو كلمته.

الواردة  المتوالية  قارن  السابقة).  الملحظة  (انظر  الذيي طرحته حواء  السؤال  أهمية صيغة  على  يبرهن  أن  يحاول  وهذا     ١٢ 
في مزمور ١: ١. 
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وعلى غرار آدم وحواء، نرى الكنيسة على مدى السنين إما تنخدع بمشورة الشيطان 
الصراع.  أو  بالتسوية،  القبول  إما  لهما،  ثالث  ال  خياران  تكافح ضدها.  نفسها  تجد   أو 
بالتسويات  بالقبول  اتسم  نخرج من عصر  للتو  بدأنا  قد   – أرجو  ما  اآلن – على  نحن 
المهينة والحلول الوسط. وبناء عليه فالحاجة الراهنة هي للكفاح ضد مشورة األشرار. 
لعقود طويلة ظلت مشورة الشيطان المضللة هي السائدة في الكنيسة؛ ولم تعرف الكنيسة 

قيام جبهة جديدة ناجحة لمواجهة تلك المشورة إال في السبعينيات من القرن العشرين.

واآلن ورغم نقطة التحول تلك ليس من الغريب أن تجد مؤمنين مستمرين على نحو 
عفوي في االنحياز للعدو، ويحاربون إخوتهم حين يدافعون وينادون بقضية الحق اإللهي 
في المشورة. كثيًرا ما ينشأ هذا من دوافع نبيلة، ولكنها موجهة توجيهًا سيئًا. لكن رغم 
كل شيء فتأثيرهم مأساوي. األمر ال يتوقف عند حد إعاقتهم للمشورة النافعة، بل يتعدى 
ذلك إلى إصابة الكثيرين بالحيرة في حين ال يزالوا في مرحلة انتقالية. غير أننا ال يجب 
التحدي  هذا  وضع  بعد  لها.  يروجون  التي  التعاليم  بل  بأعينهم،  األشخاص  نتحدى   أن 
في مواجهة قبول الكنيسة المخزي بالتسوية مع المنافسين، حان الوقت إليضاح علقة 
ذلك بالمزمور األول، وما يعرضه من تباين صريح بين مشورة األشرار ومشورة كلمة 

هللا. لنلقي نظرة على العدد ١. 

بالقبول  يبدأ  تصاعديًا  شكًل  أخرى  مرة  تأخذ  المزمور  هذا  يعرضها  التي  المأساة 
بتسوية مع الشر (حيث تتجلى الحيلة الشيطانية القديمة التي تنصب فخاخ التخلي تدريجيًا 
عن الحق اإللهي). أواًل الشخص الذي يقبل بتسوية، ويقدم تنازالت »يسلك« في »مشورة« 
األوثان ومشورتهم.  األشرار عابدي  لنصيحة  أذنيه  يعطي  بدأ  أنه  معناه  هذا  األشرار. 
ويدافع  االثنين.  بين  يخلط  ثم  الحق،  عن  تمييزه  في  ويخطئ  الكذب  على   ويوافق 
عن الخطأ، ويدعوه حقًّا. فيعلن: »كل حق هو حق إلهي«. وسرعان ما تجده »يجلس« 
بموجبها.  العيش  قَبَِل  أنه  يعني  الشيطان عقليًا  قبوله مشورة  إن  الخطاة.   في »طريق« 
 هذه خطية، وهو قد سلك الطريق الشرير. ويراه الناس واقفًا في طريق الخطاة، يؤمن 
بما يؤمنون به، ويفعل ما يفعلونه، ويقول ما يقولونه.١٣ وفي نهاية المطاف تجده إماًما 

للساخرين من الحق اإللهي، ومتربًعا على العرش رئيًسا »للمستهزين«.  
١٣   كثيًرا ما تلعب رغبة المرء في أن يقبله الناس بصفته »العالِم والمتخصص« دوًرا في هذا األمر.   
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بعض المؤمنين اليوم عالقين حتى رءوسهم في نظريات وممارسات غير المؤمنين 
المدافعين  على  للهجوم  الصفحات  من  وافًرا  عدًدا  يخصصون  كتاباتهم  في  أنه   لدرجة 
عن المواقف الكتابية أكثر مما يخصصونه للهجوم على من يعارضونهم. حتى أنهم كثيًرا 

ما يتمادوا في الدفاع عن مشورة األشرار.١4

قد يبدو هذا أمًرا ال يُصدَّق لو لم نفهم مصدره. واإلجابة نجدها في التصاعد التدريجي 
للقبول بالتسوية وتقديم التنازالت المهينة. ما من مؤمن مسيحي يخطط لتحريف الحق 
اإللهي وإنكاره؛ إنما يحدث هذا عبر عملية تدريجية، على مراحل، ليس دفعة واحدة. هذا 
يمكن  األشـــرار  مشورة  ــام  أم التنازل  هــذا   .١ مزمور  يطلقه  ــذي  ال التحذير   هو 

أن يحدث للمشيرين – ولألسف – ألولئك الذين يأخذون المشورة منهم.١5 

من الجدير بالملحظة أن ال تكوين ٣ وال مزمور ١ يدع أي مجال للتفكير في نوع 
بالثقافة  المدعين  أولئك  إقناع  نور) هي  إبليس (كملك  إحدى حيل  المشورة.  ثالث من 
وتحت  هللا«.  حــق  هــو  حــق  »كــل  شعار  تحت  الخطأ  بقبول  الرفيعة   اللهوتية 

هذه المظلة ألقوا باللوم على هللا على كل خطأ تقريبًا في الكتاب المقّدس!

بالتأكيد كل حق هو حق هللا. ولكن هناك محك واحد وحيد لتحديد ما إذا كان تصريح 
ينسجم  هل  السؤال  هو  المحك  هذا  ادعائه.  في  صادق  حقًا  هو  حقيقي  بأنه  يدعي   ما 

مع مقياس هللا للحق، الكتاب المقّدس؟

وعندما يتحدث المتنازلون عن كل حق بوصفه حق هللا، يسمون ذلك »النعمة العامة«. 
االستخدام  بهذا  يقصدونه  فما  أيــًضــا.  المفهوم  هــذا  استخدام  يسيئون   ولكنهم 
هو أن هللا قد أعلن الحق عن طريق Rogers، وFreud، و Skinner، وغيرهم. هللا 
بالتأكيد يكبح الخطية، ويمنح الفرصة للبشر لكي يكتشفوا بعض الحقائق عن خليقته، إلخ، 
بنعمته العامة، أي النعمة التي تشمل كل البشر (بعبارة أخرى، معونة هللا التي يمنحها 
أنظمة  يؤسس  أن  أبًدا  يمكن  لكن هللا ال  المخلَّصين على حد سواء).  للمخلَّصين وغير 

 .The Power of Error   ١4   انظر كتابي

١5   انظر كتاب Lectures، صفحة ٢٨ – ٣٧.
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فاهلل  باالزدواجية؛  يمكن وصفه  الذي  الشخص  ذلك  وليس هللا  المقّدس.  للكتاب   منافسة 
ال يعطي في إعلنه العام (الخليقة) ما يعطيه لنا في اإلعلن الخاص (الكتاب المقّدس). 

ليست تلك هي النعمة العامة.١6 

يمكنك أن تطمئن إلى أن النعمة العامة ال تنتج منهجين للمشورة متنافسين فيما بينهما! 
هللا ليس ذلك الشخص الذي يمكن أن نتهمه بالتناقض. فنعمة هللا العامة التي تشمل الجميع 
مسئواًل  ليس  (اإلنــســان   Freud صنف  من  الخاطئة  التعاليم  عن  مسئولة   ليست 
عن خطيته)، و Rogers (اإلنسان في جوهره صالح وليس بحاجة إلى مساعدة خارجية)، 
كرامة).  أو  أو حرية،  قيمة،  له  ليس  إال حيوان،  ليس  (اإلنسان   Skinner و   أو حتى 
إن ادعاء البعض بأن مثل هذه األنظمة، المترعة باألخطاء، واألضاليل، والتعاليم المنافية 

للمسيحية، هي نتاج نعمة هللا العامة!

االعتقاد  إلى  الناس  يقود  األنظمة،  تلك  خلل  من  العامة،  نعمته  في  هللا،   تخيل 
بمعزل   - لتعمل  المصممة  األنظمة  إن  المسيح!   بمعزل عن  حلها  يمكن  مشاكلهم   بأن 
عن الكتاب المقّدس – ما يعلن  الكتاب المقّدس ذاته أنه في صميم عمله، ليست من نتاج 
النعمة العامة. هذا الغطاء اللغوي اللهوتية إن هو إال شكل آخر من أشكال التحريف 

الشيطانية.

 المتنازلون عن الحق، الذين يمضون الكثير من الوقت في دراسة اآلراء الفرويدية 
يعثرون  بطرس،  الرسول  عظات  خلل  من  هللا  كلمة  من  أكثر  اإلنساني  البؤس  عن 
ويسقطون في هكذا لغة، بل ويضعون أحجار عثرة في طريق اآلخرين. إن أولئك الذين 
هذه  مثل  سيقاومون  الذين  فقط  هم  وليًل،  نهاًرا  فيها  ويتأملون  هللا،  كلمة  في  يلهجون 
اإلغواءات بالقبول بالتسوية والتنازل عن الحق. ينبغي للمشير المسيحي أن يكون جذريًا 

في دراسته للكتاب المقّدس، وإال فهو أيًضا سيقع فريسة للخداع.

من الخطأ أن ينظر المرء إلى Freud وRogers والعشرات مثلهم على أنهم فاعلي 
خير، أو أولياء نعمة الكنيسة، إخوة مؤمنين، أو أشخاص يمكن أن نتعلم منهم الكثير. ال؛ 
بل على العكس. يجب أن نرى بوضوح أنهم كالباعة المتجولين يبيعون بضاعة العدو. 

١6   للمزيد حول النعمة العامة، انظر كتابي Matters of Concern، صفحة ٨9.
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الكتابي.١٧  للحق  منافيًا  للحياة  وطريقًا  ومشورة،  أنظمة،  يعرضون  الذين  وكلؤه   هم 
المؤكد  ومن  تماًما.  مختلفة  أخرى  خيارات  تقدم  بل  تكميلية،  ليست  نظرياتهم   إن 
 أنهم يرون ذلك بأنفسهم وبوضوح كاف، ويعترفون به بل تردد. يقولون بكل صراحة 

انه ال مكان هلل وال لكلمته. كيف يمكن لبعض المؤمنين أن يكونوا عميانًا إلى هذا الحد؟

خلصة القول، اإلجابة على ذلك السؤال هي هذه: المؤمنون مخدوعون بقبول الفكر 
والممارسات الوثنية في المشورة حين ال يفكرون بطريقة الهوتية.

المسيحية  المشورة  في  قيادية  مناصب  تقلدوا  ممن  جًدا  كبير  عدد  لكون   ونظًرا 
متورطين  اللهوتي، صاروا  الفكر  على  مطلقًا  يتدربوا  لم  أو  كافيًا  تدريبًا  يتدربوا   لم 
النفس  بعلم  مشبعة  قد صارت  خلفياتهم  وألن  متعددة.  بطرق  اإليمان  عن  التنازل  في 
اللهوتي  فالتفكير  للدهشة.  مثيًرا  أمًرا  ذلك  معرفة  تعد  لم  النفسي،  والطب  السريري 
الضحل (الرخيص في أحيان كثيرة) الموجود في بعض كتبهم، والسهولة التي ينزلقون 
الكتابي  التفسير  مبادئ  إلعمال  تقريبًا  التام  واالنعدام  المعتقدات،  بين  الخلط  إلى   بها 

(أو نتائجه)، كلها علمات وبينات على وجود المشكلة. 

اللهوت – جرعة مرّكزة من الشرح التفسيري، واللهوت النظامي الكتابي، وحدها 
كافية لتغيير هذا الموقف. ال شيء غير ذلك يستطيع أن يثني المشيرين المسيحيين اليوم 
 عن التهافت على اقتباس واستعارة كل أنواع البضائع الرخيصة من أي بائع متجول. 
وإال سينتهي بهم المطاف إلى الخضوع لخلفاء Freud و Rogers الذين انحاز إليهم 
أباؤهم. لن ينجح المسيحيون في رفض االنتقائية في المشورة إال حين يقرروا أن يفكروا 
أخرى،  (بعبارة  كله  المقّدس  الكتاب  على  تعتمد  متسقة  ثابتة  بطريقة  أي موضوع   في 
التفكير  لتشجيع  محاولة  إنه  الكتاب.  هذا  كتبت  لهذا  الهوتية).  بطريقة  يفكرون  حين 
اللهوتي فيما يتعلق بالمشورة. ورجائي أن يسهم في تغيير الوضع تغييًرا جذريًا.       

١٧   هذه ليست مجرد نظرية. فقد أفادت التقارير من لندن أن فولبي Wolpe قام بعلج شخًصا مصاب بالحصر النفسي من الشذوذ 
 E. Fuller كما أشار .(المصدر السابق صفحة ١٢٠ - ,London) الدينية إقناعه بأن يتنصل من معتقداته  الجنسي عن طريق 
Torrey (المصدر السابق) إلى أن "يسوع كان واحًدا من أوائل الضحايا الذين يجب أن يخضعوا لعلج نفسي." يقول: "بين ١9٠5 
و١9١٢ صدرت أربعة كتب تهدف إلثبات أن يسوع كان مريًضا عقليًا«، صفحة ٨١. وتُظهر المئات من األمثلة المشابهة أن الطبيعة 

التنافسية لألنظمة الوثنية هي في األساس ضد المسيحية.




