
‘‘ملحظني لئلَّ يخيَب اأحٌد من نعمة اهلل...’’1
ني 12: 15(

ِّ
)عرباني
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تمهيد

�ضة للخطر وانتهى بي الأمر اإىل كتابة 
َّ
بداأُت يف تاأليف كتاٍب عن حالة النعمة املعر

ا ويجمعها غالٌف واحٌد.
ً
اأربعِة كتٍب ق�ضرية مرتبطة مع

عامٍل  اإىل  النعمة  لتقدمي  تها 
َّ
اإر�ضالي يف  الكني�ضة  تف�ضل  اأن  من  َقِلٌق  واأنا  بداأُت 

خارج  هم  َمن  اأنَّ  فاأكرث  اأكرث  ة 
َّ
امل�ضحي الدرا�ضات  وتبنيِّ  النعمة.  تلك  اإىل  �ٍش  متعطِّ

ة 
َّ
ال�ضار  

َ
ئة ل الأخبار

ِّ
�ضي ا 

ً
اأخبار اأنَّهم يحملون  ني على 

ِّ
امل�ضيحي اإىل  الكني�ضة ينظرون 

ل(.
َّ
)اجلزء الأو

ة 
َّ
َذ هذه املهم ة التي ميكُننا بها اأن ننفِّ

َّ
بعد ذلك، بحثُت عن مناذج لنعرَف الكيفي

انني. وميكننا  اج والن�ضطاء والفنَّ  بي الأمر على ثالثة مناذج: احلجَّ
َّ
ب�ضورٍة اأف�ضل، فا�ضتقر

 مبتعدًة من 
ُ
ل لإي�ضال الر�ضالة اإىل ثقافٍة تنفر

ُ
ب

ُّ
ا اأن نتعلَّم منهم عن اأف�ضل ال�ض

ً
جميع

الإميان )اجلزء الثاين(.

ون 
ُّ
امل�ضيحي ي�ضلِّم  ا  ربَّ �ضوؤاًل   

َ
واأطرح الوراء  اإىل  اأعوَد  لأن  باحلاجة  �ضعرُت   

َّ
ثم

واإن كان كذلك، فكيف  ة؟ 
َّ
ال�ضار ا الأخبار  ته: هل الإجنيل هو حقًّ ون ب�ضحَّ

ُّ
احلقيقي

 (New Age) اجلديد  الع�ضر  وبدعة  العلم  مها  يقدِّ التي  البدائل  وء  �ضَ يف  ي�ضمُد 

واملعتقدات الأُخرى؟ )اجلزء الثالث(.

املرِبك  الدور  وهي  ة، 
َّ
الرئي�ضي الإميان  عقبات  اإحدى  اإىل  باإيجاز  عدُت  ا، 

ً
اأخري

 
َ

انغما�ش اأنَّ  كثريون  فريى  فيه.  ة 
َّ
اأ�ضا�ضي �ضمًة  ع 

ُّ
التنو باَت  عامٍل  يف  ني 

ِّ
للم�ضيحي

ة، عن اجلميع. 
َّ
ني يف ال�ضيا�ضة حجب ر�ضالتنا، اأي الأخبار ال�ضار

ِّ
ني احلقيقي

ِّ
امل�ضيحي
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ون اأنَّنا جمموعُة �ضغٍط اأُخرى؟ 
َ
فكيف ميكننا اأن نتجنَّب رف�َش الآخرين لنا حيث ير

)اجلزء الرابع(.

 قبل نحو ع�ضرين عاًما بعنوان: ‘‘ما 
َ
ولالأجزاء الأربعة جذورها يف كتاٍب يل ُن�ِضر

اأعجب النعمة’’ (?What’s So Amazing About Grace). وحال النعمة هي مثل ان�ضهار 
عة. اإنَّنا نقُف اأمامها  الثلج املفاجئ يف منت�ضف ال�ضتاء، اإذ حتدُث يف حلظات غري متوقَّ

 اأمامها بالعجز. واإذا حاولنا ا�ضتغاللها اأو 
ُ
حائرين ونلتقط اأنفا�ضنا ده�ضًة منها، ون�ضعر

ق 
َّ
ال�ضيطرة عليها اأو ك�ضبها بطريقٍة ما، فاإنَّها لن تكوَن عندئٍذ نعمة. ومع ذلك، مل يتذو

اجلميع تلك النعمة املده�ضة، ول يوؤمن جميع النا�ش بها.

َمن  ولي�ش  كبرية،  النعمة  اإىل  احلاجة  تبدو  والنزاعات،  النق�ضامات  اأوقات  يف 

دها. ملاذا؟ وماذا ميكُننا اأن نفعَل ِحياَل ذلك؟ يزوِّ



ل  الجزء األوَّ

ٌش عالٌم متعطِّ

جاء   ،(The Second Coming) الثاين’’  ‘‘املجيء  رواية  يف 
 (Walker پري�سي  ووكر  �سخ�سيَّات  اإحدى  ل�سان  على 
(Percy، يف كلمها عن امل�سيحيِّني: ‘‘ال اأقدر اأن اأكون على 

يقنٍي اأنَّهم ال ميلكون احلّق. لكْن اإذا كان لديهم احلّق، فلماذا 
النا�س  نفور  اإلى  ذلك  ى  اأدَّ به،  ونادوا  احلقَّ  تبعوا  كلَّما  اإًذا 
ة �سحيحة، فلماذا  اإنَّه َل�ِسّر: اإذا كانت االأخبار ال�سارَّ منهم؟ 

ال ُي�َسرُّ املرء ب�سماعها؟’’.2
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1

انقساٌم كبير

‘‘اأرى اأنَّ الكنائ�س عموًما ُتظهُر العلقة باهلل كعلقِة
ج االإعلنات مب�سروب كوكا كوال: فهي تروِّ

الإرواء العط�س، لكنَّها ال ترويه’’.1
 من الآحاد’’

ٌ
جون اأپدايك، ‘‘�ضهر

(A Month of Sundays), John Updike

 بها 
َ
ة التي ينبغي اأن ُيظهر

َّ
 عميٌق يتعلَّق بالكيفي

ٌ
بو�ضفي موؤمًنا بامل�ضيح، ينتابني هاج�ش

ة عن الغفران والرجاء، ومع 
َّ
ون اإميانَهم لالآخرين. لقد ُدعينا لنكرَز بالأخبار ال�ضار

ُّ
امل�ضيحي

ة.
َّ
 �ضار

ٌ
وَن اأنَّ ر�ضالَتنا هي اأخبار

َ
ا من النا�ش ل ير

ً
ذلك اأواجه با�ضتمرار اأدلَّة تبنيِّ اأنَّ كثري

اأجرتها  التي  ة 
َّ
امل�ضحي الدرا�ضات   

َ
نتائج راأيُت  بعدما  الكتاب  هذا  تاأليَف  رُت 

َّ
قر

ب�ضع  الدرا�ضات  هذه  يف   
ْ

برزت فقد   .(George Barna) بارنا  جورج  جمموعة 

ني 
ِّ
�ضوح ل يخفى على اأحد. يف عام 1996م، كان 85% من الأمريكي

ُ
 بو

2

ات
َّ
اإح�ضائي

ثالثة  بعد  لكن  ة. 
َّ
اإيجابي نظرة  ة 

َّ
امل�ضيحي اإىل  ينظرون  يزالون  ل  ا، 

ًّ
ديني امللتزمني  غري 

‘‘خارج  ممَّن هم  ال�ضباب  اأي يف عام 2009م، �ضار لدى 16% فقط من  ع�ضر عاًما، 

ًدا 
ِّ
ة، و3% فقط حملوا انطباًعا جي

َّ
ٌن عن امل�ضيحي

َ
الكني�ضة’’ (Outsiders) انطباٌع ح�ض

ب يف هذا الهبوط الهائل يف وقٍت ق�ضري 
َّ
 اأردُت اأن اأ�ضتك�ضَف ما ت�ضب

*
عن املتديِّنني.

جٌة يف نهاية الكتاب.
َ
�ش، ُمدر *   امل�ضادر والآيات من الكتاب املقدَّ
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ة؟ وما الذي ينبغي اأن نفعله يف هذا 
َّ
ون م�ضاعر عدائي

ُّ
ا مثل هذا. ملاذا ُيثري امل�ضيحي

ًّ
ن�ضبي

ال�ضاأن، اإْن كان هناك ما ميكن عمله؟

ينظر  التي  ة 
َّ
الكيفي با�ضتمراٍر  اأتابُع  كنُت  الزمن،  من  عقٍد  من  اأكرث  مدى  على 

كنُت  قراءٍة  جمموعة  بوا�ضطة  وذلك  ني، 
ِّ
امل�ضيحي اإىل  احلديث   

ُّ
لماين

َ
الع العامل  بها 

العامل.   
َ

َمن جاب ومنهم  الع،  وا�ضعي الطِّ  
ً
اء

َّ
قر املجموعة   هذه 

ُّ
وت�ضم اإليها.  اأنتمي 

ة، 
َّ
ة ب�ضبب اآرائه املارك�ضي

َّ
ا للبيئة، وفيل�ضوًفا ُطِرَد من جامعة حكومي

ً
كان بينهم منا�ضر

ة، 
َّ
ة العام

َّ
َق ح�ضاباٍت يف املالي ا يف تنمية الطفل، وباحًثا يف علم العقاقري، ومدقِّ

ً
وخبري

وكانت  ة. 
َّ
ع�ضبي اأمرا�ٍش  وطبيَب  مكتبة،  واأمنَي  الإفال�ش،  بق�ضايا  ا  خمت�ضًّ ا 

ً
وحمامي

ا.
ًّ
عة جتعُل النقا�َش حيوي

ِّ
اتنا املتنو

َّ
مهُننا وخلفي

قراءته،  من  نا 
ِّ
لتو انتهينا  قد  ا  كنَّ ما   

ٌ
كتاب اأثارها  التي  الأفكار  بني  ل  التنقُّ بعد 

ل احلديث عادًة اإىل ال�ضيا�ضة- نوٌع من الديانة البديلة، كما يبدو. وكان اجلميع 
َّ
يتحو

الذي كان �ضخ�ًضا  اأحدهم،  ما عدا   ،
ّ

ال�ضيا�ضي الي�ضار  اإىل  املجموعة مييلون  يف تلك 

 
ُ
 على اأينِّ م�ضدر

َّ
 اإيل

ُ
ا. كانت املجموعة تنظر

ً
ا يعار�ُش كلَّ اأنواع احلكومات تقريب

ًّ
ليربالي

. ‘‘اأنت تعرف املتديِّنني، 
ّ

معلومات عن عامٍل مواٍز موجوٍد ما وراء مدارهم الجتماعي

 ياأتي �ضوؤاٌل من قبيل: ‘‘اأميكنك اأن ت�ضرح لنا 
َّ
األي�ش كذلك؟’’ اأومئ براأ�ضي موافًقا. ثم

ا؟’’ وكنُت اأُجيب عندها باأف�ضل ما ي�ضُعني، لكنَّ 
ًّ
ني جن�ضي

ِّ
ملاذا يعار�ضون زواج املثلي

احلجج التي كنُت اأنقلها من املتديِّنني البارزين مل تكن تعني �ضيًئا لهذه املجموعة.

بعد اإعادة انتخاب جورج دبليو. بو�ش (George W. Bush) يف عام 2004م، �ضنَّ 

ني. 
ِّ
اليميني املتديِّنني  على  لذًعا  هجوًما  ع�ضماء-  - يف خطبٍة 

ُّ
املارك�ضي الپروفي�ضور 

اأن  احتمال  كوَن  اأنا  اقرتحُت  املح�ضة!’’  الكراهية  الكراهية-  هو  هم 
َ
دافع ‘‘اإنَّ  قال: 

ه املحافظون 
ُ
ا بدياًل- اخلوف من املجتمع الذي مييل اإىل ما يح�ضب

ً
يكوَن اخلوُف دافع

، بل الكراهية!’’ ورفع �ضوَته على نحٍو غري معهود،   قائاًل: ‘‘كالَّ
َّ
ه اأ�ضر اًها مقِلًقا. لكنَّ اجتِّ

َق الدم اإىل وجهه. وتدفَّ
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ني؟’’.
ِّ
ني اليميني

ِّ
ا من الإجنيلي

ًّ
ا اأي

ًّ
�ضاألُته: ‘‘اأتعرف �ضخ�ضي

يف  منهم  كثريين  عرَف  اإنَّه  قال  ه  لكنَّ احلقيقة’’،  يف  ‘‘كالَّ  اخلجل:  ببع�ش   
َّ
اأقر

�ضبابه. ومثله مثل معظم املوجودين يف جمموعة الكتاب التي اأنتمي اإليها، فقد ن�ضاأ 

ني.
ِّ
يف الكني�ضة، يف حالته، بني اأفراد طائفة ال�ضبتي

يح�ضبون  للَّذين  ا 
ً
كبري تهديًدا  ميثِّل  ين  الدِّ اأنَّ  م�ضابهة  كثرية  اأحاديث  علَّمتني 

ح�ضبان  اإىل  املوؤمنني  غري  ومييل  الإميان.  اأر�ش  يف  اأدريِّني  الالَّ من  ة 
َّ
ي اأقلِّ اأنف�ضهم 

مني على فر�ش راأيهم على الآخرين يف 
ِّ
ني فيلًقا من �ضرطة الأخالق امل�ضم

ِّ
الإجنيلي

ني 
ِّ
واملثلي الإجها�ش  يعار�ضون  ني 

ِّ
امل�ضيحي اأنَّ  يروَن  وهم  ال�ضوّي.  ال�ضلوك  يخ�شُّ  ما 

البيت  يف  اأطفالهم  �ضون 
ِّ
يدر ومعظمهم  اجلن�ش-  يعار�ضون  هم  ا  وربَّ واملراأة-  ا 

ًّ
جن�ضي

واأحيانًا،   .
ّ

الأخالقي للف�ضاد  الأطفال  اأولئك  �ش 
ُّ
تعر لتجنُّب   (Homeschooling)

ة، مثل اإدارة مطابخ تقدمي الطعام، 
َّ
ون على حلِّ امل�ضكالت الجتماعي

ُّ
ي�ضاعد امل�ضيحي

فني يف 
ِّ
ا عن املتطر

ً
دين، لكن يف ما عدا ذلك، فهم ل يختلفون كثري

َّ
ومالجئ امل�ضر

الأديان الأخرى الذين يريدون فر�َش �ضريعتهم على جمتمعاتهم.

ها يف فينك�ش (Phoenix) بالده�ضة عندما واجهت 
َّ
اأُ�ضيبت جمموعُة بحوٍث مقر

ا م�ضاألَة الختالف 
ً
ت العداوة كثري ني، حيُث تخطَّ

ِّ
هة نحو امل�ضيحي  الإ�ضاءة املوجَّ

َ
مقدار

ني �ضفات 
ِّ
نة. وبح�ضب رئي�ش ال�ضركة، ‘‘اأُطلَقت على امل�ضيحي

َّ
يف الراأي ب�ضاأن ق�ضايا معي

التفكري،  قي 
ِّ
و�ضي واأغبياء،  وعن�ضريِّني،  ا، 

ًّ
عقلي م�ضطربني  وَج�ِضعني،  ني، 

ِّ
ي مِّ

اأُ مثل: 

لني،  ومغفَّ وم�ضلِّلني،  الأطوار، وخمبولني،  وغريبي  فني، 
ِّ
ومتطر وحمقى،  بني،  ومتع�ضِّ

ني- وهذا لي�ش �ضوى 
ِّ
ا، وق�ضاة القلوب، وبلهاء، وغري منطقي

ًّ
ومغرورين، ومتخلِّفني عقلي

ون يف 
ُّ
الإجنيلي هم  ن 

َّ
عم فكرة  ة 

َّ
اأي النا�ش  بع�ش  ميلك  ول   ...

3

كلِّها القائمة  من  جزء 

ني’’.
ِّ
الواقع اأو ما يوؤمنون به؛ فُجلَّ ما يعرفونه هو اأنَّهم ل ي�ضتطيعون احتماَل الإجنيلي

ام، على الأقلِّ لدى البع�ش.
َّ
ا يف هذه الأي

ً
ٌة كثري

َّ
ة �ضار

َّ
ل يبدو اأنَّ الأخبار ال�ضار
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رائحٌة مختلَطة

 
ٌ
تاأثري لها  التي  امل�ضيح’’  ‘‘رائحة  عن  بول�ش  الر�ضول  يكتب  ة، 

َّ
ذكي ة 

َّ
لغوي ا�ضتعارٍة  يف 

 
4

حلياة’’. حياٍة  رائحة  ولأولئك  ملوٍت  موٍت  رائحة  ‘‘لهوؤلء  الأنف:  بح�ضب  يختلُف 

ات اإىل اأمكنة حيث تفوح من املوؤمنني بامل�ضيح رائحٌة 
َّ
ا، اأنطلُق يف مهم

ًّ
وب�ضفتي �ضحافي

 رائحُتهم الأُنوف.
ُ
َعِطرة، واإىل اأمكنٍة حيث تزكم

املوؤمنون  ويواجه  ين،  الدِّ ا ملحوًظا يف موقفها من 
ً
تغيري املتَّحدة  الوليات  ت�ضهُد 

 (Marc دعى مارك يودر
ُ
 ي

ٌّ
ن اإلكرتوين يات جديدة. فعندما كتب مدوِّ بامل�ضيح هنا حتدِّ

، ا�ضتناًدا 
(Yoder مقالًة بعنوان: ‘‘10 اأ�ضباب مفاِجئة جتعل اأولدنا يرتكون الكني�ضة’’5

رائجًة  نُته 
َّ
مدو متديِّنة(، �ضارت  ا ولية 

ًّ
ن�ضبي تك�ضا�ش )وهي  مقابالٍت جرت يف  اإىل 

ن�ضف  من  اأكرث  نة 
َّ
املدو ِت  تلقَّ ذلك،  نحو  اأو  نقرة  مئة  من  وبدًل  النت�ضار.  و�ضريعة 

ا: ‘‘ل توجد طريقٌة �ضهلة 
ً
ا�ض

َّ
ا ح�ض

ً
ْت وتر

َّ
مليون نقرة. وكان يودر قد كتَب كلماٍت م�ض

نا وتخ�ضرهم، واأكاد اأجزُم اأنَّها 
َ
ة خ�ضرت �ضباب

َّ
ة الأمريكي

َّ
لَقول هذا: الكني�ضة الإجنيلي

ث اإىل اأنف�ضنا  ف، ف�ضينتهي بنا الأمر اإىل التحدُّ
َّ
 اإْن مل نتكي

†
 يف خ�ضارتهم’’.

ُّ
�ضت�ضتمر

يف اأعداٍد تت�ضاءل اأكرث من اأيِّ وقٍت م�ضى.

اه نحو النحدار؟ ح�ضلُت على بع�ش   الكامن وراء هذا الجتِّ
ُّ

ما ال�ضبب احلقيقي

العاملني يف كني�ضة ويلو  يوًما �ضمن  الأفكار من �ضديٍق يل يف �ضيكاغو كان يعمل 

كريك كوميونيتي (Willow Creek Community Church)، وهي اإحدى اأكرب الكنائ�ش 

 يف اإعداد القهوة 
ٍّ

يف الولية. ح�ضل دانيال ِهل (Daniel Hill) على وظيفة بدوام جزئي

وتقدميها يف مقهى �ضتاربك�ش (Starbucks)، حيث بداأ هناك فعاًل، كما ُيدرك هو الآن، 

ه الرعوّي.
َ
تعليم

ث اإليك املوؤمنون  ين: ‘‘عندما يتحدَّ ل احلديث اإىل الدِّ
َّ
قال اأحد الزبائن عندما حتو

جونها، واإذا مل  ا. اإنَّ لديهم اأجندًة يروِّ
ًّ
فون كما لو كنَت اإن�ضانًا اآلي

َّ
بامل�ضيح، فاإنَّهم يت�ضر

6

هم هجروها الآن. ة ما من مراهقتهم، لكنَّ †   وفًقا ل�ضتطالعات بارنا، واظب 61% من �ضباب اليوم على الذهاب اإىل الكني�ضة يف مدَّ
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ا ما كان ِهل ي�ضهُد 
ً
 كثري

7

اإليك’’. ث  فون عن التحدُّ فاإنَّهم يتوقَّ تتَّفق مع ما يقولونه، 

ما  تفعَل  اأن  هو  واعتقادي  ة. 
َّ
بامل�ضيحي اأومُن  ل  ا 

ًّ
�ضخ�ضي ‘‘اأنا  فيه:  �ضوابط  ل  موقًفا 

ا نعرف اأنَّ »اهلل« 
ً
�ضى’’. وقد اأخربه اأحد الأ�ضخا�ش: ‘‘انظر، نحن جميع

ِّ
ي�ضعرَك بالر

موجوٌد هناك يف اأحد امل�ضتويات، لكْن ل اأحد ميلك حقَّ اأن يخرب �ضخ�ًضا اآخر بطبيعة 

ة يف التعبري عن ذلك كيفما �ضاء، لكنَّ عليه 
َّ
ي
ِّ
فَق اعتقاده. لكلِّ �ضخ�ٍش احلر

َ
»اهلل« و

اأن يحتفظ باآرائه لنف�ضه’’.

زَتني لالإميان. بدا ‘‘الأ�ضخا�ش 
ِّ
يف اأثناء وجود ِهل يف املقهى، �ضمع طريقَتني متمي

ين،   َمو�ضوع الدِّ
ُ
ثار

ُ
لني عندما كان ي

ِّ
ة’’ (Pre-Christians) متقب

َّ
املنفتحون على امل�ضيحي

لوا اأنف�ضهم يتوا�ضلون مع كني�ضٍة 
َّ
ا. وكان يف ُو�ضعهم اأن يتخي

ًّ
 حقيقي

ً
وا عداء ومل يكنُّ

 (Post-Christians) الإميان’’  هجروا  ‘‘الذين  كان  املقابل،  يف  ام. 
َّ
الأي من  يوٍم  يف  ما 

ئة. كان بع�ضهم يحتفظ بذكرياٍت عن جروٍح �ضابقة: انق�ضام يف 
ِّ
 �ضي

َ
يُ�ضمرون م�ضاعر

ة، طالٌق كريه 
َّ
اأو كاهن مذنٌب بالإ�ضاءة اجلن�ضي الكني�ضة، والٌد م�ضَتبّد، قائد �ضباٍب 

ة 
َّ
ة ال�ضلبي

َّ
ب البع�ش الآخر �ضور الإعالم النمطي

َّ
تعاملت الكني�ضة معه بغباء. وت�ضر

�ضني للف�ضائح.
َّ
ري التلفاز املعر ني، وعن مب�ضِّ

ِّ
عن الأ�ضولي

ه 
َ
عند �ضماعي ق�ض�ش ِهل، عدُت بتفكريي اإىل الت�ضابه بني ما قاَله هو، وما كتب

بريطانيا  يف  الآخرين  اإىل  الإميان  تو�ضيل  حول   
8

 (C. S. Lewis) ِلوي�ش  اأ�ش.  �ضي. 

د اإىل مطلَّقة  اإنَّه الفرق بني التودُّ ة، حيث يقول ِلوي�ش يف ر�ضالٍة اإىل �ضديقه 
َّ
لماني

َ
الع

د-  د اإىل عذراء، فاملطلَّقُة لن تنخدَع ب�ضهولٍة بكلماِت احلبِّ ال�ضادرة عن املتودِّ والتودُّ

ر  ة بعالقة احلّب. وكما يُقدِّ
َّ
فقد �ضبق اأن �ضمعتها كلَّها- ولديها م�ضاعر ارتياب اأ�ضا�ضي

ِهل، فاإنَّ يف اأمريكا احلديثة نحو ثالثة اأرباع ال�ضباب الذين هم ‘‘من خارج الكني�ضة’’ 

ة’’- ُهم من ‘‘مطلَّقي’’ الإميان.
َّ
لون ليكونوا ‘‘اأفراًدا هجروا امل�ضيحي وؤهَّ يُ

اأنَّ منظور  اأجد  فئٍة دقيقة، لكنِّي  دون �ضّك، ل ميكن ت�ضنيف كلِّ �ضخ�ش يف 

غري  بالأ�ضخا�ش  ة  اخلا�ضَّ اتِّ�ضالتي  يف  التدقيق  يف  ر  اأفكِّ وبداأت  مفيد.  ِهل  دانيال 
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 اأن اأتَّفق مع 
َّ

ا. وحيث اإينِّ اأقمُت يف مدينة ِهل يف �ضيكاغو، كان علي
ًّ
امللتزمني ديني

فيه،  نقطن  الذي  املبنى  يف  ال�ضاكنني  من  اأحد  يكن  ال�ضباب. مل  ان  لل�ضكَّ تقييمه 

واملوؤلَّف من �ضتِّ �ضقق، يح�ضر الكني�ضة، وكان معظمهم ينظرون اإىل املوؤمنني بامل�ضيح 

بارتياب. كما اأنَّه ميكن ت�ضنيف بع�ش اأ�ضدقائي يف جمموعة القراءة يف كولورادو يف 

فئة الذين ‘‘هجروا الإميان’’.

 
ِّ

الأمريكي  
ِّ

الغربي والو�ضط  اجلنوب   كبرية من 
ٌ
اأجزاء تزال  اأُخرى، ل  من جهٍة 

ة’’. 
َّ
 فيها ليكونوا ‘‘اأ�ضخا�ًضا منفتحني على امل�ضيحي

ُ
ل النا�ش منفتحًة على الإميان، ويتاأهَّ

ين، وخالل الزيارات التي كنُت اأعود فيها  ب من الدِّ
ِّ
لقد ن�ضاأُت يف اجلنوب املت�ضر

ُل 
َ
ين هناك. َتقب اإىل تلك املنطقة، كنُت اأُدَه�ُش َدوًما من الختالف يف املواقف جُتاه الدِّ

 الإجنيل اإىل حدٍّ كبري. وهناك اإله 
َ
�ش’’ (Bible Belt) اإطار منطقُة ‘‘حزام الكتاب املقدَّ

ا على عملتنا اأنَّنا ‘‘باهلل نثق’’ ]In God We Trust[؟(؛ ونحن قد اأخطاأنا 
ً
)األي�ش مكتوب

م اإلينا �ضبياًل لغفران تلك  ة(؛ وي�ضوع يقدِّ
َّ
ة تفا�ضيل �ضهواني

َّ
)وُتطلُق مو�ضيقانا ال�ضعبي

’’ اأو ‘‘ي�ضوع يخلِّ�ش’’ على بع�ش 
ْ

اخلطايا )ل يزال يف ُو�ضعك اأن ترى �ضعارات ‘‘ُتب

مذياع  يف  اإذاعاٍت  عن  تبحث  اأن  ب 
ِّ
جر الإعالنات(.  لوحات  اأو  احلبوب  خمازن 

دة ل�ضماع �ضهادة من 
ِّ
ارتك بينما تقودها يف اجلنوب، و�ضتجد اأنَّ هناك فر�ضًة جي

َّ
�ضي

 بوا�ضطة الإميان بامل�ضيح.
َّ

ة حياته العا�ضية ال�ضابقة، واأنَّه الآن تغري �ضخ�ٍش ما ي�ضرد ق�ضَّ

ة، واأجزاء من 
َّ
خالل رحالتي اإىل اأمكنة اأخرى اأي�ًضا- اأفريقيا، واأمريكا الالتيني

ني 
ِّ
النا�ش هناك امل�ضيحي ة. ويربط 

َّ
ة الأ�ضا�ضي

َّ
الر�ضالة امل�ضيحي اإىل  اأرى الدعوة  اآ�ضيا- 

�ضات 
َّ
وممر �ضني 

ِّ
وممر اء 

َّ
واأطب ومعلِّمني  كنائ�ش  رعاة  ب�ضفة  اإليهم  اأتوا  الذين  لني 

َ
باملُر�ض

م وعَد احلياة  ة، ويقدِّ
َّ
ال اإغاثة. وُيجيب الإجنيل عن اأ�ضئلٍة مهم

َّ
ني وعم

ِّ
وخرباء زراعي

يف  لكثريين  الإجنيل  يزاُل  ول  اإليه.  يحتاجون  ملن  ا 
ًّ
جماعي ا 

ً
دعم ومينح  املوت،  بعد 

ُتلقي بظاللها على  التي  املظلمة  التعويذة  تزيُل  ة 
َّ
�ضار ة  ة- ق�ضَّ

َّ
�ضار ا 

ً
اأخبار العامل هو 

الكثري من اأمور احلياة.
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عندما كنُت اأعود من هذه الرحالت، كنُت اأُ�ضَدُم عندما يتكلَّم النا�ش يف بلدي 

يرٍة ومت�ضائمة. ي�ضتمع ‘‘الذين هجروا الإميان’’ اإىل املو�ضيقا 
ِّ
ني بطريقٍة �ضر

ِّ
عن امل�ضيحي

ثون ب�ضاأن  اعات. والكارزون الذين يتحدَّ
َّ
ق ال�ضم هت ب�ضبب ت�ضقُّ

َّ
ذاتها كما لو اأنَّها ت�ضو

رهبون الآخرين. ‘‘ما الذي مينحهم احلقَّ يف 
ُ
باع وي ئو الطِّ

ِّ
ة يعطون انطباًعا اأنَّهم �ضي

َّ
اخلطي

ما اأنَّ كثريين منهم عابثون بحياتهم؟’’ وتبدو العقائد، مثل 
َّ
احلكم على �ضلوكي، ل �ضي

وَمن  ُمبَهمة.  بل حتَّى  ومرِبكة،  ة 
ِّ

ة وجهنَّم، حمري
َّ
الأ�ضلي ة 

َّ
واخلطي والكفارة  الثالوث 

مون 
ِّ
عاء اأنَّ لديه وحَده احلّق؟ اإنَّ الذين يعي�ضون يف دوٍل مزدهرة، وامل�ضم ميلك حقَّ ادِّ

ة لفكرة احلياة بعد املوت. ويلوُم 
َّ
ي

ِّ
عريون القليل من الأهم

ُ
ع بهذه احلياة، ي على التمتُّ

ب  للتع�ضُّ ا 
ًّ
رئي�ضي ا 

ً
وم�ضدر ئة 

ِّ
�ضي ا 

ً
اأخبار اها 

َّ
اإي حا�ضبني  الأديان  كلَّ  اجُلدد  امللحدون 

ة التي وقعت يف 11 اأيلول/�ضپتمرب ‘‘مبادرة 
َّ
واحلروب- دعا اأحُدهم الأعمال الوح�ضي

ا 
ً
ة اأخري

َّ
ة على الإميان’’- وهم يتوقون اإىل اليوم الذي ل تكون فيه الكائنات الب�ضري

َّ
مبني

ين. يف حاجٍة اإىل الدِّ

كثريون  يكرتُث  ل  تاريخها،  معظم  يف   
ِّ

امل�ضيحي الإميان  مركز  وهي  اأوروپا،  يف 

ني والإنكليز 
ِّ
الفرن�ضي امل�ضتجيبني من  ثلُث  يوؤمن  بالكاد  بالأمر. ويف ال�ضتطالعات، 

ثُت اإىل اأحد العاملني يف منظمة  باأنَّ اهلل موجود. عندما كنُت يف زيارة اإىل فرن�ضا، حتدَّ

مار�ش  قد  وكان  ني، 
ِّ
اجلامعي بني  تخدم  التي   (Campus Crusade) كرو�ضيد  كامپ�ش 

لت�ضجيل  ا 
ً
�ضغري لوًحا  يحمل  كان  اأوروپا.  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  فلوريدا  يف  الكرازة 

ال�ضبب  و�ضاألك اهلل عن  اليوم،  ‘‘اإذا متَّ  وي�ضاأل:  الغرباء  نحو  م  ويتقدَّ املالحظات، 

نتائج  ال�ضماء، فماذا تقول؟’’ ح�ضَل هذا الأ�ضلوب على  الذي ي�ضمح لك بدخول 

ه كان يواَجه يف فرن�ضا بنظرات عدم الكرتاث، كان كمن  خمتلطة يف فلوريدا، لكنَّ

ة. واليوم هو يبداأ ب�ضوؤال: ‘‘هل توؤمن باهلل؟’’، ويُ�ضبه ردُّ الفعل 
َّ
ث اللغة الهندي يتحدَّ

ر. ح�ضًنا،   اجلواب التايل: ‘‘يا له من �ضوؤاٍل لفٍت للنظر! فالأفكِّ
ُّ

 النموذجي
ُّ

الفرن�ضي

ر يف الواقع يف هذا الأمر من قبل بتاًتا’’. مل اأفكِّ



20

النعمة المغيَّبة

‘‘الذين هجروا   بني جمتمعاِت 
ٌ
اأ�ضعر كاأينِّ م�ضافر العامل  اإىل دول  اأ�ضافر  عندما 

ٍة  بحدَّ الثقايفُّ  النق�ضام  ويربز  ة’’. 
َّ
امل�ضيحي على  ‘‘املنفتحني  وجمتمعاِت  ة’’ 

َّ
امل�ضيحي

ويردُّ  بها.  �ضَتهان 
ُ
ي ًة ل 

َّ
قو يزالون  ون ل 

ُّ
امل�ضيحي املتَّحدة حيث  الوليات  وو�ضوح يف 

اأحكاٍم قا�ضية على الأ�ضخا�ش الذين  باإطالق  ني على هذا النق�ضام 
ِّ
بع�ش امل�ضيحي

ون. 
ُّ
معة البغي�ضة التي نالها الإجنيلي

ُّ
ة لل�ض

َّ
يختلفون معهم- وهو اأحد الأ�ضباب الرئي�ضي

ا حياَل اإمياين. 
ً
مت غالب  بالنقبا�ش واأُجيُب بال�ضَّ

ُ
وعندما اأ�ضمع كلماٍت كهذه، اأ�ضعر

 �ضليمَتني.
ُ
كال الطريقَتني غري

�ش. وما دمُت اأحد  ا بتقدمي نعمة اهلل اإىل عامٍل متعطِّ
ً
منح ي�ضوع اأتباعه امتياًزا كبري

مها اإىل عامٍل  الأ�ضخا�ش الذين �ضربوا حتَّى الثمالة من تلك النعمة، فاإينِّ اأريد اأن اأقدِّ

ة اإىل ثقافٍة تهرب منها؟
َّ
َل الأخبار ال�ضار �ضائٍر دون هدى. كيف ميكننا فعاًل اأن نو�ضِ

األخبار السارَّة ُمبدَّدة

 لكي 
9

ته بعُد’’.  هو َمن مل ن�ضمع ق�ضَّ
ُّ
هناك قوٌل لطائفة الكويكرز (The Quakers): ‘‘العدو

ًل اأن اأ�ضتمع اإىل ق�ض�ضهم لأتوا�ضل مع 
َّ
ة، ل بدَّ يل اأو

َّ
نتوا�ضل مع الذين هجروا امل�ضيحي

ة التي ينظرون بها اإىل العامل، واإىل اأ�ضخا�ٍش مثلي. تلك الأحاديث هي التي 
َّ
الكيفي

ا، 
ً
ت اإىل ظهور عنوان هذا الكتاب. مع اأنَّ نعمَة اهلل ل تزال مده�ضًة كما كانت دائم اأدَّ

فاإنَّ احلاجة اإليها تبدو الآن يف بلدي املنق�ضم اأكرث من اأيِّ وقٍت م�ضى.

ة كهذه؟’’ يذكر 
َّ
ون م�ضاعر �ضلبي

ُّ
�ضاألُت الغرباء وبع�ش املعارف: ‘‘ملاذا ُيثري امل�ضيحي

الكني�ضة  اأنَّ  وا�ضٍع  نطاٍق  ال�ضائد على  �ضابقة، مثل العتقاد  ة 
َّ
اأعماًل وح�ضي هم  بع�ضُ

ون اأنَّه مبالٌغ 
ُّ
ي خون اجِلدِّ

ِّ
 يعتقد املوؤر

ٌ
اأعَدمت ثمانية اأو ت�ضعة ماليني �ضاحرة )وهو رقم

ة �ضارمة وق�ض�ًضا عن 
َّ
ة م�ضيحي

َّ
فيه بن�ضبة 99%(. و�ضمعُت �ضكاوى عن مدار�ش ديني

الكني�ضة يف  (John Lennon) من  لينون  د جون 
َ
ُيطر اأمل  ين-  الدِّ عدم ت�ضامح رجال 

ة  هم الآخر ق�ض�ًضا م�ضابهة لق�ضَّ ر بع�ضُ
ِّ
طفولته لأنَّه �ضحك يف وقٍت غري مالئم؟ ويكر
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 عن 
ٌ

�ضتيڤ جوبز (Steve Jobs) الذي هجر الكني�ضة لأنَّه مل يكن لدى راعيها جواب

ة 
َّ
لة الكوميدي  املمثِّ

ِّ
رون جوًعا. وتعرب

َّ
اأ�ضئلته عن اهلل، وعن اأطفال اأفريقيا الذين يت�ضو

ين هو  كاتي لدمان (Cathy Ladman) عن نظرة �ضائعة: ‘‘جميع الأديان مت�ضابهة: الدِّ

10

دة’’. ة متعدِّ
َّ
نب مع ُعَطٍل ديني  بالذَّ

ُ
يف الأ�ضا�ش ال�ضعور

الآن  ترفع  يوم،  ذات  بالكنائ�ش  ب  ترحِّ كانت  التي  ة 
َّ
ال�ضكني  

ُ
الأحياء ِت 

َ
�ضار

ارات، بل ‘‘لأنَّنا ل 
َّ
ها، لي�ش فقط ب�ضبب م�ضكالت املرور ومواقف ال�ضي دعاوى �ضدَّ

ٌة 
َّ
تتناوُل �ضخ�ضي ا عندما 

ً
ا و�ضائع العداء عامًّ نريد وجود كني�ضة يف منطقتنا!’’ وي�ضري 

ة 
َّ
ة بارزة مو�ضوع الإميان. منذ ب�ضع �ضنوات، اجَتذب لعبا كرة القدم الأمريكي

َّ
ريا�ضي

لني  جريميي   (NBA) ال�ضلة  لكرة  ة 
َّ
الوطني الرابطة  وجناح   ،(Tim Tibow) تيباو  تيم 

نوا اأ�ضلوب حياتهما النظيف ورغبتهما 
َّ
 املوؤمنني بامل�ضيح، الذين ثم

َ
(Jeremy Lin)- ثناء

املقابالت  رحمة  بال  منهما  �ضخرت  ذاته،  الوقت  يف  لكن  معتقداتهما.  مناق�ضة  يف 

ة (blogs) واأ�ضحاب برامج 
َّ
نات الإلكرتوني

َّ
ة يف الإذاعة ومواقع الإنرتنت واملدو

َّ
الريا�ضي

ة.
َّ
احلوار الكوميدي

م  تقدِّ وهناك،  هنا  منها  جيوٍب  اأو  الكني�ضة،  اأنَّ  باخلجل  ال�ضعور  اإىل  يدعو  ممَّا 

ا وجيًها للكراهية. فمثاًل عندما اأخذُت ا�ضرتاحًة من كتابة هذا الف�ضل، اأدرُت 
ً
�ضبب

ولية  يف   
ٍّ

ق�ش عن  ا 
ً
تقرير و�ضاهدت   (CNN) اأن  اأن.  �ضي.  ة  حمطَّ على  التلفاز  جهاَز 

ا 
ً
ا، ذكور

ًّ
ني جن�ضي

ِّ
 جميع املثلي

َ
ة (North Carolina) اقرتح فيه اأن جنمع

َّ
كارولينا ال�ضمالي

اإليهم  الطعام  وُنلقي  )160كم(،  ميل   100 يبلغ  بحيٍط  �ضخم  �ضياٍج  داخل  واإناًثا، 

 
11

ا؛ لأنَّهم لن يتواَلدوا.
ً
من الطائرات. يف نهاية املطاف �ضينقر�ضون، كما قال متباهي

ُة كني�ضة يف ولية اإنديانا (Indiana) بحما�ٍش �ضديد على 
َّ
ويف الأ�ضبوع ذاته، اأثنت رعي

 
12

ون اإىل ال�ضماء’’.
ُّ
طفل يف ال�ضابعة من عمره رنَّ كلماٍت من تاأليفه ‘‘لن يذهَب املثلي

وبعد حادثة اإطالق النار يف مدر�ضة �ضاندي هوك (Sandy Hook) يف ولية كونكتكت 

اآيپود  اأجهزة  وعلى  الذكور،  ني 
ِّ
املثلي على  ئمة  بالالَّ بارٌز  واعٌظ  األقى   ،(Connecticut)



22

النعمة المغيَّبة

ر (Evolution) واأحكام املحكمة العليا �ضدَّ ال�ضالة يف املدار�ش.
ُّ
(iPod) والتطو

ا من �ضلوك  ة وكانت غا�ضبة جدًّ
َّ
ة وجيزة ر�ضالًة من �ضديقٍة لاأدري يُت منذ مدَّ تلقَّ

اإثارة اخلوف   على 
َّ

فِت القتنا�ش املبني املوؤمنني بامل�ضيح يف جنازة والدتها. لقد و�ضَ

م اأنَّ من قام بذلك  ت بتهكُّ
َ
ة الكني�ضة، وتابع والدعوة اإىل قبول ي�ضوع من على من�ضَّ

اأو ا�ضم من قبيل ذلك. واأ�ضافت: ‘‘ال�ضبب الوحيد  ا من ‘‘كني�ضة النعمة’’ 
ًّ

كان ق�ض

اإميان  احرتام  هو  املكان  من  والهرب  ة 
َّ
اخل�ضبي املقاعد  فوق  القفز  من  منعني  الذي 

واحٌد  �ضخ�ٌش  قبَل  ‘‘اإذا  اجلنازة:  الذين ح�ضروا  بع�ش  لها  وقال  بامل�ضيح’’.  والدتي 

امل�ضيح خالل اخلدمة، فاإنَّ موت والدتك كان ي�ضتحقُّ كلَّ هذا العناء’’.

ة نظرة الثقافة 
َّ
 لعام 2004م ملحًة �ضريعًة عن كيفي

13

 (Saved) ’’يعطينا فيلم ‘‘خملَّ�ش

ن دانلي (Brian Dannelly)، الذي 
َ
 براي

َ
العري�ضة اإىل املوؤمنني بامل�ضيح. وقد اأخرج الفيلم

ا. 
ً
ا �ضغري

ًّ
ة عندما كان �ضبي

َّ
ة معمداني

َّ
ة ومدر�ضة ثانوي

َّ
ة كاثوليكي

َّ
ُطِرد من مدر�ضة ابتدائي

ُتدعى  بامل�ضيح  موؤمنة  تقود  املفرطة.  والكوميديا  الالذع  الهجاء  ما بني  الفيلم  ُل  يتنقَّ

 (Christian ة’’ 
َّ
امل�ضيحي ‘‘اجلواهر  وا�ضمها  الرتنيم،  جوقة   (Hilary Faye) فاي  هيالري 

(Jewels. وما يحدث يف الفيلم اأنَّ اأع�ضاء اجلوقة يختطفون اأ�ضخا�ًضا راأوا اأنَّهم ميكن 

ة الوحيدة يف 
َّ
اأن يقبلوا الإميان، ويحاولون طرَد ال�ضياطني منهم. تتظاهر الطالبة اليهودي

ق قمي�ضها وتخلعه يف اأثناء اخلدمة  ث بالأل�ضنة ومتزِّ دة ثائرة، بالتحدُّ
ِّ
املدر�ضة، وهي متمر

 -
ّ

ا ابنهما اإىل مركز اإعادة التاأهيل امل�ضيحي
ًّ
 جن�ضي

ٍّ
ة. ويُر�ضل والدا مراهق مثلي

َّ
الديني

ل�ضنٍة  املعاجلة  بربنامج  لاللتحاق  الرحمة’’-  ‘‘بيت  املالئم  غري  ال�ضم  يحمل  الذي 

ته، 
َّ
لٍة ل�ضفائه من مثلي

َ
ته يف حماو

َ
واحدة. يف اأثناء ذلك، تدرك ماري (Mary)- التي اأغو

بوجود  مرائني،  اهم 
َّ
اإي ا 

ً
حا�ضب ني 

ِّ
امل�ضيحي  جميع 

ُّ
الدرامي احلبُك  يف�ضح  حامل.  اأنَّها 

هيالري فاي يف اأعلى القائمة، متاًما فوق راعي كني�ضتها الذي يغازُلها.

ة، من ‘‘بيت 
َّ
ة املثلي

َّ
 ال�ضخ�ضي

َ
يف امل�ضهد الأخري، يهرب ال�ضخ�ُش، الذي لعَب دور

مولوَدها.   
َ
ت�ضع اأن  بعد  امل�ضت�ضفى  ماري يف  الآخرين يف غرفة  اإىل   

ُّ
وين�ضم الرحمة’’ 
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مواقفهم.  بتليني  يبداأون  الآخرين  على  اأحكاًما  ُي�ضدرون  الذين  املراوؤون  حتَّى 

املعتقدات  ل اختالفات بع�ضنا بع�ًضا- يف 
َّ
نتقب اأن  ن�ضتطيع  الر�ضالة وا�ضحة. ملاذا ل 

نعي�َش  اأن  ا 
ً
اآخر؟ ملاذا ل ميكننا جميع اأمٍر  ة، وكلِّ 

َّ
ات والتوجهات اجلن�ضي

َّ
والأخالقي

بَتفاهٍم وان�ضجاٍم بب�ضاطة بع�ضنا مع بع�ش؟

عي اأنَّ  ام، ي�ضيطر مبداأ الت�ضامح على كلِّ �ضيٍء اآخر، واأيُّ ديٍن يدَّ
َّ
يف هذه الأي

باإ�ضدار  املتديِّنني  �ضمعَة  ذلك  اإىل  فنا  اأ�ضَ واإذا  م�ضبوًها.  ي�ضري  احلقِّ  ا من 
ً
لديه جزء

علَّق  وكما  ت�ضَتّد.  مة 
َ
املقاو اأنَّ  من  اتهم، فال عجب 

َّ
و�ضلوكي الآخرين  الأحكام على 

اد: ‘‘يفرت�ش معظم النا�ش الذين اأُقابُلهم اأنَّ كلمة »موؤمن بامل�ضيح« تعني اأن  اأحُد النقَّ

ي اجلن�ش، و�ضدَّ حقِّ اختيار 
ِّ
ًثا براأيه، و�ضدَّ مثلي

ِّ
ا، ومت�ضب يكون ال�ضخ�ش حمافًظا جدًّ

ات. يُريد املوؤمنون 
َّ
 وبايَن اإمرباطوري

ٍّ
 منطقي

َ
ا وعنيًفا وغري

ً
الإجها�ش للحوامل، وغ�ضوب

 اإىل الإميان، وهم عموًما ل ي�ضتطيعون العي�َش ب�ضالٍم مع اأيِّ 
َ
لوا اجلميع

ِّ
بامل�ضيح اأن يحو

14

�ضخ�ٍش ل يوؤمن با يوؤمنون به’’.

نا ي�ضوُع بتاًتا باأن نحوَز ال�ضتح�ضاَن يف ا�ضتطالعات الراأي، لكْن عندما  مل يو�ضِ

اأت�ضاءل  بامل�ضيح،  املوؤمنني  النا�ش لو�ضف  ي�ضتخدمها  التي  الكلمات  قائمَة  �ش  اأتفحَّ

ا �ضمن املجتمع الذي ينظر 
ً
عن الطريقة التي ميكننا بها اأن ن�ضلك بو�ضفنا ملًحا ونور

ًة اإىل هذا احلّد.
َّ
اإلينا نظرًة �ضلبي

سامرُة الزمن الحاضر

املعادية  ة 
َّ
ال�ضلبي امل�ضاعر  كانت  اإذا  ما  اأت�ضاءل  كنُت  فعلي؟  ردِّ  اأُبالغ يف  اأنا  هل 

ة، اإىل اأن قراأُت ا�ضتطالًعا للراأي �ضمَل ثمانية ع�ضر األف 
َّ
ي ين هي ظاهرة حملِّ للدِّ

�ضخ�ش يف ثالث وع�ضرين دولة. يف عام 2010م، و�ضمن التح�ضري للمناظرة بني 

رئي�ش وزراء بريطانيا الأ�ضبق توين بلري (Tony Blair)، وامللحد الراحل كري�ضتوفر 

من  بدعم  ب�ضيطة  ة 
َّ
م�ضحي درا�ضٌة  ت 

َ
اأُجري  ،(Christopher Hitchens) هيت�ضنز 
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ين  �ضة تورنتو (Toronto). يف ما يلي نتائج ال�ضتطالع حول ال�ضوؤال: ‘‘هل الدِّ
َّ

موؤ�ض

ة لأجل اخلري؟’’15
َّ
قو

الن�سبة املئويَّة للذينالدولة
اأجابوا باملواَفقة

ة
َّ
92ال�ضعودي

91اإندوني�ضيا

69الهند

65الوليات املتَّحدة

59رو�ضيا

50اإيطاليا

43تركيا

36كندا

32اأ�ضرتاليا

29بريطانيا

29اليابان

24فرن�ضا

21بلجيكا

19ال�ضويد

اأنَّ  ومع  ينفع.  ممَّا  اأكرث  يوؤذي  ين  الدِّ اأنَّ  روا 
َّ
قر امل�ضَتطَلعني  من   %52 املجموع،  يف 

اأنَّ  مالحظة  اإلَّ  اأ�ضتطع  فلم  كهذه،  ردوٍد  وراء  الكامن  ال�ضبب  يبحث  مل  ال�ضتطالع 

كان  قليلة،  با�ضتثناءاٍت  اأوروپا،  يف  ما 
َّ
�ضي ل  ة، 

َّ
امل�ضيحي مع  تاريٍخ  اأطول  لها  التي  الدول 

ن�ضبًة  رو�ضيا  لت  �ضجَّ املقابل،  الأقّل. يف  هو  اخلري  اأجل  من  ة 
َّ
قو بو�ضفه  ين  للدِّ احرتامها 

ين يف القرن املا�ضي. لحظُت اأي�ًضا اأنَّ  اأعلى رغم حماولت قادتها امللحدين ا�ضتئ�ضال الدِّ

.
ّ

ة التي تخترب اإحياًء لالإميان الديني
َّ
ال�ضتطالع مل ي�ضمل دوًل يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبي
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بع  تتَّ اأنَّها كما يبدو  ين مع  للدِّ ا 
ًّ
اأ�ضا�ضي ُتبدي احرتاًما  املتَّحدة  ل تزال الوليات 

ني’’، وهم 
ِّ
ديني ‘‘الالَّ فئة  ثابًتا يف  ة �ضعوًدا 

َّ
امل�ضحي الدرا�ضات  وُتظِهر  ة. 

َّ
اأوروپي اهاٍت  اجتِّ

جميع  عددها  يف  تفوق  فئة  الآن  اأنَّهم  كما  الثالثني،  �ضنِّ  دون  هم  َمن  ثلث  الآن 

ا.
ً
ني وامليثوديِّني واللوثريِّني جمتمعني مع

ِّ
ني وامل�ضيخي

ِّ
الأ�ضقفي

�ضتافورد  تيم  كتبها   
16

مقالة رُت  تذكَّ ال�ضتطالع،  نتائج  ل 
َّ
اأتاأم كنُت  عندما 

 .(Christianity Today) اليوم’’  ة 
َّ
‘‘امل�ضيحي ملجلَّة  �ضنوات  ب�ضع  منذ   (Tim Stafford)

يف  بامل�ضيح  املوؤمنني  اإنَّ  �ش،  املقدَّ الكتاب  باأزمنة  مقارناٍت  م�ضتخدًما  �ضتافورد،  قال 

اأنَّنا نعي�ش يف بابل، مثل لجئني عالقني يف ثقافٍة  الوليات املتَّحدة يعتقدون اأحيانًا 

تنادي بقيٍم معادية لإمياننا )اأفالم هوليود(. يف الواقع، نحن نعي�ش يف �ضيٍء اأ�ضبه ما 

ون على م�ضافة قريبة من اأبناء عمومتهم 
ُّ
ام ي�ضوع، عا�ش ال�ضامري

َّ
يكون بال�ضامرة. يف اأي

املجموعَتني  فاإنَّ  بينهما،  املـ�ضرَتكة  القوا�ضم  من  العديُد  هناك  كان  اأنَّه  ومع  اليهود. 

نا من العي�ش بان�ضجام. وحاُلهم حاُل اأفراد العائلة املفرَتقني، كانوا يحملون  مل تتمكَّ

ون بكلِّ ب�ضاطٍة ُمهرِطقني. ويقول 
ُّ
ال�ضغينة بع�ضهم لبع�ش. فعند اليهود، كان ال�ضامري

17

ا: ‘‘لأنَّ اليهود ل يُعاملون ال�ضامريِّني’’. اإجنيل يوحنَّ

ٍة ما بني جماعات اأقرب ما تكون بع�ضها 
َّ
من الغريب ا�ضتعاُل �ضرارِة عداٍء قوي

د متييز الختالفات ما بني قبيلة الهوتو 
َّ
اإىل بع�ش. كان العامل يواجه �ضعوبة يف جمر

ني وال�ضرب والكروات 
ِّ
(Hutu) وقبيلة التوت�ضي (Tutsi) يف رواندا، اأو ما بني البو�ضني

ر 
َ

تتناح كانت  عندما  حتَّى  اجلماعات  هذه  العامل  يعرِف  مل  بل  يوغ�ضالڤيا،  يف 

ب�ضبب هذه الختالفات. ونحن ننظر الآن اإىل العنف يف ال�ضرق الأو�ضط ونحاول 

ميكن  باأُخرى،  اأو  بطريقٍة  املقتتلة.  الأطراف  بني  ال�ضغينة  اأ�ضباب   
َ
فهم ب�ضعوبة 

تفوُق كراهيَة جماعَتني  بعيد- كراهيًة  اإىل حدٍّ  املت�ضابهون-  الأ�ضخا�ش  يولِّد  اأن 

 
َ
 يف زمن ي�ضوع امل�ضيح. ا�ضتخدم

َ
بينهما اختالفات وا�ضحة. كان هذا هو الو�ضع

ِب   وعندما مل يرحِّ
18

ا مثل: ‘‘�ضامريٌّ وبك �ضيطان’’.
ً
ون لإهانة ي�ضوع ُتهم

ُّ
ي�ضي

ِّ
الَفر



26

النعمة المغيَّبة

هم.
َ
 من ال�ضماء لكي تفني

ٌ
ا اأن تنزل نار ون بي�ضوع، اقرتح يعقوب ويوحنَّ

ُّ
ال�ضامري

ديني  اأنَّ  امل�ضكلة  بل  غريب،  ديني  اأنَّ  يف  امل�ضكلة  ‘‘لي�ضت  �ضتافورد:  ويقول 

فاإنَّ لدى املوؤمنني بامل�ضيح وغري املوؤمنني به نظرًة  ماألوف. ومثُل ال�ضامريِّني واليهود، 

�ش(،  املقدَّ الكتاب  ت�ضمل  التي  ة 
َّ
الغربي )التقاليد  ا 

ًّ
جزئي فيها  يت�ضاركون  العامل  اإىل 

د 
ِّ
د ال�ضي

ُّ
، ونقاط خالف وا�ضحة املعامل )تفر

‡
)

ّ
وفكرًة م�ضرتكة عن اأ�ضلنا )امل�ضيحي

نا نرتاب بع�ضنا يف بع�ش؛ لذا نحمُل  ا، لكنَّ امل�ضيح(. نحن نعرف ما يوؤمن به كلٌّ منَّ

ا لالآخر’’. ال�ضغينة كلٌّ منَّ

ر يف اأ�ضدقائي يف جمموعة القراءة، الذين يدعمون ق�ضايا مثل حقوق الإن�ضان  اأُفكِّ

هم  ة. لكنَّ
َّ
ة والراأفة جُتاه ال�ضعيف، ومعظمها ينبع من جذوٍر م�ضيحي

َّ
والرتبية والدميقراطي

ا لتلك الق�ضايا. ويف الوقت نف�ضه، 
ًّ
اهم تهديًدا قوي

َّ
ني حا�ضبني اإي

ِّ
ينظرون اإىل امل�ضيحي

ا. اإنَّهم اأولئك  ًّ
ون فيهم اأي�ًضا تهديًدا قوي

َ
ر
َ
ني وي

ِّ
لماني

َ
ون املحافظون اإىل الع

ُّ
ينظر امل�ضيحي

ة يف عيد امليالد. 
َّ
الذين منعوا ال�ضلوات يف املدار�ش، وهم ي�ضتنكرون العرو�ش الديني

واإباحة  للزواج  جديٍد  تعريٍف  بو�ضع   
َّ

امل�ضيحي تراثنا  خانوا  فقد  ذلك،  على  عالوًة 

 للمري�ش. ومتيل 
ِّ

الإجها�ش، وهم يبذلون الآن جهوًدا حثيثة لدعم النتحار الطوعي

الأخرى دون  نف�ضهما واحلكم على  اإىل عزل  ة، 
َّ
وامل�ضيحي ة 

َّ
لماني

َ
الع كلتا اجلماعَتني، 

حواٍر اأو تفاعٍل كبري.

ا عن 
ً
ة عندما ن�ضرُت اقتبا�ض

َّ
ا امل�ضاعر الكامنة وراء احلروب الثقافي

ًّ
اختربُت �ضخ�ضي

رُت 
َّ
الراحل اآندي روين (Andy Roney) على �ضفحتي يف في�ضبوك. قال روين: ‘‘لقد قر

ل  لة؛ لأينِّ اأف�ضِّ ة قتل، لكنِّي اأُواجه ُمع�ضِ
َّ
اأن اأكون �ضدَّ الإجها�ش. اأعتقد اأنَّه عملي

اأكرَث بكثري املدافعني عن حقِّ الختيار ]املنادين بحقِّ الإجها�ش[ على املدافعني عن 

 
19

ل تناول الع�ضاء مع املجموعة الأوىل’’. حقِّ احلياة ]املنادين بنع الإجها�ش[. اأنا اأف�ضِّ

ة بو�ضفها نظاًما 
َّ
ة (Christendom) والتي حتمل معنى امل�ضيحي

َّ
‡   جتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأنَّ املوؤلِّف ا�ضتخدم الكلمة الإنكليزي

ة )النا�ضر(.
َّ
ة بو�ضفها اإميانًا ومعتقداٍت جوهري

َّ
 عن امل�ضيحي

ِّ
ة (Christianity) والتي تعرب

َّ
ا، ولي�ش الكلمة الإنكليزي

ًّ
�ضي

َّ
موؤ�ض
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َ
 املتابعون تعليقاتهم على �ضفحتي. حيث هاجم

َ
انَدَلعت عا�ضفٌة معتدلة عندما ن�ضر

ة 
َّ
ع باأي ة م�ضهورة، وهو ل يتمتَّ

َّ
ٍة تلفزيوني

َّ
ة وقالوا اإنَّه لي�ش �ضوى �ضخ�ضي

َّ
هم روين بقو بع�ضُ

عني املدافعني عن حقِّ احلياة، واأجروا مقارنًة بينهم 
ِّ
ة. ودافع اآخرون عن املتطو

َّ
م�ضداقي

ْت اإحدى الن�ضاء: ‘‘ما الفكرة التي حتاول اأن 
َ
وبني املجموعة الأُخرى البغي�ضة. كتب

مها هنا؟ اأتريد اأن تقول اإنَّك، مثل روين، جتُد يف �ضحبة َمن يوؤيِّدون قتَل الأبرياء  تقدِّ

من  لك  يا  الأطفال؟  هوؤلء  بحماية  املوؤمنني  �ضحبة  جتُده يف  ممَّا  اأكرث  ة 
َّ
�ضطحي متعًة 

ثري ا�ضمئزازي’’.
ُ
اإن�ضاٍن ج�ضدّي... اإنَّ ما كَتبَته ي

يف  اأرغب  هل  روين.  اآندي  فكرة  على  تلك  الفعل  ردوُد   
ْ

دت اأكَّ ر،  باملخَت�ضَ

تناُول الع�ضاء مع قاذيف اللهب الذين ن�ضروا تعليقاتهم على �ضفحتي؟ اأجبُت- وهنا 

ر يف هذا الكتاب- اإنَّ امل�ضاألة لي�ضت ما اإذا كنُت اأتَّفق مع راأي �ضخ�ٍش 
َّ
مو�ضوٌع يتكر

ني 
ِّ
ة تعاُملي مع �ضخ�ٍش ما اأختلُف معه اختالًفا عميًقا. نحن امل�ضيحي

َّ
ما، بل يف كيفي

ون اإىل ا�ضتخدام ‘‘اأ�ضلحة النعمة’’، ويعني هذا معاملَة، حتَّى الذين يعار�ضوننا 
ُّ
مدعو

ة واحرتام.
َّ
بحب

وبك  ‘‘�ضامريٌّ  له:  قائلني  ون 
ُّ
ي�ضي

ِّ
الَفر به  �ضخر  وعندما  الطريق.  يُرينا  ي�ضوَع  اإنَّ 

خ 
َّ
ة. ووب

َّ
 على الإهانة العن�ضري

َّ
ه مل يحَتج �ضيطان’’، نفى ي�ضوُع تهمَة اأنَّ به �ضيطان، لكنَّ

ز ووا�ضح، جعل من 
ِّ
التالميذ لدعوتهم اإىل العنف �ضدَّ ال�ضامريِّني. وعلى نحٍو متمي

ع اأمثاله )ال�ضامريُّ ال�ضالح(. كما اأنَّه قاَم بجهٍد خا�شٍّ 
َ
اأحد ال�ضامريِّني بطاًل لأحد اأرو

ة، واأو�ضى تالميَذه )وُهم يهود( اأن ياأخذوا ب�ضارَة الإجنيل اإىل قرى 
َّ
 قريًة �ضامري

َ
ليزور

ة.
َّ
اأخرى مثل تلك القرية ال�ضامري

للم�ضيح  اأتباًعا  ون 
ُّ
ال�ضامري  

َ
�ضار فعندما  مراَده؛  التالميذ  فهم  املطاف،  نهاية  يف 

 بعد �ضعوِد ي�ضوع اإىل ال�ضماء، قبلوا الروح القد�ش بوا�ضطة خدمة بطر�ش 
‘‘بفرٍح كبري’’20

هم.
َ
ٍة نزوَل ناٍر من ال�ضماء لتفني

َّ
ه طلب ذاَت مر

َ
ا نف�ض ا، دون اأن نن�ضى اأنَّ يوحنَّ ويوحنَّ
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عالماُت العطش

اه رمًزا 
َّ
اإنَّ بع�َش الذين يرف�ضون الإميان ويزدرون به، ُيعِلنون بفخٍر اإحلاَدهم حا�ضبني اإي

 
ُّ

اأُحب ي )علَّق الكاتب الأملاين هيرني�ش بول [Heinrich Böll] قائاًل: ‘‘اإينِّ ل  للتَّحدِّ

 ،
َ
 وينبذ اآخرون الإميان بتوٍق اأكرب

21

ا عن اهلل’’(.
ً
هوؤلء امللحدين؛ َفُهم يتكلَّمون دائم

ا يبحثون عن بدائل يف بدعة ‘‘الع�ضر اجلديد’’ (New Age) اأو يف اأدياٍن اأُخرى. اأو ربَّ

ة 
َّ
ي اأقلِّ اأنَّ  ني’’- 

ِّ
ديني ‘‘الالَّ ى �ضعود  تتق�ضَّ التي  ة ذاتها- 

َّ
امل�ضحي الدرا�ضات   

ُ
وُتظهر

عي اأنَّها ُملحدة. ل يزال العديد منهم يقولون اإنَّهم متديِّنون رغم اأنَّهم مل  منهم فقط تدَّ

 اإىل غري امللتزمني، ل ب�ضفِة خ�ضوم، بل بو�ضفهم 
َ
ا. حاولُت اأن اأ�ضتمع

ًّ
يجدوا بيًتا روحي

الذي  ما  الإميان؟  ا  وربَّ الكني�ضة  هجروا  ملاذا  يبحثون.  يزالون  ول  ون 
َ
ي�ضع اأ�ضخا�ًضا 

اإىل العودة؟ هل ميكُن لالأخبار  هم 
َ
اأن ندعو نتعلَّمه منهم؟ وكيف ن�ضتطيع  اأن  ميكننا 

ة اأُخرى؟
َّ
ة مر

َّ
َدت يف ما م�ضى، اأن تبدو يوًما ما �ضار

َ
ة التي ف�ض

َّ
ال�ضار

 
22

اإجنيله. مة  ا يف مقدِّ ا’’، كما كتب يوحنَّ ا نعمًة وحقًّ
ً
‘‘من الآب مملوء اأتى ي�ضوع 

املعادلة:  تلك  من  باحلقِّ  املتعلِّق  اجلزء  لتحقيق  َمَلل  اأو  كلٍل  بال  الكني�ضُة  وعمَلِت 

ة 
َّ
هوت، والنق�ضامات الطائفي �ضهادة جمامع الكني�ضة، وعقائد الإميان، وجملَّدات الالَّ

اإىل  ل  لتو�ضِ ه 
َ

نف�ض اجلهَد  الكني�ضُة  تبذَل  لأْن  اأتوُق  ة. 
َّ
الثانوي العقيدة  نقاط  حول 

نَظر اإلينا   يف الغالب، يبدو اأنَّه يُ
23

الآخرين ما يدعوه بول�ش ‘‘غنى نعمة اهلل الفائق’’.

مي النعمة. عي ال�ضعور بالذنب بدًل من مقدِّ بو�ضفنا موزِّ

ِة 
َّ
 لعلم ال�ضامري

24

ة.
َّ
 عن ُقرٍب بني ي�ضوع امل�ضيح وامراأة �ضامري

ً
ا لقاء ل يوحنَّ ُي�ضجِّ

اإليها معلِّم يهودّي. يف  ث  اأن يتحدَّ بت  ‘‘اليهود وال�ضامريِّني’’، تعجَّ بالكراهية ما بني 

مكان  لديه  َمْن  عليها:  املتناَزع  العقيدة  نقاط  اإحدى   
ْ

ت
َ
اأُثري احلوار،  من  ما  مرحلٍة 

وتابع  ال�ضوؤال،  من  برباعة  ي�ضوع  تفادى  ون؟ 
ُّ
ال�ضامري اأم  اليهود  ال�ضحيح:  العبادة 

َم اإليها حالًّ  ِدنْها، بل قدَّ
َ
 بكثري: عط�ِضها غري املروّي. فهو مل ي

َّ
ة اأهم

َّ
الرتكيَز على ق�ضي

ا، 
َّ
 لها- ولها فقط- َعَلًنا اأنَّه امل�ضي

َ
ح

َّ
نب ب�ضبب حياتها امل�ضطربة. �ضر ا ل�ضعورها بالذَّ

ً
دائم
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ة  مدَّ ي�ضوُع  وظلَّ  كلِّها،  البلدة  انتباَه  ها 
ُّ

تغري ا�ضرتعى  النعمة.  م  تقدِّ لكي  واختارها 

 الكثريين ممَّن قبلوا الإميان.
َ

يوَمني بني ‘‘املهرطقني’’، وجذب

املوؤلِّف  برفقة  يُته  اأم�ضَ يوٍم  خالل  ة 
َّ
ال�ضامري واملراأة  لي�ضوع  امل�ضهد  ذلك   

َ
اأُثري

عاد  قد  كان   .(Toronto) تورونتو  مدينة  يف  منزله  يف   (Henri Nouwen) نووين  هرني 

ه من �ضان فرن�ضي�ضكو حيث اأم�ضى اأ�ضبوًعا يف عيادٍة ملر�ضى الإيدز (AIDS) زار 
ِّ
لتو

العقاقري  اكت�ضاف  قبل  والأليم  م  املحتَّ املوت  يواجهون  كانوا  الذين  املر�ضى  خالله 

اإىل  ال�ضتماع  هو  عملي  من   
ٌ
وجزء كاهن،  ‘‘اأنا  قال يل:  الإيدز.  لڤريو�ضات  طة 

ِّ
املثب

ا عار�ًضا على املر�ضى- ومعظمهم من 
ً
ا واإياب

ً
ق�ض�ش النا�ش. لذا �ضرُت يف اجلناح ذهاب

25

ثوا’’. ال�ضباب- ما اإذا اأرادوا اأن يتحدَّ

كان  فبينما  الأ�ضبوع.  ذلك  بعد   
ْ

ت
َّ

تغري �ضلواته  اإنَّ  قائاًل  حديثه  نووين   
َ
تابع

ات،  للذَّ ر  املدمِّ وال�ضلوك  والإدمان  دة  املتعدِّ ة 
َّ
اجلن�ضي العالقات  ق�ض�ش  اإىل  ي�ضتمع 

 بتاًتا. ومنذ ذلك احلني كان ي�ضلِّي، 
َ
ة مل يُرو

َّ
�ش اإىل املحب �ضمع تلميحات عن التعطُّ

‘‘�ضاعدين يا اهلل اأن اأرى الآخرين ل ب�ضفة اأعدائي ول ب�ضفتهم اآثمني، بل ب�ضفتهم 

 القادر وحَده على 
َّ

م اإليهم ماءك احلي ا عط�ضى. وامنحني ال�ضجاعة والرحمة لأقدِّ
ً
اأنا�ض

اإرواء العط�ش العميق’’.

كني  لزمتني ذكرى ذلك اليوم مع الكاهن اللطيف. والآن، عندما اأُقابل امل�ضكِّ

ا 
ًّ
موؤذي �ضلوكهم  اأجُد  الذين  الأ�ضخا�َش  اأو  بعتقداتي؛  ي�ضتهزئون  الذين  ال�ضاخبني 

ني من اإ�ضدار الأحكام 
َ
ر نف�ضي ب�ضالة هرني نووين. اأ�ضاأل اهلل اأن مينع للم�ضاعر، اأُذكِّ

ف بغ�ضٍب دفاًعا عن نف�ضي. اأنا اأُ�ضلِّي هكذا: اجعلني اأراهم 
ُّ
ال�ضريعة، اأو من الت�ضر

.
ّ

ل لتقدمي املاء احلي
ُ
ب

ُّ
ب�ضفتهم اأ�ضخا�ًضا عط�ضى، وعلِّمني اأف�ضل ال�ض

 (A Burnt-out ’’ة ُم�ضتنَزفة
َّ
كتب غراهام غرين (Graham Greene) رواية ‘‘ق�ضي

ة ملهند�ش كنائ�ش معماريٍّ م�ضهور، الذي 
َّ
(Case مع اإيحاءات ُت�ضري اإىل ال�ضرية الذاتي

اأجنزها.  التي  الكنائ�ش  ت�ضاميم  دنِّ�ضوا  قد  امل�ضلِّني  اأنَّ  مفاُدها  خال�ضة  اإىل  و�ضل 
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وعندما مل يعد يجد هذا املهند�ش اأيَّ معنى يف الفنِّ اأو املتعة؛ ولكونه كان غاية يف 

 قا�ضًدا م�ضت�ضفى ملعاجلة مر�ضى الرب�ش يف 
َ
انتحار حبيبته، �ضافر النزعاج ب�ضبب 

ون، وهناك اكت�ضب طاقًة جديدة باإ�ضرافه على بناء 
ُّ
لون كاثوليكي

َ
ديرها ُمر�ض

ُ
الكونغو ي

�ش.
ُ

م�ضت�ضفى للرب

 
§(Deo Gratias) دعى ديو غراتيا�ش

ُ
ويف اأثناء ذلك، اختفى خادم املهند�ش، وي

نادي خادَمه الق�ضري 
ُ
يف الأدغال. ويف م�ضهٍد موؤثِّر، يجول املهند�ش يف الدغل وهو ي

26

البدين والأبر�ش: ‘‘ديو غراتيا�ش، ديو غراتيا�ش...’’.

ا بهذا ب�ضورٍة ما وباأ�ضكال 
ً
ا لَنيل نعمة اهلل. ونقوم نحن جميع

ًّ
كان ي�ضرُخ حرفي

وهجرنا  �ضبَق  اأم  ة، 
َّ
امل�ضيحي على  منفتحني  اأم  بامل�ضيح  موؤمنني  ا  كنَّ  

ٌ
ف�ضواء خمتلفة. 

ة، فكلُّنا َعْط�ضى.
َّ
امل�ضيحي

ا من معنى ‘‘نعمة اهلل’’ )النا�ضر(. ة قريٌب جدًّ
َّ
§   ا�ضم اخلادم يف الإ�ضپاني


