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ل  القسم األوَّ

ة  الوضع الحاليُّ للتلمذة المسيحيَّ





ل  الفصل األوَّ

 أشكال الفشل األربعة
  التي َتعوق التلمذة العميقة

The Man Who( قبَّعة’’ زوجته  ظنَّ  الذي  ‘‘الرجل  بعنوان  مبيًعا  األكثر  الكتاب  يف 
امرأٍة  َة  قصَّ  )Oliver Sacks( ساكس  أوليڤر  يروي   ،)Mistook His Wife for a Hat

ة َحَبَستها يف شخصيَّة غري ناضجة.1 عاشت عرشات السنني يف منظومٍة ُأرسيَّ

سنِّ  يف  وهي  سنة 1980م  بنيديكت  سانت  مستشفى  إىل  مادلني  وصلت 
كانت  حياهتا،  وَطواَل  دماغّي.  بشلٍل  وُمصابة  كفيفة  ُولَِدت  قد  كانت  الثانية. 
َصَدم  ما  ا  أمَّ صغرية.  طفلة  ا  وكأنَّ الزائدة  واحلمية  الرعاية  أرسهتا  من  ى  تتلقَّ
املستشفى،  عنها يف  املسؤول  العصبيَّة  األمراض  اختصايصَّ  كان  وقد  ساكس، 
َة الذكاء، وكانت تتكلَّم بسهولٍة ولباقة، لكنَّها مل تستطع أن تفعَل  ا كانت حادَّ أنَّ

شيًئا بيَدهيا.

قال هلا ساكس: ‘‘لقد قرأِت الكثري. ال بدَّ أنَّك عىل درايٍة جيِّدة بطريقِة »بريل«’’.

ال  أنا  يل.  يقرأ  شخٌص  كان  ما  دائًم  هبا.  درايٍة  عىل  لسُت  ‘‘ال،  قائلة:  أجاَبْت 
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؛  أستطيع أن أقرَأ بطريقِة »بريل« وال كلمة واحدة. ال أستطيع أن أفعل أيَّ يشء بيديَّ
فهم تقريًبا دون فائدة’’.

ر يف نفسه قائاًل: ‘‘اليدان ال تتأثَّران بالشلل الدماغّي. لقد كان  ُدِهَش ساكس، وفكَّ
يمكن أن تكوَن يداها عىل أفضل ما ُيرام، لكنَّهم مل تكونا كذلك. هل أصبحت هاتان 
ا مل تستخِدْمُهم من قبل؟ هل كان كلُّ يشٍء ُيفعل هلاَتني اليَدين  اليدان بال فائدة ألنَّ

بطريقٍة منَعْتهم من النموِّ إىل يَدين طبيعيََّتني؟’’.

ا مل ُتطِعم  ا استخدَمْت يَدهيا. ويضيف ساكس: ‘‘إنَّ ر مادلني من قبل أنَّ ال تتذكَّ
نفَسها من قبل، وال استخَدَمِت املرحاض بنفسها، ومل متدَّ يَدها لتفعَل لنفسها شيًئا. 

كان هناك دائًم َمن يفعُل هلا كلَّ يشء’’.

عاشت مادلني ستِّني سنة، كم لو كانت إنساًنا دون َيَدين. وقد قاَد هذا ساكس 
إليها بالطعام، ويضعوه أبعَد  ضني أن يأتوا  ألْن ُيرَي جتِربة. أصدَر تعليمته للممرِّ

قلياًل ممَّا تستطيع يداها أن تصَل إليه، كم لو كان ذلك بمحض الصدفة.

يكتب: ‘‘وذات يوم، حدث ما مل حيُدث من قبل: فبعد أن جاَعْت ونفد صرُبها، 
فمها  نحو  الشطرية، ومحلتها  إىل  ما حوهلا حتَّى وصلت  سْت  وَتَسَّ ذراعها،  ت  َمدَّ
َل عمٍل يدويٍّ  أوَّ يَدهيا. كان ذلك  فيها  ٍة تستخدم  ل مرَّ أوَّ وأكلت. لقد كانت هذه 

يه يف السنوات الستِّني املاضية’’. تؤدِّ

رْت مادلني برسعة، وبدأت متدُّ َيَدهيا وتلمُس العامل من حوهلا، وتستكشف  تطوَّ
األنواع املختلفة لألطعمة، واألوعية واألدوات. وطلَبْت طينًا وبدأت تصنع نمذج 

س الوجوه واألشكال. ومتاثيل، كم بدأت تتلمَّ

ا ليست فقط يَدِي امرأٍة  ‘‘كان املرُء يشُعر بأنَّ ويكتب ساكس مشرًيا إىل يَدهيا: 
للواقع  ه  لتوِّ انفتح  وُمبدع  ٌل  متأمِّ عقٌل  فنَّانة.  يدا  بل  حوهلا،  ما  كلَّ  س  تتَلمَّ كفيفٍة 

ِّ والروحيِّ للعامل من حوله’’. احلسِّ
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ا صارت يف غضون سنة معروفًة بِاْسم  ة الفنِّيَّة لدى مادلني حتَّى إنَّ وَنَمِت احلاسَّ
‘‘مثَّالة )صانعة متاثيل( سان بنيديكت الكفيفة’’.

َمن كان يتخيَّل أنَّ مثل هذه الفنَّانة العظيمة املدهشة كانت خمتفيًة داخل جسِد 
جرْت  أيًضا  بل  ة،  جسديَّ إعاقٍة  اَء  جرَّ فقط  ليس  عاَنْت  التي  الستِّينيَّة  املرأة  تلك 

‘‘إعاقتها’’ بفعِل فاعٍل عىل يد َمن كانوا حوهلا يعَتنون هبا أكثَر من الالزم؟

ة مدهشة يف حدِّ ذاهتا، لكنَّها يف الوقت ذاته ُتشبِه الديناميَّة نفسها احلادثة  ا قصَّ إنَّ
ُيصبحون  يكادون  بل  ع،  ُرضَّ أطفاٍل  إىل  تويلهم  جرى  الكثري  فهناك  كنائسنا.  يف 
م يؤمنون بيسوع إيمًنا َيِعُدُهم  وها. إنَّ قني روحيًّا، بسبب نوعيَّة التلمذة التي تلقَّ معوَّ
وال  ناضجة  غري  ُطُرق  داخل  حمبوسني  يظلُّون  لكنَّهم  الروحّي،  والغنى  ة  يَّ باحلرِّ
ون  س يف ما يتعلَّق بعالقتهم بأنفسهم واآلخرين. جتدهم هيزُّ تنتمي إىل الكتاب املقدَّ
م بال فائدة: ‘‘هكذا أنا، وال  م يقولون، مثلم قالت مادلني عن يَدهيا إنَّ أكتافهم وكأنَّ

أستطيع أن أعمَل شيًئا بشأن ذلك األمر’’.

حلة، لَيست أمًرا حديًثا، بل  هذه املشكلة، التي أشري إليها بوصفها التلمذة الضَّ
ُق بمرور السنني.2 عندما أتيُت إىل اإليمن منذ مخٍس وأربعني سنة،  هي َتسوُء وتتَعمَّ
ا يف  ا تبُلُغ امليَل يف االتِّساع، أمَّ كانت هناك عبارة تصف الكنيسة يف ذلك الوقت، بأنَّ

الُعمق، فتبلغ إنًشا واحًدا.3

ُة حماَوالت لتغيري هذا الوضع. يف الواقع، عندما  ال يعني هذا أنَّه مل تكن هناك أيَّ
عمْلُت مع كنائس حول العامل، َشهْدُت الكثرَي من اجلهود التي تبَعُث عىل التفاؤل 
ملواجهة هذه املحنة- اجتمعات صالة من أجل النهضة، وحياة جمتمعيَّة مقصودة، 
س، واملزيد من االنخراط يف احلرب الروحيَّة،  د عىل قراءة الكتاب املقدَّ وتركيز متجدِّ
ة اهلل الفائقة للطبيعة، واملزيد من خدمة  وخدمات عبادة ُمبهرة، وإعادة اكتشاف قوَّ

شني...وأكثر من ذلك. الفقراء واملهمَّ
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كلُّ هذه األمور ثمينة، لكنَّها مل تلمِس القضيَّة األصليَّة: ما أوجه الفشل التي ال تبدو 
عىل السطح، والتي َتعوق التلمذة العميقة، ومتنُع الناس من أن يكونوا ناضجني روحيًّا؟

ل  أتأمَّ أن  ُأتيحت يل فرصُة  السنوات اخلمس والعرشين األخرية،  وعىل مدى 
وأدرَس بُعمٍق هذا السؤال، وكذلك أنظمة التلمذة التي حاَلْت دون النضج الروحيِّ 
لكنيسٍة  املسؤول  الراعَي  بوصفي  ذلك  أجريُت  وقد  ا.  جدًّ طويٍل  لوقٍت  للنَّاس 
ة  يَّة، ويف أثناء عميل حول العامل مع طوائَف وحركاٍت خمتلفة، يف مناطق حرضيَّ حملِّ
وريفيَّة ويف الضواحي، وضمن طيٍف واسٍع من األعراق والثقافات، واملستويات 

ة واالجتمعيَّة.  االقتصاديَّ

ٍة  ويف أثناء هذه العمليَّة الطويلة، أصبْحُت مقتنًِعا أنَّ تقديَم تلمذٍة عميقٍة وقويَّ
لشعبنا تتطلَُّب مواجهَة أربعة أوجه عىل األقلِّ من الفشل احلايّل:

نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن.. 1
د العمَل من أجل اهلل عىل حساب قضاء وقت معه.. 2 نحن نؤكِّ
نحن نتجاهل كنوًزا مدفونًة يف تاريخ الكنيسة القديم.. 3
نحن نخطئ تعريَف النجاح.. 4

من املهمِّ واحليويِّ أن نفهَم خلفيَّات هذه األوجه األربعة للفشل وتداعياهتا. 
ملاذا؟ ألنَّه بمعزٍل عن الفهم الواضح ألعمق الوضع الذي نحُن فيه، لن نطبِّق، ولن 
ك باحللول طويلة املدى التي من شأنا أن تتعامَل مع الَعطب الشامل الذي  َنَتمسَّ

سبَّبته هذه اجلوانب األربعة من الفشل يف كنائسنا.

فلنبدأ من جذور منظومة التلمذة التي عادًة ما ُتنتُج أشخاًصا أقلَّ اكتماًل، وأقلَّ 
إنسانيَّة، وأقلَّ شبًها باملسيح، بدَل أن ُتنتَج أناًسا أكثَر اكتماًل، وأكثَر إنسانيًَّة، وأكثر 

شبًها باملسيح.4
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ضج الوجدانّي الفشل رقم 1: نحن نقبل عدم النُّ

نا  إنَّ حتَّى  واضحة  غري  ‘‘روحّي’’  كلمة  تعنيه  ملا  توقُّعاُتنا  أصبَحْت  الوقت،  بمرور 
ُتقَبل  ما  كثرًيا  مثاًل،  الواضحة.  التناُقضات  من  الكثرَي  نرى  وال  شني  مشوَّ أصبحنا 

األمور اآلتية:

حياته 	  ويف  الَعَلن،  يف  اهلل  عن  ويعُظ  موهوًبا  ُمتكلًِّم  أحدهم  يكون  قد 
والًدا  أو  أن يكون زوًجا منفصاًل وجدانيًّا عن زوجته،  الشخصيَّة يمكن 

غاضًبا ينَفعُل عىل أوالِده يف الَبيت. 
ة، ويف الوقت نفسه، تكوُن شخًصا بعيًدا وجدانيًّا، 	  قد تكون وظيفُتك قياديَّ

ال يمكن الوصول إليه، وال يشُعر باألمان، ودفاعيًّا إىل أقىص حّد.
س بكلِّ سهولة، لكنَّك ال تالحظ بتاًتا ردود فعلك 	  قد تقتبُس الكتاب املقدَّ

جُتاَه الناس واألحداث.
ر ذلك 	  يمكنك أن تصوَم وُتصيلِّ بانتظام، لكنَّك تظلُّ ناقًدا لآلخرين، وتربِّ

بَكونك قادًرا عىل ‘‘التمييز’’.
يمكن أن تقوَد الناس ‘‘إىل اهلل’’، يف حني أنَّ هدَفك احلقيقيَّ هو احتياٌج غري 	 

يٍّ إىل التقدير واملديح منهم. صحِّ
ُتعربِّ 	  العمل وال  القاسية من رشكائك يف  التعليقات  قد تشعر باجلرح من 

عن ذلك، بل تتجنَُّب الرصاع بأيِّ ثمن.
ة، لكنَّك تمُل مرارة واستياًء ألنَّك ال 	  ربَّم ختدُم بال كلٍل يف خدماٍت عدَّ

يَّة. تصل إالَّ عىل القليل من الوقت الشخيصِّ لرعاية نفسك بصورٍة صحِّ
ُتشارك 	  ما  ونادًرا  الشفافيَّة،  من  قدٍر  بأقلِّ  كبرية  خدمًة  تقود  ربَّم 

برصاعاتك وضعفك.
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عىل  أمثلة  د  جمرَّ هذه  كلُّ 
جمال  يف  الوجداينِّ  النُّضج  عدم 
ترى  ال  لكنَّك  والعمل.  اخلدمة 
ألنَّنا  ملاذا؟  صارخة.  تناُقضات  ا  أنَّ
والنفسيَّة  الوجدانيَّة  ة  الصحَّ َفَصْلنا 
أتينا  أين  الروحيَّة. من  ة  الصحَّ عن 
إنَّه يمكن أن تكون  القائلة  بالفكرة 
نفسه  الوقت  ويف  روحيًّا،  ناضًجا 
اإلجابة  نفسيًّا؟  ناضج  غري  تكون 
اآلن  ِز  لنُركِّ لكْن  اجلوانب،  دة  متعدِّ

ني. عىل سبَبني مهمَّ

تنا لله بالدرجة التي ُنحبُّ بها اآلخرين. السبب 1: لم نُعْد نقيس محبَّ

اآلخرين.  وحمبَّة  اهلل  حمبَّة  بني  ما  الفصل  عدم  عىل  وَتكراًرا  ِمراًرا  ز  يركِّ يسوع  كان 
د اثنَتني: ُتبُّ الربَّ وتبُّ قريبك  وعندما ُسئل عن الوصيَّة األوىل والُعظمى، حدَّ

كنفسك )متَّى 22: 40-34(.

د الرسول بولس عىل النقطة نفسها يف رسالته األوىل إىل أهل كورنثوس،  وشدَّ
دون  الروحيَّة-  املواهب  وحتَّى  الشديد،  والسخاَء  العظيم،  اإليمَن  أنَّ  رهم  وحذَّ
حمبَّة- ال تساوي شيًئا )1كورنثوس 13: 1-3(. بكلمٍت ُأخرى، إذا كان َمن حولنا 
انون، فإنَّ  نا بعيدون أو باردون أو جافُّون أو دفاعيُّون أو جامدون أو ديَّ يشعرون بأنَّ

س يشهد بأنَّنا غري ناضجني روحيًّا. الكتاب املقدَّ

أوجه فشلنا األربعة

نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن. 1

اهلل . 2 أجل  من  العمَل  د  نؤكِّ نحن 
أكثر من قضاء وقت معه

تاريخ . 3 من  كنوًزا  نتجاهل  نحن 
الكنيسة

نحن نخطئ تعريَف النجاح. 4
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ًة لتعليم يسوع عن املحبَّة كان أيًضا أحَد أهمِّ مبادئه األساسيَّة:  التعبري األكثر ثوريَّ
الذين  ألجل  وصلُّوا  ُمبغضيكم.  إىل  أحسنوا  العنيكم.  باركوا  أعداءكم.  ‘‘أحبُّوا 
ُيسيئون إليكم ويطردونكم...ألنَّه إْن أحبْبُتم الذين حُيبُّونكم، فأيُّ أجٍر لُكم؟’’ )متَّى 
5: 44-46(. من جهة يسوع، مل يُكِن األعداُء أموًرا ُتنغصُّ علينا حياَتنا الروحيَّة، 
لكنَّهم الوسيلة نفسها التي جتعُلنا قادرين عىل اختبار رَشكٍة أعَمَق مع اهلل. هذا أحد 
أسباب تذير يسوع الشديد حينم قال: ‘‘ال تدينوا لكي ال ُتدانوا’’ )متَّى 7: 1(.5 لقد 
كان يسوع ُيدرك مدى سهولة أن نتجنََّب ذلك العمل الصعب: أن نحبَّ اآلخرين.

القرن  معلِّمو  مه  يقدِّ كان  الذي  الشائع  التعليم  بخالِف  يعلِّم  يسوع  كان  لقد 
يف  كنَت  إذا  باآلخرين.  العالقة  حساب  عىل  باهلل  العالقة  عىل  زوا  ركَّ الذين  ل  األوَّ
شيًئا  ألخيك  أنَّ  ْرَت  تذكَّ ثمَّ  املذبح(  عىل  الذبيحة  )تقديم  العبادة  حلظات  أقدس 
عليك، كان معلِّمو الرشيعة يعلِّمون أنَّك ينبغي أن ُتكمل العبادة )ألنَّ اهلل دائًم هو 
ا يسوع فَقد َقَلَب هذا التعليم رأًسا  ل( ثمَّ يمكن أن َتصالَح ذلك الشخص. أمَّ األوَّ
رَت أنَّ ألخيك  مَت قرباَنك إىل املذبح، وهناك تذكَّ عىل عقب، عندما قال: ‘‘فإْن قدَّ
أخيك،  مع  اصطلح  اًل  أوَّ واذهْب  املذبح،  ام  قدَّ ُقربانك  هناك  فاتُرك  عليك،  شيًئا 

ْم قربانك’’ )متَّى 5: 24-23(.6 وحينئٍذ تعاَل وقدِّ

مه نموذًجا بحياته، أنَّ حمبََّة اإلنسان هلل ُتقاُس بمحبَّته  ما كان يسوع ُيعلِّمه، ويقدِّ
لإلنسان اآلخر. يف الواقع، كان واضًحا بشأن ذلك األمر حتَّى إنَّه ال يمكن لتابعيه 
روا بطريقٍة خمتلفة، وفعلنا نحن  روا بطريقٍة خمتلفة. لكنَّ املؤسف أنَّ أتباَعه فكَّ أن يفكِّ

األمر ذاته.

تنمية  ويف  اجلُُدد  املؤمنني  تلمذة  يف  مفقوٌد  التلمذة  من  النوع  هذا  أنَّ  املؤسف 
الروحيِّ  ي  لنموِّ ا  حدًّ وضَع  لآلخرين  بمحبَّتي  هلل  حمبَّتي  قياس  عدَم  إنَّ  القادة. 

والنفسِّ يف السنوات السبع عرشة األوىل من حيايت املسيحيَّة.
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السبب 2: نحُن ُنعلي من شأن الروحّي، وال نثق بأيِّ شيٍء نفسّي 

ُيقيُِّم أغلب املسيحيِّني األموَر الروحيَّة تقييًم أعىل من أيِّ جانٍب من جوانب اإلنسانيَّة 
أثر  نقتِفَي  أن  ويمكن  والعقيّل.  واالجتمعيِّ  والوجداينِّ  اهلل-اجلسديِّ  خلَقها  التي 
هذا التفضيل ملا هو روحيٌّ عىل كلِّ جوانب اإلنسان حتَّى نصَل إىل تأثري فيلسوٍف 
ة. واستمرَّ تأثريه يف قادٍة  يوناينٍّ قديٍم اسمه أفالطون، عاَش قبل املسيح بقرون عدَّ
ة يف تاريخ الكنيسة حتَّى أصبح يؤثِّر فينا نحن اليوم.7 كان فحوى رسالته، والتي  عدَّ
َخري’’.  والروَح  رّش،  اجلسَد  ‘‘أنَّ  األوىل:  الكنيسة  تفكري  من  جزًءا  الحًقا  أصبحت 
بكلمٍت ُأخرى، أيُّ جانٍب يف اإلنسان بخالف اجلانب الروحّي، هو جانٌب مشكوٌك 
ُيعدَّ خطيَّة،  َثمَّ فإنَّ كلَّ ما هو وجداينٌّ شعورّي، إذا مل  فيه عىل أفضل تقدير. ومن 
ة،  فهو ُيعدُّ أقلَّ ممَّا هو روحّي.8 وهذا َحرَصَ حياَتنا مع اهلل يف ممارساٍت روحيَّة عدَّ
س، وخدمة اآلخرين، وحضور اجتمع العبادة،  مثل الصالة، وقراءة الكتاب املقدَّ

وأخرَج جزًءا كبرًيا من حياتنا بعيًدا عن عمل اهلل.

د كائناٍت روحيَّة.9 يف تكوين 1: 27-26،  نا أكثر كثرًيا من جمرَّ املشكلة هي أنَّ
اجلوانب.  يف  د  والتعدُّ اجلوهر،  يف  الَوحدة  أي  صورته-  عىل  صنََعنا  اهلل  أنَّ  نتعلَّم 
وبالتأكيد، يشمُل هذا اجلوهر الواحد اجلانَب الروحّي، وهو يشمُل أيًضا اجلوانب 
ة والوجدانيَّة واالجتمعيَّة والعقليَّة. وعندما نفشُل يف َفْهم أنفسنا هبذه الصورة  اجلسديَّ
يِّ يكوُن النتيجة التي ال يمكن جتنُّبها. لكنَّنا لسبٍب ما،  املكتملة، فإنَّ النموَّ غري الصحِّ
نستمرُّ يف اإلعالء من شأن الروحيِّ عىل الوجدايّن. وبمرور الوقت، فإنَّ هذا التفكرَي 
غري الكتايبِّ قاَدنا ألْن نحسَب املشاعَر )ال سيَّم احلزن واخلوف والغضب( أقلَّ ممَّا 
أنَّ كْتَم  ة لكلِّ ما هو روحّي. وحيسُب كثريون  مضادَّ بعُد  هو روحّي، بل حسبناها 
َمشاعرنا أمٌر يُب اإلعالء منه إىل درجة الفضيلة. فإنكار الغضب، وجتاُهل األمل، 
التعاُمل مع الَوحدة، وإنكار الطبيعة اجلنسيَّة  وجتاُوز االكتئاب، والشكوك، وعدم 

لإلنسان- صاَرْت كلُّها أموًرا تعربِّ عن الروحانيَّة.
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ويتميَُّز الكثرُي من القادة املسيحيِّني الذين قابلُتهم بالبالدة العاطفيَّة، وعادًة ما 
مشاعرهم،  عن  أسأهلم  وعندما  معدوًما.  أو  ا  جدًّ قلياًل  بمشاعرهم  وعُيهم  يكون 
ربَّم يستخدمون عبارة ‘‘أشُعر’’، لكنَّ ما يقولونه ليس مشاعَر بتاًتا، بل إقراُر حقائَق 
دة متاًما. وتشرُي لغة اجلسد،  ا َمشاِعَرُهم فمتجمِّ يؤمنون هبا، أو أفكاٍر َيعتقدونا. أمَّ
ونربات الصوت، وتعبريات الوجه لدهيم أنَّ املشاعَر موجودة، لكنَّهم ليسوا واعني 

وا عنها. هبا حتَّى يميِّزوها ويعربِّ

شاهدُت هذا يف اآلونة األخرية يف أثناء 
ا  حوار مع أحد القسوس كان منهًكا جسديًّ
وُمستنزًفا نفسيًّا بسبب املطالب اهلائلة التي 
تضُعها عليه خدمُته اجلديدة. كان يروي، 
وكتفاه  الغرفة  أرضيَّة  يف  تملقان  وعيناه 
هبا  مرَّ  التي  الكثرية  الضغوَط  يتان،  مدلَّ
دعوُته  عندما  األخرية.  الثالثة  الشهور  يف 
اهلل  أنَّ  واقرتحت  مشاعره؛  إىل  يستمع  أن 
إيلَّ  نظر  بواسطتها،  إليه  يتكلَّم  أن  يمكن 

ًبا وكأنَّ يل رأَسني. متعجِّ

وسألني: ‘‘ماذا تقول؟’’.

ا،  مل يكْن لديه أدنى فكرة كيف أنَّ هناك عالقة بني ما خيتربه وجدانيًّا وجسديًّ
وأسلوب قيادته وعالقته باهلل.

الغنيِّ  اجلانب  إىل  يفتقد  كان  الراعي  هذا  فإنَّ  آخرين،  كثريين  رعاٍة  ومثل 
ا من  بصفتها جانًبا جوهريًّ نقبل مشاعَرنا  بيسوع عندما  ينفتح يف عالقتنا  الذي 
العامل  يصُف   ،)Cry of the Soul( النفس’’  ‘‘رصخة  كتاب  يف  إنسانيَّتنا.  جوانب 

الروحّياالجتماعّي

الجسدّيالوجدانّي

العقلّي

خمسة جوانب لإلنسان
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 Tremper Longman( والالهويتُّ ترمپر لونغمن )Dan Allender( النفسُّ دان آلندر
III( هذه احلالة كم ييل:

باالستمع  ا  أمَّ للواقع.  ظهوَرنا  ُندير  ملشاعرنا،  بتجاُهلنا  نا  ‘‘إنَّ
مع  نتالمس  وعندما  الواقع.  مع  نتالمس  نا  فإنَّ املشاعر،  هلذه 
ا الرصخة  الواقع، نتالمس مع اهلل...املشاعر هي لغة نفوسنا. إنَّ
إليها، وذلك  ُننصت  ما ال  غالًبا  لكنَّنا  قلوبنا صوًتا،  ُتعطي  التي 
نا بتجاُهل مشاعرنا  باإلنكار الوجداينِّ والتشويه واالنفصال...إنَّ
ة، نكون غري صادقني مع أنفسنا، ونفقد فرصًة رائعًة ملعرفة  القويَّ
ة  بقوَّ د  تشدِّ كانت  لتني،  شكَّ التي  الكنائس  أنَّ  واملؤسف  اهلل.10 
عىل نجاسة قلبي ومشاعري ومدى خطئها. يف البداية كنُت أشُعُر 
نب عندما أسمح لنفس باالستجابة ملشاعري، حتَّى إينِّ كنُت  بالذَّ
أتساَءل ما إذا كنُت قد أنكرُت اإليمن. لكنَّ ما اكتشفُته الحًقا هو 
س التي  أينِّ مل أنكر إالَّ املعتقدات التي ال تستند إىل الكتاب املقدَّ

اعتقدهتا الكنيسة بشأن املشاعر’’.

نادًرا  لكنِّي  كاماًل.  وإنساًنا  كاماًل  إهلًا  كان  يسوَع  بأنَّ  حاسم  نحٍو  عىل  أومُن 
وصلوايت  يوميَّايت  إىل  أعود  أنا. وعندما  إنسانيَّتي  أو حتَّى  إنسانيَّته-  ر  ُأقدِّ كنُت  ما 
أنَّ  د  تؤكِّ ا  فإنَّ الكنيسة،  إيمين األوىل وسنوايت األوىل يف رعاية  املكتوبة يف سنوات 

يسوع الذي كنُت أتبُعه مل يُكن إنساًنا بتاًتا.

وال أنا كنت إنساًنا.

تي اإلنسانيَّة، وكنُت أضغط عىل نفس ألفعَل املزيَد واملزيَد  لقد جتاهْلُت حمدوديَّ
أموٌر  هي  واحلزن،  كالغضب  ‘‘السلبيَّة’’،  املشاعَر  أنَّ  أحسب  وكنُت  اهلل.  أجل  من 
ة هلل، وكنُت أجتنَُّب التعبرَي عنها. لقد وقعُت يف فخِّ أينِّ إذا أمضيُت اليوم كلَّه يف  مضادَّ
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الصالة والكلمة، أكثر روحانيًَّة من تنظيف املنزل، أو االستمع إىل زوجتي جريي أو 
تغيري ِحفاضات األطفال، أو االهتمم بجسدي.

قليٍل  بمقداٍر  ا، وإنساًنا  بمقداٍر كبري جدًّ إهلًا  أعُبُده  الذي كنُت  لقد كان يسوع 
ا. بصورٍة ما، مل أَر القصص التي كان يسوع فيها يعربِّ عن مشاعره دون خجل.  جدًّ
 ،)5  :3 )مرقس  وغضَب   ،)34  :14 )مرقس  وحزَن   ،)41  :19 )لوقا  َبكى  فقد 

َب )لوقا 7: 9(. وتنََّن )لوقا 7: 13(، واندهَش وتعجَّ

عىل مدى سبع عرشة سنة، جتاهلُت املحتوى الشعوريَّ يف سعيي إىل معرفة اهلل. 
فة للكنائس واخلدمات التي شكلَّْت إيمين أيُّ  ومل يُكْن ملقاربات التلمذة الروحيَّة الرصِّ
أقرأها أو  التي  الكتب  الهوت أو تدريب يساعدين يف ذلك املجال. مل يكْن مهمًّ عدد 
أم  ت، سواء سبع عرشة  مرَّ التي  السنني  ومل هيمَّ عدد  أرتادها.  التي  الالهوت  يَّات  كلِّ
الوجداينَّ  الرضيع وجدانيًّا حتَّى أدرك اجلانب  مخسني سنة ُأخرى. كنُت سأظلُّ ذلك 
، أنا اإلنسان. األساُس الروحيُّ الذي بنيُت عليه حيايت، وعلَّمته  من صورة اهلل التي يفَّ

ًقا. ومل يكن ممكنًا أن أخفَي ذلك عىل القريبني منِّي. آلخرين، كان ُمشقَّ

الفشل رقم 2: نحُن نؤكد العمل
من أجل الله على حساب قضاء وقت مع الله

العمل  من أعظم التحديَّات التي تواجه كلَّ قائِد خدمة هو كيف يصنع تواُزًنا بني 
من أجل اهلل وقضاء الوقت مع اهلل. ويعرُب أغلبنا، بينم نبذل اجلَهَد خلدمة اهلل، برسعة 
ٍة  فنحُن يف حالٍة مستمرَّ الكافَِيني.  الوقَت واالهتمم  نعطيها  باهلل، وال  العالقة  فوق 
املحاَوالت  من  مرَهقني  امنا  أيَّ وُننهي  دقيقة.  كلِّ  الستغالل  والرصاع  الَعَجلة  من 
ة لتسديد احلاجات التي ال تنتهي للذين حولنا. حتَّى ‘‘وقت الفراغ’’ يمتلئ  املستمرَّ

لة بأكثَر ممَّا تتمل. بمطالَب وحاجاٍت من نوٍع آخر حتَّى تصبح حياتنا ُمثقَّ
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األدرينالني  عىل  بل  والكحوليَّات،  رات  املخدِّ عىل  ليس  ُمدمنني،  بعضنا  ويصبُح 
الذي ينسكب يف دمائنا عندما نفعل األشياء. ربَّم نقرأ عن االحتياج إىل الراحة واستعادة 
ر أن نواِصل. ويف  ة قد تنهاُر إذا فَعْلنا ذلك، لذلك نقرِّ الطاقة، لكنَّنا نخاف من أموٍر عدَّ
لة املرِهقة، يكون لدينا القليل من الوقت والطاقة لنستثمَرها يف عالقتنا  هذه احلالة املتَعجِّ
باهلل، وبأنفسنا واآلخرين. ونتيجًة لذلك، تظلُّ حياُتنا كم هي دون تغيرٍي حقيقّي، وكلُّ 

ما لدينا لنُعطَيه ملن َنقوُدُهم هو تلك التلمذة الضحلة نفسها التي حصلنا عليها.

وبمرور الوقت يصبح امتياز قيادة اآلخرين عبًئا ثقياًل عىل نحٍو متزايٍد يؤذي 
ُمسَتنَزفني ومتوتِّرين.  التي تطاردنا يف كلِّ مكان،  الناس  نفوَسنا. وترتُكنا حاجات 
نا  وبأنَّ سيِّئ،  َوْضع  يف  حمبوسني  بأنَّنا  ونشعُر  باالستياء.  نمتلئ  الوقت،  وبمرور 

منفصلون عن اهلل.

سنوايت  يف  احلال  كانت  هكذا 
اًل  حُممَّ كنُت  قائًدا.  بوصفي  األوىل 
يف  ألفعَلها  الالزم  من  أكثَر  بأموٍر 
لديَّ  كان  الالزم.  من  أقلَّ  وقٍت 
ل  للتأمُّ الوقت  من  ا  جدًّ القليل 
دون  س  املقدَّ الكتاب  يف  الشخيصِّ 
إعداد  إطار  يف  ذلك  يكوَن  أن 
العظات. مل يكن لديَّ الوقت لقضاء 
صمٍت  يف  اهلل  مع  الوقت  بعض 
ُل مع اهلل  ل. ونادًرا ما كنُت أتأمَّ وتأمُّ

يف نقاط ضعفي وفشيل. أن أكوَن مع يسوع، فقط ألستمتع به، دون غرِض خدمِة 
أشخاٍص آخرين، كان رفاهيًة شعرُت بأينِّ ال أستطيع أن أوفِّرها لنفس.

أوجه فشلنا األربعة

نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن. 1

د العمَل من أجل اهلل أكثر . 2 نحن نؤكِّ
من قضاء وقت معه

تاريخ . 3 من  كنوًزا  نتجاهل  نحن 
الكنيسة

نحن نخطئ تعريَف النجاح. 4
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وقد ضعفْت ليس فقط قدريت أن أكون مع يسوع، بل أيًضا قدريت أن أكوَن مع نفس 
أو مع اآلخرين. فكيف يمكنني أن أكوَن يف رشكٍة مع اآلخرين وأنا لسُت يف رشكة مع 
نفس ؟كيف أكون يف عالقة سليمٍة بآخرين، وأنا ال أمتلك هذه العالقة بنفس؟ كيف 

يمكن أن أكون يف عالقة محيمة بالناس، وأنا لسُت يف عالقة محيمة بنفس؟

َي ‘‘أن نعمَل من أجل )املسيح(’’ يف مقابل ‘‘أن نكون مع )املسيح(’’ ليس  إنَّ تدِّ
ًيا جديًدا يف احلياة الروحيَّة، وال هو قارص عىل القادة يف اخلدمة. إنَّه قديم، عىل  تدِّ

ة املشهورة ملريم ومرثا. سة نفسها، ال سيَّم القصَّ األقلِّ ِقَدم األسفار املقدَّ

‘‘وكاَنْت هلذه ]مرثا[ أخٌت ُتدعى مرَيم، التي جلَسْت عنَد قدَمي يسوع وكاَنْت 

ا مرثا فكانت مرتبِكًة يف خدمٍة كثرية. فوقَفْت وقالْت: »يا رّب، َأما  تسمُع كالَمه. وَأمَّ
ُتبايل بأنَّ ُأختي قد ترَكْتني أخدُم َوْحدي؟ فُقْل هلا أن ُتعينَني!« فأجاَب يسوُع وقال 
ني وتضطربني ألجل ُأموٍر كثرية، ولكنَّ احلاجَة إىل واحد.  هلا: »مرثا، مرثا، أنِت هتتمِّ

فاختاَرْت مرَيُم النصيَب الصالَح الذي لن ُينَزع منها’’ )لوقا 10: 39- 42(.

كان  شخًصا.  بوصفه  تفتقده  كانت  لكنَّها  بنشاط،  يسوَع  ختدُم  مرثا  كانت 
‘‘الواجب’’ هو ما يميِّز حياهتا يف تلك اللحظة. كان كلُّ تركيزها منصبًّا عىل ما يب 
التزاُمها  كان  جانب.  كلِّ  من  والتشتيت  والضغوط  إليه،  ٌة  ُمضطرَّ هي  وما  فعله، 
د  نحو واجباهتا يفصلها عن حمبَّة يسوع. يف الواقع، كانت مشكلة مرثا أبعَد من جمرَّ
مرثا  أنَّ  وأعتقد  متمركزة.  وغري  متشظِّية  نفسها  حياهتا  كانت  الوقتيَّة.  املشغوليَّة 
اسة  ا حسَّ كاَنْت لتظلَّ مشتَّتًة حتَّى لو وجدت الوقت للجلوس عند قدَمْي يسوع. إنَّ
عىل  مُتيل  كانت  ا  أنَّ مضطربة  كانت  حياهتا  أنَّ  املظاهر  أوضح  من  وقلقة.  ومتوتِّرة 

يسوع ما يب أن يفعله: ‘‘ُقل هلا أن ُتعينني’’.

َنِشَطة بصورٍة ُأخرى. كانت جتلس عند  ا مرَيم، فكانت عىل خالف أختها،  أمَّ
بالرشكة  تسَتمتُع  يسوع،  مع  تكوَن  أن  ز عىل  تركِّ كانت  إليه.  تستمع  يسوع،  قدَمي 
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يف  منَخِرطة  مرَيم  كانت  بحضوره.  وتستمتع  ومنفتحة  منتبهة  كانت  وتبُّه.  معه، 
َة أن تكون مع يسوع فوق أن تعمل من أجل يسوع. لة تضُع أولويَّ روحانيٍَّة متمهِّ

مرَيم  قاَمْت  لو  أنَّه  يسوع. وأشكُّ  أي  احلقيقّي،  اجلاذبيَّة  مرَكز  مريم يف  كانت 
كثرية  أموٍر  هلَمِّ  ومحٍل  ٍر  وتوتُّ بقلٍق  ذلك  فعَلْت  مَلا  الكثرية،  البيت  أمور  يف  لتساعَد 
لٌة بم يكفي ليكوَن تركيزها منَصبًّا عىل  ا متمهِّ كانت ُتشتِّت ذهَن أختها. ملاذا؟ ألنَّ

يسوع حتَّى جتعَله مرَكَز حياهتا. لقد كان هذا ِخياَرها األفَضل.

يسوع،  َغراِم  يف  وقعُت  كثرًيا.  مريم  ُأشبُه  كنُت  املسيح،  أتبَع  أن  التزمُت  حينم 
س. لكْن رسعاَن ما  ُس وقتي املنفرد معه يف الصالة وقراءة الكتاب املقدَّ وكنُت أقدِّ
اضَطَرَب امليزان ما بني الفعل والعالقة. كنُت أريُد املزيَد من الوقت معه، لكْن ببساطة 

ة الكثري ألفعله. كان ميزاين املختلُّ يبدو كهذا الرسم. كان ثمَّ

كنُت كثرًيا ما أشُعر بأينِّ غري متَّزن. تعلَّمُت كثرًيا يف بداية حيايت املسيحيَّة عن 
هذا  يكْن  مل  لكْن  باملسيح،  عالقتي  تغذية  يف  ودوره  التعبُّد  أو  اخللوة  وقت  يَّة  أمهِّ
كافًيا للتغلُّب عىل رسالٍة ُأخرى تعلَّمُتها: أينِّ يب أن أكوَن ناشًطا يف خدمة يسوع 
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عىل  اخلدمة،  رسالُة  َتغلَّبْت  الوقت،  وبمرور  أجله.  من  الكثري  وأفعل  بمواهبي، 
ل مع اهلل. رسالة قضاء الوقت املتمهِّ

نا بالرضورة، ُنعطي ما لدينا، ال سيَّم ما  فإنَّ نتلمذ آخرين أو نقودهم،  وعندما 
أيِّ  من  صوًتا  أعىل  َكينونتِنا  رسالُة  باهلل.  عالقتنا  يف  عليه  نحن  وما  روحيًّا،  نكوُنه 
أنَّنا  نا نعطي نوعيَّة حضورنا، وطبيعة رحلتنا مع يسوع. ويعني هذا  إنَّ يشٍء نقوله. 
ال نستطيع إالَّ أن ُنعطَي ما نمتلكه بالفعل، وهي احلياة التي نحياها كلَّ يوم. كيف 

يمكن إالَّ أن يكون هذا؟

ما الذي نعطيه أصاًل؟

اإلجابة لكثريين منَّا أْن ليس لدينا الكثرُي لنُعطيه. العمل من أجل اهلل الذي ال 
مع اهلل رسعان ما سيتدهور- ونتدهور نحن أيًضا معه.11  ة  يه حياة داخليَّة قويَّ ُتغذِّ
ك مرَكز شعورنا بقيمتنا من أرضيَّة حمبَّة اهلل، إىل أرضيَّة النجاح  وبمرور الوقت، يتحرَّ
والوضوح  السالم  وبالتدريج،  ببطء،  خيتفي  عندئٍذ  واألداء.  اخلدمة  يف  الفشل  أو 

واالتِّساع يف احلياة مع املسيح، حتَّى إنَّنا ال نالحظ.

الفشل رقم 3: نحن نتجاهل كنوًزا من تاريخ الكنيسة

يَّة، أم التارخييَّة،  اجلهل، بأيَّة صورٍة من صوره- سواء كان باألمور املاليَّة، أم الصحِّ
لة ندفعها من حياتنا ومن  ٌة أو مؤجَّ أم الالهوتيَّة، أم أيِّ أمر آخر- له فاتورة مستحقَّ
أسلوب تلمذتنا. كم أنَّ للجهل أيًضا القدرة عىل تشكيلنا بأساليَب ال نعلمها، وعادة 
 Tara( ِة تارا وستوڤر رة.12 فألوضْح هذا بقصَّ ه مساَر حياتنا نحو وجهاٍت مدمِّ ما يوجِّ

.)Educated( ’’راهتا املنشورة يف كتاٍب بعنوان ‘‘متعلِّمة Westover( كم تروهيا يف مذكِّ

بني  غرى  الصُّ وكانت   ،)Idaho( أيداهو  بوالية  ريفيَّة  منطقٍة  يف  تارا  نشأت 
ينتميان  وكانا  املورمون،  طائفة  إىل  ينتميان  فان  متطرِّ والدان  ربَّاهم  أطفال  سبعة 
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‘‘الناجون’’*  ى  ُتسمَّ مجاعة  إىل  أيًضا 
راهتا  مذكِّ يف  وتكي   )Survivalists(

عاشتها  التي  املؤملة  الطويلة  َتها  قصَّ
والتي  للعامل،  الرؤية  تلك  يف 
بالشكِّ  حافلًة  مريضة  رؤيًة  كانت 
كلَّ  أنَّ  تسُب  وكانت  واملؤامرة، 
يرة،  رشِّ الرسميِّ  التعليم  أشكال 
لَغْسل  حكوميٍَّة  مؤامرٍة  من  وجزٌء 
أدمغة األطفال واملراهقني. ومن َثمَّ 
وإخَوهُتا  وأخواهتا  تارا  ْت  تلقَّ فقد 

عموًما تعليًم بيتيًّا. وعندما بلغْت سنَّ السابعة عرشة، أراَدْت أن تصَل عىل نوٍع من 
ًم ذاتيًّا سمَح هلا باجتياز اختباٍر رضوريٍّ  أنواع التعليم الرسمّي. وبالفعل تعلَّمْت تعلُّ
 Brigham( ‘‘جامعة بريغام َينغ’’  ُقبِلْت يف  لاللتحاق باجلامعات األمريكيَّة. وبعد أن 
Young University(، بدأت رحلَتها مللء الفراغات التي كانت موجودًة يف تعليمها. 

احلقوق  و‘‘حركة  ‘‘اهلولوكوست’’  مثل  ة  مهمَّ تارخييٍَّة  بأحداٍث  بتاًتا  تسمْع  مل  مثاًل، 
املدنيَّة’’. وبعد أن ناَلْت شهادهتا اجلامعيَّة، انتقَلْت لتدرَس املاجستري، ثمَّ الدكتوراه 

يف تاريخ الفكر من جامعة كامربدج.

اعة من اجلهل عىل النحو اآليت: تصف تارا التأثرَي الدراميَّ لكونا تربَّْت يف ُفقَّ

خني، وليس التاريخ. وأعتقد أنَّ اهتممي  رت أن أدرس املؤرِّ ‘‘قرَّ

أن  منذ  به  شعرُت  الذي  األرضيَّة  فقدان  من  إحساٍس  من  نبَع 

ٍع للنظام  ٍك متوقَّ *   حركٌة جمتمعيَّة تعمل عىل االستعداد لكوارث واسعِة النطاق يتوقَّعون حدوثها نتيجَة تفكُّ
السيايسِّ واالجتمعيِّ واالقتصاديِّ )املرتجم، ويكيبيديا(.

أوجه فشلنا األربعة

نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن. 1

اهلل . 2 أجل  من  العمَل  د  نؤكِّ نحن 
أكثر من قضاء وقت معه

تاريخ . 3 من  كنوًزا  نتجاهل  نحن 
الكنيسة

نحن نخطئ تعريَف النجاح. 4
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ومنذ  املدنيَّة«،  احلقوق  و»حركة  »اهلولوكوست«  بأمر  عرفت 
أن أدركُت أنَّ ما يعرفه املرء عن املايض حمدوٌد دائًم بم يقوله له 
معتقٍد خاطئ-  أن يري تصحيُح  معنى  أدرك  كنُت  اآلخرون. 
معتقٍد خاطٍئ بمثل ذلك احلجم الذي تؤدِّي َزحزحُته إىل زحزحِة 

العامل كلِّه’’.13

لت حياهتا  عندما قرأُت ذلك الترصيح، هاَلني التشاُبه بني خربة تارا عندما َشكَّ
جزًءا  جهلْت  عندما  الكنيسة  هبا  لْت  تشكَّ التي  والطريقة  خاطئة،  تارخييَّة  مفاهيُم 
كبرًيا من تارخيها. لقد أدَّت هذه الثغرات املعلوماتيَّة إىل تشويِه مفاهيمنا والهوتنا 
س، وعانينا  وتلمذتنا بأساليَب ذات داللٍة وتأثري. لقد فقدنا كنوًزا من الكتاب املقدَّ

اء العواقب ذات األثر املمتدِّ لذلك. وهذا هو اخلرب السيِّئ. جرَّ

ين  ة. إذا كنَّا مستعدِّ ا اخلرب الساّر، فهو أنَّ هذه احلالة ال ينبغي أن تكوَن مستمرَّ أمَّ
ح، فهذا ‘‘سُيزحزح العامل’’ الذي  أن ُنعلِّم أنفَسنا ونسمح ملفاهيمنا اخلاطئة بأن ُتصحَّ

نعرفه، وينقل كنائَسنا نحو األمام بوسائَل خمرَتقة.

ة ثالث حقائق كربى، حتَّى  ُح هذه املفاهيم اخلاطئة؟ ثمَّ فم احلقائق التي ُتصحِّ
ا أن تغريِّ عاملنا، وهي كاآليت: ا تفتُح خزانًة من الكنوز الروحيَّة التي من شأنا حقًّ إنَّ

نحن فقط جدوٌل من جداول النهر الكبري هلل.. 1
نحن ننتمي إىل كنيسٍة عامليٍَّة واحدٍة هلا ثالثة فروع.. 2
لسنا سوى حركٍة واحدٍة هلا غسيُلها املتَّسخ ونقاُطها العمياء.. 3

لنبدأ إًذا من النقطة األوىل التي هي أشَبه باملنبع الذي تنبع منه النقطتان التاليتان، 
وهي إدراك أنَّنا جدوٌل من جداول النهر الكبري هلل.
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حقيقة 1: نحن جدوٌل من جداول النهر الكبير لله

املحافظة،  اإلنجيليَّة  الپروتستانتيَّة  بواسطة  املسيح  بيسوع  اإليمن  إىل  أتيُت  لقد 
وتديًدا، من التيَّار اخلمسينّي. وتعود جذور احلركة اإلنجيليَّة عموًما إىل نحو مخس 
لت  تشكَّ القرون،  مرِّ  وعىل  لوثر.  مارتن  بدأها  التي  اإلصالح  حركة  من  سنة  مئة 
 John( ة، مثل جون كالڤن  هذه احلركة بفعِل قادٍة مسيحيِّني وحركات مسيحيَّة عدَّ
 The Great( ’’و‘‘الصحوة الكربى )Johnathan Edwards( وجوناثان إدواردز )Calvin

فيني  وتشارلز  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرَنني  يف  حدثت  التي   )Awakenings

 William( وولَيم سيمور ،)Sojourner Truth( وسوجورنر تروث )Charles Finney(

غراهام  وبييل   )Aimee Semple McPherson( ماكفرسن  سيمپل  وآمي   )Seymour

)Billy Graham(. وتشتمل امليزات الرائعة هلذه احلركة اآليت:

التزاُم قيادة الناس إىل عالقة شخصيَّة بيسوع املسيح	 
تأكيُد الوصول إىل كلِّ العامل برسالة اإلنجيل	 
س بوصفه كلمة اهلل	  إيمٌن عميٌق بالكتاب املقدَّ
الرتكيز عىل صليب يسوع املسيح14	 

أحبُّ هذا التيَّار اإلنجييلَّ يف التاريخ املسيحّي، والذي ما كنُت دونه ألكتَب اآلن 
اء الطريقة التي فقَد هبا ذلك التيَّار اتِّصاله بالرتاث  أو أقود.15 لكنِّي أيًضا عانيُت جرَّ
تأكيد  األربعة-  الفشل  أوجه  أحد  ُيعدُّ  والذي  الكربى،  الكنيسة  وبتاريخ  اإليايبِّ 
العمل من أجل اهلل عىل حساب قضاء الوقت معه. وقد قادين هذا إىل اعتناق املفهوم 
اخلاطئ أنَّ اإلنتاجيَّة يف اخلدمة مراِدفٌة للنُّضج الروحّي. ونتجت عن هذا سنواٌت 

حالة روحيًّا. من بناء تالميَذ وكنائَس يمتازون بالضَّ

إىل  بل  اإلنجيليَّة،  جذورنا  فقط  وليس  جذورنا-  إىل  العودة  إىل  نحتاج  إنَّنا 
التعلُّم  عىل  انفتاًحا  هذا  ويتطلَُّب  الكبري.  التارخييَّ  املسيح  جسَد  نحن  جذورنا- 
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من مسيحيِّني عاشوا عىل مدار تاريخ الكنيسة، ومن مسيحيِّني حول العامل ممَّن قد 
مها  خيتلفون عنَّا كثرًيا. ونستطيُع أن نفعَل ذلك دون أن نفقَد ميزاتنا، واهلبات التي قدَّ

تيَّارنا إلرساليَّة الكنيسة عموًما.

ٍة واحدٍة لها ثالثة فروع حقيقة 2: نحن ننتمي إلى كنيسٍة عالميَّ

والكاثوليكيَّة  األرثوذكسيَّة  اليوم:  العامل  يف  للكنيسة  أساسيَّة16  أفرع  ثالثة  هناك 
والپروتستانتيَّة.17 لكْن عىل مدى نحو 1054 سنة من حياة الكنيسة، كانت هناك 
كنيسٌة واحدة. عندما نشَأِت املسائُل الالهوتيَّة واالنقسامات، اجتمَع أساقفٌة وقادٌة 
املسائل،  هذه  ملناقشة  البيزنطيَّة  الرومانيَّة  ة  اإلمرباطوريَّ يف  كربى  مدٍن  مخس  من 
ة وروما وأورشليم وأنطاكية والقسطنطينيَّة. وُعرَفْت  وهذه املدن هي االسكندريَّ
هذه االجتمعات بِاْسم املجامع املسكونيَّة.18 وقد كان هدف تلك املجامع تسوية 
بعض املسائل الالهوتيَّة الشائكة، مثل الثالوث وطبيعة يسوع بوصفه إنساًنا كاماًل 

وإهلًا كاماًل.

قسطنطني  الروماينُّ  اإلمرباطور  دعا  عندما  ل  األوَّ املسكوينُّ  املجَمع  ُعِقد 
األساقفة ليجتمعوا يف املدينة اليونانيَّة نيقية لَوْضع الهوٍت للكنيسة مجعاء. فصدر 
عن ذلك املجَمع قانون اإليمن النيقويِّ عام 325م، ثمَّ التأَم جممع ثاٍن لألساقفة يف 
القسطنطينية )إسطنبول اليوم( عام 381م ملراجعة هذه الوثيقة وتطويرها وتأكيد ما 

نعرفه اآلن بوصفه النسخة النهائيَّة من قانون اإليمن النيقوّي )انظر امللحق ‘‘ب’’(.

د بوضوٍح أساَس اإليمن املسيحيِّ  وما يعل قانون اإليمن النيقويِّ مهمًّ أنَّه حدَّ
الكتايبِّ عىل مدى أكثر من ستَّة عرش قرًنا من الزمن. وتتَّفُق األفرع الثالثة الرئيسيَّة 
م  يقدِّ هذا  اإليمن  قانوَن  أنَّ  والپروتستانتيَّة،  والكاثوليكيَّة  األرثوذكسيَّة  للكنيسة، 
ة مسيحيُّون حول  س. وحتَّى يومنا هذا، ثمَّ األساَس للقراءة السليمة للكتاب املقدَّ
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وترى  العبادة.  اجتمعات  أثناء  يف  أسبوع  كلَّ  نفسه  اإليمن  قانون  يردِّدون  العامل 
الطوائف الثالث أنَّ أيَّ شخٍص أو مجاعٍة يعرتُض عىل قانون اإليمن هذا، فهو ُيعدُّ 

خارَج حدود اإليمن املسيحّي.

َد رشًخا  الكنيسة فكان عام 1054م، حيث ولَّ الذي شقَّ  الكبري  ا االنقسام  أمَّ
ُم  ا والهوتيًّا. ويقدِّ دة سياسيًّا وثقافيًّا ولغويًّ تزاَيَد عىل مدى قرون، وله جذوره املعقَّ

اجلدول اآليت مفهوًما لذلك االنقسام وتأثريه يف تاريخ الكنيسة.19

وقد ظهَرْت بوادُر هذا االنشقاق عندما رغب بابا روما يف تعديل قانون اإليمن 
البابا  فردَّ  الرشكة.  من  حرموه  أن  األُخرى  املدن  يف  القادة  فعل  ردُّ  فكان  النيقوّي. 
د  بمعاملتهم باملثل. بعد ذلك، أصبح املكان اجلغرايفُّ الذي يعيش فيه املسيحيُّون حُيدِّ
ما إذا كانوا تابعني للكنيسة الرشقيَّة )األرثوذكسيَّة( أو الغربيَّة )الكاثوليكيَّة يف روما(.

لطات القائمة  ة، التي شنَّتها السُّ ثمَّ جاءت احلروب الصليبيَّة بحمالهتا العسكريَّ
عىل الكنيسة الكاثوليكيَّة منذ أواخر القرن احلادي عرش. ويف إطار استيالء الصليبيِّني 
عىل أورشليم، هامجوا الكنائس الرشقيَّة يف طريقهم ونبوها. ومثََّل حصاُر كنائس 
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فيها  كانوا  َمن  كلِّ  وترسيح  عليها  واالستيالء  1204م  عام  وأديرهتا  القسطنطينيَّة 
والغربيَّة ال  الرشقيَّة  الكنيستان  وظلَِّت  هذا.  يومنا  حتَّى  متاًما  يلتئم  مل  غائًرا  جرًحا 

تتكلَّمن مًعا ملا يزيد عىل تسع مئة سنة.

كم أدَّى التدهُور والفساد الذي اسَترشى يف الكنيسة الكاثوليكيَّة يف روما إىل 
الپروتستانتيِّ سنة 1517م، وقد استبدَلِت  ثاٍن، وذلك يف إطار اإلصالح  انشقاٍق 
األفراد  متكني  عىل  وعملت  س.  املقدَّ الكتاب  ُسلطَة  البابا  بُسلطِة  الپروتستانتيَّة 
الناس فرصًة  بأنفسهم. وكان هذا اخرتاًقا عظيًم أعطى  س  املقدَّ الكتاب  من قراءة 
س. لكنَّه أدَّى أيًضا  للتعاُمل مع يسوع املسيح تعاُماًل شخصيًّا بواسطة الكتاب املقدَّ
إىل اختبار الكنيسة الپروتستانتيَّة أكثر من ثالث مئة ألف انقساٍم يف القرون التالية. 
كنيستهم  ويبدأون  كنيسة  ة  أيَّ عن  ينفصلوا  أن  اآلن  الناس  عىل  السهل  من  أصبَح 

ة دون أي اتِّصال بالكنيسة التارخييَّة. اخلاصَّ

تلك  من  نتعلََّمهم  أن  يب  يَّة  األمهِّ يف  غاية  حقيقَتني  نذكَر  أن  يب  وهنا 
األحداث، ال سيَّم من جهة إعداد تالميذ حقيقيِّني ليسوع خيتربون تغيرًيا عميًقا 

يف شخصيَّاهتم.

والكاثوليك  األرثوذكس  للجميع-  ملٌك  هي  الكنيسة  تاريخ  من  سنًة   1054 ُل  أوَّ
التاريخ،  ذلك  يتجاهلون  كثريين  مسيحيِّني  أقابُل  أينِّ  واحلقيقة  والپروتستانت.20 
فون كم لو كانت الكنيسة قد سقطت من سفر األعمل إىل اإلصالح الپروتستانتّي.  ويترصَّ
أو  إنجيليِّني  يكونوا  مل  ما  حقيقيِّني  مؤمنني  يكونون  ال  األشخاص  أنَّ  هؤالء  ويرى 
كارزماتيِّني، بل ربَّم ال حيسبونم مسيحيِّني أصاًل. ويتجاهل هؤالء األشخاص أنَّ َمن 
ا الكنيسُة الوحيدُة احلقيقيَّة،  ة كنيسٍة تعلن أنَّ كتبوا قانون اإليمن النيقوّي، حسبوا أنَّ أيَّ
هي كنيسة مهرطقة. واحلقيقة التي أريد تأكيدها هنا أنَّ التاريَخ الباكر للكنيسة جزٌء ال 

أ من تاريخ الكنيسة الپروتستانتيَّة- أرستنا الكنسيَّة- بكلِّ عيوبه.21 يتجزَّ
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الذين جاءوا قبلنا، ال سيَّام املختلفني  لنتعلَّمه من اإلخوة واألخوات  لدينا الكثري 
عنَّا. املرياث الپروتستانتيُّ جزٌء من الكنيسة وليس كلَّها. املؤمنون احلقيقيُّون هم َمن 
هلم عالقٌة حيٌَّة بيسوع املسيح، مؤمنني بأنَّه ماَت من أجل خطاياهم وقام لُيعطَيهم 
حياًة جديدة. وهم ال حيتاجون ألن حيرضوا كنيسَتنا تديًدا، أو أن ينتموا إىل تراثنا 
اهلل  نتعلَّمه عن  أن  نستطيع  ممَّا  الكثري  هناك  يكونوا مؤمنني حقيقيِّني.  اخلاّص، كي 
ة مسائُل  واحلياة املسيحيَّة من الكنيسَتني األرثوذكسيَّة والكاثوليكيَّة، حتَّى لو كان ثمَّ

شائكة واختالفاٌت يف كلِّ مرياٍث وتقليٍد كنّس، بم فيه مرياثنا وتقليدنا.22

سخ ونقاُطها العمياء الحقيقة 3: لسنا سوى حركٍة واحدٍة لها غسيُلها المتَّ

يَّة الالهوت، دَرْسنا تاريَخ الكنيسة، لكْن من املنظور الپروتستانتي،  عندما كنُت يف كلِّ
ُد عىل املشكالت وجوانب الفشل يف الكنيسَتني األخَرَيني. ويف أثناء  والذي كان يشدِّ
رؤية  يف  شكٍّ  دون  وفشلنا  التقاليد،  هذه  يف  املوجودة  الكنوَز  نتجاهُل  كنَّا  ذلك، 

غسيلنا القذر ونقاطنا العمياء. ويف ما ييل بعض األمثلة عىل هذه النقاط العمياء:

اليهود، وكتَب مقاالٍت هتامجهم، وقد استخدمها 	  كان مارتن لوثر يمقُت 
النازيُّون الحًقا لتسويغ معاداة الساميَّة. كم أنَّه َنَصح النبالء األملان بَذْبح 

دين دون رمحة. حني املتمرِّ الفالَّ
مشهور، 	  مصلٌح  قسٌّ  وهو   ،)Ulrich Zwingli( زوينغيل  أولريخ  سمح 

 )Anabaptist( ة  املعموديَّ بتجديد  املنادين  طائفة  إىل  املنتمني  بتعذيب 
يؤمنون  كانوا  م  ألنَّ له،  سابًقا  تلميًذا  أحدهم  وكان  أحياء،  وإغراقهم 

ة بالتغطيس. باملعموديَّ
)George Whitefiled(، ومها من 	  وايتفيلد  إدواردز وجورج  كان جوناثان 

التاسع عرش، يملكان عبيًدا. وقد سألني  قادة الصحوة الكربى يف القرن 
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ان  بعض األمريكيِّني من أصٍل أفريقيٍّ يف كنيستي إْن كان هذان القائدان ُيعدَّ
مسيحيَّني حقيقيَّني.

القادة 	  من  عدٍد  مع  الپروتستانتيَّة،  اإلرساليَّة  احلركة  قادة  من  كثريون 
ة.  األرسيَّ وحياهتم  زواجهم  يف  ذريًعا  فشاًل  فشلوا  احلاليِّني،  اإلنجيليِّني 
وكان  زوجته،  مع  الَعيَش  يستطع  مل  مثاًل،   )John Wesley( وسيل  جون 

ة. زواجهم، بكلِّ املقاييس، مضطرًبا بشدَّ
 	 Azusa( آزوسا’’  شارع  ‘‘نضة  يف  القدس  وح  للرُّ العظيم  السكيب 

Street Revival( عام 1906م يف لوس أنجلوس، انقسَم انقساًما فظيًعا 

حول العرق.
الكنيسة 	  تاريخ  من  جزًءا  البارزين  القادة  بني  األخالقيُّ  الفشُل  ظلَّ 

ألجيال متتالية.

 ،)18 ا’’ )متَّى 7:  ثمًرا رديًّ تقدُر شجرٌة جيِّدٌة أن تصنَع  ‘‘ال  عندما قال يسوع 
فقد كان يقول ببساطٍة إنَّ ما نفعله ينبع ممَّا نكونه، وإنَّ الثمَر اجليَِّد خيرُج من جذوٍر 
رة إىل أنَّ هناك خطًأ  صحيحة وعميقة، يف حني يشرُي الثمُر الفاسُد من الفضائح املتكرِّ
ة يف أزمتنا هي االنعزال الذي  عميًقا يكمُن يف جذور تلمذتنا. أحد األسباب املحوريَّ
التاريخ  من  بأنفسنا  أنفَسنا  قطعنا  لقد  وحركاتنا.  وطوائفنا  يَّة  املحلِّ كنائسنا  تعيشه 

الثريِّ واحلكمة املوجودة يف الكنيسة كلِّها. 

س، عندما ينظر اهلل إىل كنيسته يف العامل، فهو ال  انطالًقا من تعليم الكتاب املقدَّ
نْت عىل مرِّ آالف االنقسامات  يَّة التي تكوَّ يرى طوائَف، وال يرى آالَف الكنائس املحلِّ
ات، وتتجاوز الثقافات، ولدهيا  الالهوتيَّة، بل يرى كنيسًة واحدًة متتدُّ يف مجيع القارَّ
تاريٌخ طويٌل وغنّي. إنَّنا جزٌء من هذه الكنيسة العامليَّة والتارخييَّة، حتَّى وإْن كنَّا قد 

د. دة، وتقليد كنسٍّ حمدَّ ٍد يف التاريخ، وبالد حمدَّ ُولِدنا بوصفنا أبناءها يف زمٍن حمدَّ
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وبقدر ما أحبُّ الفرع الذي ننتمي إليه من فروع الكنيسة، فإينِّ أدرُك بوضوٍح أنَّ 
اذهم  للپروتستانتيَّة جانًبا ُمظلًم. فإنَّ تركيزنا اإلحيائيَّ )Revivalist( عىل األفراد واختِّ
قراًرا لقبول املسيح أدَّى إىل نوَعني من املسيحيَّة: املؤمنني والتالميذ. لذلك لدينا اآلن 
‘‘تالميَذ’’  ليسوا  ربًّا وخملًِّصا، لكنَّهم  قبلوا يسوع  الذين  ‘‘املؤمنني’’  أعداٌد كبريٌة من 
بالرتكيز  تتميَّز  لَدينا  التلمذة  مبادراِت  فإنَّ  نفسه،  الوقت  ويف  ا.  حقًّ املسيح  يتَبعون 
س، لكنَّها عىل اجلانب اآلخر  الشديد عىل جتديد الذهن باالعتمد عىل الكتاب املقدَّ
س الشاملة  ة، وهي روحانيَّة الكتاب املقدَّ ة وحيويَّ نات ُأخرى مهمَّ ضعيفٌة يف مكوِّ

كينة واالختالء وانتظار اهلل. املتكاملة، مثل ممارسة الصمت والسَّ

اء وناضجني ليسوع املسيح، فيجب أن نسعى  إذا كنَّا نريد أن نصنَع تالميَذ أصحَّ
إىل التعلُّم من تارخينا، ومن املسيحيِّني املختلفني عنَّا.

الفشل رقم 4: نحن نخطئ تعريَف النجاح

أكرب،  بنكيًَّة  حساباٍت  نريد  أفضل.  دائاًم  األكرب  أنَّ  ألغلبنا:  مطَلقٌة  قيمٌة  ة  ثمَّ
أكرب،  وبيوًتا  االجتمعّي،  التواصل  مواقع  عىل  أكرب  اٍت  ومنصَّ أكرب،  وتأثرًيا 

أكرب،  وأرباًحا  أكرب،  وميزانيَّاٍت 
وفريَق عمٍل أكرب، وكنائَس أكرب. 
ا،  هل يمكن أن تتخيََّل عماًل جتاريًّ
أو هيئة حكوميَّة، أو حتَّى منظمة 
تزيَد  أن  حتاول  ال  ربحيَّة  غري 
هنا  املنطق  تأثريها؟  مساحة  من 
نفشل،  فإنَّنا  نكرب،  مل  إذا  بسيط: 

ويف طريقنا إىل الفناء.

أوجه فشلنا األربعة

نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن. 1

اهلل . 2 أجل  من  العمَل  د  نؤكِّ نحن 
أكثر من قضاء وقت معه

تاريخ . 3 من  كنوًزا  نتجاهل  نحن 
الكنيسة

نحن نخطئ تعريَف النجاح. 4
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النجاح  نقيُس  نا  إنَّ نفسه.  اليشَء  الكنيسة  تفعُل  عندما  ُندَهَش  أالَّ  يب  لذلك 
باألعداد، واألكرب هو دائًم اهلدف. نقيُس الزيادَة يف عدد احلضور، والزيادة يف مقدار 
ام يف اخلدمات املختلفة. نحيص  العطاء، ويف عدد املجموعات الصغرية، وعدد اخلدَّ
املزروعة.  والكنائس  اجلديدة،  والربامج  واملعموديَّات،  اإليمن،  إقرارات  عدَد 
وأنَّ جمهوداتِنا  ُيرام،  ما  بأنَّ كلَّ يشء عىل  نشُعر  فإنَّنا  تزايد،  أعداُدنا يف  كانت  وإذا 
ا إذا كانت األعداد يف تناُقص، فإنَّنا نحزن ونيأس ونحسب أنَّنا  َلْت بالنجاح. أمَّ تكلَّ
قد فشلنا. وال أقول إنَّ قياس النجاح باألعداد خاطٌئ يف حدِّ ذاته. املشكلة هي أن 

تكوَن األعداد هي املقياس الوحيد الذي نقيس به، والعالمة املطلقة للنَّجاح.

تعريف  فم  النجاح،  بالرضورة هو  باألعداد  النجاح  يُكِن  مل  ‘‘إذا  تتساءل:  ربَّم 
النجاح إًذا؟’’.

س، هو أن تكوَن  وأجيب عن هذا السؤال باآليت: النجاح، بحسب الكتاب املقدَّ
بطريقته  وذلك  تفعله،  ألن  اهلل  دعاك  ما  تفعَل  وأن  لتكوَنه،  اهلل  دعاك  الذي  الشخَص 
سة ناميًة من حيُث  وَوفًقا لتوقيته. ويعني هذا أنَّ من املمكن أن تكون خدمة أو مؤسَّ
األعداد، لكنَّها يف الوقت نفسه فاشلة. وعىل اجلانب اآلخر، يمكن أن تكوَن األعداد 

يف خدمتك متناقصة، ويف الوقت نفسه تكون خدمة ناجحة.

األكرب  والربامج  احلضور،  عدد  زيادة  باألعداد-  املرتبطة  العالمات  كلُّ 
إىل  االستمع  بعد  الثانية  املرتبة  يف  تلَّ  أن  يب  كلُّها  األكرب-  واملوازنة  واألفضل، 
ا  أمَّ  .)5-1  :15 )يوحنَّا  فيه  واإلثمر  شخصه  يف  الثبات  إىل  يسوع  يدعونا  يسوع. 
كيف يبدو الثبات اإلثمر يف املسيح، فيعتمد هذا عىل دعوتنا الفريدة، نحن القادة. 

غ يف نوعيَّة الثمر املمكنة من كلٍّ منهم. غ عن القائد غري املتفرِّ خيتلف الراعي املتفرِّ

س صورة يوحنَّا املعمدان. قد تكون إحدى أفضل صور النجاح يف الكتاب املقدَّ



ا28 التلمذة الناضجة وجدانيًّ

، ويشغل  ى تعليًم مهمًّ ا كاهنًا تلقَّ ُولَد يوحنَّا يف أرسٍة وقورة؛ إذ كان أبوه زكريَّ
مكانًة مرموقًة يف املجتمع. كان من املتوقَّع أنَّ يسرَي ابنه البكر يوحنَّا عىل ُخطاه. لكنَّ 

هذا مل حيدث.

ة ليكوَن مع اهلل. يعتقد بعُض الدارسني أنَّه  يَّ ترَك يوحنَّا كلَّ يشء، وخرج إىل الربِّ
انضمَّ إىل جمتمع ‘‘ُقمران’’، وهو طائفٌة من املؤمنني اليهود انتظروا بشوق جميء املسيَّا. 

لكنَّنا ال نستطيع تأكيد ذلك.23

وكم نعرف، فإنَّ خدمَة يوحنَّا داَمْت سنَتني فقط. لكنَّ يسوع قال عنه: ‘‘مل يُقم 
بني املولودين من النساء أعظم من يوحنَّا املعمدان’’ )متَّى 11: 11(.

لسنا عىل درايٍة بكلِّ التفاصيل، لكنَّنا نعلم أنَّ يوحنَّا ظلَّ خمتلًيا مع اهلل عىل 
مدى سنوات قبل أن يبدأ خدمَته العلنيَّة. وعندما داَرْت حوله أحداث فظيعة، 
َغرس جذوَره يف اهلل إىل ما هو أعمق. وبدَل أن يندفَع ليواجه كلَّ حاجة، كان 
ينتظر اهلل. وبسمحه لكلمة اهلل بأن تتغلغَل عميًقا يف ِكيانه، صار هو نفُسه الرسالَة 

التي ينادي هبا.

لبدء خدمته،  األحداث  مرَكِز  أورشليم،  العاصمة،  إىل  يوحنَّا  ينتقل  أن  وبدَل 
ة، وهي مكان يتطلَّب من الناس أن يسافروا مسافًة طويلًة نسبيًّا  يَّ بدأ خدمَته يف الربِّ
ًفا  للوصول إليه. كان يلبُس ويأكُل بطريقٍة غري مألوفة، ويبدو َخِشنًا أو فظًّا، بل متطرِّ
ل أنَّ آالًفا كانوا يتدفَّقون إليه من كلِّ  َخ اليهوديَّ يوسيفوس ُيسجِّ أيًضا. غري أنَّ املؤرِّ

مكاٍن ليسمعوه.

ًرا متاًما من احلاجة إىل إرضاء  ومن أبرز ما كان يميَّز يوحنَّا املعمدان أنَّه كان متحرِّ
الناس وإهبارهم. مل يفعل شيًئا ليناَل قبواًل أو يتجنَّب عدم القبول. مثاًل، كان القادة 
ل. لكنَّ يوحنَّا مل  الدينيُّون يف أورشليم األشخاَص األكثَر تأثرًيا بني هيود القرن األوَّ
ًها كالمه  يعْظ لكي يذَب انتباههم أو ينال رضاهم أو اعرتافهم به، بل وعَظ موجِّ
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ًرا من الرغبة يف إرضائهم، بل  اهم إىل التوبة. لقد كان ليس فقط متحرِّ إليهم، داعًيا إيَّ
أيًضا من القلق بشأن ما إذا كان كالمه سيغضبهم.

ا يوحنَّا فال. م، أمَّ حظَي القادة الدينيُّون بتعليم متقدِّ

امتلك القادة الدينيُّون ثروًة ومكانة، ومل يمتلك يوحنَّا شيًئا منهم.

ا يوحنَّا فلم يُكْن. كان القادة الدينيُّون مؤثِّرين يف نظر العامل، أمَّ

مل هيتمَّ يوحنَّا بأيٍّ من هذه األمور.

ني. يف مثل هذه اللحظات،  نا نميل ألن ُنظهَر احرتاًما ملن حيسبهم العاملُ مهمِّ إنَّ
ل رسالته لئالَّ  يظهر شعورنا بعدم األمان ونبدأ بمحاولة إرضائهم، لكنَّ يوحنَّا مل يعدِّ
ات يف  ة والتأثري. كان هؤالء القادة الدينيُّون يصلُّون مخَس مرَّ يضايَق أصحاب القوَّ
س، ويصومون يوَمني يف األسبوع،  اليوم، وحيفظون أجزاء كبرية من الكتاب املقدَّ
يهم أوالد األفاعي )لوقا 3: 7(. مل تكْن لديه  لكنَّ كلَّ هذا مل يمنْع يوحنَّا من أن يسمِّ
م كانوا  مشكلٌة يف أن يواجَه احلقائق كم هي: أنَّ عالقتهم باهلل كانت سطحيَّة، وأنَّ

ني بجني املزيد من السطوة والتأثري أكثر من اهتممهم بأمور اهلل. مهتمِّ

ظ، دعاُهم يوحنَّا، مثل باقي شعب اهلل، أن يتَّضعوا  ودون أدنى اعتذار أو تفُّ
ل شخٍص من األمم  ة، وهو طقٌس يمَرس فقط عند توُّ للمعموديَّ املاء  وينزلوا يف 

ثني وحيتاجون إىل االغتسال. ون ملوَّ الوثنيِّني إىل اإليمن باهلل، إذ ُيعدُّ

)ذاته  عليه  ليس هو  وما  اهلل(،  احلقيقيَّة يف  )ذاته  عليه  بم هو  واثًقا  يوحنَّا  كان 
ته: َد ُهِويَّ د، أكَّ املزيَّفة(. ودون تردُّ

لسُت املسيَّا )يوحنَّا 1: 20(. 	 
لسُت إيليَّا. ولسُت النبّي )يوحنَّا 1: 21(.	 
ّب )يوحنَّا 1: 23(.	  ة، ُيِعدُّ الطريق أمام الرَّ يَّ أنا صوُت صارٍخ يف الربِّ
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ا أن أحلَّ سيوَر حذائه 	  ا املسيَّا فيأيت بعدي، ولسُت مستحقًّ ُد باملاء، أمَّ أعمِّ
)يوحنَّا 1: 27(.

مئات  منذ  إرسائيل  شعب  يَره  مل  قويٌّ  وحضوٌر  ُسلطاٌن  ليوحنَّا  كان  َثمَّ  ومن 
تلك  ويف  متوالًيا.  ا  عدديًّ تناُقًصا  تشهُد  خدمته  بدأْت  نفسه،  الوقت  ويف  السنني. 
َد ألتباعه: ‘‘ال يقدر إنساٌن أن يأخَذ شيًئا إْن مل يُكن قد ُأعطَي من السمء’’  اللحظة، أكَّ

)يوحنَّا 3: 27(. لقد رأى يوحنَّا ما كان يري نجاًحا له.

من الصعب رؤية أنَّ يوحنَّا كان ناجًحا يف أغلب دوائر اخلدمة املسيحيَّة اليوم 
وق، بل حتَّى  إرميا وعاموس وإشعياء وحبقُّ أيًضا رؤية نجاح األنبياء،  )وتصعب 
م يوحنَّا بوصفه نموذًجا، ويوضح أنَّ اهلل  س يقدِّ نجاح يسوع!(. لكنَّ الكتاب املقدَّ

كان يقبُل خدمَته.

عندما نخطئ تعريف النجاح، فيعني هذا أنَّنا سنبذل ُقصارى َجهدنا يف األشياء، 
مثل خدمات ناية أسبوع عىل أعىل مستًوى من األداء، وترويج ما يميِّزنا، وإعداد 
ى أقلُّ القليل للتلمذة- تلمذة أنفسنا أو تلمذة  رسائل وعظيَّة مؤثِّرة وآرسة. ويتبقَّ

اآلخرين- ال سيَّم عندما يبدو أنَّ العائَد منها قليل.

األمد،  املرِهقة وطويلة  التلمذة  ي لالستثمر يف عمليَّة  املتبقِّ القليل  الوقت  يف 
نا نفعل ثاين أفضل أمر. نضُع برناجمًا بسيًطا  ة، فإنَّ شة وَفوضويَّ والتي قد تكون مشوِّ
أكثر  أسلوُبنا  فيكون  بسهولة.  والتضاُعف  للتطبيق  قاباًل  يكوُن  للتَّلمذة  ًدا  موحَّ
شبًها بخطوط اإلنتاج يف املصانع الكربى، مقارنًة بالتلمذة املرتبطة بالعالقات التي 
ل  يفضِّ فكان  يسوع  ا  أمَّ الكثيف،  اإلنتاج  خطَّ  ُنحبُّ  نا  إنَّ هلا.  نموذًجا  يسوع  م  قدَّ

اإلنتاج ‘‘بالقطعة’’.

م الشكل اآليت مقارنًة بني هذه األسلوَبني يف التلمذة. يقدِّ
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واحًدا  ‘‘مقاًسا  بأنَّ  يؤمن  مل  فهو  كبرية،  جمموعاٍت  يعلُِّم  كان  يسوع  أنَّ  ومع 
يناسب اجلميع’’. عندما يتعلَّق األمر بالتلمذة، اختاَر فقط اثنَي عرش تلميًذا من بني 
وحاجاهتم  شخصيَّاهتم  اختالفات  ُتدرك  ا  جدًّ ة  خاصَّ بطريقٍة  وعامَلهم  اجلموع، 
ٍة زمنيٍَّة طويلة- ثالث سنوات، عىل وجه الدقَّة.  الفريدة. وقام بذلك عىل مدار مدَّ

كان يعلُم أنَّ التلمذَة ال تتمُّ عىل َعَجل.

ي إلى التغيير العميق للحياة ٍة تؤدِّ َخْلُق ثقافٍة كنسيَّ

ال  التي  الفشل  أوجه  ما  الفصل:  هذا  بداية  يف  املطروح  السؤال  إىل  أدراَجنا  لنُعْد 
تبدو عىل السطح، والتي َتعوق التلمذة العميقة، ومتنُع الناس من أن يكونوا ناضجني 
كي  نواجهها  أن  يب  التي  للفشل  األربعة  األوجه  ُقرٍب  عن  بحثنا  لقد  روحيًّا؟ 

م نحو األمام: نتقدَّ
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1. نحن نقبل عدم النُّضج الوجدايّن.

د العمَل من أجل اهلل أكثر من قضاء وقت معه. 2. نحن نؤكِّ

3. نحن نتجاهل كنوًزا من تاريخ الكنيسة.

4. نحن نخطئ تعريَف النجاح.

اًل، قبل التفكري يف إعداد  يب أن نواجَه هذه األوجه األربعة للفشل يف حياتنا أوَّ
م إطاًرا  س تقدِّ آخرين، ثمَّ االنتقال إىل َخْلِق جمتمعاٍت سليمٍة بحسب الكتاب املقدَّ
َي ذلك بفاعليَّة، فإنَّنا نحتاج  ع عليها. وحتَّى نؤدِّ ة وتشجِّ وثقافًة ُتتيح التلمذَة اجلادَّ

إىل مساِر تلمذٍة يعمُل عىل تقيِق التغيري العميق يف احلياة.

حيرضون  أشخاٌص  وهم  التلمذة  رحلَة  الناس  أغلب  يبدأ  ج.  التدرُّ الحِظ 
الكنيسة بانتظام، ويشاركون يف كنيسٍة أو مجاعٍة ما. وإذا كانوا باحثني عن اهلل، فعادًة 
ٍة الستكشاف  ما يكون هناك منهٌج يستهدُف الباحثني، أو تربز فرٌص للقاءاٍت فرديَّ
اإليمن بيسوع. اهلدف بعيد املدى هو مساعدة الناس عىل اختبار تغيرٍي عميق يف إطار 
أن  وهي  )التضاُعف(،  الشكل  يف  األخرية  الدائرة  إىل  يصلوا  أن  إىل  جمتمعيَّة  حياٍة 
ون بَدورهم تالميَذ آخرين، فيؤثِّرون يف العامل أمجع كم  وا تالميَذ ُيعدُّ يتضاعفوا وُيعدُّ

أوصانا يسوع )متَّى 28: 20-18(.
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ز عىل  التغيري العميق هو هدُف التلمذة الناضجة وجدانيًّا. ويف القسم الثاين، سنركِّ
ق ذلك التغيري العميق. س، والتي تقِّ السمت السبع للتلمذة بحسب الكتاب املقدَّ

أن تكون قبل أن تفعل	 
باع املصلوب وليس النسخة الغربيَّة ليسوع	  اتِّ
ة بوصفها عطيًَّة من اهلل	  قبول املحدوديَّ
استكشاف الكنوز املخبَّأة يف اختبار الفقد والنَّوح	 
َجْعل املحبَّة مقياس النُّضج الروحّي	 
َكرْس سلطان املايض	 
القيادة انطالًقا من الشفافيَّة واالعرتاف بالضعف	 

لكنَّ املهمَّ هو أن نضَع يف حسباننا أنَّ كلَّ سمٍة من هذه السمت تقُع يف سياق 
س، بم يف ذلك عالقات التلمذة  ذلك اإلطار األكرب للمجتمع بحسب الكتاب املقدَّ

املبارشة واملجموعات الصغرية واخلدمة.

واستعداًدا لتعلُّم هذه السمت السبع، أدعوك يف الفصل املقبل ألْن جُترَي اختباَر . 1
حول  اآلالف  عرشاِت  االختبار  هذا  ساعَد  لقد  تلمذتك.  ملستوى  ذايتٍّ  تقييٍم 
من  ورفَع  والروحيَّة،  النفسيَّة  حالتهم  عن  واقعيًَّة  صورًة  هلم  م  قدَّ إذ  العامل؛ 

يه ‘‘التلمذة الناضجة وجدانيًّا’’. دافعيَّتهم لبدء مسريِة ما ُنسمِّ


