‘‘مالحظني َّ
يخيب �أح ٌد من نعمة اهلل’’...
لئل
َ

(عربانيني )15 :12
ِّ
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تمهيد

املعر�ضة للخطر وانتهى بي الأمر �إىل كتابة
بد� ُأت يف ت�أليف ٍ
كتاب عن حالة النعمة َّ
�أربع ِة ٍ
واحد.
كتب ق�صرية مرتبطة م ًعا ويجمعها ٌ
غالف ٌ
إر�ساليتها لتقدمي النعمة �إىل عا ٍمل
بد� ُأت و�أنا َق ِل ٌق من �أن تف�شل الكني�سة يف � َّ
ِّ
امل�سحية �أكرث ف�أكرث � َّأن َمن هم خارج
وتبي الدرا�سات
متعط ٍ�ش �إىل تلك النعمةِّ .
َّ
ال�سارة
الكني�سة ينظرون �إىل
امل�سيحيني على �أ َّنهم يحملون � ً
�سيئة ال ال َ
أخبار َّ
أخبارا ِّ
ِّ
(اجلزء الأ َّول).
املهمة
بحثت عن مناذج َ
بعد ذلكُ ،
الكيفية التي ميك ُننا بها �أن نن ِّفذَ هذه َّ
لنعرف َّ
احلجاج والن�شطاء والف َّنانني .وميكننا
ب�صور ٍة �أف�ضل،
فا�ستقر بي الأمر على ثالثة مناذجَّ :
َّ
تنفر مبتعد ًة من
ال�س ُبل لإي�صال الر�سالة �إىل ثقاف ٍة ُ
جمي ًعا �أن نتعلَّم منهم عن �أف�ضل ُّ
الإميان (اجلزء الثاين).
امل�سيحيون
أطرح �س� ًؤال َّربا ي�س ِّلم
َّثم
ُ
�شعرت باحلاجة لأن �أعو َد �إىل الوراء و� َ
ُّ
ال�سارة؟ و�إن كان كذلك ،فكيف
احلقيقيون َّ
ب�صحته :هل الإجنيل هو ح ًّقا الأخبار َّ
ُّ
يقدمها العلم وبدعة الع�صر اجلديد )(New Age
ي�صمد يف َ�ضوء البدائل التي ِّ
ُ
واملعتقدات الأُخرى؟ (اجلزء الثالث).
الرئي�سية ،وهي الدور املر ِبك
عدت ب�إيجاز �إىل �إحدى عقبات الإميان
أخرياُ ،
� ً
َّ
انغما�س
أ�سا�سية فيه .فريى كثريون � َّأن
للم�سيحيني يف عا ٍمل َ
َ
بات ُّ
ِّ
التنوع �سم ًة � َّ
ال�سارة ،عن اجلميع.
امل�سيحيني
احلقيقيني يف ال�سيا�سة حجب ر�سالتنا� ،أي الأخبار َّ
ِّ
ِّ
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رف�ض الآخرين لنا حيث َيرون �أ َّننا جمموع ُة ٍ
�ضغط �أُخرى؟
فكيف ميكننا �أن نتج َّنب َ
(اجلزء الرابع).
كتاب يل ُن ِ�ش َر قبل نحو ع�شرين عا ًما بعنوان‘‘ :ما
وللأجزاء الأربعة جذورها يف ٍ
�أعجب النعمة’’ )? .(What’s So Amazing About Graceوحال النعمة هي مثل ان�صهار
نقف �أمامها
حتدث يف حلظات غري متوقَّعة� .إ َّننا ُ
الثلج املفاجئ يف منت�صف ال�شتاء� ،إذ ُ
ون�شعر �أمامها بالعجز .و�إذا حاولنا ا�ستغاللها �أو
حائرين ونلتقط �أنفا�سنا ده�ش ًة منهاُ ،
تكون ٍ
عندئذ نعمة .ومع ذلك ،مل يتذ َّوق
ال�سيطرة عليها �أو ك�سبها بطريق ٍة ما ،ف�إ َّنها لن َ
اجلميع تلك النعمة املده�شة ،وال ي�ؤمن جميع النا�س بها.
يف �أوقات االنق�سامات والنزاعات ،تبدو احلاجة �إىل النعمة كبرية ،ولي�س َمن
يز ِّودها .ملاذا؟ وماذا ميك ُننا �أن نفعلَ ِحيالَ ذلك؟
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الجزء األ َّول

متعط ٌ
ِّ
ش
عالم
ٌ

يف رواية ‘‘املجيء الثاين’’

)Second Coming

 ،(Theجاء

�شخ�صيات ووكر پري�سي
على ل�سان �إحدى
َّ
) ،Percyيف كالمها عن
امل�سيحيني‘‘ :ال �أقدر �أن �أكون على
ِّ

(Walker

يق ٍ
احلق ،فلماذا
لكن �إذا كان لديهم ّ
ني �أ َّنهم ال ميلكون ّ
احلقْ .
احلق ونادوا به� ،أ َّدى ذلك �إلى نفور النا�س
�إ ًذا كلَّما تبعوا َّ
ال�سارة �صحيحة ،فلماذا
منهم؟ �إ َّنه َل ِ�س ّر� :إذا كانت الأخبار
َّ
ال ُي َ�س ُّر املرء ب�سماعها؟’’.
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ٌ

ظهر العالقة باهلل كعالق ِة
‘‘�أرى �أنَّ الكنائ�س عمو ًما ُت ُ
الإعالنات مب�شروب كوكا كوال :فهي تر ِّوج
1
لإرواء العط�ش ،لك َّنها ال ترويه’’.
�شهر من الآحاد’’
جون �أپدايكٌ ‘‘ ,
(A Month of Sundays), John Updike

ظهر بها
عميق يتع َّلق
هاج�س ٌ
بو�صفي م�ؤم ًنا بامل�سيح ،ينتابني ٌ
َّ
بالكيفية التي ينبغي �أن ُي َ
ال�سارة عن الغفران والرجاء ،ومع
امل�سيحيون �إميانَهم للآخرين .لقد ُدعينا لنكر َز بالأخبار َّ
ُّ
�سارة.
ذلك �أواجه با�ستمرار �أد َّلة ِّ
كثريا من النا�س ال َيرونَ �أنَّ ر�سال َتنا هي � ٌ
أخبار َّ
تبي �أنَّ ً
امل�سحية التي �أجرتها
نتائج الدرا�سات
رت ت� َ
أليف هذا الكتاب بعدما ر� ُ
َّقر ُ
أيت َ
َّ
برزت يف هذه الدرا�سات ب�ضع
جمموعة جورج بارنا ) .(George Barnaفقد ْ
2
أمريكيني
إح�صائيات ُبو�ضوح ال يخفى على �أحد .يف عام 1996م ،كان  %85من ال ِّ
� َّ
إيجابية .لكن بعد ثالثة
دينيا ،ال يزالون ينظرون �إىل
غري امللتزمني ًّ
امل�سيحية نظرة � َّ
َّ
ع�شر عا ًما� ،أي يف عام 2009م� ،صار لدى  %16فقط من ال�شباب َّممن هم ‘‘خارج
جي ًدا
ح�س ٌن عن
الكني�سة’’ )ٌ (Outsiders
امل�سيحية ،و %3فقط حملوا انطبا ًعا ِّ
انطباع َ
َّ
ت�سبب يف هذا الهبوط الهائل يف ٍ
وقت ق�صري
أردت �أن �
َ
عن املتد ِّيننيُ � *.
أ�ستك�شف ما َّ
درج ٌة يف نهاية الكتاب.
* امل�صادر والآيات من الكتاب َّ
املقد�سُ ،م َ
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عدائية؟ وما الذي ينبغي �أن نفعله يف هذا
ن�سبيا مثل هذا .ملاذا ُيثري
ًّ
امل�سيحيون م�شاعر َّ
ُّ
ال�ش�أنْ � ،إن كان هناك ما ميكن عمله؟
على مدى �أكرث من ٍ
الكيفية التي ينظر
كنت �أتاب ُع با�ستمرا ٍر
عقد من الزمنُ ،
َّ
كنت
لماين احلديث �إىل
امل�سيحيني ،وذلك بوا�سطة جمموعة قراء ٍة ُ
ِّ
بها العامل ال َع ُّ
وت�ضم هذه املجموعة َّقر ًاء وا�سعي ِّ
جاب العامل.
االطالع ،ومنهم َمن َ
�أنتمي �إليهاُّ .
املارك�سية،
حكومية ب�سبب �آرائه
منا�صرا للبيئة ،وفيل�سوفًا ُط ِر َد من جامعة
كان بينهم
َّ
َّ
ً
ٍ
املالية العا َّمة،
وخبريا يف تنمية الطفل ،وباح ًثا يف علم العقاقري ،ومدق َِّق
ً
ح�سابات يف َّ
وطبيب � ٍ
ع�صبية .وكانت
خمت�صا بق�ضايا الإفال�س ،و�أم َني مكتبة،
وحماميا ًّ
َ
ً
أمرا�ض َّ
املتنوعة جتعلُ
حيويا.
َ
النقا�ش ًّ
وخلفياتنا ِّ
مه ُننا َّ
لتونا من قراءته،
كتاب ما ك َّنا قد انتهينا ِّ
بعد التن ُّقل بني الأفكار التي �أثارها ٌ
نوع من الديانة البديلة ،كما يبدو .وكان اجلميع
يتحول احلديث عاد ًة �إىل ال�سيا�سةٌ -
َّ
�شخ�صا
يف تلك املجموعة مييلون �إىل الي�سار
ال�سيا�سي ،ما عدا �أحدهم ،الذي كان ً
ّ
م�صدر
ليرباليا ُ
تنظر � َّإيل على � ِّأن ُ
يعار�ض كلَّ �أنواع احلكومات ً
تقريبا .كانت املجموعة ُ
ًّ
ٍ
االجتماعي�‘‘ .أنت تعرف املتد ِّينني،
معلومات عن عا ٍمل موا ٍز موجود ما وراء مدارهم
ّ
�ألي�س كذلك؟’’ �أومئ بر�أ�سي مواف ًقاَّ .ثم ي�أتي �س�ؤالٌ من قبيل�‘‘ :أميكنك �أن ت�شرح لنا
لكن
جن�سيا؟’’ ُ
وكنت �أُجيب عندها ب�أف�ضل ما ي�س ُعنيَّ ،
ملاذا يعار�ضون زواج ِّ
املثليني ًّ
كنت �أنقلها من املتد ِّينني البارزين مل تكن تعني �شي ًئا لهذه املجموعة.
احلجج التي ُ
�شن
بعد �إعادة انتخاب جورج دبليو .بو�ش ) (George W. Bushيف عام 2004مَّ ،
اليمينيني.
املارك�سي -يف خطب ٍة ع�صماء -هجو ًما الذ ًعا على املتد ِّينني
الپروفي�سور
ِّ
ُّ
كون احتمال �أن
قالَّ �‘‘ :إن داف َعهم هو الكراهية -الكراهية املح�ضة!’’
اقرتحت �أنا َ
ُ
يح�سبه املحافظون
اخلوف داف ًعا ً
يكون ُ
َ
بديل -اخلوف من املجتمع الذي مييل �إىل ما ُ
قائلَّ ‘‘ :كل ،بل الكراهية!’’ ورفع �صو َته على نح ٍو غري معهود،
أ�صر ً
ِّاتا ًها مق ِل ًقا .لك َّنه � َّ
وتدف ََّق الدم �إىل وجهه.
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اليمينيني؟’’.
إجنيليني
�س�أل ُته�‘‘ :أتعرف
ِّ
�شخ�صيا � ًّأيا من ال ِّ
ًّ
عرف كثريين منهم يف
� َّأقر ببع�ض اخلجلَّ ‘‘ :كل يف احلقيقة’’ ،لك َّنه قال �إ َّنه َ
�شبابه .ومثله مثل معظم املوجودين يف جمموعة الكتاب التي �أنتمي �إليها ،فقد ن�ش�أ
ال�سبتيني.
يف الكني�سة ،يف حالته ،بني �أفراد طائفة ِّ
كبريا للَّذين يح�سبون
علَّمتني �أحاديث كثرية م�شابهة � َّأن ِّ
الدين مي ِّثل تهدي ًدا ً
الل�أدر ِّيني يف �أر�ض الإميان .ومييل غري امل�ؤمنني �إىل ح�سبان
�أنف�سهم �أق ِّل َّية من َّ
امل�صممني على فر�ض ر�أيهم على الآخرين يف
إجنيليني فيل ًقا من �شرطة الأخالق ِّ
ال ِّ
واملثليني
يرون � َّأن
يخ�ص ال�سلوك
ال�سوي .وهم َ
ّ
ما ُّ
امل�سيحيني يعار�ضون الإجها�ض ِّ
ِّ
يدر�سون �أطفالهم يف البيت
جن�سيا واملر�أةَّ -
وربا هم يعار�ضون اجلن�س -ومعظمهم ِّ
ًّ
أخالقي .و�أحيانًا،
) (Homeschoolingلتج ُّنب ُّ
تعر�ض �أولئك الأطفال للف�ساد ال ّ
االجتماعية ،مثل �إدارة مطابخ تقدمي الطعام،
امل�سيحيون على حلِّ امل�شكالت
ي�ساعد
َّ
ُّ
املتطرفني يف
امل�شردين ،لكن يف ما عدا ذلك ،فهم ال يختلفون ً
كثريا عن ِّ
ومالجئ َّ
فر�ض �شريعتهم على جمتمعاتهم.
الأديان الأخرى الذين يريدون َ
�أُ�صيبت جمموع ُة ٍ
مقرها يف فينك�س ) (Phoenixبالده�شة عندما واجهت
بحوث َّ
كثريا م�س�أل َة االختالف
املوجهة نحو
امل�سيحينيُ ،
مقدار الإ�ساءة َّ
َ
ِّ
حيث تخطَّ ت العداوة ً
امل�سيحيني �صفات
معينة .وبح�سب رئي�س ال�شركة�‘‘ ،أُطل َقت على
ِّ
يف الر�أي ب�ش�أن ق�ضايا َّ
و�ضيقي التفكري،
مثل� :أُ ِّم ِّينيَ ،
عقليا ،وعن�صر ِّيني ،و�أغبياءِّ ،
وج ِ�شعني ،م�ضطربني ًّ
ومتطرفني ،وغريبي الأطوار ،وخمبولني ،وم�ض ِّللني ،ومغ َّفلني،
ِّ
ومتع�صبني ،وحمقىِّ ،
منطقيني -وهذا لي�س �سوى
عقليا ،وق�ساة القلوب ،وبلهاء ،وغري ِّ
ومغرورين ،ومتخ ِّلفني ًّ
3
إجنيليون يف
جزء من القائمة ك ِّلها  ...وال ميلك بع�ض النا�س � َّأية فكرة َّ
عمن هم ال ُّ
إجنيليني’’.
الواقع �أو ما ي�ؤمنون به؛ ُفجلَّ ما يعرفونه هو �أ َّنهم ال ي�ستطيعون احتمالَ ال ِّ
كثريا يف هذه ال َّأيام ،على الأقلِّ لدى البع�ض.
ال�سارة َّ
ال يبدو � َّأن الأخبار َّ
�سار ٌة ً
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رائح ٌة مختلَطة

أثري
يف ا�ستعار ٍة َّ
ذكية ،يكتب الر�سول بول�س عن ‘‘رائحة امل�سيح’’ التي لها ت� ٌ
لغوية َّ
4
موت ٍ
يختلف بح�سب الأنف‘‘ :له�ؤالء رائحة ٍ
ملوت ولأولئك رائحة حيا ٍة حلياة’’.
ُ
مهمات �إىل �أمكنة حيث تفوح من امل�ؤمنني بامل�سيح رائح ٌة
وب�صفتي
�صحافياُ � ،
أنطلق يف َّ
ًّ
تزكم رائح ُتهم الأُنوف.
َع ِطرة ،و�إىل �أمكن ٍة حيث ُ
الدين ،ويواجه امل�ؤمنون
تغيريا ملحوظًا يف موقفها من ِّ
ُ
ت�شهد الواليات امل َّتحدة ً
حتديات جديدة .فعندما كتب مد ِّون �إلكرتوين ُيدعى مارك يودر (Marc
بامل�سيح هنا ِّ
ٌّ
) Yoderمقال ًة بعنوان� 10‘‘ :أ�سباب ِ
مفاجئة جتعل �أوالدنا يرتكون الكني�سة’’ ،5ا�ستنا ًدا
ٍ
ن�سبيا والية متد ِّينة)� ،صارت مد َّون ُته رائج ًة
�إىل
مقابالت جرت يف تك�سا�س (وهي ًّ
و�سريعة االنت�شارً .
وبدل من مئة نقرة �أو نحو ذلك ،تل َّق ِت املد َّونة �أكرث من ن�صف
كتب ٍ
ح�س ًا�سا‘‘ :ال توجد طريق ٌة �سهلة
مليون نقرة .وكان يودر قد َ
وترا َّ
كلمات َّ
م�س ْت ً
�شبابنا وتخ�سرهم ،و�أكاد �أجز ُم �أ َّنها
أمريكية خ�سرت َ
إجنيلية ال َّ
ل َقول هذا :الكني�سة ال َّ
†
التحدث �إىل �أنف�سنا
نتكيف ،ف�سينتهي بنا الأمر �إىل ُّ
�ست�ستمر يف خ�سارتهم’’ْ � .إن مل َّ
ُّ
ٍ
ٍ
يف �أعداد تت�ضاءل �أكرث من � ِّأي وقت م�ضى.
احلقيقي الكامن وراء هذا ِّ
ح�صلت على بع�ض
االتاه نحو االنحدار؟
ما ال�سبب
ُ
ُّ
الأفكار من �صديقٍ يل يف �شيكاغو كان يعمل يو ًما �ضمن العاملني يف كني�سة ويلو
كريك كوميونيتي ) ،(Willow Creek Community Churchوهي �إحدى �أكرب الكنائ�س
جزئي يف �إعداد القهوة
يف الوالية .ح�صل دانيال ِهل ) (Daniel Hillعلى وظيفة بدوام ٍّ
فعل ،كما ُيدرك هو الآن،
وتقدميها يف مقهى �ستاربك�س ) ،(Starbucksحيث بد�أ هناك ً
الرعوي.
تعليمه
ّ
َ
يتحدث �إليك امل�ؤمنون
حتول احلديث �إىل ِّ
الدين‘‘ :عندما َّ
قال �أحد الزبائن عندما َّ
كنت �إن�سانًا � ًّآلياَّ � .إن لديهم �أجند ًة ير ِّوجونها ،و�إذا مل
يت�صرفون كما لو َ
بامل�سيح ،ف�إ َّنهم َّ
6

† وفقًا ال�ستطالعات بارنا ،واظب  %61من �شباب اليوم على الذهاب �إىل الكني�سة يف َّمدة ما من مراهقتهم ،لك َّنهم هجروها الآن.
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7
ي�شهد
كثريا ما كان ِهل ُ
ت َّتفق مع ما يقولونه ،ف�إ َّنهم يتوقَّفون عن ُّ
التحدث �إليك’’ً .
بامل�سيحية .واعتقادي هو �أن تفعلَ ما
أومن
موق ًفا ال �ضوابط فيه�‘‘ :أنا
�شخ�صيا ال � ُ
ًّ
َّ
بالر�ضى’’ .وقد �أخربه �أحد الأ�شخا�ص‘‘ :انظر ،نحن جمي ًعا نعرف � َّأن «اهلل»
ي�شعركَ ِّ
�شخ�صا �آخر بطبيعة
لكن ال �أحد ميلك َّ
حق �أن يخرب ً
موجو ٌد هناك يف �أحد امل�ستوياتْ ،
ٍ
«اهلل» َو َفق اعتقاده .لكلِّ
لكن عليه
احلر َّية يف التعبري عن ذلك كيفما �شاءَّ ،
�شخ�ص ِّ
�أن يحتفظ ب�آرائه لنف�سه’’.
متميز َتني للإميان .بدا ‘‘الأ�شخا�ص
يف �أثناء وجود ِهل يف املقهى� ،سمع طريق َتني ِّ
الدين،
املنفتحون على
ثار َمو�ضوع ِّ
متقبلني عندما كان ُي ُ
امل�سيحية’’ )ِّ (Pre-Christians
َّ
يتخيلوا �أنف�سهم يتوا�صلون مع كني�س ٍة
ومل يك ُّنوا ً
عداء ًّ
حقيقيا .وكان يف ُو�سعهم �أن َّ
يوم من ال َّأيام .يف املقابل ،كان ‘‘الذين هجروا الإميان’’ )(Post-Christians
ما يف ٍ
ٍ
جروح �سابقة :انق�سام يف
�سيئة .كان بع�ضهم يحتفظ
ُي�ضمرون
بذكريات عن ٍ
م�شاعر ِّ
َ
اجلن�سية ،طالقٌ كريه
مذنب بالإ�ساءة
والد م�س َت ّبد ،قائد ٍ
الكني�سةٌ ،
�شباب �أو كاهن ٌ
َّ
ال�سلبية
النمطية
وت�شرب البع�ض الآخر �صور الإعالم
َّ
َّ
تعاملت الكني�سة معه بغباءَّ .
املعر�ضني للف�ضائح.
أ�صوليني ،وعن ِّ
عن ال ِّ
مب�شري التلفاز َّ
كتبه
عند �سماعي ق�ص�ص ِهلُ ،
عدت بتفكريي �إىل الت�شابه بني ما قالَه هو ،وما َ
�سي� .أ�سِ .لوي�س ) 8 (C. S. Lewisحول تو�صيل الإميان �إىل الآخرين يف بريطانيا
لمانية ،حيث يقول ِلوي�س يف ر�سال ٍة �إىل �صديقه �إ َّنه الفرق بني التو ُّدد �إىل مطلَّقة
ال َع َّ
ِ
احلب ال�صادرة عن املتو ِّدد-
تنخدع ب�سهول ٍة
والتو ُّدد �إىل عذراء ،فاملطلَّق ُة لن
َ
بكلمات ِّ
احلب .وكما ُي ِّقدر
أ�سا�سية بعالقة ّ
فقد �سبق �أن �سمعتها كلَّها -ولديها م�شاعر ارتياب � َّ
ِهل ،ف� َّإن يف �أمريكا احلديثة نحو ثالثة �أرباع ال�شباب الذين هم ‘‘من خارج الكني�سة’’
امل�سيحية’’ُ -هم من ‘‘مطلَّقي’’ الإميان.
ُي�ؤ َّهلون ليكونوا ‘‘�أفرا ًدا هجروا
َّ
دون ّ
�شك ،ال ميكن ت�صنيف كلِّ �شخ�ص يف فئ ٍة دقيقة ،لك ِّني �أجد � َّأن منظور
اخلا�صة بالأ�شخا�ص غري
دانيال ِهل مفيد .وبد�أت � ِّأفكر يف التدقيق يف ا ِّت�صاالتي َّ
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علي �أن �أ َّتفق مع
دينيا .وحيث � ِّإن � ُ
امللتزمني ًّ
أقمت يف مدينة ِهل يف �شيكاغو ،كان َّ
تقييمه َّ
لل�سكان ال�شباب .مل يكن �أحد من ال�ساكنني يف املبنى الذي نقطن فيه،
�ست �شقق ،يح�ضر الكني�سة ،وكان معظمهم ينظرون �إىل امل�ؤمنني بامل�سيح
وامل�ؤلَّف من ِّ
بارتياب .كما �أ َّنه ميكن ت�صنيف بع�ض �أ�صدقائي يف جمموعة القراءة يف كولورادو يف
فئة الذين ‘‘هجروا الإميان’’.
أمريكي
من جه ٍة �أُخرى ،ال تزال � ٌ
الغربي ال ِّ
أجزاء كبرية من اجلنوب والو�سط ِّ
امل�سيحية’’.
أ�شخا�صا منفتحني على
النا�س فيها ليكونوا ‘‘� ً
منفتح ًة على الإميان ،ويت�أ َّهل ُ
َّ
كنت �أعود فيها
املت�شرب من ِّ
الدين ،وخالل الزيارات التي ُ
لقد ن�ش� ُأت يف اجلنوب ِّ
الدين هناكَ .ت َقبلُ
كنت �أُد َه ُ�ش َدو ًما من االختالف يف املواقف ُتاه ِّ
�إىل تلك املنطقةُ ،
حد كبري .وهناك �إله
إطار الإجنيل �إىل ٍّ
منطق ُة ‘‘حزام الكتاب َّ
املقد�س’’ )َ � (Bible Belt
(�ألي�س مكتوبًا على عملتنا �أ َّننا ‘‘باهلل نثق’’ []In God We Trust؟)؛ ونحن قد �أخط�أنا
�سبيل لغفران تلك
ال�شعبية تفا�صيل
طلق مو�سيقانا
يقدم �إلينا ً
(و ُت ُ
�شهوانية)؛ وي�سوع ِّ
َّ
َّ
اخلطايا (ال يزال يف ُو�سعك �أن ترى �شعارات ‘‘ ُت ْب’’ �أو ‘‘ي�سوع يخ ِّل�ص’’ على بع�ض
جرب �أن تبحث عن � ٍ
إذاعات يف مذياع
خمازن احلبوب �أو لوحات الإعالنات)ِّ .
جيدة ل�سماع �شهادة من
�سيارتك بينما تقودها يف اجلنوب ،و�ستجد � َّأن هناك فر�ص ًة ِّ
َّ
ٍ
تغي بوا�سطة الإميان بامل�سيح.
�شخ�ص ما ي�سرد َّ
ق�صة حياته العا�صية ال�سابقة ،و�أ َّنه الآن َّ
الالتينية ،و�أجزاء من
أي�ضا� -أفريقيا ،و�أمريكا
خالل رحالتي �إىل �أمكنة �أخرى � ً
َّ
امل�سيحيني
أ�سا�سية .ويربط النا�س هناك
�آ�سيا� -أرى الدعوة �إىل الر�سالة
ِّ
امل�سيحية ال َّ
َّ
وممر�ضات
باملُ َ
ر�سلني الذين �أتوا �إليهم ب�صفة رعاة كنائ�س ومع ِّلمني و� َّأطباء ِّ
وممر�ضني َّ
وعد احلياة
مهمةِّ ،
ويقدم َ
وعمال �إغاثة .و ُيجيب الإجنيل عن �أ�سئل ٍة َّ
زراعيني َّ
وخرباء ِّ
جماعيا ملن يحتاجون �إليه .وال ُ
يزال الإجنيل لكثريين يف
دعما
بعد املوت ،ومينح ً
ًّ
�سارة تزيلُ التعويذة املظلمة التي ُتلقي بظاللها على
�سارةَّ -
العامل هو � ً
ق�صة َّ
أخبارا َّ
الكثري من �أمور احلياة.
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�صد ُم عندما يتكلَّم النا�س يف بلدي
كنت �أُ َ
كنت �أعود من هذه الرحالتُ ،
عندما ُ
�شرير ٍة ومت�شائمة .ي�ستمع ‘‘الذين هجروا الإميان’’ �إىل املو�سيقا
عن
ِّ
امل�سيحيني بطريق ٍة ِّ
يتحدثون ب�ش�أن
ال�سماعات .والكارزون الذين َّ
ت�شوهت ب�سبب ت�ش ُّقق َّ
ذاتها كما لو �أ َّنها َّ
�سيئو ِّ
احلق يف
الطباع و ُيرهبون الآخرين‘‘ .ما الذي مينحهم َّ
اخلطية يعطون انطبا ًعا �أ َّنهم ِّ
َّ
�سيما � َّأن كثريين منهم عابثون بحياتهم؟’’ وتبدو العقائد ،مثل
احلكم على �سلوكي ،ال َّ
حمية ومر ِبكة ،بل ح َّتى ُمب َهمة .و َمن
الثالوث والكفارة
أ�صلية وجه َّنمِّ ،
واخلطية ال َّ
َّ
احلق؟ � َّإن الذين يعي�شون يف ٍ
وامل�صممون
دول مزدهرة،
وحده ّ
ميلك َّ
حق ا ِّدعاء � َّأن لديه َ
ِّ
أهم َّية لفكرة احلياة بعد املوت .ويلو ُم
على التم ُّتع بهذه احلياةُ ،يعريون القليل من ال ِّ
للتع�صب
�سيئة
رئي�سيا ُّ
ً
امللحدون ا ُجلدد كلَّ الأديان حا�سبني � َّإياها � ً
أخبارا ِّ
وم�صدرا ًّ
الوح�شية التي وقعت يف � 11أيلول�/سپتمرب ‘‘مبادرة
أحدهم الأعمال
واحلروب -دعا � ُ
َّ
أخريا
مبنية على الإميان’’ -وهم يتوقون �إىل اليوم الذي ال تكون فيه الكائنات َّ
الب�شرية � ً
َّ
الدين.
يف حاج ٍة �إىل ِّ
يكرتث كثريون
امل�سيحي يف معظم تاريخها ،ال
يف �أوروپا ،وهي مركز الإميان
ُ
ِّ
الفرن�سيني والإنكليز
ثلث امل�ستجيبني من
بالأمر .ويف اال�ستطالعات ،بالكاد ي�ؤمن ُ
ِّ
ثت �إىل �أحد العاملني يف منظمة
كنت يف زيارة �إىل فرن�ساَّ ،
حتد ُ
ب� َّأن اهلل موجود .عندما ُ
اجلامعيني ،وكان قد مار�س
كامپ�س كرو�سيد ) (Campus Crusadeالتي تخدم بني
ِّ
�صغريا لت�سجيل
الكرازة يف فلوريدا قبل �أن ينتقل �إىل �أوروپا .كان يحمل ً
لوحا ً
مت اليوم ،و�س�ألك اهلل عن ال�سبب
املالحظاتَّ ،
ويتقدم نحو الغرباء وي�س�أل�‘‘ :إذا َّ
الذي ي�سمح لك بدخول ال�سماء ،فماذا تقول؟’’ ح�صلَ هذا الأ�سلوب على نتائج
يواجه يف فرن�سا بنظرات عدم االكرتاث ،كان كمن
خمتلطة يف فلوريدا ،لك َّنه كان َ
الهندية .واليوم هو يبد�أ ب�س�ؤال‘‘ :هل ت�ؤمن باهلل؟’’ ،و ُي�شبه ر ُّد الفعل
َّ
يتحدث اللغة َّ
النموذجي اجلواب التايل‘‘ :يا له من �س� ٍؤال ٍ
الفت للنظر! فل ِّأفكر .ح�س ًنا،
الفرن�سي
ُّ
ُّ
مل � ِّأفكر يف الواقع يف هذا الأمر من قبل بتا ًتا’’.
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ِ
جمتمعات ‘‘الذين هجروا
م�سافر بني
عندما �أ�سافر �إىل دول العامل �أ�شعر ك� ِّأن ٌ
ِ
بحد ٍة
وجمتمعات ‘‘املنفتحني على
امل�سيحية’’
امل�سيحية’’ .ويربز االنق�سام الثقا ُّيف َّ
َّ
َّ
امل�سيحيون ال يزالون َّقو ًة ال ُي�س َتهان بها .وير ُّد
وو�ضوح يف الواليات امل َّتحدة حيث
ُّ
أحكام قا�سية على الأ�شخا�ص الذين
بع�ض
امل�سيحيني على هذا االنق�سام ب�إطالق � ٍ
ِّ
إجنيليون.
يختلفون معهم -وهو �أحد الأ�سباب
الرئي�سية ُّ
َّ
لل�سمعة البغي�ضة التي نالها ال ُّ
وعندما �أ�سمع ٍ
غالبا حيالَ �إمياين.
أ�شعر باالنقبا�ض و�أُ ُ
جيب َّ
بال�صمت ً
كلمات كهذهُ � ،
غري �سليم َتني.
كال الطريق َتني ُ
كبريا بتقدمي نعمة اهلل �إىل عا ٍمل ِّ
دمت �أحد
متعط�ش .وما ُ
منح ي�سوع �أتباعه امتيا ًزا ً
الأ�شخا�ص الذين �شربوا ح َّتى الثمالة من تلك النعمة ،ف� ِّإن �أريد �أن � ِّأقدمها �إىل عا ٍمل
فعل �أن ِ
ال�سارة �إىل ثقاف ٍة تهرب منها؟
�سائ ٍر دون هدى .كيف ميكننا ً
نو�صلَ الأخبار َّ
األخبار السارَّة ُمب َّددة

بعد’’ 9.لكي
ق�صته ُ
هناك قولٌ لطائفة الكويكرز )‘‘ :(The Quakersالعد ُّو هو َمن مل ن�سمع َّ
امل�سيحية ،ال َّبد يل �أ َّو ًل �أن �أ�ستمع �إىل ق�ص�صهم لأتوا�صل مع
نتوا�صل مع الذين هجروا
َّ
الكيفية التي ينظرون بها �إىل العامل ،و�إىل � ٍ
أ�شخا�ص مثلي .تلك الأحاديث هي التي
َّ
دائما،
�أ َّدت �إىل ظهور عنوان هذا الكتاب .مع � َّأن نعم َة اهلل ال تزال مده�ش ًة كما كانت ً
ف� َّإن احلاجة �إليها تبدو الآن يف بلدي املنق�سم �أكرث من � ِّأي ٍ
وقت م�ضى.
�سلبية كهذه؟’’ يذكر
ألت الغرباء وبع�ض املعارف‘‘ :ملاذا ُيثري
�س� ُ
امل�سيحيون م�شاعر َّ
ُّ
وح�شية �سابقة ،مثل االعتقاد ال�سائد على ٍ
بع�ضهم � ً
وا�سع � َّأن الكني�سة
ُ
نطاق ٍ
أعمال َّ
رقم يعتقد امل� ِّؤرخون ا ِجل ِّد ُّيون �أ َّنه مبال ٌغ
� َ
أعدمت ثمانية �أو ت�سعة ماليني �ساحرة (وهو ٌ
وق�ص�صا عن
دينية
فيه بن�سبة .)%99
ُ
م�سيحية �صارمة ً
َّ
و�سمعت �شكاوى عن مدار�س َّ
طرد جون لينون ) (John Lennonمن الكني�سة يف
عدم ت�سامح رجال ِّ
الدين� -أمل ُي َ
طفولته لأ َّنه �ضحك يف ٍ
لق�صة
ويكرر ُ
بع�ضهم الآخر ً
ق�ص�صا م�شابهة َّ
وقت غري مالئم؟ ِّ
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جواب عن
�ستيڤ جوبز ) (Steve Jobsالذي هجر الكني�سة لأ َّنه مل يكن لدى راعيها ٌ
الكوميدية
وتعب املم ِّثلة
َّ
�أ�سئلته عن اهلل ،وعن �أطفال �أفريقيا الذين َّ
يت�ضورون جو ًعاِّ .
الدين هو
كاتي الدمان ) (Cathy Ladmanعن نظرة �شائعة‘‘ :جميع الأديان مت�شابهةِّ :
10
متعددة’’.
يف الأ�سا�س
دينية ِّ
ُ
ال�شعور بالذَّ نب مع ُعطَ لٍ َّ
ترحب بالكنائ�س ذات يوم ،ترفع الآن
�صار ِت الأحيا ُء
ال�سكنية التي كانت ِّ
َ
َّ
ال�سيارات ،بل ‘‘لأ َّننا ال
دعاوى َّ
�ضدها ،لي�س فقط ب�سبب م�شكالت املرور ومواقف َّ
نريد وجود كني�سة يف منطقتنا!’’ وي�صري العداء عا ًّما و�شائ ًعا عندما ُ
�شخ�صي ٌة
تتناول
َّ
أمريكية
ريا�ضية بارزة مو�ضوع الإميان .منذ ب�ضع �سنوات ،اج َتذب العبا كرة القدم ال َّ
َّ
الوطنية لكرة ال�سلة ) (NBAجريميي لني
تيم تيباو ) ،(Tim Tibowوجناح الرابطة
َّ
ثناء امل�ؤمنني بامل�سيح ،الذين َّثمنوا �أ�سلوب حياتهما النظيف ورغبتهما
)َ -(Jeremy Lin
يف مناق�شة معتقداتهما .لكن يف الوقت ذاته� ،سخرت منهما بال رحمة املقابالت
إلكرتونية ) (blogsو�أ�صحاب برامج
الريا�ضية يف الإذاعة ومواقع الإنرتنت واملد َّونات ال
َّ
َّ
الكوميدية.
احلوار
َّ
تقدم
َّمما يدعو �إىل ال�شعور باخلجل � َّأن الكني�سة� ،أو ٍ
جيوب منها هنا وهناكِّ ،
أدرت
�سببا وجي ًها للكراهيةً .
أخذت ا�سرتاح ًة من كتابة هذا الف�صلُ � ،
فمثل عندما � ُ
ً
ق�س يف والية
تقريرا عن ٍّ
جها َز التلفاز على حمطَّ ة �سي� .أن� .أن ) (CNNو�شاهدت ً
ذكورا
كارولينا
جن�سياً ،
ال�شمالية ) (North Carolinaاقرتح فيه �أن جنم َع جميع ِّ
املثليني ًّ
َّ
�سياج �ضخم ٍ
مبحيط يبلغ  100ميل (160كم) ،و ُنلقي الطعام �إليهم
و�إنا ًثا ،داخل ٍ
11
متباهيا؛ لأ َّنهم لن يتوالَدوا.
من الطائرات .يف نهاية املطاف �سينقر�ضون ،كما قال ً
ٍ
بحما�س �شديد على
ويف الأ�سبوع ذاته� ،أثنت رعي ُة كني�سة يف والية �إنديانا )(Indiana
َّ
12
طفل يف ال�سابعة من عمره َّرن ٍ
املثليون �إىل ال�سماء’’.
كلمات من ت�أليفه ‘‘لن َ
يذهب ُّ
وبعد حادثة �إطالق النار يف مدر�سة �ساندي هوك ) (Sandy Hookيف والية كونكتكت
املثليني الذكور ،وعلى �أجهزة �آيپود
)� ،(Connecticutألقى واعظٌ بار ٌز َّ
باللئمة على ِّ
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�ضد ال�صالة يف املدار�س.
والتطور ) (Evolutionو�أحكام املحكمة العليا َّ
)ُّ (iPod
جدا من �سلوك
أدرية وكانت غا�ضبة ًّ
تل َّق ُ
يت منذ َّمدة وجيزة ر�سال ًة من �صديق ٍة ال� َّ
و�ص ِ
املبني على �إثارة اخلوف
امل�ؤمنني بامل�سيح يف جنازة والدتها .لقد َ
فت االقتنا�ص َّ
من�صة الكني�سة ،وتاب َعت بتهكُّ م � َّأن من قام بذلك
والدعوة �إىل قبول ي�سوع من على َّ
كان ًّق�سا من ‘‘كني�سة النعمة’’ �أو ا�سم من قبيل ذلك .و�أ�ضافت‘‘ :ال�سبب الوحيد
اخل�شبية والهرب من املكان هو احرتام �إميان
الذي منعني من القفز فوق املقاعد
َّ
واحد
والدتي بامل�سيح’’ .وقال لها بع�ض الذين ح�ضروا اجلنازة�‘‘ :إذا قبلَ
�شخ�ص ٌ
ٌ
ي�ستحق كلَّ هذا العناء’’.
امل�سيح خالل اخلدمة ،ف� َّإن موت والدتك كان
ُّ
13
كيفية نظرة الثقافة
يعطينا فيلم ‘‘خملَّ�ص’’ ) (Savedلعام 2004م ملح ًة �سريع ًة عن َّ
براين دانلي ) ،(Brian Dannellyالذي
الفيلم َ
العري�ضة �إىل امل�ؤمنني بامل�سيح .وقد �أخرج َ
�صغريا.
ثانوية
ابتدائية
كاثوليكية ومدر�سة َّ
�صبيا ً
معمدانية عندما كان ًّ
َّ
َّ
ُطرِد من مدر�سة َّ
يتن َّقلُ الفيلم ما بني الهجاء الالذع والكوميديا املفرطة .تقود م�ؤمنة بامل�سيح ُتدعى
هيالري فاي ) (Hilary Fayeجوقة الرتنيم ،وا�سمها ‘‘اجلواهر امل�سيحية’’ (Christian
َّ
أ�شخا�صا ر�أوا �أ َّنهم ميكن
) .Jewelsوما يحدث يف الفيلم � َّأن �أع�ضاء اجلوقة يختطفون � ً
اليهودية الوحيدة يف
�أن يقبلوا الإميان ،ويحاولون طر َد ال�شياطني منهم .تتظاهر الطالبة
َّ
بالتحدث بالأل�سنة ومت ِّزق قمي�صها وتخلعه يف �أثناء اخلدمة
متمردة ثائرةُّ ،
املدر�سة ،وهي ِّ
امل�سيحي-
جن�سيا ابنهما �إىل مركز �إعادة الت�أهيل
مثلي ًّ
َّ
الدينية .و ُير�سل والدا مراهق ٍّ
ّ
الذي يحمل اال�سم غري املالئم ‘‘بيت الرحمة’’ -لاللتحاق بربنامج املعاجلة ل�سنةٍ
مثليته،
واحدة .يف �أثناء ذلك ،تدرك ماري ) -(Maryالتي � َ
أغوته يف حما َول ٍة ل�شفائه من َّ
�أ َّنها حامل .يف�ضح ُ
حا�سبا � َّإياهم مرائني ،بوجود
الدرامي جميع
احلبك
ِّ
امل�سيحيني ً
ُّ
هيالري فاي يف �أعلى القائمة ،متا ًما فوق راعي كني�ستها الذي يغاز ُلها.
املثلية ،من ‘‘بيت
دور
يف امل�شهد الأخري ،يهرب
ُ
ال�شخ�ص ،الذي َ
لعب َ
ال�شخ�صية َّ
َّ
وين�ضم �إىل الآخرين يف غرفة ماري يف امل�ست�شفى بعد �أن ت�ض َع مولو َدها.
الرحمة’’
ُّ
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ح َّتى املرا�ؤون الذين ُي�صدرون �أحكا ًما على الآخرين يبد�أون بتليني مواقفهم.
بع�ضا -يف املعتقدات
نتقبل اختالفات بع�ضنا ً
الر�سالة وا�ضحة .ملاذا ال ن�ستطيع �أن َّ
نعي�ش
أخالقيات والتوجهات
اجلن�سية ،وكلِّ �أم ٍر �آخر؟ ملاذا ال ميكننا جمي ًعا �أن َ
َّ
وال َّ
وان�سجام بب�ساطة بع�ضنا مع بع�ض؟
فاهم
ٍ
ب َت ٍ
يف هذه ال َّأيام ،ي�سيطر مبد�أ الت�سامح على كلِّ �شي ٍء �آخر ،و� ُّأي دينٍ َّيدعي � َّأن
احلق ي�صري م�شبو ًها .و�إذا � َأ�ضفنا �إىل ذلك �سمع َة املتد ِّينني ب�إ�صدار
جزءا من ِّ
لديه ً
و�سلوكياتهم ،فال عجب من � َّأن املقا َومة ت�ش َت ّد .وكما علَّق
الأحكام على الآخرين
َّ
أحد الن َّقاد‘‘ :يفرت�ض معظم النا�س الذين �أُقاب ُلهم � َّأن كلمة «م�ؤمن بامل�سيح» تعني �أن
� ُ
حق اختيار
و�ضد ِّ
يكون ال�شخ�ص حمافظًا ًّ
مثليي اجلن�سَّ ،
ومت�شب ًثا بر�أيهَّ ،
جداِّ ،
و�ضد ِّ
إمرباطورياتُ .يريد امل�ؤمنون
ين �
وغري
منطقي وبا َ
َّ
الإجها�ض للحوامل ،وغ�ضوبًا وعني ًفا َ
ٍّ
ب�سالم مع � ِّأي
يحولوا اجلمي َع �إىل الإميان ،وهم عمو ًما ال ي�ستطيعون َ
العي�ش ٍ
بامل�سيح �أن ِّ
14
ٍ
�شخ�ص ال ي�ؤمن مبا ي�ؤمنون به’’.
مل ِ
لكن عندما
ي�سوع بتا ًتا ب�أن نحو َز
َ
يو�صنا ُ
اال�ستح�سان يف ا�ستطالعات الر�أيْ ،
أتفح�ص قائم َة الكلمات التي ي�ستخدمها النا�س لو�صف امل�ؤمنني بامل�سيح� ،أت�ساءل
� َّ
ونورا �ضمن املجتمع الذي ينظر
عن الطريقة التي ميكننا بها �أن ن�سلك بو�صفنا ً
ملحا ً
احلد.
�سلبي ًة �إىل هذا ّ
�إلينا نظر ًة َّ
سامر ُة الزمن الحاضر

ال�سلبية املعادية
كنت �أت�ساءل ما �إذا كانت امل�شاعر
هل �أنا �أُبالغ يف ر ِّد فعلي؟ ُ
َّ
للدين هي ظاهرة حمل َِّّية� ،إىل �أن قر� ُأت ا�ستطال ًعا للر�أي �شملَ ثمانية ع�شر �ألف
ِّ
�شخ�ص يف ثالث وع�شرين دولة .يف عام 2010م ،و�ضمن التح�ضري للمناظرة بني
رئي�س وزراء بريطانيا الأ�سبق توين بلري ) ،(Tony Blairوامللحد الراحل كري�ستوفر
م�سحية ب�سيطة بدعم من
جريت درا�س ٌة
هيت�شنز )� ،(Christopher Hitchensأُ َ
َّ
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الدين
م� َّؤ�س�سة تورنتو ) .(Torontoيف ما يلي نتائج اال�ستطالع حول ال�س�ؤال‘‘ :هل ِّ
15
قوة لأجل اخلري؟’’
َّ
الدولة

املئوية للذين
الن�سبة َّ
�أجابوا باملوافَقة

ال�سعودية
َّ
�إندوني�سيا
الهند
الواليات امل َّتحدة
رو�سيا
�إيطاليا
تركيا
كندا
�أ�سرتاليا
بريطانيا
اليابان
فرن�سا
بلجيكا
ال�سويد

92
91
69
65
59
50
43
36
32
29
29
24
21
19

الدين ي�ؤذي �أكرث َّمما ينفع .ومع �أنَّ
يف املجموع %52 ،من امل�س َتط َلعني َّقرروا �أنَّ ِّ
اال�ستطالع مل يبحث ال�سبب الكامن وراء ردو ٍد كهذه ،فلم �أ�ستطع � َّإل مالحظة �أنَّ
ٍ
با�ستثناءات قليلة ،كان
�سيما يف �أوروپا،
تاريخ مع
الدول التي لها �أطول ٍ
امل�سيحية ،ال َّ
َّ
�سجلت رو�سيا ن�سب ًة
احرتامها ِّ
للدين بو�صفه ق َّوة من �أجل اخلري هو الأقلّ  .يف املقابلَّ ،
الدين يف القرن املا�ضي.
الحظت �أي�ضً ا �أنَّ
�أعلى رغم حماوالت قادتها امللحدين ا�ستئ�صال ِّ
ُ
اال�ستطالع مل ي�شمل ً
الديني.
دول يف �أفريقيا و�أمريكا َّ
اجلنوبية التي تخترب �إحيا ًء للإميان ّ
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للدين مع �أ َّنها كما يبدو ت َّتبع
أ�سا�سيا ِّ
ال تزال الواليات امل َّتحدة ُتبدي احرتا ًما � ًّ
ِّات ٍ
دينيني’’ ،وهم
أوروپية .و ُتظ ِهر الدرا�سات
امل�سحية �صعو ًدا ثاب ًتا يف فئة ‘‘ َّ
الل ِّ
َّ
اهات � َّ
�سن الثالثني ،كما �أ َّنهم الآن فئة تفوق يف عددها جميع
الآن ثلث َمن هم دون ِّ
وامل�شيخيني وامليثود ِّيني واللوثر ِّيني جمتمعني م ًعا.
أ�سقفيني
ِّ
ال ِّ
رت مقالة 16كتبها تيم �ستافورد
عندما ُ
كنت �أت�أ َّمل نتائج اال�ستطالع ،تذكَّ ُ
امل�سيحية اليوم’’ ).(Christianity Today
) (Tim Staffordمنذ ب�ضع �سنوات ملجلَّة ‘‘
َّ
ٍ
املقد�سَّ � ،إن امل�ؤمنني بامل�سيح يف
قال �ستافورد ،م�ستخد ًما
مقارنات ب�أزمنة الكتاب َّ
الواليات امل َّتحدة يعتقدون �أحيانًا �أ َّننا نعي�ش يف بابل ،مثل الجئني عالقني يف ثقاف ٍة
بقيم معادية لإمياننا (�أفالم هوليود) .يف الواقع ،نحن نعي�ش يف �شي ٍء �أ�شبه ما
تنادي ٍ
ال�سامريون على م�سافة قريبة من �أبناء عمومتهم
يكون بال�سامرة .يف � َّأيام ي�سوع ،عا�ش
ُّ
العديد من القوا�سم املـ�ش َرتكة بينهما ،ف� َّإن املجموع َتني
اليهود .ومع �أ َّنه كان هناك
ُ
تتمكنا من العي�ش بان�سجام .وحا ُلهم ُ
مل َّ
املفتقني ،كانوا يحملون
حال �أفراد العائلة َ
ال�سامريون بكلِّ ب�ساط ٍة ُم ِ
هرطقني .ويقول
ال�ضغينة بع�ضهم لبع�ض .فعند اليهود ،كان
ُّ
17
�إجنيل يوح َّنا‘‘ :ل َّأن اليهود ال ُيعاملون ال�سامر ِّيني’’.
قوي ٍة ما بني جماعات �أقرب ما تكون بع�ضها
من الغريب ا�شتعالُ �شرار ِة عدا ٍء َّ
جمرد متييز االختالفات ما بني قبيلة الهوتو
�إىل بع�ض .كان العامل يواجه �صعوبة يف َّ
البو�سنيني وال�صرب والكروات
) (Hutuوقبيلة التوت�سي ) (Tutsiيف رواندا� ،أو ما بني
ِّ
يف يوغ�سالڤيا ،بل مل ِ
تتناحر
يعرف العامل هذه اجلماعات ح َّتى عندما كانت َ
ب�سبب هذه االختالفات .ونحن ننظر الآن �إىل العنف يف ال�شرق الأو�سط ونحاول
فهم �أ�سباب ال�ضغينة بني الأطراف املقتتلة .بطريق ٍة �أو ب�أُخرى ،ميكن
ب�صعوبة َ
حد بعيد -كراهي ًة تفوقُ كراهي َة جماع َتني
�أن يولِّد الأ�شخا�ص املت�شابهون� -إىل ٍّ
الو�ضع يف زمن ي�سوع امل�سيح .ا�ستخد َم
بينهما اختالفات وا�ضحة .كان هذا هو
َ
18
يرح ِب
هما مثلٌّ ‘‘ :
�سامري وبك �شيطان’’ .وعندما مل ِّ
ي�سيون لإهانة ي�سوع ُت ً
ال َف ِّر ُّ
25
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تفنيهم.
ُّ
ال�سامريون بي�سوع ،اقرتح يعقوب ويوح َّنا �أن تنزل ٌنار من ال�سماء لكي َ
ويقول �ستافورد‘‘ :لي�ست امل�شكلة يف � َّأن ديني غريب ،بل امل�شكلة � َّأن ديني
م�ألوف .ومثلُ ال�سامر ِّيني واليهود ،ف� َّإن لدى امل�ؤمنني بامل�سيح وغري امل�ؤمنني به نظر ًة
املقد�س)،
الغربية التي ت�شمل الكتاب َّ
�إىل العامل يت�شاركون فيها ًّ
جزئيا (التقاليد َّ
‡
ال�سيد
وفكر ًة م�شرتكة عن �أ�صلنا
(تفرد ِّ
(امل�سيحي)  ،ونقاط خالف وا�ضحة املعامل ُّ
ّ
امل�سيح) .نحن نعرف ما ي�ؤمن به كلٌّ م َّنا ،لك َّننا نرتاب بع�ضنا يف بع�ض؛ لذا نحملُ
ال�ضغينة كلٌّ م َّنا للآخر’’.
�أُ ِّفكر يف �أ�صدقائي يف جمموعة القراءة ،الذين يدعمون ق�ضايا مثل حقوق الإن�سان
م�سيحية .لك َّنهم
والدميقراطية والر�أفة ُتاه ال�ضعيف ،ومعظمها ينبع من جذو ٍر
والرتبية
َّ
َّ
ينظرون �إىل
قويا لتلك الق�ضايا .ويف الوقت نف�سه،
امل�سيحيني حا�سبني � َّإياهم تهدي ًدا ًّ
ِّ
قويا� .إ َّنهم �أولئك
ينظر
لمانيني َوي َرون فيهم � ً
أي�ضا تهدي ًدا ًّ
امل�سيحيون املحافظون �إىل ال َع ِّ
ُّ
الدينية يف عيد امليالد.
الذين منعوا ال�صلوات يف املدار�س ،وهم ي�ستنكرون العرو�ض َّ
تعريف ٍ
امل�سيحي بو�ضع ٍ
جديد للزواج و�إباحة
عالو ًة على ذلك ،فقد خانوا تراثنا
َّ
الطوعي للمري�ض .ومتيل
الإجها�ض ،وهم يبذلون الآن جهو ًدا حثيثة لدعم االنتحار
ِّ
وامل�سيحية� ،إىل عزل نف�سهما واحلكم على الأخرى دون
لمانية
َّ
كلتا اجلماع َتني ،ال َع َّ
حوا ٍر �أو تفاعلٍ كبري.
اقتبا�سا عن
اختربت
الثقافية عندما ُ
ُ
ن�شرت ً
ًّ
�شخ�صيا امل�شاعر الكامنة وراء احلروب َّ
رت
الراحل �آندي روين ) (Andy Roneyعلى �صفحتي يف في�سبوك .قال روين‘‘ :لقد َّقر ُ
عملية قتل ،لك ِّني �أُواجه ُم ِ
أف�ضل
ع�ضلة؛ ل ِّأن � ِّ
�أن �أكون َّ
�ضد الإجها�ض� .أعتقد �أ َّنه َّ
بحق الإجها�ض] على املدافعني عن
حق االختيار [املنادين ِّ
�أك َرث بكثري املدافعني عن ِّ
19
أف�ضل تناول الع�شاء مع املجموعة الأوىل’’.
حق احلياة [املنادين مبنع الإجها�ض]� .أنا � ِّ
ِّ
امل�سيحية بو�صفها نظا ًما
إنكليزية ) (Christendomوالتي حتمل معنى
‡ جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنَّ امل�ؤلِّف ا�ستخدم الكلمة ال َّ
َّ
ٍ
جوهرية (النا�شر).
امل�سيحية بو�صفها �إميانًا
تعب عن
ومعتقدات َّ
�سيا ،ولي�س الكلمة ال َّ
إنكليزية ) (Christianityوالتي ِّ
م� َّؤ�س ًّ
َّ
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هاجم
َ
ن�شر املتابعون تعليقاتهم على �صفحتي .حيث َ
اندلَعت عا�صف ٌة معتدلة عندما َ
تلفزيونية م�شهورة ،وهو ال يتم َّتع ب� َّأية
�شخ�صي ٍة
بقوة وقالوا �إ َّنه لي�س �سوى
ُ
بع�ضهم روين َّ
َّ
َّ
حق احلياة ،و�أجروا مقارن ًة بينهم
املتطوعني املدافعني عن ِّ
م�صداقية .ودافع �آخرون عن ِّ
َّ
ُ
كتب ْت �إحدى الن�ساء‘‘ :ما الفكرة التي حتاول �أن
وبني املجموعة الأخرى البغي�ضةَ .
جتد يف �صحبة َمن ي�ؤ ِّيدون قتلَ الأبرياء
ِّ
تقدمها هنا؟ �أتريد �أن تقول �إ َّنك ،مثل روينُ ،
جتده يف �صحبة امل�ؤمنني بحماية ه�ؤالء الأطفال؟ يا لك من
متع ًة
�سطحية �أكرث َّمما ُ
َّ
� ٍ
ج�سديَّ � ...إن ما ك َتب َته ُيثري ا�شمئزازي’’.
إن�سان
ّ
دت ردو ُد الفعل تلك على فكرة �آندي روين .هل �أرغب يف
باملخ َت َ�صر� ،أكَّ ْ
أجبت -وهنا
تنا ُول الع�شاء مع قاذيف اللهب الذين ن�شروا تعليقاتهم على �صفحتي؟ � ُ
كنت �أ َّتفق مع ر�أي ٍ
�شخ�ص
يتكرر يف هذا الكتابَّ � -إن امل�س�ألة لي�ست ما �إذا ُ
ٌ
مو�ضوع َّ
كيفية تعا ُملي مع ٍ
امل�سيحيني
أختلف معه اختالفًا عمي ًقا .نحن
�شخ�ص ما � ُ
ِّ
ما ،بل يف َّ
مدعوون �إىل ا�ستخدام ‘‘�أ�سلحة النعمة’’ ،ويعني هذا معامل َة ،ح َّتى الذين يعار�ضوننا
ُّ
مبحبة واحرتام.
َّ
�سامري وبك
ي�سيون قائلني لهٌّ ‘‘ :
� َّإن َ
ي�سوع ُيرينا الطريق .وعندما �سخر به ال َف ِّر ُّ
ووبخ
ي�سوع تهم َة � َّأن به �شيطان ،لك َّنه مل يح َت َّج على الإهانة
�شيطان’’ ،نفى ُ
العن�صريةَّ .
َّ
متميز ووا�ضح ،جعل من
التالميذ لدعوتهم �إىل العنف َّ
�ضد ال�سامر ِّيني .وعلى نح ٍو ِّ
(ال�سامري ال�صالح) .كما �أ َّنه قا َم ٍ
خا�ص
بطل لأحد �أر َوع �أمثاله
�أحد ال�سامر ِّيني ً
ُّ
بجهد ٍّ
�سامرية ،و�أو�صى تالميذَ ه (و ُهم يهود) �أن ي�أخذوا ب�شار َة الإجنيل �إىل قرى
ليزور قري ًة َّ
َ
ال�سامرية.
�أخرى مثل تلك القرية
َّ
ال�سامريون �أتبا ًعا للم�سيح
�صار
ُّ
يف نهاية املطاف ،فهم التالميذ مرا َده؛ فعندما َ
بفرح كبري’’ 20بعد �صعو ِد ي�سوع �إىل ال�سماء ،قبلوا الروح القد�س بوا�سطة خدمة بطر�س
‘‘ ٍ
لتفنيهم.
نف�سه طلب َ
ويوح َّنا ،دون �أن نن�سى � َّأن يوح َّنا َ
ذات َّمر ٍة نزولَ نا ٍر من ال�سماء َ
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عالمات العطش
ُ

بع�ض الذين يرف�ضون الإميان ويزدرون بهُ ،يع ِلنون بفخ ٍر �إحلا َدهم حا�سبني � َّإياه رم ًزا
� َّإن َ
حب
حدي (علَّق الكاتب الأملاين هيرني�ش بول ]ً [Heinrich Böll
لل َّت ِّ
قائلِّ �‘‘ :إن ال �أُ ُّ
دائما عن اهلل’’) 21.وينبذ �آخرون الإميان ٍ
أكرب،
ه�ؤالء امللحدين؛ َف ُهم يتكلَّمون ً
بتوق � َ
�أو َّربا يبحثون عن بدائل يف بدعة ‘‘الع�صر اجلديد’’ )� (New Ageأو يف � ٍ
أديان �أُخرى.
دينيني’’َّ � -أن �أق ِّل َّية
ظهر الدرا�سات
تتق�صى �صعود ‘‘ َّ
امل�سحية ذاتها -التي َّ
الل ِّ
و ُت ُ
َّ
منهم فقط َّتدعي �أ َّنها ُملحدة .ال يزال العديد منهم يقولون �إ َّنهم متد ِّينون رغم �أ َّنهم مل
حاولت �أن �أ�ستم َع �إىل غري امللتزمني ،ال ب�صف ِة خ�صوم ،بل بو�صفهم
روحياُ .
يجدوا بي ًتا ًّ
وربا الإميان؟ ما الذي
أ�شخا�صا ي�س َعون وال يزالون يبحثون .ملاذا هجروا الكني�سة َّ
� ً
ميكن للأخبار
ندعوهم �إىل العودة؟ هل ُ
ميكننا �أن نتعلَّمه منهم؟ وكيف ن�ستطيع �أن َ
�سارة َّمرة �أُخرى؟
ال�سارة التي َف�س َدت يف ما م�ضى� ،أن تبدو يو ًما ما َّ
َّ
22
مقدمة �إجنيله.
مملوءا نعم ًة وح ًّقا’’ ،كما كتب يوح َّنا يف ِّ
�أتى ي�سوع ‘‘من الآب ً
باحلق من تلك املعادلة:
وعمل َِت الكني�س ُة بال كللٍ �أو َملَل لتحقيق اجلزء املتع ِّلق ِّ
الطائفية
اللهوت ،واالنق�سامات
�شهادة جمامع الكني�سة ،وعقائد الإميان ،وجملَّدات َّ
َّ
نف�سه ِ
لتو�صل �إىل
الثانوية� .أتوقُ ل ْأن تبذلَ الكني�س ُة َ
حول نقاط العقيدة َّ
اجلهد َ
الآخرين ما يدعوه بول�س ‘‘غنى نعمة اهلل الفائق’’ 23.يف الغالب ،يبدو �أ َّنه ُينظَ ر �إلينا
بو�صفنا مو ِّزعي ال�شعور بالذنب ً
مقدمي النعمة.
بدل من ِّ
ال�سامري ِة
�سامرية 24.لعلم
لقاء عن ق ٍ
ُي ِّ
�سجل يوح َّنا ً
َّ
ُرب بني ي�سوع امل�سيح وامر�أة َّ
يهودي .يف
تعجبت �أن َّ
يتحدث �إليها مع ِّلم ّ
بالكراهية ما بني ‘‘اليهود وال�سامر ِّيني’’َّ ،
ثري ْت �إحدى نقاط العقيدة املتنا َزع عليهاَ :م ْن لديه مكان
مرحل ٍة ما من احلوار� ،أُ َ
ال�سامريون؟ تفادى ي�سوع برباعة من ال�س�ؤال ،وتابع
العبادة ال�صحيح :اليهود �أم
ُّ
أهم بكثريِ :
حل
املروي .فهو مل َي ِدنْها ،بل َّقد َم �إليها ًّ
عط�شها غري ّ
ق�ضية � َّ
الرتكي َز على َّ
امل�سيا،
ً
�صر َح لها -ولها فقطَ -ع َل ًنا �أ َّنه َّ
دائما ل�شعورها بالذَّ نب ب�سبب حياتها امل�ضطربةَّ .
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ي�سوع َّمدة
تغيها انتبا َه البلدة ك ِّلها ،وظلَّ
واختارها لكي ِّ
ُ
تقدم النعمة .ا�سرتعى ُّ
وجذب الكثريين َّممن قبلوا الإميان.
يو َمني بني ‘‘املهرطقني’’،
َ
أم�ضي ُته برفقة امل�ؤ ِّلف
ثري ذلك امل�شهد لي�سوع واملر�أة
يوم � َ
ال�سامرية خالل ٍ
َّ
�أُ َ
هرني نووين ) (Henri Nouwenيف منزله يف مدينة تورونتو ) .(Torontoكان قد عاد
لتوه من �سان فرن�سي�سكو حيث �أم�ضى �أ�سبو ًعا يف عياد ٍة ملر�ضى الإيدز ) (AIDSزار
ِّ
خالله املر�ضى الذين كانوا يواجهون املوت املح َّتم والأليم قبل اكت�شاف العقاقري
وجزء من عملي هو اال�ستماع �إىل
املثبطة لڤريو�سات الإيدز .قال يل�‘‘ :أنا كاهنٌ ،
ِّ
عار�ضا على املر�ضى -ومعظمهم من
�سرت يف اجلناح ذهابًا و�إيابًا ً
ق�ص�ص النا�س .لذا ُ
25
يتحدثوا’’.
ال�شباب -ما �إذا �أرادوا �أن َّ
تغي ْت بعد ذلك الأ�سبوع .فبينما كان
تاب َع نووين حديثه ً
قائل � َّإن �صلواته َّ
املتعددة والإدمان وال�سلوك املد ِّمر للذَّ ات،
ي�ستمع �إىل ق�ص�ص العالقات
اجلن�سية ِّ
َّ
املحبة مل ُير َو بتا ًتا .ومنذ ذلك احلني كان ي�ص ِّلي،
�سمع تلميحات عن التعطُّ �ش �إىل َّ
‘‘�ساعدين يا اهلل �أن �أرى الآخرين ال ب�صفة �أعدائي وال ب�صفتهم �آثمني ،بل ب�صفتهم
وحده على
احلي القادر َ
� ً
أنا�سا عط�شى .وامنحني ال�شجاعة والرحمة ل ِّأقدم �إليهم ماءك َّ
�إرواء العط�ش العميق’’.
الزمتني ذكرى ذلك اليوم مع الكاهن اللطيف .والآن ،عندما �أُقابل ِّ
امل�شككني
أجد �سلوكهم م� ًّؤذيا
أ�شخا�ص الذين � ُ
ال�صاخبني الذين ي�ستهزئون مبعتقداتي؛ �أو ال َ
للم�شاعر� ،أُذكِّ ر نف�سي ب�صالة هرني نووين� .أ�س�أل اهلل �أن مين َعني من �إ�صدار الأحكام
الت�صرف ٍ
بغ�ضب دفا ًعا عن نف�سي� .أنا �أُ�ص ِّلي هكذا :اجعلني �أراهم
ال�سريعة� ،أو من ُّ
احلي.
ب�صفتهم � ً
أ�شخا�صا عط�شى ،وع ِّلمني �أف�ضل ُّ
ال�س ُبل لتقدمي املاء ّ
كتب غراهام غرين ) (Graham Greeneرواية ‘‘ق�ضية ُم�ستن َزفة’’ (A Burnt-out
َّ
معماري م�شهور ،الذي
الذاتية ملهند�س كنائ�س
ٍّ
) Caseمع �إيحاءات ُت�شري �إىل ال�سرية َّ
و�صل �إىل خال�صة مفا ُدها � َّأن امل�صلِّني قد د ِّن�سوا ت�صاميم الكنائ�س التي �أجنزها.
29

النعمة المغيَّبة

الفن �أو املتعة؛ ولكونه كان غاية يف
وعندما مل يعد يجد هذا املهند�س � َّأي معنى يف ِّ
�سافر قا�ص ًدا م�ست�شفى ملعاجلة مر�ضى الرب�ص يف
االنزعاج ب�سبب انتحار حبيبتهَ ،
كاثوليكيون ،وهناك اكت�سب طاق ًة جديدة ب�إ�شرافه على بناء
ر�سلون
الكونغو ُيديرها ُم َ
ُّ
للب�ص.
م�ست�شفى ُ
§
ويف �أثناء ذلك ،اختفى خادم املهند�س ،و ُيدعى ديو غراتيا�س )(Deo Gratias
يف الأدغال .ويف ٍ
م�شهد م�ؤثِّر ،يجول املهند�س يف الدغل وهو ُينادي خاد َمه الق�صري
26
البدين والأبر�ص‘‘ :ديو غراتيا�س ،ديو غراتيا�س.’’...
حرفيا ل َنيل نعمة اهلل .ونقوم نحن جمي ًعا بهذا ب�صور ٍة ما وب�أ�شكال
كان ُ
ي�صرخ ًّ
�سبق وهجرنا
ف�سواء ك َّنا م�ؤمنني بامل�سيح �أم منفتحني على
امل�سيحية� ،أم َ
خمتلفةٌ .
َّ
امل�سيحية ،فكلُّنا َعطْ �شى.
َّ

جدا من معنى ‘‘نعمة اهلل’’ (النا�شر).
قريب ًّ
إ�سپانية ٌ
§ ا�سم اخلادم يف ال َّ
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