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 المخاطر التي تواجه الكنیسة اإلنجیلیة
 سبرول .سي .رأ�قلم 

حین نضع في االعتبار المأزق الذي تواجهه الكنیسة اإلنجیلیة في أمر�كا خالل القرن الحادي والعشر�ن، فإن 
أول ما علینا إدراكه هو أن تسمیة "الكنیسة اإلنجیلیة" هي في حد ذاتها إطناب. إذا لم تكن الكنیسة إنجیلیة، 

عها والتي تصف الناس على أنهم "مسیحیون فهي لیست �نیسة أصیلة. �شبه هذا اإلطناب المقولة التي نسم
و�ذا لم یتجدد �الروح القدس، قد �علن  .إذا ُولد اإلنسان ثانیة بروح هللا، فیعد مسیحي �التأكید ،"مولودون ثانیة

منذ زمن  اإلنجیلعد مسیحي حقیقي. تدعي مجموعات عدیدة أنها �نائس وقد نبذت ال �ُ لكنه �فمه أنه مسیحي، 
 ، على الرغم من أنهم یدعون خالف ذلك.�نیسة أصیلة �عید. فبدون اإلنجیل، ال �مكن أن �كون تجمع الناس

على أنه وصف للكنیسة البروتستانتیة، و�ثیًرا ما اسُتخدم  إنجیليبرز خالل القرن السادس عشر مصطلح 
غیر دقیق �المرة. لقد  أمر ما صفتین مترادفتیناعتباره ،أما الیوم .، �التبادلإنجیلي و�روتستانتيالمصطلحین، 

فقد �ان احتجاج �نیسة اإلصالح الرئیسي  .نسي البروتستانت ما �انوا �حتجُّون علیه في القرن السادس عشر
 على الخفوت الذي طال اإلنجیل في �نیسة العصور الوسطى.

األحداث الكتابیة، التي ذ�رها العهد  عندما نتمعن في القرن األول وننظر إلى الكنائس التي نتعلم عنها من
، ندرك أن جمیعها �انت �نائس السبع سفر الرؤ�ا �نائسالجدید مثل �نائس أفسس و�ورنثوس وتسالونیكي و 

في الوقت عینه، تباینت هذه الكنائس في نقاط قوتها و تمسكت برسالة اإلنجیل الكتابیة. ومع ذلك، فهي  .إنجیلیة
وحدة بین الكنائس  . فر�ما هناكفالكنیسة اإلنجیلیة لیست �الضرورة جماعة أحاد�ةوضعفها وتكو�نها أ�ًضا. 

قوة لل نقاط�ظهرون فهم  .السبع . یتضح تباین �نائس سفر الرؤ�اوتطا�ًقا اإلنجیلیة ولكن لیس �الضرورة تجانًسا
اطت �كنیسة القرن واجهت �ل منهن المخاطر التي أح فقد مخاطر.اللكنهم جمیًعا یواجهون  ،وهن مختلفةالو 

بنسب متفاوتة، ولكن �ان هناك تهدیًدا مشترً�ا على سالمة �نیسة العهد الجدید  . فقد واجهت المخاطراألول
ومن المؤ�د أنها تلوح في األفق في  .من جوانب عدیدة. تكرر ظهور هذه المخاطر على مدار عصور الكنیسة

 عصرنا، السنوات األولى من القرن الحادي والعشر�ن.

أرى ثالثة مخاطر هم األعتى من بین ما تواجهه الكنیسة الیوم، الخطر األول، وقبل أي خطر آخر، فقدان 
إنجیلیة. فنحن  عن �ونها الكنیسة تتوقفوالتفاوض علیه،  للمساومةحینما یتعرض حق اإلنجیل . الحق الكتابي

فیما یتعلق �الحق، حیث ترى �نائس عدیدة أن العقیدة ال شيء سوى أنها ُتفرق. لذلك  �ارثينحیا في زمن 
ك �الحق التزام ال بد أن ُ�ظِهر ذاته في خادع، ألن التمسّ �شددون على العالقات أكثر من الحق. وهذا تمییز مُ 
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ال �مكن ثبات لذلك إللهي. احق الالحقیقیة. ال �مكن أن تكون العالقات بدیًال عن التمسك �الحیو�ة العالقات 
 مغالطة إما العقیدة أو العالقات تحت الفحص الكتابي الدقیق. 

أما الخطر الثاني المتوغل داخل الكنیسة الیوم هو فقدان أدنى مفاهیم التأدیب. فحینما تفشل الكنیسة في تأدیب 
فجور الثقافة العلمانیة. �قع � ةالجماع ههذ ُتصابأعضائها على الخطا�ا البشعة والجسیمة، خاصة العام منها، 

تتبنى األخالق ذاتها للمجتمع الوثني وتقلده،  ، �حیثأن تقبلها الثقافة الوثنیة�شدة هذا عندما تتوق الكنیسة 
 .دینیةبلغة  وُتصبغه

 .بینما ثالث أعتى المخاطر التي تواجه الكنیسة الیوم هو فقدان العبادة الصادقة. �قبل هللا طرق عبادة مختلفة
الروح والحق. قد نملك عبادة حیة، مظهر�ن العبادة �ترتكز على العبادة المقبولة لدى هللا هي التي لكن �ل طرق 

حق. من ناحیة أخرى، قد نملك ما �سمیه البعض إ�مان قو�م العقیدة و الاهتمام وحماس شدیدین، لكن بدون 
بادة الكنیسة، لكن العبادة نفسها ال تتدفق میت، حین تظل حقائق عقائد اإل�مان المسیحي التار�خي في صلب ع

 مائتة روحًیا. و من القلب 

هناك عنصر آخر یهدد الكنیسة اإلنجیلیة وهو التآكل المستمر لإل�مان اإلنجیلي �سبب تأثیر الالهوت اللیبرالي. 
حدیثة التي وصل الالهوت اللیبرالي إلى ذروته في القرن التاسع عشر وطل علینا مرة أخرى مع اللیبرالیة ال

ر�ما �كون المكان الذي تتجلى  .الرئیسیة في القرن العشر�ن. فهو لیس مائًتا �أ�ة حال الطوائفاستولت على 
إنجیلیة راسخة. �صف  في الماضيفیه اللیبرالیة على نحو أكثر خطورة هو داخل أسوار الكنائس التي �انت 

هي الخالیة العبادة البلیدة  .والعشر�ن �أنها "عبادة بلیدة" أزمة �نیسة القرن الحادي) David F. Wells(د�فید و�لز 
مثل هذه العبادة تخلو من �لمة هللا  .واللهو ،وعلم النفس العام ،فهي عبادة راضیة عن االبتذال .من المحتوى 

 ذبیحة الحمد الحقیقیة.من و 

قلقه �أن الكنیسة قد ، قبل انتقاله، )James Montgomery Boice( جیمس مونتجومري بو�س الد�تورندب 
ومن  ١ماد�سون  شارعنحاول نقل مبادئ النجاح المستمدة من  إننا ."للقیام �عمل الرب على طر�قة العالمأغو�ت "

 فهذه العملیة ممیته. .المؤسسات العلمانیة األخرى وتقلیدها في حیاة الكنیسة

نتهرها الرب ااجه القوة الروحیة التي تهددنا في �ل جیل، �ما في ذلك جیلنا، من جدید المخاطر عینها التي تو 
الحق، غیاب  ،، على سبیل المثال ال الحصر، ضعف المحبةل ذلك�شم .�سوع في �نائس سفر الرؤ�ا السبع

                                       
 مقر أشهر وأكبر و�االت الدعا�ة واإلعالن. كونه�شتهر �مدینة نیو�ورك،  شوارعإحدى  ١

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               3                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة © 

مع العالم، والتكر�س الفاتر، والقناعة ذي الرأیین. و�خ ر�نا هذه الكنائس وشجعها �أن  المساومةوظهور روح 
نفسها للتأكد من أنها ال تمیل �عیًدا عن الحقائق الكتابیة �ما  ق�ح كل �نیسة، في �ل عصر، ال بد أن تمتحن

 شهادة إلهیة في عصرنا. اإل�قاء علىكانت هذه الكنائس. ال بد أن نتیقظ ونثابر إذا أردنا 

 

هو مؤسس هیئة خدمات لیجونیر، و�ان أحد رعاة �نیسة القد�س أندرو في مدینة  الد�تور أر. سي. سبرول
سانفورد بوال�ة فلور�دا، �ما �ان أول رئیس لكلیة الكتاب المقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكثر من مائة �تاب، 

 .)The Holiness of God( "قداسة هللا"�ما في ذلك 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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