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 الُمخطط اللیبرالي
 �قلم أر. سي. سبرول

ة. قد �عني مصطلح تقد�م تعر�ًفا صحیًحا للیبرالیّ  المهمة، من ة واللیبرالیّ عندما ُیثار أي نقاش حول المسیحیّ 
 معتقدالالهوت أو في أي  مجالر التفكیر عند المرء إلى �ونه مؤ�ًدا آلخر البدع في أي شيء من تحرّ  "لیبرالي"

ة األمس محافظة الیوم دون في تغیر مستمر �مرور الوقت حیث قد تعتبر لیبرالیّ  "ةاللیبرالیّ "أخر. إن مصطلح 
 تغییر وجهات النظر.

ة، بل في كر في إطار ذهني أو نزعة فلسفیّ ة في حقل الالهوت فإننا ال نفمع ذلك، حین نتحدث عن اللیبرالیّ 
ة ة �ارزة استحوذت على عقول العدید من رجال الكنیسة في القرن التاسع عشر. لقد التصقت لیبرالیّ حر�ة تار�خیّ 

لت دت الحداثة. تمثّ ة العدید من األفكار التي حدّ القرن التاسع عشر �الفكر التنو�ري واعتنقت من الناحیة الفلسفیّ 
أن �ل الواقع �مكن ة مذهب الطبیعیّ �جزم  .ةة في تأثیر فلسفة مذهب الطبیعیّ دت اللیبرالیّ ة التي حدّ الجذر�ّ الفكرة 

ة القرن التاسع ة �حتة دون الحاجة لما هو فوق طبیعي. نتیجة لذلك، شنت لیبرالیّ تفسیره من خالل عوامل طبیعیّ 
 . القو�مة ةة التار�خیّ دة داخل المسیحیّ ة الموجو طبیعیّ العشر هجوًما شامًال على �ل األشیاء فوق 

ة القرن التاسع عشر معجزات الرب �سوع في العهد الجدید (ناهیك عن جمیع ة للیبرالیّ شملت األهداف الرئیسیّ 
المعجزات المدونة في العهد القد�م). ُرفضت هذه الحوادث، التي ُعرِّفت أو وصفت في الكتاب المقدس على 

عل �قوة هللا الخارقة للطبیعة، �اعتبارها خرافات ساذجة قبل عصر العلم وجدت طر�قها أنها معجزات أجر�ت �الف
معجزات الرب �سوع. على سبیل المثال، في  ص منتم التخلّ ة. لقد إلى مخطوطات الكتاب المقدس األصلیّ 

ر على ع �التستّ ة خداع قام بها الرب �سو �عض األحیان �انت ُتفَسر معجزة إطعام الخمسة آالف على أنها عملیّ 
مخبأ لألسماك واألرغفة داخل �هف له مدخل سري مخفي خلف ردائه الطو�ل المتسر�ل. ومثل الساحر الذي 

الرب �سوع، الواقف أمام المدخل  تلّقىمن داخل سواعد ما یرتد�ه، فقد  فبال توقّ �سحب النقانق أو األوشحة 
التالمیذ الذین، ُمشكلین سلسلة �شر�ة لنقل الطعام، �انوا من قبل في عمله السحري المساعدة المخفي للكهف، 

ینقلون السمك واألرغفة من خالل المدخل السري إلى أذرع عباءة الرب �سوع إلى الجمع. بینما المنحى اآلخر 
ل الذي اتخذه اللیبرالیون هو تقد�م تفسیر أخالقي لمعجزات الرب �سوع. ففي حالة إطعام الخمسة آالف، یتمثّ 

ما فعله الرب �سوع في إقناع أولئك الذین أحضروا الغداء معهم لمشار�ته مع أولئك الذین لم �جلبوا شیًئا. �انت 
 هذه "معجزة أخالقیة"، روج بها الرب �سوع ألخالقیات المشار�ة مع اآلخر.
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ص، عند لیبرالي طبیعیة لحیاة الرب �سوع. وعلى وجه الخصو الالجوانب فوق ة للیبرالیّ تضمن الهدف التالي 
الهجوم على المیالد العذراوي. لم ُیرفض المیالد العذراوي فحسب، بل �ل جانب فوق  �ان القرن التاسع عشر

 ،وصعوده ،وقیامته ،و�فارته �عمل فائق وفوق طبیعي ،طبیعي من حیاة الرب �سوع، �ما في ذلك التجلي
الكنیسة األولى. من أساطیر تراكمات  �اعتبارهاا جانبً  األموروعودته في نها�ة الزمان. ُنحیت جمیع هذه 

 ،تشمل المالئكة طبیعّیةفوق  �جوانبالواضح، �ما أن الكتاب المقدس �سرد عن شخص السید المسیح وعمله 
ُرفضت أ�ًضا جمیع تلك الجوانب الموجودة داخل الكتاب فقد ، عن المستقبل نبوءاتوتحقیق  ،والمعجزات

وأي عن المستقبل النقد جمیع النبوءات  علماءس محور هذا االعتداء، حیث رفض المقدس. �ان الكتاب المقد
 عن العالم القد�م.الكتاب المقدس لمجرد �تاب إنساني  اختزلفوق طبیعي، مما  �شیر إلى ما هوشيء 

ثم اجتازت المحیط إلى �لیات  ،خت في المقام األول في ألمانیااجتاحت موجة التفكیر الجدیدة هذه أورو�ا، وترسّ 
لالهوت في الوال�ات المتحدة وأحدثت أزمة داخل العدید من الكنائس. ماذا �فعل المرء أمام ممتلكات تقدر ا

 �المحتوى التار�خي للمسیحّیةدین لم �عودوا یؤمنون  قادةُرسموا من البشر �ملیارات الدوالرات لكنیسة وآالف 
خذ البعض موقًفا مفاده أن الرد الوحید الصادق على هذا التشكیك هو ترك الخدمة و��جاد وظیفة في ؟ اتّ القو�مة
ة خر. ومع ذلك، قررت الغالبیة العظمى من أولئك الذین تبنوا هذا الرأي ببساطة إعادة هیكلة إرسالیّ أمجال 

�هللا.  النفسارق للطبیعة بین سة على تحقیق الفداء الشخصي �عمل خالكنیسة. لم تعد إرسالیة الكنیسة مؤسّ 
بدًال من ذلك، سعت إلى الخالص االجتماعي من خالل تخفیف المعاناة اإلنسانیة قدر اإلمكان. هذا ما أفسح 

سمى "اإلنجیل االجتماعي" الذي رأى أن الخبر السار ُوِجَد في إرسالیة الكنیسة لتلبیة المجال لمیالد ما �ُ 
حتى أن اإلنجیل ذاته ُوضع له تعر�ًفا جدیًدا من ناحیة العمل االجتماعي. ومع ة للمجتمع. االحتیاجات اإلنسانیّ 

ة أ�ًضا. �انت العقیدة مستمدة ة العقیدة المسیحیّ إنكار أهمیّ  جاءة، ة التار�خیّ إنكار جوانب معینة من المسیحیّ 
حافظة ُملحة على محل شك اآلن، فلیس هناك حاجة ألي م الكتاب المقدس، و�ما أن الكتاب المقدسمن تعالیم 

 .القو�مةة العقیدة المسیحیّ 

د الهرطقة الكنیسَة، ألن الهرطقة دوًما مرتبطة �العقیدة الكاذ�ة. فإن رغبة جمیع الهراطقة في �ل عصر، تهدّ 
التقلیل من أهمیة العقیدة. فعندما ُینَتقص من العقیدة، تستطیع الهرطقة نشر نفسها بدون مقاومة. في القرن 

 الوسیطأطروحته عن شخص المسیح �عنوان  )Emil Brunner( إمیل برونرلالهوتي السو�سري العشر�ن، �تب ا
)The Mediator عدم  :ة القرن التاسع عشر�لمة واحدة لوصف جوهر لیبرالیّ  برونر). في هذا الكتاب، استخدم"

في محتوى اإل�مان المسیحي، بل رفًضا تاًما لجوهر  للمعانية تغییًرا �سیًطا اإل�مان". فلم یر في اللیبرالیّ 
ة في ة، خاصة داخل الطوائف الرئیسیّ ة وروحها. شهد القرن العشرون استمراًرا لتأثیر اللیبرالیّ ة الكتابیّ المسیحیّ 
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 Rudolf( رودولف بولتمانة الجدیدة في أعقاب النقد الجذري لرجال مثل أمر�كا، مع ظهور ما �سمى �اللیبرالیّ 

Bultmann( .وخلفائه 

 دوأشتّ ة ط اللیبرالي من حیاة الكنیسة. لقد اكتسب سیطرة شبه �املة على الطوائف الرئیسیّ خطّ هذا المُ  لم �ختفِ 
 للمساومةة، واستعداًدا ة نفسها تآكًال خطیًرا للسلطة الكتابیّ ة. رأینا داخل اإلنجیلیّ اإلنجیلیّ  األوساطتأثیره داخل 

ل أساًسا لإل�مان المسیحي. فًضا واسًعا للعقیدة على أنها أمر غیر مهم وال تشكّ على اإلنجیل الكتابي نفسه، ور 
 للمسیحّیة فرعي قسم ا مجردعلى أنه الإل�مان. ال ینبغي النظر إلیه صر�حٍ  ة في �ل جیل �رفضٍ تقف اللیبرالیّ 

أساس الرفض الكامل ة على نقیض المسیحیّ  — علیه يعلى ما ه ابل ینبغي النظر إلیه لها؛طائفي  توّجهأو 
 .و�نجیله الكتاب المقدس لمسیح

 

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

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

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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