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 هل نؤمن باإل�يل اكمًال؟
 بقلم أر. يس. سربول

 )Emil Brunner( نروتلخص هذه العبارة الرأي اذلي أبداه "الهو� األزمة" السو�رسي إميل بر .عدم اإليمان
ة اء اجلمع املقصود ب� الفلسفة الطبيعيَّ ة جرَّ مثل هذه الليربايلَّ  تبزغلوصف الالهوت الليربايل للقرن اتلاسع عرش. 

ة احلديثة للرب ة وحلرص األهميَّ لطبيعيَّ ة ل�ع سمات اإليمان املسييح فوق اة. فقد سعت الليربايلَّ ة اتلار�يَّ واملسيحيَّ 
ة ة، وىلع وجه اتلحديد املاديَّ ق باالحتياجات البرش�َّ ة، خاصة فيما يتعلَّ �سوع والعهد اجلديد يف اعتبارات أخالقيَّ 

 منها.

 ثم أمام الكنيسة املؤسسيَّ  كب�ةأثار هذا معضلة 
ً

الواليات املتحدة. فإذا نبذت إحدى املؤسسات يف ة، يف أوروً�ا أوال
اذلي بُنيت عليه وقائمة من أجله، ماذا سيحدث ألصول الكنيسة اليت تبلغ مليارات ادلوالرات وخلدامها أساسها 

ة. وإلبقاء سبب استمرار وجود  أمام رجال ادلين سوى الوعظ عن األمور االجتماعيَّ الكث��ن؟ فلم يتبىقَّ  املر�سم�
إ�يل جديد، ُسَ� "باإل�يل االجتمايع"، اذلي ة القرن اتلاسع عرش �و ت يلربايلَّ لة، حتوَّ ة كديانة مؤسسيَّ املسيحيَّ 

 ة".ة، و� مر�ز �ططه االلزتام "بالعدالة االجتماعيَّ اكن تر��ه ىلع األمور البرش�َّ 

 ة" ىلع اللعب اتلهك� باأللفاظ. فما اكن يف رؤ�ة هذه الفلسفة ببساطةانطوى استخدام عبارة "العدالة االجتماعيَّ 
ة ة أن الرثوة املاديَّ انلموذج االشرتايك. اكن االعتقاد اخلاطئ ملا �ُس� بالعدالة االجتماعيَّ  هو إاعدة توز�ع الرثوة، متبعة

ة إاعدة توز�ع الرثوة. ال يم�ن حتقيقها سوى باستغالل الفقراء. ذللك، وملجتمع اعدل، ال بد ىلع السلطات احلكوميَّ 
، بفرض عقو�ات ىلع املنتج� اخلاضع� ة إىل ظلم اجتمايعيف الواقع، قد ا�ط ما �ُس� بالعدالة االجتماعيَّ ل�ن 

 يا هل من مفهوم غر�ب عن العدالة يف احلقيقة. —، وماكفأة العاطل� للقانون

 ُعرف يف تار�خ الكنيسة "جبدال احلداث أثار بزوغ أهمية اإل�يل االجتمايع
ً

"، اذلي انفجر يف ةواألصويلَّ  ةجدال
�. فمن جانب، � رئيسيَّ نفصال غ� مقدس ب� قطب� مسيحيَّ سنوات القرن العرش�ن األو�. شهد هذ اجلدال ا

ن مل املصاحلةق حقَّ موته الكفاري ىلع الصليب، واذلي باملسيح  قهاذلي حقَّ بالفداء الشخيص  الالكسييكاالهتمام 
االهتمام هذا ن تضمَّ و .للبرش يف هذا العالم اآلن ةأمنوا بالرب �سوع. ومن جانب آخر، االهتمام بالرفاهة املاديَّ 

 دين، وراعية الفقراء.ه، و�طعام اجلياع، وتوف� منازل اإليواء للمرشَّ ب�ساء العرا

ة ة اجلوهر�َّ  ىلع الكرازة �دًدا بغرض احلفاظ ىلع األهميَّ �ز الكث� من اإل�يليِّ يف هذه احلقبة من اتلار�خ، ر�َّ 
ل القطب الكتايب اآلخر �سوع املسيح. يف كث� من احلاالت، أدى هذا الرت�� ىلع الكرازة إىل إهمابإ�يل  للمناداة
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ة واضًحا ة والكراز�َّ أي خدمة الرمحة للفقراء والُمضطهدين واملتأمل�. فاكن االنفصال ب� االهتمامات الليربايلَّ 
� بإبعاد أنفسهم عن اال�راط يف خدمات الرمحة، خشية ئلال تُرى حيث، ولألسف، بدأ الكث� من اإل�يليِّ 

 ة.خدمتهم ىلع أنها استسالًما لليربايلَّ 

" أو / اإمَّ ل افرتاض مغالطة "اختيار إحداهما. يتمثَّ ىلع وجترب املرء  لة حقيقت� مهمت�عَ فتَ لة المُ عِض غالطة المُ تضع مُ 
لت مغالطة . تمثَّ اب واخلطأالصو دين صواب، واآلخر خطأ؛ ذللك ىلع املرء االختيار ب�يف أن أحد األمر�ن الُمحدَّ 

ا إ�يل الفداء الشخيص أو إ�يل االهتمام االجتمايع بالرفاهة إمَّ يف  " اليت واجهت الكنيسة يف هذه احلقبةأو / امَّ إ"
 ة للبرش.املاديَّ 

أن اهتمامات الرب �سوع وُ�تَّاب العهد اجلديد ال يم�ن  حتوضِّ القراءة الرس�عة للعهد اجلديد  حىتول�ن 
 �شو�ه احلق بامتهان. إن ". ت�من املشلكة مع هذه املغالطة، كما مع مجيع املغالطات، يفأو / اإمَّ يف مغالطة " اخزتاهلا

 هلذه املغالطة
ً

فاالختيار اذلي أمام الكنيسة لم ي�ن قط ب� اخلالص الشخيص  .العهد اجلديد ال يفسح �اال
ة إىل برنامج اخزتال املسيحيَّ  إنهما أن يطيغ ىلع اآلخر. من بل لكيهما و�تعهد والزتام. وال يم�ن ألي .وخدمة الرمحة

 .اه لكيًّ شوَّ إ�يل مبتور أي مُ ج عنه ينت خيصأو فداء ش ةاجتماعيَّ  راعية

القرن اتلاسع عرش، لم يبدو ىلع الكنيسة أنها تصارع ضد هذا االنفصال الزائف.  ةا، وقبل ثورة يلربايلَّ تار�يًّ 
ل بالرب ولقرون استوعبت الكنيسة مهمتها يف املناداة بإ�يل اخلالص بعمل املسيح الكفاري و� الوقت ذاته اتلمثُّ 

رشدين والفقراء. ال بد أن تلزتم خدمة الكنيسة، ليك �سوع يف خدمة العميان والصم واملسجون� واجلياع وامل
لمسيح ذاته. و�ذا أهملنا سواء خدمة الفداء الشخيص لة، تماًما ببُعدي اتللكيف الكتايب، نلبىق أمناء ت�ون صحيَّ 

 ".غ� مؤمن�"أو رمحة الُمضطهد، فنحن 

 

هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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