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 اتلعليم املز�ف وسالم ونقاء الكنيسة
 بقلم إر�ك الندري 

شهد    طوال فرتة العرش�ن اعًما اليت قضاها يف اخلدمة. فقد  من املواقف الصعبة يف الكنيسةالكث�  القس بوب    واجه
�شق طر�قها داخل    بدع يف اخلدمةرأى موجة بعد موجة من  و  . ةروحيَّ الروب  نتيجة احل   شقاقات�االآثار  �شلك مبارش  

مر أث�  اتلضد    حًقا ه  عدَّ أ   ءاستلم خدمته بعد دمار بعض القسوس اذلين سقطوا. ل�ن ال يش  حىت أنهالكنيسة.     املدِّ
 اعئلة جديدة يف كنيسته.  �سبب وسط الكنيسة اخلاطئ اذلي انترش  لتعليمل

، أتقياءأطفال  عقس. اكنوا ودودين، و�ن دليهم زواج قوي ملك  ا  �لم بهيتالعائلة الاكنت اعئلة سميث � نوع 
األطفال  ع األب تلعليم، تطوَّ مالكنيسة. بعد بضعة أشهر قليلة من وصوهل أن يصبحوا جزًء منو�نوا ىلع استعداد 

يف فر�ق العبادة. اكنت هناك   ابلالغ�  والدهمالعديد من أ خدمعت األم يف احلضانة، و، وتطوَّ مدارس األحد يف
الطالق والزواج.  املقدس حول    الكتابتعايلم    عن  منحرفةوجهة نظر    اعئلة سميثدلى    تمشلكة واحدة فقط: اكن

وا أن أي زواج من هذا القبيل اكن  . ظنُّ أبًدا ا بهاكنوا يعتقدون أن الزواج مرة أخرى بعد الطالق لم ي�ن مسموحً 
بعد فرتة وج�ة،    .ألنفسهم   بوجهة نظرهم   فظوا تت إىل الطالق، ولم �انلظر عن الظروف اليت أدَّ يف الواقع "زنا" بغض  

يف   رأيهالسيد سميث عن بها يدافع �شأن الطر�قة اليت اكن  عن قلقهم بدأ القس بوب �سمع من أعضاء الكنيسة 
ف عليهما �ستفرس  ت ستار اتلعرُّ بعد العبادة أو ب� اخلدمات، يقرتب من زوج� وحت ، الكنيسة. اكن السيد سميث

  أنذر رهم أن اهللا السيد الزوج� املزتوج� بالطالق، و�ذكِّ  ينصحجوا من قبل، اكنوا قد تزوَّ  فإنعن زواجهما. 
ة يف  إحداث أزمات حقيقيَّ ب كفيلةملكوت اهللا. اكنت هذه اتلحقيقات  يرثوا ىلع الزناة وأن الزناة لن  بادلينونة
  عليه مواجهة السيد سميث.انلاس، و�ن القس بوب يعلم أنه يتع�َّ  بعض  ياةيف حاإليمان 

عندما اتلقيا، اتهم السيد سميث القس بوب بأنه مثل القساوسة اآلخر�ن يف الكنا�س األخرى اليت حرضها سميث  
، إال أنه أخربهم أن  اعئلة سميثاحلق". ىلع الرغم من أن القس بوب لم يطرد  تؤ�ِّد : "أنت القالو )منها  (وتم طرده

مع عقائد الكنيسة. أخرب السيد سميث أنه ال �ستطيع الرتو�ج آلرائه    تتفقوجهة نظرهم تزعزع سالم الكنيسة وال  
ة يف الكنيسة و�دأوا يف  مجيع الزتاماتهم اتلطوعيَّ   تر�ت اعئلة سميث،  من اتلوتر�عد بضعة أسابيع  وداخل الكنيسة.  

 املجتمع اذلين شار�وا معتقداتهم.  يفة مع عدد قليل من األصدقاء إ�شاء كنيسة م�يلَّ 

شعب   إلعدادوالسيع  اللكمة،الوعظ بعدة مرات. باإلضافة إىل العمل اجلاد يف  أمثلة كهذه يم�ن رضب  ،لألسف
يف معارك  أنفسهم  القسوس اغبًلا ما �د العديد من  ة،يَّ معاد يف ثقافة  كغر�اءاهللا باألدوات اليت �تاجونها للعيش 

يم�ن أن يهزت   رسالة اإل�يل، بقلباتلعليم املع�  �تص داخل الكنيسة. حىت عندما ال  ز�فتلعليم املاضد 

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

  وصف و�ما    ٢٣-٢٢:  ١٧�سوع يف يوحنا    ص�َّ سالم ونقاء الكنيسة. بدًال من احلفاظ ىلع الوحدة يف ر�اط السالم، كما  
 . وترتبك باتلعليم اخلاطئ تنقسم  تمتلئ، فإن الكنيسة اليت  ٣–١: ٤بولس يف أفسس 

 ىلع أبوابنا ألننا نعرف أن هناك أشخاًصا  إننا نضع. ز�فامل اتلعليم�ب أال نتفاجأ من اخلطر اذلي �لقه 
ً

أقفاال
تيحت هلم الفرصة. بنفس امل�يلَّ  أغراضنا �رسقون 

ُ
اذلئاب   تظهرسالكنيسة يف  هع أن�ب أن نتوقَّ  الطر�قة،ة إذا أ

ستأيت �ب أن حتفز قادة الكنيسة ىلع أن   املشالك). إن معرفة أن ٢٩: ٢٠القطيع (أعمال الرسل  لن ترحم يتال
  فضيلت�   ضعتال    :لكمة حتذيرهذه    ذلك،سالم ونقاء الكنيسة. ومع    فظحل   وىلع استعداد  يقظة،أ�رث    اًسا ونوا حرَّ ي�

من    التساهلن�لق إىل    دلرجة أننا ىلع احلفاظ ىلع السالم  للغاية  ا ابلعض. يم�ن أن ن�ون حر�ص�  مضد بعضه
ايلقظة    �علية ىلع احلفاظ ىلع انلقاء دلرجة أننا  يمكننا أن ن�ون حر�ص� للغا   أخرى،من ناحية  و  جهة العقيدة.

ل   إىل الشك واخلوف. تتحوَّ

يمكننا أن نفعل للمساعدة يف احلفاظ ىلع السالم وانلقاء يف الكنيسة؟ ىلع الرغم من أننا ال �ستطيع منع   ذاما  ذلا،
توغل لك عدو ضد الكنيسة، إال أن بعض اخلطوات البسيطة ستساعد يف منع الرضر اذلي يم�ن أن �دثه اتلعليم  

 ة. حليَّ امل كنيسة ال اخلاطئ يف 

س  طوتي اوس الرسول بولس تيموث أوىص. ر�سم�املوغ�  املر�سم�ة من القادة ايلَّ عالوقعات اتل اإلرصار ىلع أوًال،
 ،والشمامسة الهوت سليم الشيوخ كنا�سهما اجلديدة. �ب أن ي�ون دلى  قادة  رعند اختيا �ب ابلحث عنه  بما 

 أنة كنا�سنا املحليَّ  دتتأ�َّ ). هل ٩-٥: ١؛ تيطس ٧-١: ٣ تيموثاوس  ١ة يف العالم (وشهادة إ�ابيَّ  ،ةتقيَّ ة وشخصيَّ 
دها الرسول بولس؟ أخىش أنه يف بعض الكنا�س، تم وضع هذه  الت اليت حدَّ ؤهِّ ر فيهم املتتوفَّ حيها للقيادة مرشَّ 

ع)  ع (أو قد يتربَّ ة، واذلي تربَّ ة قو�َّ ة، واذلي دليه شخصيَّ ا لصالح الشخص انلاجح يف األعمال اتلجار�َّ املؤهالت جانبً 
�لس  ة بدًال من توقعات  الكنيسة قيادة تتوافق مع اتلوقعات الرسويلَّ   تطلبغ كب� من املال للكنيسة. �ب أن  لبمب

 . اإلدارة

ا، �ن جزًءا من احلل وليس جزًءا من املشلكة. يقرأ قادة الكنيسة ىلع نطاق واسع وهم �ستعدون تلعليم شعب  ثانيً 
واإلشارة   بانتظام بمؤلف�سليم، فنحن حباجة إىل االستشهاد  الباع نظام ثابت لالهوت  أردنا ضمان اتِّ   ناهللا، ول�ن إ

ليست بذات   مهرطقأو فكر  ضالمن مصدر اليت تأيت ة الالهوتيَّ  اتلعايلمي إىل ضالل انلاس. إن إىل كتب لن تؤدِّ 
راجع بعناية الكتب املوجودة   ك؛ كنيست شعب اهللا. ألِق نظرة ىلع الكتب املوجودة يف مكتبة  األهمية حىت نر�ك بها 

ه هذه الكتب. هل  تك مدخل كنيسيف    بكتطاولة الىلع   "الالهوت    ىلع  أم أنها �شجع  ،انلاس إىل مر�ز الالهوت   توجِّ
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" اذلي يأخذ انلاس يف الكنيسة إىل مسارات غ� مألوفة؟ �ب ىلع قادة الكنيسة استخدام نفوذهم تلوجيه  اجلديد
 . �و اهلوامش  بعيًدا همعدفمن  ب بدالً ما هو حق و�رَّ   إىلانلاس بانتظام مرة أخرى 

ام  بانتظام  يتابعوا اللكمة يوم األحد. �ب ىلع قادة الكنيسة أن ب الوعظق من تتدفَّ  اخلدماتر أن لك ثاثلًا، تذكَّ  اخلدَّ
  ا عً املجتمعة ممنتصف األسبوع أو املجمواعت الصغ�ة بالعبادة للكنيسة    اجتمااعت ملعرفة كيف ترتبط  العلماني�  

األوسع للكنيسة. قد تؤدي   اخلدمة " معزولة عن صوامعيوم األحد. من السهل ىلع املجمواعت الصغ�ة أن تصبح " 
امهذه العزلة إىل تضخيم صوت أحد   إىلم خاطئة للكنيسة ومنحهم منصة إلدخال تعايل املر�سمةىلع القيادة  اخلدَّ

ة  ا، باختيار األشخاص املسموح هلم بتعليم وقيادة �مواعت رسميَّ الكنيسة. يم�ن اتلخفيف من هذا اخلطر، جزئيًّ 
اختيار املنهج اذلي ستستخدمه لك �موعة بعناية. ومع ذلك، اعدة ما ت�ون هناك حاجة  �داخل الكنيسة بعناية و 

�شلك   والتشجيع  ،والصالة، الكتاب املقدس مًعا للتدر�ب ساتذة درس أ مجع قادة املجمواعت وا  :ةإىل خطوة إضافيَّ 
. �ب ىلع  اخلدمةهلذه  ةً وليس منافس  — اللكمةب الوعظ خلدمةد من أنهم يرون خدمتهم امتداًدا . تأ�َّ دوري 

ام العلماني�القساوسة، والشيوخ، والشمامسة، واخل   . هلمووهبها اليت داعهم اهللا إيلها  اخلدماتيف  حدوا يتَّ أن  دَّ
 . )١٦: ٤(أفسس    حبةامل يب� جسد املسيح نفسه يف  �شلك مالئممًعا  العملب

ة إذا اكتشفنا أن اتلعايلم ، قد ال تزال املواجهة رضور�َّ حدوث هذاملنع ، ىلع الرغم من بذل قصارى جهدنا لألسف
خت يف الكنيسة. ذللك، فإن اخلطوة الرابعة � القيام بالعمل اجلاد للمواجهة. ىلع الرغم من األشياء اخلاطئة قد ترسَّ 

�ن إىل بعضهم ابلعض عرب اإلنرتنت، بها ث �شعر انلاس حبر�ة اتلحدَّ  اليت البشعة عدم الكشف عن  خلف  متسرتِّ
" يؤدي أحيانًا لطفاء�ون ن"أن  مواجهة. إن ميلنا إىلال توجد به االفرتايض، فإننا نعيش يف عرص  باتلواصل ةو�َّ اهل

، اآلباء  سنًا  يف اإليمان، وهم األخوة واألخوات األ�رب  ماءب املحادثات الصعبة. �ب أن ي�ون أوئلك احلك إىل جتنُّ 
 .ين قد يزعزعون السالم وانلقاء يف الكنيسةأوئلك اذل وحض لتو�يخ بلطف لواألمهات يف الكنيسة، ىلع استعداد 

الكنيسة للسيد سميث. لم   رأيهنا. لقد رشح حبزم، ول�ن بلطف،  مفيدمثال القس بوب يف القصة أعاله 
)، كما أنه لم يبالغ يف رد فعله (بمواجهته علنًا أو طرده  ا ن من تلقاء نفسه يتجاهل هذه القضية (ىلع أمل أن تتحسَّ 

ة ألوئلك اذلين هم ىلع  سالم ونقاء الكنيسة � أيضا فرصة للخدمة الشخصيَّ   فظفرصة دلينا حل من الكنيسة). لك  
 .خطأ

الكنيسة   شعب لكفون �شلك خاص حبماية الكنيسة من اتلعايلم اخلاطئة، فإن الكنيسة ملكَّ  مسؤول�يف ح� أن 
  ١(  هاتلعليم اذلي �سمعون  فحص بعد    باحلسنأن يتمسكوا  ) و١١:  ١٧الرسل  (أعمال    ب��ةمدعوون ألن ي�ونوا من  

واألطفال   والنساء،  جال،يم�ن للرحيث  نا، ت�ون انلتيجة كنيسة آمنة  ود ). عندما يبارك اهللا جه٢١:  ٥  الونييك�س
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عبادة شعب  اجتماع يوم أحد يف لك اللكمة و�دمهم الوعظ بث إيلهم من خالل خدمة أن يثقوا يف أن اهللا يتحدَّ 
 . اهللا

ة  من ادلراسة وشخصيَّ   ا شاقً   ب عمالً يف العادة. يتطلَّ   فاتنًا من أجل السالم وانلقاء يف الكنيسة ليس عمًال  العمل  إن  
ر أنه يف الوقت اذلي يبدو فيه  . يف تلك اللحظات، تذكَّ أيدينا يف يأٍس  أن نرفعيف بعض األحيان  من املغري ثابتة. 

اهللا. سيأيت يوم  اذلي وعد به ستقبل امل ا يعتمد ىلع مسعينا تلحقيقهة اآلن، فإن حقيقة هشَّ  ئها سالم الكنيسة ونقا 
فيه   حرضسيُ ). سيأيت يوم ٢٧: ٢١اجلديدة، ولن ي�ون شعب اهللا يف أي خطر (رؤ�ا  أورشليمتغلق فيه أبواب  نل

سة  نعمل من أجل سالم ونقاء الكني إننا ). ٢٧: ٥(أفسس  د�ساليت بال �سوع الكنيسة نلفسه كعروسه الطاهرة 
 الوقت املع�َّ من اهللا. مع أخذ ذلك ايلوم يف االعتبار، و�ن ىلع ثقة من أنه سيأيت يف 

 

  لة ورئيس حتر�ر � ،ت�ساسيف والية وسنت، أ بمدينة ة إر�ك الندري هو قس يف كنيسة الفادي املشيخيَّ  القس
 . )Modern Reformation" (اإلصالح املعارص"

 

 . تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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