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 كنيسة العرص احلديث؟  و احلل اذلي حتتاجهما ه
 بقلم ستيفن لوسان

زمن جون اكلفن، لكننا �د أنفسنا    من اآلن يف القرن احلادي والعرش�ن، أي ما يقرب من مخسمائة اعم    عيشإننا ن
اكلفن،   أياما يف بداية فلسة روحيًّ مُ  الرسميَّةكما اكنت الكنيسة ف حرجة بنفس القدر من تار�خ الفداء.  �ٍيف ساعة

  ستبدو ة، فمن خالل املظاهر اخلارجيَّ   ةالكنيسة اإل�يليَّ   ن قمنا بتقييمإأخرى يف عرصنا. باتلأ�يد،    مرة  ف� كذلك
ة املعارصة  يبدو أن املوسيىق املسيحيَّ كما  .يف لك ماكنعدادها أكنا�س الضخمة يف ال �د مزدهرة.  قتالو اهذيف 

ىلع طول  ة مسموعة  ة املسيحيَّ السياسيَّ   حزابواأل  .جات الكب�ةاملدرَّ   مأل ت   ةبرش�َّ عات الجمُّ واتل ودور النرش مزدهرة.  
  واملأساة � . مبيض من اخلارجكب� قرب  ة � إىل حدٍ يليَّ ابليت األبيض. ومع ذلك، فإن الكنيسة اإل� الطر�ق إىل

 ة. ة احلقيقيَّ ة ختيف حاتلها ادلاخليَّ أن واجهتها اخلارجيَّ 

جديد   عالٍج لد وال وج ف. زمن بعيدمنذ  ِلحونصمُ أن نفعل ما فعله اكلفن والعلينا ؟ �ب هفعلاذلي علينا  ما ف
ك بللمشالك القديمة. �ب أن نعود إىل املسارات القديمة. �ب أن  ة ة مر�ز�َّ نتمسَّ الوعظ الكتايب مرة أخرى.  وقوَّ

�ؤ�ِّده  و، املسيح�تمر�ز حول و اهللا،  دو�ُمجِّ  ،اهللا لكمة كهحترِّ �ب أن ت�ون هناك عودة حاسمة إىل الوعظ اذلي 
ة  �نفرسِّ ظ المُ الواعَّ جديد من    ماسة إىل جيلٍ . �ن حباجة  الروح القدس بالقوَّ

ً
اكلفن. �ب    ةشخصيَّ من نفس    ، رجاال

أ�رث  إىل  ، �ن حباجةٍ باختصارٍ  .مرة أخرى  "واتلواضع واللطف أن "يعظوا باللكمة الرمحةب متلئ�ىلع القساوسة امل 
 املنابر و�عالن لكمة اهللا جبرأة. ىلعاكلفن للوقوف مثل  من شخٍص 

التراجع الوعظ ال  هذا الرجل العظيم شهد مبارشةً ف هنا.  اللكمة األخ�ة جنتشارلز سربلسيكون  طلق  وأ  يح والفعَّ
 : هذه ادلعوة 

 أي ايتفي�، وبنيان، و�وحنا و �لفن، و لوثر،  �تاج إىل املز�د من
ً

تلمي� العرص   مناسب�  رجاال
من أين  فالرعب يف آذان خصومنا. دلينا حاجة ماسة ملثل هذا. أسماؤهم  تبُث اذلين، واتلأث� فيه

فهو يف الوقت املناسب.  تلك العطايا  �سوع املسيح للكنيسة، وسوف تأيت  عطايا  ميأتون إيلنا؟ ه
صالح  لقديم الا   يُوعظ باحلق، وعندما  ظواعَّ للهيب  اذلعرص  إىل المرة أخرى    إاعدتنا القدرة ىلع    دليه 
يف يد   داةهذه األكون تسف املذبح،  اليح منباجلمر شفاههم  مسوسة أخرى من قبل رجالمرة 

 يف األرض...  ةوشامل ةكب�  نهضةتلحقيق  القدس الروح
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اس  نلإل�يل وفتح آذان ابا الوعظ البسيط  غ�اس انل غي�أنا ال أحبث عن أي وسيلة أخرى تل
�رُس  اخلدمة فمن خالل لسماعه. يف اللحظة اليت حتتقر فيها كنيسة اهللا املنرب، سيحتقرها اهللا. 

 تها.ومبار� كنا�سه بإحياء الرب دائًما 

  �ب   . بلمرة أخرى   اكلفن  إىل أمثال  �تاجفنحن  .  يومنا هذاة مرة أخرى يف  ن القلبيَّ ج سرب   صالة  أتم� أن �ُستجاب
من جديد يف هذه الساعة. يلعطينا رئيس   قامونمُ  مة اهللا، س�اهنعممرة أخرى. و� اكلفن مثالأي�ون دلينا  أن

  �،�ن الكتابيِّ فرسِّ ظ المُ واعَّ ا من الالكنيسة مرة أخرى جيشً 
ً

 إصالح جديد.  ستنفدون من أجلِ هللا مُ  رجاال

 

وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات   ).OnePassion( ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس هيئة خدمات وانباشون
، ومدير ملعهد الوعظ  )The Master’s Seminary( يلجون�، ومدير برنامج ادلكتوراه يف اخلدمة يف لكية الهوت 

 .اتلفس�ي. وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا 

 

 .  يلجون�موقع  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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