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 إرضاء اهللا
 املعر�ة مع العالم : ٣املحارضة 

 أر. يس. سربول 

م متأ�د  أفعالأنا  ردود  سألىق  أ�  ىلع    ن  السابقةالفتة  الربّ ،  �ارضتنا  ب�  الفرق  عن  ت�لمنا  السطيح    ح� 
  سيكتب ابلعض قائًال "آر .  السلوك به   عينا إىلاحلقييق اذلي دُ   والربّ ،  اذلي مّ� حياة الكتبة والفر�سي�  والظاهري 
  مراؤون   أو سيكتب آخرون قائل� "أنتم،  ف بالنسبة إيل"دلرجة أن الزمن توقّ   مأخوًذا جًدا بتلك املحارضة  يس، كنُت 

.  قت نفسه دائًما"  الوألنها تبّ� ،  أنها زائفة  واضحألن�م �ستعملون ساعة من ال،  اذلين تتلكمون عنهمكما الفر�سي�  
،  حقيقية   أر�د أن يعلم اجلميع أن هذه ساعة.  انلاس سيبعثون بالرسائل  مجيع  أنا متأ�د من أن  هل الحظتم ذلك؟
تعطي وقتًا صحيًحا   ها هو أنها ل�ن ما يم�ن قوهل عن.  ل�ن لك ما يف األمر هو أنها معطلة،  إنها ساعة أصلية 

 .  يوميًا مرت� 

الطاعة  ، يفاملسييحّ قال مارتن لوثر إن   ل�ن �شلك  .  عديدة   يرتتب عليه اتلغلب ىلع عقبات  رصاعه من أجل 
تدور  أسايس، �ن �وض  اثنت�  حر�ًا ال  أو    واألعداء اثلالثة اذلين يواجههم .  بل ىلع ثالث جبهات،  ىلع جبهة 

و�الطبع أدرك لوثر أنه  .  لوثرهذا اقتباس شه� جًدا ل  –  هم العالم، واجلسد، والشيطان،  املؤمن، ىلع حد تعب� لوثر
إال أنه أدرك أن اثلالثة  ،  األعداء باذلات  وىلع الرغم من أنه مّ� ب� هؤالء ،  قائمة العالم واجلسد والشيطان  ح� أعدّ 

واملسحور    هو ذلك اجلزء من طبيعتنا املأخوذ   الكتاب املقدس   وأن روح اجلسد اذلي يتلكم عنه ،  وثيق  ىلع ارتباط
ىلع الرغم من أننا  إًذا،  .  أحيانًا فيه  سيطرته  و  الشيطان نفوذه  وهذا العالم هو املجال اذلي يمارس   ،العالمبروح هذا  

و� هذه املحارضة،    .�شلك متسلسل  بل سنتطرق إىل لك واحد منهم،  إال أننا ال نر�د الفصل بينهم،  اثلالثة  نم� ب�
 .  عالم"مع ما �سميه العهد اجلديد "ال رصاع املؤمن سنتلكم عن

"اعلم"   و� بعض احلاالت، �ش� لكمة.  هلا أ�رث من وجه استعمال واحد  العهد اجلديد  من الواضح أن لكمة "اعلم" يف 
إنها ،  عندما يتم استعماهلا بهذه الطر�قة  يف اللكمة  نوع من اتلحق� أو السلبيةال يوجد  .  ببساطة إىل هذا الكو�ب

ت لكمة  د ل�ن أيًضا ور.  املشرتي، أو السماوات فوق   عن املر�خ أوتمّ� هذا املاكن م  –   موقع جغرايف ب�ل �ساطة
امليدان   العهد اجلديد   "اعلم" يف متمحورة حول  ،  إىل وجهة نظر مناهضة هللا،  الكو�ب  يف هذا  الساقط   لإلشارة إىل 

 . حول اهللا� متمحورة  ا اإل�سان أ�رث ممّ 

سأقرأ .  يتعلق بالعالم  هذا انلوع من اتلمي� يف ما أجرى    �سوع   أنل�ى كيف    ،يوحنا   سأقرأ مقتطًفا وجً�ا من إ�يل
م بأنه مأخوذ  دعو� أذكر�ّ ،  الوج� من إ�يل يوحنا   باملناسبة، بينما أقرأ هذا املقتطف.  ١٢  واآلية  ١٧من يوحنا الفصل  
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كما أنه يتضمن مقطًعا من  ،  قتله�سوع وتالميذه عشية    من احلديث اذلي دار يف العلية ب�   مقطع طو�ل جًدا  من
صالة  "ـب  هذا هو رسد ما يعرف.  �سوع يف العهد اجلديد  يف أطول صالة مدونة نطق بها   اليت قاهلا �سوع   العبارات

ألجل�م    إنها املرة الوحيدة اليت يُصّ� فيها .  أو "صالة �سوع التشفعية"،  "اليت تالها �سوع   األىلع العظيمة   الاكهن
لكنه يتلكم و�ص� و�تشفع للك  ،  آنذاكتالميذه املوجودين معه    ألجلفحسب  ألن �سوع ال يص�  ،  يف العهد اجلديد

 . تعليمهم  يف األجيال املقبلة من خالل سيؤمن من

نَا َ�ْعدُ سأبدأ من هنا، قال ".  ١٧الفصل    من  ١١والحظوا ما قال يف اآلية  
َ
َعالَمِ   َولَْسُت أ

ْ
ا َهُؤالَِء  ،  يِف ال مَّ

َ
َعالَمِ َوأ

ْ
، َ�ُهْم يِف ال

نَا آيِت 
َ
وقع  امل  هو قال "سوف أرحل من هذا  صحيح؟بوضوح إىل هذا املاكن،    هنا نرى أن لكمة "اعلم" �ش�.  إيَِلَْك"  َوأ

لكنه  .  العالم"  اذلين سيبقون هنا اعمل� يف هذا  أصدقايئ وتالميذي  أنا أص� ألجل  ل�ن اآلن أيها اآلب،  من العالم
 يتابع قائًال "

َ
َها  أ ُب  ا�ُّ

ْ
وُس،  اآل ُقدُّ

ْ
ْنُ اْسِمَك  اْحَفْظُهْم يِف  ال

َ
ْ�َطيْتَِ�، يِلَُكونُوا َواِحًدا َكَما �

َ
يَن أ ِ

َّ
ِحَ� ُكنُْت َمَعُهْم يِف   .ذل

ْحَفُظُهْم يِف  ا
َ
َعالَِم ُكنُْت أ

ْ
  ا ْسِمَك.  ال

َّ
َحٌد إِال

َ
ْ�َطيْتَِ� َحِفْظتُُهْم، َولَْم َ�ْهِلْك ِمنُْهْم أ

َ
يَن أ ِ

َّ
ِكتَاُب الَْهَالِك يِلَِتمَّ  اْ�ُن  اذل

ْ
ا    .ل مَّ

َ
أ

تََ�لَُّم بَِهَذا يِف  ا
َ
َن فَِإ�ِّ آيِت إيَِلَْك. َوأ

ْ
َعالَِم يِلَُكوَن لَُهْم فََريِح اَكِمًال ِ�يِهمْ اآل

ْ
ْ�َطيْتُهُ   .ل

َ
نَا قَْد أ

َ
َمَك، وَ أ ْ�َغَضُهْم  ا ْم الَكَ

َ
َعالَُم أ

ْ
ل

�َُّهْم لَيُْسوا ِمَن  
َ
نَا لَْسُت ِمَن  ا ِأل

َ
�ِّ أ

َ
َعالَِم، َكَما أ

ْ
َعالَمِ ال

ْ
،  ل فارقًا �سيًطا يف املع� حتم  أترون كيف أن لكمة "اعلم" بدأت.  "ل

،  العالم هو ذلك امليدان  بأمور اهللا؟  يتعلق  بل إىل وجهة نظر أحدهم يف ما   موقع جغرايف  حبيث أنها ال �ش� ببساطة إىل 
يف تناقض وتضارب    العالم موجود يف هذا الصدد.  أبًدا إىل أمور اهللا  ونميلي ال  اذلين    املجموعة من انلاس  أو تلك

 . ملكوت اهللا مع ومنافسة

ُخَذُهْم ِمَن  إًذا، قال "
ْ
ْن تَأ

َ
ُل أ

َ
ْسأ

َ
َعالَِم  الَْسُت أ

ْ
َْفَظُهْم ِمَن  ل

َ
ْن حت

َ
�رِ ابَْل أ ِّ نَا لَْسُت ِمَن  الَيُْسوا ِمَن    .لرشِّ

َ
�ِّ أ

َ
َعالَِم َكَما أ

ْ
َعالَمِ ال

ْ
  . ل

َحقٌّ  ُهَو  ُمَك  الَكَ َك.  َحقِّ يِف  ْسُهْم  باملعا�،  هذا الكم  .  "قَدِّ "  كذلك؟  أليسم�ء  �سوع  أيها اآلب أنقال   أنا ال أسأل 
  املسييح   ألنه يف لك جيل من اتلار�خ،  املسيح يف هذا الصدد  أرجو أن نصيغ إىل صالة�م  .  تأخذهم من العالم"

زل أنفسنا ليك  ولع،  العالم هذا  ي�ون فيه أثر النفصال عن لك ما ل  املجتمع املسييح   ضمن   شّد ورصاعوجد دائًما ت
يف    لوقا مراًرا   وقا �د فكرة كررها لإ�يل  فيف  .  إ�يل لوقا    أن نقرأ جيًدا مثًال ما جاء يف يفي�  .نقاوتنا   �افظ ىلع

.  "اخلالص باالنعزال"  اكاليت الفر�سي� اكنت    إحدى العقائد اليت برزت ب�.  الفر�سي�  ما يتعلق بتعليم �سوع ضد
عرب تمضية    � أن �سوع، برأيهم، لّوث نفسه  �سوع واليت أثارت سخط الفر�سي�  أذكر أن أحد األمور اليت فعلها 

 . أبًدا  بأن الفر�سي� لم يقرت�وا منهمعلًما ، واخلطاة وجباة الرضائب العشار�نوقت مع 

وهو اكن فخوًرا بنفسه ألنه  ،  لياك�أ�  وهو اكهن  ،وأحتدث مع صديق يل  الشارع   أذكر أ� كنت ذات مرة أس� يف
  ، وهو يبيع اجلرائد أو ما شابهاكن  ،  وجاء ذلك الصيب الصغ�،  و�نا �س� يف شوارع فيالدلفيا .  ذاته للكهنوت   كرس 
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مال�سه  و�ن قميصه وسًخا و،  ذلك  و�ن وجهه ملطًخا بابلوظة أو غ� ،  و�ن قذًرا جًدا   صغ� مرّشد يف الشارع ودل
وهو �شّد    اكن �اول بيعه �لة أو ما شابه  –  �شّده قائًال "سيدي، سيدي"  ثم اقرتب وأمسك ب�ّم الاكهن و�دأ  .مزقة

فأردت اتلوقف    "   هللا!  "كيف جترؤ ىلع ملس يد اكهن  الصيّب بيده قائًال   استدار الاكهن ونفض يد وفجأة،  .  هل كّمه
 �ظور ملسها من اإل�سان؟"   الاكهن  ذراع  أن  عتباراالىلع  أنت  "كيف جترؤ    صدييق الاكهن قائًال   هناك وانلظر إىل

أي أن  ، اجلذري عن العالم فكرة االنفصالعتنق يلأبًدا وما اكن ، الصيب يف الشارع  أع� أن �سوع اكن يلعانق ذلك
 . فداء اهللابؤرة اذلي �شلك  يبدي أحدهم احتقاًرا للمجال

�سوع   َعالَمِ "قال 
ْ
ال ِمَن  ُخَذُهْم 

ْ
تَأ ْن 

َ
أ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ تأسيس �موعة .  "لَْسُت  �سوع  �شأ  من    لم  أتذكرون  .  اليسيني� جديدة 

يلعيشوا يف    سحبوا من املجتمعإنهم أشخاص ا�  �طوطات ابلحر امليت؟يف    ىلع عملهم  اذلي تم العثور اليسيني�  
جاء املسيح  ،  ابلحر امليتىلع طول    و�ينما اكنوا �تبئ� يف الكهوف .  أنقياء ألجل ميجء املسيح  ليك يبقوا   ،عزلة تامة

.  عالم يلفدي البرشال  ح� جاء إىل  حىت إن املسيح فاتهم  عن العالم   اكنوا منهمك� جًدا يف عزل أنفسهم.  وفاتهم
�رِ فقال �سوع " ِّ َْفَظُهْم ِمَن الرشِّ

َ
ْن حت

َ
َعالَِم بَْل أ

ْ
ُخَذُهْم ِمَن ال

ْ
ْن تَأ

َ
ُل أ

َ
ْسأ

َ
  أي أن حتفظهم بينما يعيشون إيمانهم ،  "لَْسُت أ

 . العالموسط و�عيشون حياتهم 

بعد توسيع العقيدة  ،  لرسالة رومية  اتلطبيق العم�يف ذروة كتاباته يف    الرسول بولس  مهأظن أن هذا يتوافق مع ما يعلّ 
َها  "  بالقول  ١٢تذكرون كيف أنه �ستهل الفصل  .  الالهوتية العميقة ُّ�

َ
ْطلُُب إيَِلُْ�ْم أ

َ
ِْخَوةُ ا فَأ

ْ
فَةِ   إل

ْ
نْ   هللاِ ا  بَِرأ

َ
ُموا   أ   ُ�َقدِّ

ْجَساَدُ�مْ 
َ
َسةً   َحيَّةً   َذ�ِيَحةً   أ َعْقِليَّةَ اَدتَُ�ُم  ِعبَا   ِهللا،ا  ِعنْدَ   َمرِْضيَّةً   ُمَقدَّ

ْ
 �َُشالِكُوا َهَذا  "  ثم ماذا يقول بعد ذلك؟  "،ل

َ
َوال

ْهَر،ا ُوا   بَْل   دلَّ ْذَهانُِ�مْ   بِتَْجِديدِ   َشلْكُِ�مْ   َ�نْ   َ�َغ�َّ
َ
يف اللغة  .  "، و"تغ�""مشالكة:   نظرة ىلع هات� اللكمت�فلنلِق .  "أ

اذلي �ده  أما الفرق الوحيد  .  اذلي �ش� إىل ابلنية أو انلظام ،  "فورم"  وهو  ،اجلذر نفسه  األجنبية، تتضمن اللكمتان
اللكمت�   ب� "الفاصويلا مع    "�شي� كون اكر�" تع�   ماذا تع� ابلادئة "كون"؟   فهو ابلادئة، أليس كذلك؟   هات� 

"أن ي�ون جزًءا  ،  ي�ون معه"  "أن  حرفيًا  إًذا، لكمة "�شالك" تع�.  إًذا، "كون" هنا تع� "مع"  اللحم"، أليس كذلك؟
 . نلظام العالم احلايل" تعارفةاألساسية امل من اهليلكية

ال .  حذاء  يف بيتسربغ لرشاء اصطحبت� أ� إىل وسط املدينة،  السادس، ىلع ما أظن  أذكر أ� ح� كنت يف الصف
كنا ننظر يف جهاز ،  ذلك احلذاء اجلميل  يلل�ن بينما اكن املوظف �ّرب    .األمر  أتذكر هذاما زلت  أعلم ملاذا  

 هذه األشياء   م ال يزالون �ستعملونال أظن أنه.  احلذاء  فننح� ل�ى أصابعنا عند طرف  األخرض  األشعة السينية
  م� و�ن ابلائع لطيًفا جًدا وأخذ ي�لّ . فىت، اكنت ت�نولوجيا اعيلة  لكنها اكنت مهمة جًدا ح� كنت، حىت ايلوم

فطفرت عن مقعدي وقلت   األمور يف املدرسة؟"   ه وقال يل "كيف جتري فنظرت إيل،  عن املدرسة والصف السادس
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"ال يمكنك    جانبًا وقالت  وما إن ابتعد ذلك الرجل، أخذت�  عقت أ� تماًما!فُص ،  الصيب األ�رث شعبية يف صيف"  "أنا هو
بًدا بهذه ال �ب أن تتلكم أ.  جًدا ومتعجرف وفظ  قالت "هذا رهيب! هذا الكم مغرور.  أن ت�لم انلاس هكذا"

ح�    ألن هديف يف احلياة  ،لم آبه ابلتة  اتلواضع، ل�ن أتعلمون أمًرا؟  عن فضيلةمطنبة  عظة  أسمعت�  و.  الطر�قة" 
شبيًها بهدف سائر اتلالميذ    السادس  ح� كنت يف الصفاكن هديف  ،  لم ي�ن اتلواضع  كنت يف الصف السادس

ألننا ح� نبلغ سن  .  اإل�سان األ�رث شعبية ىلع اإلطالق  ماذا؟أال وهو أن أ�ون  ،  الصف السادس يف هذا العالم  يف
ولوجود �تمع حيث  ،  آبائنا وأعمامنا وعماتنا   غ�خاريج    حيث نتيقن أخً�ا لوجود اعلم ،  املراهقة  املراهقة وسن�
  تقر�بًا   عمر اثلاثلة عرشة من ال  أصدقائنا يف  إن الشعبية ضمنف،  احل�م علينا أو قبونلا أو رفضنا   يتم تقديرنا أو

دلرجة أنه يالزم  ،  فإن األمر �سحق روح اإل�سان  ،�َظ بقدر مع� من الشعبية  ولم.  تصبح من أهم أهوائنا يف حياتنا 
 .  نفوسنا بقية حياتنا 

أ� إن أردت أن أ�ون ،  يف الصف السادس  لمتتع  كما ،  لكننا نتعلم يف سن الطفولة،  ير�د اللك أن �به اآلخرون
، مدرسيت  إن أردت أن أ�ون األ�رث شعبية يف.  واثلمن األهم للشعبية هو املشالكة.  ثمن يلع أن أدفعه  ثمةف  ،شعبيًا 

رضب الكرة    معدالت  و�ن يلع أن أعرف؛  وأحدث األاغ� األ�رث شعبية،  األاغ�  اكن يلع أن أعرف لكمات أحدث
اكن يلع االستماع  ، تلثبت أنك رجل فع� اليت تفعلها  اكن يلع أن أتم�ن من فعل األمور.  يف فر�ق ب�اتز  باملرضب 

وأن أشارك يف األلعاب  ،  ف أمري املتجر من دون أن يُ�شَ   وأن أحاول أن أرسق شيئًا من،  وقبوهلا   إىل اتلحديات
فمارست .  علي�م  وحترصون ىلع أال تقبض الرشطة  املدينة  ح� تطارد�م الرشطة يف شوارع ،  تلعبونها يلًال  اليت

 . ما اكن عليك فعله تلصبح شعبيًا   ن هذاتلك األلعاب لكها، أل

تلقول    الشجاعة  ب�، حتتاج إىل املز�د من"  تاكن  دائًما كمراهقأيب    ألقاها من  نت كاليت   لعظةا وما زلت أذكر أن  
تعلم  "أيها الشاب، أال  : يقوهل يل أو الالكم اذلي اكن مدير املدرسة  ؟عظة ماثلةهل سمعت يوًما  ".  ما تلقول "نعم" "ال"

أحاول أن أريض    و�نت أجيب "ل�ن أال تدرك أ� ال.  باإلضافة إىل أمور أخرى مشابهة  أمك يف الظهر؟"  أنك تطعن 
يتم  .يم أ�أن ال أحاول أن أشالك �ِ ؟  أ�   تلك إًذا، كأوالد �ن نمارس مجيع    .  احل�م يلع، وسط أصدقايئ"  هنا 

ل�ن ما إن .  املراهقة القص�ة األمد  ذه إحدى ظواهره ل�ن بالطبع،    .تلحقيق هدف الشعبية املرجو  بيع األال
يُقال إن الفرق الوحيد    كذلك؟  وال نعود نقلق �شأن الشعبية، أليس  نضع األمور الصبيانية جانبًا   نبلغ سن الرشد حىت

هو   أصدقائنا هدف الفوز بقبول    تتغ� األلعاب، و�تغ� اثلمن، ل�ن.  ثمن ألعابهم  والصبيان هو ماذا؟  ب� الرجال
 .لك يوم من أيام حياتنا  أمر �شّدنا 
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.  دلى األملان لكمة لوصف األمر  املشالكة؟  ما اذلي �علنا ننجذب وراء.  مشالكته  إًذا، القوة املغر�ة يف هذا العالم �
لكمة    لونهما إىلوّ و�  هما و�مزجان  سَم� �دديناإنهم �ستعملون    باللغة األملانية  تعرفون كيف يقول األملان ذلك

اليت.  واحدة اهلونلدية  اللغة  إهانة  اقصد  ماثل  ال  أمر  فعل  يف  أبًدا  تفكر  لكمت�  .ال  يأخذون  األملان    ل�ن 
،  ل��ة�ست" يف اللغة اإل�ب�لمة "اغ  �د من أن�م سمعتم مجيًعا أنا متأ.  زايتغا�ست"يلصبحا لكمة "  و�لصقونهما 

" لكمة  يتا "ز.  الصغ�ة اليت تظهر يف الليل  نوع من األشباحابلولرتاغ�ست  و.  "بولرتاغ�ست"ألن�م سمعتم ب�لمة  
تع� حرفيًا "روح    "زايتغا�ست"  إًذا، هذه اللكمة املر�بة .  "الروح"   �ست" لكمة أملانية تع� و"اغ ،  "الزمن"  أملانية تع�

املقبول  و  سائدالوالرائج  هو األمر  ا  م  :و أساًسا اآليت ه  "زايتغا�ست"ـوما يقصده األملان ب.  أو "روح ادلهر"،  األزمنة"
 ما اذلي نفعله؟ 

،  بل كفيلسوف أيًضا   ليس فقط كشخصية أدبية يف أملانيا ،  أحدهم رجًال مهًما جًدا  يف القرن اتلاسع عرش، أصبح
،  موت اهللا   بإعالنه  اشتهر وتعلمون أن نيتشه  .  وهو يدىع فر�دير�ك نيتشه،  و�زر كواحد من أهم انلقاد يف جيله

وتطرف    ر وتب� هتلر األم.  �رشي خارق  حيث اكن �سىع إىل إ�شاء جنس،  ابليولوجية"  و�تأييده ملا أسماه "ابلطولة
الساحقة من    قال إن األغلبية  ،و� ذلك اتلذمر.  أورو�ا يف القرن اتلاسع عرش  ر من تدهوره تذمّ ل�ن نيتش.  به

قال "انلاس  ،  أي أن انتقاد نيتشه جاء اكآليت ،  ة القطيعأخالقي  ا تمليه عليه  وفق ما   –  ىلع حد تعب�ه   –  تعيش  انلاس
.  الراهن"  أمر متوقع منهم يف وضعهمأي    دون شجاعة   تمي� ومنمن دون    يطيعون   مإنه؛  القطيع   بمعظمهم �شبهون

عبيًدا يصبحون  هم  آخر،  ادلهر "زايتغا�ست"  ـل  بتعب�  لروح  اخلارق،.  أو  بالرجل  نادى  إن .  "أو�رمنش"  ذلا  قال 
 ،نيتشه حبسبالرجل اخلارق  ،بتعب� آخر .و�تجرأ ىلع اتلفك� بنفسه، اذلي يرتك القطيع هو الشخص األو�رمنش 

 .  هو اذلي ال �شالك إطالقًا 

لك�  .  االثنان إىل عدم املشالكة  نا يدعو  –  ب� العهد اجلديد وعدمية نيتشه  الوحيد  هذا هو وجه الشبه   ىلع األقل
ْهَر"  َوَال �َُشالِكُوا َهَذابولس يقول "ل�ن    .انلوع نفسه من عدم املشالكة  ليس  أسارع إىل اإلضافة أنه إن اكن  .  ادلَّ
ونقول  ،  فقط  ننظر إىل املقطع ونقرأ نصفهألننا  ،  فهو هذا املقطع  املقدس حّرفه املسيحيون  يوجد مقطع يف الكتاب

من    ،أتدر�ون.  ادلهر"  �ب أن نُعرف بعدم مشالكتنا هلذا ،  أردنا أن ن�ون أبراًرا فعًال   إن  اهللا منا هو أننا  "ما ير�ده
ومن ناحية أخرى، .  إىل أن تقبلنا اجلماعة  �ن نتوق �شدةفكما أرشت سابًقا،  .  عدم املشالكة  ، مدى صعو�ةناحية

  سهولة عدم املشالكة؟ أتدر�ون مدى 

  وما سنفعله هو أننا سنبّ� ،  "سوف نظهر للعالم أننا �تلفون  املسيحي� هو أنهم يقولون   احلصول ب�ما يميل إىل  
ولن نذهب إىل  ،  ما يع� أننا لن نرقص، ولن نتربج،  العالم عرب رفض املشار�ة يف دنيو�ة  اختالفنا عن العالم مدى

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٦   جم�ع الحقوق محفوظة ٢١٢٠ ©

تم توظييف ألعلّم الكتاب  ،  أستاذ يف لكية مسيحيةاألول ك  أذكر أ� ح� ذهبت إىل عم�   ."الورق  السينما ولن نلعب
و�دأوا يلعبون   فأخرج بعض اتلالميذ ورق اللعب،  يف نزهة ىلع الشاطئ  وقبل بداية العام ادلرايس، خرجنا .  املقدس
الورق.  بر�دج  وصادر  العميد  لعبة،  فجاء  أن  اكتشفت  إذ  ُذهلت  الوحيدة   عندئٍذ  تللك    الورق  �ُسمح  اكن  اليت 

خال  �  املسيحي� بلعبها   ناملجموعة م  ح� كنت    الرخ   خ؟ أنا توقفت عن لعب"رفقلت  .  لعبة الورق املسيحية  –   رُّ
  يف لعبة  �شارك يف مبار�ات  أن أستاذ اتلعليم املسييح دليهم  وقلت "ماذا سيفعلون ح� ي�تشفون   يف اثلامنة!"

ق أن   ختيّلوا ذلك!.  لعبة الرب�دجيف    رويح أو غ� رويح  لم �طر يف بايل أبًدا وجود أمر  الرب�دج؟"   إنه أمر ال يصدَّ
انلوع من األمور  ثقافية فرعية  يربز هذا  ننظر من   .يف  أننا  يفعلها ،  حونلا   ل�ن ما �دث هو   ونرى األمور اليت 

العلما�  يف   أشخاص نبدو،  العالم  أال  ىلع  �رص  أن  نر�د  العلماني�إطالقًا    و�ن  األشخاص  هذه  ،  مثل  فنضع 
 .املشالكة لعدم  لزائفةاألشاكل ا

 .  املشالكة  هذه أشاكل سطحية من عدم .  خ عالقة بلعبة الرُّ   أيها األحباء، ليس مللكوت اهللا أي
ّ

 �شالك  إن أردت أال
لكّفه األمر    �ن شخًصا يفعل الصواب حىت إن،  �ن شخًصا يم�ن الوثوق ب�المه، باملع� الكتايب  هذا ادلهر 

 
ً

نبدأ �ن باعتمار قبعات    العالم يعتمرون قبعات بيضاء  يع� أنه إن بدأ اجلميع يفوهو ال  ،  هذا أمر �تلف.  ماال
ونرى أنه ال ،  لكننا نقرأ اجلزء املتبيق من اآلية.  العهد اجلديد عنه  يتلكم    ليس هذا نوع عدم املشالكة اذلي.  محراء

و�ادئة اللكمة � بيت  .  ن نتغ� أيًضا بل إنه �در بنا أ،  ادلهر ببساطة بهدف عدم املشالكة   �شالك هذا  ال�در بنا أ
 .هذا العالم احلارض تر�يبة وختطي اتلغ� يع� جتاوز. القصيد 

  سأتله "ماذا يع� لك أن ت�ون .  قال يل أمًرا يف األسبوع� األول�  إىل املسيح  يف بداية إيما�، الرجل اذلي قاد�
سأتفوق و،  انلضالسأتفوق عليك يف  و،  سأتفوق عليك يف العملهو أ�    فقال "ما يعنيه يل أن أ�ون مسيحيًا   مسيحيًا؟"
 يف العالم  دعوة إىل اتلفوق تتجاوز معاي� ما ،  اتلفوق  فأدرك أن املسيحية � دعوة إىل"،  املحبةعليك يف  

ً
.  اكن مقبوال

 أن يفرض القضاء   ر�دأو أننا ن،  العالم  ومقبول يف بقية  ما هو قانو�  األخاليق  رشاداإل  ايلوم �ستمّد معظم املسيحي� 
أو  ،  مهما فعلت املحكمة العليا   املسيحية تبىق نفسها   مهًال، األخالقيةلكننا نقول "،  ألخالقيات املسيحيةاملد� ا

 قال "أطيعوا وصاياي" هو  .  دلينا رب يعطينا أخالقياتنا ووصاياه".  أنا ال أتّبع هذا انلمط  مهما قالت املحكمة العليا 
 .مسؤويلتنا هذه � 
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 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ  اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews( ورُ دْ نْ أ

Chapel(   ا اكنَ مَ ا، كَ �دَ ورِ لُ فْ   ةِ اليَ وِ د بِ ورْ فُ ا�ْ سَ   ةِ ينَ دِ  مَ يِف   
َ
   يَّةِ لُكِّ لِ   يٍس ئِ رَ   َل وَّ أ

ْ
ْ   تاِب كِ ال ِس قَ مُ ال  Reformation(  الِح ْص إلِ لِ   دَّ

Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
َ
نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّونَ لك
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