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 ة ة و�عالنيَّ خدميَّ سلطة 
 جون باينبقلم 

ي�شف مسح رس�ع تلار�خ الكنيسة أن اليشء الوحيد األ�رث انتشاًرا من إساءة استخدام سلطة الكنيسة هو عدم  
ة من املؤمن� يفهمون بالفعل كيف . املشلكة � أن قلَّ هلذه السلطة   السليمة للممارسةرغبة شعب اهللا يف اخلضوع 

ةارس السلطة  ض أن ُ�مَ يُفرتَ    خدميَّة الكنيسة. من منظور كتايب، فإن سلطة الكنيسة � " من خالل خدمة    والقوَّ
يُ �عالنيَّةو تعب�  وهو  الترش�عيَّ ؤ�ِّ "،  غ�  الطبيعة  ال  د  أخرى،  بعبارة  للكنيسة.  الكنيسة    يضعة  الرشائع،  قادة 

إن  لطة.   بها وذات السو�فرضون الرشائع والفرائض والوعود من لكمة اهللا الُموىَح   يعلنونوالوعود؛ بل    والفرائض،
 . ة الكنيسةة لصحَّ صحيح أمر بالغ األهميَّ  �شلٍك   هذا األمرفهم 

الاكثويلكيَّ   رأت و�مع  ة،  الكنيسة  وأساقفتها  اتلار�خ  امعها،باباواتها  عرب  قضائيَّ   نفسها  سلطة   حاكمة، و  ،ةأنها 
أنه ُمنحَ الاكثويلكيَّ   الكنيسة  يؤمن قادةة.  و�رش�عيَّ  إلزام  هلم    ة  مدة من مصادر  ستَ الضمائر وفًقا للعقيدة المُ سلطة 

)،  ١٤١٥س وحده. ىلع سبيل املثال، تم اتلأ�يد ىلع عقيدة االستحالة يف �مع الت�ان الرابع (قدَّ أخرى غ� الكتاب المُ 
تب�ِّ  (وتم  اثلا�  املطهر يف �مع يلون  �ُس�َّ ببل  احل )، وأصبح  ١٢٧٤ عقيدة  ما    مر�م بال د�س عقيدة من خالل 

) اتلاسع  بيوس  للبابا  املعصوم  لـ  ١٨٥٤باتلفس�  الوسطى  العصور  يف  الكنيسة  معاملة  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة   .(
واإلعدام   اتلعذيب  استخدام  خالل  من  عن"اهلراطقة"  مفهوم  الكتاب    سلطة  تعكس  نطاق  يتجاوز  الكنيسة 

 . س ب�ث�قدَّ المُ 

الربو�ستانتيَّ  بممارسة سلطةالكنا�س  أيًضا  المُ   ة مذنبة  الكتاب  األخ�ة،  قدَّ الكنيسة خارج حدود  اآلونة  س. يف 
، أو ع�َّ ح سيايس مُ األعضاء باتلصو�ت ملرشَّ   القساوسة�شهد إساءة استخدام للسلطة عندما تطالب الكنا�س أو  

لة من هذه  ة الكنيسة. يف لك حا م باأللسنة لعضو�َّ نة تلعليم أطفاهلم، أو �شرتطون موهبة اتللكُّ عيَّ يفرضون طر�قة مُ 
خاطئ    ة، وقد ألزمت القيادة ىلع �وٍ ة، تم �رش�ع عقيدة غ� كتابيَّ ة أو برو�ستانتيَّ احلاالت، سواء اكنت اكثويلكيَّ 

ب ارتبااًك  . هذه األنواع من إساءة استخدام سلطة الكنيسة �ُسبِّ عليها   بناءً ف  ضمائر أعضائها باإليمان بها واتلرصُّ 
ىلع ذلك، فتلك األمور ترصف الكنيسة    انتباه الكنيسة بعيًدا عن لكمة اهللا ذات السلطة. عالوةً ل  واسع انلطاق وحتوِّ 

  اهللا   لكمة و�  ة  العاديَّ   ائطاذلهاب إىل العالم أمجع كسفراء للمسيح واتللمذة من خالل الوس   و�  –تها  عن إرسايلَّ 
 ).  ٢٠-١٨: ٥كورنثوس   ٢؛ ٤٢: ٢؛ أعمال الرسل ٢٠-١٨: ٢٨سة والصالة (مىت قدَّ واألرسار المُ 

باإلضافة إىل إساءة استخدام السلطة من قبل القيادة، اغبًلا ما ي�ون هناك عدم رغبة دلى املؤمن� يف اخلضوع  
إيله لك سلطان يف السماء    ُدفعَ وقد  د أن املسيح هو رأس الكنيسة.  ؤ�َّ للممارسة األمينة لسلطة الكنيسة. من المُ 
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سلطة إعالن لكمته وراعية    املر�سم� �شلك رشيعل� وؤهَّ املسيح قادة الكنيسة المُ   منحوىلع األرض. ومع ذلك، فقد  
إللزام ضمائر املؤمن� بأي يشء مذكور بوضوح يف    السلطةالكنيسة    وقد منح املسيح شيوخقطيعه وتأديب خرافه.  

لَكَِمِة...  قائًال:ف الرسول بولس الراعة  �لِّ يُ .  ٍد والزمٍ استدالٍل جيِّ بواسطة  منها  �ُستنتَج  لكمته أو  
ْ
يِف َوقٍْت    "اْكِرْز بِال

ب باالستماع إىل لكمة اهللا وطاعتها. �ث  ، فإن شعب اهللا ُمطالَ ذللك).  ٢:  ٤تيموثاوس    ٢ُمنَاِسٍب وََغْ�ِ ُمنَاِسب" (
الشيوخ   الَْمسِ قائًال:  بطرس  اِهَد آلَالِم  َوالشَّ َرِ�يَقُهْم،  يَْخ  الشَّ نَا 

َ
َعِن  .يِح."أ َال  اًرا،  ُ�ظَّ بَيْنَُ�ْم  الَّيِت  اِهللا  َرِ�يََّة  ارَْعْوا   .

ِ�يَّةِ  ْمِثلًَة لِلرَّ
َ
لقادتنا    ون أن �ضع بتواضعٍ ). ذللك، �ن ُمطابَل ٣-١:  ٥بطرس    ١(  "اْضِطَراٍر بَْل بِاالْخِتيَاِر... َصائِِر�َن أ

ة وسلطة  قوَّ ُمِنَحت  سة أيًضا أن الكنيسة  قدَّ منا اللكمة المُ لِّ ع). تُ ١٧:  ١٣باسم املسيح (عرباني�    نفوسنا اذلين يرعون  
، �ب أن يتجاوب شعب اهللا مع  لك). ذل١١-٩:  ٣؛ تيطس  ١٣-١١،  ٥:  ٥كورنثوس    ١؛  ٢٠- ١٥:  ١٨تأديب أعضائها (مىت  

 .ا ن يمارسه شخصيًّ اتلأديب الكتايب كما لو اكن املسيح نفسه مَ 

  نفس   لل�ن غ� مرت�طت� تلأديب كنيس ظهرت داخ  متشابهت�حاتل�  لًعا ىلع  ة سنوات، كنت ُمطَّ منذ عدَّ 
وتتطلَّ اكنت  الكنيسة.   واضحت�  احلاتل�  اتلدخُّ لكتا  الشيوخ  من  ىلع  بان  الفعل  رد  اكن  احلاالت،  إحدى  يف  ل. 

األخرى فاكن ا يف احلالة  رفض اخلضوع للسلطة). أمَّ أي  ة هو الغضب واالضطراب (بمحبَّ   �لس الكنيسة  مواجهة
�شلٍك    رش�ة اجلسد الستعادة  ة رائعة  تيجة عمليَّ �نت انلرد الفعل هو اتلواضع العميق واخلضوع لقيادة الشيوخ. و

س، فإن ذلك  قدَّ ة والسلطة وفًقا للكتاب المُ ة و� أنه عندما تمارس الكنيسة القوَّ همَّ د انلقطة المُ ؤ�ِّ . وهذا يُ كتايب
واذلي صعد إىل السماء يرىع  من األموات  املسيح املصلوب والُمقام  فؤمن وليس للرضر.  ة للممن أجل الرب�ة الروحيَّ 

 ).  ٢٨: ٢٠قطيعه من خالل خدمة الشيوخ (أعمال الرسل 

بانرمان   جيمس  يف    �شلكٍ )  James Bannerman(�رشح  بعنوان   كتابهمفيد  عرش  اتلاسع  القرن  يف  الالكسييك 
 ة، قائًال: ة الكتابيَّ يَّ الكنس السلطة ن اخلضوع ملمارسة"كنيسة املسيح"، ملاذا �ب ىلع لك مؤم

ق باإليمان، أو تتعلَّ   إلعالن احلق اإلل� يف مسألةٍ  خد�  سلطة الكنيسة �شلٍك  تتم مارسةعندما 
مسألةٍ   خد�  �شلكٍ  يف  وقرار تتعلَّ   للح�م  العقيدة  إعالن  قبول  �ب  اتلأديب،  أو  باإلدارة  ق 

 وقبل لك يشء ألنهم متوافقون مع لكمة اهللا؛ ل�ن  واخلضوع هلما    الرش�عة
ً

بناًء ىلع أساس�: أوال
بة من قبل اهللا وموضوعة هلذا  ُمرتَّ  باعتبارها ، اليت تُصدرها ألن الكنيسة � و�شلك ثانوي، ثانيًا، 

 .عينهالغرض  

ستمر يف االعتناء هو ماجللجثة امللعونة، و  خشبةيح الكنيسة عروسه. لقد بذل حياته اثلمينة من أجلها ىلع  �ب املس
شيًخا مر�سًما،  قًسا أو  ). ذللك، إذا كنت  ١٣-١:  ٣تيموثاوس    ١؛  ٢٥:  ٥بها من خالل اخلدمة األمينة للكنيسة (أفسس  
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ة. يف الواقع،  �رش�عيَّ  ئةهي ستم أعضاءول�ا�م الكنيسة،  . أنتم أعضاء يفخدميَّة و�عالنيَّةر أن خدمتك �  فتذكَّ 
� أن   م. الك، فدعوت�الكنيس  ة واتلأديبالقواعد واألنظمة اخلاصة بالعبادة واتللمذة واإلرسايلَّ   تضعونال    مأنت

مجيًعا للعيش    ما أعلنه املسيح نفسه يف لكمته. باإلضافة إىل ذلك، �ن مدعوونحبتة  ة  وتُمارس بطر�قة روحيَّ   تُعلنوا 
خضوٍع  األمناء  لراعية    بفرٍح   يف  شيوخنا �والراعة  ُ�ْعُطوَن    :رشاف  َسوَْف  �َُّهْم 

َ
َكأ ُ�ُفوِسُ�ْم  ْجِل 

َ
أل �َْسَهُروَن  �َُّهْم 

َ
"أل

 ). ١٧: ١٣ِحَسابًا" (عرباني� 

 

هو   باين  جون  لكنيسةادلكتور  الرئييس  املشيخيَّ   الرايع  مدينةة  املسيح  اكرويلنا،  بوالية  �شارلستون،    يف  ساوث 
س هيئة (و " ؤلِّ ، ومُ )Gospel Reformation Networkُمؤسِّ القداسة ف كتاب   In the Splendor of(  "يف روعة 

Holiness( . 

 

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