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 تاريخ الكنيسة واالخنراط يف املجتمع 

 جاري ويليامز بقلم  

خنراط يف املجتمع؟ دعوين أبدأ حدييث بتحذيٍر: ينبيغ أال نقرأ عن  ما اذلي يمكن تعلُّمه من تاريخ الكنيسة عن اال
الشخصيات العظيمة يف تاريخ الكنيسة بهدف أن نصري مثلهم تماًما، وأن ننسخ ظروف جمتمعهم كما يه. هذا لن  

ب دعوة  يكون فقط مشابًها لقول أحدهم "أرى نفيس لوثر القادم"، لكنه أيًضا بمثابة عدم إدراك منا بأن دلى الر
يف   ابلثوا  معناه:  ما  هلم  قال  عندما  كورنثوس،  مؤمين  إىل  بولس  الرسول  نصيحة  دائًما  تذهلين  واحٍد.  للك  ة  ممَّيز

(. فإننا إىل حدٍّ كبري نتاج العرص  24-17:  7كورنثوس    1ماكنكم، وافعلوا ما كنتم تفعلونه عندما داعكم الرب ) 
ن كما لو أن أمامنا اعلًما ال نهايئ من اخليارات. فإننا نسأل أنفسنا: اذلي نعيش فيه، دلرجة أننا نشعر يف بعض األحيا 

"من سنكون؟" ويسهل كثرًيا أن نضيف "لوثر" أو "اكلفن" إىل قائمة اخليارات. وقد تفاقم هذا الشعور السائد يف العرص  
 شخص لألفاتار احلديث بوجود خيارات ال نهائية بسبب انتشار استخدام اإلنرتنت، وبسبب إماكنية تصميم لك

اخلاص به عرب اإلنرتنت. لكن، علينا مجيًعا أن نكون ما داعنا الرب إيله، أي أن نصري أنفسنا، لكن بعد إاعدة  
تشكيلنا وتغيرينا إىل صورة املسيح، وليس إىل صورة شخص آخر. وعلينا أن نكون أنفسنا داخل اإلطار اثلقايف  

الكتاب ية باتلمثُّل باملسيح ليس معناها أن تكون دعوة املسيح اخلاصة يه اذلي وُِضعنا فيه. وحىت تلك الوصية 
دعوتنا حنن؛ وأن نظن ذلك هو من قبيل اتلجديف الرهيب. ينبيغ أن أسىع إىل تتميم دعويت يف وسط املجتمع اذلي  

ة،  وضعين الرب فيه، وأن أحرص ىلع أن يتطوزر هذا املجتمع ىلع حنو يكرم املسيح وفًقا خلصائص هذا املج تمع املمَّيز
 وليس ببساطة عن طريق إرجاع الزمن إىل جمتمع مسييح سابق.

ومع ذلك، يمكن تلاريخ الكنيسة، بل وينبيغ، أن يسهم يف إمدادنا بنماذج فردية وجمتمعية. وينبيغ أن نتعلزم من  
باملسي هو  تمثزل  مثلما  بكالفن  نتمثزل  أن  فعلينا  االختالف.  من  بدرجٍة  لكن  انلماذج  نيع هذه  أن  ىلع  ح، 

االختالفات بيننا وبني اكلفن، وبني خلفية اكلفن اثلقافية وخلفيتنا حنن. ىلع سبيل املثال، املشلكة الرئيسية الاكمنة 
يف نقل عرص اإلصالح ببساطة إىل القرن العرشين يه أن الظروف السياسية ذللك العرص اكنت خمتلفة تماًما عن  

لقرن السادس يف احلقبة اليت فيها صارت املسيحية يه ادليانة الرسمية لدلولة،  ظروفنا السياسية. فقد اعش مصلحو ا 
ل اجلوهري إىل الربوتستانتية باستخدام سلطة احلكومة املدنية. فعىل سبيل املثال،  وباتلايل، استطاعوا تنفيذ اتلحوُّ

ة، أو مصلَحة، بشلك رسيم.  يلجدوا أن دوتلهم أصبحت بروتستانتي  1552استيقظ اإلجنلَّي ذات يوم من أيام اعم  
ق ذلك عن طريق إصدار برملان امللك إدوارد السادس بعض القوانني. وحدث األمر نفسه أيًضا يف مدن   وقد حتقز
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ل إىل الربوتستانتية ىلع املستوى السيايس بواسطة جمالس   سة، حيث صدر قرار اتلحوُّ اإلمرباطورية الرومانية املقدز
 ن، اكن ذلك قبل وقوع اإلصالح الفعيل ىلع أرض الواقع بفرتة زمنية كبرية. املدن، ويف كثري من األحيا 

ق ذلك بواسطة الكرازة   لكنز هذا أمٌر مستبَعد تماًما يف جمتمعنا احلايل. فإذا حدث وشهدنا إصالًحا بالفعل، سيتحقز
دلينا برملان أو جملس  باإلجنيل ىلع أرض الواقع. ومن منظورنا البرشي، حنن بعيدون مسافة قرون عن أن يكون  

. ثمة جوانب من برامج املصِلحني يمكن تطبيقها ايلوم )الكرازة باللكمة كما فعلوا، وتدريب   شيوخ مسييح حبقٍّ
القساوسة كما فعلت كنيسة إجنلرتا(، لكن بعض اتلفاصيل األخرى غري قابلة للتطبيق. وحىت الكرازة باللكمة  

ة يلكرز منها رجال ادلين.  اكنت ُُتَرى آنذاك براعية احلكومة الرب وتستانتية، من خالل كتب تتضمزن عظات مَعدز
وذلا، فإن الكثري مما نتعلزمه من تاريخ الكنيسة عن االخنراط يف املجتمع يَلَزم أن يكون ىلع املستوى العام املتمثِّل  

باالسرتاتيجيات والربامج. ويف يف كيفية السلوك باألمانة املسيحية، وليس ىلع مستوى اتلفاصيل اخلاصة املتعلقة  
حقيقة األمر، إن املجتمع اذلي نعيش فيه أشبه بمجتمع الكنيسة األوىل، حيث اكن املسيحيون يعيشون يف جمتمع  

 وثين، وليس بعرص اإلصالح عندما اكنت أوروبا "ممسحنة" من نواٍح كثرية. 

وبني العصور القديمة هو أصعب من جمرد نسخ األمثلة  وإن اتلعلُّم من اتلاريخ مع الويع باالختالفات املوجودة بيننا  
واملنهجيات عرب القرون إىل يومنا هذا. وباتلايل، يتطلزب ذلك معرفة جيدة بكلِّ من زمان القدماء وزماننا. وأوئلك 

نوا  اذلين ال يتمتعون باملهارة اتلارخيية الالزمة لفعل ذلك ال يزال بإماكنهم أن يسمحوا لذلين سبقوهم بأن يكو
نماذج ملِهمة هلم يف األمانة. فاملؤمن اذلي ال يتمتع سوى بمعرفة ضئيلة باتلاريخ يستطيع أن يستمد تشجيًعا وحتفًَّيا 

 اعًما ورائًعا من قراءته تلاريخ الكنيسة. 

اكفة    عندما نقرأ تاريخ اعئالتنا، يتضح نلا أمٌر ما، وهو أن أسالفنا من املسيحيني أنفسهم اخنرطوا يف جمتمعهم ىلع 
وفنية.   وتعليمية،  واقتصادية،  وقانونية،  سياسية،  وآثار  نتائج  هلا  كتابية  اإلصالح حركة  املستويات. اكنت حركة 
مدى   حول  يتجادلوا  أن  ودون  قلٍق،  يف  أيديهم  املسيحيون  يفرك  أن  دون  املعتاد  يف  تتحقق  انلتائج  تلك  واكنت 

كنها اكنت حتدث ببساطة ألن املسيحيني أطاعوا اإلرسايلة اخنراطهم يف املجتمع )وهذا اختالف آخر عن عرصنا(، ل 
العظىم: فقد كرزوا باإلجنيل، ثم سعوا إىل السلوك يف طاعة. وعندما فعلوا ذلك، خدموا جمتمعاتهم سواء كموظفني  

)كولويس  حكوميني، أو حمامني، أو معلِّمني، أو فنانني، أو مزارعني، جمتهدين يف العمل كما لو اكنوا خيدمون املسيح  
، من خالل طاعتهم األمينة، ودون أن يتخلُّوا عن الكرازة باإلجنيل، جنحوا ال حمالة يف تكوين  23:  3 (، ومن َثمز

جمتمعات مسيحية. ولو لم يفعلوا ذلك، ما كنا ىلع األرجح لنسمع عنهم شيئًا، وذلك ألن اتلأثري واسع انلطاق إليمان  
أن عرصنا احلايل هو وقٌت تلأصيل جذورنا عميًقا يف األرض، لكن  غري منخرط ومنعزل سيكون ضئياًل. صحيح  
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ينبيغ أال خنلط بني هذا وبني االنغالق ىلع أنفسنا واالنفصال عن العالم املحيط بنا. وبينما نسىع إىل السلوك بأمانة 
دة اعدة ما يكون تطبيقها وتنفي نا تاريخ الكنيسة بكلِّ تأكيد بدروس حمدز ذها أصعب، وبقصص  يف املجتمع، سيمدُّ

 مشجعة عن السلوك بأمانة، وكذلك بتحذيرات مفيدة من فعل انلقيض. 

 

هو مدير أكاديمية راعة الكنائس بكلية نلدن لالهوت يف اململكة املتحدة. وهو أستاذ زائر بكلية    د. جاري ويليامز 
 His Loveف الكتاب بعنوان  الهوت وستمنسرت، وأستاذ مساعد بكلية الالهوت ابليوريتانية املصلَحة. وهو مؤل

Endures Forever    ،)"حمبته ثابتة إىل األبد"( والكتاب بعنوانSilent Witnesses   )"شهود صامتون"( . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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