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 هل يصمد املركز؟ 

 كيث أ. ماثيسون بقلم  

ر   سمعُت اللكمات اتلايلة ترتدَّد آالف املرات: "اكرز لكفيين؟ أليس هذا تناقًضا؟ فالاكلفينية تقوِّض من الكرازة". تكرَّ
مسلًَّما هذا االتهام كثرًيا دلرجة أن قليلني هم َمن أصبحوا يبذلون جهًدا ملناقشته؛ ويف املقابل، صار ببساطة أمًرا  

رنا أحدهم برجال مثل   به. وبغض انلظر عن أن بعًضا من أعظم اكرزي الكنيسة اكنوا اكلفينيني، يلزم فقط أن يَُذكِّ
جورج وايتفيدل، ودافيد بريرند، وويليام اكري، "أبو اإلرسايلات احلديثة". لكن يقال نلا ردًّا ىلع ذلك: "صحيح أن 

لفينيني يف الوقت نفسه، لكن اكن ذلك ألنهم اكنوا متناقضني مع أنفسهم".  هؤالء الرجال اكنوا اكرزين عظماء واك
 هل هذا صحيح؟ 

الكرازية، مثل  تتعارض مع بعض األسايلب  الكرازة، لكنها فقط  تتعارض مع  الاكلفينية ال  حقيقة األمر يه أن 
ذه األسايلب متعارضة مع  أسلوب اتلالعب باملشاعر اذلي ابتدعه أتباع مذهب انلهضة مثل تشارلز فيين. لكنَّ ه

الكتاب املقدس نفسه، وباتلايل ليس من اخلطأ رفضها. فيك تكون الكرازة مرضية هلل، جيب أن تتماىش مع اتلعليم 
. ولكن كيف تبدو مثل هذه الكرازة؟   الكتايب كلكٍّ

 God-Centred  ( الصغري بعنوانR. B. Kuiperاإلجابة انلموذجية ىلع هذا السؤال جاءت يف كتاب ر. ب. كوبر )

Evangelism  "(اهلل  مركزها   اليت  الكرازة  )"نرش دار  إصدار  من  Banner of Truth  يستعرض هذا الكتاب انلطاق .
الاكمل للتعليم الكتايب عن موضوع الكرازة. عرَّف كوبر الكرازة ببساطة شديدة بأنها "املناداة باإلجنيل"، وأوضح 

م يف الكتاب  أن كتابه "يعِّبِّ عن توق إىل كرازة مرك زها اهلل، يف مقابل تلك الكرازة اليت مركزها اإلنسان". ثم قدَّ
 فكًرا الهوتيًّا عن الكرازة. 

اهلل.   لوجود كرازة مركزها  الالزمة  املسبقة  الالهوتية  االفرتاضات  الكتاب بعض  الفصول األوىل من هذا  تعرض 
ط   خلالص اخلطاة من قبل تأسيس العالم. ثم أعقبت  وأوضح كوبر أن اهلل نفسه هو مصدر وأصل الكرازة، ألنه خطَّ

لة عن حمبة اهلل، واختياره للخطاة، وعهده. وبعد إرساء هذه األسس الالهوتية الرضورية،   هذا مبارشة دراسات مطوَّ
دة للكرازة، بدًءا من سيادة اهلل اللكية واإلرسايلة العظىم.   تناول كوبر اجلوانب الكتابية املتعدِّ

لعظىم، أوىص يسوع أتباعه بأن يتلمذوا "مجيع األمم"؛ وباتلايل، فإن نطاق الكرازة كوين واعم. ينبيغ  يف اإلرسايلة ا
ا بما خيِّبنا به الكتاب املقدس بشأن رضورة اإليمان باملسيح للخالص،  املناداة باإلجنيل للجميع. فإذا كنا نؤمن حًق  

ائد غري القويمة من مدى إحلاح الكرازة بتعليمها بأن  سيصري مدى إحلاح الكرازة واضًحا جليًّا. تقوِّض بعض العق
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غري املؤمنني سيحصلون ىلع "فرصة ثانية" بعد املوت. لكن، ما من تِّبير كتايب ملثل هذا اتلعليم، واتلأكيد عليه  
 هو حمض ختمني. 

سيطيعون يف رسور   ينبيغ أن يكون دافعنا الرئييس إىل الكرازة هو حمبتنا هلل وحمبتنا للقريب. فاذلين حيبون اهلل
وفرح تكليفه هلم بالكرازة واتللمذة. واذلين حيبون قريبهم لن يرغبوا هلم يف يشء أعظم من احلياة األبدية. فإن 

 هدفهم سيكون أن يروا اهلل ممجًدا بواسطة خالص خطاة نظريهم، حىت تنمو الكنيسة. 

وإن وسائل الكرازة اليت عيَّنها اهلل يه لكمته نفسها. فباملناداة بكلمة اهلل، خيلق الروح القدس بفاعلية اإليمان يف  
دة للكرازة يه اإلجنيل. أوجز بولس هذه الرسالة يف  ، قائاًل: "فَِإنَّيِن 5-3: 15كورنثوس  1قلوب البرش. والرسالة املحدَّ

وَّ 
َ
نَّهُ َسلَّْمُت إيَِلُْكْم يِف األ

َ
نَُّه ُدفَِن، َوأ

َ
ْجِل َخَطايَانَا َحَسَب الُْكتُِب، َوأ

َ
نَّ الَْمِسيَح َماَت ِمْن أ

َ
يًْضا: أ

َ
نَا أ

َ
 قَاَم يِف  ِل َما قَبِلْتُُه أ

". وعندما يسأل أوئلك اذلين يسمعو نَُّه َظَهَر لَِصَفا ُثمَّ لاِلثيَْنْ َعرَشَ
َ
ن اإلجنيل عمَّ ينبيغ  ايْلَْوِم اثلَّاِلِث َحَسَب الُْكتُِب، َوأ

هْ 
َ
نَْت َوأ

َ
ُل  أن يفعلوا يلخلصوا، خيِّبنا الكتاب املقدس بأن اإلجابة يه اكتلايل: "آِمْن بِالرَّبِّ يَُسوَع الَْمِسيِح َفتَْخلَُص أ

 (.31: 16بَيِْتَك" )أعمال الرسل 

م نلا بعض القضايا من قبيل الغرية يف الك رازة، واملنهجية الكتابية للكرازة،  يف الفصول األخرية من كتاب كوبر، قدَّ
رنا بأننا نستطيع أن ننادي باإلجنيل   واتلعاون يف الكرازة، واملقاومة اليت تتعرض هلا الكرازة، وغلبة الكرازة. كما يَُذكِّ

 
َ
َحٌد أ

َ
ُه، ِمْن  يف رجاء عظيم، مشتاقني أن نرى ثمر كرازتنا، يف الوقت اذلي سيكون فيه "مَجٌْع َكِثرٌي لَْم يَْستَِطْع أ ْن َيُعدَّ

بِِلنيَ  ُمتَََسْ اخْلَُروِف،  َماَم 
َ
َوأ الَْعرِْش  َماَم 

َ
أ َواقُِفوَن  لِْسنَِة، 

َ
َواأل ُعوِب  َوالشُّ َوالَْقبَائِِل  َمِم 

ُ
األ يِْديِهْم    ُُكِّ 

َ
أ َويِف  بِيٍض  بِثِيَاٍب 

 (. 10-9: 7إِللِهنَا اجْلَالِِس ىلَعَ الَْعْرِش َولِلَْخُروِف" )رؤيا  َسَعُف انلَّْخِل َوُهْم يَْْصُُخوَن بَِصوٍْت َعِظيٍم قَائِِلنَي: »اخْلاََلُص 

ونتخَّلَّ عن   كوبر،  مناشدة  إىل  إذن  ننتبه  دعونا  دنيوية.  بأسايلب  سامية  أهداف  الكنيسة حتقيق  حاولت  لطاملا 
 األسايلب اليت مركزها اإلنسان. ويلتنا نتمم اإلرسايلة العظىم بطريقة تمجد اهلل. 

 

هو أستاذ الالهوت انلظايم بكلية الهوت اإلصالح بمدينة سانفورد، والية فلوريدا. وقد ألَّف  . ماثيسون  كيث أ د.  
 )"من دهر إىل دهر"(.  From Age to Ageو)"العشاء الرباين"(،   The Lord’s Supper عدة كتب، منها 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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