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 دينونة ورمحة 

 جون ر. دي. ويت بقلم  

عندما بدأُت أفكر فيما جيب أن أقوهل يف هذه الصفحات، وجدُت نفيس منجذبًا يف اجتاهني. اكن دافيع األول هو  
يل القادم ىلع أن يقاوموا هذه احلالة أن أريث حالة اتلدهور الرويح اليت الحظها أفراد جييل عن كثب، وأن أحث اجل

بأمانة وشجاعة متواصلتني. لكن، بعد تفكري، بدا يل من الصواب أن أشكر اهلل أيًضا ىلع أعمال انلعمة الرائعة 
اليت جُتَرى يف الوقت احلايل، حىت وإن اكن ذلك حتت سماء ملبَّدة بالغيوم، ويف ظروف غري مواتية تماًما. ربما يمكنين  

 العمل ابلطويل املتمثل يف اتلحرك يف الك االجتاهني يف الوقت نفسه. تنفيذ  

انقىض اآلن حنو مخسون اعًما منذ رساميت خلدمة اإلجنيل. لكن عندما كنُت ال أزال أدرس علم الالهوت، ثم  
كنا نالحظها يف اليت  األمور  الكثري من  بسبب  ينفد  منا  الكثريين  العهد، اكن صرب   رصُت رايع كنيسة حديث 
الكنائس، لكننا رأينا أيًضا أننا كنا ىلع حافة صحوة. وقد توقعنا أن مثل هذه احلركة اليت سيجريها الروح القدس  
ة إىل إيمان الكتاب املقدس، وتثمر عدًدا ال ُُيىص   ة واملرتحنر ستجرف أنقاض الالهوت الليربايل، وتردُّ الكنيسة املتعِّثر

 ا هذه دون حتقيق إىل حد كبري ال ُيتاج إىل ديلل. من اختبارات اإليمان. وإن بقاء آمانل

لكن خالل ستينيات القرن العرشين، اكتسبُت منظوًرا جديًدا لألمور، عندما عشُت بلضع سنوات يف هونلدا  
ويف إجنلرتا، حيث اكنت الكرازة املسيحية قد تدهورت بالفعل آنذاك ىلع هذا اجلانب من املحيط األطليس إىل حدٍّ  

وره. واكتشفُت أن الكثري من األوروبيني اكنوا ينظرون إىل الكنائس األمريكية نظرة حسد وازدراء: ال يمكن تص
الواليات املتحدة اكنت ال تزال تبدو نابضة باحلياة، ونظرة ازدراء ألننا حبسب  نظرة حسد ألن احلياة ادلينية يف 

كن منذ ذلك احلني، تغريَّ احلال يف الواليات  رأيهم لم نكن قد تصاحلنا بعد مع واقع العيش يف العرص احلديث. ل
نون منه أصبح اآلن واضًحا ىلع لكر  ًا جذريًّا، وذلك االحندار نفسه اذلي كنا نظن يف غرورنا أننا حمصَّ املتحدة تغريُّ

 وجه.

الكتاب  ال يسُعنا تقديم أير تفسري بسيط ملا حدث، ومن الرضوري أن حنتفظ بمنظور تارييخ عن األمر. فيف أزمنة  
فأوئلك   ونهضة.  بإصالح  رمحته  يف  اهلل  قاطعها  املشابه،  اجلدب  من  أخرى  أزمنة  حلَّت  القرون،  وعرب  املقدس 

" استهزأوا من  لطاملا  أو احلارض،  املايض  أنفسهم، سواء يف  إيماناحلكماء يف أعني  املسيحني، وأعلنوا أن  بساطة   "
ال اذلين قالوا اإلجنيل غري جدير باتلفكري اجلاد؛ لكن فوق رمال صح راء عدم اإليمان، تناثرت عظام أوئلك اجلهَّ

 ألنفسهم ولآلخرين "ليس هلإ".
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" )اعموس   ينبيغ أن نفكر أيًضا فيما إذا كنا ايلوم واقعني حتت دينونة إهلية، أي حتت جوع "الْسِتَماِع ََكَِماِت الرَّبر
الكثري من الطوائف اليت اكنت كرازتها فيما مىض  (. هل فعل ادلينونة اإلهلية يه سبب اتلدهور السائد يف  11:  8

راسخة وثابتة، لكنها سقطت اآلن يف نوع من التشويش العقائدي، والالهويت، واألخاليق؟ هل عدم الفاعلية واسعة  
االنتشار حىت بني الكنائس اليت ظلت شلكيًّا ثابتة ىلع إيمانها القويم يه عالمة ىلع غضب اهلل واستيائه؟ قطًعا، 

 وحدي من أصف الكثري مما يُقبَل ايلوم ىلع أنه إيمان مسييح بأنه سطيح، وجمرد موروثات، تفتقر إىل املعرفة،  لسُت 
 واإليمان، واحلرارة.

لكنين ال أكتب هذا الالكم وأنا أشعر بأنين اعلٌق وليس بيدي فعل يشء حيال ذلك. فالفوىض احلايلة ليست سببًا 
 انلقيض، توجد العديد من األسباب اليت تدعو إىل االمتنان واتلحيل بالرجاء،  يدعو إىل اإلحباط أو ايلأس؛ بل ىلع

 هذا إذا اكنت نلا أعني نلبرصها. وسأذكر فيما ييل بعض هذه األسباب. 

ينبيغ أن نكون شاكرين ىلع وجود الكتب واملجالت املسيحية. أتذكر كما لو اكن ابلارحة ايلوم اذلي ظهرت فيه  
ىلع أرفف مكتبة َكية الالهوت اليت    Banner of Truth Trustألوىل اليت أصدرتها دار نرش  املجدلات انلحيلة ا

. لم يكن أحد يلتوقع آنذاك ما سيحدث بعد ذلك. لكن تلك الكتب القليلة أثبتت أنها 1958كنا ندرس يف اعم 
بات املصلحني، وابليوريتانيني،  اكنت باكورة سيل أديب أعقبها، أصدرته دور النرش يف عدة أجزاء من العالم. فإن كتا 

األساس،  هذا  ىلع  آخرون  يبين  ذلك،  ىلع  عالوة  اتلاريخ.  يف  مسبوقة  غري  بأعداد  طباعتها  عيدت 
ُ
أ وخلفائهم 

مون نلا كتبًا تدرس تعايلم الكتاب املقدس وتطبقها ىلع حياتنا الشخصية.   ويقدر

كذلك، يمكننا أن نكون شاكرين ىلع وجود اكرزين أمناء وخمِلصني باإلجنيل. فيف حني انهارت الكنائس املسيحية  
العريقة يف أوروبا، وكندا، والواليات املتحدة، يُكَرز باإلجنيل بقوة يف أرضنا، ويمتد ىلع نطاق واسع إىل أجزاء أخرى  

، يه ديلل يف حد ذاته ىلع وجود حياة حقيقية.  بل وتتالىش أيًضا   احلدود الكنسية تمتد،من العالم. وإن حقيقة أن  
لوا طاعة اهلل ىلع والئهم لطوائفهم. فإن زماننا هذا هو زمان  وتلك احلدود اتلقسيمية قد رسمها قادة شجعان فضَّ

 من انلمو النشط يف أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اجلنوبية، وهذه حقيقة جيب أال تغيب ابلتة عن أعيننا. 

ُيق نلا أن نكون شاكرين أيًضا ىلع وجود كنائس قوية ومتينة يتوهج فيها مصباح اإلجنيل بربيق ساطع. توجد  
حمل احلق، واليت تعيل من شأن األمانة هلل وللكمته ىلع اكفة الكثري من الكنائس اليت لم تسمح أن حتل "املشاعر"  

  - االعتبارات األخرى، وتستمر يف تقديس يوم الرب، وتعبد بفرح وفًقا للمبادئ الكتابية، واليت فيها ُُيرَض انلاس  
 إىل املسيح باإليمان اذلي للخالص.  -أي املختارون 
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العالم، والكنيسة هم يف يد هلإ يلك السيادة، ال يمكن ملقاصده  فوق لكر ذلك، جيب أن نكون شاكرين ألن الكون، و
م لك يوم. وهو لن يفشل يف أن ُُيرض نلفسه مجيع اذلين مات خملصنا ألجلهم، وهو   أن تفشل وختيب، وخططه تتمَّ

م إيله يف انلهاية لك املدح واملجد.   من ينبيغ أن يقدَّ

 

 The Bannerايع كنيسة ملا يقرب من ستني سنة، وشغل منصب حمرر مساعد يف جملة  هو ر جون ر. دي ويتد. 
of Truth( ريدربوس  هريمان  كتاب  ترجم  كما   ،Herman Ridderbos  بعنوان  )Paul: An Outline of His 

Theology    بولس: نظرة اعمة ىلع الهوته"(، وألَّف العديد من الكتب أيًضا، منها الكتاب بعنوان"(What Is the 

Reformed Faith? )"ما هو اإليمان املصلَح؟"( . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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