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  الفصل ا$ول

  المنھج والتعريف
  

  :المنھج والمدخل : أو<ً 

من اللحظة ا�ولى التى ُدعيت فيھا إلى إلقاء خطاب التخ�رج ف�ى حف�ل 
، للتح���دث ف���ى ١٩٩١تخ���رج كلي���ة ال+ھ���وت ا)نجيلي���ة دفع���ة م���ايو 

ل�يس فق�ط . موضوع الروحانية ا)نجيلية، أدركت تماماً ثق�ل المس�ئولية
�ن ھ��ذه ال��دعوة الكريم��ة ش��رف عظ��يم بالنس��بة ل��ى، ب��ل أيض��اً �ن 
الموض�وع واح�د م�ن أكب�ر وأخط�ر الموض�وعات الت�ى تف�رض نفس�ھا 

  .على الساحة الكنسية المعاصرة
  

اب، وم��ن وم��ن البداي��ة أدرك��ت أن��ه أكب��ر م��ن أن يُل��مَّ بأطراف��ه ف��ى خط��
وقتھ�ا ب�رزت فك�رة ھ�ذه الدراس�ة، وب�رزت معھ�ا مش�كلة الم�نھج ال�ذى 

فھ�ل ن�درس الروحاني�ة دراس�ة . يجب إتباعه ف�ى كتاب�ة موض�وع كھ�ذا
مقارن��ة كم��ا ھ��ى ف��ى ا�دي��ان الكب��رى اليھودي��ة والمس��يحية وا)س��+م؟ 
وفى ا)طار المسيحى كما ھى ف�ى الكن�ائس المختلف�ة عن�د ا�رث�وذكس 

ا)نجيلي��ين؟  ھ��ل ن��درس الروحاني��ة دراس��ة تاريخي��ة م��ن والكاثولي��ك و
  خ+ل تاريخ الكنيسة فى العالم فى عصورھا ومواقعھا المتعددة؟

ھل ندرس الروحانية دراس�ة موض�وعية aھوتي�ة م�ن حي�ث ارتباطھ�ا 
بالمص��طلحات الكب��رى ف��ى ا)يم��ان المس��يحى؟ وم��ا ح��دث حولھ��ا م��ع 

ھوتى عل�ى زاوي�ة م�ا أكث�ر العصور من شّد وجذب لتركيز التنبير ال+
من غيرھا، وانعكاس ھذا التنبير على مفھوم وممارسة الروحاني�ة ف�ى 

  :الكنيسة؟  مثــل 
   

  Protologyالھدف ا�ساسى j الخالق نحو البشرية           -

   Christologyشخص وعمل الرب يسوع                      -
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  Peneumatologyشخص وعمل الروح القدس               -

     Ecclesiology              مفھوم الكنيسة                 -

     Eschatology ا�خرويات                                  -

  

وموض��وع الروحاني��ة ل��يس فق��ط م���ن أكب��ر الموض��وعات، ب��ل م���ن  
لذلك رأي�ت أن . أخطرھا، لما شابه من تداخل وخلط وتشويش وتشويه

م�ن م�دخل آخ�ر، بعي�داً ق�در  ا)مك�ان ع�ن التركيب�ات  أدخل معكم إلي�ه
والمص��طلحات ال+ھوتي��ة المتخصص��ة، بم��ا يمك��ن أن نس��ميه الم��دخل 

  .النقدى العملى المباشر
  

فنحن نُلقِّب الروحانية با)نجيلية أى الكتابية، وبتعبير آخر، الروحاني�ة 
ة ولك��ن لك��ى نتب��ين م+محھ��ا ا�ص��لي. كم��ا يعلمھ��ا لن��ا الكت��اب المق��دس

وقسماتھا الجميلة الت�ى خب�ت أو ك�ادت، علين�ا أن ن�نفض ا�ترب�ة، وأن 
نعالج الن�دوب ف�ى وجھھ�ا الرائ�ع، بالبح�ث أوaً ع�ن ا�س�س والمب�ادئ 
الكتابي����ة وال+ھوتي����ة لفكرن����ا ا)نجيل����ي المص����لح كج����ذور وأس����اس 

. لروحانيتنا وثاني�اً ع�ن مص�ادر الت�داخل والخل�ط والتش�ويش والتش�ويه

لندوب الت�ى جعل�ت الش�باب ف�ى معظ�م ا�حي�ان، a يج�د ھذه ا�تربة وا
فى روحانية الكنيسة ا)جاب�ات الفكري�ة لمش�اكله وتحديات�ه، أو الجم�ال 

فيرتمى إلى واحد من نقضين، ك+ھما م�ر، إم�ا . الذى يرجوه فى الدين
أن يھجر الكنيسة إلى خارج ال�دين كل�ه، أو أن ي�رتبط بجماع�ات ديني�ة 

ى حيات��ه الروحي��ة ف��ى غيبوب��ة عقلي��ة ش��به خاص��ة تض��من ل��ه البق��اء ف��
 .كاملة

  

  :التعريف : ثانياً 

كمصطلح a يوجد ف�ى الكت�اب المق�دس، لك�ن توج�د " الروحانية"كلمة 
روح��ى، روحي��ون، روحي��ات، ھب��ة روحي��ة، : كلم��ات وعب��ارات مث��ل 

  .صخرة روحية، مواھب روحية، بركة روحية
  



 ٥  الجذور والثمارالروحانيـــة 
 

ول م��رة ف��ى ظھ��ر �" الروحاني��ة"إن مص��طلح  John Reid ويق��ول 
ث�م يض�يف . القرن السابع عشر  ليصف عم�ل روح هللا داخ�ل ا)نس�ان

ب�ين ا)نس�ان وهللا، ص�داقة حقيقي�ة تُبن�ى " الص�داقة"إن الروحانية ھى 
  .بالنعمة، وينطبق ھذا المفھوم على الفرد وعلى الجماعة

  

وف���ى دراس���ة ق���دمتھا الس���يدة م���ارى ميخائي���ل رئيس���ة كلي���ة ال+ھ���وت 
أقامته رابطة " الروحانية ا)نجيلية"ى مؤتمر عن ف" NEST"ببيروت 

، ١٩٩٨الكنائس ا)نجيلية ف�ى الش�رق ا�وس�ط ف�ى قب�رص ف�ى ين�اير  
إن الروحانية ھى الحي�اة الروحي�ة، وھ�ى تفھ�م "تقول فى ھذه الدراسة 

أى أن الروحاني�ة . وفھم ا)نسان شخصياً )رس�الية المس�يح الخ+ص�ية
  ".لعملية ل}نسان المؤمنھى أنماط القداسة فى الحياة ا

  

كما أشارت فى الدراس�ة الت�ى ق�دمتھا إل�ى تعري�ف للروحاني�ة ج�اء ف�ى 
الروحاني��ة المس�يحية ھ��ى "لمارس�يا إلي��ادى يق�ول " موس�وعة ا�دي��ان"

إنھا الروح ا)نسانية أمسك بھا .. قضية وجود أمام هللا فى وسط العالم 
لة بحث إنسانية تريد الروحانية ھى حا.. الروح القدس فجددھا وأحياھا

إنھا وجود يتوقع ملكوت هللا وخ�+ص ا)نس�ان ..  أن تجد ھبة الشركة 
وa يمكن فھم الروحانية المس�يحية إa بالع+ق�ة م�ع مفاھمن�ا ع�ن هللا .. 

ا�ب خ��الق الك��ون، ويس��وع المس��يح مخل��ص الك��ون، وال��روح الق��دس 
�  ".بديةمصدر حياة الكون، والكنيسة جماعة ا)يمان، والحياة ا

  

a روحاني��ة خ��ارج إط��ار الع+ق��ات، �نھ��ا "ث��م يس��تمر الكات��ب فيق��ول 
عملي��ة ديناميكي��ة، حي��ث ال��روح باس��تمرار يتفحص��نا، يغيرن��ا، وينم��ى 

روحانيتن��ا ھ��ى رحل��ة حياتي��ة غي��ر متوقف��ة م��ن التح��ول . كيانن��ا بجملت��ه
  ".المستمر والتجدد المستمر

  

أقامت�ه كلي�ة  ١٩٩٨ر ين�اي ٢٢وفى مؤتمر دراسى لم�دة ي�وم واح�د ف�ى 
الروحاني����ة "aھ����وت  مّكورم����ل بالوaي����ات المتح����دة تح����ت عن����وان 

ف المتح��دثون الروحاني��ة Reformed Spirituality" الُمص��لحة ، ع��رِّ
بربطھا بمب�ادىء ا)ص�+ح مث�ل مركزي�ة هللا المطلق�ة، وأن الع�الم ھ�و 
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ح ميدان عمل هللا للخ+ص، والكنيسة ھى عائلة ا)يمان وأن حياة الرو
ھى التزام بفرح a ھروب، فالروحانية المصلحة ھى التزام وممارسة 

كم��ا أن الروحاني��ة . يق��ودان نح��و حي��اة متوازن��ة ب��ين الخدم��ة والتأم��ل
المصلحة تستلزم التواضع وتدعو ل+ص+ح المستمر، وأن نكون دائماً 
منفتحين �ساليب جديدة يصل بھا هللا إلينا فھو يشرق دائماً بنور جدي�د 

  .أجل تعليمنامن 
  

 ١٩٩١كتب��ه ع��ام " الروحاني��ة المص��لحة"وف��ى كت��اب ب��نفس العن��وان 

، يحّدد رايس تعريف ٤٥وفى صفحة  Haward L. Riceھاورد رايس 
الروحاني��ة ھ��ى ال��نمط ال��ذى يح��ّدد ص��ياغة حياتن��ا، "الروحاني��ة فيق��ول 

  ".استجابة aختبارنا j كوجود حى فينا وحولنا
  

ى فق��د تع��رض ف��ى اجتماع��ه ف��ى ك��انبرا أم��ا مجل��س الكن��ائس الع��الم
والذى كان ي�دور ح�ول  ١٩٩١فبراير  ٢٠ – ٧باستراليا فى المدة من 

.  Understanding spiritualityال���روح الق���دس إل���ى فھ���م الروحاني���ة 

وتحت ھذا العنوان ج�اء ف�ى وث�ائق اaجتم�اع ال�ربط ب�ين عم�ل ال�روح 
ينظم وقع الحياة من  القدس والحياة المنظمة، فالروحانية لھا بعد عملى

خ��+ل ا�ولوي��ات ووض��ع الب��رامج وال��نظم والخلفي��ات الحض��ارية إل��ى 
وھ��ذه العوام��ل ت��ؤثر عل��ى تعبي��ر المجتمع��ات وا�ش��خاص ع��ن . آخ��ره

فاaختبارات المختلفة لحضور هللا من خ+ل الروح القدس . روحانيتھم
  .مفى الكلمة والكنيسة والحياة للجماعات المختلفة، يشكل روحانيتھ

  

: وبن�اًء عل�ى ك�ل م�ا س��بق، نح�اول أن نعط�ى تعريف�اً للروحاني�ة فنق��ول

الروحاني�ة للف�رد والجماع�ة ھ�ى ص��دق اختب�ار لحض�ور هللا الح�ى ف��ى 
شخص يسوع المسيح، وطريقة تفكي�ر كتابي�ة وaھوتي�ة، تن�تج أس�لوب 
حي��اة داخ��ل حض��ارة معين��ة وف��ى مك��ان وزم��ان معين��ين، س��واء داخ��ل 

فالروحاني�ة . دة والخدم�ة أو ف�ى الحي�اة اليومي�ةالكنيسة ف�ى ط�رق العب�ا
  .مفھوم وممارسة
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  الفصل الثانى

  ا$سس والمبادئ 
  

م���ن  الب���ديھى أن ج���ذور الفك���ر ا)نجيل���ي موج���ودة ف���ى الكنيس���ة من���ذ 
عص��رھا ا�ول، �ن الكنيس��ة مؤسس��ة عل��ى ا)نجي��ل كم��ا نس��تطيع أن 

ات بع��ض آب��اء الكنيس��ة وقادتھ��ا نج��د آث��ار ھ��ذا الفك��ر ف��ى أق��وال وكتاب��
ال��ذين درس��وا ا)نجي��ل وت��أثروا ب��ه، ب��ل وح��اولوا إص��+ح الكنيس��ة م��ن 

ون��ذكر م��نھم عل��ى س��بيل المث��ال a الحص��ر الق��ديس برن��ارد . ال��داخل
Bernard  )س��������باني ) ١١٥٣ - ١٠٩٠�(   Domenik، دوميني��������ك ا

(  Francis Of Assisi، الق�ديس فرنس�يس اaس�يزى ) ١٢٢١ - ١١٧٠

١٢٢٦ - ١١٨٢ .(  

  

  العوامل المساعدة
 

وعن��دما ل��م ت��نجح ھ��ذه الجھ��ود ف��ى أن ت��ؤتى ثمارھ��ا، س��اعدت عوام��ل 
عديدة على ظھور حركة ا)ص+ح الدينى فى أوربا والتى اكتملت ف�ى 
القرن السادس عشر حتى يعيد الكنيسة إلى نقاوة فكر ا)نجيل، ويزي�ل 

م�ام الھ�واء  المتج�دد ال�ذى الكثير م�ن الغب�ار المت�راكم، ويف�تح النواف�ذ أ
من بين ھ�ذه العوام�ل الت�ى س�اعدت عل�ى . ينعش النفوس ويجدد القوى

  .ظھور حركة ا)ص+ح الدينى
  

ھناك العامل ال�دينى المتمث�ل ف�ى ازدي�اد  س�لطة الكنيس�ة حت�ى وص�لت 
إلى قمة الس�لطة الديني�ة والمدني�ة ف�ى الق�رن الح�ادى عش�ر م�ن ناحي�ة، 

الحالة الروحي�ة للكنيس�ة وغي�اب وانع�دام ومن الناحية ا�خرى ضعف 
التعليم الدينى للشعب، وانحصار الديانة فى طقوس خالي�ة م�ن ال�روح، 
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وتركيز اھتمام رجال الدين على السلطة والث�راء واaمتي�ازات المادي�ة 
على أننا ونحن نقدم ھذا العامل a يجب أن . والحياة ا�نانية المستھترة

ال��ب، إa أن كنيس��ة العص��ور الوس��طى ننس��ى أن��ه ب��رغم ك��ل ھ��ذه المث
حفظ��ت وحافظ��ت عل��ى ا)يم��ان المس��يحى عب��ر ا�جي��ال م��ن خ��+ل 
القديسين والنس�اك والرھب�ان الم�ؤمنين ا�تقي�اء ال�ذين أُخ�ذوا بكلم�ة هللا 
فى ا)نجي�ل، وت�ذوقوا ا�خب�ار الس�ارة، وعاش�وا حي�اة روحي�ة عميق�ة، 

ا)قت��داء "مث�ل كت��اب   وق�ادوا تي��ارات أخ+قي��ة، وكتب�وا الكت��ب الرائع��ة
نس�بة ) ١٤٧١ - ١٣٧٩( Thomas Kempisلتوما الكمبيس "  بالمسيح

  .فى ھولندا تقريباً  Kempen  الى مكان مولده 

  

وھن��اك أيض��اً العوام��ل الفكري��ة والقومي��ة والسياس��ية الت��ى ظھ��رت ف��ى 
مث��ل العص��ر ال��ذى أُطل��ق . الحقب��ة الس��ابقة ل}ص��+ح وص��احبته أيض��اً 

 Renaissanceفكلم���ة " عص���ر ا�حي���اء"أو " ةعص���ر النھض���"علي���ه 

ففى ھ�ذا العص�ر تفتح�ت ". المي+د من جديد " ا)نجليزية تعنى حرفياً 
ملك��ات الطبيع��ة ا)نس��انية، وغ��زا العق��ل البش��رى مختل��ف المي��ادين، 

الت�ى كان�ت مرك�زاً للحض�ارة ف�ى  -وسرى تيار اaس�تنارة م�ن أوروب�ا
ھك���ذا توال���ت اaكتش���افات و. إل���ى مختل���ف ب���+د الع���الم -ذل���ك الوق���ت 

، وامت�داد التج�ارة، وظھ�ور )ك�وبرنيكس والنظ�ام الشمس�ى(الجغرافية 
التغيرات اaجتماعية مما أدى إلى ثورات الف+حين والعمال ضد الظلم 
والقھ��ر م��ن أص��حاب ا)قطاعي��ات وم��ن اس��تغ+ل رج��ال ال��دين لھ��م، 

مبادئ وبدأت بعض ا�صوات تنادى بالعدالة اaجتماعية على أساس ال
وبضعف ا)مبراطورية الرومانية قويت الروح القومية ف�ى . المسيحية

بعض الشعوب الت�ى كان�ت تحكمھ�ا تل�ك ا)مبراطوري�ة، وظھ�رت ف�ى 
  . تمردھا على سلطان البابا والكنيسة الرومانية

  

وفى ھذا المناخ كله لعصر النھض�ة ان�تعش الفك�ر وانتش�ر العل�م، فعن�د 
�ھ��اجر العلم�اء اليون��انيون  ١٤٥٣ت�راك س�قوط القس�طنطينية ف��ى ي�د ا

إلى الغرب، وأحيوا اللغة اليونانية، فانفتحت أمام الناس أوسع ا�بواب 
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والنوافذ على العلم والفلسفة وا�داب القديمة، فنشأت الفلس�فة ا)نس�انية 
Humanism  وق�رأ بع�ض ق�ادة ھ�ذه . التى تركزت على خدمة ا)نسان

لغتھ��ا اليوناني��ة ا�ص��لية، مم��ا جعلھ��م  الفلس��فة أس��فار العھ��د الجدي��د ف��ى
يق���ارنون ب���ين ص���ورة الكنيس���ة ف���ى العھ���د الجدي���د ف���ى الق���رن ا�ول 
وص��ورتھا ف��ى الواق��ع ف��ى ذل��ك الوق��ت، وبالت��الى اش��ترك بعض��ھم ف��ى 

من أكس�فورد،  John Coletالمناداة بإص+ح الكنيسة مثل جون كوليت 
وإذا أض��فنا . أس��تاذ العھ��د الجدي��د المع��روف  Erasmusوأراسس��موس 

وكيف ساعدت على انتشار ) ١٤٥٠(إلي كل ذلك اختراع آلة الطباعة 
المعرف��ة وت��داول ا�فك��ار، aس��تطعنا أن ن��درك كي��ف ھي��أت ك��ل ھ��ذه 

  .العوامل الجو لحركة ا)ص+ح

  

  موجات اIص;ح
  

على أن ا)ص+ح الدينى أمام ھ�ذه العوام�ل الت�ى مھ�دت ل�ه، ل�م يح�دث 
فف�ى فرنس�ا . انت له مقدمات�ه وموجات�ه المت+حق�ةبطريقة مفاجئة، بل ك
وھ�و ت�اجر غن�ى م�ن مدين�ة لي�ون،  Peter Waldoظھ�ر بط�رس فال�دو 

وبعد اتجاھه إلى ا)يمان قرأ الكتاب المقدس وتأثر با)ص�حاح العاش�ر 
نس�بة إل��ى " حرك��ة الفلدوس�يين"م�ن إنجي�ل مت�ى، فب��اع أم+ك�ه وأس�س 

ودي��ان ا�ل��ب "  Vall enses"اس��مه أو كم��ا يق��ول ال��بعض نس��بة إل��ى 
المكان الذى عاش فيه أتباعه، وجال ينادى بحق كل إنسان  ف�ى ق�راءة 
الكت��اب المق��دس، فحرمت��ه م��ع أتباع��ه الس��لطات الكنس��ية، وحك��م علي��ه 

  .١١٨٤بالموت فى مجمع فيرونا 
  

 Johnث��م ظھ��ر ف��ى إنجلت��را ف��ى الق��رن الراب��ع عش��ر ج��ون ويكلي��ف  

Wyciff  ومؤس�س "نجمة الصباح"رف بلقب المصلح الكبير الذى ع ،
أى  Lallen، والكلم���ة م���ن أص���ل ألم���انى Lollardsحرك���ة الل���وaردز 

وك��ان ويكل��ف كاھن��اً وعالم��اً aھوتي��اً وأس��تاذاً ف��ى . الت��رنيم والتس��بيح
وبسبب أفكاره المتجددة حرمه البابا وأدانته المج�امع . جامعة أكسفورد
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كت���اب المق���دس إل���ى الكنس���ية وطردت���ه الجامع���ة، لكن���ه ظ���ل يت���رجم ال
  .١٣٨٤ا)نجليزية ويكتب ويعظ حتى مات عام 

  

فى أواخ�ر   John Husوفى بوھيميا فى وسط أوربا، ظھر جون ھس  
القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر، لكنه حوكم فى مجم�ع 

، وفى يوم عيد مي+ده الثانى وا�ربعين  سيق ج�ون ١٤١٤كونستانس 
ى عم�ود كبي�ر بع�د أن أُحرق�ت كتب�ه وم+بس�ه ھس إلى النار مربوطاً ف

  .على مرأى منه وھو يترنم باسم السيد المسيح
  

 aوف�ى إيطالي��ا وقب��ل م��ارتن ل��وثر بقلي��ل ظھ��ر س��افوناروSavonarola  

ف��ى مدين��ة فلورنس��ا، وك��ان مص��لحاً أخ+قي��اً، لكن��ه أُح��رق م��ع بع��ض 
ً  ١٥عندما كان عمر لوثر  ١٤٩٨أتباعه عام    .عاما

  

ا، بدأت موجات ا)ص+ح الدينى تص�ل إل�ى  قوتھ�ا وقمتھ�ـا بعد كل ھذ
الراھ��ب ا�لم��اني، وآخ��رين ) ١٥٤٦ – ١٤٨٣(عل��ى ي��د م��ارتن ل��وثر 

وال+ھ���وتى الفرنس���ى ) ١٥٣١ – ١٤٨٤(  Zwinglyأمث���ال زونجل���ى 
، الذين ظھروا فى أوقات متعاص�رة )١٥٦٤ - ١٥٠٩( Calvenكالفن 

ك��ة بموقعھ��ا الجغراف��ى وف��ى أم��اكن مختلف��ة وبالت��الى تمي��زت ك��ل حر
وبلغتھ���ا وبرجالھ���ا وبظروفھ���ا، لك���ن ا�ط���ر واaس���س العام���ة كان���ت 

  ...واحدة
  

  .ففى ألمانيا حدث إص+ح لوثرى نسبة الى مارتن لوثر •

لش�يوخ وفى سويسرا إص+ح مشيخى كلفينى نسبة إلى كلف�ن ونظ�ام ا •
  .كقادة فى الكنائس

  .وفى ھولندا بدأت الكنائس المصلحة • 

وفى انجلترا إص+ح أسقفى أخذ الفكر اaنجيلى وبعـض نظ�م العب�ادة  •
  .الكاثوليكية

وم��ن خ+ل��ه ) انتق��ل م��ن سويس��را(مش��يخى وف��ى اس��كتلندا إص��+ح  •
انتقلت حركة ا)ص+ح من أوروبا إل�ى أمريك�ا نتيج�ة ل+ض�طھادات 
الديني���ة، واسس���ت ھن���اك الكنيس���ة المش���يخية، والت���ى ج���اءت حرك���ة 
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م���ع ظھ���ور حرك���ة  ١٩اaص���+ح إل���ى مص���ر ف���ى نھاي���ة الق���رن ال
ا)رساليات والتى كان�ت ف�ى الق�رن الخ�امس عش�ر كاثوليكي�ة، ولك�ن 

القرن السادس عشر حتى القرن العشرين كانت انجيلية مشيخية، من 
  .١٨٥٤وھكذا تأسست الكنيسة اaنجيلية فى مصر عام 

   

من كل ما سبق نرى أن ا)ص�+ح ال�دينى أص�بح ش�أناً عالمي�اً، وتراث�اً 
بش���رياً عام���اً، وا�س���س الت���ى ن���ادى بھ���ا متاح���ة للجمي���ع ف���ى إط���ار 

نرى ذلك فى طبيع�ة نس�يجه خصوصية كل موقع جغرافى معين كما س
  .الفكرى ال+ھوتى
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  ا$سس ال;ھوتية
  

م��ا ھ��ى ھ��ذه ا�س��س؟ وم�ا ال��ذى يج��ب أن يُميَّ��ز الفك��ر : والس�ؤال ا�ن 
ا)نجيل���ى المص���رى المعاص���ر؟ والروحاني���ة المس���يحية المص���لحة؟ 

  :ول}جابة على ھذا السؤال سأحاول أن أوجزھا فى سبعة أسس 

  

  ا$ساس ا$ول

  ص;ح المستمرالكنيسة وا<

REFORMATION  
  

وھ�ذا "  يعيد التشكيل باستمرار"ومعناه  Re-formوالكلمة من الفعل 
وليس�ت   Dynamicيعنى أن حرك�ة ا)ص�+ح ف�ى الكنيس�ة ديناميكيـ�ـة 

فھ��ى تص��لح نفس��ھا بنفس��ھا دائم��اً عل��ى ض��وء تق��دمھا  …Staticجام��دة 
م��ا تحتوي��ه ونض��وجھا ال��دائم ف��ى فھ��م كلم��ة هللا ف��ى الكت��اب المق��دس، و

النصوص المقدسة من مبادئ وعقائد إيمانية خالدة كج�وھر ثاب�ت لك�ل 
زم����ان ومك����ان، وعل����ى ض����وء المتغي����رات والتح����ديات الجغرافي����ة 

فالحي��اة المس��يحية كم��ا رس��مھا المص��لحون . والتاريخي��ة كقال��ب متغي��ر
رحلة إيمان مباركة، سياحة رائعة، فيھا a نصل إلى الكمال أبداً، وفى 

اھا الكت��اب المق��دس ك��ل منحن��ى  ھن��اك ع+م��ـات عل��ى الطري��ق، س��مَّ
، والت��ى عن��دھا يج��ب أن تتوق��ف الكنيس��ـة لتعي��د "ع+م��ات ا�زمن��ة"

  .قراءة كلمة هللا المقدسة فى نور المضمون الثابت والقوالب المتغيرة
  

وباaنجليزي�ة " إق�رارات ا)يم�ان"وعلى ھذا، يستطيع كل من ي�درس  
Statements Of Faith ئس المختلف�ة، يس�تطيع أن ي�رى بوض�وح للكن�ا

المضمون الثابت المشترك، والقوالب المتغي�رة المرتبط�ة بخصوص�ية 
الموقع الجغرافى والعصر، سواء للكنيسة الواحدة فى عصور متعددة، 
أو للكن��ائس المختلف��ة ف��ى مواقعھ��ا وعص��ورھا المتباين��ة، ف��ى أفض��ل 
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أس��ئلتھم  وأوض��ح ص��يغة يفھمھ��ا الن��اس وتعب��ر ع��نھم، وتجي��ب عل��ى
  .ومشاكلھم وتحدياتھم

  

كم�ا يق��ول ال��دكتور  -ھ�ذه الحرك��ة الديناميكي�ة لمس��يرة الفك�ر ا)نجيل��ى 
دلي�ل تج�اوب  -القس فايز فارس فى دراسة له نشرت فى مجلة الھ�دى 

إِنَّ "يقول الس�يد المس�يح  .  الكنيسة مع عمل الروح القدس الخ+ّق فيھا
. وَل لَُكْم َولَِكْن aَ تَْستَِطيُعوَن أَْن تَْحتَِملُ�وا ا�نَ لِي أُُموراً َكثِيَرةً أَْيضاً �َقُ 

 َa َُنَّ�ه�ا َمتَى َج�اَء َذاَك ُروُح اْلَح�قِّ فَھُ�َو يُْرِش�ُدُكْم إِلَ�ى َجِمي�ِع اْلَح�قِّ  َوأَمَّ
يوحن�ا " (تِيَ�ةٍ يَتََكلَُّم ِمْن نَْفِسِه بَْل ُكلُّ َما يَْسَمُع يَتََكلَُّم بِِه َويُْخبُِرُكْم بِ�أُُموٍر آ

.  ودليل التجاوب الص�حيح م�ع عم�ل هللا ف�ى الت�اريخ).  ١٣، ١٢:  ١٦

وتأكيد حقيقة س�يادة ال�رب يس�وع المس�يح الح�ى عل�ى الكنيس�ة، وب�ذلك 
تخم�ر " خم�ـيرة"وسط الع�الم وم�ن أجل�ه و " حركة"تصـير المسيحية 

  .وبالتالى عليھا كحركة أن تصلح نفسھا دائما. العجين كله

  

  

  

  الثانىا$ساس 

  الكنيسة وكلمة هللا
  

أى أن ا�س���فار المقدس���ة الم���وحى بھ���ا ھ���ى ا�س���اس للعقي���دة والحي���اة 
وھ���ذا ا�س���اس م���ن أھ���م ا�س���س الت���ى بُن���ى عليھ���ا الفك���ر . المس���يحية

لم يبدأ م�ن عص�ر ا)ص�+ح فق�ط،  -كما سبق ورأينا  -وھو . ا)نجيلى
اب المق�دس بل من القرن الثانى المي+دى، وقت أن ُجمع�ت أس�فار الكت�

. م وس�ميت ا�س�فار القانوني�ة١٩٠بعھدية الق�ديم والجدي�د ح�والى س�نة 

  : وھذا ا�ساس يعنى أكثـر من حقيقة 
  

  .الكنيسة تحيا بكلمة هللا وتموت إذا أبتعدت عنھا :الحقيقة ا$ولى 
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الكتاب المقدس لكى يُفھم aب�د ل�ه م�ن مرك�ز ومفت�اح، :الحقيقة الثانية 
ق��ارنين "و ش��خص المس��يح، وھن��ا ج��اء المب��دأ والمرك��ز والمفت��اح ھ��
  .أى الكتاب المقدس يفسَّر نفسه بنفسه" الروحيات بالروحيات

  

س��مو س��لطان الكت��اب المق��دس، فھ��و وح��ده الدس��تور  :الحقيقPPة الثالثPPة 
أما التقليد الكنسى وأقوال اaباء المكتوب�ة والش�فوية . ل}يمان وا�عمال

يدرس���ھا ويق���دِّرقيمتھا التاريخي���ة ف���+ ينكرھ���ا الفك���ر ا)نجيل���ى، لكن���ه 
وال+ھوتي���ة، وي���رى أن بعض���ھا يتواف���ق م���ع تعل���يم الكت���اب المق���دس 

وبالتالى فالكتاب المقدس وحده ھو الدس�تور . ويفسره، ولكنھا a تتممه
  .الوحيد المعصوم ل}يمان وا�عمال فى الحياة المسيحية

  

  :المقدس حق كل مؤمن فى قراءة وتفسير الكتاب :الحقيقة الرابعة 

ح للكھن��ة فق��ط بق��راءة الكت��اب المق��دس . كان��ت الكنيس��ة القديم��ة تص��رَّ

وكانوا يقرأونه باللغة ال+تينية التى ل�م تك�ن لغ�ة الحي�اة العادي�ة للن�اس، 
لذلك لم يتعرف الناس على الكتاب المقدس ولم يصبح رسالة هللا الحي�ة 

والكھن�ة كما حرم�ت الكنيس�ة الن�اس . التى تخاطب أرواحھم وحاجاتھم
م��ن ح��ق ا)جتھ��اد ف��ى تفس��ير الكت��اب المق��دس، وأعط��ت ھ��ذا الح��ق 
للبابوات والمجامع الكنيسة وح�دھا والت�ى أعتب�رت تفس�يرھا معص�وماً 

  . من الخطأ
  

وم�ن . وھنا جاء ا)ص+ح ليعطى للجميع حق ق�راءة وتفس�ير كلم�ة هللا
ھ��ذا المب���دأ ج��اءت فك���رة ترجم��ة الكت���اب المق��دس إل���ى آaف اللغ���ات 

لجھات فى كل بقاع الع�الم، حت�ى اص�بح الكت�اب المق�دس ھ�و ا�ول وال
  .فى الترجمة والتوزيع فى كل العالم حتى ا�ن

  

على أن ھذه الحقيقة a تنك�ر إمتي�از العلم�اء والمتخصص�ين، ودورھ�م 
ف���ى الدراس���ة والتفكي���ر ووض���ع المراج���ع المس���اعدة )رش���اد الن���اس 

فُھَ���ا َغْي���ُر فِيھَ���ا أَْش���يَا"�ن كلم���ة هللا . وھ���دايتھم ُء َعِس���َرةُ اْلفَْھ���ِم، يَُحرِّ
وبق�در م�ا يعط�ى ھ�ذا الح�ق إمكاني�ة ). ١٦:  ٣بط�رس  ٢" ( ..اْلُعلََماءِ 

القراءة وا�جتھاد للجميع، بق�در م�ا يش�جع الك�ل عل�ى ا)س�تعانة بكاف�ة 
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الوس�ائل وجھ�ود العلم�اء ف��ى فھم�ه، وباaس�تعداد أن يق��دم ل�ه م�ن واق��ع 
الصائب والدقيق، ال�ذى ي�ربط رس�الة كلم�ة هللا الكتاب المقدس التفسير 

الثابت��ـة بقض��ايا وظ��روف الحي��اة المعاص��رة المتغي��رة، حت��ى يص��بح 
ع+م�ة التغيي�ر وأداة التح�ول  -كم�ا ق�ال المص�لحون  -المنبر التعليمى 
  .فى حياة الكنيسة

  

  

  ا$ساس الثالث

  الكنيسة ومفھوم الخ;ص بالنعمة باIيمان
  

سلطة وعقاب خطاياه وذنوبه فى الماضى،  أى أن خ+ص ا)نسان من
وتمتعه بحياة جديدة تمل�ك إمكاني�ة الص�راع والغلب�ة بق�وة روح هللا في�ه 
فى الحاضر، ويقينه بأن ھذه الحياة الجدي�دة تمت�د إل�ى حي�اة أخ�رى ف�ى 

ھذا الخ+ص وھذه الحياة ا�فضل الممتدة الخالدة . السماء فى المستقبل
م��ن هللا، " نعم��ة"ى التحري��ر والتن��وير، ھ��ى الغالب��ة المتجھ��ة دائم��اً إل��

  .من ا)نسان لكى ينالھا" ا)يمان"وتتطلب 
  

" ھب�ة مجاني�ة "أو " عطية"تعنى   Graceوبا)نجليزية " نعمة"وكلمة 

أى أن الخ+ص بالمفھوم الذى أشرنا إلي�ه a يس�تند إل�ى عم�ل ا)نس�ان 
لمس�يح أى م�وت وإستحقاقه فى نواله، بل يستند كليه إلى عمل هللا فى ا

المسيح وقيامته نيابة عن ك�ل البش�ر، ليف�تح طري�ق الخ�+ص أم�ام ك�ل 
ب��أن م��ا ق��ام ب��ه الس��يد المس��يح ل��يس فق��ط م��ن أج��ل ك��ل " ي��ؤمن"إنس��ان 

الت��ى " النعم��ة"ويقب��ل ھ��ذه " ي��ؤمن"وھك��ذا . الن��اس، ب��ل م��ن أجل��ه ھ��و
  .تمنحه الحياة الجديدة المثمرة

  

حياة الجديدة، الت�ى تتج�ه نح�و وعلى ھذا تكون ا�عمال الصالحة فى ال
مخافة هللا وعمل إرادته الصالحة فى كل ما ينفع الناس والمجتمع، ھى 
ثم��ر ل}يم��ان والنعم��ة، والت��زام بالمحب��ة محب��ة هللا وا�خ��رين، ودع��وة 
لحي��اة القداس��ة والت��دقيق، �ن النعم��ة أو العطي��ة نعم��ة غالي��ة كم��ا عبَّ��ر 
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وفى كتابات العھ�د الجدي�ـد مث�ل . فى كتاباته" ديتريش بونھرفـر"عنھا 
. ھُ�َو َعِطيَّ�ةُ هللاِ . �َنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِ)يَم�اِن، َوَذلِ�َك لَ�ْيَس ِم�ْنُكمْ "

�َنَّنَا نَْحُن َعَملُهُ، َمْخلُوقِيَن فِي اْلَمِسيِح . لَْيَس ِمْن أَْعَماٍل َكْي+َ يَْفتَِخَر أََحدٌ 
أفس�س . ("الَِحٍة، قَْد َسبََق هللاُ فَأََع�دَّھَا لَِك�ْي نَْس�لَُك فِيھَ�ايَُسوَع �َْعَماٍل صَ 

١٠-٨:  ٢.(  
  

الَِّذي بََذَل نَْفَسهُ �َْجلِنَ�ا، لَِك�ْي يَْف�ِديَنَا ِم�ْن ُك�لِّ إِْث�ٍم، َويُطَھِّ�َر لِنَْفِس�ِه َش�ْعباً "

  )  ١٤:  ٢تيطس . ("َخاّصاً َغيُوراً فِي أَْعَماٍل َحَسنَةٍ 
  

فھوم إنتھى إليه مارتن ل�وثر ف�ى إختب�اره الشخص�ى وق�د ك�ان وھذا الم
وعل ھذا ا�ساس نادى الفكر ا)نجيلى بأن السيد المس�يح . راھباً أص+ً 

ھو وحده الوسيط والشفيع بين هللا والناس، �نه ھو ال�ذى حم�ل خطاي�ا 
الن���اس وق���دَّم لھ���م طري���ق الخ���+ص بموت���ه وقيامت���ه، وھ���و كلم���ة هللا 

��د كإنس��ان ب��الروح الق��دسوروح��ه، وھ��و ال��ذى  وف��ى نف��س . ول��د وتجسَّ
الوقت يق�دَّر الفك�ر ا)نجيل�ى ويحت�رم وي�وقرَّ القديس�ين وك�ل رج�ال هللا 

يق�در حي�اتھم وجھ�ادھم ودورھ�م، وي�دعونا أن ن�تعلم م�ن . فى كل جي�ل
  .حياتھم ورسالتھم الدروس النافعة

  

لتركي�ز وعلى ھذا ا�ساس أيضاً يدعوا الفك�ر ا)نجيل�ى الكنيس�ة، إل�ى ا
عل��ى المن��اداة بم��ا قدم��ه الس��يد المس��يح ف��ى حيات��ه وموت��ه وقيامت��ه لك��ل 

وھ�ذه المن�اداة رس�الة . البشرية، كأخب�ار س�ارة للع�الم الي�ائس والمتعث�ر
  .ومسئولية معاً 

  

  

  ا$ساس الرابع

  الكنيسة ومفھوم كھنوت جميع المؤمنين
   

والذى  ھذا ا�ساس أحد ا�سس المحورية فى الفكر ا)نجيلى المصلح،
  :من ھذه المبادئ . تنبع منه وتدور حوله العديد من المبادئ ا�خرى
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اس��تناداً عل��ى تفس��ير المص��لحين للكت��اب المق��دس ف��ى كنيس��ة العھ��د  -١
الجدي��د، ألغ���ى ا)ص���+ح ا)نجيل���ى فك���رة الكھن���وت الخ���اص ف���ى 

، Bridge Builder" ب��انى ك��وبرى"فكلم��ة ك��اھن تعن��ى . الكنيس��ة
س وهللا ليقدم ال�ذبائح والق�رابين والص�لوات، بمعنى وسيط بين النا
وف��ى الديان��ة اليھودي��ة توج��د ش��ريعة كامل��ة . ويتش��فع ف��يھم ق��دام هللا

للكھنة والذبائح أعطاھا هللا للنبى موسى، لتكون رم�زاً إل�ى ذبيح�ة 
وعندما جاء المسيح المرموز  إلي�ه أبط�ل . المسيح الكاملة والكافية

  .الرمز 
      

َوأُولَئِ�َك قَ�ْد "يق�ة يق�ول كات�ب الرس�الة إل�ى العب�رانيين وفى ھذه الحق    
ا ھَ�َذا فَ�َنَّ�هُ  َصاُروا َكھَنَةً َكثِيِريَن �َنَّ اْلَمْوَت َمنََعھُْم ِمَن اْلبَقَاِء، َوأَمَّ

فَِمْن ثَمَّ يَْقِدُر أَْن يَُخلَِّص أَْيض�اً . يَْبقَى إِلَى ا�َبَِد، لَهُ َكھَنُوٌت aَ يَُزولُ 
التََّماِم الَِّذيَن يَتَقَدَُّموَن بِِه إِلَى هللاِ، إِْذ ھَُو َحيٌّ فِي ُكلِّ ِحيٍن لِيَْشفََع  إِلَى

وٌس بِ�+َ َش�رٍّ َوaَ . فِيِھمْ  �َنَّهُ َكاَن يَلِيُق بِنَا َرئِيُس َكھَنٍَة ِمْث�ُل ھَ�َذا، قُ�دُّ
��َماَواِت الَّ��ِذي َدنَ��ٍس، قَ��ِد اْنفََص��َل َع��ِن اْلُخطَ��اِة َوَص��اَر أَْعلَ��ى ِم��َن ال سَّ

 ًa َم َذبَ�ائَِح أَوَّ لَْيَس لَهُ اْضِطَراٌر ُكلَّ يَ�ْوٍم ِمْث�ُل ُرَؤَس�اِء اْلَكھَنَ�ِة أَْن يُقَ�دِّ
ةً َواِح�َدةً،  َعْن َخطَايَا نَْفِسِه ثُمَّ َعْن َخطَايَا الشَّْعِب، �َنَّهُ فََعَل ھَ�َذا َم�رَّ

َم نَْفَسهُ    ).٢٧ - ٢٣:  ٧عبرانيين " (إِْذ قَدَّ
   

ُم ِم�َراراً َكثِي�َرةً "ويقول أيضاً      َوُك�لُّ َك�اِھٍن يَقُ�وُم ُك�لَّ يَ�ْوٍم يَْخ�ِدُم َويُقَ�دِّ
بَائَِح َعْينَھَ�ا، الَّتِ�ي aَ تَْس�تَِطيُع اْلبَتَّ�ةَ أَْن تَْن�ِزَع اْلَخِطيَّ�ةَ  �ا . تِْلَك ال�ذَّ َوأَمَّ

َم َع��ِن اْلَخطَايَ��ا َذبِيَح��ةً  َواِح��َدةً، َجلَ��َس إِلَ��ى ا�َبَ��ِد َع��ْن  ھَ��َذا فَبَْع��َدَما قَ��دَّ
�َنَّهُ . يَِميِن هللاِ، ُمْنتَِظراً بَْعَد َذلَِك َحتَّى تُوَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطئاً لِقََدَمْيهِ 

 - ١١:  ١٠عبرانيين . ("بِقُْربَاٍن َواِحٍد قَْد أَْكَمَل إِلَى ا�َبَِد اْلُمقَدَِّسينَ 

كل مؤمن التقدم مباشرة إلى هللا بھذا المفھوم أصبح من حق ). ١٤
ومن ح�ق الكنيس�ة مع�اً أن تق�دم . على أساس ا)يمان بعمل المسيح

  .j الذبائح الروحية فى العبادة والحياة والخدمة
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وعل���ى أس���اس مفھ���وم كھن���وت جمي���ع الم���ؤمنين تأسس���ت فك���رة  -٢
الديمقراطية المنظمة فى الكنيسة ا)نجيلية فى اطار النظ�ام ال�ذى 

ف���ى الكنيس���ة ا�ول���ى، وكنظ���ام إدارى وض���عه  وض���عه الرس���ل
ا�س��اس "ال��ذى م��ن طبيعت��ه كم��ا ذكرن��ا ف��ى ) ك��الفن(ا)ص��+ح 

إمكاني����ة التط����وير بم����ا ي����ت+ءم م����ع المك����ان والبيئ����ة  -" ا�ول 
والعص��ر، م��ع ا)بق��اء والمحافظ��ة عل��ى ج��وھر فك��رة  النظ��ام أي��ا 
 كان التطوير الذى يحدث، بشرط ان يكون النظام وس�يلة )مت�داد

الرس����الة وإنط����+ق الكنيس����ة م����ن ناحي����ة، وأن يمن����ع الت����داخل 
والص��راعات والفوض��ى والتش��ويش وض��ياع الرؤي��ة وا�ھ��داف 

  . من ناحية أخرى
    

وعلى أساس نفس المفھوم برزت الفك�رة الكتابي�ة أن الكنيس�ة ھ�ى   -٣
وم�ن . جسد المسيح الواحد، المتعدد والمتنوع ا�عضاء والمواھب

الم����ؤمنين تم����ارس الكنيس����ة الش����ركة  منطل����ق كھن����وت  جمي����ع
والمش��اركة والخدم��ة بينھ��ا، فلك��ل عض��و دور حي��وى وھ��ام وس��ط 

فالكنيس���ة كك���ل ھ���ى .  الجماع���ة ف���ى العب���ادة والخدم���ة والتنظ���يم
تم��ارس وح��دتھا وتعم��ق س��+مھا واس��تقرارھا، وت��ؤدى " الك��اھن"

  .  خدمتھا ودورھا فى تنوع وتكامل رائع
  

. قس�يم الن�اس إل�ى إكلي�روس وعلم�انيينوa مكان فى الكتاب المقدس لت

، وف���ى "Lay"باليوناني���ة، وبا)نجليزي���ة   Laikos"علم���انى"فكلم���ة 
". ش�عب هللا " والت�ى تعن�ى  "Laos "، وأص�ل الكلم�ة Laicusال+تيني�ة 

تغيّ�ر م�ع الوق�ت فأص�بح يعن�ى الش�خص "علم�انى " لكن مفھ�وم كلم�ة 
" ل الكلم��ة غي��ر المتخص��ص وغي��ر المؤھَّ��ل ف��ى مج��ال م��ا، لك��ن أص��

  ".شعب هللا
  

، وف��ى العھ��د الق��ديم ج��اءت "Kleros" باليوناني��ة"إكل��ـيروس "وكلم��ة 
ق��ال ال��رب لھ��رون a تن��ال نص��يباً ف��ى "  مث��ل"نص��يب مع��ين "بمعن��ى 

أن�ا قس�مك ونص�يبك ف�ى وس�ط . أرضھم وa يكون لك قسم فى وس�طھم
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وف���ى العھ���د الجدي���د ج���اءت ب���نفس ) ٢٠:   ١٨ع���دد " (بن���ى إس���رائيل
إِْذ َك��اَن َمْع��ُدوداً بَْينَنَ��ا َوَص��اَر لَ��هُ " "مي��راث"وأحيان��اً بمعن��ى  المعن��ى

لَ��ْيَس لَ��َك نَِص��يٌب َوaَ ). "١٧:  ١أعم��ال " (نَِص��يٌب فِ��ي ھَ��ِذِه اْلِخْدَم��ةِ 
:  ٨أعم��ال " (قُْرَع��ةٌ فِ��ي ھَ��َذا ا�َْم��ِر �َنَّ قَْلبَ��َك لَ��ْيَس ُمْس��تَقِيماً أََم��اَم هللاِ 

يِس�يَن فِ�ي النُّ�ورِ  َشاِكِريَن ا�بَ ). "٢١  "الَِّذي اھَّلَنَ�ا لَِش�ِرَكِة ِمي�َراِث اْلقِدِّ

َوaَ َكَمْن يَُسوُد َعلَى ا�َْنِصبَِة بَْل َصائِِريَن أَْمثِلَ�ةً "، )١٢:  ١كولوسى (
ِعيَّ��ةِ  ". جماع��ة الم��ؤمنين"وھ��ى تعن��ى ). ٣:  ٥بط��رس ا�ول��ى " (لِلرَّ

 تلتقيان فى نف�س المعن�ى  وھكذا نرى أن الكلمتين، علمانى واكليروس،

شعب هللا أو جماعة الم�ؤمنين الوارث�ة لنص�يب الف�داء والمج�د وعطاي�ا 
  .وھبات هللا المتنوعة

  

عل��ى أن التح��دى ال��ذى ك��ان وم��ا زال، أن العب��ادة كان��ت تعتم��د قب��ل 
وبع�د . بمعنى الرؤية بالعين لطقوس العبادة" المشاھدة"ا)ص+ح على 

بمعن�ى س�ماع ا�ذن فق�ط لكلم�ة " س�معال"ا)ص+ح أعتمدت أكثر على 
هللا لكن المشكلة ا�ساسية أن العب�ادة أكث�ر وأكب�ر م�ن مج�رد المش�اھدة 
والسمع، بل ھى التفاعل الصادق والحى والتج�اوب القلب�ى والجم�اعى 

ومن ھنا تأتى حتمية . بين الشعب وهللا وبين الشعب وبعضھم والبعض
  . لتفاعل الحقيقىالتنوع فى طرق وأساليب العبادة لتحقيق ا

  

. كما ركّز الفكر ا)نجيل�ى عل�ى فريض�تى المعمودي�ة والعش�اء الرب�انى

المعمودية ھى وعد هللا لنا و�وaدنا أننا ض�من ش�عب هللا با)تح�اد م�ع 
المس��يح ف��ى موت��ه وقيامت��ه وب��الزرع ف��ى جس��د المس��يح كأعض��اء ف��ى 

ت وقيام�ة والعشاء الربانى ھو ال�ذكرى المتح�ددة الفاعل�ة لم�و. الكنيسة
وفى العشاء نتناول با)يم�ان . وحياة المسيح فى الكنيسة بالروح القدس

روحي��اً جس���د المس��يح ودم���ه ف���ى الخب��ز والخم���ر، وفي��ه نش���ترك م���ع 
، وم�ن خ�+ل ممارس�ته با)يم�ان "ومع بعضنا البعض كجس�د" المسيح

يتج��دد حض��ور المس��يح الفاع��ل ف��ى حي��اة الكنيس��ة ليعط��ى للكنيس��ة ق��وة 
لمزيد من الدراسة والفھم لفريضتى المعمودية والعشاء . (بةالحياة الغال
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الرب���انى نرج���و الع���ودة للق���اموس أو للمراج���ع الموج���ودة ف���ى نھاي���ة 
  ).الدراسة

  

  

  ا$ساس الخامس

  الكنيسة ومفھوم الرجاء
  

، والمعنى ف�ى المس�يحية عام�ة، وف�ى Hopeفى ا)نجليزية " الرجاء"و
ن ب�اj والثق�ة ف�ى فوائ�د وثم�ار الفكر ا)نجيل�ى خاص�ة، م�رتبط با)يم�ا

ھ�ذا ا)يم�ان ب�اj الق�ادر . حياة وم�وت وقيام�ة الس�يد المس�يح م�ن أجلن�ا
على ا)قامة من الموت، وعلى إعطاء الحياة الحياة ا�فضل من جديد، 
ھو نفس ا)يمان الذى يتطلع إلى مجيئ السيد المسيح ثانية، وإلى يق�ين 

م مھما كانت الظروف، وممتدة إل�ى أن ھذه الحياة ا�فضل ملك لنا اليو
فھو رجاء ا)يمان بيوم وغد أفضل للفرد . حياة أخرى أبدية فى السماء

  .وللمجتمع ولكل العالم
  

ُمبَاَرٌك هللاُ أَبُو َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َحَس�َب "يقول الرسول بطرس 
، بِقِيَاَم��ِة يَُس��وَع اْلَمِس��يِح ِم��َن َرْحَمتِ��ِه اْلَكثِي��َرِة َولَ��َدنَا ثَانِيَ��ةً لَِرَج��اٍء  َح��يٍّ

ا�َْمَواِت، لَِذلَِك َمْنِطقُ�وا أَْحقَ�اَء ِذْھ�نُِكْم َص�اِحيَن، فَ�أَْلقُوا َرَج�اَءُكْم بِالتََّم�اِم 
ُسوا . َعلَى النِّْعَمِة الَّتِي يُْؤتَى بِھَا إِلَْيُكْم ِعْنَد اْستِْع+َِن يَُسوَع اْلَمِسيحِ  بَْل قَدِّ

بَّ  يَن َدائِم�اً لُِمَجاَوبَ�ِة ُك�لِّ َم�ْن يَْس�أَلُُكْم َع�ْن  الرَّ اِ)لَ�هَ فِ�ي قُلُ�وبُِكْم، ُمْس�تَِعدِّ
َجاِء الَِّذي فِيُكْم بَِوَداَعٍة َوَخ�ْوفٍ  ، ١٣و ٣: ١بط�رس ا�ول�ى" (َسبَِب الرَّ

١٥:  ٣.(  
  

وھكذا يواجه المؤمنون معاناة الحاض�ر ومآس�يه وحروب�ه وص�راعاته 
، وتقدمه وثوراته العلمي�ة والمعلوماتي�ة، وتحوaت�ه وكوارثه وأمراضه

وتقلبات���ه وجموح���ه وجنون���ه، وتھم���يش ا)نس���ان وإحساس���ه بالض���ياع 
وال+ش��يئية وال+معن��ى، يواج��ه المؤمن��ون ك��ل ھ��ذا بق��وة الرج��اء ف��ى 



 ٢١  الجذور والثمارالروحانيـــة 

 

الحاض��ر، وبن��ور الرج��اء ف��ى المس��تقبل ھن��ا وف��ى ا�بدي��ة ال+نھائي��ة 
 Jurgen" يورجان مولتم�ان"ول وعلى ھذا يق. الممتدة فى سماء المجد

Moltmann . ھ�وت الرج�اء"ص�احب كت�ابa "Theology of Hope ،
ب�دون الرج�اء ف�ى الحاض�ر a "  ١٩٢٦وھو aھوتى ألمانى ول�د ع�ام 

فرج����اء الحاض����ر ص���ورة  مص����غرة لرج����اء . رج���اء ف����ى المس���تقبل
المس���تقبل، كم���ا أن الرج���اء ف���ى المس���تقبل ھ���و الق���وة الدافع���ة لرج���اء 

  ".الحاضر

  

  

  ا$ساس السادس

  الكنيسة وحرية الفكر والضمير
 

مت الكنيسة فى العصور الوسطى  التفكي�ر الح�ر عل�ى  -كما نعلم  -حرَّ
الناس، حتى قي�ل أنھ�ا ف�ى خ�+ل ا�ربع�ين س�نة الت�ى س�بقت ا)ص�+ح 

. أنظ�ر كت�اب د(شخصاً بتھم�ة الھرطق�ة  ١٣٠٠ا)نجيلى أحرقت نحو 

). ٦١ - ٥٩ص�فحة " ح ا)نجيلىأضواء على ا�ص+"فايز فارس . ق

وكانت الھرطقة أن يفكر ا)نسان لنفسه تفكيراً ح�راً نابع�اً م�ن ض�ميره 
  .الشخصى فى كل شئ

  

وعندما جاء ا)ص+ح ج�اء بن�ور حري�ة الفك�ر والض�مير عل�ى أس�اس  
كلمة هللا الص�الحة، ون�ادى عل�ى ھ�ذا ا�س�اس ب�القيم ا)يجابي�ة ف�ى ك�ل 

ياس��ية وا)جتماعي��ة ، مث��ل الديمقراطي��ة جوان��ب الحي��اة الفكري��ة والس
والحري��ة الملتزم��ة والمس��ئولة والواعي��ة ف��ى ال��رأى والتعبي��ر والعقي��دة 

م�اكس "الدينية، إلى آخر ھذه القيم النبيلة، حتى أن مفكراً معروفاً مثل 
أن التط�ورات العظيم�ة الت�ى ط�رأت عل�ى "ق�ال   Max Weber " فيبر

كانت نتيجة لما قدم�ه ل�وثر وكلف�ن م�ن  تفكير العالم سياسياً وأقتصادياً،
  ".فكر
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  ا$ساس السابع

  الكنيسة والحضارة والدولة
  

الت�ى " عقيدة التجسد"نرى بوضوح فى الفكر ا)نجيلى الُمصلَح إھمية 
تذكرنا بمجيئ السيد المسيح مولوداً من السيدة الع�ذراء ب�الروح الق�دس 

أن المتأم�ل  كم�ا. فى زمان ومكان معينين، وفى نطاق حضارة خاص�ة
ف��ى حي��اة وتع��اليم المس��يح والرس��ل يج��دھا مش��بَّعة بالتقالي��د والع��ادات 

وعن�دما . وا�مثلة ومختلف جوانب الحياة اليومية فى فلسطين فى وقته
أنتقلت المسيحية إلى كل مكان فى العالم، لبست حضارة المكان ولغت�ه 

حت وقبل� ت وثقافته، وتفاعلت معھ�ا وتجس�دت فيھ�ا، وتح�اورت وص�حَّ
ورفض���ت، لكنھ���ا ل���م تنع���زل ع���ن حض���ارة بيئتھ���ا، وa ع���ن قض���ايا 

  .مجتمعھا، وa وطنية أرضھا وترابھا
  

والفك�ر ا)نجيل�ى ي�دعو دائم�اً إل��ى المعاص�رة، وإل�ى ا)لتق�اء بحض��ارة 
المك��ان، وإل��ى ا�نتم��اء لل��وطن وا�رض والج��ذور، وإل��ى المش��اركة 

قي��دتى الخل��ق الفعال��ة ف��ى المش��ك+ت القائم��ة عل��ى أس��اس ثاب��ت م��ن ع
والفداء فى ا)يمان المسيحى، أى خل�ق هللا للك�ون ف�ى إبداع�ه وجمال�ه، 
وخ��+ص هللا ل}نس��ان بم��وت وقيام��ة المس��يح، وإل��ى مب��دأ الح��وار م��ع 
بعض��نا ال��بعض وم��ع ا�خ��رين م��ن حولن��ا، وإل��ى اaنفت��اح عل��ى الع��الم 
وثقافاته وعلوم�ه ف�ى إط�ار م�ن الخصوص�يته الحض�ارية الت�ى تتعم�ق 

م��ع ا�خ��ذ ف��ى اaعتب��ار أن حض��ارة . باaنفت��اح ول��يس العك��س وتث��رى
منطقتنا ھى الحضارة التى فيھا ومن خ+لھا تم قبول اaنجي�ل ھ�ذا م�ن 
ناحية، ومن الناحية ا�خرى فالحضارات تتداخل وتتفاعل م�ع بعض�ھا 

  .البعض، وھذا ھو سر الثراء ومفتاح الخصوبة
  

 Richardيش�ـارد نيب�ور ولمزيد م�ن الدراس�ة انظ�ر كت�اب ال+ھ�وتى ر

Niebuhr . وكتاب���ات المفك���ر ا)نجلي���زى "المس���يح والحض���ارة"ع���ن ،
المس�يحية "خاصة كتابه  John Stottوأستـاذ العھد الجديد جون ستوت 

وكتطبي�ق م�ن . Issues Facing Christians Today" وقض�ايا العص�ر
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الكت��اب المق��دس ف��ى عظ��ة الرس��ول ب��ولس ف��ى أثين��ا ف��ى س��فر أعم��ال 
وا�صحاح السابع عشر عن�دما درس الرس�ول حض�ارة وثقاف�ة  الرسل

اثين��ا وأخ��ذ منھ��ا م��ا يس��اعده عل��ى تق��ديم ا)يم��ان الجدي��د وقبول��ه م��ن 
  .السامعين

  

"  Niebuhr  "Christ And Cultureويمكن أن نتوقف قلي+ أمام كتاب 

أو المس��يح والحض��ارة وال��ذى في��ه ي��رى أن ا)نس��ان يع��يش ف��ى الع��الم 
��َز نيب��ور م��ن .  ء ا�بدي��ة أو الع��الم ا�ت��ىالحاض��ر ف��ى ض��و وبھ��ذا ركَّ

زاوي�ة إس�خاتولوجية ف��ى الع+ق�ة ب�ين المس��يح والحض�ارة عل�ى بع��ض 
  :ا)تجاھات التاريخية وال+ھوتية مثل 

  

aإنك�ار أو رف�ض الع�الم :  أوThe Denial Of The World  فالع�الم ق�د
ع�ه ، وإستمرار الصراع م)١٩:  ٥يوحنا  ١(وضع فى الشرير 

وھذا ا)تجاه ي�رى المس�يح والحض�ارة .  مادامت الحياة مستمرة
وعل��ى ھ��ذا ظھ��رت حرك��ات كثي��رة .  ف��ى إتج��اھين متناقض��ين

تن��ادى بھج��ر الع��الم كش��ر يج��ب تجنب��ه، وحرك��ات أخ��رى ن��ادت 
  .بالوجود فى العالم دون التأثر به

  

وھ�ذا   The Affirmation Of The Worldتأكي�د وتثبي�ت الع�الم : ثاني�ا
تجاه مخالف ل�ول، إذ يرى المسيح رج+ إجتماعيا عاش فى ا)

العالم، وأن المسيحية كانت رائ�دة م�ن خ�+ل دورھ�ا الب�ارز ف�ى 
لك�ن المش�كلة ھن�ا أن بع�ض المتح�ررين .  تاريخ العالم وأحداث�ه

تطرفوا فن�ادوا ب�أن الع�الم a يحت�اج إل�ى الف�داء، وال�بعض ن�ادى 
بالق��ديس  Niebuhrيب��ور وھن��ا إستش��ھد ن" غي��اب هللا " بفك��رة 

توما ا�ك�وينى ال�ذى ق�ال ب�أن النعم�ة ل�م ت�أت لتھل�ك الطبيع�ة أو 
الحض��ارة ب��ل لتكملھ��ا، وعل��ى ا)نس��ان أن يجتھ��د ليك��ون نقي��اً 

  .مقبوaً من هللا
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  The Transformation Of The Worldتغيي��ر أو تح��ول الع��الم : ثالث��ا

لمس��يح ُمغيِّ��ر ويعل��ن نيب��ور م��ن خ��+ل ھ��ذا اaتج��اه إيمان��ه ب��أن ا
الحض��ارة ومطورھ��ا وإتج��اه التغيي��ر يتض��من ا)تج��اھين ا�ول 

بمعنى تغيير الفس�اد ال�ذى ف�ى الع�الم .  والثانى، الرفض والتأكيد
، وب�أن )٢١:  ٨رومي�ة (من خ+ل التمتع بحرية مج�د أوaد هللا 

نضع قلوبنا على الكنز الس�ماوى دون إھ�دار ل�وان�ى ا�رض�ية 
َوُك�لُّ َم�ا َعِمْل�تُْم "ز على قول الرس�ول ب�ولس وأن نرك.  الخزفية

بِّ يَُس��وَع، َش��اِكِريَن هللاَ  بِقَ��ْوٍل اْو فِْع��ٍل، فَ��اْعَملُوا اْلُك��لَّ بِاْس��ِم ال��رَّ
  ).١٧:  ٣كولوسى "  (َوا�َب بِهِ 

  

كم��ا ين��ادى الفك��ر ا)نجيل��ى بإس��تق+ل ال��ب+د وال��دول وتحريرھ��ا م��ن 
ق��اء عل��ى ع+ق��ة التع��اون والش��ركة م��ع ا)ب. ا)س��تعمار والظل��م والقھ��ر

وا)حت��رام الُمتب��ادل م��ع الع��الم، وب��ين الكن��ائس الوطني��ة والكن��ائس ف��ى 
   .العالم

  

وأخيراً ين�ادى الفك�ر ا)نجيل�ى المص�لح بالمب�دأ ال�ذى أق�رهّ المص�لحون 
دول�ة "وھو التمايز بين الكنيسة والدولة بمعنى رفض أن تكون الدول�ة 

ج��ال ال��دين، ب��ل أن تك��ون الدول��ة سياس��ةً يحكمھ��ا ر" ديني��ة ثيوقراطي��ة
كما يفھ�م ال�بعض خط�أً  -وھذا المبدأ a ينادى .  ومجتمعاً مدنية الطابع

�ن . بفصل الدين عن الحياة اليومية أو الحضارة أو قضايا المجتم�ع -
ال��دين مك��ّون أساس��ى م��ن مكون��ات الحض��ارة، وملھ��م للق��يم الروحي��ة 

ف��ى نورھ��ا يك��ّون ا)نس��ان أو  وا�خ+قي��ة ف��ى حي��اة الش��عوب، والت��ى
الجماع���ة الرؤي���ة الخاص���ة ل�ش���ياء وا�ح���داث، ونب���ع مت���دفق ب���القوة 

بل ينادى بأن يكون ال�دين ملھم�اً . الروحية والمعنوية فى مسيرة الحياة
للقيم، وليس حاكماً متسلطاً بالقھر والقس�ر ف�ى ثي�اب رج�ال ال�دين، ب�ل 

ر الحي��اة والمجتم��ع إل���ى داعي��اً ودافع��اً للمش��اركة ا)يجابي��ة ف��ى تغيي��
  .ا�فضل
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ول�س��ف الش��ديد عن��دما أس��اء الغ��رب فھ��م ھ��ذا الجان��ب الھ��ام، وح��اول 
الكنيس�ة ع�ن الدول�ة، خس�ر " تم�ايز"الدين عن الحي�اة، ول�يس " فصل"

الكثي���ر ال���ذى تحص���ده المجتمع���ات ا�ن م���ن ض���ياع وتفك���ك وتحل���ل 
ف�ى  ولك�ن الدراس�ات العدي�دة المعاص�رة. إجتماعى وأس�رى إل�ى آخ�ره

وتحاول العودة إلى الدين لتتج�اوز " الفصل"الغرب تشير إلى مخاطر 
ھذه المجتعات المخاطر التى حاقت بھا، كما تجاوزت من قبل مخاطر 

  .بين الكنيسة والدولة فى تجربة الدولة الدينية" الدمج"
  

وليتن��ا جميع��اً نع��ى ا�ن كش��عوب ش��رقية متدين��ة ب��الفطرة، أن لل��دين 
قوى على حياة الشعوب وا�ف�راد، أق�ول ليتن�ا جميع�اً تأثيره وسلطانه ال

ب��ين ال��دين " التماي��ـز"ن��درك ھ��ذا المب��دأ الھ��ام قب��ل ف��وات ا�وان، مب��دأ 
ب���ين ال���دين والحي���اة وقض���ايا " الفص���ل"والحك���م أو الدول���ة، ول���يس 

بسياس��ات ب+دن��ا ب��روح " ننش��غل"فھن��اك ف��رق كبي��ر ب��ين أن . المجتم��ع
بالسياس����ة وھ����و دور الساس����ة " لنش���تغ"وطني���ة إيجابي����ة، وب����ين أن 

ومن الجانب ا�خ�ر ھن�اك . المتفرغين لھذا العمل فى مجاaته المختلفة
ف��رق كبي��ر ب��ين أن نع��ود إل��ى ج��وھر  ال��دين ف��ى فھ��م ونض��ج واعت��دال 
وتوازن وحب وتس�امح، وب�ين أن ن�ذھب بال�دين إل�ى الش�كل والتزم�ت 

نا عن��د والتط��رف واaنغ��+ق، مم��ا يھ��دد حياتن��ا ومجتمعاتن��ا وص��ورت
  .ا�خرين
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  الفصل الثالث

  المصادر والمخاطر
  

إن كان���ت ھ���ذه ھ���ى ا�س���س والمب���ادئ الت���ى تمي���ز فكرن���ا الكت���ابى 
وال+ھوتى، فما ھى المصادر والمخاطر المحيطة حت�ى نتب�ين ا�ش�ياء 

  بضدھا ؟
  

أقول على ا�قل، ھناك خمسة مصادر أدت إلى ھ�ذا الخل�ط والتش�ويش 
  .لتاريخ الكنسىعلى مدار ا

  

  

  المصدر ا$ول 

  روحانية الحرفية التشريعية الجامدة

THE STRONG LEGALISM  
  

من ب�ين مظ�اھر ھ�ذا المص�در ا�ص�ولية الحرفي�ة أو الدوجماطيقي�ة أو 
العقلية التى تتوقف عن�د ظ�اھر ال�نص الكت�ابى، غي�ر مكترث�ة بالحقيق�ة 

ياق، ولكل فكر لكل نص قرينة وخلفية، ولكل كلمة بيئة وس: التى تقول
ھ��ذه العقلي��ة a ت��درك حقيق��ة تط��ور وت��درج ا)ع��+ن، . ع��الم وعص��ر

وبالت��الى الفك��ر المس��يحى، وھك��ذا تأخ��ذ النص��وص وا�ي��ات مس��تقلة 
ومنفص���لة، ف���ى غي���ر تميي���ز ب���ين المب���دأ الكت���ابى الثاب���ت والج���وھرى 

أو بعبارة أخرى بين م�ا . والمطلق، وبين ما ھو حادث ومتغير ونسبى
، وب��ين Creationalالخليق��ة الجدي��دة ف��ى المس��يح يس��وع ھ��و م��رتبط ب

  .Cultrualالتطبيقات الخاصة ببيئة معينة وحضارة خاصة 
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ومن مظاھر ھذه الحرفية التشريعية الجام�دة أيض�اً محاول�ة فھ�م ال�دين 
والكت���اب المق���دس بتعبئت���ه داخ���ل مجموع���ات a تنتھ���ى م���ن الل���وائح 

لمب�اح والمحظ�ور، ف�ى س�يل والتشريعات، وقوائم الح+ل والح�رام، وا
والنتيج�ة ھ�ى تش�وه مفھ�وم الروحاني�ة وال�دين، .  من الفتاوى وا�حكام

وضياع المبادئ الجوھرية الكتابية بين المح�افظين مثلم�ا ض�اعت ب�ين 
  .المتحررين المنادين بعدم وجود ھذه المبادئ أص+ً 

  

ن�راه ويكفى تدلي+ً على التشويش الناتج م�ن ھ�ذه الحرفي�ة الجام�دة، م�ا 
من تركيز اسخاتولوجى أخروى حرفى عن�د جماع�ة ا�لفي�ين، خاص�ة 
المنادين بمج�ئ المس�يح ثاني�ة بعقلي�ة س�ابقى ا�ل�ف وع�ودة اليھ�ود إل�ى 
فلسطين والتفسير الحرفى للنب�ؤات، ال�ذين خلط�وا ب�ين الفك�ر اليھ�ودى 
والمسيحى، وبين ال�دين والسياس�ة، وب�ين المس�يح والمس�يحيين والع�الم 

  .والحضارة

  

  

  

  المصدر الثانى  

  ١روحانية الفكر ا$ف;طونى 

   THE PLATONIC THOUGHT  
 

وھو الفكر ال�ذى تس�لل إل�ى الفك�ر المس�يحى ف�أنتج م�ا يمك�ن أن نس�ميه 
ھ��ذه ا�ف+طوني��ة تكش��ف ع��ن نفس��ھا بط��رق . الروحاني��ة ا�ف+طوني��ة

مختلفة، أولھا ھو الموقف الثنائى ال�ذى يقف�ه ا)نجيلي�ون، م�ن ا)نس�ان 
ولذلك فأھم ما . فكل نفس أو روح خير، وكل مادة أوجسد شر. الكونو

فى ا)نسان نفسه وروحه، ھى التى ستخلص، وھى التى س�تذھب إل�ى 
وبالت��الى قيمتھ��ا الحقيقي��ة ف��ى الس��ماء، وa قيم��ة لش��ئ ھن��ا ف��ى . الس��ماء
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a قيم���ة للجس���د أو الم���ادة أو الم���ال أو الفك���ر، أو . الحي���اة الحاض���رة
�نھا محظورات ليس�ت خيِّ�رة ب�ل ش�ريرة، ينظ�ر . فنونالحضارة أو ال

وحقَّروا من الجنس فى الع+قة الزوجي�ة، . إليھا ا)نسان بالشك والريبة
ب��ل ومنع��وا الح��ديث والتس��اؤل في��ه، وقلل��وا م��ن قيم��ة العل��وم الطبيعي��ة 

  .ونتائج اكتشافاتھا، ومن ا)ندماج فى المجتمع وقضاياه
  

ون م�ن اaنجيلي�ين وغي�ر اaنجيلي�ين، وبدaً م�ن أن يس�توعب المس�يحي
المفھوم المسيحى الذى ينادى بإخض�اع ك�ل ھ�ذه ا�م�ور لس�يادة ال�رب 
يس��وع الكامل��ة، ت��أثروا با�فك��ار ا�ف+طوني��ة ف��ى م��وقفھم م��ن الجس��د 

وھ�و نف�س الموق�ف . إل�خ... والجنس والفكر والعلم والحضارة والفنون
الح���ديث إل���ى إض���طھاد ال���ذى دف���ع الكنيس���ة ف���ى ا�ي���ام ا�ول���ى للعل���م 

كوبرنيكس وجاليليو، ليس بسبب ما يعلِّمه الكتاب المقدس ، ب�ل بس�بب 
أن ما جاء به كوبرنيكس وجاليليو  يتعارض مع الفكر ا�رسطى الذى 

وب��نفس ت��درج المص��ادر ي��أتى . ك��ان يحك��م الكنيس��ة ف��ى ذل��ك الوق��ت
  .المصدر الثالث

  

  

  

  المصدر الثالث 

  روحـانية البيوريـتان

THE PURITANISM  
 

والنص�ف ا�ول م�ن الق�رن ال�ـ   ١٦كان النصف ا�خير من الق�رن ال�ـ  
حقب��ة ش��ديدة التعقي��د ف��ى انجلت��را، حي��ث تن��احرت عل��ى الس��لطة  ١٧

وكانت الملكة اليزابيث .  الخ.. احزاب عديدة واختلطت السياسة بالدين
أع��ادت ال��ى ال��ب+د البروتس��تانتية بع��د حك��م الملك��ة م��ارى الكاثوليكي��ة 
الدموية، لكن البعض رأى البروتستانتية ا�سقفية احتفظت بالكثير م�ن 
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، وم�ن ھ�ذه Puritansالكاثوليكية، فظھرت فرق التطھريين البيوريت�ان 
  الفرق نذكر ث+ث حركات 

  

  Anabaptistsحركة معمودية البالغين                       -

  Spiritualistsحركة الروحانيين                             -

  Rationalistsحركة العق+نيين                              -

  

وقد سميت ھذه الحركات بالجن�اح ا�يس�ر ل}ص�+ح، وتطرف�ت كثي�را 
عن فكر لوثر وكالفن فى بعض الجوانب، لكنھا أرادت تطھير الكنيسة 

  : من خ+ل التركيز على بعض ا�فكار مثل 
  

  .ية استغنوا عن الثياب الكھنوت -
  

  .وعن الركوع عند التناول -
  

  .وعن رسم اشارة الصليب -
  

  .اaھتمام بالفرد، والتقوية الفردية -
  

ملكوت هللا منفصل عن ملكوت العالم وa مجال للمصالحة بينھم�ا أو  -
لدرجة ان البعض اعتب�ر أن .  المشاركة سوى فى خدمة المحتاجين

يتع��ارض ومطال��ب الدول��ة تعم��ل للش��يطان وان اaيم��ان المس��يحى 
الدولة وان المؤمنين فى اaرض غرباء ون�زaء وعل�يھم اaنفص�ال 
عن العالم الشرير ورف�ض الخدم�ة العس�كرية أو العم�ل  م�ع الدول�ة 

  .أو التعليم فى مدارس وجامعات الدولة
  

المعمودية ليست ل�طفال بل للكب�ار ال�ذين اختب�روا ايم�انھم بالمس�يح  -
فض التص���حيح يقط���ع م���ن ش���ركة وأن المعم���د ال���ذى يخط���ئ وي���ر

  .الكنيسة
  

  .العشاء الربانى للت+ميذ المعمدين فقط -
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  .تحريم القََسم والط+ق -
  

تح���ريم ل���بس ال���ذھب، والفن���ون بجمي���ع أنواعھ���ا، ووس���ائل ا)ع���+م  -
  .خاصة التليفزيون، ورفض الع+ج الطبى وا�طباء

  

رى ھ�ى وفى القرن التاسع عشر نشأت فى انجلترا وأمريك�ا حرك�ة أخ�
والت�ى ج�اءت ك�رد فع�ل للتحري�ر الفك�رى  Holiness" حركة القداس�ة"

والع��المى نتيج��ة عص��ر التن��وير والنھض��ة العلمي��ة وص��راع ا�فك��ار 
وق�د .  والنظريات وفى نفس الوقت تدھور ا�خ+قيات والحي�اة العملي�ة

رك��زت ھ��ذه الحرك��ة عل��ى معمودي��ة ال��روح الق��دس كاختب��ار البرك��ة 
ام��ل ف��ى حي��اة القداس��ة الكامل��ة والتنقي��ة ا�خ+قي��ة الثاني��ة والح��ب الك

  .الداخلية
  

وبرغم أن رواد حركة القداسة نادوا بل ق�ادوا الكثي�ر م�ن اaص�+حات 
اaجتماعية التى تمت فى القرن التاسع عشر، مثل إلغاء الرق وحق�وق 

الخ، إa أن الحماس الزائد بين مؤي�دى ھ�ـذه .. المرأة ومناصرة الفقراء
  New Puritanism" النق��اوة الجدي��دة "علھ��م ين��ادون بفك��رة الحرك��ة ج

التى تدين سمات الحياة ا�مريكية المعاصرة، وبذلك عادوا الى التش�دد 
والمناداة باaنفصال عن المجتمع والعودة ال�ى ا�فك�ار الت�ى ن�ادت بھ�ا 

  .حركة التطھريين ا�ولى التى ذكرناھا آنفاً 
  

أن ن��رى ظ+ل��ه واض��حة ف��ى فك��ر ھ��ذا الل��ون م��ن الروحاني��ة نس��تطيع 
الكثير من الكنائس حتى ا�ن، ومن بينھا الكنيسة ا)نجيلي�ة المش�يخية، 

فى عدم ادراك لمصادر الظ�+ل القائم�ة، .  سواء فى الوعظ أو السلوك
وفى غي�اب تعل�يم كت�ابى وaھ�وتى يس�تطيع أن يم�� الف�راغ ال�ذى من�ه 

حت�ى الي�وم، ممثل�ة ف�ى  تتسلل إلين�ا ھ�ذه ا�فك�ار الموج�ودة ف�ى الس�احة
م���ذاھب وكن���ائس وقي���ادات، ويس���تطيع أن يم���نح الكنيس���ة اaس���تنارة 

  .والقدرة على التمييز واaختيار الصحيح
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  المصدر الرابع

  روحانية الخمسينية الجديدة

THE NEW PENTECOSTALISM  
  

نعل��م جميع��اً أن الخمس��ينية كحرك��ة، نش��أت ف��ى الي��ام ا�ول��ى م��ن ھ��ذا 
والمج�ال ا�ن a يس�مح ب�التوقف . ت ف�ى النم�و وم�ا زال�تالقرن، وب�دأ

أم��ام الخلفي��ات والج��ذور الت��ى دع��ت إليھ��ا، ودفع��ت إل��ى نموھ��ا، مث��ل 
الخلفي����ات ال+ھوتي����ة، والحي����اة الروحي����ة، والظ����روف اaجتماعي����ة 

لكننا سنتوقف أمام جانب إيجابى ف�ى الخمس�ينية القديم�ة أو . والسياسية
ب والمظھر السلبى فى الخمسينية الجدي�دة الك+سيكية، تحول إلى الجان

  .٢والحركة الكاريزماتية، حركة المواھب 
  

فلقد اھتمت الخمسينية القديمة بالمحتوى والمض�مون، وق�دمت تعليمھ�ا 
م��ن الكلم��ة م��ن وجھ��ة نظرھ��ا، ورك��زت عل��ى عقي��دتھا ودور ال��روح 
الق��دس، وجعل��وا المض��مون والمحت��وى ھ��و أس��اس قب��ول وش��ركة أى 

أم��ا الخمس�ينية الجدي��دة ف��+  تق�وم عل��ى أس��اس محت��وى . ش�خص معھ��م
aھوتى كتابى متماسك، بل اھتمت بالع+مات الخارجية، واaختبارات 

 وھم بذلك يسيرون فى خ�ط. الشخصية، وأغفلت المحتوى والمضمون

م��واز )تج��اه ال+ھ��وتيين المتح��ررين ال��ذين a يؤمن��ون ب��المحتوى أو 
وجودي���ون  -فرانس���يس ش���يفر كم���ا دع���اھم -الح���ق الكت���ابٮن ب���ل ھ���م

  .يستخدمون تعبيرات وصياغات aھوتية مسيحية
  

ھ��ذا م��ن ناحي��ة، وم��ن الناحي��ة ا�خ��رى، نج��د أن الع+م��ات الخارجي��ة 
واaختب��ارات الشخص��ية، خادع��ة يمك��ن أن يس��تخدمھا أى إنس��ان حت��ى 

كما أن اaختبارات . فى صورة م+ك" يظھر"الشيطان الذى يمكن أن 
ف���ى حي���اة ك���ل م���ؤمن، لكنھ���ا مختلف���ة ومتغي���رة الشخص���ية موج���ودة 
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ب��اخت+ف شخص��يات الن��اس ومش��اربھم، وبالت��الى a يمك��ن أن تعم��م 
  .كقاعدة أو تعلم كفكر

  

وھك��ذا قل��ل الخمس��ينيون الج��دد م��ن قيم��ة المحت��وى والفك��ر، وم��ن ق��در 
ونح��ن نق��ّر بغن��ى . التعل��يم والعقي��دة، عل��ى حس��اب العاطف��ة واaختب��ار

على أى ش�ئ نبن�ى ونؤس�س : بار، ولكن السؤالالعاطفة، وحرية اaخت
إيماننا؟ كما ھو القياس فى موسى وا�نبياء، والرب يس�وع، والرس�ول 

  بولس، وكل الكتاب المقدس؟

  

. وعن��دما يغي��ب المحت��وى والمض��مون، يظھ��ر ك��ل ش��ئ عل��ى الس��طح

وتظھ��ر ح��دة . يظھ��ر اaتج��اه الف��ردى والقَ��َدرى، الغيب��ى وا�س��طورى
اء الجس����د كنتيج����ة aخ����ت+ف اaختب����ارات اaخت+ف����ات ب����ين أعض����

 Timeويظھ��ر اaض��طراب ف��ى منظ��ور ال��زمن ل��دينا . والع+م��ات

Perception  فنتثب���ت عل���ى الماض���ى، ويض���طرب وعين���ا بالمس���تقبل
ويبدو أن توالى الضغوط واaنكس�ارات، . فنحاول الھرب من الحاضر

إل�ى  …ادات وغيبة التعليم والثقافة ال+ھوتية، وانھي�ار الق�دوة ب�ين القي�
آخره من بين ا�سباب العديدة الت�ى أدت ب�بعض قطاع�ات م�ن الش�باب 

  .والسيدات إلى اaرتماء فى روحانية التفريغ العاطفى ھذه

  

  

  

  المصدرالخامس

  الجديدة " السوبر"الروحانية 

THE NEW SUPER-SPIRITUALITY  
  

ن عبارة عن خل�يط م� -التى a أدرى من أين أتوا بھا  -ھذه الروحانية 
. كل شئ، للدرجة التى فيھا يصعب ل}نس�ان أن يح�دد بع�ض م+محھ�ا

والنقط��ة . لك��ن م��ن أھ��م م��ا تن��ادى ب��ه ھ��و إنك��ار المس��يحية الكتابي��ة
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المركزي��ة ف��ى ھ��ذا اaتج��اه ھ��ى التفس��ير الخ��اطئ ل�ص��حاحين ا�ول 
والث��انى م��ن الرس��الة ا�ول��ى إل��ى كورنث��وس، وتص��وروا أن الرس��ول 

ول�م ي�دركوا أن . حكمة والعق�ل عل�ى ا)ط�+قبولس يھاجم المعرفة وال
الرسول، انط+قاً م�ن خلفي�ة الكنيس�ة، وس�ياق الرس�الة، يھ�اجم اaتج�اه 
الغنوسى وھو الخ+ص بالمعرفة، ويھ�اجم الحكم�ة ا)نس�انية العق+ني�ة 

  .المجردة التى تدعو إلى انتفاخ العقل ا)نسانى واستق+له عن هللا
  

ر الخ��اط ئ، أص��بح الح��وار الفك��رى اتجاھ��اً غي��ر ونتيج��ة لھ��ذا التص��وُّ
م��ع أن الرس��ول نفس��ه اعتم��د ف��ى م��رات كثي��رة عل��ى اaس��ئلة . روح��ى

والحوار ليصل بالناس إلى ملء ا)نجيل كما فى ا�ص�حاحين ا�ول�ين 
كما أن ال�رب يس�وع اس�تخدم نف�س . من رسالته إلى كنيسة رومية مث+ً 

  .المنھج فى خدمته على ا�رض
  

فى الروحانية، س�اروا ف�ى نف�س طري�ق تحقي�ر الجس�د،  وزيادةً وإمعاناً 
واستعانوا بص�وت خ�اص ف�ى الص�+ة يختل�ف ع�ن ص�وتھم الطبيع�ى، 
وأحيان��اً بش��كل خ��اص ف��ى م+بس��ھم، ورفض��وا أى س��ؤال ع��ن الفن��ون 
بأنواعھا، واستغرقوا إلى ح�د بعي�د ف�ى ك�ل م�ا ھ�و مثي�ر وغي�ر ع�ادى 

با�خرويات، والسعى إلى ومذھل، جنباً إلى جنب مع اaھتمام الُمركَّز 
  .الحلول السريعة والسھلة

  

  واYن
  

وا�ن عن���دما نتص���ور ھ���ذه المص���ادر والمخ���اطر مع���اً، ف���ى ت���درجھا 
وت��داخلھا، وتس��للھا إل��ى الروحاني��ة الكتابي��ة، م��ع إض��افة عام��ٍل ھ��ام 
أفرزته الحقب ا�خيرة فى المجتمع والكنيس�ة، وھ�و الس�طحية الفكري�ة 

رك حجم ا�تربة وعمق الندوب الت�ى أدت إل�ى الشديدة، يمكن لنا أن ند
  .الخلط والتشويش فى روحانيتنا ا�صيلة
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  الفصل الرابع 

  الم;مح والسمات
  

عرضنا فى الفصل ا�ول ا�سس والمبادئ الت�ى تمث�ل الج�ذور لفكرن�ا 
ال+ھ����وتى، والت����ى منھ����ا تن����تج الروحاني����ة، ا�س����س ھ����ى الج����ذور 

نا ف��ى الفص��ل الث��انى بش��كل م��وجز وتعرض��. والروحاني��ة ھ��ى الثم��ار
. لبعض المصادر والمخاطر التٮتحيط وتشوه وجه روحانيتنا ا)نجيلي�ة

وفى ھذا الفصل ن�أتى إل�ى بي�ت القص�يد ف�ى موض�وعنا لنس�أل م�ا ھ�ى 
الم+م��ح ا�ص��يلة للروحاني��ة ا)نجيلي��ة؟ وف��ى محاول��ة ل}جاب��ة س��وف 

  :أركز الحديث فى النقاط التالية 

  
  

  كزية المسيحالروحانية ومر-١
  

الروحاني�����ة اaنجيلي�����ة مركزھ�����ا ش�����خص وعم�����ل ال�����رب يس�����وع 
Christocentric . تب���دأ الروحاني���ة وبالع+ق���ة الشخص���ية م���ع هللا ع���ن

طريق قبول الرب يسوع فى القل�ب، وا)يم�ان الشخص�ى بكفاي�ة عمل�ه 
وھى نف�س الوس�يلة الت�ى يقب�ل بھ�ا ك�ل إنس�ان، مثقف�اً أو . على الصليب

ل�يس أح�د ي�أتى إل�ى ا�ب إa "يس�وع ال�ذى ق�ال بسيطاً، شخص ال�رب 
  ". بى

  

على أن ھذه الروحاني�ة الت�ى ب�دأت فين�ا بقب�ول للمس�يح، تس�تمر وتنم�و 
فنحن نقبل الرب المخلص والس�يد، المث�ال والقائ�د، . بحياتنا فى المسيح

الراع��ى والمعل��م، نقب��ل عمل��ه الكام��ل وخ+ص��ه الش��امل ف��ى الماض��ى 
ُم�وا : "ذا المعن�ى يق�ول الرس�ول ب�ولسوفى ھ�. والحاضر والمستقبل تَمِّ

�ُل إِلَ�ى "، "َخ+ََصُكْم بَِخْوٍف َوِرْع�َدةٍ  الَّ�ِذي اْبتَ�َدأَ فِ�يُكْم َعَم�+ً َص�الِحاً يَُكمِّ
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إنھ�ا روحاني�ة تب�دأ ب�اj ). ٦:  ١، ١٢:  ٢فيلب�ى " (يَْوِم يَُس�وَع اْلَمِس�يحِ 
  .وتستند عليه وتستمر فيه وتتجه إليه

  

ص��فھا الرس��ول ب��ولس بالحي��اة المس��يحية أو عل��ى ح��د وھ��ى روحاني��ة ي
إتب��اع "، وتص��فھا ا�ناجي��ل عل��ى أنھ��ا "ف��ى المس��يح"تعبي��ره الحي��ـاة 

، "اaتح�اد ف�ى المحب�ة"، ويصفھا يوحنا فى كتاباته عل�ى أنھ�ا "المسيح
" س���ياحة"ويص���فھا كات���ب العبراني���ـين والرس���ول بط���رس عل���ى أنھ���ا 

ميكي���ة النم���و للروحاني���ة ھ���ذه الص���ور وغيرھ���ا تعن���ى دينا. المس���يحى
المسيحية، حتى تتشكل حياة المؤمن على مثال الرب يس�وع، فيتص�ور 

فالروحاني�ة ت�دعو إل�ى .  المسيح فينا يوماً بعد ا�خر با)يم�ان والمحب�ة
ف�ى حياتن�ا ك�أفراد  process of Trensformationعملية تحول مستمرة 

بِّ َونَْح��ُن َجِميع��اً نَ��"يق��ول الرس��ول ب��ولس . وكجماع��ة اِظِريَن َمْج��َد ال��رَّ
وَرِة َعْينِھَا، ِمْن َمْج�ٍد  بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما فِي ِمْرآٍة، نَتََغيَُّر إِلَى تِْلَك الصُّ

وحِ  بِّ الرُّ   ).١٨:  ٣كورنثوس ٢" (إِلَى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّ

  

  

  الروحانية وعمل النعمة-٢
  

هللا ف�ى ك�ل رحل��ة ، عم�ل نعم��ة "عم�ل"الروحاني�ة اaنجيلي�ة، إذن ھ��ى 
ا)نس��ان عل��ى ا�رض، من��ذ أن تب��دأ ب��التبرير وغف��ران الخطاي��ا بقب��ول 

يعب�ر ع�ن تج�اوب ا)نس�ان " ش�كر"وھ�ى . الرب يسوع وحت�ى النھاي�ة
 Grace and“أنھ�ا روحاني�ة النعم�ة والش�كر . ال�ذى ش�ملته ھ�ذه النعم�ة

Gratitude” .أدام��ز . كم��ا يس��ميھا ريتش��ارد دRichard D. Adams  .

تتمي��ز ب��النمو والتق��دم والنض��ج إل��ى م��لء المس��يح بعم��ل "  رحل��ة"ا إنھ��
وھذه الحياة النامية الممتلئة بالروح، تُظھ�ر عملي�اً روح . الروح القدس

��ا ثََم��ُر "المس��يح ال��ذى يثم��ر ثم��اره ف��ى الحي��اة ف��ى ك��ل ثم��ر ال��روح  َوأَمَّ
وِح فَھُوَ  +ٌَح، إِيَم�اٌن َوَداَع�ةٌ َمَحبَّةٌ فََرٌح َس�+ٌَم، طُ�وُل أَنَ�اٍة لُْط�ٌف َص�: الرُّ

  ). ٢٣, ٢٢: ٥غ+طية " (ِضدَّ أَْمثَاِل ھَِذِه لَْيَس نَاُموسٌ . تََعفُّفٌ 
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وحَ "إنھ���ا رحل���ة حي���اة a يطف���أ فيھ���ا ال���روح الق���دس   " aَ تُْطفِئُ���وا ال���رُّ

وَس الَِّذي "أو يحزن  )  ١٩:  ٥تسالونيكى١( َوaَ تُْحِزنُوا ُروَح هللاِ اْلقُدُّ
فيھا الروح الق�دس، ب�ل يعط�ى ) ٣٠:  ٤أفسس " (تُْم لِيَْوِم اْلفَِداءِ بِِه ُختِمْ 

عطاي��اه ومواھب��ه المتج��ددة دائم��اً ف��ى روح الش��ركة العميق��ة واaتح��اد 
الوثيق بجسد المسيح، للمنفعة أى حس�ب اaحتي�اج، لبني�ان الجس�د، ف�ى 

فَ���أَْنَواُع ) "٧ – ٤:  ١٢كورنث���وس ١(يق���ول الرس���ول ف���ى .  المحب���ة
وَح َواِحدٌ َمَواھِ  بَّ . َب َمْوُجوَدةٌ َولَِكنَّ الرُّ َوأَْنَواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدةٌ َولَِك�نَّ ال�رَّ
َوأَْن��َواُع أَْعَم��اٍل َمْوُج��وَدةٌ َولَِك��نَّ هللاَ َواِح��ٌد الَّ��ِذي يَْعَم��ُل اْلُك��لَّ فِ��ي . َواِح��دٌ 
وِح . اْلُكلِّ    ."لِْلَمْنفََعةِ َولَِكنَّهُ لُِكلِّ َواِحٍد يُْعطَى إِْظھَاُر الرُّ

  

  

  الروحانية وحياة القداسة-٣
  

الروحانية، بھذا المفھوم، ھى عمل نعمة هللا فى داخل القلب ا)نسانى، 
وھى . أنھا نعمة القداسة. عمل داخلى ينتج ويثمر سلوكاً عملياً خارجياً 

والقداس��ة ف��ى مفھ��وم الروحاني��ة .. بھ��ذا المعن��ى دع��وة لحي��اة القداس��ة
فھ��ى a تعن��ى عص��مة زائف��ة، ب��ل . ة وليس��ت س��لبيةاaنجيلي��ة، إيجابي��

تتطل��ب ف��ى طري��ق الحي��اة اليومي��ة الجھ��اد والص��راع ا)يج��ابى نح��و 
فالروحاني���ة اaنجيلي���ة ليس���ت روحاني���ة التحفظ���ات والن���واھى . الغلب���ة

وقوائم المحظورات والكبت والزھد، كم�ا أنھ�ا ليس�ت روحاني�ة الجس�د 
الناموس الجديد فى المسيح، وعدم التدرب واaلتزام، بل ھى روحانية 

ناموس المحب�ة والحري�ة، الحري�ة الش�جاعة والمجازف�ة المدروس�ة ف�ى 
بَّ إِلَھَ�َك ِم�ْن "يقول الرب يسوع . إطار محبة الرب والقريب تُِح�بُّ ال�رَّ

ھَ��ِذِه ِھ��َي اْلَوِص��يَّةُ ا�ُولَ��ى . ُك��لِّ قَْلبِ��َك َوِم��ْن ُك��لِّ نَْفِس��َك َوِم��ْن ُك��لِّ فِْك��ِركَ 
 - ٣٧:  ٢٢مت��ى "   (تُِح��بُّ قَِريبَ��َك َكنَْفِس��كَ : َوالثَّانِيَ��ةُ ِمْثلُھَ��ا. ْظَم��ىَواْلعُ 

٣٩ .(  
  

إنھ���ا روحاني���ة قداس���ة تتطل���ب توب���ة مس���تمرة عل���ى مس���توى الف���رد 
والجماعة، روحانية موت للخطية وعن الخطية، وحياة j فى المس�يح 
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أَْنفَُس��ُكْم أَْمَوات��اً َع��ِن َك��َذلَِك أَْن��تُْم أَْيض��اً اْحِس��بُوا "يق��ول الرس��ول ب��ولس 
ِ بِاْلَمِس���يِح يَُس���وَع َربِّنَ���ا َّjِ ١١:  ٦رومي���ة " (اْلَخِطيَّ���ِة َولَِك���ْن أَْحيَ���اًء .(

روحانية الصليب الذى نحمله كل يوم خلف الرب يسوع، بقوة المس�يح 
روحانية  إيم�ان . المصلوب وحياة الرب المقام وانتصار الروح القدس

واق��ع ف��ى مواجھ��ة حي��ة م��ن خ��+ل الق��رارات ورج��اء تع��يش ص��راع ال
اليومية، وa تؤمن با)جابات الجاھزة أو الحلول الس�ھلة الس�ريعة، ب�ل 

  .تتجه إلى التدرج الطبيعى فى حياة النضج فى إستعداد دائم لدفع الثمن

  

  

  الروحانية وا$لم-٤
  

روحاني����ة ت����ؤمن ب����أن حي����اة ا)يم����ان a تعط����ى حص����انة م����ن ا�ل����م 
قات كج��زء طبيع��ى م��ن الحي��اة ف��ى الع��الم، ولكنھ��ا والمش��ك+ت والض��ي

تعط���ى نعم���ة كيفي���ة مواجھ���ة ا�aم والض���يقات، وق���وة الغلب���ة فيھ���ا، 
والتأھيل من خ+لھا، والتسامى بھا، وا)رتفاع فوقھ�ا واس�تخدامھا م�ن 

. خ+ل نعمة وص�راع قبولھ�ا والتكي�ف اaيج�ابى وكيفي�ة التعام�ل معھ�ا

َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ ا�َْش�يَاِء ) "٢٨ : ٨رومية (يقول الرسول بولس فى 
وَن َحَس�َب قَْص��ِدهِ  " تَْعَم�ُل َمع�اً لِْلَخْي�ِر لِلَّ��ِذيَن يُِحبُّ�وَن هللاَ الَّ�ِذيَن ھُ��ْم َم�ْدُعوُّ

روحانية تؤمن ب�أن هللا أيض�ا ي�ؤمن بن�ا، ول�ذلك دعان�ا إل�ى حي�اة قيام�ة 
ف��ى المس��تقبل  منتص��رة نحياھ��ا ھن��ا وا�ن ول��يس فق��ط ننتظ��ر كمالھ��ا

و�نه يؤمن بنا فقد أودع إلينا مسئولية الع�الم ال�ذى نع�يش في�ه .  ا�بدى
من كل وجه، لنعمل ونبدع ونساھم فى جعل الحياة أفض�ل وأجم�ل م�ن 
حولنا، وذلك بالعمل الجاد فى تخصصاتنا المختلف�ة، وبالخدم�ة ا�مين�ة 

:  ٦أفس�س (وفى ھذا المعنى يقول الرسول فى .  فى مجاaتھا المتعددة

aَ بِِخْدَم��ِة اْلَع��ْيِن َكَم��ْن يُْرِض��ي النَّ��اَس، بَ��ْل َكَعبِي��ِد اْلَمِس��يِح، ) "٩ – ٦
، لَ��ْيَس  بِّ َع��اِملِيَن َمِش��يئَةَ هللاِ ِم��َن اْلقَْل��ِب، َخ��اِدِميَن بِنِيَّ��ٍة َص��الَِحٍة َكَم��ا لِل��رَّ

، َعالِِميَن أَْن َمْھَما َعِمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن الْ . لِلنَّاسِ  بِّ َخْيِر فََذلَِك يَنَالُهُ ِمَن الرَّ
�اَدةُ، اْفَعلُ�وا لَھُ�ْم ھَ�ِذِه ا�ُُم�وَر، تَ�اِرِكيَن . َعْبداً َكاَن أَْم ُحّراً  َوأَْن�تُْم أَيُّھَ�ا السَّ
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��َماَواِت، َولَ��ْيَس ِعْن��َدهُ  التَّْھِدي��َد، َع��الِِميَن أَنَّ َس��يَِّدُكْم أَْن��تُْم أَْيض��اً فِ��ي السَّ
  ".ُمَحابَاةٌ 

  

  

  "السائح"الروحانية وصورة -٥
  

، أو "ق�ديس"ھذه الروحانية لھا عدة صور، فالبعض يراھا فى صورة 
أما بالنسبة ل+نجيلي�ين ف�اھتموا ". خادم"، أو صورة "محارب"صورة 

وص���ورة الس���ائح تعن���ى أن الحي���اة رحل���ة إيم���ان ". الس���ائح"بص���ورة 
ول�ذلك تتج�ه بن�ا مباركة، aنستطيع أن نزعم فيھا أننا قد بلغن�ا الھ�دف، 

 دائماً إلى ا�مام فٮاستكشاف ا�فاق  الجديدة من خ+ل المعرفة ا�عمق

َؤَس�اِء "لحكمة هللا المتنوعة كما يق�ول ب�ولس  َف ا�َن ِعْن�َد الرُّ لَِك�ْي يَُع�رَّ
َع��ةِ  ��َماِويَّاِت بَِواِس��طَِة اْلَكنِيَس��ِة بِِحْكَم��ِة هللاِ اْلُمتَنَوِّ ��+َِطيِن فِ��ي السَّ  "َوالسَّ

  ). ١٠:  ٣أفسس (
  

والسائح a يتوقف طوي+ً مع رفاق الطريق حول السؤال م�ن أي�ن؟ ب�ل 
إن�ه ي�ؤمن ب�نفس الھ�دف الواح�د، والمض�مون . إلى أين؟   نح�و الھ�دف

والمحت��وى الواح��د، كم��ا ي��ؤمن ب��الطرق المختلف��ة وا�ش��كال والص��ور 
اه إن��ه ي��ؤمن با)نجي��ل الواح��د ف��ى ص��وره المختلف��ة أو بزواي��. المتع��ددة

المختلفة كما نراھا فى محتوي�ات وأس�لوب البش�ائر ا�رب�ع، وباaيم�ان 
الواحد بجوانب تنبيره ومدارسه الفكرية المختلفة كما نراه فى م�دارس 
الفك��ر المس��يحى المتع��ددة، وب��الحق الواح��د الثاب��ت والقوال��ب التطبيقي��ة 

�ول المختلفة والمتغيرة طبقاً للمك�ان والزم�ان كم�ا رأين�ا ف�ى الفص�ل ا
  .وا�ساس ا�ول لفكرنا

  

فم��ث+ً، لق��د ج��اء ل��وثر باھتمام��ه ا�ساس��ى وھ��و المقابل��ة ب��ين الخطي��ة 
والنعمة، وأن طريق الحياة ھو تقبل عطية هللا فى المسيح، وأن التقوى 

وج�اء كلف�ن ببع�د جدي�د عن�دما ق�ال إن  مش�كلة . ھى ا)يم�ان ف�ى القل�ب
ھ���ى الع+ق���ة  ف���التقوى. التق���وى كي���ف تك���ون حقيق���ة وليس���ت مزيف���ة
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... الص��حيحة م��ع هللا، والت��ى يج��ب ان تُش��كَّل با)يم��ان أس��لوب الحي��اة

وأن تس��مع . كي��ف؟ أج��اب بالكلم��ة الحي��ة والمكتوب��ة وب��الروح الق��دس
الكلم��ة يعن���ى أن تتقاب���ل م���ع المس��يح، ف���المكتوب وح���ده يعرف���ه حت���ى 

إa الشياطين، لكن ان تتقابل مع المسيح المغيِّر  فى الكلمة فھذا لن ي�تم 
  ..بالروح القدس

  

وھك�ذا ن��رى الع+ق��ة ب�ين ل��وثر والرس��ول ب�ولس، والرابط��ة ب��ين كلف��ن 
والرس���ول يوحن���ا، ن���رى ا)يم���ان الواح���د بجوان���ب تعبي���ره وتنبي���ره 

  .ولكن المھم أين ومتى نضع التنبير المناسب... المتعددة
  

ھ��ذا يعن��ى أن الروحاني��ة اaنجيلي��ة ت��ؤمن بالتعددي��ة ف��ى إط��ار الوح��دة 
تماء الوطنى، وبقيمة الحوار مع ا�خر، وباحترام الخصوص�يات واaن

للجماعات والشعوب، وب�رفض فك�رة ف�رض ثقاف�ة معين�ة واح�دة عل�ى 
، وب���احترام وس���ائل  التعبي���ر، وحري���ة العقي���دة "العولم���ة" ك��ل الع���الم 

  .الدينية، واaنفتاح على العالم والثقافات المختلفة
  

ط�ار ص�ورة الس�ائح، أن المس�يحى كما تعنى الروحانية اaنجيلي�ة ف�ى إ
ھو a ي�زعم . تلميذ منفتح للتعليم باستمرار، واكتساب مھارات اaيمان

إط+قاً أنه قد بلغ الھ�دف مھم�ا طال�ت س�نوات س�ياحته، ب�ل ش�عاره ھ�و 
أَيُّھَ��ا "كلم��ات الرس��ول ب��ولس الت��ى قالھ��ا ع��ن نفس��ه ف��ى آخ��ر حيات��ه 

َولَِكنِّ��ي أَْفَع��ُل َش��ْيئاً . أَنِّ��ي قَ��ْد أَْدَرْك��تُ اِ)ْخ��َوةُ، أَنَ��ا لَْس��ُت أَْحِس��ُب نَْفِس��ي 
أَْس��َعى نَْح��َو . إِْذ أَنَ��ا أَْنَس��ى َم��ا ھُ��َو َوَراُء َوأَْمتَ��دُّ إِلَ��ى َم��ا ھُ��َو قُ��دَّامُ : َواِح��داً 

:  ٣ف��ى " (اْلَغ��َرِض �َْج��ِل َجَعالَ��ِة َدْع��َوِة هللاِ اْلُعْليَ��ا فِ��ي اْلَمِس��يِح يَُس��وعَ 

  ).١٤و١٣
  

طبيعته يستكشف ا�ف�اق الجدي�دة والن�ور الجدي�د م�ن خ�+ل إن السائح ب
فھ��و مس��تعد ).  ١٠:  ٣أفس��س (المعرف��ة ا�عم��ق لحكم��ة هللا المتنوع��ة 

دائماً لمنظر جدي�د، ولفك�رة جدي�دة، ولخط�وة وخب�رة جدي�دة، إن حيات�ه 
  .متحركة متطورة دائماً نحو النضج المسيحى
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الرحلة رغ�م روعتھ�ا وھو يؤمن أن كل ھذا ليس سھ+ً، ھو يعرف أن 
ھن����اك المص����اعب والمتاع����ب، .  ومتعتھ����ا، ليس����ت دائم����اً ميس����ورة

المنعطف��ات والتح��ديات، لكن��ه ت��درب أن يس��تمد الع��ون وال��دعم، الثق��ة 
بِّ فِ��ي ِض��يقِي َص��َرْخُت "والتش��جيع م��ن قائ��د رحلت��ه العظ��يم  إِلَ��ى ال��رَّ

" .ِذِب ِم��ْن لَِس��اِن ِغ��شٍّ يَ��ا َربُّ نَ��جِّ نَْفِس��ي ِم��ْن ِش��فَاِه اْلَك��. فَاْس��تََجاَب لِ��ي

  ).٢و١: ١٢١مزمور (

  

  

  الروحانية وعقيدة الخلق -٦
  

الروحانية اaنجيلية تؤمن بعقيدة الخلق كما تؤمن بعقيدة الف�داء، فت�رى 
أن ك��ل خليق��ة هللا حس��نة ج��داً، وأن ف��داء هللا يش��مل ا)نس��ان كل��ه ال��ذى 

ة المس��يح وبالت��الى ت��ؤمن بس��ياد. أص��بح بجملت��ه للمس��يح روح��اً وجس��داً 
على العالم والمادة، وبدعوة هللا لنا فى العالم الحاضر لنكون جزءاً من 
مجتمعنا وحضارتنا وقضايانا، فى إيجابي�ة التجس�د، وجس�ارة مواجھ�ة 

وأن الكنيس��ة كك��ل وا)نس��ان الم��ؤمن يع��يش . الص��ليب، وق��وة القيام��ة
الع���الم الحاض���ر عل���ى ض���وء إيمان���ه با�بدي���ة، وعل���ى أس���اس قيم���ه 

  . ياته ا)يمانيةوأخ+ق
  

كما تؤمن الروحانية اaنجيلية، على ھذا ا�ساس، بأن ا)نسان مخلوق 
على صورة هللا، مسئول عن حياته وقراراته، ح�ر بحقوق�ه وواجبات�ه، 

ال�ة الواعي�ة . عاقل بفكره وتفرده مدعو مع الكنيسة كك�ل للمش�اركة الفعَّ
لطبيعة، ولصنع فى تقدم وتطور وإسعاد المجتمع، وaستثمار وحماية ا

الس��+م والخي��ر والجم��ال ف��ى الع��الم، م��ن خ��+ل ال��دعوة ال��ى الع��دل 
والرحم��ة والح��ب، وحق��وق ا)نس��ان ك��ل إنس��ان، المس��اواة ب��ين الرج��ل 
والم��رأة ف��ى الحق��وق والواجب��ات، والوق��وف بج��وار الفقي��ر والج��ائع 
والمنس��حق والمطح��ون واليت��يم والمظل��وم، وم��ن خ��+ل ا)يم��ان ب��أن 

داب والفنون عطية م�ن عطاي�ا هللا لخي�ر رعاي�اه، وaرتق�اء العلوم وا�
ومن خ+ل ا)دراك أن الطبيعة والبيئة عطي�ة م�ن هللا . ا)نسان وسمّوه
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ل}نس��ان ليك��ون مس��ئوaً ع��ن حفظھ��ا وحمايتھ��ا، �نھ��ا المك��ان ال��ذى 
يحتض���ن ا)نس���ان فيع���يش في���ه وم���ن خ+ل���ه، ومنھ���ا يكتس���ب وج���وده 

إن .   الخط�ر أن نس�تنزفھا أو ن�دمرھا وصحته وسعادته، وبالت�الى م�ن
روحانيتنا تدعونا إلى الح�رص ع�ى ك�ل عناص�ر الطبيع�ة م�ن حولن�ا، 
فنحافظ على النيل واھب الحياة والنماء، ونعيد الخضرة وسط تك�ريس 
الزح���ام، ونس���تعيد التص���ميم المعم���ارى الجي���د a الكت���ل الخرس���انية 

ولنعم��ل عل��ى القبيح��ة، ولنش��ترك ف��ى نظاف��ة ك��ل ش��ىء ف��ى مجتمعن��ا، 
  .إلى آخره …التخلص الصحى من النفايات الناعية واaستھ+كية 

  

.  كما تؤمن الروحانية ا)نجيلية أن العالم ھو مي�دان عم�ل هللا للخ�+ص

إن الع�الم ھ��و مس�رح مج��د " Institutesكت�ب ك�الفن ف��ى مس�تھل مؤلف��ه 
ور ف�ى هللا، وعليه، لو سمحنا �نفسنا بأن نتمعن فى ج+ل مجد هللا النث�

aھوتنا وفاحت ديانتن�ا ترنيم�ة تس�بيح ) انتشر(أركان الخليقة، لتضوع 
أنن�ا ف�ى  –ويال�س�ف  –لك�ن. ليس إaً، وكلمة هللا تشھد لھذا.. متواصلة

سقوطنا، قد قصرنا جميعاً ع�ن تلم�س ي�د هللا العطوف�ة وھ�ى تعم�ل ف�ى 
نجي�ل إن اa".  نيانا، وبدaً من ذلك صنعنا �نفسنا آلھ�ة أخ�رى خادع�ة

ھو ا�خبار السارة، أخبار قادرة على تجديدنا وتجديد ع+قتنا ف�ى ھ�ذه 
  . الحياة الدنيا

  

  

  الروحانية والكنيسة -٧
  

الروحانية اaنجيلية تؤمن أن الكنيس�ة ھ�ى عائل�ة ا)يم�ان وھ�ى ليس�ت 
الفردية المستقلة، وليس�ت طغي�ان التجم�ع عل�ى حس�اب الف�رد، ب�ل ھ�ى 

الواح���د ال���ذى ين���دمج ويتح���د في���ه ك���ل مجتم���ع ال���رب الجدي���د، الجس���د 
ا�عضاء فى تكام�ل وتكاف�ل وتع�اون ومس�اندة ول�يس ف�ى تن�افس غي�ر 

. فالكنيس�ة ھ�ى مجتم�ع العھ�د الجدي�د، وش�ركة جمي�ع القديس�ين. صحى

والعھ�د ال�ذى ب��ين هللا , وھ�ى واس�طة نعم�ة ومص��در تش�جيع لن�ا جميع��اً 
  . وشعبه ھو عھد للجماعة كلھا وليس للفئات وا�فراد
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كما أن الكنيسة فى العالم وفى المس�يح، لھ�ا ال�وaء الق�وى للوطن،ولھ�ا 
كم�ا رأين�ا  -" الك�اھن"فالكنيسة ككل ھى .  الوaء المطلق للرب يسوع

وبالت�الى فھ�ى تص�ون وح�دتھا  -فى ا�ساس الراب�ع ف�ى الفص�ل ا�ول 
وس��+مھا، وتم��ارس خ��دمتھا ودورھ��ا كجماع��ة داخ��ل الكنيس��ة وف��ى 

" بالعمل الرعوى"ومن ھنا ُسمّى عمل الكنيسة .  بھامجتمعھا المحيط 

نس�بة ال�ى الراع�ى " العم�ل الراع�وى"�ن كل الرعية تقوم ب�ه، ول�يس 
وھ�ى تق�وم بك�ل ھ�ذا ال�دور م�ن خ�+ل رؤي�ة واض�حة وش�ركة .  وحده

  . عميقة ونظام متقن ومتطور

  

  

  الروحانية والعبادة-٨
  

العب��ادة الحي��ة . والح��قالروحاني��ة اaنجيلي��ة ت��ؤمن بالعب��ادة ف��ى ال��روح 
المشبعة المتكامل�ة الت�ى ھ�ى احتف�ال بھ�يج ب�الرب المق�ام ووق�ار خاش�ع 

a العب�ادة الجام�دة . أمام ال�رب الق�دوس ف�ى الص�+ة والتس�بيح والتعل�يم
والعب�ادة الت�ى ت�ربط ب�ين الفك�ر . المقفرة، ب�ل اaس�تمتاع بتمجي�د ال�رب

العبادة . لكلمة المقدسةوالحياة، حتى تُغير الحياة باستمرار على ضوء ا
اليابس��ة تح��دث الفق��ر الروح��ى، والعب��ادة العاطفي��ة فق��ط ب��دون أس��اس 

. فكرى، a تغير، وتنتھى بازدواجية الحياة التى تؤدى إلى نفس النھاية

إنھا انفتاح القلب لحب�ه، وتطھي�ر الخي�ال بجمال�ه، وتغذي�ة العق�ل بحق�ه، 
الكلم��ة ف��ى العق��ل  ھ��ى التق��اء غن��ى. وتس��ليم ا)رادة لغرض��ه ومش��يئته

بفيض المشاعر فى القلب، أو غنى الكلم�ـة ال�ذى يبع�ث وي�ؤجج ف�يض 
إنھ���ا ال+ھ���وت والتمجي���د مع���ـاً ودائم���اً أو . المش���اعر  والتھ���اب القل���ب

"Theology and Doxology  "-  قض�ايا ال�روح الق�دس"انظر كتاب�ا ."

  ".تجديد العبادة الكنسية"وكتابنا 
  

، خاص��ة لن��ا كش��رقيين، بأھمي��ة التعبي��ر فالروحاني��ة اaنجيلي��ة ت��ؤمن
العاطفى وبدور المشاعر وببركة اaختب�ارات ولكنھ�ا ت�ؤمن أن أس�اس 
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وت�ؤمن بحري�ة . ا)يمان ھو المحتوى والمضمون كما ھو فى كلم�ة هللا
وت�ؤمن بالكت��اب كل��ه a ب��الحق المج��زأ . ال�روح الق��دس فٮإط��ار  التعل��يم

ة مع ا�ب المح�ب، وكتفكي�ر وتؤمن بالص+ة كشرك. وا�يات المتناثرة
مسئول يجمع بين القول والفعل، وبين التعبد والحياة والخدم�ة المبدع�ة 

  .والمثمرة
  

كم�ا ت�ؤمن الروحاني�ة اaنجيلي�ة بالخصوص�ية الحض�ارية للروحاني�ات 
المختلف��ة، وبالت��الى تح��ذر م��ن النق��ل غي��ر الواعٮلممارس��ات م��ن خلفي��ة 

تنا، مثل ما ظھ�ر عل�ى الس�طح حضارية مختلفة، aتناسب فكرنا أو بيئ
  .من ممارسات كورية أو أوغندية إلى آخره

  

  

  الروحانية والتوازن وا<عتدال-٩
  

الروحاني��ة اaنجيلي��ة ت��دعو  إل��ى المواجھ��ة ب��الفكر واaقن��اع، وبالح��ب 
وأن نقب��ل المخ��اطرة ودف��ع ال��ثمن بإبق��اء . ال��ذى ھ��و ع+م��ة مس��يحيتنا

وأن a نلج��أ إل��ى رد . لم��ة هللاأبوابن��ا مفتوح��ة، وبوقوفن��ا بق��وة حي��ث ك
الفع��ل الزائ��د، حت��ى a نتط��رف نح��ن ف��ى اaتج��اه ا�خ��ر ونح��ن نواج��ه 

بل الروحانية اaنجيلية دعوة للتوازن واaعتدال تجمع الفكر . التطرف
والس��لوك، والعق��ل والعاطف��ة، وال��روح والجس��د أو الم��ادة، والص��+ة 

ك�وت ا�ب�دى والع�الم والتخطيط، الك�رازة والتغيي�ر اaجتم�اعى،  والمل
المتغي���ر، والف���رد والجماع���ة، وثقاف���ة ال���روح وحض���ارة الع���يش ھن���ا، 
ومقتضيات العلم ومقومات ا)نسان الروحية والخلقية والجمالي�ة ب�دافع 
الواج��ب كم��ا يملي��ه علين��ا الض��مير المس��تنير ب��الروح الق��دس وبكلم��ة 

  .الرب
  

يه إل��تن كم��ا يس��م" ا)نس��ان الجدي��د المعاص��ر"الت��وازن ال��ذى يص��نع 
، وال�ذى يق�وم عل�ى "انس�ان جدي�د لعص�رنا الحاض�ر"تروبلد فى كتابه 

عناصر ث+ثة مجتمعة معاً ھى حياة التقوى الداخلية التى تنبع من حياة 
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الص+ة، وحياة الخدمة العملية التى تضمد جروح العالم كأفراد أو نظم 
  .راناجتماعية، وحياة التعمق الفكرى الذى يتماسك به العنصران ا�خ

  

 ًaن�ه ي�رى هللا أو�التوازن الذى يضع ا)نس�ان ف�ى وض�عه الص�حيح، 
وبالتالى a تھوين فى شأن ا)نسان كما يحدث ف�ى . فى مكانه الصحيح

الشرق، وa نجع�ل من�ه إلھ�اً وم�ن العق�ل حاكم�اً مطلق�اً كم�ا يح�دث ف�ى 
  .الغرب

  

َولَ�ذَِّت اْلَمْعِرفَ�ةُ لِنَْفِس�َك  إَِذا َدَخلَِت اْلِحْكَمةُ قَْلبَكَ "يقول الحكيم عن العقل 
، ويق���ول )١١ - ١٠:  ٢أمث���ال " (فَاْلَعْق���ُل يَْحفَظُ���َك َواْلفَْھ���ُم يَْنُص���ُركَ 

ُمْستَنِيَرةً ُعيُوُن أَْذھَانُِكْم، لِتَْعلَُموا َما ھَُو َرَج�اُء َدْعَوتِ�ِه، "الرسول بولس 
يِس��ينَ  ، ويق��ول )١٨:  ١أفس��س ( "َوَم��ا ھُ��َو ِغنَ��ى َمْج��ِد ِميَراثِ��ِه فِ��ي اْلقِدِّ

الذين يقاومون العقل بالترھ�ات انم�ا يض�ربون الھ�واء "ميخائيل نعيمه 
"  ربن��ا عرف��وه بالعق��ل"ويق��ول تراثن��ا الش��عبى " النق��ى بس��يف ص��دئ

وھك�ذا يس�اعدنا إعم�ال . ال�خ"... عقلك فى راس�ك تع�رف خ+ص�ك "و
بي�ر، العقل على التخلص من الخرافات التى تمكَّنت من حياتنا بش�كل ك

وعل�ى ا�خ��ذ با�س�لوب العلم��ى والموض��وعى ف�ى ع+قاتن��ا ب��الظواھر 
  . وا�شياء وا�شخاص

  

لك��ن العق��ل a ي��ؤدى وح��ده إل��ى الص��+ح والص��واب والس��+م ب��دون 
الحكم��ة  وا)يم��ان والمعرف��ة كم��ا رأين��ا ف��ى س��فر ا�مث��ال ف��ى ال��نص 

ي�ون السابق، حكمة هللا فى القلب ومعرفت�ه ف�ى ال�نفس، وھن�ا تس�تنير ع
ا�ذھان كما يق�ول الرس�ول ف�ى أفس�س، وتف�يض المش�اعر والعواط�ف 

  .  نوراً ودفئاً وإلھاماً وس+ماً 
  

  

أع�د ل�ى "يقول الشاعر عبد العليم عيسى ضمن أبي�ات قص�يدة بعن�وان 
ھذا المعنى الجميل، فيقول معلناً بلغت�ه الش�عرية أن�ه بحاج�ة إل�ى " النار

  :ھذا التوازن الجميل
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  بنـوره ھاديـا يجلــو  دجى ليلـى  وقلت كفــى.. احىجعلُت عقلَى مصب

  أمن الحيـاة إذا ما أوحشـت سبلــى  ويمنحنــى..  ويستضيئ به دربـى 

  وما استقـرت على رشـد و<  ضـلّ   ويرأب الصدَع فى نفسى إذا انشعبـت 

  وطاوعتُـه فى كـًل ما  يملى .. أمرى  فلم يفدنـى عقلـى إذ وكلـُت  لــه

  وفى معصمى قيدى وفى رجلى. وحدى  ـى بى إلى البيـداِء  اسلُكھـالكن سع

  سوى الھواجـِس وا$وھـاِم والھـولِ   < أنيـَس بــه   وظلمةُ الليـل قبـوُ 

  نفسى من الوحشِة السـوداِء والمحـِل   أدركنى فقد صدئـت : فصحُت بالقلِب 

  بالروح تستعلــى وةُ وبى نش.. أشدو  انـى فـى مواقِدھــا " أعْد لى النارَ "

  الى الوصـلِ  وبى شوقُ .. إلى السماءِ   واسمُع النغـَم القدسـىَّ يصعـُد بـى 

  إلـى الينابيـِع وا$شجـاِر والظــلّ   فخْذ زمامى وارجعنـى إلـى سكنـى

  وغنيتُھـا لحنى وغنـت لَى .. طفـ;ً   إلى السماِء التى ساھـرُت أنجَمـھـا

  إلـى جھـلى  أنا بدونـك مشــدودُ    معطلــةُ  أنا بدونــك أوتــارى 
        

وھكذا نرى الروحانية التى تدعو إلى التوازن الرائع وال�دقيق والفع�ال 
والناض��ج ف��ى حي��اة الكنيس��ة الت��ى ت��ؤمن أنھ��ا ف��ى المس��يح وف��ى الع��الم، 
والت�ى ت��ؤمن أن المس��يح إل��ه كام��ل وانس��ان كام��ل، وان ا)نس��ان وح��دة 

مل لل�روح وللجس�د، للبش�ر وللك�ون، وان س�يادة واحدة، والخ�+ص ش�ا
هللا على الكنيسة والعالم، فى السماء وعل�ى ا�رض، ف�ى الت�اريخ وف�ى 

  ..ا�بدية ال+نھائية
  

 جم��ال حم��دان ف��ى كتاب��ه. الت��وازن ال��ذى يس��ميه المفك��ر المص��رى د

ف��ى الفص��ل " دراس��ة ف��ى عبقري��ة المك��ان -شخص��ية مص��ر "الش��ھير 
ف��ى البيئ��ة المص��رية والشخص��ية " الطبيع��ى التج��انس"ا�ول، يس��ميه 

وھك��ذا ترتك��ز روحاني��ة الت��وازن ل��يس فق��ط عل��ى مبادئن��ا . المص��رية 
وھ�ذا م�ا أش�ار إلي�ه أيض�اً . ال+ھوتية، بل أيضاً على طبيعتنا المصرية

زكى نجي�ب محم�ود . فى عمق وروعة الفيلسوف وا�ديب المصرى د
من، عندما يطالب بفلس�فة والفصل الثا" تجديد الفكر العربى"فى كتابه 

م�ن نف�س  ٢٧٥، التى يقول عنھا فى ص�فحة "ثنائية السماء وا�رض"
إنھ���ا ثنائي���ة a تس���ّوى ب���ين الش���طرين، ب���ل تجع���ل للش���طر "الفص���ل 
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الروحانى ا�ولوية على الشطر المادى، فھو ال�ذى أوج�ده، وھ�و ال�ذى 
  ". يُسيّره، وھو الذى يحدد له ا�ھداف

  

  

  الروحانية والتعليم-١٠
  

الروحانية اaنجيلي�ة ت�دعو الوع�اظ والرع�اة أن يوقف�وا نفوس�ھم لمھم�ة 
إبراز المبادئ وا�سس ال+ھوت والم+مح الروحية والسمات فى حياة 
الكنيسة كلھا، عن طريق  منبر يستطيع أن يربط بين الكلمة فى عمقھا 

وأن ي�نعكس ك�ل ذل�ك . وغناھا وبين العص�ر ف�ى مش�ك+ته واحتياجات�ه
. ھو، فيؤثر فى عفوية وصدق وق�دوة حي�اة عل�ى الس�امعين على حياته

إنھا تدعو المنبر أن يقدم ك�ل عناص�ر اaنجي�ل، وك�ل جوان�ب وحق�ائق 
ا)يم��ان المس��يحى، حت��ى a نت��رك ش��عوبنا وش��بابنا نھب��اً لك��ل دخي��ل، 
وحت��ى نرب��ى ش��عباً ق��ادراً عل��ى التميي��ز والغربل��ة واaنتق��اء ب��دaً م��ن 

  .السطحية والضياع

  

  روحانية والتجدد المستمرال-١١
  

الروحانية اaنجيلية، أخيراً، ھى أسلوب تفكي�ر وأس�لوب حي�اة ناھض�ة 
نامية باضطراد منتظم، كتيار  يتغلغل ف�ى حي�اة الف�رد والكنيس�ة س�واء 
فى مجاaت العبادة والخدمة، أو فى جلس�اتنا ا)داري�ة، أو ف�ى تواج�دنا 

إنھ�ا . الع�الم والمجتم�ع فى بيوتنا وبين أسرنا، أو ف�ى حق�ول العم�ل ف�ى
روحاني��ة العي��ون المفتوح��ة والعق��ول الواعي��ة والرك��ب الس��اجدة، الت��ى 
تتجه إل�ى الھ�دف ف�ى إص�+ح دائ�م وتغيي�ر مس�تمر، ورحل�ة a تتوق�ف 

  .نحو نھضة متجددة وتنمية شاملة
  

ھذه الدعوة المستمرة للتغيير وا)ص�+ح تف�رض علين�ا اaتض�اع، وأن 
�كا يق�ول  –ساليب جديدة يصل بھا هللا إلينا، فاj نكون دائماً منفتحين 

وأن .  يش���رق علين���ا دائم���اً بن���ور جدي���د �ج���ل تعليمن���ا –المص���لحون 
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نتج��اوز اaنقس��امات ال+ھوتي��ة م��ع الكن��ائس ا�خ��رى، ونتب��ين مس��الك 
  .أمينة للعيش معاً والخدمة معاً 
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