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 نحو زمن الحصاد
 دراسة عن الكنيسة بعد زمن الكورونا  
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 القس رفيق إبراهيم  
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 الفهرس 

 

 املقدمة : 

 :الكتابية والالهوتية املصطلحات ثبت  

 املاض ى ومشكالته   الفصل األول :

 الفصل الثانى : الحاضر وتداعياته 

 الفصل الثالث : املستقبل وتحدياته 

 الفصل الرابع : الكنيسة ما بين التخطيط والواقع

 الفصل الخامس :  مستقبل الكنيسة في الشرق األوسط 
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 املقدمة 
مور  أالطريق نحو إعادة بناء الكنيسة بعد كورونا عمل يحتاج أجندة واضحة وتحديد  

 ويكون هناك اختيار محدد 
ً
 تكون أولوية بترتيب زمنى وتنجح فيها الجماعة معا

ً
محددة جدا

سوف  ملا  املحدد  االختيار  على  قادرة  جماعة  كل  أن  وأعتقد   
ً
معا عمله  نقوم  سوف  ملا 

ولكن البد من وضع اجنده عامه للكنيسة فى ؟  كون بعد ذلك  يقومون به االن وماذا سي

قدمة فى خمس نقاط كمقترح للكنيسة املحليه أن تقوم به على  أالفترة القادمة وهذا ما  

سوف اضع كل الدراسات حول تأثير كورونا  قدر استطاعتها بحسب االمكانات املتاحة و 

 . ن تقراء الكتاب حتى نهايتهاشجعك أ لذلككتاب )نحو زمن الحصاد(  على الكنيسة فى

  

 الى اين تتجه الكنيسة؟؟ وما هو اتجاه الكنيسة في املستقبل؟ السؤال الرئيس ى هو 

ربما لإلجابة عن هذا السؤال سوف أبدأ من حيث سأنتهى بوضع أجندة ماذا بعد كورونا  

  للكنيسة العربية كصوت نبوى وصالتى من القلب والعقل أن تكون على أولوية أجندات 

املؤمنين في العشر سنوات القادمة للكنيسة. أقول بكل صدق بعد كورونا ستفتح شهية  

املاليين لرسالة االنجيل ألنها تقدم غرض ومعنى لهذه الحياة وتجيب على أسئلة الناس في  

 !كل زمان ومكان

خدمات    - الخادمة مللكوت هللاولنل بل العبادة  العبادة الشاهدة وليست املغلقة علينا  -١

 الخدمة خارج جدران الكنيسة: اذهبوا واكرزوا باالنجيل  –خارج الصندوق 

 شبكة من الترابط والعمل: تلمذوا  -تلمذة  -كنيسة املجموعات املتلمذة-٢

تصميم تطبيق على التليفون املحمول)اب( لكل كنيسة ستنمو وتتواصل بشكل جيد  -٣

تكنولوجىا الكنيسة(  علم  )سيسمى بانه سيكون هناك علم  أدعى  -مع أعضاء الكنيسة
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ومن خالله سيكون لدينا لوحة تحليالت الصحة الروحية لكل مؤمن من خالل معرفة كم 

  .من الوقت يقضيه الستخدام التطبيقات الروحية الخاصة بالكنيسة: علموهم

  نصنع قادة للقيادة في الكنيسة عن    –صناعة القادة البد ان تختلف  -٤
ً
تخطيط وعمدا

يِسيَن  ١٢:٤تجهيز القديسين لعمل الكنيسة افسس -ال نتركها للصدفة ِ
ِقد 

ْ
ِميِل ال

ْ
ك
َ
ْجِل ت

َ
أل

ِسيِح، 
َ ْ
َياِن َجَسِد امل

ْ
ِخْدَمِة، ِلُبن

ْ
 ِلَعَمِل ال

من   -٥ وأمنية  والتربص  كل  صالتى  والفساد  للنقض  لدينا  وقت  يوجد  ال  أن  القلب 

 ملكوت هللا وبره "متى  نركز –والتراشق بالتكفير وخالفه 
ً
 .٣٣:٦على ملكوته: "إطلبوا اوال

 

في هذا الكتاب ال إحاول أن أرسم رؤية للكنيسة العربية فهذا أمر أكبر منى بكثير ولكنى  

 الكنيسة كمؤسسة في هذا العالم أاحلق بالعقل الباحث و 
ً
فكر في عاملنا العربى وخصوصا

البداية هذا الكتاب ما هو إال وجهة نظر في األمور ومحاولة تتأثر وتؤثر، احب ان أقول في  

االن له من  االستعداد  املستقبل ومحاولة  كتابية   الستشراف  بناء على دراسات   بالطيع 

ربما ال تتفق معه في أجزاء منه وربما تتفق مع بعض األفكار املقدمه هنا ولكن في النهاية و 

تكون   املحاولة  ولعل  نحاول  واستشرافه  نحن  للمستقبل  التفكير  في  للكثيريين   
ً
دافعا

 .واالستعداد ملا سوف يكون في املستقبل القريب على ارض الواقع

وربما توجد توقعات مختلفه عن ذلك مثال على ذلك بعض السيناريوهات املتعددة التي  

البعض الغالب    يتوقعها  أو  وفى  والتفاؤل  التشاؤم  بين  اآلراء  يتوقتتراوح   انه البعض  ع 

 :   هذه تحدث حالة من الثبات ولن يتغير ش يء ورصدت بعض هذه السيناريوهات مثلس

الكنيسة  -١ لوجود  باالمتنان  وشعور  وتجديد  وحب  بشغف  العودة  حياة   فيسيناريو 

 جماعة االيمان  

املريضه-٢ العالقات  وادمان  الصراعات من جديد  تأجيج  وكأن كورونا مرحلة   سيناريو 

 عابرة.
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وكل واحد   عدم االهتمام فحياتى واهتماماتى الشخصية اهم من اى ش ئ اخر سيناريو-٣

 .  يشيل شيلته

اللبن املسكوب وفين  -٤ البكاء على  وال يوجد جديد    يام زمان  وذكرى االطاللأسيناريو 

 تحت الشمس . 

عليها   -٥ اعتاد  والتى  وتجارة وخالفه  مبيعات  اشكالها من  بكل  للمنافع  العودة  سيناريو 

 املجتمع قبل التباعد االجتماعى 

سيطره على ربما يكون له الو   والجرى وراء الشبع العاطفى أوال  سيناريو الهياج العاطفى-٦

االلم الدفين   كثر وانتشار وتزايد كتعبير عن محاولة التعامل معأوعودته بشكل  املشهد  

 فى ما بعد كورونا

لالسوار    -٧ العودة  بعدم  واملناداة  االسوار  خارج  لخدمات  الجديدة  النماذج  سيناريو 

 وسيكون هناك حالة من االكتفاء بالخدمات املوازية للكنيسة. 

جنده إصالحية حقيقية تصل بنا  ألتفاف حول سيناريو التغيير الحقيقى للكنيسة باأل-٨

 الى نتائج جيده  

تماشيا مع    األفكارسيناريو انتشار البدع وزيادة الهرطقات وتكوين كنائس تنادى بهذه  -٩

 فلسفة العالم 

ومتابعة  سيناريو كنيسة الكترونية وتسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الحديثة  -١٠

ستثمار األموال في  إفكر وجود مكان يجمعنا و مع الوقت  املشتركين بها بالتطبيق ويندثر  

 
ً
البداية بموقع كنيسة محلية ثم    فيربما سيرتبط  من املباني  التطبيقات االلكترونية بدال

 سيتحول الى ظاهرة عاملية. 

الكنيسة  -١١ الراحة    البيت  فيسيناريو  على  صغيرة  مجموعة  تتعود  تجمع   فيبمعنى 

 البيت وتظل على هذا الوضع حتى بعد عودة الكنائس للفتح.  فيالكنيسة 
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املواد   drive threwكنيسة    سيناريو-١٢ وبعض  والتناول  البركة  تأخذ  بسيارتك  تمر 

وتمارس اغلب أنشطة حياتك الروحية وانت في املنزل    الروحية التطبيقية بحسب السن

 مع العائلة.

ى حضور الزووم وتكون هناك مجموعات  بينما يستريح الناس عل   zoomكنيسة زووم  -١٣

  تعطى الشبع الروحى والشركة عن طريق الزووم 

وتكون    -١٤ امليجا  كنائس  املدارس    فيسيناريو  مسارح  او  االستاد  مثل  عامه  أماكن 

 cellاملجموعات الصغيرة    فيالشهر وباقى االجتماعات    فيالثانوية ويكون االجتماع مرة  

group  

الجنسين   كنائسسيناريو    -١٥ من  للشباب  فيها  الحضور  فيكون  الشباب  لغة  تخاطب 

انفسهم   تقليدى  فيالذين يجدون  الغير  الشبابى  النموذج  وكل هذه سيناريوهات   هذا 

 للمشهد والوضع الذى نوجد فيه  
ً
ربما تكون توقعات خيالية وربما تكون محتمله طبقا

 ستقبل.القريب العاجل ماذا سيخبئ لنا امل فيحقيقية وسنرى 
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 ثبت املصطلحات 

من املهم األتفاق على املفاهيم ألنه ربما نتحدث عن مفهوم غير واضح للجميع أو مشوش 

لدى البعض أو بعيد عن املفهوم الكتابى وما يريد هللا أن يحققه من خالل فهمنا لهذا  

 وربما عدم االتفاق في املفاهيم يجعلنا نضرب أخماس في اسداس  
ً
املفهوم وتطبيقه عمليا

يجمعنا ويحرك حياة الكنيسة لالمام لذلك في البداية وقبل الدخول  ولن نصل الى اتفاق 

لتعريف   ضرورة  لدينا  االيمان  جماعة  ومستقبل  وحاضر  ماض ى  عن  تفاصيل  أي  في 

 املفاهيم األساسية التي تدور حولها دراساتنا في هذا الكتاب: 

 مفهوم الكنيسة: 

الجديد العهد  من  كتابى  معنى  الى  ليشير  املفهوم  هيا  يستخدم  "الكنيسة"  تعني   لتي 

ekklesia    والتي تعني "املدعوون". في اليونانية الكالسيكية ، تم استخدام املصطلح بشكل

 حصري تقريب
ً
للتجمعات السياسية. على وجه الخصوص ، في أثينا ، كانت الكلمة تعني    ا

 . البلد اجتماع املواطنين لغرض إدارة شؤون

هي الترجمة السبعينية ، التي تستخدم الكلمة باملعنى   ekklesia إن أهم خلفية ملصطلح

بينما يشير املصطلح   qahal الديني حوالي مائة مرة ، وغالبا ما تكون ترجمة للكلمة العبرية

وهي الكلمة العبرية النموذجية للتجمع الديني    كلمة إيداونجد    األخير إلى تجمع علماني  

اليونانية إلى    sunagogeوترجمتها  أيضا  تشير  فإنها  معنى ،  لكن   qahal يرتبط   اجتماع 

و   بالعهد أن  القديم  نكتشف  الجديد  العهد  إلى  نأتي  مستخدمة  كلمة    ekklesiaعندما 

  114مرات )من أصل   109لجماعة شعب هللا حوالي 
ً
للمصطلح( على الرغم من أن   تكرارا

مرة(   23أعمال الرسل )  الكلمة وردت فقط في إنجيل متى  إال أنها ذات أهمية خاصة في

( بولس  في حاالت   46وكتابات  الرؤيا وفقط  في سفر  مرة  العثور عليها عشرين  تم  مرة(. 

 .منعزلة في يعقوب والعبرانيين
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  الغضب األلهى:الدينونة و مفهوم 

ربما يخاف الخدام ان يتكلمون عن الدينونة خوفا على مشاعر املستمعين ولكن فى وقت  

نفقد كل يوم نفوس كثيرة بسبب الوباء اعتقد البد من وجود صورة كتابية عن الدينونة  

إذا كنت تقرأ هذا ولم تثق باملسيح بعد ، فإن املوت قادم من أجلك قادم ال يوجد مخرج  

بعيد   تكون  ان  فرصة  بمفردكاو  ستواجهه  املسيح  عن   
ً
بعيدا ولكن  املوت  خارج   .عن 

ربما سمعت أن الجحيم هو غياب هللا  .املسيح ال يوجد سوى الدينونة والغضب والجحيم

 .الجحيم موجود في حضور دينونة هللا البارة التي ال تنتهي .من املشهد هذا ليس صحيحا

عليك ان تثق به  .ف يستقبلكاعترف بخطاياك وحاجتك اليه وهو سو  .اركض إلى يسوع

 .إنه يحيا  ويسمع  ويستجيب صلوات الخطاة املحتاجين .هو وحده املخلص تماما .تماما

ال  .لم يفت األوان بعد ، لكن وقت الخسارة الفادحة لدينا هو ان تفقد صوت التحذير

استمع  .فقط استمع إلى نوح الذي حذر العالم من ذلك .تتعب فى البحث عن صوت هللا

استمع إلى الرب يسوع: "أقول لك  في يوم الدينونة  سيحاسب  .ملوس ى الذي حذر فرعون 

يتكلمون بها ألنك بكلماتك سُتبرأ  وبكلماتك سُتدان"    (المباالةبطاله)الناس على كل كلمة  

عدد املرات التي حذرنا فيها ربنا يسوع من الدينونة القادمة مدهش  (  37  –  36:  12)متى  

 
ً
ألنه لم يكن عليه فقط أن يواجه الدينونة لجميع شعبه بل يجب أن يكون هو الذي   ،حقا

  .15-11:  20سيصدر الدينونة النهائية )رؤيا 
ً
به بالروح من    إذا كنت في املسيح ،أي متحدا

خالل اإليمان وحده ، فإن اسمك موجود في سفر حياة الحمل وستكون فى حياة الشركة  

نحزن على فقدان األرواح ولكن  .أكره ذنوبك .احترم املوت  قارئ اقول لك اخى ال ،  األبدية  

التى منعت عن  الحياة وهى  في طريق شجرة  النهاية هي ملن سار  ما يعزينا هو الوعد بأن 

والدينا األولين ، الذين نحن على صورتهم ولكن لنا فى ادم الثانى اى املسيح طريق العودة  

 تعانى مرارة الفشل والخطية هل  لشجرة الحياة. هل احتميت فى املسيح 
ً
ام ما زلت وحيدا

 !! تستمع الى صوت السيد
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 :  مفهوم امللكوت 

فإن نطاق مملكته يجب أن يكون العالم كله.  بما أننا نفهم أن هللا هو خالق كل األشياء ،

من الواضح إذن أن ملكوت هللا هو حيثما يحكم هللا ، وبما أنه يملك في كل مكان ، فإن  

 .ملكوت هللا موجود في كل مكان

من املؤكد أن العهد الجديد يتعامل مع ش يء آخر. نرى هذا عندما يخرج يوحنا املعمدان   

"توبوا ، ألن ملكوت هللا قريب". نراه مرة أخرى عندما يظهر    من البرية بإعالنه العاجل ،

يسوع على الساحة بنفس البيان. إذا كان ملكوت هللا يتألف من كل الكون الذي يحكم 

من  الحدوث.  وشك  على  أو  قريب  ملكوت هللا  أن  أي شخص  يعلن  فلماذا   ، عليه هللا 

 .ثر عن مفهوم ملكوت هللا هذاالواضح أن يوحنا املعمدان ويسوع كانا يعنيان شيًئا أك

 

ن   في قلب هذا املوضوع تكمن فكرة ملكوت هللا املسياني. إنها مملكة سيحكمها املسيا املعي 

من هللا  والذي لن يكون فقط املخلص لشعبه  بل ملكهم. لذلك عندما يتحدث يوحنا عن  

سيح على القلوب  التي يملك فيها امل  لكوت هللا،فإنه يتحدث عن مملكة املسيح هذهملالقرب  

 وليس األجساد. 

قال جون كالفين إن مهمة الكنيسة هي جعل اململكة غير املرئية مرئية. نفعل ذلك من  

خالل العيش بطريقة نشهد فيها على حقيقة ملكية املسيح في وظائفنا وعائالتنا ومدارسنا 

االت الحياة  وحتى دفاتر الشيكات لدينا ، ألن هللا في املسيح ملك على كل مجال من مج

هذه. . الطريقة الوحيدة التي سيظهر بها ملكوت هللا في هذا العالم قبل مجيء املسيح هي 

 .السماوى  إذا أظهرناها بالطريقة التي نعيش بها كمواطنين في السماء ورعايا للملك
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  :مفهوم الحصاد

الحصاد ان يرسل عماال ثم قال لتالميذه: الحصاد وفير والعمال قليلون. اطلب من رب  

وهذا بالضبط  -  "رب الحصاد"الحظت كلمة  عندما قرأت هذه اآلية:  ." الى حقل حصاده

بحياتي  األمر  يتعلق  عندما  مكانه  في  يوضع  أن  يجب  أن هللا  فيه  رأيت  الذي  املكان    هو 

املستقبل وفى  االن  الكنيسة  الكتاب    نعرفكما    .وبحياة  في  للحصاد  الرمزي  املعنى  فإن 

دس يشمل مجالين رئيسيين: تدبير هللا لنا وبركة هللا لآلخرين. بينما نحتفل بموسم املق

 .الحصاد مرة واحدة فقط في العام ، نختبر روح الحصاد في كل وقت

يشير يسوع إلى هللا بأنه "رب الحصاد". كيف تعكس فضل هللا في حياتك اليومية وتضع  

ذهب فيه إلى وظيفة ونحصل على راتب ، هللا مكانه في موسم الحصاد هذا؟ في كل يوم ن

نشعر    ، حياتنا  في  هم  ومن  عائلتنا  من  الحب  فيها  نتلقى  مرة  كل  في  الحصاد.  نختبر 

 ، نختبر الحصاد. في  
ً
بالحصاد. في كل مرة نختبر فيها التقارب مع هللا بطريقة تمألنا روحيا

   .أي وقت نمتلئ فيه ، نشهد الحصاد
ً
نختبره مرة واحدة في العام    الحصاد إذن ليس شيئا

 
ً
 . ولكنه ش يء نختبره يوميا

 :مفهوم علم املستقبل

املاضيين   العقدين     لقدفي 
ً
تقريبا التكنولوجيا  من    -كل جانب من جوانب حياتنا    غيرت 

الرعاية الطبية إلى التعليم إلى األحداث الرياضية. كنائسنا ال تختلف. إذا كنت تريد أن  

تخدام الكنيسة للتكنولوجيا، فال داعي للبحث بعيدا. مستقبل  تعرف ما يخبئه الغد الس

ال مجال لالقترحات والتخمين بل البناء على الواقع والعلم  !!    انوه  تكنولوجيا الكنيسة اآلن

من املرجح أن تكون الكنائس التي تقود الطريق في الوصول    سيصنع املستقبل.هذا الذى  

وليس أولئك   -هي التي تتبنى التغيير التكنولوجي  إلى الجيل القادم في السنوات القادمة  

 . للوصول برسالة االنجيل للعالم ا ولم يتبنوا طرق تكنولوجيه جديدهالذين هربوا منه
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 مفهوم الحرب الروحية: 

ن هناك حصاد قادم واستخدام وربما لديه هذا  أهياج عدو الخير يأتى عندما يرى ويميز 

حينما   الدائم  على االستعداد  مملكته  يقوض  بالطبع  وهذا  للحصاد  تستعد  يجدك 

النفوس هنا يبدأ بتسليط سهامه الشريرة نحوك ونحو حياتك حتى يعطل كل بر ويصنع  

والحل كلما ركزت نظرك على الحصاد كلما بدأت قبضته  ،  حالة ضبابية للتشويش عليك

 بالنصرة اكيد الشريرة تبتعد عنك وتذكر نحن فى حماية القدير ولنا الوعد  

 العهد )العالقة بين هللا واالنسان (: مفهوم 

الدارسين   الهوتناأغلب  أن  فريدة    املصلح  يعتقدون  إصالحية  طرق  إيجاد  حول  يدور 

التعامل مع عدد من املسارات نحو   في يومنا هذا تم  لألفراد لتحسين عالقاتهم مع هللا. 

ية لالهوت اإلصالحي. على الرغم من القداسة الشخصية والتفاني على أنها السمات املركز 

أهمية األفراد في الكتاب املقدس فإن الهوت العهد يسلط الضوء على عالقتنا الجماعية 

 
ً
. لم يبرم أي عهد كتابي مع شخص واحد فقط. كما تضمنت أيًضا إقامة هللا  مع هللا أيضا

ائالت املؤمنين  لعالقات مع مجموعات من الناس. لهذا السبب  يعلمنا كال العهدين أن ع

هي مجتمعات عهد تنتقل فيها رحمة هللا من جيل إلى آخر. عالوة على ذلك ، فإن الكنيسة 

املنظورة في كال العهدين هي جماعة العهد التي نتلقى من خاللها اإلنجيل ووسائل النعمة  

 العادية.

واالنسان بين هللا  العالقة  عن  متكامله  صورة  نكون  تجعلنا  معا  املفاهيم  وكيف   هذه 

نستطيع أن نفسر الواقع ونستشرف املستقبل ونضع خطوط عريضه للعمل نحو زمن 

  الحصاد.
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 الفصل األول 

 املاض ى ومشكالته 

قول انها اللحظة الحاسمة نحو  أكتبت كثير عن تداعيات وقت كورونا على الكنيسة لكنى  

 مصليه وركب ساجده وعيون ثابته  
ً
مام الرب ليرسل روحه  أزمن الحصاد فالنتقدم بقلوبا

ويسمع ويستجيب والرب صالح  االتى  الزمن  فى  كنيسته  ويشدد  ويقوى  وقبل   القدوس 

الدخول في تفاصيل علينا تشخيص حياة الكنيسة في املاض ى وما هي املشكالت املتعلقه  

 .املاض ى من

ن االنسان الذى هم مشكالت املاض ى والتي تعلقت بوجداأنحاول في هذا الفصل رصد   

جزء من هذه األوطان  شعب الكنيسة العربية في كل مكان   و   عاش في االوطان العربية  

وصارت عادات وتقاليد متوارثه معنا من املجتمعات العربية الناميه ومازال على ارتباط بها  

 . وحتى املهجرفي الوطن 

البوصلة تحدد االتجاه ولكل جماعة البد ان يكون لديها بوصلة ألنها لو فقدت البوصلة  

ستفقد االتجاه وتتوه وسط تيارات الحياة املختلفة لذلك أصلى ان يعيننا هللا على هذا 

العمل، وربما يقول البعض من القراء هل من يعيش خارج البالد يستطيع أن يحدد لنا  

ريق والى أين تتجه البوصلة ؟ ربما معك حق لكن بنظرة موضوعية الذى يكتب  مسار الط

هو رجل عاش وتجول وخدم في قرى ومحافظات مصر وبالد عربية كثيرة حتى وأن وجد  

االن في بالد العم سام ولكن من كثرة التجوال والسفر أقول تكونت وجهة نظر وقدرة على  

 . وهذا ما اردت تسجيله والكتابه عنه رؤية األمور بعين ربما تكون مختلفة

في هذا الكتاب ال إحاول ان ارسم رؤية للكنيسة العربية فهذا أمر أكبر منى بكثير ولكنى  

 الكنيسة كمؤسسة في هذا العالم 
ً
احلق بالعقل الباحث وافكر في عاملنا العربى وخصوصا

ة نظر في األمور ومحاولة تتأثر وتؤثر، احب ان أقول في البداية هذا الكتاب ما هو إال وجه
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منه   أجزاء  في  معه  تتفق  ال  ربما  االن.  من  له  االستعداد  ومحاولة  املستقبل  الستشراف 

وربما تتفق مع  بعض األفكار املقدمه هنا ولكن في النهاية نحن نحاول ولعل املحاولة تكون 

يكون  سوف  ملا  واالستعداد  واستشرافه  للمستقبل  التفكير  في  للكثيريين   
ً
في    دافعا

 املستقبل القريب على ارض الواقع.

 ! القضايا التي إهتمت بها الكنيسة العربية@

سنوات  العشر  في  يستطيع  األوسط  الشرق  في   
ً
عموما الكنيسة  ملسيرة  الجيد  املتابع 

يستطيع أن يرى بشكل جيد عدد من امللفات التي اهتمت   2020حتى   2010السابقة من 

 بشك
ً
ل عملى على ارض الواقع  والكنيسة االنجيلية املصرية بها الكنيسة العربية عموما

على وجه الخصوص وحدث حول بعضها حوارات بشكل مكثف والبعض االخر اخذت  

فترة قصيرة وتم نسيانها القضايا وامللفات التي كانت سبب اهتمام للمسيحيين العرب في 

 :بالد الشرق األوسط نالحظ االتى

 كل عام في العشر سنوات السابقة :  قضايا أهتمت بها الكنيسة بش-1@

 الربيع العربى وتأثيرة على الحضور املسيحى في الشرق األوسط

االسرائيلى العربى  والصراع  األردنية   - الكنيسة  اململكة  جهود  وتثمين  فلسطين  قضية 

سات املسيحية واإلسالمية في القدس،   الهاشمية، بما أؤتمنت عليه من رعاية على املقد 

 تدعيم صون الوجود املسيحي بالتعاون مع الكنائس،في 

ون في الشرق األوسط وشركاؤهم في الوطن تي يواجهها املسيحي 
 
يات ال  التحد 

 معاناة الشعب السوري وقضية الالجئين وتحديات الخدمة وسطهم.  

رات في الشرق األوسط والعالم العربي وتأثير   داعش على املنطقة.ISIS تصاعد التوت 

، يستدعي املساهمة الحثيثة في تحقيق العدالة   ما حدث في العراق ولبنان من تحر ك شعبي 

ة وحراك الشعب اللبناني السلمي  املحق  الستعادة عيشه  اإلجتماعية، والنزاهة اإلقتصادي 

 
1 https://www.nidaalwatan.com/article 
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راته وفى مصر وترسيخ مسار   الكريم من خالل محاربة الفساد واملطالبة بإدارة سليمة ملقد 

 ن التطر ف واالنعزال. املواطنة بمنأى ع

 االسالمي والعيش مًعا باملواطنة. –الحوار املسيحي 

يستدعي   العربية،  املنطقة  شعوب  شرائح  بعض  تعيشه  ذي 
 
ال والتهميش  الفقر  قضية 

للفرد   ة تحفظ  تنموي  بلورة سياسات  الكنيسة، على  ولة وهيئات  الد  سات  انكباب مؤس 

سانده في املساهمة في بناء
ُ
 الئقة وت

ً
ة واالزدهار اإلقتصادي. حياة  العدالة اإلجتماعي 

دور املسيحيين في هذا الشرق الجريح ال سيما في النضال من أجل كرامة اإلنسان، وهذا  

الشرق وقَيمه، حيث   هذا  لتأمين مستقبل يليق بحضارة  املسؤولين  بين  تعاوًنا  يقتض ي 

.
ً
ع نموذًجا في العيش معا ل التنو 

 
 يشك

 لتدخل االيجابى والسلبى في الشأن املصرى العام ملف اقباط املهجر بين ا

 ملف الصراع على من يستطيع تحريك الرأي العام في الكنيسة 

  الكنيسة ومدى تأثيرهمملف إدارة الكنيسة وما أثير حول الحرس القديم في  

 :قضايا اهتمت بها الكنيسة االنجيلية واملشيخية على وجه الخصوص

 قضية رسامة املراة 

 هوم الوحى والنصوص املقدسةقضية مف

 قضية الصوفية في العبادة املسيحية 

 قضايا تخص إدارة العمل في الكنيسة بين القسوس والشيوخ

 قضايا حول أحوال الرعاة املالية والصحية.  

 الخالصة: 

 أكثر قضايا اهتمت بها الكنيسة العربية في العشر سنوات املاضية. هي ما 

 الربيع العربي وتأثيره على الحضور املسيحي في الشرق  ١

 الصراع العربي في فلسطين ٢

 معاناة الالجئين وسوريا الوطن الجريح  ٣
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 املواطنة ام الدمية للمواطن املسيحي في الشرق  ٤

 وايجابي اقباط املهجر وتأثير ما بين سلبي ٥

 الحرس القديم وادارة الكنيسة ٦

 قضية رسامة املرأة  ٧

 قضية عصمة الكتاب والوحي  ٧

 قضية الجدل حول الصوفية املسيحية  ٨

 قضية الجدل حول الترجمات السياقية ٩

في   املواقع  املتعددة  التجمعات  ذات  الكنائس  نمو  البعض  الحظ  األخيرة،  السنوات  في 

أن الكنائس ذات املواقع املتعددة تنمو  2014راسة عام الواليات املتحدة حيث وجدت د

دراسة  ،    بشكل أسرع، وتصل إلى املؤمنين الجدد أكثر من الكنائس ذات املوقع الواحد 

شيقة قام بها وارن بيرد، مدير األبحاث لشبكة القيادة، التي أشرفت على الدراسة أن هذا 

 
ً
شيوعا أكثر  سيصبح   االتجاه 

ً
وإنتشارا بيرد    عام    وأوضح  اإلنترنت  عبر  ندوة  :  2014في 

"ستواصل املزيد من الكنائس استكشاف مواقع متعددة، ليس كأداة للنمو ولكن كوسيلة  

أماكن  في  إنتاجها  وإعادة  كنيسة صحية  وأخذ  الناس  من  أكبر  إلى عدد  الكنيسة  لنقل 

 .DNAأخرى 

ت دون مجامله  الجميل في االمر ان البوصلة ال تعرف املساومة فهى تقول لك االتجاها

وعليك ان تصدقها او تسير كما يحلو لك والحقيقة ان من يحاولون ان يحددون سكة  

للكنيسة غير التى وضعها لها مؤسسها الرب يسوع وهى تحقيق ملكوت هللا لبناء وتلمذة  

 املؤمنين وربح النفوس، ال يحققون اى نتائج تثمر المتداد ملكوته بل ملكوتهم وذواتهم 

 الفريق االول هم املخلصينوالفريق الثانى هم املدعين  : وكيف تميز بين الفريقين

 فريق يعمل النجازاته الشخصية  فريق يعمل للملكوت وملجد هللا

 ؟؟ هل هناك ضرورة للتمييز
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الكنيسة االن من   الزمان ربما ال تعرف  فى اخر  الرب  بينهم  نعم بكل تأكيد وسوف يميز 

وَن   الذى بنى ذهب ومن الذى 
ُ
ك
َ
ْي ت

َ
 لكن سيظهر بناء كل واحد وسيمتحن بنار ِلك

ً
بنى قشا

َمْدِح َوا
ْ
اِر، ُتوَجُد ِلل ُه ُيْمَتَحُن ِبالنَّ نَّ

َ
َفاِني، َمَع أ

ْ
َهِب ال

َّ
َمُن ِمَن الذ

ْ
ث
َ
ْم، َوِهَي أ

ُ
 ِإيَماِنك

ُ
ْزِكَية

َ
َراَمِة ت

َ
ك
ْ
ل

ِسيِح،" )
َ ْ
ِن َيُسوَع امل

َ
ْجِد ِعْنَد اْسِتْعال

َ ْ
( وعند مجيئه سيتم الفرز بين الخراف 7:  1  بط  1َوامل

 .٣٣-٢٥:٣١متى  والجداء 

أعتقد أننا بحاجة ألن نقول أن هناك بعض الحقائق غير القابلة للتفاوض على اإلطالق  

إذا كنت تنكر الثالوث ، إذا أنكرت الهوت املسيح ، إذا أنكرت حياته الخالية من الخطية  

لخالص بالنعمة من خالل اإليمان ، عصمة وحى اإلنجيل.  وموته على الصليب الكفارى، ا

فى   جميعا  اشتركنا  اذا  حتى  لكن  للتفاوض.  قابلة  غير  امور  تلك  الحق  مسار  هو  هذا 

فى قلب رسالة  الفهم واحيانا اخرى نجد هرطقة تضرب  فى  الثوابت احيانا نجد أخطاء 

أوهرط وبدع  اخطاء  كلمتين  بين  نفرق  ان  والبد  وتفسدها  واضح  االنجيل  والفرق  قات 

اغلبنا يخطئ ولكن التعمد فى التعاليم الخاطئة ونشرها  error /heresy باللغة االنجليزية 

 هذا هو الهرطقة نجد ان كل فريق له سمات 

 :سمات فريق املدعين

 الخدعة

 الكذب 

 التمثيل

 اللف والدوران

 الشتائم واللسان الغير منضبط 

 تحوير الكالم عن معناه

 وفضح الناس وعدم الرحمة والستر على االخرينالتشهير 

ربما تكون اصواتهم عالية بسبب مراكزهم او اموالهم ولكن لن تساهم اعمالهم فى بناء  

   امللكوت وهم يساومون فى الحق ويزيفون الحقائق ملصلحتهم او اجندتهم الشخصية
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 سمات فريق املخلصين:

 املناداة باالحتواء

 املصادر االمينه واملخلصهقول الحق اعتمادا على 

 االنتظار قبل اصدار االحكام

 الستر والرحمة للمخطئ كمسيحى تعلم في مدرسة الرب يسوع.

املستقبل   والحاح الجل  وترتيب  قصد  ونصنعهم عن  املخلصين  للقادة  نسعى  ان  علينا 

يقود وهو  واالبداع  العقل  نعمة  اعطانا  لكن هللا  الصالح  الهنا  يد  في  األمور  ان  نا نعلم 

 بروحه في كل ش ئ. 

 !ما علينا األلتفاف حوله االن

اكثر مما نظن   تأثير عميق  الحداثة له  على كنيسة املستقبل ان تفهم ان عصر ما بعد 

علينا االستعداد ملفردات هذا العصر واالجابة على االسئلة التى تثار من هذا الجيل نحن  

للمستق نعبر  اما  الكنيسة  حياة  فى  تاريخية  مرحلة  فى حوارات  امام  نمكث  او  ونؤثر  بل 

 .
ً
 عقيمة ال تثمر لعمل امللكوت شيئا

املستقبل للخدمة ملن يفتح قلبه وعقله ألسئلة املتشككين والراغبين فى املعرفه باخالص  

وال ينشغل بقضايا فرعية وبخالفات جانبية ال تمس جوهر االيمان من بعيد او من قريب  

ر الليل وهم من يتصورون ان هناك مؤمرة خبيثة  بل هذه الحوارات ترجع بنا الى عصر زوا

تحاك فى الظالم ضد االيمان املسيحى وعليهم قتلها فى مهدها وحرق منشوراتهم وتشويه  

 !! اغراضهم وتهييج الناس عليهم انها املؤامرة

نداء قلبى الى أحبائى من كل االطراف ان كنيسة املستقبل البد ان تبتعد عن فكر نظرية 

الخذ فى االعتبار ان الهنا صالح وهو وعد وقال ابنى كنيستى وابواب الجحيم لن  املؤامرة وا

أكثر من   كنيسته  فهل نخاف على  و تقوى عليها  الكنيسة  الصراعات  رب  لنترك  عريسها 

فهل بعد هذا يستطيع !!  بل مزيد من اإلحباط  الوهمية التى لن تعطى الشباب دفعة لالمام  

هل يستطيع ان يتكلم فى مجتمع امن ويكون    ؟بحرية بال خوفالشباب ان يذهب ويسأل  



 18 

السياق خارج  التفكير  ان  الثقة  هذا و   ؟ لديه  كل  بعد  هل  تكفيره  الى  االخرين  يقود  لن 

؟؟ باالمان  املستقبل  يشعر شباب  ان  كنيستنا    يستطيع  تقييم  إلى  يقودنا  األن  املشهد 

النواحي، حتى العديد من منتقدي    وإيماننا وتجربتنا وعالقتنا بعضنا البعض في كثير من

فعلوا ذلك تحت تأثير املسيحية االستهالكية ألن "ال  وتركوا املركب  الكنيسة الذين غادروا  

ش ئ" يلبي احتياجاتهم. هذا الفكر يتعارض مع اإلنجيل ، الذي يدعونا إلى حمل الصليب  

نها من جديد  وأن نخسر أنفسنا من أجل ربح املسيح ومع إعادة صياغة الكنيسة وايما

 ستظهر كنيسة أكثر أصالة وأقل أنانية. 

جد اى مبرر منطقى ملا يحدث فى الشارع الكنس ى بدال من  أفى زمن الكورونا انا ال  @

االلتفاف معا للصالة والوحدة وتسديد احتياج املتأملين ومواساة املجروحين نتراشق 

 ونتربص ونشكك فى النوايا

 

لقد عبرت عن رأى بشكل علمى واكاديمي    ، 2020عام  اعطيكم مثال من صفحتى حدث في  

فى  عنه  صفحة ونشر ملخص    ٦٦كتاب  في  بخصوص قضايا الترجمات للكتاب املقدس   

طبقا لها فى قضايا الترجمات   تالبوابة نيوز والكل يستطيع ان يرجع للمصادر التى تكلم

والحكم على   اءرى سهام من الذين وضعوا انفسهم على كراس ى القضأواذا بى يا صديقى 

 القلوب!!     أفكار
ً
  وانا ال اعرفهم واعتقد هم ال يعرفون عنى ش ئ !! ولم اتقابل معهم يوما

اتحاور بهذا  ان  او عدم قدرة بل ال استطيع   
ً
أرد عليهم تكبرا انى لم  وال يظن بى االحباء 

ولكن   افضل  بهدوء  فاالنسحاب  أالشكل  يحترم  الحقيقة  ال  ارد على من  ان  يمكن  ال  نا 

واعد الحوار الراقى ويرى ان الشتيمه فى شخص ى هى الطريق لسكوتى وهو فى هذه الحالة  ق

 الغالب املنتصر الذى دافع عن ايمان الكنيسة. 

كل   منى  له  باحترام  وعبر عن رفضه  لكل من دخل على صفحتى  اجماال  اقول  ان  احب 

اقول  جارح  بكالم  على  وتطاول  صفحتى  على  دخل  ومن  وارد  االختالف  هللا    الشكر  له 

يسامحك وانا كمان من كل قلبى اسامح ومن اراد ان يقول لى ال تحزن احب ان اشكره من  
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كل قلبى فالتاريخ يقول ان من يعلن الحق بدون خوف يتحمل النتائج وانا ال احمل فى قلبى  

إذا كان جميع أصدقائنا يشبهوننا  ،  علمنا سيدنا ان نحب الجميع، لقد  اى ضغينه الحد  

ويتحدثو  منظور محدود ،  لدينا  مثلنا، فسيكون  ويفكرون  افكارنا  ولهم نفس   ، مثلنا  ن 

 . الوحدة ليست التوحد فى كل ش ئ الن هللا لم يدعونا أن نكون متشابهين وغير ناضج  للغاية

تنوعنبل   فى  و وحدتنا  تالميذ ا  تساعد  أن  معها  ونتفاعل  بها  نعيش  التي  للطريقة  يمكن 

اك قيمة التنوع. يمكننا أن نقول الحقيقة بحب وباحترام املسيح فى كنيسة املسيح على إدر 

    .لتقسيمنا  وقبول االختالف، أن الرب الذي يوحدنا أكبر من االختالفات التي تسعى

 دعوة لنكون على قلب رجل واحد لذلك:

لذلك عليك ان تشجع الشباب على عدم تجنب أولئك الذين يختلفون عنهم، وال  

إستبعادهم ولكن على االنخراط معهم. في العالقات يبدأ الناس في رؤية كل األشياء 

 .املشتركة بينهم ، وليس فقط االختالفات

ال  -كقادة كنائس لهم خبرة او صغار فى السن ، نحن مدعوون ألن نكون في الوسط 

ان املشهد االن   .نحاز إلى جانب على حساب جانب اخر، بل نوجه الناس إلى املسيحن

 يقودنا الى تشخيص القضية على عكس ما يظهر لنا على الساحة:

فى   مشكلة  إنها  الهوتية،  مشكلة  ليست  إنها  العقيدة  فى  اختالفات  قضية  ليست  هذه 

الوحدة إنها مشكلة  هذه ليست مشكلة اختالف حول ثوابت االيما  .انعدام  ن الصحيح 

هذه ليست مشكلة للدفاع عن االيمان انها   .أخالقية ومسألة محو أمية الكتاب املقدس

بهم فاض  حتى  عليهم  والضغط  مشاركتهم  تهميشهم وعدم  تم  من  ليست  .  مشكلة  هذه 

مشكلة اختالف اراء بقدر ما هى مشكلة تعكير صفو العالقات  واملستفيد االول عدو كل 

ت مشكلة حق والدفاع عنه هذه مشكلة عدم امان ومخاوف تحتاج عالج  هذه ليس،  خير

 َولِكنَّ        
ُ
ة
َ
ث
َ
ال
َّ
، هِذِه الث

ُ
ة َحبَّ

َ ْ
َجاُء َوامل ُبُت: اإِليَماُن َوالرَّ

ْ
َيث

َ
ا اآلَن ف مَّ

َ
 من الجذور التمام الشفاء وأ

( ".
ُ
ة َحبَّ

َ ْ
َمُهنَّ امل

َ
ْعظ

َ
 ( 13: 13كو  1أ
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ملا   وفقا  الصياغة  إعادة  وستظهر بعد  جديد  من  ثوابتها  الكنائس  ستعيد  كورونا  بعد 

 كنيسة أكثر اصالة واقل انانية وربما يوجد اتجاهين من السيناريوهات: 

جديدة  -١ اشكال  هناك  وسيكون  معه  تتعارض  وال  االنجيل  بحسب  تسلك  كنائس 

الهوتيا    للخدمة بين الناس ولكنها تقود فى النهاية الى تطبيق املسيحية الكتابية والصحيحة

 وهذا سيكون جاذب للكثيريين وهنا اقول عندما ال نركز على انفسنا تظهر نغمة 
ً
وروحيا

 جديدة داخل الجماعة

 للمسيحية االستهالكية  -٢
ً
 كنائس ستستسلم للتيارات العاملية وستسير طبقا

 -:وهنا نستطيع ان نقول سيوجد اكثر من سيناريو لكنيسة املستقبل

 االنجيل ال تتعارض مع -كنائس 

 سيناريو نمو نموذج الكنائس امليجا 

 سيناريو نمو نموذج املجموعات البيتية

 سيناريو نمو فى نموذج الخدمات املستقله

 باشكال جديدة

 تتعارض مع رسالة االنجيل -كنائس

 سيناريو ازدياد نماذج كنائس املسيحية االستهالكية والتى تلعب على االحتياجات 

  
ً
سيناريو ازدياد انجيل الرخاء واالهتمام بالشفاء والغنى وهى كنائس غير صحيحة الهوتيا

اكثر من اى ش ئ   الطوائف التى تركز على املشاعر  انانية يمكن ان يزداد سيناريو  واكثر 

واجتهاد   مفرداتنا  فى  وتغيير  لالحتواء  واستعداد  صياغة  اعادة  االمر  يستلزم  وهنا  اخر 

 لجيدة من الكنائس والتى ال تتعارض مع مع رسالة االنجيل إلظهار النماذج ا

 بعض الدراسات التي علينا بذل مجهود فيها في العشر سنوات القادمة:  

 ستكون صناعة التلميذ التحدي األكبر للكنيسة فى املستقبل القريب: @

والتعافي معا التلمذة صناعة وفن نحتاج ان نتعلمه ونتقنه ونسير رحلة التشبه بيسوع  

 . بقلب واحد ومعونة الروح القدس
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 امليديا وتأثيراتها ما بين اإليجابي والسلبي على مسيرة كنيسة املستقبل @

  اصحاب االموال ومحاولة سيطرتهم على الطريق الذي ستسير فيه كنيسة املستقبل

 ل الخدمة مع الجيل القادم هدف االهداف لكنيسة املستقب

 بقاء هو التحدي األصعب لكنيسة املستقبل الحرس القديم وصراع ال

ان  الداخلية  قناعتي  في  املستقبل؟  في  الكنيسة  اتجاه  الكنيسة؟؟ وما هو  تتجه  اين  الى 

 
ً
   الكنائس ستظهر وعيا

ً
بالقضايا املحلية التي تؤثر على االحتياجات    أكبر ومشاركة والتزاما

تياجات الروحية في املجتمع. الجسدية والعاطفية واملادية والنفسية واالقتصادية، واالح

ستشارك مع الخدمات االجتماعية ومراكز االغاثة والهيئات والحكومة املحلية في معالجة  

هذه القضايا التي تؤثر على املجتمع. يمكن أن يكون للكنائس مستوى من القوى العاملة  

يستخدمها  مازال هللا يستخدمنا وس  ،وحتى التمويل الذي يحدث فرقا كبيرا في املجتمعات

أكثر مما نتوقع وسوف يالحظ املجتمع ذلك، وهذه اإلجراءات والخدمات العملية تقول  

أكثر عن محبة هللا أكثر من أي خدمة في الهواء الطلق احتفالية تكلفنا الكثير وينفض  

 املولد وترجع الكنائس مباني هامده باقي ايام األسبوع. 

 

االتجاهات   من  بعض  واالجتماعات هذه  باملباني  يتعلق  فيما  للكنيسة  املستقبلية 

والتي   والخدمات  والتعليم  والتكنولوجيا  الجديد  اإلداري  للنظام  التوظيف  ومؤهالت 

الكنسية   االتجاهات  هذه  أن  أدرك  أنا  معها.  التعامل  إلى  تحتاج  الكنائس  أن  أعتقد 

 املستقبلية قد تمثل تحو 
ً
   ال

ً
ض، هو عكس االتجاه بالكامل  للكثيرين. بالنسبة للبع  كبيرا

 
ً
على األقل،    -  لفلسفة الخدمة. إلى حد ما، قد تضطر إلى أن تصبح كنيسة جديدة تماما

 
ً
هذا امر صحي أعتقد أن  ولكن    ،قد تضطر إلى القيام ببعض األشياء بشكل مختلف تماما

،  التغيير لغرض التكيف مع املستجدات والبد ان يكون بحكمة. إذا لم نتغيرلقد أصبح  

 بل خارج التاريخ.  سنصبح غير ذي صلة وسنخرج خارج املعادلة
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اسمحوا لي أن أوضح ما أعنيه. اسمحوا لي أن أقترح بعض اتجاهات الكنيسة املستقبلية  

قد نحتاج  .التي أعتقد أنها ستصبح على نحو متزايد الوضع الطبيعي الجديد للكنيسة

اثرت   بشكل عام لقد .نكون صادقينإلى تحوالت عقلية لكل من شعب وقيادة الكنيسة. ل

 .ازمة كورونا في الكنيسة لكي تجعلها كنيسة صحيحة وصحية

االتجاهات املستقبلية للكنيسة التي أراها قادمة وبأن الكنيسة املحلية بحاجة إلى تغيير  

 :تفكيرها تتضمن املجاالت التالية

 التعامل مع املبنى -١

 التعليم الكتابي والالهوتي  -٢

 ام اإلداري للكنيسةالنظ -٣

 تكنولوجيا الكنيسة-٤

 الكرازة كعملية اساسية في الكنيسة  -٥

 التعامل مع االلحاد -٦

 نمو الخدمات املوازية -٧

 كنيسة املجموعات البيتية  -٨

أينما كنت في العالم تقرأ هذا الكالم، فقد أثرت عليك كورونا سواء من خالل اإلبعاد  

حي، شروط النظافة، إغالق األعمال واملتاجر. تأثير االجتماعي، اإلغالق، الحجر الص

الفيروس ال مفر منه. لقد غيرت أزمة كورونا العاملية العالم. لكن هل ستغير الكنيسة؟  

هل ستؤثر على واحدة من أشهر املؤسسات التي ال تتغير في املجتمع؟ عبر التاريخ  

 فة؟ مختل ١٩اإلنساني وكيف ستكون كنيسة ما بعد الفيروس كوفيد 

هل ستكون مختلفة؟ هل سنرفض التغيير، ونبقى على حالنا، ونتذمر ألن العالم يعتبرنا 

 غير مهمين من خالل مشاهد الالمباالة؟ 

ما هي اتجاهات الكنيسة املستقبلية التي نحتاج إلى النظر فيها؟ الفرصة تنتظرنا فكيف 

 سنتجاوب، بصفتنا شعب الكنيسة وقادة الكنيسة؟
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الرصد والتحليل للقضايا التي اهتمت بها الكنيسة العربية في العشر سنين ما بين 

 السابقة

 الكتب: التي كان لها نصيب كبير في القراءة واالستفادة منها في  
ً
حاولت ان ابحث وراء أوال

 برامج الكنيسة وخدماتها املتنوعة

 
ً
مؤشر االهتمام باي برامج امليديا املسيحية سواء املشاهدات وعددها فهي تعطيك  :ثانيا

منها كان له اولوية واخذ من وقت شعب الكنيسة واستثماراتها املتعددة سواء وقت او  

 أموال

 لفكره الخاص:  نستطيع ان تجد تيارين كل واحد منهما يريد ان يجتذب الناس في تأييده

 ال يهتم اال بما يهيج العامة ويجتهد في الوصول للتيار الشعبي  التيار االول: سطحي@

يهتم باستثمار الوقت واملجهود في اعمال من شأنها التأثير املباشر   التيار الثاني: عميق@

بقضايا  املهتمين  انظار  عن  بعيد  امللكوت  لفائدة  الناس  حياة  في  الواقع  ارض  على 

على املدى البعيد تعمل للملكوت وسأشرح  السوشيل ميديا لكنها انشطة عميقه مؤثرة  

ال داعى له بسبب    !!  واقول بصراحة لقد حدث استنزاف في حياة الكنيسة  وجهة نظري 

 ويرى  
ً
التيار االول الذى اسميته )السطحي ( والذى يتعامل مع االمور بمنظور ضيق جدا

لتي تسلمناها من  ان الخروج عن هذا املنظور سيقود الناس الى انها تترك ثوابت االيمان ا

رات ال معنى لها بسبب محاولة تمسكه بهذا التراث ليس عن  تاالباء واضاع وقتنا في مها

تطوير له في بيئتنا العربية الجديدة بعد الربيع العربي وبعد ازمة كورونا وخصوصا مع  

 في تحنيطه في صندوق زجاجي واعتبار انه 
ً
مستقبل يحمل لنا الكثير من التحديات بل حبا

يس في االبداع افضل مما كان وترك الناس محدودة وال ترى الزوايا املختلفة للموضوع ل

واعتمد هذا التيار السطحي على ان الناس ال تبحث فهي تسمع فقط وتتبنى الرأي دون  

الرجوع الى املصادر وهذا ما جعلني اسميه تيار سطحي زاوية نظرة ضيقه على املدى وغير  

س ي في سكة اراها تهيج خصومه وتشخصن االمور وتلوى الحقائق  عميقه وقاد الشارع الكن
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ملصلحتها ومحاولة الطعن والتشكيك لكل معترض على افكارهم في حربها مع املختلفين في  

 .الرأي معهم

التيار الثاني أسميته )العميق( ال يتكلم كثيرا لكنه يعمل أكثر. وهنا اقول تيار ال تجده في  

ي تسليط اضواء امليديا بل يعمل في مناطق صعبة وبإمكانيات املكتبات املسيحية وال ف

تكاد تكون معدومة ولكن يبنى ويعمر ويفتتح اماكن جديدة ويساعد الالجئين وينشر 

 السالم واملحبة بمشروعات خدمية للجميع في املجتمع

 لديه مشروع تنويري يعمل عليه ويبذل كل ثمين وغالى لتحقيقه

 تحد الغير مكترث وهم كثيرين ومتفرجين وما بين السطحي والعميق 

ان نرجع مرة اخرى للتأثير املباشر العميق على   -: وباختصار نصيحتي للكنيسة العربية

االهتمام بقضايا ال تفيد ارساليتنا والهدف الذي   االنسان وهذا اثبت وأبقى من مجرد

 من اجله نعيش في هذه الحياة

فنحن مجتمع حي ناضج يتفاعل مع كل جديد  دعوة للعمق والتأثير والتغيير لألفضل 

يصنع تغيير لديه رجاء في ابدية ويعمل باجتهاد من اجلها هنا كبروفة وهناك حيث اللقاء 

 مع العريس لالبد 

دعوة للتيار السطحي بالتنازل عن فكر املتحف فلم يعد الناس تهتم بالتحف ولن يفيد  

 ددنا باالنقراضالكنيسة ان اضعها في هذا املتحف فما تفعلونه يه

دعوة للتيار العميق بالتأثير املباشر بتقديم الفرح والرجاء لعالم مضطرب يحتاج لنصنع 

سالم ونزرع الخير ونبارك االخرين وما تفعلونه يعطينا امل في مستقبل افضل لكنيستنا  

 العربية 

ي  حتى ال يظن احد انى اقصد بالسطحي تيار محافظ اقول ال فهناك ليبرالي ومحافظ ف

و  ثمر  بدون  الشعب  تهييج  على  يلعب  الذى  السطحي  التيار  التيار  أهذا  في  يوجد  يضا 

العميق ما هو محافظ وليبرالي ولكن يحترم وقته وال يضيعه فيما ال يبنى ويلتزم بقول الحق 
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بدون شيطنة االخر او اتهامه بالجهل صالتي ألجل ان نفهم انها كنيسته أي كنيسة الرب  

 . وفاديها وهو يعرف الطريق ويعرف كيف يقودنا فيهيسوع مخلصها  

يقول جورج اسحق في تعليق على الطرح الذى اقدمه على الفيس بوك لتشجيع الكنيسة 

 على تبنى رؤية جديدة للعمل في املستقبل: فيقول 

  ، ، أو ضالٌع بالشأن الثقافي  العام، أو الكنس ي  الخاص، أن التيار السطحي 
ٌ
)ال ُينكر باحث

 تربت، وتتربى على ثقافة )التيك أواي( ُمبتعدة الت
ً

ا، وسائًدا. وأنَّ أجياال
ً
، بات جارف سطيحي 

بُرمتها القراءة  ل عن 
ُ
ق بل  البحث والدرس والنقد  ة سؤالك   .عن  ومن هنا جاءت منطقي 

وهو سؤال يحتاج إلى البحث واالستقراء للخطوات، وليس   !الهام، إلى أين تتجه الكنيسة؟

الفصام بينهما أصبح ملموًسا، ومحسوًسا، وُمتجسًدا، حتى ملن ضعفت للتصريحات، ف

 بصيرته عن الرؤية( 

 ويعلق هانى رمسيس على هذا الطرح فيقول 

انحصرت الكنيسة في ذاتها والعين علي العدد وحضور   )شكرا للطرح الجيد واملوضوعي ،

في   املحيرة  االسئلة  علي  وترد  تفيدهم  ان  من  اهم  ت     ٢٠٢٠الناس  هي  كن  سابقا  قلت 

منحصرة بين اربع حيطان وبعدت عن الواقع والتطور الذي البد ان نكون جزًء منه بهدف  

 تطبيق الكتاب املقدس علي ما يحدث من تطور خطير في األجيال.(

في السنوات األخيرة، الحظ البعض نمو الكنائس التجمعات املتعددة املواقع في الواليات  

أن الكنائس ذات املواقع املتعددة تنمو بشكل    2014م  املتحدة، حيث وجدت دراسة عا

دراسة شيقة قام    .أسرع، وتصل إلى املؤمنين الجدد أكثر من الكنائس ذات املوقع الواحد

بها وارن بيرد، مدير األبحاث لشبكة القيادة، التي أشرفت على الدراسة، أن هذا االتجاه  

 سيصبح أكثر شيوع
ً
: "ستواصل املزيد من  2014ترنت عام  وأوضح بيرد في ندوة عبر اإلن  ا

الكنائس استكشاف مواقع متعددة، ليس كأداة للنمو ولكن كوسيلة لنقل الكنيسة إلى 

محيطة بموقع    عدد أكبر من الناس وأخذ كنيسة صحية وإعادة إنتاجها في أماكن أخرى 

 الكنيسة. 
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ويبنى االخر وعيوننا  في بالدنا العربية نحتاج ان نستفيد من االستثمار في ما يبنى ويشجع  

خرابه  تركت  التي  سوريا  مثل  تجربة  في  ندخل  ان  نريد  ال  ألننا  االجتماعى  السالم  على 

وتحتاج الى سنين إلعادة االعمار علينا بالعمل معا في اتجاه السالم املجتمعى الذى يبنى  

في االنسان  لنبنى  والتعاون  والوحدة  النمو  الى  املجتمع  ويدفع  االخر  ويشجع  كل    االخر 

 مجاالته . 

 

يرشد   النه   
ً
جدا هام  العواصف  فى وسط   

ً
السفينه وخصوصا قائد  مع  البوصلة  وجود 

القبطان اين يذهب هكذا الحال البد من وجود ادوات بين ايدى البحارة الذين يقودون  

العمل الروحى والكنس ى عبر العواصف والدوامات التى تقابل رحلتها فى الحياة. ربما تقول  

ن نتنباء باملستقبل!! الحقيقة نعم فهو علم وليس نوع من التنجيم وضرب هل نستطيع أ

الودع بل دراسات وارقام ودالالت تقود القادة على صناعة قرار يقود الكنيسة لتحقيق 

 اهدافها ووصول الجميع الى بر األمان.

 كيف ستكون كنيسة املستقبل ؟

الى حد كبير وعلى الرغم من اليأس  كل تقارير عن وفاة الكنيسة فى املستقبل مبالغ فيها  

ان   انفسنا  التقارير املستقبلية البد ان نذكر  إنه األهم من  اال  الكنيسة  حول مستقبل 

الكنيسة كانت فكرة الرب يسوع وهو مؤسسها وعريسها فى املستقبل االبدى وسوف تنجو 

الكنيسة    باستمرار من اى هجوم سواء من الداخل او من الخارج البد ان ندرك ان تاريخ

هو شهادة عن تعامالت الرب يسوع مع الكنيسة ولقد صنع امور عجيبه لكى تبقى شهادة 

 الكنيسة حيه وملشاركة انجيله واعالن حبه لهذا العالم املكسور 

من خالل زياراتى االخيرة لعدد من البالد العربية وعلى مدى السنوات العشر املاضية ومن 

لى عن هذا االعتراف املحبط: "كلية خالل حواراتى مع رعاة كنائس مخت اغلبهم عبر  لفة 

الالهوت لم تدربني على هذا االمر ال أدري إذا كان بإمكاني فعل ذلك ام ال وال أعرف حتى  

 "كيف اتصرف فى هذا املوقف



 27 

لذلك على التعليم الالهوتى ان يأخذ خطوات استباقيه ويعرف ما هى املشكالت الفعليه 

ن لديهم خطة لتعليم الرعاة كيف يتصرفون فى املواقف املختلفه التى تواجه الخدام ويكو 

اغلب كليات الالهوت تركز برامجها على التعليم االكاديمى بينا الجانب الرعوي يقولون  

مع   الشاب  الراعى  ويتخبط  الرعاة  مع  الكنائس  تتخبط  ولالسف   ) تعلمه  االيام  )مسير 

 !! ان يكون راعى لكنيسة الخدمة ويكره اليوم الذى تفرغ فيه او حتى فكر 

فى املستقبل ستزداد التحديات وعلينا ان نشكل برامج التعليم الالهوتى ملواجهة تحديات 

 املستقبل

 مستقبل العمل الرعوي:

فى الفترة املاضية كثرت استقالة القسوس ولم تكن بسبب صراعات وال فضائح وال أحد  

خرج عن ثوابت اإليمان. لكن هناك رعاة قدموا استقاالتهم وهربوا الى عمل سواء عام 

او عمل فى هيئات وسرعة التنقل من كنيسة واخرى ازدادت عن املاض ى كنا فى املاض ى 

الراعى ظل يخدم ك ازدياد نسمع ان هذا  الكنيسة!! ولكن مع  فى هذه  ل عمره حتى مات 

وكثرت  يصلح  ال  الراعى  هذا  بان  يتحججوا  اصبحوا  الرعية  لدى  االستهالكى  التفكير 

 االسباب

 واصبح لسان حال الرعية هكذا

 "!فقط لو كنت تستطيع الوعظ بشكل أفضل! لو كنت أكثر رعوية ورعاية

 "!لو كانت عبادتنا أكثر ديناميكية فقط"

 "!أرجوك أيها القس ، افعل شيًئا "

 هذا ما ندفع لك مقابله ، أليس كذلك؟(

 

الوجاع الناس فى زمن جائحة  تاالنصاو املستقبل في الرعاية هو لعملية االستماع الجيد 

من فضلك قبل ان تتكلم ( لقد أصبح   كورونا علينا ككنيسة ان نتعلم االستماع) استمع

ولالسف  التشكيك  ومحاوالت  الحالة  وضبابية  الكثيرة  االفكار  زحام  وسط  فى  مطلب 
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إلى   االستماع  من   
ً
بدال للرد  الناس  معظم  و يستمع  التفهم  لحال    الفهممحاولة  العميق 

 .. حان الوقت لالستماع بعقل متفتح واستعداد للتعلمالناس واوجاعهم

بل هو وقت االن لالستماع فحينما يزداد االلم يزداد االحتياج الى التعاطف    ال للدينونة

الجيد وعلى الجانب االخر ال تحكم على األشخاص الذين ينفثون غضبهم فى كالم يؤذى  

 كيفية التعبير عن آالمهم، فيخرج من تعليقاتهم 
ً
االخرين وال تحزن ألنهم ال يعرفون دائما

الجارحة هنا عليك ان تستمع إليهم، وتتعاطف معهم وتصلي   مرارة وربما تؤملك كلماتهم

 من اجلهم

علينا فى هذا الوقت كقادة وخدام وسط الشباب فى كنيسة املسيح خلق بيئة يشعر فيها  

 من نشر    األشخاص الذين يتأملون باالنفتاح على ما يواجهونه
ً
فكار تقود الى تأجيج  أبدال

 هتمامتزيد حالة الرجاء والحب واأل  فكارألم والحزن علينا بنشر حالة األ

وااللم  الثقة  وانعدام  االيمان  عدم  تيارات  زخم  فى  االمان  صمام  هو  الجيد  املستمع 

 والخوف 

 املستمع الجيد هو واحة خضراء فى صحراء العالم يريح التعابى ويكون مصدر للرجاء 

 ملف الحضور املسيحى فى الشرق األوسط: 

ب الربيع العربى سيزداد االهتمام بدراسته وبال شك سيزداد  حد امللفات الهامة التى بسبأ

النزوح الوروبا وامريكا من مسيحى الشرق االوسط واغلب القادة يحاولون ان يشجعون 

املواطنة والتعبير  ان يتمسك الشعب باالوطان وباالرض والعيش املشترك وعلى اساس 

 . الرأيعن حرية 

اكثر من االجابات املعلبه   -نفتاح على األسئلةإهي الكنيسة التى لديها  كنيسة املستقبل  

هى التى سيكون لها التأثير فى املستقبل لذلك يأتى معظم األشخاص غير املؤمنين بأسئلة 

تبدو غريبة بالنسبة ألولئك الذين قضوا حياتهم في الكنيسة ورجاء ال تحاول الرد عليهم  

لكنائس التي تدرك أن احتضان األسئلة ال يقل أهمية عن  البد ان ندرك ان ا.على الفور 

 .تقديم إجابات فورية سيكون لها تأثير في املستقبل
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وسنكتشف أنه إذا تبنت األسئلة الصعبة للناس، فستجد اإلجابات طريقها في النهاية إلى  

  حياة الناس. إن الروح القدس يتحرك بالفعل في حياة الناس. ال ترجعوا بنا الى عصور 

ظالمية جنت الكنيسة منها ضعف االرسالية وتشرذم الناس حول قوالب جامده ال هم 

 
ً
عليها من الحشرات   يتغيرون وال هم قادرين على التأثير فى مجتمعهم صنعنا صوامع خوفا

 ودخلت الصوامع وامتلكت 
ً
 ما فيها !!وأكلت فصارت الحشرات اكثر تطورا

 -لكن الوسائل تتغير هي الكنيسة التي ال تتغير فيها الرسالة

بمعنى ال تحتاج إلى تغيير مهمتك، لكنك تحتاج إلى تغيير أساليبك. فى املستقبل القريب  

سيكون للكنائس املرنة والقابلة للتكيف التي يمكنها االبتكار حول االستراتيجية واملبادرات 

ض ي قدما هى التى  املختلفة ولها الحرية في إجراء التغييرات التي تحتاجها إلحداث تأثير للم

القديمة  اساليبها  على  تبقى  التى  الكنيسة  لكن  القادم  للجيل  االنجيل  رسالة  تنقل 

 ستتجمد. 

، هي الكنيسة التي فيها يكون اتخاذ وصناعة القرار تكون عملية سريعةكنيسة املستقبل 

، فلن  القادمة إذا كانت لديك عملية صنع قرار بطيئة ومعقدة  العشر سنين  فى خالل 

املوافقة  تتم عمليات  امتالك  إن  املجتمع  فى  املطلوب  التغيير  سرعة  مواكبة  من  كن 

متعددة املستويات والحاجة إلى الحصول على موافقة جماعية على األمور سوف يمنع 

ساعة ، فإن عمليتك فى استخراج    24االبتكار.إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار في غضون  

 ،عليك ان تدرك ان قد
ً
رتك على السرعة فى اتخاذ القرار ستساهم فى نمو قرار بطيئة جدا

القرار  صناعة  دائرة  نسلك  حينما  االمور  ستتعقد  بينا  البعيدين  والوصول  الخدمة 

بالطريقة القديمة فى مجالس الكنائس كان لدى الرغبه فى تغيير هذا على مستوى دستور  

وتحدد املسؤليات  الكنيسة االنجيلية بوضع تصميم جديد للجنة صغيرة تصنع القرارات  

بسرعة ويشرف عليها مجلس الكنيسة بالطريقة التى يراها لكن يعطيها تفويض بسرعة  

 اتخاذ القرارات والتعامل بسرعة مع املتغيرات العالم يتغير فهل نحن مستعدون. 
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فى خالل عشر سنين من االن    -هي كنيسة تسدد االحتياج لدى الناسكنيسة املستقبل  

التي   الكنائس  من  ستكون  بكثير  فاعلية  أكثر  أسوارها  خارج  بالناس  شغوفة  تصبح 

لديك  سيكون  أسوارها!!  داخل  األشخاص  من  قليل  عدد  إلبقاء  املتحمسة  الكنائس 

احتياجاتهم  وتسديد  الناس  عن  وبحثت  االسوار  خارج  خرجت  اذا  أكثر صحة  كنيسة 

اتهم ويحتاجون ولكن لالسف نحن كرعاة ننزلق الى دعوة األفراد الذين يركزون على رغب

 ما تكون غير ناضجة. سيكون للكنائس الناضجة وغير األنانية  
ً
إلى تلبية احتياجاتهم وغالبا

قارورة  يكسر  ملن  هللا.املستقبل  بهم  يهتم  الذين  بالناس  وتركيزها  شغفها  بسبب  تأثير 

 الطيب وليس ملن يحتفظ بها !!

وا امللكوت  لتقدم  للمستقبل  أوضاعها  ستكيف  التي  التى  الكنائس  هى  االرسالية  تمام 

 ستكون حركة جاذبة للجميع 

السؤال مرة أخرى  إذن   لكنني      ليس لدي فكره!  كيف ستبدو كنيسة املستقبل؟أعيد 

متأكد من ش ئ واحد. لن تكون هناك طريقة جديدة ، ستكون مجموعة كاملة من الطرق  

 .حسب األوضاع املختلفة لكل جماعة الجديدة

 
ً
دائما سيحتاجون  الناس  خدمات   أن  نمو  مع  حتى  للعبادة.  فيها  يجتمعون  أماكن  إلى 

 الكنيسة االفتراضية، سيكون هناك دائم
ً
جوع في أن تكون في نفس املساحة املادية مع    ا

 
ً
 أو مقهى أو منتجع سياحى أو مسرحا

ً
 .املؤمنين. سواء كان منزال

 

 حاجتنا البشرية األساسية لتنفس الهواء الذي نعبده مًعا ولكن  لن تغير ا
ً
لتكنولوجيا أبدا

العبادة ؟؟، ال أعرف كيف ستبدو   أماكن  بل هي مجرد   كنيسة املستقبلكيف ستبدو 

 توقعات وليست أال. 

هو   السيناريوهات  احد  ربما  الكنيسة  ملستقبل  متعدده  سيناريوهات  امام  نكون  ربما 

وربما   الناس  اجتذاب  تستطيع  التى  هى  الناس  لفائدة  خدمات  ستقدم  التى  الكنيسة 

البيتية   املجموعات  الكنائس شكل  ربما ستأخذ  املبانى  فى  استثمار  هناك عدم  سيكون 
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نى وصيانة املبانى فى امليديا ربما احد السيناريوهات  وتوفر االموال التى تصرفها على املبا

على   من  ستختفى  كنائس  نجد  ان  يمكن  وتزدهر  ستنمو  الصغيرة  املجموعات  كنيسة 

 الخريطة.

 : اجندة االصالح واملسكونية@

هناك حاجة ملحة إلى الحركة املسكونية بين الكنائس إلى جانب الحوار الالهوتي الذي  

الخالف تسوية  إلى  مهمة يهدف  تعزز  أن  يمكن   ، املسيحيين  بين  التقليدية  املذهبية  ات 

 .مشتركة للتبشير والخدمة". هذه األخيرة هي ذات أهمية كبيرة اليوم

 بما نؤمن به اليوم ولكن بما تفعله الكنيسة لتغيير املجتمع والعالم 
ً
ال يهتم العالم كثيرا

 حتى تسود العدالة والسالم 

 دة الكنيسة لالرسالية وملهمتها االساسية وهى: اجندة االصالح تتمثل فى عو @

بحسب  رأينا  اليوم.  الكنيسة  من خدمة  يتجزأ  ال   
ً
يكون جزءا أن  ويجب  املجتمع  تغيير 

التاريخ الكنس ى كانت الكنيسة دائما منخرطة في تغيير املجتمع ، خاصة أنها انحازت إلى 

التركيز ، ولكن بطريقة ما ،  الفقراء واملضطهدين. في بعض األحيان يبدو أنها فقدت هذا  

على مر العصور  تمكنت من الحفاظ على هذه املهمة واليوم أكثر من أي وقت مض ى ،  

احتضان   إلى  الكنيسة مدعوة  فإن   ، العالم  في  والظلم  والعنف  الفقر  تزايد  إلى  بالنظر 

 للتغيير والتحول واالنخراط فيه ومواصلة مهمتها.
ً
عليها أن   مهمتها املتمثلة في كونها عامال

. تقديم رسالة تفي بضرورة 
ً
 أفضل للعيش معا

ً
 اإلنجيل املتمثلة في جعل العالم مكانا

لقد قيل أن الكنيسة ليست متحًفا للقديسين ، بل هي مستشفى للخطاة. ومع ذلك ، فإن  

إسعاف  سيارة  استدعاء  من   
ً
بدال الشاشة  على  بالقداسه  التظاهر  يفضل  معظمنا 

 .تنا وعالجها من الجذور للتدخل السريع في مشكال

عرفناهم   أناس  مع  ويجلسون   ، الكنيسة  إلى  منا  الكثير  يدخل   ، أسبوع  بعد   
ً
أسبوعا

لسنوات ، ومع ذلك لن يحلموا أبًدا بمشاركة صراعاتنا الداخلية معهم. في حين أن جزًءا  

ناس كبيًرا من هذا هو دورنا الرئيس ى ان نتشارك في إيجاد حلول عملية ملا يتصارع معه ال
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 ، فإن العامل اآلخر هو الكنيسة التي تبدو غير راغبة في التحدث عن بعض القضايا  
ً
يوميا

رفض  ببساطة  أو  تغطيتها  محاولة  أو   ، تجاهلها  ذلك  من   
ً
بدال وتختار   ، املريحة  غير 

 .األشخاص الذين يثيرونها

التعا مثل   ، معالجتها  إلى  ككل  الكنيسة  تحتاج  التي  القضايا  من  العديد  مع  هناك  مل 

الخليقة والنشاط البيئي وغيرها الكثير. لكن هناك العديد من القضايا التي يتعامل معها 

، حث   2:  6قضايا يجب أن يتحدث عنها جسد الكنيسة. في غالطية    -األفراد في الكنيسة  

بولس الكنيسة على احملوا اثقال بعضكم البعض "تحمل أعباء بعضهم البعض" ، لذا  

عمة والحب يمكننا أن نض يء النور في الغرف املظلمة في قلوب بعضنا ربما بمزيد من الن

ا آمًنا لألشياء غير املريحة علينا التعامل معها
ً
 .البعض ونترك كنائسنا تصبح مالذ

. لكن هذا ال ينبغي أن يكون 
ً
يجب التعامل مع العديد من هذه القضايا بشكل احترافي أوال

ماع إلى شخص ما وتبين له أنك تهتم حًقا بوضعه نهايته. تظهر األبحاث أن مجرد االست

كنيسة تسمع االوجاع وتبنى   .يمكن أن يكون جزًءا كبيًرا من عملية الشفاء لهذا الشخص

  - هذه ليست قائمة شاملة    الثقة في الهنا فهو قادر ان يتدخل ويشفى جروحنا العميقة.

فهذه بعض القضايا التي يتعامل معها كثير من الناس في الكنائس حول العالم ، سواء  

 
ً
بسبب قضايا مثل هذه  اعترفوا بها أم ال. ومع مغادرة الناس للكنيسة بشكل متزايد  غالبا

 .، أصبح من امللح أكثر أن تتحدث الكنيسة عن كيفية رعاية كل عضو من أعضائها

 :  اإلدمانقضايا  @

وجلسات العالج ، يكون التحدث عن اإلدمان  التعافى من الكحوليات    AA في اجتماعات

 يرغب معظم الناس في الكنيسة في سماعه  
ً
  ولكن لسبب ما،  إنه ليس موضوعا

ً
منطقيا

والتحدث عنه وعندما يثار يشمئز املؤمنين كأن املدمنين من كوكب اخر. من املؤكد أن  

اإلدمان مقبولة اجتماعًيا للحديث عنها أكثر من غيرها. على سبيل املثال ، ال  بعض أنواع

بأس بإزعاج الشارع الكنس ى ان احد خدامها يدخن السجائر الكل يتكلم  بشأن تدخينه  

 ال أحد يجروء ان يتكلم أو أحد الشباب  
ً
، لكن إدمان الكحول الحد الشيوخ هو أكثر صمتا
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يست احد  وال  برنوجرفى  في  مدمن  الكنيسة  في  يعمل  نجده  ولألسف  ذلك  يثبت  ان  طيع 

 .الخدمة وهو مقيد فكيف يستطيع ان يحرر االخرين من هذا االمر 

و في العديد من الكنائس ، يمكن أن يصبح إدمان الشخص علًفا للنميمة ومادة خصبة  

 من بعضها البعض كعائلة
ً
،   للقيل والقال. ومع ذلك ، إذا كانت الكنيسة ستقترب أوال

ما   أكثر لكونهم ضعفاء بشأن صراعاتهم. غالًبا  الكنيسة بأمان  في  املدمنون  فقد يشعر 

يحتاجون فقط ألن يكونوا محبوبين ويشعرون باألمان بما يكفي ليعرفوا أنه يمكنهم فضح  

 .هذا الجزء من أنفسهم في مجتمع حيث ال يسحقهم اإلدمان كل ثانية

 :بين املفهوم واملمارسة لجنسقضايا ا@

أن يكون موضوًعا ثقيل التحدث عنه في الكنيسة.   يميل الجنس واملمارسة الجنسية  إلى

قبل   الجنس  ملمارسة  الواسعة  إدانتهم  في  للغاية  صريحة  الكنيسة  أركان  بعض  كانت 

إلى  أفضل(  كلمة  وجود  )لعدم  املحادثة  فيه  تميل  الذي  املكان  هو  هذا  ولكن   ، الزواج 

خص ي. هناك فكرة التوقف. نادًرا ما ننخرط في موضوع الجنس على املستوى الفردي الش 

مقبولة بشكل عام تدور حول ذلك ، بمجرد أن يتزوج شخصان ، يدخالن في حياة سعيدة  

 .ومبهجة من اإلشباع الجنس ي ال يحتاج أبًدا إلى مناقشته بأي طريقة ذات معنى

هناك مؤمنون حقيقيون وأمناء يناضلون من أجل هويتهم الجنسية وكسورهم وإحباطهم 

نحاء العالم ، وبين أصدقائهم وعائالتهم املسيحية ، ال يجرؤون على في الكنائس في جميع أ

 .قول كلمة واحدة حول ذلك

أعرف عدد قليل من الناس في حياتي يحبون املسيح ويريدون االمتناع عن الخطية ، لكنهم 

أزواج  هناك  الخاطئة.  الرغبات  أو  الجنسية  الخطية  السيطرة على  أجل  يكافحون من 

انتظارهم ملمارسة الجنس هو الجزء السهل ، حيث جلب كال الطرفين  متزوجون تبين أن  

إلى زواجهما سلسلة من التوقعات تبين أنها معيبة. هناك عدد قليل جًدا من األشخاص 

العبء  هذا  يحملون  أنهم  أيًضا  يعني  هذا  ولكن   ، معهم  هذا  مشاركة  يمكنهم  الذين 

التعام عن  الكنائس  من  العديد  توقفت  إذا  كخيار بمفردهم.  الجنسية  القضايا  مع  ل 
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شخص ي ، حيث يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها مثل مفتاح الضوء ، فربما يمكننا البدء 

في إنشاء أماكن أكثر أماًنا حيث يمكن للناس مشاركة أعبائهم مع بعضهم البعض ومعرفة  

 .بل الجميع  انه ليس وحده يكافح ضد الخطايا الجنسية

 الشك الصادق:قضايا 

الشك  في   يعانون من   ، ، حتى قساوسة  هناك مسيحيون   ، اليوم  الكنائس  من  العديد 

االلحادى نوعا ما. لقد استوعبوا كل الدفاعيات االيمانية  املوص ى بها. صرخوا في الصالة.  

، ومع ذلك  أنه موجود على اإلطالق  أو  إنهم يكافحون من أجل االعتقاد بأن هللا صالح 

عوا االبتسامة أثناء إعداد طاولة القهوة. يتكلمون في كلمات  يستمرون في االقتراحات. وض

 ترانيم العبادة ، لكنهم يشعرون بأنهم يعيشون حياة بال معنى وكالم أجوف.  

الشك هي  مع  التعامل  للكنيسة من خاللها  يمكن  التي  الحيوية  الطرق  أكثر  من  واحدة 

يسة أن تدرك أن لدينا التوقف عن التصرف مثل كل ش يء عن اإليمان واضح. يمكن للكن

يمكن   العقالني.  التفسير  يتجاوز  بأمل  نتمسك  لكننا   ، آلخر  وقت  من  ا 
ً
شكوك جميًعا 

تحت   املقدس  الكتاب  من  الصعبة  األجزاء  إخفاء  محاولة  التوقف عن  أيًضا  للكنائس 

 في شك الشخص
ً
 .السجادة أو التقليل من أهمية هذه األجزاء املشكوك فيها أخالقيا

 : وكيف نهتم ونرعى العقلي املرضقضايا @

أولئك الذين يتعاملون مع املرض العقلي بيننا ، سواء بشكل شخص ي أو مع أحد االقرباء   

عادة ما يكونون صامتين بشأن الصراعات التي يعانون منها. في مجتمعنا ، ال يزال هناك  

تي البد ان هذه عينة من القضايا امللحة ال  الكثير من الصور النمطية حول املرض العقلي.

املعاناه التي تتحدى االنسان كل يوم وهى   نجد لها حل في مجتمع امن للمناقشة وتخطى

 مواليد     z  في تزايد مع الجيل الجديد
ً
والبد ان تتجه الكنيسة   2015وحتى    1995خصوصا

ودوامات  صراعات  من  النفوس  لصيد  نجاه  كسفينه  لها  صمم  الذى  القصد  بحسب 

 . موجود وتستمر الحياةاملعاناه البشرية التي لن تنتهى على هذا الكوكب طاملا االنسان 
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 الفصل الثانى 

 الحاضر وتداعياته 

تراكم   مع  الحاضر  في  سيتم  ما  املستقبل  في  نجنى  و نحن  ومشكالته  أن  املاض ى  ال شك 

و  الحاضر  على  كبير  بشكل  وأثر  فترة  منذ  الى  التغيير حدث  من  أدى  ظهور جيل جديد 

يو  الكنيسة  ااملشكالت  قوى  االن    جه  ، حققت  نفسها  أوروبا  في  نجد  للتاريخ  وبالرجوع 

تقدم  ، االقتصادي  الثراء  مع  املتحالفة   ،   العلمنة 
ً
عن ا الشعبي  العقل  إبعاد  في   

ً
هائال

الثقافي   نفوذها  املسيحية  الكنائس  مارست  عندما  الغربية.  للثقافة  املسيحية  األصول 

 أصبحت أقلية محاصرة.  

قد   نفسها  الكنائس  أن  حقيقة  بسبب  الوضع  العقلية   تبنتيتفاقم  كثيرة  نواح  من 

 
ً
وأحيانا  ، الجماعية  والحياة  والتعليم  الوعظ  في  ،    العلمانية.  الليتورجيا  اتبعوا  لقد  في 

  مسار 
ً
العلمانية  ا أكثر ربما    للتكيف مع  في الحصول على استماع  الطريقة يأملون  بهذه 

 
ً
مع العالم  أن استراتيجية التكيف    اآلن    حتى  مع الرسالة املسيحية. من الواضح  تعاطفا

توجد كنيسة   لحياة الكنيسة في املجتمع االوروبى من الغريب انه ال  هزيمة ذاتيةأحدثت  

 . في أوروبا ربما لعصور تم إساءة ألستخدام السلطه

في التاريخ املسيحي ، كان العالج األكثر فاعلية ضد إساءة استخدام السلطة هو تطوير  

الهياكل املجمعية على مستويات متعددة من حياة الكنيسة. العالج ال يعمل بشكل مثالي 

ل أريد  وإذا  ؛  لدينا  الذي  الوحيد  لكنه  من    خدمةل،  فسيكون   ، حًقا  تمثيلية  تكون  أن 

الضروري دائًما التأكيد على مساءلة السلطات الهرمية أمام املؤسسات املجمعية. مرة 
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أخرى ، هذا تمثيل ثنائي االتجاه. يمثل الخادم أعضاء الكنيسة املحلية أو اإلقليمية أو  

، ويمثل لهؤالء األعضاء    حتى في جميع أنحاء العالم ، لكنه يواجه أيًضا الطريقة األخرى 

هذان   ، الفعلية  املمارسة  في  نفسه.  املسيح  يسوع  سلطة  وبالتالي  الرسولي  اإلنجيل 

متزامنين    ، التعبير  جاز  إذا   ، دائًما  ليسا  للتمثيل  أصعب    -االتجاهان  هذا  طرح  وقد 

أن    خادم أو الراعىاملشكالت عندما يتعلق األمر بممارسة السلطة في الكنيسة. ال يمكن لل

يكتفي بمجرد تمثيل فكر جمهوره ، ألنه يجب أحياًنا معارضة آرائهم وحاالتهم املزاجية  

من أجل اإلنجيل. ولكن في مثل هذه الحاالت ال يجوز للوزير أن ينفذ حكمه على األعضاء  

حتى لو استطاع ذلك. دوره هو ببساطة أن يشهد لكلمة هللا كما يميزها. إن خدمته ليست  

 
ً
 بل اقترا فرضا

ً
  حا

ً
 . وإقناعا

 

ي الواقع ُينظر إلى التكيف مع العلمانية على أنه عالمة ضعف وفقدان ثقة املسيحيين.  ف 

من حيث    في تراجعمع املجتمع كيفة  تلقد لوحظ بشكل متكرر أن الكنائس الرئيسية وامل

واالنتماء والتأثير  كبير  ،  العدد  بشكل  حدث  االمريكى  فيوهذا  تستمر    املجتمع  بينما 

 الكنائس املحافظة في النمو. 

ال يخجل اإلنجيليون واألصوليون من تحدي أنماط التفكير والسلوك السائدة   الحقيقة

املرتبطة بالعلمانية. ومع ذلك ، فإن هذا النمو ال يأتي دون دفع ثمن. يشمل هذا الثمن  

د البحث غير املتحيز  فقدان االنفتاح على الوضع اإلنساني بكل تنوعه الجنوني ، وإخما

عن الحقيقة. بعد قولي هذا ، فإن املفارقة هي أن تلك الكنائس التي تم رفضها على أنها 

غير ذات صلة من قبل املسيحيين "األكثر تطوًرا" غالًبا ما تكون أكثر صلة بمجتمعاتنا  

ذا العلمانية. تتميز هذه املجتمعات بوعي منتشر بعدم الرضا والشوق غير املحدد ، وه



 37 

هو الوعي األكثر فعالية الذي يتعامل معه املسيحيون الذين لديهم رسالة مميزة تتحدى  

 .روح العلمانية

يمكن تحدي العلمانية من خالل االحتجاج أو رد الفعل الالعقالني. ومع ذلك ، غالًبا ما  

 
ً
مصحوبا هذا  الفعل  رد  على    يكون  ُتطرح  التي  املشروعة  األسئلة  على  العقل  بانغالق 

،  اإل  املسيحي  ربما  يمان  الكنيسة  من  للشباب  جماعية  هجرة  الى  يؤدى  عدم  وهذا 

 االستعداد لفحص املعتقدات التي يريد املسيحيون الدفاع عنها بصدق.  

 

تتخذ االستجابة الواعدة للعلمانية شكل تحقيق مفتوح وعقالني )وإن لم يكن "عقالنًيا"(  

املس التقليد  ومحتوى  الحداثة  جذور  من  كل  الكتابية.  في  الكتابات  ذلك  في  بما   ، يحي 

 
ً
  يتضمن املوقف العقالني بالضرورة التفكير النقدي ، ولكن إذا كان هذا التفكير نقديا

 حق
ً
   ا

ً
وبدقة مماثلة ، على نقاد    ، فإنه ينطبق ليس فقط على التقاليد الثقافية ولكن أيضا

 .التقليد

 

العقيدة املسيحية تحت تأثير الحداثة    ال يلزم إجراء تقييم نقدي للتقليد الكتابي وتاريخ

 من ذلك يجب إجراء مثل هذا التقييم من أجل الرسالة املسيحية نفسها. 
ً
العلمانية. بدال

في الواقع ، تجعل هذه الرسالة مثل هذا التقييم النقدي ضرورًيا وممكًنا ، ألنه يتضمن 

 . اهرى مهما ظهر بينهما من تناقض لكنه ظ فهًما لوحدة اإليمان والعقل

كان التحالف بين اإليمان والعقل عالمة على التقليد املسيحي منذ القرن الثاني ، إن لقد 

أظهر نفسه في  أعلن و لم يكن قبل ذلك. ألنه ال يوجد سوى إله واحد ، خالق الجميع ،  

البشر. لذلك ال ينبغي   ، فال يمكن أن توجد سوى حقيقة واحدة لجميع  يسوع املسيح 
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إلى عقيدة هللا   أنها اختراع للحداثة. تعود جذورها  الكوني" على  "العقل  إلى فكرة  النظر 

املسيحية ، وكانت القوة املحركة لفهم املسيحية املبكرة لرسالتها العاملية. ال تزال الثقة  

 ب
ً
مع اإلله الواحد وإعالنه الذاتي هي الحالة   أن كل حقيقة معينة يجب أن تتوافق أخيرا

األشخاص  في حياة  املسيحي  لإليمان  والتغييرية  التكوينية  القوة  املمكن  تجعل من  التي 

 .واملجتمعات والثقافات

 

ير منه إذا بدت هذه القوة وكأنها تتضاءل في التاريخ الحديث ، فإن ذلك يرجع في جزء كب

إلى االفتراض السائد بأن العقل واإليمان ينتميان إلى عوالم مختلفة ، أو يمثالن أبعاًدا 

مختلفة ، بل متضاربة ، للتجربة اإلنسانية. كافحت الحداثة من أجل تحرير العقل من  

اإليمان ، ووجد العديد من الالهوتيين في العصر الحديث أنه من املناسب قبول فصل  

ما   خرقاالثنين.   أصبح 
ً
   ا

ً
 وعميق   واسعا

ً
واإليمان  ا العقل  اللوم     وهنا  بين  إلقاء  يمكن  ال 

. بدأ هذا الخرق مع تفكك  ةببساطة على علماء الالهوت املحدثين وأتباع التقوى الذاتي

 .الكنيسة الغربية في القرن السادس عشر نتيجة لفشل حركة اإلصالح

 

من الثقة في وحدة اإليمان   عقيدتهاو قوضت الخالفات الخبيثة بين الكنائس الطائفية  

والعقل. يمكن أن تكون الحقيقة العقالنية واحدة فقط ، لكن املسيحية قدمت نفسها 

 للعالم الحديث الناش ئ في حالة منقسمة من ادعاءات الحقيقة املتضاربة. 

بحلول الوقت الذي نفد فيه حماس الكنائس ملحاربة بعضها البعض ، توصل العديد من  

ص املفكرين إلى استنتاج مفاده أن الحقيقة الواحدة ال يمكن العثور عليها في أي  األشخا

على  الطائفية  والحرب  املسيحي  االنقسام  تاريخ  ساعد  املتنافسة.  الدينية  األحزاب  من 
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 التوقع الغالب هو  
ً
لقد .  ظهور ثقافة علمانية مصممة على تحرير نفسها من الدين تماما

اإليمان والعقل حيث بدأ املزيد واملزيد من الناس يفترضون   تم حل التحالف السابق بين

أن اإليمان "ديني" بينما العقل "علماني". نتيجة لهذه االنقسامات العديدة ، فقد اإليمان  

 على تغيير الحياة الشخصية واالجتماعية والثقافية.املسيحي إلى حد كبير قدرته 

فون محتوى املسيحية مع املعايير العلمانية أنهم يستعيدون  قد يعتقد أولئك الذين يكي 

االنسجام املفقود بين اإليمان والعقل. مثل هذا التكيف هو بديل مثير للشفقة وخطير 

بكل   بالقيام  العلمانية  للثقافة  ُيسمح  واحد.  اتجاه  ذات  عملية  ألنه  التوافق  لذلك 

أخ ناحية  من  بدائل  التغييرات.  بإنتاج  والعقل  اإليمان  بين  األصيل  التحالف  يبشر  رى 

لكن   العلمانية.  في تجربة  ما هو صحيح  احترام  مع   ، للواقع  العلماني  للتفسير  حقيقية 

املسيحية ال تستطيع أن تستعيد قوتها التحويلية دون استعادة الثقة في تفرد الرسالة  

يجب   للواقع.  األخرى  التفسيرات  عن  تميزها  باعتباره التي  ذلك  تدرك  أن  الكنائس  على 

أهمية واألكثر  األولى  االيمان خصوصا    في  مهمتها  جماعات    التي املجتمعات    فيحياة 

 .ةسط اغلبية دينية مختلفه فيتكون أقليه 

 

 
ً
فإن رسالة ملكوت هللا هي الشرط الذي ال غنى عنه للحياة البشرية ذات   للمسيحية ،   وفقا

الفردية واالجتماعية. إن ملكوت هللا ليس شيًئا يمكننا تحقيقه ، وال هو   سواء  املعنى ،

مطابق لحياة الكنيسة. بل هو أفق ومعيار الحياة الفردية واالجتماعية ، بما في ذلك حياة  

أن تكون عالمة للملكوت. امللكوت نفسه هو مضمون الرجاء الكنيسة. مهمة الكنيسة هي  

األخروي لتغيير حياتنا الفانية من خالل املشاركة في مجد هللا األبدي بقوة روحه في قيامة  

اآلن   األموات.  بين  من  القائم  املصلوب  املسيح  هو  املسبق  الرجاء  هذا  وعهد  األموات. 
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األيام بشكل   يوم من  وفي   ، استباقية  الحالي  بطريقة  نتغلب على حدود وجودنا   ، كامل 

 .واملؤقت من خالل املشاركة في الحياة الجديدة التي دخلت العالم في قيامة يسوع

 

في دستوره حول الكنيسة وصف املجمع الفاتيكاني الثاني الكنيسة بأنها عالمة وأداة لهذا  

يكن كأداة ، من    الرجاء األخروي. )تم اعتماد وصف الكنيسة كعالمة للملكوت ، وإن لم

.( وفًقا للفاتيكان الثاني ، تشير الكنيسة إلى  1968قبل مجلس الكنائس العاملي في عام  

الوعد بالوحدة مع هللا والشركة بين البشر. تحتل الوحدة مع هللا املرتبة األولى في مصيرنا  

ان هذا البشري ، وتنبع منها الشركة مع بعضنا البعض. في السنوات التي تلت املجلس ، ك 

النظام ينقلب في كثير من األحيان. يقترح أن املجتمع البشري هو الهدف النهائي ، وال يهم 

حًقا ما قد يكون أساس هذه الوحدة. في هذه "املسكونية العلمانية" ، ُينظر إلى الكنيسة 

كعامل للتحول السياس ي واالجتماعي الناتج عن وحدة الجنس البشري. فقط من خالل  

ع الفاتيكان الثاني ، على أولوية الشركة مع هللا ، يمكن للرجاء املسيحي أن  الحفاظ ، م

األولوية   والسياسية. وتميز هذه  االجتماعية  الترتيبات  لجميع  الحتمي  الرضا  يفهم عدم 

أيًضا الكنيسة عن أي شكل آخر من أشكال املجتمع البشري. الكنيسة هي شركة أولئك  

املعمودية الذين يشاركون اإليمان بيسوع امل إليه من خالل  ، وينضمون  ابن هللا   ، سيح 

 واإلفخارستيا. 

ما تفعله الكنيسة بشكل مميز يخدم العالم بقوة. إن الكنيسة ، بصفتها جماعة عبادة  

طقسية ، هي على وجه التحديد عالمة على املصير النهائي لكل إنسان والبشرية جمعاء.  

كونوا واحًدا مع هللا ، ومن خالل تلك الوحدة ،  هذا املصير النهائي لجميع البشر هو أن ي

الواحد مع اآلخر. يمكن للبشر أن يترابطوا بعدة طرق من أجل تحقيق قدر من املجتمع ، 
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بل وحتى الشركة. عصابة املجرمين هي بال شك مجتمع من نوع ما. لكن ملكوت هللا ليس 

بقوة املسيح  إنها شركة مع هللا من خالل  الشركة هي   مجتمًعا بشكل عام.  الروح. هذه 

مصير البشرية ، والكنيسة ، وخاصة في حياتها الليتورجية ، هي الصورة الحالية لذلك  

املصير. وهكذا فإن حياة الكنيسة هي نفسها جزء ال يتجزأ من رسالة الكنيسة ، أي اقتراح  

 .عالم مستقبلها في ملكوت هللا

طبيعتها   إلى  القائمة  الكنائس  الحدث ترقى  نموذج  تعكس  حياتها  أن  حد  إلى  ورسالتها 

 على وحدة املسيحيين على أساس وحدتهم 
ً
الليتورجي: أي إلى الحد الذي تقدم فيه دليال

واحد  إيمان  في  هللا  الجمعيات  ،  مع  كانت  إذا  واحدة.  إفخارستيا   ، واحدة  معمودية 

 
ً
فستوجد كشركات شركات   لهذا النموذج ،    اإلقليمية والعاملية للمسيحيين قد ُبنيت وفقا

تجمعات الجماعات املحلية حول االحتفال بالليتورجيا. إلى حد ما  ُتظهر الكنائس اليوم 

غالب فقط.  ما  إلى حد  ولكن   ، األساسية  البنية   تلك 
ً
مؤسسات    ا أنها  على  إليها  ُينظر  ما 

البيرو الهياكل  ، مع  أو عاملية مثلها مثل املؤسسات االجتماعية األخرى  قراطية إقليمية 

على   للكنائس  املنفصل  الوجود  فإن   ، ذلك  على  عالوة  بها.  الخاصة  والتخصصات 

مستويات مختلفة يقدم صورة تعدد األحزاب الدينية املتنافسة ، وفي كثير من األحيان  

 في صراع ، مع بعضها البعض. 

تطوير  الالهوتيون الكاثوليك واألرثوذكس زمام املبادرة في السنوات األخيرة في    لقد أخذ 

عظيًما.   مسكونًيا  وعًدا  هذا  الكنيسة  علم  يحمل  للكنيسة.  عقيدة  أو  كنس ي  الهوت 

مع التركيز البروتستانتي على الجماعة املحلية    Communioيتجاوب الالهوت الكنس ي في  

 يتم التبشير باإلنجيل الخالص ويتم إعطاء األسرار املقدسة بشكل صحيح حيث
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التعليم دائًما بالظروف التاريخية للغة وأنماط التفكير  عالوة على ذلك ، يرتبط شكل هذا  

 للكنيسة في وقت معين ، ولكن ربما ال يكون الكنيسة 
ً
ومحدودة بها. قد يكون التعليم ممثال

ال يجوز   الكنيسة.  تاريخ  من  في فترات الحقة  أهميتها  تحافظ على  ال بطريقة  أو  بأكملها 

ناسب للحقيقة التي يقصدها. سيكون مثل هذا التعبير عن التعليم في الشكل النهائي امل

ا إلى درجة أنه يتضح أنه تمثيلي لكل من املجتمع املسيحي وكلمة هللا. فهو 
ً
التعليم موثوق

الكتابات   عليه  تشهد  كما  اإلنجيل  مع  باملقارنة  النقدي  الفحص  من  أبًدا  ُيستثنى  ال 

لك سيفقد سلطته. أي  الرسولية. ال داعي للخوف من الفحص النقدي ، كما لو أنه بذ

تعليم يعكس مستوى عاٍل من التمثيل في الجماعة الكنسية يمتلك السلطة. إن الفحص  

أن للتعليم سلطة ويجب أن يؤخذ على محمل  الذي نفكر فيه يفترض مسبًقا  النقدي 

 الجد بالفعل. 

يمكن ال   ، لذلك  املسيح.  في  إعالن هللا  الشهادة ملحتوى  هو  املوثوق  التعليم  من   غرض 

تحقيق هدفها إال من خالل الفحص واملناقشة املكثفة في ضوء الكتاب املقدس ، حتى لو 

تبين أن شكل التعليم يجب أن يتم تعديله نتيجة لهذا التفكير. مهما كانت اإلجراءات التي 

به   موثوق  تعليم  ملمارسة  الكنائس طريقة  تجد  أن  بمكان  األهمية  فمن   ، يتم تطويرها 

أردنا التعبير عن وحدة اإليمان الواحد والكنيسة بشكل معقول. من    بطريقة تمثيلية إذا

خالل تجنب االدعاءات األكثر صرامة لسلطة التدريس غير القابلة للتغيير ، يمكننا تعزيز  

آفاق رعاية إجماع بين الكنائس حول هذه املسألة. نحن نعلم من التاريخ أن الجمود غير  

قبل السلطات التعليمية قد اقترنت بفساد الخدمة    الضروري في تنفيذ قرارات معينة من 

الكنسية بغطرسة السلطة. لذلك فإن املناقشة املسكونية لهذا السؤال حساسة بشكل 

 ، ألنه من الواضح  
ً

خاص وغالًبا ما تكون مؤملة. ومع ذلك ، ال ينبغي اعتبار القرار مستحيال
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ل موحدة  قوة  إلى  يحتاج  املسيحي  املجتمع  أن  مؤلم  السلطة  بشكل  أشكال  من  شكل 

للكنيسة كونها عالمة   بدورها ، ضرورية   ، الوحدة  التعليمية املستمرة والتمثيلية. هذه 

 .على املصير النهائي للبشرية

 

ليس هناك من الحقيقة التاريخية أن وضوح الكنيسة كعالمة قد تم حجبه بشكل خطير. 

، بحيث ال يعود الفرق بين  يتم حجبها عندما تغوي روح العلمانية جماعات املسيحيين  

الحياة الجديدة في املسيح و "أنماط الحياة" في العالم واضًحا. وضوح العالمة محجوب  

بشكل مأساوي بسبب اإلهمال األخالقي لرجال الدين ، ألنهم يمثلون الكنيسة ، كونها ،  

بسبب   العالمة  حجب  هو  إيالًما  األكثر  األمر  ولكن  العالمة.  عالمات   ، كانت  كما 

أن  تدرك  أن  كنيسة  كل  على  ويجب   ، منفصلة  الكنائس  الكنيسة.  داخل  االنقسامات 

 - كمال كنيستها ككنيسة قد ضعف بالتالي. في مثل هذه الحالة ، فإن املهمة املسكونية  

املسيحيين   جميع  بين  الكاملة  الشركة  عن  الذين   - البحث  ألولئك  اختيارية  ليست 

 .سيكونون أوفياء لرب الكنيسة

 

اض ي ، أعلنت كل كنيسة منفصلة أنها الكنيسة الحقيقية الوحيدة. ادعاء كل قوض في امل

مصداقية الجميع. ومع ذلك ، فإن الوضع اليوم في نفس النواحي ال يطاق. املسيحيون  

ال   ذلك  ومع   ، كمسيحيين  البعض  ببعضهم  رسمًيا  اآلن  يعترفون  املذاهب  مختلف  من 

البعض  يزالون منفصلين ولم يسحبوا حتى اإلدا ألقتها تقاليدهم على بعضهم  التي  نات 

أن   متزايد  بشكل  العديدة  الكنسية  االنقسامات  عبر  املسيحيون  يدرك  قرون.  منذ 

، وهم يعلمون أن استمرار هذه االنقسامات يضعف رسالة   انقساماتهم لم تعد مبررة 
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وخاصة   ، كنيسة  كل  مصداقية  الوضع  هذا  يقوض  امللكوت.  على  كعالمة  الكنيسة 

 داقية أي كنيسة تدعي أنها الكنيسة الحقيقية الوحيدة مص

 

بالتأكيد يجب على كل كنيسة أن تسعى جاهدة لتكون أمينة للدعوة التي تلقتها من الرب   

لكن هذه الدعوة ال تعني أبًدا أنها الكنيسة الحقيقية الوحيدة. وبما أنه رب جميع الذين 

يين وكنائسهم هي تفويض ال يتجزأ من  يعترفون باسمه ، فإن الشركة بين جميع املسيح

ا مع طبيعة الكنيسة ال يتوافق مع ادعاء أي كنيسة بأنها الكنيسة  
ً
األمانة. أن تكون صادق

الحقيقية الوحيدة. من املؤكد أن الشركة الكنسية تفترض وحدة اإليمان في طاعة الرب 

ف في  التام  التوافق  تعني  ال  اإليمان  وحدة  فإن   ، ذلك  ومع  العقيدة الواحد.  وتفسير  هم 

الواحدة. بين الكنائس وداخل الكنائس ، ستكون هناك دائًما اختالفات في فهمنا لإليمان  

، حيث أن معرفتنا ، كما يذكرنا القديس بولس ، غير كاملة وستظل كذلك حتى يعود ربنا  

 .في املجد

 

الكنسية ، ألن مثل  اآلن نعترف بإيماننا مًعا. ال يجب أن تمنع التفسيرات املختلفة الشركة  

الوحدة   التاريخية.  وخبراتنا  ظروفنا  لتعددية  منها  مفر  ال  نتيجة  هي  االختالفات  هذه 

املسيحيين   بأن  يتعلق  األمر  كان  إذا  الواحد.  بالرب  متحدون  الحقيقة  في  ألننا  ضرورية 

ومع استثناءات قليلة ، هذا هو الحال   -والكنائس يعترفون ببعضهم البعض كمسيحيين  

فإن ذلك يعني أن الشركة إلزامية. بالنسبة لجميع كنائسنا ، فهي مطلب ال غنى    -  اليوم

 .عنه لكونها كنيسة املسيح
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   ونحن في بداية
ً
أن املسألة املسكونية لها أهمية   األلفية الثالثة ، يجب أن يكون واضحا

إن الكنائس.  حياة  في  الكنيسة    قصوى  مطلوبة الستعادة مصداقية  الكنسية  الشركة 

كعالمة للملكوت الذي هو مستقبل البشرية. قد تستمر التقاليد الطائفية املختلفة في 

الجدي للصياغة  املسيحيين. قد تستمر كمصادر  لجميع  التاريخي  الذاتي  الوعي  دة  إثراء 

التقاليد   ، وهي مهمة مستمرة. لكن يجب أال تفصل  الواحدة  الواحد للكنيسة  لإليمان 

قدمت   كمسيحيين.  البعض  ببعضهم  يعترفون  الذين  أولئك  بين  املختلفة  الطائفية 

الحركة املسكونية لهذا القرن مساهمات ملحوظة في تحديد أسس هذا االعتراف املتبادل. 

املثال سبيل  على   ، املرء  حول    يفكر  ليما  وثيقة  إنتاج  في  والنظام  اإليمان  عمل  في   ،

املعمودية ، اإلفخارستيا ، والخدمة ، أو في التعبير األكثر حداثة عن اإليمان الرسولي كما  

 تم تلخيصه في قانون إيمان نيقية.

 

اذا أدرك القادة في الكنائس العديدة أن اإلجماع في جميع مسائل التفسير الالهوتي ليس  

وال ضرورًيا للشركة الكنسية ، وإذا أدركوا أن والية ربنا نفسه تجعل الشركة بين    ممكًنا

الكنائس إلزامية ، فعليهم اآلن أن يقرروا الدخول في أمر عاجل. مناقشة حول الشروط  

بين   ما  نوًعا  ستختلف  الظروف  هذه  ألن  نظًرا  الكنسية.  الشركة  الستئناف  امللموسة 

من الضروري استكشاف تفاصيلها في املناقشات الثنائية.  الكنائس املختلفة ، فسيكون  

هو  اآلن  املهم  الش يء  الجهد.  هذا  مثل  عن  سينتج  بما  بدقة  يتنبأ  أن  يستطيع  أحد  ال 

الشعور باإللحاح في القيام بمثل هذا الجهد ، مع العلم أنه ال يمكن ألي كنيسة أن تكون  

 .ما لم تشارك في التحدي املسكونيمخلصة تماًما للرب أو مع طبيعتها كعالمة مللكوته 
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إذا كانت الكنيسة في األلفية الثالثة هي الكنيسة للعالم الذي يدعوها ربها أن تكون عليه  

فنحن بحاجة ماسة إلى إحياء الثقة في الرسالة املسيحية املميزة مللكوت هللا. ال يمكن   ،

كسر الهيمنة القمعية للعلمانية إال من قبل املسيحيين الذين لديهم الجرأة على رفض  

تكييف اإليمان مع روح العصر. على حد تعبير نداء هارتفورد الذي أصدره الالهوتيون  

عام   وهذا   1975األمريكيون  العالم".  أجل  من  العالم  "ضد  الكنيسة  تكون  أن  يجب   ،

يتطلب ، بالطبع ، أال نربط اإليمان بأي تقليد طائفي واحد ، خاصة مع أي تقليد واحد  

يقاوم  أن  أيًضا  يتطلب  كما  السادس عشر.  القرن  في  املأساوية  االنقسامات  عن  ناش ئ 

ل الذي ينكر ضمنًيا أن كل الحق  املسيحيون الفصل الواسع النطاق بين اإليمان والعق

هو حقيقة هللا الواحد املعلن في يسوع املسيح. عالوة على ذلك ، يتطلب األمر جهًدا ال  

الخدمات التي تمثل   - هوادة فيه لتطوير أنماط أكثر مالءمة لخدمات التدريس املوثوقة  

لبات ضروري  املسيح للمجتمع وتمثل املجتمع لجميع أعضائه وللعالم. كل من هذه املتط

للضرورة املسكونية للشراكة الكاملة بين جميع املسيحيين ، ويتم تعزيزها من خالل ذلك  

حتى تكون الكنيسة بشكل أكثر تصديًقا عالمة في وقت املستقبل املوعود للبشرية في    -

 ملكوت هللا
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 الفصل الثالث 

 املستقبل وتحدياته 

 ماذا بعد كورونا؟ 

 وتم ،قد دفعت أزمة  كوفيد19الكنائس الى إستخدامات جديدة لم تتعود عليها من قبل

 استخدام كل  تقنية الكترونية موجوده على الساحة لتساعدهم على الوجود وسط

و الناس والتواصل معهم وتأدية خدمة التاريخ  الرعايةالوعظ  في  مرة  ألول  بعد  عن 

 .كن تأثيراته ستبقى معنا لفترةكثير من دول العالم ل فيوبرغم بداية التطعيم  االنسانى

 فجأة أصبحت امليزات مثل البث املباشر على املوقع اإللكتروني ، والعطاء عن طريق الفيزا

 كارد وتطبيقات الكنيسة على النت، وأصبحت أنظمة إدارة الكنيسة االلكترونية ليست 

من     .عناصر فاخرة للكنائس  املتقدمة والغنية، بل أصبحت إجراءات حماية لكل كنيسة

 فيروس شرس قاتل ومعدى.

 

 إذا كان كوفيد 19هو جبل الجليد، فإن تكنولوجيا التواصل االجتماعى وتقنيات

 . عن بعد هى قوارب النجاة لنا في هذه االزمة االلكترونية الكنيسة

 ما ال تعرفه معظم الكنائس  هو أن العالم  املتقدم قد  أقام كنائس لهذا  التحول  لفترة 

 على الرغم من أن.  طويلة وكان يمكن أن يحدث سواء بوجود أزمة كور ونا أم ال

 كوفيد19في طليعة األمور  التي ساعدت على ظهور  الكنيسة الرقمية التي تعبد عن بعد في

  في   يرجع   العالم كله، ال ينبغي لنا  أن نعزو  إلى كوفيد 19 ما يمكن أن
ً
 إلى  التحول  عموما

 . الثقافة

 ال أقول  ،بال شك إن التكنولوجيا غيرت  طريقة عمل العالم في فترة التباعد االجتماعى

 الكل كان مستعد بل البعض توقع قبل  كورونا وكنا مستعدين لتغيير ثوري في عالم
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كتاب  التطبيقات االلكترونية الخاصة بالكنيسة قبل الوباء في  األمور  وتكلمنا عن هذه 

وبالفعل  .لقد تم بالفعل ثورة في األعمال التكنولوجية الخاصة بالكنائس مستقبليات و

التليفون    تمت السيطرة على كثير من العائالت وأنماط الحياة وتحويلها بواسطةلقد  

 املحمول.

 كانت الكنيسة واحدة من آخر املؤسسات  املتبقية التي لم تتغير في الغالب برغملقد   

 لكن كانت أمور  مكمله للشكل التقليدي بل،  لبعض الكنائستطبيق على املحمول   وجود

الكنيسة من خالل    األن أصبحت هي  الشكل القائم للعبادة فكل ش يء تتواصل فيه مع 

.
ً
 تطبيق وأصبحت العبادة مثل شراء السلع من االنترنت مثل موقع امازون مثال

من قبل  ،من خالل هذا الكتاب  سنطرح بعض القضايا التي تم مناقشتها على الساحة

 وكان عبارة  فقبل أزمة كورونا كتبت كتاب مستقبليات رجال الدين وقادة العمل الكنس ى  

 الكنيسة. خارج الصندوق  لدى رعاةوالهدف هو التفكير     عن مجموعة من االقتراحات

 لكن في هذا الكتاب سنرصد املاض ى ونحلل االحداث الحالية ونتوقع للمستقبل ما

  سيكون، والهدف هو الوصول  برسالة االنجيل وعمل املسيح وخدمة الكنيسة الى العالم 

 مع التأكيد على أن الرسالة ال تتغير لكنولكن كيف يتم  ذلك  من خالل أدوات بشرية

وضع التساؤالت ومحاولة اإلجابة ومن   األدوات تتغير وهذا هو  الهدف من هذه الدراسة

 :ضمن التساؤالت التي نطرحها

ما هو الهوتنا الكنس ي؟ بمعنى ما هي العناصر األساسية بالنسبة لنا لكوننا كنيسة هللا  

 
ً
ماذا يقول هللا لنا في هذا الوقت؟ أين يعمل هللا في الوقت الحالي وكيف   وفي املجتمع؟    معا

   يمكننا أن نتحرك مع هذا؟
ً
ما الذي اكتسبته كنيستنا من التغييرات وما الذي نحتاج حقا

ما الذي فقدناه في  االحتفاظ به واالستغناء عنه؟ ما هي أهم األولويات في الوقت الحالى؟ 

التغييرات وما الذي نحتاجه الستعادته في أسرع وقت ممكن؟ ماذا سيكون أهم أولوياتنا 

في   البعض  استفاد  القريب؟  املستقبل  استرخاء في  أكثر  حياة  أسلوب  من  جماعتنا 

وسيترددون في العودة ملزيد من الضغط والبرامج والخدمة كما كانوا في السابق، وكافح  
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والتواصل   النشاط  من  ملزيد  الجوع  من  يعانون  وسوف  االجتماعية  العزلة  مع  آخرون 

االحتياجات  االجتماعي. ما هي توقعاتنا ألنماط الحياة الصحية وكيف يمكننا اشباع هذه 

لـ مع الوضع املستجد؟ التي نقرر   COVID ما هي البرامج / الخدمات/ األحداث السابقة 

؟   الغلق  بعد  التشغيل  كيفيةإعادة  استعادتها؟  نتوقع  عدم  التي  املالية  املوارد  هي  ما 

؟
ً
 وجودها لبقية العام؟ كيف نشجع و توفر العطاء عندما يعيد الناس املشاركة جسديا

جة إلى إعادة تخصيص املوارد في ضوء أي أولويات متغيرة؟ ما هي التغييرات  هل نحن بحا

تعديل   إلى  بحاجة  نحن  هل  جديدة؟  أولويات  واملوارد  للموظفين  املطلوبة  امليزانية  في 

كيف يمكننا التأكد من  الوصف الوظيفى  للرعاة والخدام لدينا في ضوء هذه األولويات؟

التغييرات للتقدم والنمو لكنيسة هللا في أن الرعاة لديهم طاقة كافية لتن فيذ املزيد من 

 لوجه أم نستمر اون   ؟  COVID عصر ما بعد
ً
هل نريد استعادة االلتزام باالجتماع وجها

إعداد وحلقات مناقشة وتوقع لحل االزمات الواقع يقول  الين؟ أسئلة تحتاج الى خطط  

 فيحدثت    التيجم التغييرات  إننا نحتاج ان نفكر بهدوء ونستعد من جديد ملواجهة ح

 عاملنا.

 ربما ال نستطيع أن نصل الى صورة كاملة ولكن أعدك أيها القارئ  العزيز  أن تجد مالمح 

  ما من االستبصار بإمور  املستقبل، واالستعداد له كجماعة 
ً
 على الطريق تساعدنا نوعا

 يتغير  بسرعة زمان  وتلك االزمة الحالية ، ربما علينا أن نفهم ان ال ايمان في هذا العصر

 شديدة وربما نحتاج ان نرصد املستقبل بعيون  االيمان والتصديق في مواعيد هللا 

 للكنيسة أن أبواب الجحيم لن تقوى  عليها وعبر تاريخ  الكنيسة نستطيع أن نرى  ذلك 

 سريعة وقت أزمة  .بوضوح
ً
من خالل هذه الدراسة سنناقش قضايا رعوية تطلبت حلوال

ض التصورات املستقبلية التي سوف تؤثر على الكنيسة في القريب  كورونا وسنطرح بع

 العاجل.
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العشر سنوات   في  الكنيسة  التي طرأت على  التغيرات  الفصل األول سنرصد  املاضية  في 

والفصل الثانى سنشير الى التحوالت التي حدثت بسبب ازمة كورونا وفى الفصل الثالث 

 وبعد كورونا. 2025سة بحلول عامسنناقش أهم التوقعات ملا سوف يحدث للكني 

بقدر   .دافعنا األساس ي لاللتزام بالكنيسة لم يتغير بسبب فيروس كوروناالحقيقة إن  لكن  

نستطيع    ما 
ً
ماليا وتعضيدها  الكنيسة  بخدمة  الجميع  العودة  ،  التزم  إلى  بعد  نذهب 

 .ذلك  يقودنا بروحه القدوس لنفعلالكنيسة ونخدم الكنيسة ونحب الكنيسة ألن هللا  

يكون حاضر   نايعد أن   املسيح 
ً
باسم  ا يجتمعون  عندما  الكتاب  مع شعبه  ويعلمنا  إنه ه 

وما  (27-25:  5حب الكنيسة باملوت من أجلها أفسس  أيخدم الكنيسة بجعلها مقدسة ، و 

 .نحن( يحبه هللا يجب أن نحبه

 : املستقبل والكنيسة

 إال أنه  يمكننا التفكير في !ال نعرف بالضرورة ما يخبئه املستقبل إننا  على الرغم من

 أين  كانت الكنيسة في عام  2010 ؟  وكيف  تغيرت:   السنوات العشرة  السابقة لعام 2020

 األوقات الفاصلة؟ هل نحن قادرون على تحديد طرق  لم يتم فى   جماعة االيمان لدينا

  بإجابات 
ً
 فيها االعتراف بالتغيير  فحسب  !!بل هل مستعدين أن نكون  صريحيين أيضا

 مخلصة وقائمة على الواقع؟

 تخيلوا معى من عشر أعوام لم يكن هناك الفيس بوك واالن نجد عالم من التواصل

 االفتراض ي أصبح واقع معاش وال نعلم  ماذا يلده الغد ومن تجربتي  الخاصة خالل الـ 20

  املاضية، يمكنني أن أقول  بصدق أن القليل من األشخاص أرادوا حقا التفكير 
ً
 عاما

 املستقبلي للكنيسة في الفترة من 2000 إلى 2020 بعيون  تحليلية أو الدخول  في تفكير 

  بين 2000 واآلن
ً
 يمكن أن تكون  وتحليل مهم حول  تلك السنوات ، ناهيك عن الـ 20 عاما

   في حياة أي منظمة فترة مفصلية في التاريخ، ولقد  كانت الكنائس
ً
 خمسة عشر عاما

 .بطيئة في التكيف مع التغييرات املستقبلية لذا جاءت كورونا وحدث  التحول 
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   كوكسبيرى  في عام 2000  كان لدى ، على التغيير من املبنى الى االنترنتلواقعمثال من ا

 عدد كبير من املكتبات، كان لديهم  للطباعة والنشر  في مجال الكتب املسيحية روهى دا

 والبداية بدأت بموقع ويب فقط وبحلول  منتصف عام 2013 ، بقي املوقع فقط  حيث 

 تم إغالق جميع مباني املكتبات من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية حيث أدركت أن 

 بجانب،   قاعدة عمالئها على شبكة النت اكبر بكثير من  الذين يذهبون  للشراء من املكتبة

 تطلب منهم بالفعلهذا   ترشيد نفقاتها العامة لإلدارة واملوظفين العاملين في املكتبات

 .قرار جرئ  لكى  يظلوا مالئمين للوضع الجديد االلكترونى

  فقط تخيل معىكاكوسبيرى   املستوى  لـ  رفيعة    ما كانت قناة  مبيعات جديدة
ً
 منذ 15 عاما

 هي اآلن محرك رئيس ي للمبيعات على شبكة االنترنت و "الوعي بالعالمة التجارية ."بل 

   مجرد  ذكرى   رائعة فى التاريخ Cokesbury وأصبح اآلن الدخول 

 إن معظم الكنائس في منطقتي يخدمها رجال دين مدعوون لشغل وظائف اخرى  بالدوام 

 الكامل ونصف دوام  للكنيسة وال تتوافر أي مزايا لوظيفة  الراعى للكنيسة بل هو يعمل

  في وظيفة علمانية ويخدم في الكنيسة بكل نشاط وحيوية

العلمانية  قيادتها  تقوية  في   
ً
مليا تفكر  أن  اليوم يجب  الكنائس  أن  نقول  أن  العدل  من 

وتنويع خدمتها التعاونية مع القسوس ، فاملوهبة الحقيقية للراعي هي تشغيل العلمانيين 

الكنيس واحد في  هدف  نحو  معا  تسير  انها  من  والتأكد  املواهب  واكتشاف  وتوظيف  ة 

مجرد  من   
ً
بدال الكنيسة  مجتمع  في  املوهبين  العلمانيين  عن  تبحث  ان  البد  والكنيسة 

البحث عن الراعى الذي سيوفر حضورا وتواجد على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

الكنيسة تساعد في مصروفات عائلته  دون الحاجة إلى وظيفة اخرى داخل أو خارج  7/24

! والحقيقة البد أن نتغير ملواكبة االحداث الجديدة املوجودة على الساحة فأزمة كورونا  

العطايا  من  وهى  شهريا  الرعاة  يتقاضاها  التي  املرتبات  في  حقيقية  مشكلة  لنا  أوجدت 

شروعات  األسبوعية لشعب الكنيسة خصوصا الكنائس التي ليس لها إحتياطى أو اى م
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تنموية تدر عليها دخل أخر من هنا أو من هناك !! ومع غلق املبنى وعدم وجود إحتياطى 

 وقعت الكنائس في كثير من دول العالم في مشكلة كيف توفر الراتب الشهري للقسيس

 
ً
  من املاض ى و 15 عاما

ً
  والنظر في 15 عاما

ً
 إن القدرة على  الوقوف  في منتصف فترة 30 عاما

  من القيادة  الروحية للكنيسة، لدى القادة العاديين  ورجال 
ً
  مختلفا

ً
 قادمة يتطلب نوعا

 الدين مصلحة راسخة في تعلم أن يأخذوا هذه النظرة األوسع من خالل دراسة التطوير 

 التنظيمي ، وإدارة القلق الخالق أثناء قيادة التغيير في التجمعات ، واالستفادة من 

 أفضل املمارسات "في اإلدارة املالية والعقارية مع مراعاة املستقبل وحالة الكنيسة "

 االقتصادية والروحية أحيا
ً
 .نا

 :  الكنائس التقليدية والرعاية

 عنالشارع من أمام البيوتوليس    فيممارسة الطقوس   في الكنائس التقليدية االن  يتم

 قرب ورسم الزيت من شخص ألخر طقس يمارسه الكاهن ليس عن بعد بل بالتالمس

  ويتعاملوا مع الطقوسال يوجد هذا املشهد   لنوال البركة ولكن الجسدى
ً
 والكاهن أيضا

 الخاصة  دواتهاأ   أمام البيوت وكل  اسرة تستخدمالهواء الطلق  في التقليدية فى الشارع

 في التناول   !!والبركة تتم عن بعد كما في الصورة ولو قلت إلحد من شهور  ان الكنائس

 التقليدية ستذهب الى  هذا الوضع كما في الصورة سوف يكون  ضرب من الخيال ولكن 

 ٢٠٢١وجاء عيد امليالد   االن حقيقة في كل  العالم  فالكنائس احتفلت  بالقيامة من املنازل 

 وإحتفلت الكنائس بدون شعبها. 

  في الكنائس العربية وعلى األخص االنإن
ً
 ملف املستقبل ممتلئ بتحديات كثيرة خصوصا

 قطار) فنجد كثير من البالد تمر بمرحلة تغيير سريعة ومن ال يجرى  مع التطور  سيركب

 هذا لو لحقه !!والتاريخ لن يرحم أحد والسؤال الرئيس ى فى دراسة علوم((الركاب

 املستقبل هو ما هى الخطة ؟؟  التى لدينا لكى تجرى  مؤسستنا بالسرعة املطلوبة منها

 بحسب أدركها للحظة التاريخية فهى عبقرية الزمان واملكان وهذا الذى يجعل شعوب 

 متقدمة وشعوب متخلفة - وماذا عنا هل سنتقدم !!أم سنقف محلك سر !!أم سنتأخر 
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 دعوة املفكرين والباحثين واملحللين من الخدام ان نقدم  حلوال للمشكالت قبل ما قطار !!

 جديد. علينا القيام والعمل من  !! التاريخ يمش ى  ولن ينفع البكاء على اللبن املسكوب

 : البطئ   إما التغيير أو املوت

 كان هذا هو واقع الكثير من  التجمعات في السنوات العشر املاضية حيث تسارع معدل 

 إغالق الكنائس الكبيرة في املدن املزدحمة في  العالم ونقول  بصدق  ماتت الكثير  من

 الكنائس التي  ال تلبى  احتياجات التجمعات البشرية في منطقتها والبعض اآلخر  مستمر

 .بقوة الدفع الذاتي مجرد مبنى  جميل في ضاحية راقية بال نفوس وال حراك

 
ً
  ما هي  بعض التغييرات الرئيسية التي حدثت في  الجماعات التي  تعمل بشكل  جيد نسبيا

 ؟ ما هي بعض الطرق  التي تكيفت بهامن حيث شكل العبادة ونمو عددى في العضوية

 هذه التجمعات مع الحقائق الجديدة؟

يتغيروهو  لم  العقائدية  باالمور  التمسك  أن   
ً
مبدأيا  الذى لم تؤثر عليه أي من نتفق 

، لم تقلل من مركزية 
ً
 التغييرات في الكنائس  هو التأكيد على العقيدة الصحيحة كتابيا

ما زالت هذه    عن مشاركة اإلنجيل والكرازة والعمل املرسلى الكنائس   الوعظ ، أو  تتخلى 

 جماعات االيمان.   فياألمور من الثوابت 

  إذن ما  هي التغييرات التي حدثت في الكنائس الصحية في العقد املاض ي؟

 ثمانية أمور  تغيرت فيها الكنائس  بين املاض ىعلى  Thom S. Rainer   يتكلم املفكر املسيحى

 :   واليوم وهى كالتالي

 اليوم :تجمعات عبادة أصغر .

 قبل عشر سنوات :تجمعات العبادة أكبر 

 هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا  التغيير ، من بينها املزيد من الكنائس 

 متعددة املواقع، واملزيد من أوقات العبادة غير التقليدية ، ورغبة بين جيل األلفية في أن

  من تجمع أكبر
ً
 يكونوا جزءا من تجمع أصغر بدال

 اليوم :مرافق الكنيسة األصغر  .
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 الكنيسة األكبرومبانى قبل عشر سنوات :مرافق 

  تخص املباني   هناك ثالث قضايا رئيسية
ً
 يتردد قادة الكنيسة في  إنفاق األموال : هنا .أوال

 تبني الكنائس بمساحة أقل  للمجموعات :  على مرافق غير مستخدمة إلى حد كبير .ثانيا

 الصغيرة للبالغين أو مدرسة  األحد ،  وتختار أن  تجتمع هذه املجموعات خارج املوقع أو 

يوم في أيام   غير 
ً
 األصغر املذكور  أعاله يعنيللمجوعات   تجمع العبادة  :   العبادة .ثالثا

 أصغر ومبانى للعبادة  مراكز

  :املتخصصين مثل   من املوظفين تخصيص كثيرتم:   اليوم
ً
-قسيس لخدمة املعاقين ذهنيا

لالعالم  - قسيس ملدارس االحد  وخدمة األطفال للتنمية  -قسيس  قسيس   -قسيسس 

 .للشباب وهكذا

متخصص كقسيس يعمل كل ش يء في   وهو     تعيين محددكان يتم     قبل عشر سنوات 

 الكنيسة من الوعظ وحتى األمور اإلدارية وهكذا

 يتأثر هذا التحول  إلى  حد كبير بجيل األلفية الكبير وأطفالهم .يبحث جيل  األلفية عن 

 كنيسة آمنة وصحية وتعليمية وممتعة ألطفالهم

 اختيارية ملوظفي الكنيسة الخدمة فيللتأهيل للعمل  اليوم :الدرجة العلمية والدراسية

الرئيسيين: قبل عشر سنوات :درجة علمية في الخدمة مفضلة بشدة ملوظفي الكنيسة 

 سواء راعى أو راعى شريك أو مساعد.

  للخدمة الرعوية  من داخل  رعاياها .قد ال 
ً
 من املرجح أن تستدعي الكنائس اليوم  شخصا

 يملك هذا الشخص  مؤهل من كلية الهوت أو  دراسات في الكتاب  املقدس أو درجة في 

 والكاريزما العالية. محبة األغلبية في الكنيسة الالهوت بل يملك

 اليوم :التركيز على  فرق  الترنيم الجماعي

 )املرنم(  قبل عشر سنوات :التأكيد على غناء األداء الفردي 
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 تشهد الكنائس الصحية صحوة في فرق  الترانيم الجماعي .قبل عشر سنوات ، أكدت

 الكنائس املعاصرة على  أداء فريق الكانتاتا والفرقة ، بينما أكدت الكنائس التقليدية على 

 أداء الجوقة والعزف املنفرد 

 املجتمععلى  اليوم :التركيز

 املجتمعنحو الوصول الى  قصر نظركان هناك   قبل عشر سنوات 

 لقد تخلى الكثير من الكنائس خالل العقدين املاضيين  عن مجتمعاتهم املحلية ، وهم 

 يدفعون  ثمن نظرتهم القصيرة اليوم .تدرك الكنائس السليمة أن املجتمع هو مكان 

 .  خدمتهم

 ةالصغير  اليوم :األهمية الحيوية للمجموعات

 قبل عشر سنوات :األهمية ثانوية للمجموعات  

 ، مجموعات التلمذة ، مجموعات املنزل مثل  تجعل الكنائس الصحية اليوم املجموعات

 ى  مدرسة األحد ، مجموعات الحياة ، إلخ (أولوية عالية .قبل عشر سنوات ، لم ير 

 ، العديد من قادة الكنيسة كيف يمكن للمجموعات أن تعزز  صحة الكنيسة في التلمذة

 .والتبشير ، والصالة ، والخدمة ، والشركة

مون  مستمرون ومن يتهاون  في ذلك تتأثر خدمته بشكل  .
 
 اليوم :قادة الكنيسة هم متعل

 ربما يصل األمر الى االستغناء عنه لخدمة الوعظ والتعليم ألنه ال يضيف جديد !! كبير

 قبل عشر سنوات :كان قادة الكنيسة  "حاصلون  على شهادة "فهو درس درجة الالهوت 

 بينما االن العالم تغير.  ووقف عند هذا الحد وكان هذا كافي لنهاية خدمته

 قادة الكنيسة بشكل أساس ي عملية تعليمهم بدرجة جامعية أو ينهى كان د  لعدة عقو

 في عالم اليوم املتغير باستمرار ، أنشأ قادة الكنائس الصحيحة والصحية عن قصد  كلية

  في، ونظاما للتعلم املستمر
ً
 حدثت هذه التحوالت الثمانية الرئيسية في فترة وجيزة نسبيا

 . وأصبح من ال يتعلم ال يتقدم في عصرنا الحالي عمر الكنائس

 :  التغيرات التي  حدثت في عملية الرعاية في زمن كورونالبعض  رصد
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  ولم  يكن هذا في الحسبان ولكن الحاجة  هي أم 
ً
 أصبحت الرعاية عن بعد والتناول  أيضا

 االختراع فالتباعد االجتماعى فرض على الكنيسة وسائل أخرى  للتعامل مع الرعية عن 

 بعد وحتى التعليم ودرس الكتاب أصبح عن طريق برامج التواصل مثل زووم وغيرة وعن 

 طريق الرسائل النصية يتم التواصل 

 من خالل صفحتي على الفيس بوك تسألت عن شكل الكنيسة بعد كورونا؟ وكانت هناك 

 
ً
 ردود فعل ما بين التشاؤم والتفاؤل  وهذا طبيعي لكنى رصدت بعض اآلراء املتوازنة أيضا

  على حرية 
ً
 وسوف اذكر الحرف األول  والثاني من  اسم الشخص صاحب الرأي حفاظا

 الرأي وعدم تعريض أسمائهم الى اى انتقاد للرأي االخر فنحن نؤمن بالحرية في قول  اآلر اء 

  وحالة 
ً
 وأيضا تقبل النقد بكل تفاهم لألختالفات الفكرية والثقافية بين البشر عموما

 الرصد هذه تناولت  عينة عشوائية على  صفحات التواصل االجتماعى فمنهم يعمل في 

 الكنيسة كخدام من فترات طويلة ولهم أيادي بالبركة على خدمة الكنيسة، ومنهم من 

 لذلك أراءهم البد  أن ،تعرض لجروح  كثيرة من الكنيسة ونظرته تتأثر بذلك ال شك

  توضع في االعتبار

 اإلنسان وطبيعته اإلنسانية يتأثر تأثير وقتي  اخاف أن ترجع  صفية هارون " تقول  األخت

 ريمة لعادتها القديمة  !!لكن فيه نوعيات من الناس نوعية ممكن تتوب توبة حقيقية

 وترجع للرب ويحسوا انهم كانوا مفتقدين ش ئ مهم في حياتهم ويستمروا ودول  اعتقد انهم 

 هيبقوا أقلية ونوعية ثانية هيتأثروا تأثير وقتي وسرعان ما يتراجعوا في ظروف الحياة إما 

 النوعية الثالثة  فعندهم ال مباالة وهم التائهين في العالم وهم بعاد كل  البعد دي نظرتي 

 "للكنيسة بعد الكورونا

هارون  ويقول  الشيخ  أعتقد انه ستنهض الكنيسة بعد كورونا وسوف تشهد ميالد 

 الكنيسة شريحه  كبيره  تقدم توبه لكن املهم علي خدام الكلمة متابعه املؤمنين الجدد

 . حتي ينمو في االيمان ده اوال
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 ثانيا يتحتم علي قاده الكنيسة تقييم انفسهم  امام مرأت الروح القدس حتي يري  كل 

 "واحد فيهم مدي احتياجه الي معونه هللا للعمل في كرم الرب بأمانة

  ومع 
ً
 وتقول  االخت  ه .ن "ممكن تكون  نظرتي صعبة لكن أول  فترة هتكون  قوية جدا

  "الوقت ترجع عادية بنفس الفتور  والضعف لألسف

 "نهضة روحية عظيمة لم يشهد لها التاريخ " .رافد بطرس  يقول  األخ

 إذا لم تستوعب الكنائس هذا الدرس الكوروني، القاس ي جورج الياس " ويقول  الشيخ

 املؤلم فبالتأكيد، سوف يأتي بعد كورونا ما هو أشد خطرا منه واآلن علي كل الكنائس في 

 " كل  الطوائف أن تنفذ النداء اإللهي القائل أذكر من أين سقطت وقم 

"ويقول  القس أ وليم   أصلي ان الكنيسة بعد كورونا تكون  مختلفة،  والسيما" فضل 

 "املؤمنين املتحدثين العربية

 وتقول  األخت س .ح "بعد  الكورونا سيكون  نهضه عظيمه في كل  الكنائس النه كثيرين 

 رجعوا للرب ودرس كان لكثير من املؤمنين والخدام والرعاة والتغيير واضح في جميع 

 
ً
 (البشر الرب يعطي نعمه ونهضه في حياتنا جميعا

 الحديث عن  تواصل الكنيسة عن طريق السوشيل ميديا في زمن  -خ فريد توفيق  يقول  األ

 الكورونا وان نحتاج ان نغير من استراتيجيتنا للوصول  الى الناس عن طريق البث 

 الفيسبوكى  .وان أعضاء الجسد الواحد ليس بمكان معين ..ويمكن ان يكون  الجسد

 الواحد وانت في بيتك  ..وهكذا  تتكاثر األفكار  ..مع ان الذي اظهر ان كل  الرسائل متكررة 

 ومملة عبر السوشيل ميديا  ..كان الكنيسة هي مجرد بوق  ورسائل مدروسة ومنظمة 

 لتسكب على الناس  ..واضح ان الكورونا لسعة أدمغتنا  ..لنطور  الكنيسة عن طريق 

 الفيس بوك  ..زمن الرسل الذين اسسوا الكنيسة لم يكن فيها فيس بوك  ..نحن نختار 

 السهل واملتاح  ..نختار فقط تغيير املنابر  ..نختار املاس كومينكشن   ..ال  الحفاظ 

 واالهتمام والسؤال عن الجسد الواحد ال على كيف نوصل له الرسالة  ..الرسالة وصلت
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 من زمان الوعظ على قفا من يشيل  ..لم يبق ايه او تفسير او شرح اال وقيل ..فلنبحث 

 -  عن الرعية ال على  ماذا نقول  لهم  ..زمن الفعل والثمر من الكالم الى الشهادة العملية

 الحقيقة اآلراء تراوحت ما بين التشاؤم الكبير لحال الكنيسة والتفاؤل  العجيب ملا بعد 

 كورونا ولكن سيبقى السؤال ماذا  بعد  كورونا العالم سيتغير على نطاق الخريطة 

 السياسية واالقتصادية وربما  تظهر مجموعة من القوانين تنظم الحياة  اإلنسانية بشكل 

 غير متوقع في العشر سنوات القادمة فوجود  وباء يهدد الحياة بهذا الشكل سيجعل

 . االنسان يفكر في طرق  للبقاء على الحياة وهذا سيكون  قبل أي ش يء أخر

 بكل تأكيد سيحدث تغيير في الكنيسة إن أزمة كورونا أظهرت حقائق كثيرة وكشفت  لنا

 لكن في  إعتقاديو الضعف اإلنساني واملخاوف الحقيقية من فكرة فناء الجسد والحياة

 الشخصية أو الحياة  انها فرصة حقيقية ملراجعة  امللفات املسكوت عنها سواء فى الحياة

 العامة ومراجعة رسالة الحياة بصفة عامة وكيف نحقق القصد  اإللهى  من حضور 

 جماعة االيمان فى العالم ربما تكون  مراجعة مع النفس وما فعلناه فى املاض ي وتقييم

 للحياة فى كل  مجاالتها وربما تكون  فترة للحد من نشاط الجسد املتزايد وفرصة ليعمل 

 الروح بنشاط

 الحقيقة ال أتوقع  ان يحدث تغيير كبير فرجوع الكنيسة بعد أزمة  كورونا سيكون  رجوع 

 املشتاق لنشاط مكمل للحياة  وشغل  لوقت الفراغ لدى البشر وآلن االنسان  كائن

 اجتماعي سيظل مشتاق الى االجتماع معا واألنشطة التى تروى عطشه فى هذا الجانب

 الفطري  لإلنسانية وربما يتأثر نوعا ما ويحاول  ازالة القناع املزيف الذى وضعه على

 أنشطة الكنيسة فى هذا الزمان واعتقد  ان الحقيقى سيبقى الن أزمة كورونا وقت غربلة

 . سيحقق انتعاشه حقيقية للمؤمنين

 األكثر  اإلرث وأجمع املؤرخين أن  قرأت عن وباء اإلنفلونزا اإلسباني وتأثيره على التاريخلقد  

  
ً
  لألنفلونزا اإلسبانية هو أنها بالكاد تركت استمرارا

ً
 وبينما استمرت،على اإلطالقأثرا

 . الفيروسات املتخصصةعلوم دراستها وتحليلها في دوائر
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   عليها يتم القضاء     عيةن الذاكرة الجماإ الحقيقة
ً
 املض ي  قد الحياة فى  وتسرعسريعا

ً
 ما

 ، ربما سيكون هناك بعض١٩بعد كوفيد   عتقد ان التاريخ  اإلنساني سيسير كما هوأو

 من التغيرات لكن سيبقى أهل الشر فى صراع مع أهل الخير وقيمة الحياة فى مقابل قيمة 

 املوت هى الصراع املوجود على الساحة حتى  يسمح هللا بانتهاء هذا الكون  وسينتهي هنا

 .الصراع وسيبقى امللكوت اإللهي ليسود على املشهد ويحقق مقاصده من الخلق والخليقة

 سرعان ما إجتاحت جائحة الفيروس التاجي الكرة األرضية بسرعة، وألقت الفوض ى في 

 مع تقييد حجم التجمعات أوو  املجتمعات الدينية ليست استثناءو  كل  مؤسسة بشرية

 حظرها تما
ً
 تقاتل العديد  من دور  العبادة للبقاء على اتصال باألعضاء، ولجئت الى  ما

 الخيارات التكنولوجية بسرعة إلبقاء أكبر عدد ممكن من األشخاص منخرطين ومتابعين 

 هذا ينطوي  على قدر  كبير من التجربة والخطأ .يجد قادة الجماعة. ملا تقوم به الكنيسة

 أنفسهم ويعتمدون  على أدوات رقمية متعددة - لم يستخدم بعضها من قبل - لتوصيل 

 .أنفسهم بأعضائهم وإبقاء أعضائهم يهتمون  ببعضهم البعض

 األمور التي تغيرت في الكنائس كثيرة على سبيل املثال:من 

جميع  -١ بالجسدإغالق  مقابالت  بها  يوجد  التي  الكنيسة  جميع   .2 .خدمات  اغالق 

مادي تنطوي على قرب  التي  والفعاليات  التي   .3 .الخدمات  الصغيرة  املجموعات  إغالق 

البيوت في  والجنازات .4 .تجتمع  واألعراس  التعميد  على  االجتماعية  .5 .قيود  العزلة 

توفير الرعاية الرعوية بشكلها املعروف  عدم القدرة على   .6 .ألعضاء الكنيسة وعائالتهم

 من زيارات في البيوت. 

 رغم التوتر في هذه األوقات ،  فقد وفرت ازمة كورونا فرصة استثنائية في مجتمعنا 

  جديدة للتواصل أكثر من 
ً
 املسيحي للتفكير في هويتنا  ورسالتنا ككنيسة،  ولتخيل طرقا

 أي وقت مض ى والهدف هو الحفاظ على أعضاء الكنيسة.في األوقات العادية، تحرص 

الدفع    معظم الكنائس على العمل إلى األمام دون  التفكير في الهوية والرسالة قوة  إنها 

 الذاتي.
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 اآلن لديهم الفرصة للقيام بش يء جديد ، وأنا أتحدى الكنائس أن تأخذ القليل من الوقت 

  في أسئلة مثل هذه
ً
 :للتفكير معا

 مبنى؟ تجمع معين؟ مجتمع؟ ما هي العبادة؟ ما هو املهم في خدمة هل هى  ما هي الكنيسة؟

 وبالنظر إلى القيود التي فرضهاما هي رسالة كنيستنا في هذا املجتمع بالتحديد؟   العبادة؟

 علينا الوباء، ما هي األدوات التكنولوجية التي  يمكن أن تساعدنا بشكل أفضل في تجسيد 

 مع  تعدد  وسائل التواصل  وكثرتها أصبحت  هويتنا ومهمتنا في هذا العالم وهذا الوقت؟

 املعلومات أمر هام ملن يقود الكنيسة، أدرك  الخبرة في التعامل مع صناعة تكنولوجيا

 تما
ً
القريب  .أن قراراتنا في التعامل مع التكنولوجية  تشكل من نصبح   ما املستقبل  فى 

   قراراتنا اآلن ستشكلنا ليس فقط على امتداد هذا الوباء ، ولكن بعده أيضاإن

 بعد شكل الكنيسة وبال شك البد أن نفهم أن طبيعة املسيحية  ستشكل هذه القرارات

 جذورها اليهودية ، فإن املسيحية هي في املقام األول  إيمان اجتماعي مرتبط بتواجد الناس 

، يتجسد في املجتمعات التي تعبر عن هذا اإليمان في حياتهم اليومية .إن املسيحية 
ً
 معا

  تجسيدية ، وتقيم حضورا جسديا عالي  القيمة - كل  من وجود هللا معنا ووجودنا
ً
 هي أيضا

 مع بعضنا البعض .ليس لدينا هدية أكبر نعطيها لبعضنا البعض أكثر من وجودنا الكامل 

 واالنتباه الكامل 

 يتصور  الرسول  بولس أن الكنائس هي جسد  املسيح ، وهى استعارة قوية للمجتمع 

 التفاعلي الذ ي ال يوجد فيه أعضاء غريبون  بل الكل يعرف بعضه سواء من قريب أو 

، ولكل شخص دور  يلعبه .نحن مدعوون لنكون  مشاركين نشطين في 
ً
 بحكم الخدمة معا

 حياة الشركة بعضنا نحو بعض بحسب  التعاليم الكتابية، وليس مجرد مستهلكين 

 .سلبيين للدين

 واحدة من أقس ى خصائص وباء الفيروس التاجي هو أنه يثير الخوف في قلوب وعقول 

 الكثيرين مما يجعلهم يطلبون  الراحة والحماية من هللا الذي يؤمنون  به .وفي  نفس الوقت 
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  للحياة .إن فرق  الترانيم 
ً
 جعل هذا الفيروس خدمة الكنيسة واحدة من أكثر األماكن فتكا

 .الفيروس ي للنمو في األماكن القريبة وانخفاض التهوية يكون  مثل صفيحة خلوية

 يمكن أن تكون  معدالت العدوى  املرصودة فلكية بسبب التزاحم في الكنائس .في والية 

 واشنطن ، أسفرت ممارسة فريق ترنيم  من 60 شخصا عن 45 إصابة ، و  3 حاالت دخول 

 .  هل تتخيل معى ان العبادة تسبب الوفاة  /إلى املستشفى وحالتا وفاة

  من العودة إلى أساليب كنيستك القديمة بعد كورونا
ً
 دعني أكون  أكثر، لن تتمكن أبدا

  .عندما نعود للتجمع للعبادة والشركة والدراسة بعد فترة التباعد االجتماعى
ً
 وضوحا

 ..والحظر املفروض، لن تكون  الكنيسة نفسها قبل جائحة الفيروس التاجي

  متشابه ولن تكون  كنيستك  كذلك .العديد من كنائسنا ، إن لم  يكن 
ً
 العالم لن يكون  أبدا

  والبعض  لن  ينجح
ً
  ومنها  خارجيا

ً
 معظمها ، تكافح وتتألم من مشكالت  كثيرة منها  داخليا

 .فى املستقبل الحقيقة إن الوضع قاتم للعديد من التجمعات الدينية

  فرصة
ً
 لقد حان الوقت إلعادة التفكير في اللتقاط االنفاس،  لكن هذه الفترة هي أيضا

 وخدمتها كنيستك

 
ً
 لقد حان الوقت إللقاء  نظرة فاحصة لطرق  املاض ى الطريقة التي استخدمناها دائما

ربما هذا من    ومثير  وسيحدث ذلك تغيير في طريقة التفكير واالنتقال إلى مستقبل جديد

الذى خيم على   كثير من األحباء والحزن  الفيروس برغم فقدان  العظيمة لهذا  الفوائد 

 ل ما فينا.العالم كله إال كل محنة تخرج منا أفض

 على وجه اليقين  نحن ال نغير وجهات نظرنا حول  كلمة هللا ، حصرية الخالص من خالل 

 لكن هذه األيام هي وقت رائع إلعادة،  .املسيح  أو أي من العقائد األساسية لإليمان

 في هذه القضية:   التفكير في كيفية "أداء الكنيسة ."فيما يلي عشر نقاط للنظر

 ما هي الدروس التي  يمكنك تعلمها من العالم الرقمي التي يمكنك تطبيقها من جديد  على 

 الجانب اآلخر من الوباء؟ كيف يمكنك أن تفعل الكنيسة بشكل رقمي مختلف؟  لقد 
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 دعاني بعض القسوس من بالد أخرى  للخدمة  في كنائسهم على موقع زووم وقد كانت 

 ة. تجربة ثرية وخبرة لى  كانت متميز

االن وفى   كيف يمكنك إعادة اكتشاف مجتمعك؟ كيف يمكنك تعلم احتياجاتهم  الطازجة

 ؟ لدينا أداةالسارة بشكل جديد  ؟ كيف يمكنك الوصول  إليهم بالبشارةاملستقبل القريب

 .إنه مكان رائع للبدء .)تحليل مجتمعى ( تسمى اعرف مجتمعك

 كيف يجب أن تبدو قيادتك خارج نطاق الوباء؟ هل يجب عليك إجراء بعض التغييرات 

 الجذرية في كيفية استخدام أموال الكنيسة الخاصة بك؟ 

 هل سيجعلك تعيد التفكير في كيفية استخدامك ملرافقك؟ هل يمكن استخدامها لغرض

 اإلنجيل بشكل أكبر؟ أولئك الذين يخلقون  الشقاق في كنيستك يقتلون  روحها .هل 

 ستكون  على إستعداد للتعامل معهم بصراحة في املستقبل؟

 كيف ستتصل كنيستك بالكنائس األخرى  وتتصل بها؟ هل هناك نماذج جديدة في األفق؟

 هل يجب أن تكون  جزًءا من نموذج جديد؟ هل ستتبنى شكل جديد للعبادة؟ هل تجربة 

 صباح األحد فقط ملعظم رواد الكنيسة على وشك املوت؟ كيف يجب ان ترد؟ 

 ما هي التغييرات التي ستقوم بها إذا ألقيت اجندة برامج الكنيسة القديمة وبدأت من

 هل هذا مستحيل؟  البداية الصفرية  قائمة فارغة كأنك تبدا من

 ما هي التغييرات التي تحتاج إليها كنيستك لتصبح كنيسة العهد:   ضع أمامك هذا السؤال

عالم جديد   الجديد  ؟ كيف يبدو موظفو الكنيسة مع مبنى فارغ؟ هل حان الوقتفي 

 ؟ هذه ليست سوى  نقاط للتفكير لكنها تعطينا انطالقاتالليتورجية  لتغيير النماذج

 عديدة وأمور  عليك التفكير فيها 

 نعم الوباء أخبار سيئة، لكنه بال شك هو فرصة  لحفر مستقبل على لوح فارغ وهنا توجد

  على اإلنجيلبكل تأكيد  أخبار جيدة
ً
 ،من هذه املصيبة ستنشأ كنائس أقوى  وأكثر تركيزا

 فهل تبدأ. واليوجد سبب يمنع أن تكون  كنيستك واحدة منهم
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 ستجابات الكنيسة كأفراد علىإ من  خالل،لدينا تعليقات مستمرة من قادة الكنيسة 

 وسائل التواصل االجتماعي ، والبودكاست ، نقرأ آالف التعليقات كل أسبوع .لقد 

خر جعلنى أحزن والبعض اال   تابعتها واستمعت اليها وقراءتها شجعتني بعض األشياء التي

 . وصلنا اليه التيعلى مستوى الحوارات 

، فأنا  ال أسلط الضوء على التأثير املدمر  لـ
ً
 على العديد19كوفيد   لكي  أكون  واضحا

  نستطيع التوقع لبعض االمور  من األرواح  وعلى اقتصادنا .ولكن في خضم التحديات

 : بها هللا الكنائس سوف أذكر البعض منهاسيبارك  التي

  واليوم   عتقد  15 باملائة من قادة الكنيسة أن كنائسهم ستغلق بسبب الوباءإ لقد

مل نحو الرجوع لفتح الكنائس انخفض هذا الرقم إلى 3 باملائة .هناك بالفعل املزيد من األ

 .بعد التطعيم ومرور املوجة الثانية من الفيروس من جديد وبقوة ونشاط أكثر

 الوباء كما كان من قبل ،  أوزمن الكنائس هو  نفسه في فى % التبرع بنسبة 78لقد اصبح-

 
ً
 .يعتمد أعضاء الكنيسة ، في معظم األحيان على العطاء الرقميواالن  أنه انخفض قليال

     قادة  الكنيسة  بشكل خالق سيكتشف-
ً
 للوصول  إلى الشعب وخدمة األشخاص طرقا

 الذين يشاهدون  خدماتهم املتدفقة فمنهم يشارك على زووم ومنهم رسائل نصية رعوية

ومنهم يعمل برامج تلفزيزنية يشارك فيها شعب الكنيسة والبعض يقدم خدمات   للتشجيع

 رحمة لالسر املتضررة وغيرها من الخدمات التضامنية وقت االزمة. 

 نظرا ألن مجالس الكنائس ال يمكنها االلتقاء بشكل شخص ي ، فإن معظم الكنائس ال-

 تعقد اجتماعات عمل للمجلس، ومن الفوائد هو تجنب النزاعات التي  كانت  لديهم في 

الخالفات   املاض ي تلغى  االزمة  في  التفاعل  طريقة  لكن  ش يء  كل  هذا  ليس  بالطبع 

 الشخصية ويكون التركيز على الحل مقابل الصراع. 

 ستصبح آليةوفى راى إنها  يتبنى  أعضاء الكنيسة تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو بحماس-

 االزمة.  رئيسية للكنائس بعد
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 املستفيد األساس ي من  تكنولوجيا مؤتمرات  الفيديو  في الكنائس  هو املجموعات-

  الصغيرة .تشير الكنائس إلى أن بعض املجموعات الصغيرة لديها حضور  مستمر بنسبة

  أكبر من 
ً
 أو أكثر .ذكرت إحدى الكنائس أن حضورهم الصغير في املجموعة يشمل عددا

 في تاريخهم املعروف في الخدمة وقت   الضيوف أكثر من أي

 يخبرنا الرعاة عن  رغبتهم في  أن نصبح واعظين أفضل .إنهم يرون املجاالت التي  يمكنهم-

عدد    فيها التحسين أثناء مشاهدة الفيديو لخدماتهم مع  املسموعى  عظاتهم  وتقييم 

 املشاهدات واملشاركات. 

  في إيجاد طرق  لخدمة مجتمعهم .أخبرنا أحد القساوسة-
ً
 أصبحت الكنائس أكثر تعمدا

 أن الوباء استخدمه هللا لجعله يقع في حب املجتمع الذي تخدمه كنيسته 

 يجري  قادة الكنيسة محادثات مالية وإشرافية يتجنبونها قبل تفش ي الوباء .إنهم-

  يطرحون  أسئلة صعبة  ولكنها جيدة حول  ما يهم حقا وترتيب األولويات .الوباء شرير لكن

 .هللا الذي نخدمه يستخدم هذا الوقت لخيره ومجده

 بعد أزمة كورونا علينا ان نفعل كل  ما نستطيع ان نفعله للبناء والتجديد أقول  يجب أن-

 تكون  الكنيسة جزء
ً
 من إعادة بناء مجتمعاتنا ومدننا .يجب أن نواصل املشاركة   ا

 الفعالة، وتطوير خدمات أعمال الرحمة فى الكنيسة وصندوق  لألزمات والطوارئ  والتي 

 . تسعى ملساعدة املتضررين واملكسورين والضعفاء واملهمشين

 يجب أن نكون  جزء-
ً
 من إعادة بناء االقتصاد فى بالدنا بينما ندرب املؤمنين على ا

 استخدام دعوتهم لتمجيد هللا من أجل خير اآلخرين ، ودعم األعمال املحلية ، وتقديم

 األعمال الصغيرة حيث يمكن للشركات الصغيرة استخدام مرافق الكنيسة دعم   برامج

 و حتى إطالق شركات األعمال الصغيرة التي تسعى لتقديموعمل أيام خيرية   لبدء أعمالهم

 .الخدمات والوظائف من أجل كل  األشخاص فى املجتمع
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- 
ً
 عندما ننخرط في املهمة  الشمولية حيث يعمل  الرب يسوع على جعل كل  ش يء جديدا

  ورؤية 
ً
  ونورا

ً
 من خالل موته وقيامته  - نعطي  العالم الجائع والعطش واملظلم ملحا

 . شمولية إلله يهتم بروحهم وشخصيتهم وأجسادهم ودعوتهم

 ال يزال الناس بحاجة إلى عمل يسوع أكثر من أي وقت مض ى ، لكنهم يحتاجون  إلى عمل-

 يسوع املتكامل وليس فقط الروحى من خالل األنشطة الوعظية فليست الكنيسة عظة 

   شامل باإلنسان ككل هذا هو امللكوت الذى يبدأ هنا حتى نصل إهتمام يوم االحد بل هى

 . األبدية الى

 بالتأكيد سوف يتغير نوع تعيين املوظفين فى الكنائس .لقد فتح هذا التحول  الهائل إلى-

 االستفادة من التكنولوجيا الرقمية - البث املباشر ، واملنتديات عبر اإلنترنت ، وعقد 

 اإلمكانيات للكثيرين الذين كانوا مترددين ،املؤتمرات عبر الفيديو  واملحتوى  عبر اإلنترنت

 في قيادة كنائسهم إلى هذه املنطقة الجديدة وبينما أفهم أن هناك ملل من كثرة املحتوى 

 على النت لكن سيكون  هناك تنافس فى استخدام امليديا بين الكنائس وسيكون  هناك

 استثمار حقيقى  فى مجال امليديا املسيحية فى الوقت القريب وأن الكثير منهم قد سئموا

  مشاهدة املحتوى  عبر اإلنترنت واستهالكه - على املدى القصير على  األقل

 أعتقد أن الكنائس ستبدأ في التغيير ربما بشكل طفيف  جًدا من نوع املوظفين اإلداريين-

 الذين يعملون  فى مجال الفن وامليديا والديكور  والتمثيل وسيحدث تعيين األشخاص الى

 هذا فى كثير من الكنائس حتى الصغيرة- باستثناء الكنائس الكبيرة التي ذهبت بالفعل إلى 

 . هناك

 في جلب املتخصصين من املوظفين الذين لديهم املعرفة  /أو التدريبالكنائس ستبدأ- 

 ملساعدة الكنائس على زيادة تواجدهم الرقمي وعبر اإلنترنت .سيقود هذا التحول  في نهاية 

 املطاف الكنائس إلى تطوير  خدمة كاملة للميديا وإستراتيجية مهمة إلشراك شعبها 

 . والوصول  إلى العالم برسالة اإلنجيل
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هذه  أحد  السابقة  التوقعات  تكون  وقد  كبير  التغييرات  حجم  إن  نقول  الختام  في 

عالم   في  كوفيد  التغييرات  فيروس  ال  ١٩الكنيسةبعد  ذلك  من  أكثر  هناك  يكون  وربما 

نستطيع التخمين في كل الجوانب لكن نصلى أن يعطيىنا الرب حكمة للتعامل مع هذه 

التغييرات وال ننس ى ان الهدف هو بناء املؤمنين وربح النفوس وكل ش يء نفعله ليحقق هذا 

 شدته.القصد ويبنى امللكوت سنفعله بنعمة هللا وبقدرة 

 

 رأينا فى بداية أزمة كورونا آراء متضاربة حول  كيفية التعامل مع هذا الفيروس وانقسم 

 العالم الى توجهات مختلفة حول  هذا الفيروس وعلى نطاق التضارب السياس ي 

 واالنقسام حول  اآلراء الطبية وحتى وجهات النظر الكتابية رأينا فرق  كثيرة تحاول  ان تشد

 املؤمنين نحو رأيهم بشتى الطرق  والقناعات  التى تؤيد  وجهة النظر هذه او تلك ولكن 

 تحتاج الكنيسة ان تفهم الرسالة وتلميع الرؤية من جديد فنحن لسنا مع طرف  فى اى 

 لعبة سواء سياسية او اقتصادية او علمية او حتى روحية نحن لنا رسالة إلعالن الحب 

 اإللهى للجميع وتجسيد هذا الحب فى عالم الواقع بعيد عن الزيف والكذب  بل بالحق 

 . أقول  لكم ان لم ترجع الكنيسة وتتوب توبة حقيقية ال أمل لهذا العالم

 سيكون  على الكنائس أن تبحر في  ثقافة منقسمة بعمق مع قضايا ثقة عميقة .ال يمكن

 إنكار أن وجهات النظر كانت منقسمة بشدة  قبل هذه األزمة .قد يبدو أن األزمة ستوحد 

     اآلراء ، ولكن في هذه  "الحرب "ضد  الفيروس، كشفت عن مدى  انكسارنا
ً
 كسر فيحقا

 .األساس يتعلق برؤية خاصة للكنيسة، وبالتالي القدرة على  تنفيذ تلك الرؤية

 باإلضافة إلى ذلك ، ال يمكن إنكار أن العالم الكنس ى مليئ بالناس ذوي  الرأيين، أقول 

 بالصدق وجوه مزيفة كثيرة ستنكشف بعد هذه االزمة وهذا واضح على الساحة، لقد 

 رأينا الذين يغيرون آراءهم في كثير من األحيان معتقدين أنهم حقيقيين - بل هم مزيفين

 ويضربون  تحت الحزام وخصوصا  مع الذين يختلفون  معهم فى الرأي لذلك ،  هناك  هذه 

  .الروح النسبية حيث حجم واحد ال يناسب الجميع
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 على الكنيسة ان تتطهر من هذه الروح النسبية وتعلن الحق بدون  مجامالت مع اى طرف

 .  بل فقط تكون  شريكة لعمل الروح القدس

 لكن ماذا تفعل  عندما يكون  لدى  "الخبراء "آراء مختلفة في عالم متشكك بالفعل؟  يقول 

 هذا السياس ي شيًئا ،  ولكن هذا السياس ي اآلخر يقول  شيًئا آخر .تتحدث محطة األخبار 

  هذه عن قصة بهذه  الطريقة ، بينما تقدم  محطة إخبارية أخرى  تقرير
ً
 مختلفا عن نفس ا

 القصة ؛ هذا الطبيب يقول  هذا عن الفيروس ، لكن هذا الطبيب ال يوافق ويقول  رأى 

 مخالف  !!علينا ان نهتم فى هذه املرحلة بان ال تنساق الكنيسة مع رأى فى مقابل اآلخر

الصواب    األمور  وهذا ليس تصريح بالحيادية بل بالتروي والحكمة حتى تنصلح ونرى 

 بحكم نقض ى لالمور وقدرة على التمييز.

 باختصار ، نحن نعيش فى ثقافة بينج  بونج مشوشة !!مثل هذه الثقافة كيف يمكننا

 التي لسناو الوثوق  بها حقا .ونتيجة لذلك ، ُيترك لنا االعتماد على أفكارنا الشخصية

    متأكدين
ً
 مثل،  وعلى أولئك الذين نراهم شخصًيا كسلطة يمكننا الوثوق  بها  منهاتماما

 . أحد الوالدين أو املعلم أو القس أو القائد

 هذه عناصر من ثقافتنا  ، والتي تضخمت بها األزمة الحالية .على املدى الطويل ، سيتعين 

 على الكنيسة أن تنتقل بثقافة متشككة وحساسة ، ومضطربة إلى ثقافة متوازنة 

 وواقعية وال تثق بعمق حتى تتضح االمور 

 نصيحتي هي  أن نتعلم من طرق  الرب  يسوع  فى الردود  فهو قال ، "إعطوا ما لقيصر 

 لقيصر وما هلل هلل ."بمعنى آخر  ، ال تقع في فخ  التورط في الجوانب التي ستعزلك عن 

 الجانب اآلخر ؛ ولكن تعلم كيفية إشراك الثقافة بطريقة توجههم إلى مملكة هللا  وطريقة

 جديدة للعالم وهذا هورؤية جديدة للعيش ، وطريقة جديدة للنظر إلى العالم .نحتاج الى

 .الوقت
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 كيف ستتواصل الكنائس مع  رعاياها في  املستقبل؟

 للعثور  على الكنائس ذات السمعةجوجل  ربما سوف تتطور  كيفية استخدام الزوار لـ

 الطيبة .وسوف يراجع  األعضاء الخدمات  التي تقدمها الكنيسة مثل املواقع االلكترونية

 فيدباك وسوف يتم دمج كيفية تنظيم وتسويق املجموعات الصغيرة وأحداث يتركون  و

 الكنيسة في تطبيقات الهاتف املحمول  .سوف  تتغير الطريقة التي تجمع بها الكنائس 

 األموال والعشور  ستكون  أشبه باستخدام أدوات التجارة اإللكترونية في استراتيجياتها 

 .لجمع التبرعات ، الكنيسة سوف تتقدم بسرعة مذهله

 ما هي نتيجة الثورة  التكنولوجية في الكنائس؟هناك تأثير واضح ومباشر للتبني 

بال  ،  التكنولوجي في استراتيجيات نمو الكنيسة الناجحة كبير على سيكون  التأثير  شك 

 إذا كنت تفهم مجموعتك ومجتمعك ولديك خطةوعطاء الكنيسة ولكن حجم الكنيسة

 تسويق واضحة وموثوقة ودقيقة وفي مكانها ، فإن مفتاح الهيكل العظمي لنجاح كنيستك 

 تكمن في إمتالك أدوات  النفوس والفلوسأي  -في مجاالت النمو الروحى واإليرادات

 الجيده.   التكنولوجيا

 الجانب السلبي بالنسبة للمتبنيين املتأخرين هو  أنه يجب عليهم ركوب منحنى التعلم من

 التبني  التكنولوجي  في كنائسهم ويضطرون إلى التنافس مع كنائس التبني  املبكر املماثلة

 . في منطقتهم التي لديها بالفعل زخم في كال املجالين - الحجم واإليرادات

 من أجل إعادة االحتماالت إلى جانبك وكسر أهداف النمو الخاصة بك من حيث الحجم 

 وجمع األموال ، تحتاج إلى أن تراقب ما ستبدو عليه تقنية  الكنيسة في عام 2025 حتى 

  من التبني  املبكر في الكنيسة التي لديها زخم إلمكانية نموها في
ً
 تتمكن من أن تصبح نوعا

 قادمه.  خمس سنوات

 يجب أن تدرك الكنائس أن هذه األساليب التكنولوجية الجديدة لتسهيل خدمة

 !! ليست تدابير طارئة - إنها الوضع الطبيعي الجديداالزمات من قبل  الكنيسة خالل
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 دون  مزيد من التأخير  ، إليك  ما ستبدو عليه تقنية الكنيسة في 5 سنوات ، وكيف يمكنك 

 تنفيذ هذه التقنيات في استراتيجية إدارة الكنيسة الخاصة بك اليوم

 ستصبح أدواتو  ستصبح برامج إدارة الكنيسة  القاعدة الجديدة لعمليات قادة الكنيسة 

 شائعة بشكل متزايد بين الكنائس كأداة تأسيسية إلدارة االلكترونية   التواصل الخاصة

 ،وتتبع األعضاء املستخدمين عبر مواقع  الكنيسة ، والتطبيقات ، والعطاء  ، واملشاركة

 واألحداث ، وتسويق الرسائل النصية والبريد اإللكتروني .كلها ستتم عن طريق األدوات 

 بنظام التطبيقات.  التليفونية املحمولة

 في حين أن سوق  تكنولوجيا الكنيسة الحالي ال يقدم أي  نوع من حلول  املؤسسات التي 

 تدمج تماما جميع عمليات  الدمج هذه ، فإن أقرب ش يء هو برامج  وتطبيقات التواصل 

ن قادة الكنيسة من إدارة جميع هذه األصول  من خالل 
 
 على االنترنت، والذي يمك

  مع بعضها البعض
ً
 ..مجموعة واحدة من األدوات التي تتكامل تلقائيا

 سوف يكون  العطاء الرقمي 80٪ أو أكثر من العطاء الكنس ي .التقليدي لجمع العطاء يوم 

  في حين أن أندي ستانلي  قد صنف  الكنيسة إلى فئة األعمال األقرب إلى "األحداث ،    االحد

 التجارية "، والتي كانت دقيقة لفترة طويلة ، في عصرنا الرقمي واملحمول  األول  ، ظهرت

 فئة أفضل" :أعمال العضوية ."من ناحية ، كالهما .من حيث األعمال ، تعد الكنيسة

 .  نموذجا لعضوية األحداث بمعنى  التجمع يتم حول  الحدث

 ستقدم جميع شركات التكنولوجيا الى الكنيسة تطبيقات على الهواتف املحموله وتكون 

 لكل كنيسة.  حال واحدا لتسجيل الدخول  لتقنيات متعددة من خالل تطبيق واحد

  الكنيسة أعطت التي و2الكترونية تسمى تى ثاى    شركة استحوذت
ً
إدارة برنامج على مؤخرا

 الكنيسة.تعلم أي شخص يريد تعلم األمور  الخاصة بتكنولوجيا الكنيسة ، أن  مستقبل 

 .تكنولوجيا الكنيسة يكمن في حل  متكامل  مجمع  لتسجيل الدخول  الحتياجات الكنيسة

  هي في التقنيات الحديثة
ً
   األداة الوحيدة التي تقترب من هذا حاليا

 
2 https://get.tithe.ly/church-app 
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 وتتطور  إلى نمو هائل فيجب عليها تنمو   إذا كانت الكنيسة تبحث عن تقنية من خاللها

 استخدام تكنولوجيا الكنيسة في املستقبل املنظور 

 تطبيقات ستكون  مشاركة األعضاء في خدمة
ً
ال أوال  .الجو 

  النسبة املئوية إليرادات ربع
ً
 ضاعفت التكنولوجيا القابلة لالرتداء مؤخرا

 السنويةالتكنولوجيا القابلة لالرتداء التي تتزامن مع جهاز محمول  هي املرحلة التالية من 

 التكنولوجيا املحمولة واملتقاربة .كلما زادت التكنولوجيا القابلة لالرتداء - وستستمر في 

 النمو بوتيرة سريعة  - كلما كانت تقنية الهاتف املحمول  األساسية ستكون  في حياتنا 

 ..اليومية املعيشية املت جسد

 

  - من  خالل دمج احتياجاتها
ً
  أم آجال

ً
 األدوات  لهذا السبب  ستتبع  الكنائس حذوها  - عاجال

  الحتياجات الكنيسة .هذه االحتياجات تعطي األولوية ملشاركة 
ً
 املصممة  خصيصا

 األعضاء واكتساب الزوار .مقسمة بهذه الطريقة ، سيتم تمكين الكنائس لتحسين 

 .مواقعها للزوار الجدد وتحسين تطبيقاتها لألعضاء املتفاعلين

 وهذا يعني أن املناهج الدراسية للمجموعات الصغيرة ومالحظات العظات والعطاء 

  عبر تطبيق الهاتف 
ً
 الرقمي وتسجيل األحداث واتصاالت الكنيسة سيتم توجيهها جميعا

  الفيس بوك  املحمول  .وبهذا املعنى  ، ستأخذ تطبيقات الكنيسة الفردية شخصية  تشبه

 أكثر من تطبيق الكنيسة ذات التطبيق الواحد الذي يعمل مثل موقع الويب 

 ستؤدي مشاركة األعضاء إلى توجيه األشخاص  إلى التطبيق .العطاء وإعالنات الكنيسة 

 وتسجيل األحداث ستكون  متاحة فقط من خالل التطبيق ، األمر الذي سيدفع الناس

 إلى استخدام التطبيق للوصول  الحصري  الذي يقدمه لألعضاء مثل املشاركة  الجماعية 

 الصغيرة وحضور  الحدث 

 سيكون  هنا لوحة تحليالت الصحة الروحية لكل مؤمن من خالل معرفة كم من الوقت 

 يقضيه الستخدام التطبيقات الروحية الخاصة بالكنيسة
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 أظهرت أن التكنولوجيا  القابلة لالرتداء  وهى ،شركة ابل   في أحدث بيان ألرباح وخسائر

 .ابل    التفاعلية مثل ثالثية االبعاد وقد أخذت زيادة هائلة في حصتها من إجمالي إيرادات

 بينما نحن اآلن في مرحلة املراهقة لتقنية الهاتف املحمول  في  ثقافتنا ، بحلول  عام 2025

 ، سنكون  في سن املراهقة من التكنولوجيا القابلة لالرتداء - بما في ذلك نظارات الواقع 

 .املعزز  ، التي تتزامن مع أجهزتها املحمولة وغيرها من األجهزة القابلة لالرتداء

 بعبارة أخرى  ، سيصبح الحاجز بين العالم الرقمي وعاملنا املادي ضعيفا بشكل غير 

 والجيل القادم  محسوس - خاصة بالنسبة للشباب

 نظارات الواقع املعززالتي  يمكن أن تخبر كم  من الكتاب؟؟  من خالل  سيبدو هذاكيف  

 املقدس الذي قرأته ، وتعرض املالحظات التي  دونتها والحوارات التي صدرت اثناء الدراسة 

 الكتابية

 تحليالت  تكنولوجيا االستماع لتتبع متى وما إذا كنت قد صليت وماذا ستصلى للمستقبل

 عددل  ستخدام املنصات والتي تعرض صحة الكنيسة عبر اإلنترنت فمن خالإ   ونتائج

 املشاهدة والتفاعل نستطيع ان نستنتج مدى التفاعل على شبكة االنترنت ومدى جاذبية

 املحتوى  للمشاهدين وتفاعالتهم على ما تقدمه الكنيسة من خدمات

 سيتم تصور  العديد من امليزات ، ولكن النقطة هي أن املسيحيينمع الكنيسة الرقمية  

 سيكونون  قادرين على تتبع وعرض تحليالت الصحة الروحية  - ستكون  هناك طرق 

 لتحديد األمور  املقدسة بتقنية الصحة السلوكية التي ستساعد املسيحيين على فهم

 أفضل لكيفية زراعة حياة روحية أكثر صحة ، وإيقاعية ، وقوية 

 هجرة  جماعية من وسائل التواصل االجتماعي بشكلها الحالي @-

  قديمة وسيختار الناس مجتمعاتالفيس بوك وتويتر وانستجرام  سيصبح
ً

 أشكاال

 رقمية تفاعلية خاصة بهم اكثر خصوصية- بالعودة إلى االستخدام املتزايد لنموذج

  من
ً
 العضوية إلدراك طبيعة املنظمة الكنسية - والتوجه نحو املنصات التي توفر مزيدا
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 عندما تمفيس بوك   الخصوصية واألمان والتجزئة املجتمعية واأللفة )أقرب إلى ما هو

 إطالقه في األصل 

 ،ستستمر وظيفة منصات وسائل التواصل االجتماعي كمرافق عامة كوسيلة للتوزيع

بسبب  .ولكنها لن تكون  املجال األساس ي الذي يتم فيه تعزيز املشاركة الفعالة مع االعضاء

 في الوقت الحالي ، تعد  وسائل التواصل االجتماعي الوسائل العامة.    فيعدم الخصوصية  

  جيد للتفاعل مع األعضاء واملعجبين واملتابعين للخدمة، لكنها ستفقد 
ً
  وموطنا

ً
 مدخال

  وضعها ومكانتها للمشاركة .ستتبع الكنائس حذوها وتبنت نموذج العضوية
ً
 تدريجيا

 الخاصة بها من أجل امتالك وزراعة عالقتها بخصوصية مع جمهورها ومع  التكنولوجيا 

 الخاصة بها

 الجانب السلبي األساس ي لوسائل التواصل االجتماعية هو أن الشركات نفسها تمتلك 

  ، فلن يكون  لديك طريقةالفيسبوك   العالقة بالعميل .إذا تم حذف  صفحاتك على
ً
 غدا

 السترداد هؤالء  املتابعين .ولكن إذا كنت  تملك املجال الذي يشارك فيه أعضاء  كنيستك 

 سواء كان ذلك من خالل  تطبيق أو موقع ويب يدعم ، فأنت تمتلك رسائل البريد  -

 إذا  توقفت  اإللكتروني والعناوين واألسماء واملعلومات اإلضافية لجميع  هؤالء  األعضاء

  ،  فيمكنك ترحيل
ً
 جميع هؤالء  شركة تكنولوجيا الكنيسة الخاصة  بك عن العمل غدا

 األعضاء إلى منصة جديدة في نفس اليوم .تعمل هذه امليزة على تحفيز الشركات والكنائس 

 على حد سواء لنقل قاعدة املتابعين الخاصة بهم إلى منصة تحتوي  على قائمة جهات 

 .االتصال التي يمتلكونها ويعملون  بها .هذا أمر جيد للكنائس وعالقاتها مع أعضائها

 .سوف تنمو الكنيسة على اإلنترنت .

  ألن
ً
 لعل أفضل طريقة لإلشارة إلى الظاهرة التي ستنمو هي "الكنيسة عن بعد." نظرا

 التي تتم مزامنتها عبر  الويب والجوال  ، تتم بوساطة حساب  مسجل  باستخدام ،العضوية

 فسيكون  املستخدمون  قادرين على مشاهدة ،شركة تى ثاى   برنامج إدارة الكنيسة مثل
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 املواعظ وتدوين املالحظات وتقديمها وتأخيرها وسماعها مرة أخرى  والتفاعل معها براحة 

 . ى مقابل اشتراك شهر  تامة من منازلهم

 : مستقبل الكنيسة في استخدام التكنولوجيا

 ستحقق تكنولوجيا الكنيسة قفزات هائلة إلى األمام في السنوات الخمس القادمة .مع  

 نمو تكنولوجيا الهاتف املحمول  ، يشير هذا إلى ش ئ واحد للكنائس :عليها ان تقفز في عربة 

 التكنولوجيا اآلن .بالطبع ال نريد أن تكون  الكنيسة التي تنتمى اليها هي املؤسسة التي تتبنى 

 هذا في وقت متأخر والتي تلحق بتكنولوجيا الكنيسة بعد 5 سنوات  من اآلن .تريد أن 

 تكون  بنيتك التحتية الرقمية في مكانها ، وأن  يتم إعدادها على نطاق واسع ، وأن  تميل 

 نحو أقص ى قدر من التفاعل والنمو .إذا كنت تريد أن تنمو كنيستك في حجم السكان

 واملشاركة ، فابدأ في تنفيذ هذه الحقائق املستقبلية بقدر ما تستطيع اآلن من خالل

 عقلية نموذج العضوية بحيث عندما  تصبح  هذه املمارسات شائعة بين الكنائس ، فإن

  أعضائك وزوارك يمنحون  بالفعل عطائهم في الخدمة

 ملخص:

 ستصبح برامج إدارة الكنيسة القاعدة الجديدة لعمليات قادة الكنيسة -

 ستمثل العطاء الرقمي 80٪ أو أكثر من العطاء الكنس ي التقليدي لجمع العطاء االسبوعى -

 ستقدم جميع شركات  تكنولوجيا الكنيسة حال واحدا لتسجيل  الدخول  لتقنيات -

 من خالل استخدام التطبيقات  الخاصة بالكنيسة نستطيع معرفة الصحة  متعددة

 االعضاء  لحالة الروحية

  لها االولوية
ً
 ستكون  مشاركة األعضاء في تطبيقات الهاتف املحمول  أوال

 هجرة جماعية من وسائل التواصل االجتماعي بشكلها الحالي-

 سوف تنمو الكنيسة على اإلنترنت 

 لقد علق كثيرين على وسائل التواصل ومن  ضمنهم اراء رائعة  كثيرها  فيقول  د .نبيل ابادير

:  محاوله للتأمل في الرسائل الدينية أثناء جائحة كورونا"   على صفحته في الفيس بوك
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 بسبب ظروف الحظر ومنع إجتماعات دور  العبادة أصبح من املعتاد واملتكرر  بطريقه 

 غريبه ظهور  الكثير من القيادات  الدينية تمارس رسالتها في الوعظ املتكرر، وألنهم عدد 

 كبير فقد إمتأل الفيسبوك بهم،  ومن  الغريب أن األغلب منهم ال  يعي بكثرة عددهم

 والتكرار في الرسائل التي يمكن تجعل املشاهد  في حاله من امللل، وباإلضافة وانه يتم

 إعاده نشر الرسائل من اكثر من شخص

 وظهر التباين في طرق  الكالم  والتناول  خاصه  فيما يتعلق بجائحه كورونا، والغالب

 املشترك هو دعوه الكثيرين منهم بان سببها هو البعد عن هللا وأن  العودة لإليمان هو 

 السبيل للشفاء والتخلص من كورونا،  وهو ما ال يعزز  املطلوب للوقاية والعالج من

 ،الڤيروس

 ن الكثيرين منهم ال يميز بين التواصل الطبيعي في أماكن العبادة وبين التواصلأ   وكما

 و املستمعأ   ن يكون  التواصل قائم علي شغل ذهن املشاهدأ   االفتراض ي الذي يفترض

 اكثر من الوضع الطبيعي من خالل أسئلة للتفكير والبحث، وأن يكون  هناك فترات من

 . الصمت ليفكر فيها املشاهد

 كما يحتاج الوقت ان يكون  محددا أقل من الوضع الطبيعي والذي من األفضل ال يزيد 

 ،عن ٢٠ دقيقه علي االكثر فالكثير من  البشر ال يستطيع التركيز أكثر من ١٥-٢٠ دقيقه

 ."فما بالك في التواصل اإلفتراض ي

 من خالل نظرتنا الى املستقبل  نتوقع أن  تقوم الكنائس التي تتبنى التكنولوجيا بتغيير 

 وستتحول وما هو الدور املنوط لها أن تفعله؟     نموذجها العقلي لتصور  ما هي كنيستهم

 عن بعد وسوف  يكون  لةمن مجرد نموذج  لألحداث واالحتفاالت إلى  نموذج عضوية فعا

 هناك برنامج يتضمن األحداث ولهذا السبب، سُينظر إلى العشور  على أنه "أفضل 

 ممارسة "للعضوية يتم  توجيهها من خالل تطبيق الكنيسة ، والذي  يتتبع التفاعل ويتم 

ن املستخدمين من البقاء
 
، ويمنح اإلشعارات الفورية ، ويمك

ً
 االستفادة منه فعليا

 . متصلين باألحداث األسبوعية لكنائسهم



 75 

  ألنه سيتم فهم أعضاء الكنيسة وزوارها من حيث نموذج العضوية الفعلي  ، ونماذج 
ً
 نظرا

 العضوية هي في املقام األول  ستكون  مثل عروض التجارة اإللكترونية أو مثل املجتمعات

 عبر اإلنترنت والدورات  الدراسية اون  الين والكنيسة سوف تعتمد على التقنية الرقمية

 في إجتذاب أعضائها، وبغض النظر عن التشبيه  ستكون  الكنائس مثل منصات "التجارة 

 .اإللكترونية "والعطاء املالي واالستفادة سيترجم فى الكنائس في شكل العطاء الرقمي

  من خالل تطبيقات الكنيسة ، والتي
ً
   ألن  االرتباط سيتم توجيهه بشكل متزايد رقميا

ً
 نظرا

  بالنسبة إلى جيل األلفية 
ً
 تتيح العطاء املحلي  ، فإن هذا النمط من العطاء سيكون  بديهيا

 وهم الذين يبنون  الثروة بشكل كبير وسيكونون  السكان األساسيينذى  z   وجيل

 . للمتبرعين بالكنيسة بحلول  عام 2025

 يؤكد املفكر املسيحى توم رينر أن الكنائس لن تكون  هي نفسها بعد الوباء .النتيجة 

التغيير سيطول    الطبيعية املهمة لهذه األطروحة هي أن القساوسة لن يكونوا كما كانوا

 كل االشياء

 على الرغم من أن املعايير الكتابية للخدمة الرعوية ال تزال ثابتة ، إال أن الطريقة التي 

 : يقوم بها الرعاة بهذه الخدمة ستتغير بشكل كبير .من نواح عديدة

 والخوف  سيتغير توجه القساوسة بموقف الوفرة واالنجاز أو يتراجعون  بموقف الكسل 

 يتكيف بعض القساوسة بالفعل بشكل جيد  للغاية أثناء الوباء .إنهم يعملون  أكثر 

 بموقف من التسليم لقيادة الروح القدس من موقف االعتماد على انفسهم .أصبح هؤالء

 الرعاة مبدعين وإيجابيين بشكل مذهل بشأن  املستقبل .لألسف ، ال يمكن لآلخرين 

  .هؤالء القادة لن  يفعلوا ما هو 
ً
 االنتظار للعودة إلى عالم الكنيسة الذي لم  يعد  موجودا

 جيد .يتطلع البعض إلى الطوائف واملانحين إلنقاذ كنائسهم على الرغم  من أن لديهم  كل

 .املوارد التي يحتاجونها اآلن
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 املبنى كوسيلة  وليس غاية م :الخدا  سيرى  املزيد من

 أقصد  كثير منهم شارك في دهشته من مدى  جودة  أداء كنيسته بدون  مرفق مادي

 أثناء الوباء .بالتأكيد أي قسيس، سيكون  سعيدا بالعودة إلى املبنى .لكن وجهات(((املبنى)

 نظره حول  مرافق الكنيسة تغيرت بشكل كبير .إذا كنت تريد  أن ترى  كيف  عرفت 

 الكنائس نفسها من  خالل املباني ،  فانتقل إلى قسم التاريخ على موقع الكنيسة .يروي

 عدد من الكنائس نجاحاتها في الخدمة من خالل املباني املختلفة التي  بنتها الكنيسة هذا

 . العالم يتغير

 

  من فرصة 
ً
 سيرى  عدد أكبر من القساوسة العالم الرقمي كفرصة للكرازة باإلنجيل بدال

 لبذل كل املجهود لنصل برسالة االنجيل للجميع  لنشر الشرو ر
ً
 .وهذا يستحق العناء كثيرا

 هناك العديد من الصخب حول  شرور اإلنترنت واملواقع االباحية، لكن االن  يستخدم

 !مباشرة للخدمات الرقمية .ما الفرق  الذي يحدثه الوباء Facebook عدد كبير من الرعاة

 بالتأكيد ، العالم الرقمي فيه شر .العالم كله  فيه شر .يعيد بعض القساوسة اآلن 

 التفكير في كيفية مشاركة كنائسهم في العالم الرقمي .والبعض اآلخر ينتظر فقط أن 

 ينتقل الوباء إلى حيث يمكنهم القيام بالخدمة كاملعتاد .هؤالء القادة لن يفعلوا ما هو

 . جيد

 كتشاف مجتمعاتهم وإعادة  إشراكهم فيها إ الخدام : املزيد من سيعيد @

 لفترة طويلة ابتكر بعض قادة الكنيسة استراتيجيات لجعل الناس "يأتون  إلى الكنيسة  

 أجبرهم الوباء على رؤية أن  مبنى الكنيسة ليس  سوى  نقطة تجمع ، وليس وجهة نهائية 

  في 
ً
  إيجابيا

ً
 يقود هؤالء القادة كنائسهم اآلن إليجاد طرق  لتكون  لهم خدمة مؤثرة ونفوذا

  من دفع املجتمع للذهاب إلى الكنيسة
ً
 .املجتمع .لذا فإن الكنيسة تذهب إلى املجتمع بدال

 سوف ينظر عدد من القساوسة إلى املقاييس بشكل مختلف -
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  لها خدمة  رقمية  
ً
 على سبيل املثال ما هي اآلثار املترتبة على حضور  كنيسة بها 125 شخصا

 على الفيس بوك لهم 500 مشاهدة؟ من هم هؤالء الناس؟ كم منهم محلي؟ كيف يمكننا

 التواصل معهم؟ كيف نخدمهم؟ تركز معظم مقاييس الكنيسة على عدد األشخاص 

  منتظمة للمنظمة .لقد فتح الوباء أعين
ً
 الذين يظهرون في منشأة أو يقدمون  أمواال

 . ال تعد وال تحص ىفي الخدمة  القساوسة إلمكانيات جديدة

 إن الوباء يغير طريقة عمل الكنيسة .هذا الوباء  يغير الطريقة التي سوف يرعى بها الرعاة 

 ويقودون  بها في املستقبل ربما ستتحول  الكنائس الى اشكال رقمية ومن يستطيع  عمل 

 أمور  تستفيد منها الناس سيكون  منصة الكترونية مقبولة وسبب جذب وشهرة ونجاح 

 .للمؤمنين عبر العالم

  حاولنا في هذا الكتاب  ان نقدم بعض األفكار عن املاض ى ومشكالته والحاضر وتداعياته

 واملستقبل وتحدياته .ليس على سبيل الظن بل على سبيل دراسة املستقبل وأدراك 

 ربما ازمة  .اللحظة الحاسمة ألراده التغيير لدى مجتمعات االيمان في العالم الجديد

 العالم إنذار كورونا ليست االزمة األخيرة بل هي  مجرد جرس إنذار أراد القدير أن ينبه به 

 ليتوقف العالم عن املشغولية الجسدية وليدرك الجميع مدى التأثيرات الجديدة التي 

 سوف تكون  في مستقبل البشرية وعلينا ككنيسة أن نكون  مستعدين لهذا التغيير، ربما

 التحدى للكنيسة هو هل سنتحول  الى كنيسة  رقمية عن بعد او  كنيسة املجموعات 

 علىو   البيتية الصغيرة والتي نجحت في اخر عشرين عام في الثقافات املتعددة في العالم

 الكنيسة العربية أن تجلس وتطلب حكمة وتضع الخطط وتنفذ الرؤى واالحالم لنكون 

 . أو ال نكون  إما عالم الواقع أو عالم النسيان

الف@ به  كورونا  يشعر  ما  غّير  قد  التاجي  واهتمامهم    املؤمنينيروس  إيمانهم  تجاه 

 .بحضور دور العبادة 

بانتظام   الكنيسة  يحضرون  كانوا  الذين  األشخاص  معظم  أن  إلى  االستطالعات  تشير 

لكن   بوسيلة من وسائل التواصل االجتماعى،يتابعون اآلن خدمات العبادة عبر اإلنترنت،
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بعض الناس أن    بعض رواد الكنيسة السابقين ال يكلفون أنفسهم عناء االستماع. أفاد

 .القديمة إيمانهم تعمق خالل هذه األزمة. قد يبتعد آخرون عن تقاليدهم الدينية

يجول يصنع  يسوع    كما كان الربسُينظر إلى الرعاية الصحية على أنها تفويض مخلص  

للمصابين بالجذام واألعمى واألرملة التي مات ابنها. ستعود الرعاية الصحية  خيرا بالشفاء  

الرعاية الصحية عن  إلى كونها   خدمة يجب إعطاؤها للجميع كمسألة دينية. ستتوقف 

  كونها شركة كبيرة تستغلها شركات األدوية وأنظمة املستشفيات.

 

  : األسئلة  أن تسأل نفسك هذه  في حضور  أرجو  العامة  انخفضت رغبتك  أو  زادت  هل 

 شخصي  الكنيسة؟ هل من املحتمل أن تتبع خدمة عبر اإلنترنت كما كنت ستحضر
ً
من    ا

قبل؟ هل تتوقع العودة إلى الكنيسة عندما ينتهي هذا؟ ما الذي يعتمد عليه هذا القرار؟  

 اجتماعية؟شركة أو وقت للعبادة ماذا لو لم يكن هناك 

من الوعي وأعادت ضمير الكنيسة إلى الواقع الهش املتجسد   19أزمة كوفيد  لقد زادت  

للحياة البشرية. لقد تم تذكير الكنيسة ، مثل العالم كله ، من خالل تجربتنا في االبعاد  

االجتماعي عن أن الحياة البشرية ال يمكن أن تكون بشرية بالكامل إال عندما تعيش في  

 تضامن ومجتمع مع اآلخرين.

 لحظة نعمة وفرصة، بينما نسير إلى األمام ، تتغير    هذا وقت خوف عظيم
ً
، ولكنه أيضا

أسرة لم   -خبرنا الكتاب املقدس أننا جزء من نوع مختلف من األسر  يإلى األبد ككنيسة.  

الضريبية. كمسيحي   اإلقرارات  أو  التعداد  في  تعيين حدودها  من   حقيقىيتم  أنت جزء 

( ، وهي الكنيسة. لقد تم ضمك إلى  15:  3  تيموثاوس  1؛    ١٩:٢بيت هللا" )أفسس  رعية  "

أخينا   ، املسيح  دم  من خالل  عائلية جديدة  هوية  ومنحك  املطلق  باختيار هللا  العائلة 

أنك لست مضطر  يعني   املشترك. هذا ال 
ً
قناع    ا أن معين  الرتداء  يعني  ولكنه   ، للكنيسة 

عضنا البعض لم تخرج  أولوياتنا العائلية األساسية املتمثلة في مشاركة حياتنا ورعاية ب
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  ونصلي مع  Zoomعن مسارها بسبب األزمة العاملية. حتى لو كان علينا أن نتشارك في  
ً
ا

 . هللا لفترة من الوقت ، فإن الكنيسة ال تزال عائلة فيبرعلى 

كنيسة لديها عمل لتقوم به. أحدثت األسابيع األخيرة تغييرات في عمل العديد  ما زالت ال

للبعض ، العمل في املنزل هو الوضع الطبيعي الجديد. بالنسبة من األشخاص. بالنسبة  

ا املخاوف املالية في مكانه. حتى عندما تبدأ األعمال التجارية 
ً
لآلخرين ، اختفى العمل تارك

في إعادة فتحها ، سيجد العديد من املسيحيين أن عملهم اليومي قد تغير بشكل كبير. 

 
ً
أيضا ، "اذهبوا ،    الكنيسة لديها عمل لتقوم به  الفيروس. قال يسوع  ولم يتغير بسبب 

، مخلص الخطاة ، للعالم الضائع  ثابت(. إعالن املسيح  19: 28وتلمذوا جميع األمم" )متى 

 
ً
 شركاء في هذا العمل. واملحتضر هو مهمة الكنيسة ، ونحن جميعا

)متى    امللكوت  عمال  إرسال  أجل  من  يصلي  منا  )رومية ٣٨:٩كل  اإلنجيل  ولتحقيق   )

(. ١٥:٤(. يساهم كل منا في تلبية احتياجات دعاة اإلنجيل والكنائس األخرى )فيلبي  ٣٠:١٥

 (.  ٢٩:٤كل منا يدعو أصدقائنا وجيراننا "ليأتوا ويروا" املخلص )يوحنا 

@ .
ً
 إن مهمة املسيح املهمة هي عمل يجب علينا القيام به معا

 أن  
ُ
بسبب  عزيمتنا    تحبطللكنيسة مستقبل مجيد. في هذه األيام  قد  ما يعزى قلوبنا دائما

ما يبدو من تفاهة وصغر كنائسنا املحلية. قد نميل إلى التساؤل عما إذا كانت الكنيسة 

رب بإلقاء نظرة خاطفة على حقائق األبدية   ستختفي بالفيروس ولكن عندما يسمح لنا ال

نرى أن أفضل أيام الكنيسة لم تأت بعد. استمع إلى كلمات الرسول يوحنا: رأيت ]يوحنا[ 

املدينة املقدسة أورشليم الجديدة  نازلة من السماء من عند هللا ، مهيأة كعروس لزوجها.  

اإل مع  "هوذا مسكن هللا  يقول:  العرش  من  نسان. سوف يسكن وسمعت صوتا عظيما 

ال تنس ى  (  ٣- ٢:  ٢١معهم ويكونون شعبه  وهللا نفسه سيكون معهم ويكون إلههم ". )رؤيا  

 .عروس املسيح الكنيسة لها مستقبل وهي مجيدة
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لقد كشفت أزمتنا الحالية  بأكثر مما كنت أتخيله ، ما هو ضروري. كشف حبسنا وقلقنا 

 
ً
،    ةساعدمن األمور املنا كان في الواقع  يتعن مقدار ما اعتقدنا أنه ضروري لرفاه  أيضا

علينا التعلم من دروس أزمة كورونا على مستوى التحضير الجيد  .  ةضار ال  وربما من االمور 

  
ً
لحدوث أي طوارئ في الكنيسة أو املجتمع ان نكون مستعدين من كل الجوانب لنقف معا

 جد املسيح. كجسد واحد في املسيح ومل

 

 إستشراف املستقبل ليس عملية سهلة وكثير من الناس عندما تسألهم عن املستقبل 

 لكننا ال ،تكون  إجابتهم "العلم عند هللا " "ال نستبق االحداث "ربما لديهم الحق بالطبع

 نأ  نضع تخمينات بل هو  محاولة لقراءة الوضع الحالي وتطبيق بعض النصائح التي البد

 توضع في االعتبار  الن الصراع حول  إما ان نكون  أو ال  !!التواجد  على الساحة أو  املوت 

 واالستسالم !!فالوسائل التي وضعها العلم في أيدى جماعة االيمان  كل  ما علينا هو إعادة 

 نجيل  والهدف  هو إمتداد ملكوت هللا فالوسيلة متغيرةإلإستخدامها في توصيل رسالة ا

 بينما يبقى الهدف ثابت لذلك علينا ان نفعل ش ئ مهما كان صغير أو ال يرض ى كل  الناس

   بل عليك القيام بش ئ  !!إفعل ش يء يغير  حياة الناس من حولك ويصنع فرق  في حياتهم 

 بارك االخرين أينما توجد !! هذا هو شعارى في الحياة.

واحد.   أننا جسد  استيقظنا على حقيقة  قد  نكون  لكي  أصلي  االزمة   تنتهى هذه  عندما 

إذا تعلمنا هذا الدرس  فإن   كهيئة واحدة  لدينا مسؤولية مشتركة عن بعضنا البعض.

 . مهما إختلفت الطرق فالحياة التي فينا أقوى  اإلنجيل سيعيش في حياتنا بطرق جديدة

 

 لقد أحدثت ثورة  التكنولوجيا تغيير كبير وعلى الكنيسة أن تصل ألهدافها بتغيير@

 وسائلها وكما بدأت كتابة رسالة األنجيل على ألواح البردى واالن نجدها كتابة رقمية

 وبفهارس ووسائط متعددة هكذا الكنيسة الشركة الحميمة هي األساس وهذا نجده في

 القدرة على التفاعل داخل املجموعة و االحساسفيها   املجموعات الصغيرة التي تكون 
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 إن ارتباط الكنيسة كمجموعات أصبح ضرورة وتنظيم  ،له مذاق خاص   بالدور  والكيان

 الشركة والعبادة والتعليم  أصبح له أهمية فبعد أزمة كورونا اكتشفنا ان املجموعات 

 الصغيرة املترابطة التي كانت تعبد في البيت هي التي أستمرت على التواصل والتواجد بينما

  في مبنى واحد 
ً
 املجموعات األكبر التي  لم يكن هناك اى تواصل بينها سوى  الحضور  معا

 والجلوس على املقاعد لسماع الترانيم والعظة وهذا كان النظام املعهود في كل  كنائس 

 العالم، وجدنا أن املبنى كان هو القاسم املشترك وألن هللا خلق االنسان كائن إجتماعى 

 فالبد من التواجد مع بشر وعملية التباعد االجتماعى لعدم أنتشار العدوى  خلفت نتائج 

 كثيرة وسنقف امام دراستها وإدراك  تأثيرها على حياة كوكبنا ربما  في العشر سنوات

 القادمة الن العالم سيتغير واألنظمة ستتكيف مع الوضع الجديد وسيكون  هناك شكل 

 جديد للكنيسة ربما يكون  املجموعات  الصغيرة املرتبطة بنظام الكنيسة عن بعد هي 

 .الطريقة التي سنتحول  لها في املستقبل القريب

وهو أن هدف أهدافنا هو أن نكون  الدرس    ناتعلمنكون قد  هذا أصلي أن  كل  عندما ينتهي  

ِفيَّ    "يسوع  الرب    كما صلى  كنيسة واحدة  َها اآلُب  يُّ
َ
أ ْنَت 

َ
َك أ نَّ

َ
أ َما 

َ
َجِميُع َواِحًدا، ك

ْ
وَن ال

ُ
ِلَيك

َتِني.
ْ
ْرَسل

َ
َك أ نَّ

َ
ُم أ

َ
َعال

ْ
ْيًضا َواِحًدا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن ال

َ
وُنوا ُهْم أ

ُ
ا ِفيَك، ِلَيك

َ
ن
َ
(. ُينظر  21:  17)يو  "  َوأ

 علواإلنسانية والرجاء والشفاء  إلى العمل من أجل العدالة  
ً
 ى أنه تفويض من اإلنجيل عادة

 

كوفيد   جعلنا  والثقافية   19لقد  العرقية  االنقسامات  وراء  فيما  بترابطنا  دراية  على 

واالقتصادية. دعونا نتعلم أن جماعة االيمان مهما كانت يمكن أن تكون كنيسة نابضة 

 من أجل االنجيل وإنتشاره ومن اجل  واحدة جامعة رسولية و بالحياة  
ً
عندما نعمل معا

 . هنا نبنى في ملكوته عدالة ورفاهية الجميعال
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 الفصل الرابع

 والبحث عن فعلهحصاد ال

العمال  بمعنى  الفعله  وكلمة  قليلون  الفعله  ولكن  كثير  الحصاد  ان  يسوع  الرب  قال 

الشغيله وفى كل املجتمعات كلمة تدل على تدنى املستوى الوظيفى و فكرت في سبب قلة  

أنحاء  جميع  في  والخدمات  الكنائس  من  العديد  هناك  ان  برغم  ملكوت هللا  فى  العمال 

ال باسم  يدعون  ، وجميعهم  هنا  العالم  كثيرة  برامج  ونرى  ؟  االنجيل  رب يسوع ورسالة 

وهناك وحتى على مستوى الكنيسة العربية نجد الكثير من االمكانات التى لم تكن متوفره  

من وقت ولكن مازال الفعله قليلون برغم الحصاد اعتقد انها معضلة حقيقية واعتقد  

عتقاد أنه حتى لو كان علينا  ان له اسباب كثيرة منها اننا كمجتمع االيمان تم خداعنا لال 

"العمل" اى الخدمة فى الكنيسة فال ينبغي أن يكون األمر بهذه الصعوبة)بمعنى ان اكون 

 
ً
اخدم(  شيخا علشان  الكنيسة  فى  االقل  النظام    عل  مشكالت  أحد  وجب    والتيهذا 

يعملون   هم  من  كل  أدوار  تحدد  وبقواعد  بحسم  معها  الكنائس    فيالتعامل  مجالس 

الكنيسة بل جميعنا يد واحدة نعمل   فيمصير الخدمة    فيفاليس الشيخ هو املتحكم  

 ملجد فادينا. 

الخدمة  في  نضع حياتنا  أن  نريد  ما   
ً
ونادرا مقاومة  األقل  الطريق  أن يسلك  يريد  اغلبنا 

ن أكون شغيل مجرد عامل فى الحقل واتمم مقاصد هللا في ملكوته وأغلبنا  العملية بمعنى أ

لكن ال نريد أن نبذل مجهود ونريد أن   ،الى مستويات أعلى في الخدمةنريد أن يتم ترقيتنا 

نكون أصحاء لكن ال نريد أن نكون منضبطين فى األكل ونريد أن نكون آمنين من الناحية 

نريد أن نعيش في شركة مع هللا لكن ال نريد قضاء الوقت   ر،املالية لكننا ال نريد التوفي

فى   اننا نخدم هللا ولكن  الجاد نحن ندعى  العمل  ... نحن ال نحب  الحق يقال   
ً
معه يوميا

الحقيقة نخدم انفسنا !!! ربما تكون حقيقة صادمه لكنها هى سبب عدم وجود فعله رغم 

 ستنا ولزم تصحيح املسار.الحصاد وقد كشفت كورونا هذا االمر فى حياة كني
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فى حياة الكنيسة   عدم وجود قدوة حقيقية@خر لقلة الفعله فى كرم الرب هو  أسبب  

مشوش   الخدمة  مفهوم  جعل  املضحية  املتواضعة  الرعوية  القيادية  النماذج  فندرة 

السعى للمناصب واالماكن الكبيرة هو الدليل على انه خادم شاطر وهذا افشل    واصبح

راتب شهرى   عليها  يتقاض ى  وظيفة  مجرد  واصبحت  الكنيسة  حياة  فى  الرعوية  الخدمة 

 وضاعت الرسالة فى ظل ترهل فى تأدية الوظيفة التى بال رقيب وال مساءله

فى الكنيسة فترى الفعله كل واحد    جماعيةعدم وجود رؤية  @سبب اخر لقله الفعله هو  

يعمل بجدول اعمال مختلف وكأنه هو مع نفسه واليوجد غيره فى الحقل او اذا رأى غيره  

الفعله   لضرب  مجهوداته  تركيز  يبدأ  االسف  ومع  معه  الصراع  فى  يبدأ  بجانبه  يعمل 

) ال الحالة  املثل على هذه  (وبرغم زمن   االخرين فينطبق  تنزل  رحم وال ساب رحمة ربنا 

كورونا والكل اغلق مبانى الكنائس اال ان جرثومه الصراع ما تزال موجوده ولزم األمر ان  

 . نقول اشفى يارب مجتمعات االيمان ووحد رؤى القلب لجسد املسيح

 

سبب اخر من قله الفعله و ربما نجد لغة النقد الهدام أكثر من    عدم وجود تشجيع @

والتى أصبحت غير موجوده  ل التشجيع  فيروس كورونا   غة  االيمان وجاء  مجتمعات  فى 

يتسيدوا  ان  االخرين  فى  والتشويه  النقد  تعلموا  ملن  فرصة  اصبح  االجتماعى  والتباعد 

مشهد التواصل االجتماعى واصبح للكل سيف يستطيع ان يقطع فى االخر ونس ى الجميع 

وه واحد  هدف  ولنا  واحد  حقل  فى  نبنى  اننا  نحن  وبهذا  هللا  مللكوت  النفوس  حصاد  و 

 حواجز بيننا وبين بعض ونصنع مذمه وانشقاق فى جماعة االيمان 

 

قله الفعلة بسبب وجود تسلط من نوعية من الخدام ال تريد إعطاء فرصة لالخرين فهو 

سماء   فى  جديد  نجم  وسيشرق  ملكانته  تهديد  بمثابه  يخدم  جديد  شخص  ظهور  يرى 

ربما يظن ،  الخدمة وسيخبو نجمه وربما هذه الخدعة سبب لقلة الفعله فى حقل الخدمة  

 ذا ذهب فال وجود ألخران الخدمة تتوقف على وجوده هو فقط فا
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 :رب الحصاد سيرسل فعله اذا طلبنا بدموع  @

ويالمسون  القلب  من  يعملون  فعله  اجل  نصلى من  ان  نريد  لكننا   !! كثير  الحصاد  الن 

احتياجات مجتمعنا وهذا سيكون االحتياج بعد ازمة كورونا الناس عطاش ملاء الينبوع  

 !!غير الفعله، يا رب الحصاد نصليالحقيقى ماء الحياة ومن يقدم املسيح لالخرين  

 

 -:وعلق الشيخ منير ذكى على هذا الكالم " نجاح الخادم العامل يعتمد على

 .تربية سليمة صحيا ونفسيا فى االسرة وتعليمية كتابية فى االسرة والكنيسة املحلية -1

 .تحصيل علمى وثقافى متعلق بأسلوب الحياة )تطبيقى( فى مجتمع -2

ممارسة )خبرة حياتية( تصقل ماتم فى العاملين السابقين فيكون منتج الخدمة متكامل  -3

لتربية اجيال متكاملة فكريا وعلميا واجتماعيا بطرق قصيرة   ذات كفاءة عالية صالحة 

 .مركزة ناجحة

هو للحصاد  فعله  اخر لعدم وجود  كانت   @سبب  املسيح  ارسالية  ان  الخاطئ  الظن 

عندما قال لهم اذهبوا الى العالم أجمع !! اعتقادى انها ارسالية لكل انسان    للتالميذ فقط

 !!اختبر محبته وغفرانه ان يخبر بحبه الى ان يجئ 

سبب اخر يؤدى الى قله الفعله فى حصاده هو عدم فهم مفهوم امللكوت الذى اسس له  

يقصد انه فى كل مره يتالمس مع احتياجات البشر ويحيهم من موتهم الرب يسوع وكان  

بينما هم  ملكوت هللا  فى  يبنون  انهم  الخاطئ  الفهم  ويدعى اصحاب  ملكوت هللا  يتم  هنا 

يبنون ملكوتهم الشخص ى وتاريخهم الناصع والغريب ان لهم قدرة غريبه على تعبئة الرأى  

! حتى يستيقظ الجميع على كارثة بكل معنى  العام باالكاذيب وان كل ش ئ تمام يا ريس !

الكلمة ويتضح هذا املعنى فى قول الرب لنا انه فى اخر الزمان سيكون هناك من يقول للرب 

  !!صنعنا كل هذا باسمك وكان رده عليهم ال أعرفكم اذهبوا عنى يا مالعين

 في مجلة ”النور“ اللبنانية  1972كتب االب متى املسكين فى عام  
ً
للروم األرثوذكس، م مقاال

يقول فيها: ”إنَّ عدم اكتمال جامعية الكنيسة ووحدتها حتى اآلن بين كنائس العالم، إنما  
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 وأمين؛ بل أن ُنراجع أنفسنا 
ً
، ال أن ُنراجع الهوتنا، فالهوتنا صادٌق جدا

ً
ُيلحُّ علينا جميعا

البشر؛    ِ
لكل  واحٍد  كأٍب  هلل  رؤيتنا  ح  ِ

ُنصح  حتى  الصحيح  الهوتنا  إدراكنا  على  ح  ِ
وُنصح 

ٍص واحٍد وفاٍد  ِ
 
ى اإلنسانية كلها هلل   للمسيح كُمخل ِ َمن يدعو باسمه، الذي تبنَّ

واحٍد لكل 

لنا بااللتزام، حتى ولو   
ً
أخا إنسان، باعتباره  نا لإلنسان، كل  ُحبَّ ح  ِ

بدون تمييز؛ ثم ُنصح 

ناَصَبَنا العداء“.هذا الفكر املستنير فى هذا الوقت لم تلتفت له الكنيسة وحان االوان النها 

والبد من االلتفاف معا ككنيسة جامعه ونحتاج ان نصحح اللحظة الحاسمة للحصاد  

 ؟ خليقته  لإلنساندراكنا للمسيح فادينا ونصحح حبنا إ
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 الفصل الخامس

 األوسط الشرق  الكنيسةفي مستقبل

 

النظر الى املشهد   تواجد مؤثر واقول الصدق أم فقط   على الساحة هل نتطلع الى تواجد

ما   هل  نتساءل،  يجعلنا  املهجر  وبالد  مصر  فى  سواء  اإلنجيلي،  للمجتمع  عامة  بصورة 

يؤكد     وصلنا اليه حتى االن من تواجد على الساحة وتأثير فى املجتمعات التى تواجدنا فيها  

باء ووصلت بنا الى هذا الوضع  ارسالية الكنيسة وبناء امللكوت هل األهداف التى وضعها اآل 

أضع     فوضوي كل واحد يصنع ما يحسن فى عينيه !! أم وضع   تواجد مؤثر   االن حققت

في هذا الكتاب تحليلي الخاص للمشهد اإلنجيلي الذى أصل فيها إلى نتائج ربما تهم صناع 

االنجيلية الكنائس  فى  فى   القرار  والخدام  الشباب  وقادة  العربية  املجتمعات  مجتمع  فى 

 الشرق األوسط!! 

القضايا   بين  االشتباك  فض  الدراسة  هذه  فى  ونحاول   
ً
جدا متشابك  اإلنجيلي  املشهد 

فى الشرق  العربية  فى املجتمعات  الشائكة ورصد ألهم مظاهر التأثير للحركة االنجيلية 

الكتاب  األوسط. هذا  خالل  عن    من  بعيد  متوازن  بتقييم  الراهنة  الحالة  نستعرض 

مور ونختم بنظرة مستقبلية للحركة اإلنجيلية فى الشرق األوسط فى ظل الشخصنة لأل 

أى   الدراسة من  فى هذه  متجردين  امللكوت  بناء  البحث عن  إطار  وفى  الحالية  التغيرات 

أغراض شخصية لكننا نرصد التاريخ ونتحقق من األهداف ونتطلع برجاء لعمل إنجيلي  

 متميز فى الشرق االوسط. 
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 األوسط:تاريخ العمل اإلنجيلي فى الشرق  

 

مام تحديات ليست بالهينة  أوسط يجد إننا  املتابع الجيد للحالة االنجيلية فى الشرق األ 

البعض   بعضهم  عن  بمعزل  العربية  بالدنا  فى  اإلنجيلين  يواجها  أن  يصعب  والتى 

فالتحديات تكاد تكون متشابهة الن أغراض وأهداف االنجيل واحدة والوصول اليها ربما 

مجتمعات   في  املحلية  الكنيسة  أى  املؤسسة  على  التحديات سواء  هذه  مواجهة  يحتاج 

االوس مسيحية  الشرق  اقلية  داخل  اقلية  بوصفها  االسف  و ط  الكنائس  تمع  عتبر 

التقليدية أن الحركة االنجيلية حركة دخيلة عليها وتحاول أن تربطها باالستعمار الذى 

نبته غريبة تعتبرها  التاسع عشر وربما  القرن  أواخر  فى  املنطقة  تراثها    وغربية  ساد  عن 

 سؤالوال الشرق أوسطى والقبطى الجذور  املسيحى

  

باطل به  يراد  حق  أم  صحيح  الكالم  هذا  حركة     هل  ترجع  نعم  الحقيقة  نصف  ألنه 

االرساليات الى بداية الزحف االستعماري على بالد الشرق االوسط ولكن اصبح مع الوقت  

العمل اإلنجيلي له قادة وطنيون يعملون بأهداف جادة ملحاربة الجهل والفقر واملرض فى  

 ما يزال تأثير هذه الحركات االرسالية قائم حتى هذا العصر. بلدان الشرق األوسط و 

وربما يكون الهدف هو إبعاد الحركة اإلنجيلية من املشاركة فى العمل الروحي والتنموي 

ببلدان الشرق األوسط وإضعاف تأثيرها ولكن أثبتت األيام ان اإلنجيلين لهم تراث تاريخي  

ولكن الدارس الجاد يستطيع ان موضوعي  وغير  للعمل ال ينكره إال شخص غير محايد  

يقول ان الحركة اإلنجيلية هى التى أيقظت الكنائس التقليدية من غفوتها وصار العمالق  

النائم يعمل بشكل يتوافق مع مبادئ امللكوت بعيد عن املوروث الشعبى العقيم الذى لم  

الشرق   املجتمعات  فى  الكنيسة  نمو  فى  عصور  أوسطية  يساعد  االن  فى  لكن  سابقة 

كل   بين  مشترك  امر  اصبحت  الكنس ي  العمل  فى  االنجيلية  الطرق  ان  ترى  أن  تستطيع 

   الطوائف املسيحية فى البلدان العربية
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األوسط الشرق  مسيحيو  مر   واالقتصادية    لقد  والسياسية  التاريخية  امِلحن  بشتى 

  والدينية منذ تأسيس الكنيسة األولى.

األهم   السؤال  اإلنجيليةالكنيبقى  أين؟   يسة  إلى   إلى  النظر  يتعين  للتاريخ  رصد  فبعد 

مع  العالقة  في  اإلنجيلية  الكنيسة  ودور  االوسط،  الشرق  في  اإلنجيلي  الوجود  مستقبل 

املجتمع املصري، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها منطقة الشرق األوسط عموما  

مد يده بالقتل للجميع ونحتاج أن  والكنيسة بصفة خاصة فقد اتى علينا ارهاب اسود  

 وأعتقد 
ً
نفهم كيف نتعامل مع هذا والهجرة للمجتمعات املسيحية فى الشرق ليس حال

انها ستكون كارثة بدأت املسيحية تختفى من اماكن كثيرة فى لبنان والعراق وسوريا وقرى  

التهديد بالقتل   هاجرت الى البالد املتقدمة أمال فى حياة افضل بعيد عنالعراق    فيبأكملها  

خال ومن  الشخصية    لوالذبح  الالجئين  تجربتي  مع  الشرق  والعمل  املسيحيين  وجدت 

تى هاجروا  ال اوسطيين املهاجرين ينغمسون فى انشطة خاصة بهم بعيد عن املجتمعات  

اليها ويعيشون حالة من االغتراب والبحث عن هوية وخصوصا الجيل املولود هناك هش  

املجت تحديات  اما  الحداثة جدا  بعد  وما  الحداثة  مواجهة  يستطيع  وال  الغربية  معات 

الى استيعاب املوقف     بأدوات ومبادئ الزمان نحتاج  شرق اوسطية ضعيفة وعفى عنها 

من جديد والتعاطي مع مستجدات املوقف لالجتهاد والوصول إلى حلول تساعد الكنيسة 

عاتها التى تتواجد فيها سواء  الشرق اوسطية ان تندمج في مجتمعاتها تصنع فرقا في مجتم

 اوطانهم او مجتمعات الهجرة التى هاجروا إليها. 

 

 

الظروف    فى   يقول دكتور سليم منير فى مقالة رائعة تلخص وضع مسيحيي الشرق األوسط

وحتى  التاريخية التى مر بها الوطن العربي منذ االستعمار الصهيوني وتأثيره على املنطقة  

يعلل انحدار الحركة القومية العربية الربيع العربي وما تم من خراب في اوطاننا العربية و 

فيؤكد ويقول : " ان انتصار اسرائيل    ٦٧ونكسة  الى انتصار اسرائيل  وتيار عبد الناصر  
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على كل من مصر واألردن وسوريا قاد وبشكل واضح الى    ١٩٦٧عسكري في حرب عام  ال

إظهار ضعف الحركة القومية العربية وزاد من شعبية االخوان املسلمين. استغل اإلخوان  

الحل ملشاكلهم   العربية ال تملك  الفرصة لكي يثبتوا للناس بأن القومية  املسلمون هذه 

املناد الشعارات  تظهر  اإلخوان وابتدأت  جماعة  قوة  أخذت  الحل.  هو  اإلسالم  بأن  ية 

وكل من مصر وسوريا    التي نشبت بين اسرائيل من جهة  ١٩٧٣باالزدياد بعد حرب عام  

وتأسيس  اإليرانية  الثورة  نجاح  الى  إضافة  السويس،  قناة  واسترجاع  اخرى  جهة  من 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

األوسط فإن  نشوء حركة اإلخوان املسلمين قد زاد أما بالنسبة للمسيحيين في الشرق 

ون إلى فترة التمييز الذي  من التعقيدات التي كانت موجودة باألصل. رجع املسيحي 

واجهوه بسبب هويتهم الدينية، اذ أصبح اآلن هناك تفسيرا مختلفا للدين اإلسالمي 

ن وفقا ألحكام الشريعة. رافق هذا ا ل حالة عداء اشتمل على فرض نمط حياة معي  لتحو 

تجاه مسيحيي الشرق األوسط اذ كان ُينظر اليهم بنظرة شك على أنهم أدوات لتنفيذ  

 سياسات الغرب في الشرق األوسط.
 

العربية القومية  الحركة  إجهاض  الى  أدت  التي  العوامل  هذه  جانب   كاالستعمارية   الى 

االسرائيلي والصراع  هناك   -الغربية  كان  املسلمين،  اإلخوان  حركة  ونشوء  الفلسطيني 

 أدى الى خلق الفوض ى وهدم الهيكل التنظيمي للدول وهو غزو أمريكا للعراق.  
ً
عامال اخرا

املتطرفة   االسالمية  الجماعات  من  املزيد  ظهور  الى  هذه  والفراغ  الفوض ى  حالة  قادت 

حة وفرض سيطرتها
 
الدولة االسالمية أشهر    واملسل املناطق. وقد كان تنظيم  على بعض 

 هذه الجماعات.

 على املسيحيين واألقليات الدينية األخرى في كل  تنظيم الدولة اإلسالميةكان وقع 
ً
مدمرا

من سوريا والعراق. لقد ارتكب هذا التنظيم أعماال وحشية في حق املسيحيين واألزيديين 



 90 

ر بعض أقدم الكنائس امل وجودة في هذه املناطق. دفعت هذه الظروف املسيحيين الى  ودم 

 الهجرة الجماعية من تلك املناطق خوفا على حياتهم.

م ألخذ خطوات عملية  
 
لقد دفع انهيار األنظمة العربية وغزو العراق بالشباب العربي املتعل

ت هذه الثورة بمظاهرات ضد نظام ال
 
حكم الحالي،  آلت ملا يعرف بثورة الربيع العربي. تمثل

التواصل   وسائل  استخدموا  الذين  م 
 
املتعل الشباب  فئة  من  مشاركيها  أغلب  وكان 

ة في بلدانهم .    االجتماعي ووسائل أخرى ملواجهة األنظمة املستبد 

إلى الهجرة إلى دول الغرب كوجهة أولى،    ان كل هذه املوجات الصادمة دفعت باملسيحيين

نين بذلك عقلية “الغيتو”. ال زال انخراط    بينما بقي البعض منهم منعزلين في بلدانهم متب 

كان   كما  السياسة  املجتمع وعالم  في  املسيحية محدودا  واملؤسسات  املسيحيين  القادة 

ى الكثير منهم وباألخص من املجتمع اإلنجيلي الهوية   الحال على مر  القرون املاضية. تبن 

لين االعتراف والتركيز على هويتهم السماوية   املزدوجة معترفين بهويتهم األرضية ولكن مفض 

كاستراتيجية هروب من مواجهتهم للوضع الراهن. استمر املسيحيون في شيطنة املسلمين  

وتجريدهم من مشاعرهم اإلنسانية. ان هذا الفكر يتعارض مع تعاليم السيد املسيح التي  

املذكو  األسباب  ولهذه  مجتمعنا.  في  والنور  امللح  نكون  بأن  نا 
 
أقوم تحث سوف  هنا  رة 

 بمناقشة أهمية تفاعل مسيحيي الشرق األوسط مع الوضع السياس ي. 

 

ر الكثير من املسيحيين مع موضوع االنخراط السياس ي. نتعامل مع األمور السياسية 
 
يتعث

خنا بقذارتها. اال أن هذا سيعتمد على 
 
كأنها أمورا دنيوية وخاطئة وكأن السياسة ستلط

م هي فن  " جون ستوت تعريفا مفيدا للسياسة قائال إن السياسة    تعريفك للسياسة. يقد 

مجتمعي إطار  في  سويا  تفادي   "العيش  الصعب  من  أنه  نجد  التعريف  هذا  خالل  من 

 السياسة اذ أننا جميعا نعد  جزءا من املجتمع.

ة، اذ أنه قض ى وقتا كبيرا في معالجة قضايا تتطرق لكيفية  ان تعاليم يسوع كانت سياسي 

العيش مع بعضنا البعض ونظرتنا لآلخرين. كان جل  ما قاله وفعله يسوع سياسيا وقد تم   
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د يسوع كان بمثابة عمل سياس ي،  س في ظل االحتالل الروماني. حتى إن تجس  في جو  مسي 

لعالم للمشاركة في الطبيعة البشرية املجتمعية. لقد أرسل يسوع أتباعه ألنه قد أتى “إلى ا

خه   أعلنه ورس  الذي  ملكوت هللا  كان  وأكثر من ذلك،  الش يء.  بذات  ليقوموا  العالم  إلى 

يسوع عبارة عن نظام اجتماعي جديد ومختلف يحتوي على قيم ومعايير تتحدى تلك التي  

تها املجتمعات القديمة واملنهدمة”   .تبن 

ال أقصد من هذا الكالم بأن يسوع كان منخرطا في نظام الُسلطة السياس ي. لم يؤسس 

لتعاليمه. م يسوع   يسوع حزبا سياسيا وكان ضد أي تفسير سياس ي   من هذا،     قد 
ً
بدال

 
ً
  نظاما

ً
 نستطيع من خالله أن نرتئي العالم من حولنا.  جديدا

 

لسياسية التي كانت نشطة في وقته.  لم يسمح يسوع لنفسه أن ينساق ألجندة األحزاب ا 

ة أال وهي احضار ملكوت هللا من أجل مصالحة البشرية   لكن كانت له أجندة سياسية مهم 

ين لالنفصال عن العالم بل ألن    مع هللا. إننا كمسيحيين وأعضاء في الكنيسة لسنا مدعو 

ة واملتجددة. كتب جون هاو  رد يودير “إن نكون نموذجا ملا ستكون عليه الخليقة املفدي 

االجتماعية  الحياة  يكون  ناحية  من  لنا وبشكل مسبق مشيئة هللا  ر  املسيح يصو  جسد 

منفصلين يحكمهما نظامين مختلفين وليس هما    نللبشر. إن  العالم والكنيسة ليسا جزئيي

الن مستويين مختلفين من حيث خضوعهم للرب.  
 
ا يشك مؤسستين بمهام متناقضةـ وإنم 

  ة اليوم ألن تكون على صورة العالم بشكله النهائي”.إن الكنيسة مدعو  

ال يمكن ألي شخص يهتم بالعدل والسالم واملساواة والشركة االجتماعية بأن يتفادى 

االنخراط في السياسة. يكتب ستوت بأنه علينا أن ننخرط في العالم وأن نجعل أيدينا  

سخة ومتعبة”
 
يودير أيضا إلى أن مصطلح  بينما ننظر للعالم بنظرة العطف. يشير  “مت

“اكليزيا” الذي نترجمه على أنه الكنيسة هو مصطلح سياس ي باألصل. “إن املعنى األصلي  

لكلمة اكليزيا يكمن في مفهوم سياس ي ويعني حرفيا “الدعوة الجتماع” بهدف قضاء 

 مصالح عامة إنابة عن املجتمع.
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ان السؤال ليس إن “كان علينا كمؤمنين وأتباع يسوع بأن ننخرط في السياسة أم ال،   

ألننا نحن بصورة أو بأخرى منخرطين فيها سواء أعلمنا بهذا أم لم نعلم. إنما علينا أن 

نسأل “بأي شكل يمكننا االنخراط في السياسة؟” و “كيف نقدر كأتباع ليسوع بأن 

 ؟”.فيها  اإليجابيلى احداث التغيير نتفاعل مع مجتمعاتنا ونعمل ع

يعالج البروفيسور األمريكي ريتشارد هورسلي هذا املوضوع في سياق القرن األول ميالدي 

يتم   ما  عادة  آنذاك.  الرومانية  االمبراطورية  حكم  ساده  والذي  يسوع  فيه  عاش  الذي 

الى   النظر  الثقافي والديني. عند  اإلطارين  في  االمبراطورية  في سياقه شرعنه حكم  يسوع 

ر يسوع على أنه املخلص   ى عن عدسة الفردية الغربية والتي تصو 
 
الحقيقي علينا أن نتخل

كان   ذلك،  عكس  على  خالدة.  بحقائق  ينادي  الذي  السياس ي  والقائد  الشخص ي 

يقود حركة تجديد في املجتمع تصادمت مع النظام االستعماري األوروبي ومع بعض    يسوع

اليهود املجتمع  تجديد هللا فئات  بأن  مفادها  يسوع  رسالة  ان  الرومان.  مع  املتواطئة  ي 

لغير   بل  لليهود وحسب  تكن  لم  أنها  أي  واحدة،  فئة عرقية  يكن حصرا على  لم  لشعبه 

ي  تحد  بمثابة  هو  يسوع  بها  جاء  التي  للرسالة  وفقا  السلوك  كان  فلذلك  أيضا.  اليهود 

العيش في  الرسالة  هذه  تكمن  اإلمبراطورية.  وبكلمات   لسلطة  مجتمعي،  إطار  في  سويا 

  أخرى يعد  هذا بمثابة االنخراط السياس ي.

منا يسوع أن نحياه يجب أن يعكس تعاليمه من ناحية ملكوت هللا.  
 
ان املجتمع الذي عل

ة   اخالقي   
ً
قيما نظهر  أن  علينا  كشعبه  ونحن  ص 

 
واملخل الرب  هو  امللك  يسوع  إن  أوال، 

إله عادل ورحيم وليس لديه تمييز على أساس الجنس تعكس صميم هذا امللكوت. ان هللا  

ل يسوع أن يكون مثل الخميرة، مؤثرا 
 
أو العرق او خلفية الشخص. على املجتمع الذي يمث

ات الخميرة قليلة العدد ولكن أثرها يكون   على كل أفراد املجتمع من حوله. قد تكون حب 

أفراد وكمجتمع وكيف علينا أن كبيرا في املجتمع. في القسم التالي سوف أعرض دورنا ك

 نعيش حياتنا في خضم  ما نعانيه من فوض ى وتقلبات سياسية واضطهاد. 
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بالطبع هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ للكنيسة العربية ومدى تأثيرها لكنني سأرصد بعض  

االنجيلية  الكنيسة  حياة  في  ساطعة  لظواهر  ومحللين  باحثين  من  التاريخية  الظواهر 

 وتعلن املجد هلل :  تحكى تاريخها  

 ٧٠من صفحة د. أن أميل ذكى تكلمت عن ذاكرة الكنيسة االنجيلية في مصر في أكثر من 

جيل  سنة ورصدت قصة من أروع القصص التي تؤكد التأثير املبارك للعمل اإلنجيلي في  

شخاص مؤثرين مملؤين بعمل الروح الرواد والذى صنع فرقا في األماكن التي تواجد فيها ا

س وبمحبة يسوع للنفوس وتكلمت عن سيرة ذاتية للسيدة نادية منيس عبد النور  القد

 الشاهدة األمينة -نادية منيس عبد النور  تقول:

زت به من مواهب   بينما اعتلت نادية الفتاة في سني صباها مسرح كنيستها في القللي ملا تمي 

السيدة في سني نضجها أن تجعَل مكانها  تمثيلية وشعرية وإتقان للغة العربية، آثرت نادية  

 عن األضواء. لم تختر أن تكون خلف الستار بسبب خوف أو خجل،  
ً
في الكواليس بعيدة

وال لقلة املواهب أو العالقات، ولكن ألنها أدركت أن دعوتها اإللهية الخاصة أن تدعم،  

د الرب في حياتهم  وهي في الظل، كلَّ َمْن حولها ليكونوا في املقدمة محققين بذلك مقاص

وحياة الكنيسة. وبسبب جديتها في العمل واستمراريتها في العطاء تحول الكثير من أحالم  

 .الكنيسة إلى واقع معاش

سنة املاضية، ومازالت   70، وعلى مدار الـ  1950كانت نادية منيس، منذ زواجها في عام  

الكثيرون   يعتبرها  لذا  الكنيسة،  تاريخ  على  األمينة  فقد  الشاهدة  الكنيسة".  "ذاكرة 

: الهيئة 
ً
عاصرت البدايات إلنشاء أربعة كيانات كبيرة في دائرة السنودس والكنيسة. أوال

: رابطة السيدات العامة خالل   1952عام   CEOSS القبطية اإلنجيلية
ً
في قرية ِحرز. ثانيا

من   السي1958  –  1956املدة  رابطة  مع  نصر  بمدينة  املسنين  دار  إنشاء   :
ً
ثالثا دات  . 

  
ً
 نائبا

ً
: املركز الطبي اإلنجيلي باألزبكية، حيث عينتها رابطة السيدات عضوا

ً
العامة. رابعا

 .1994عن الرابطة في املجلس الطبي عام 
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الكالم لن ينتهى عن املشهد اإلنجيلي وكيف صنع الرب من اشخاص قليلون تأثير ملحوظ  

ردن فلسطين سوريا والعراق  رض الواقع في بالد الشرق األوسط في لبنان مصر األ أعلى  

والسودان ودول الخليج ودول املغرب العربي عن طريق العمل املرسلى وهذا ما ننتظره في 

ال شك أن العمل اإلنجيلي مر بمراحل صعبة فى كل دول الشرق األوسط ألن  املستقبل.  

الكنائس  لدى  الهرطقة  من  نوع  يكون  يكاد  الغرب  من  القادم  املصلح  الفكر  قبول 

كفر باملعتقدات املوروثة  تقليدية التاريخية فى الشرق ويعتبرون الخروج عن امللة هوال

والتى نمت فى بالد الشرق االوسط قبل مسيحية الغرب بأالف السنين موروثة والتى نمت 

 فى بالد الشرق االوسط قبل مسيحية الغرب بأالف السنين.

  التى تواجه العمل اإلنجيلي كثيرة ومتشاب التحديات
ً
كة ولكن التحدي الحقيقي هو داخليا

القيادة على  فقدرتهم  العربية  املجتمعات  فى  اإلنجيلي  العمل  قادة  فى  مناخ   ويتمثل  فى 

مشجع يساعد على نمو العمل واستقراره ولكن كثرة املشاحنات والصراعات الداخلية  

اجه العمل تقتل أى عمل وتقود الى انعدام التأثير واعتقادي ان اهم التحديات التى تو 

املحلية مجتمعاتهم  فى  التأثير  يستطيعون  قادة  صناعة  هو  بأبداع  اإلنجيلي 

 وبقيادة روحية حكيمة تصنع التاريخ وتؤثر للملكوت   وابتكار

مع االسف تعتبر الكنائس التقليدية ذات الجذور التاريخية أن الحركة االنجيلية حركة  

الذ  باالستعمار  تربطها  أن  وتحاول  التاسع  دخيلة عليها  القرن  أواخر  فى  املنطقة  ى ساد 

 عشر وربما تعتبرها نبته غريبة عن تراثها املسيحى والسؤال 

باطل به  يراد  حق  أم  صحيح  الكالم  هذا  حركة    ألنه   هل  ترجع  نعم  الحقيقة  نصف 

االرساليات الى بداية الزحف االستعماري على بالد الشرق االوسط ولكن اصبح مع الوقت  

العمل اإلنجيلي له قادة وطنيون يعملون بأهداف جادة ملحاربة الجهل والفقر واملرض فى  

 لعصر. بلدان الشرق االوسط وما يزال تأثير هذه الحركات االرسالية قائم حتى هذا ا

وربما يكون الهدف هو إبعاد الحركة اإلنجيلية من املشاركة فى العمل الروحي والتنموي 

ببلدان الشرق األوسط وإضعاف تأثيرها ولكن اثبتت األيام ان اإلنجيلين لهم تراث تاريخي  
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للعمل ال ينكره إال شخص غير محايد ولكن الدارس الجاد يستطيع ان يقول ان الحركة  

هى يعمل   اإلنجيلية  النائم  العمالق  وصار  غفوتها  من  التقليدية  الكنائس  أيقظت  التى 

بشكل يتوافق مع مبادئ امللكوت بعيد عن املوروث الشعبى العقيم الذى لم يساعد فى  

 نمو الكنيسة فى املجتمعات الشرق أوسطية. 

وروث "ولكني أرى أن العمالق اليزال نائم وغارق في املالبعض علق على هذا الكالم وقال  

  البشري القديم وال يعمل بتوافق مع مبادئ امللكوت"

ربما تتعدد اآلراء حول هذا املوضوع لكن التوسع واالمتداد للكرازة املرقسية ال يستطيع  

 أحد ان ينكره بغض النظر عن املحتوى واملضمون. 

  ....نرجع الى املشهد اإلنجيلي وهذا موضوعنا األساس ي

العاملية عصفت بكثير من االنشطة االحتفالية التى تعود عليها االنجيليين جائحة كورونا 

الحركة االنجيلية الجتذاب  التى تميزت بها  الروحية  التسلية  املؤتمرات ومهرجانات  مثل 

شباب جديد لها ولكن البعض تنبه الى استخدام امليديا للتواصل مع االخرين واملحتاجين 

مقا على  وتشجيعهم  للحياة لكلمة هللا  معنى  تعطى  اهداف  الى  واالنضمام  االحباط  ومة 

والثبات فى النمو فى معرفة هللا ألجل ذلك نرى كثير من األنشطة طريق االنترنت بما فيها 

طريق  عن  املؤتمرات  االنترنت  عبر  الالهوت  كلياته  من  العديد  فى  الالهوتية  الدراسات 

 الزووم

 

فى املشهد اإلنجيلي قلت املياه     هكذا الحالالعطش ظاهرة بيولوجية نتيجة نقص املياه  

أى نوعية التعليم الجيد فصار العطش عند الكثيرين للمياه الحية ظاهرة فترى الناس  

يستمعون ملشاهير الخدام ويجرون ورائهم هنا وهناك طالبين االرتواء لكن الحقيقة انهم 

 النهم لم ينقبوا عن املاء الحى بأنفسهم بل اع
ً
غيرهم فاملشهد    تمادهم علىيزدادون عطشا

وبسبب   الخدمة  سماء  فى  يسطعون  الذين  النجوم  الخدام  ظاهرة  نجد  االن  اإلنجيلي 

برغم امكانياتهم العادية وهذا ان دل على ش ئ    ن امليديا وربما لضعف الساحة يتعاظمو 
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دل على ظاهرة طفولية فالغذاء املهضوم اسهل واملعلب واملستورد اطعم ولكن غير صحى  

التلمذة واال  سرة والكنيسة عليها ان تبدأ بتحضير طعامها الصحي بنفسها وهذه عملية 

الى خاليا  كنائسهم  ليحولوا  القادة  من  الى مجهود  وتحتاج  اإلنجيلي  املشهد  فى  املفقودة 

فى   عادى  شخص  هو  الراعي  تجد  امليجا  كنائس  فى  بأنفسهم  عسلهم  يصنعون  نحل 

التركيز عليه بشكل فى     الكنيسة وال يتم  الحقيقي  نجومي بل هناك رعاه كثيرين باملعنى 

الصغيرة وهم املسؤولي املجموعات  قادة  التعليم ومساعدة   نالكنيسة وهم  تقديم  عن 

بنفسه وعلى    أكلهاملؤمنين الجدد بشكل مباشر على االلتزام بحياة يستطيع فيها تحضير  

اطفال يرعون    نائسكنيسة الشرق ان تبدأ فى تعميم هذا االمر قبل ان تجدو شعب الك

 اطفال وهنا تبدأ الكارثة واالنهيار ملنظومة بناء امللكوت

 سؤالي للكثيرين

 صالح؟؟إهل نحتاج الى 

 صبح لسان حالها ألقد انصاع الكثيرين الى الجماعة التى 

 ان الزمان جاد علينا بأفضل ما كان !! 

 االصالح ولكن اقول الصدق لقد طفح الكيل من هؤالء الذين اسكتوا صوت 

 بدواعي املكانة والرموز وشكلنا قدام الناس 

ْمرِ 
َ ْ
وِلي األ

ُ
َوأ ومن    من الحاشية لقد صنعنا اله ونطلب من الجميع السجود والطاعة لهم 

وسيلفظ لالبد وسيكون خارج الخدمة  يخرج عن التيار سيصعق من قائد واتباع التيار

 . حتى اشعار اخر

املخلصين للكيان لم يقدر لها النجاح وانا شاهد    سيشهد الزمان ان محاوالت االصالح من

عن تجربة عاصرتها بنفس ي وصاحبها فى يد هللا االن ولكنه كتب كتاب شاهد على التاريخ 

سكت هؤالء    كيف   حتى االن وما قاله يصف املشهد بشكله البشع الذى يجعلك تقول 

 ان حكمدار الظلم  وكيف تم ربط ابو سويلم امام الجميع وبرغم انه ممسك باألرض اال

 
ً
كما جسدها    هذه الصورة   انتهى املشهد عند  ربطه من رجليه وسحله امام الجميع وغالبا
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واقول بكل الحب للجميع ان الحق سيظل     املخرج العبقرى يوسف شاهين فى فيلم االرض

تكبر   من  فى وجه  فى كل جيل من يقف  مات سيستيقظ  ابو سويلم  لو  له سلطان حتى 

ويقول   ...وتجبر  سنقول  الرقبة  قطع  مصيري  لو  حتى   !! لك  يحل  ال  لك!!    له  يحل    ال 

السكوت عن الحق ليس من شيمة الحكماء ولكن ينبغي ونحن نعلن الحق نعلنه بحكمة  

لألمور  شخصنة  والنفاق     بدون  الرياء  تيارات  وجه  فى  وبقوة  وموضوعية  وبحيادية 

كبير من املخاوف من قول الحق ربما   والظاهرة التى اراها االن فى املشهد عموما يوجد كم

بالتأكيد قد تعاون بشكل او بأخر فى غطاء    العتبارات كثيرة فمن خاف من قول  الحق 

كشف  فى  والرغبة  الحق  قول  حساب  على  الفاسد  الكيان  صورة  وتجميل  الباطل 

 وربما يكون فى حالة فقر شديد ويعلل ذلك بان من يملك يتكلم وال يريد ان يقف   املستور 

يأكل عيش ويربي أوالده وربما يعانى من الخوف بسبب    امام شالل الفساد ألنه يريد ان

 باملثل اضرب املربوط يخاف السايب  
ً
فهل بعد هذا تجد     ما راه حدث لشخص اخر ضربا

الكيل لقد طفح  الحق  قول  ننس ى   من يستطيع  القيادة     وال  فى وجه  الحق  قال  املسيح 

الشرور بل ذهب إلى إعالن الكلمة والحق فصار للبشرية طريق  الدينية ولم يهاب الفساد و 

للخالص وفدى قلب البشرية املريض ودفع الثمن فى قول الحق ليشتري نفوس البشرية  

ويغتسل ويتقدم الن الرب    من قبضة الشرير والى االبد واالن كل واحد يحتاج ان يذهب

 ه املختار.محيطة بشعب مفاسد وشرور كل سيعمل بنا عمال عظيما ضد 

 

فال تخف جمد قلبك قول الحق ودعوتي ان نقف جميعا فى وجه الرياء والنفاق ال بديل  

للظلم   يطبلون  ومن  النفاق  باعة  وتطرد  للصيارفة  املوائد  تقلب  حياتية  ثورة  عن 

الن لي نفوس كثيرة   "  تكلم وال تسكت"والظالم فى عصر ال يحتمل التأجيل فى قول الحق  

االسود     بالتأكيد من انياب   ر تابعين الحق وينقذنافى هذه املدينة ورب الحق سينص

امللك ونقول للظالم  فى وجه  الحق  الجائعة وعلينا ان نقف مع دانيال ونصلى ونعلن 

وللنظام الذى يصنع هؤالء توقف فاملنظومة تحتاج اصالح ومن يقول الحق يحرك قوى 
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فال تصمت وقول وال   حقمهما كانت التوازنات واالعتبارات ال يحق اال قول ال  االصالح

علق رجل هللا االخ عبدهللا    تخف ربك اله قدير يستطيع ان يخلص من جب االسود.

م  
 
سمير وكاتب الترانيم املوهوب على هذا الكالم وقال" تفنيد حقيقي للواقع عدم التكل

مبادئ   الكنيسة  ر  ُتصد  أن  املفترض  من  والرياء.  النفاق  أشكال  من  هو شكل  بالحق  

العكس بأن يتم استيراد  امللكوت   ال أن يحدث  في املجتمع  للتأثير اإليجابي  الخارج  إلى 

املسيح كان مبادئ الشارع إلى الكنيسة من خالل أشخاص وربما قائمين على الخدمات.  

احيانا اقترابك من املشهد عن قرب  أكبر ثائر للحق، الحق املغموس بالحب  والعدل. "

لكن فى فترة قصيرة من الزمن    الحظاتها عن بعدتستطيع م   يجعلك تدرك تفاصيل لم

الى كنيسة  ١٩٩٩الثمار من كنيسة النخيلة     أراني هللا كنيستنا االنجيلية من الجذور الى

تستطيع كتابة املشهد عنها بمرور    ربما يقول هل شجرة الكنيسة االنجيلية٢٠٢٠   املهجر

فقد     من الجذور الى الثمار    يةسريع اقول نعم في اماكن خدمتي فى العشرين عاما املاض

ذهبت للخدمة فى النخيلة اول كنيسة انجيلية فى تاريخ العمل اإلنجيلي ثم العامرية زرعة  

وخدمت فى الكويت وسط تجمع     من كنيسة السراي وسط األسر الصعايدة املهاجرين

   فريد من
ً
وسط الكنائس االنجيلية فى الشرق مصر لبنان فلسطين سوريا العراق وأيضا

املغتربين في    الصعايدة  املختلفه  العمل  مجاالت  في  العاملين  الرجال  من  العزاب  )بيوت 

، الكويت في أجواء مناخية صعب
ً
الشرابية االنجيلية  كنيسة  فيوبعد ذلك خدمت  ه جدا

وكان لى بصمة في دفع الكنيسة    حي شعبي عريق فى مصر     ووجدت تاريخ الكنيسة أمامي فى

ن املهجر  أثم اتيت الى املهجر وك لتأسيس حضانة ومركز طبى لخدمة املجتمع وبعد ذلك  

واملهاجرين هم نصيبي وقرعتي ولكن فى املهجر تستطيع أن ترى املحصلة أو االنتاج فهو  

حصلة العمل اإلنجيلي من خير الرجال والسيدات املهاجرين فى كنائس املهجر تعرفت م

 على قصص كفاح وكأنه كوكتيل من ثمار العمل اإلنجيلي فى الشرق من كل البالد !! 

 

 

 

 



 99 

 

من الجذور النخيلة الى الثمار امريكا والكيان اإلنجيلي شجرة تعانى من اإلهمال وعدم 

لرعاية هذه الشجرة الذى أنهكها عوامل املناخ القاس ي    الرعاية وتحتاج لتضافر الجهود

الطبيعة آفات  الصعبة ومخاطر  األرض  الكيان    وظروف  لنداء شجرة  فهل من مجيب 

 اإلنجيلي ؟؟

 

وهذا كتاب    التى نعيشها فى واقعنا   الظواهر   لي مصطلح تم ابتكاره لرصداملشهد اإلنجي

وأبن وألنى اعتبر نفس ى إنجيلي من جيل الوسط     ضع فيه خطط للعمل وليس للهجومأ

ويستطيع ان يرى الظواهر بعين ترصد الواقع بدون انتقاد الشرق    فيللكنيسة االنجيلية  

ما   هذا  ان  اعتقادي  لذلك  ال وشخصنة  للبناء  نقض!!  ال  للنقد  دعوة  ونحتاجه  نريده 

 للهدم. 

 بل محاولة لرصد ما هو سلبى وما     فى املشهد اإلنجيلي   رصد الظواهر@
ً
ليس انتقادا

 إنقاذه. هو إيجابي ونحاول ان نضع ونرسم خطط للعمل الجماعي إلنقاذ ما يمكن 

  

ال تأتى بالضرر   لهم ربما تكون ظاهرة  واظهارها   عين الناسأرصد الظواهر املختفية عن  

على أى ش ئ بل رصد الظواهر الروحية والنفسية علم له أدواته وربما يستخدم عملية  

للوصول الى نتائج ربما تساعد فى أرض الواقع وربما ال ! هذا يرجع إلى القارئ     االحصاء

وكله    بدع مما كان!!الذى يريد أن يرى واقع جديد وال يردد مقولة ال يوجد فى اإلمكان أ

 تمام يا ريس؟؟ 

 يعتمد على
ً
املاض ى ونقد تحليلي     توقع املستقبل دائما فى  دراسات مستفيضة ملا حدث 

أى   الواقع  نرصد  ان  علينا  ويجب  الفشل  وعوامل  النجاح  وعوامل  والعيوب  للمميزات 

 املشهد اإلنجيلي. 
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ثير باقي الطوائف مثل الكاثوليكية  وربما يقول القارئ واين تأ   الحق ما له وما عليه !!   نقول 

من الطوائف فى املجتمع اإلنساني عموما والشرق أوسطى خصوصا وبالطبع نحن     وغيرها  

ال نتطرق الى مقارنات بين ادوار كل جانب من الطوائف بل الكتاب هذا يركز فقط على  

ظاهرة   ورصد   املشهد اإلنجيلي ماض ي وحاضر ومستقبل محاول لقراءة املشهد اإلنجيلي

 .
ً
 الحركة اإلنجيلية فى الشرق األوسط عموما

 شخصيات مؤثرة فى املجتمع: 

الزمان الشخصيات    مر  من  الكثير  االنجيلية  الكنيسة  انجبت  وقد  الشرق  فى  بالدنا  على 

أعمال ورواد  وأطباء  وشيوخ  قسوس  منهم  والكنيسة  املجتمع  فى  العمل   املؤثرة  بداية  وفى 

ارتبط   االمريكان  اإلنجيلي  مع  العالقات  وأصحاب  املثقفين  من  كثير  االنجيلية  بالكنيسة 

 ءوترك املرسلين جيل آخر يحمل املشعل ليض ي  ،  والذين أسسوا الكنيسة الوطنية بعد ذلك

للجميع ولكن نخر السوس فيها وبدأ الضعف ينتابها عندما بدأ التعليم كمنظومة يهبط فى  

البالد  قادة عسكريين كل امليزانية تذهب للجيش والتعليم    بالد الشرق ويتحمل مسؤولية 

يسير فرأينا مدارس حكومية متهالكة ومنظومة تعليمية متسببة فى كل     وبناء اإلنسان بالكاد

ما نعانى منه اآلن وأصبحت الكنيسة جزء من املجتمع تتأثر بما هو سلبى وايجابي الكنائس 

ل خارج البالد لكسب العيش فاختفضت  التى استمرت هى الذين ذهب أهل هذه القرى للعم

هذه الكنائس ببعض املوارد املالية وهذا جعل الجيل القادم فيها متعلم ومستنير الى حد ما  

ربما تحد هذه الظاهرة فى كل الكنائس االنجيلية املتواجدة حتى االن فى الشرق وترى املشهد  

م مجرد أرقام تحضر يوم  بين طبقتين طبقة تم استهالكهم ولم يعد نستفيد منهم ش ئ فه

ومحلية   عاملية  تغيرات  ظل  فى  بالكنيسة  االحتفاظ  بصعوبة  تحاول  اخرى  وطبقة  االحد 

عاصفة بالتيار الروحي املتوازن والذي بقي على الساحة قلة قليلة متعلمة واكثرية عاطفية  

 . احتفالية والباقي تائه فى الوسط 

العم  قادة  الى حالة ضبابية عند  ذلك  يرجع  لالحتفاظ ربما  بقوة  يتجهون  اإلنجيلي فهم  ل 

اإلنجيلي هوية  الشعب  تعليم  فى  دون عمق حقيقى  لكن  املبهر  بشكلها  االحتفاالت  بشكل 
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عليه وتداخلت االمور فى بعضها فالناس تتزوج وتعمد    الفكر املصلح الذى تم بناء الكنيسة

امواتهم على  اال    ونصلى  املناسبات  فى  وتحضر  التقليدية  الكنيسة  للكنيسة  فى  حتفالية 

الظاهرة هذه  من    ت ازداد  االنجيلية  ابنائهم  نفسها  الكنيسة  قادة  من  واصبح  الوقت  مع 

 
ً
ضاربا تقليدية  كنائس  فى  هذه    يتزوج  اإلنجيلي  املصلح  باملوروث  الحائط  عرض 

 تزداد ولها عده عوامل.  الظاهرة
  

 العمل التنموي واملشهد اإلنجيلي:

كجناح  االنجيلية  الهيئة  تأسيس  وتم  التنموي  بالعمل  االنجيلية  الكنيسة  اسم  ارتبط 

للعمل التنموي للفكر املصلح اإلنجيلي فى مصر وايضا فى البالد املتواجد بها عمل إنجيلي  

وبعض  وسوريا  لبنان  فى  مثال  التطوعي  بالعمل  تقوم  انجيلية  خيرية  جمعيات  رأينا 

العمل املرسلى ببعض البالد العربية االخرى وفى وقت كان  املستشفيات بالخليج وبعض  

هذا االرتباط له ايجابيات وسلبيات ألن العمل فى املال جعل بعض النفوس ترتبط بالعمل 

 لبعض املنافع فقط ولكن بدون غطاء فكرى الهوتي ملا يقوم به وهذا جعل  
ً
اإلنجيلي سعيا

ر  االصالح  فكر  عن  تبتعد  التنموي  العمل  مجرد منظومة  واصبحت  رويدا  ويدا 

للعمل بمبادئ التنمية االقتصادية    تاريخي بالكنيسة اإلنجيلية وتم تخصيصها   ارتباط

وريادة األعمال والقليل منها ما زال يرتبط الهوتيا أى بقيم فكر الالهوت املصلح    والبشرية

واكثر من وعلى مدار     مما جعل الصراع شديد بين الكنيسة والهيئة ومن هو الذى يقود

سنة حتى االن نرى الهيئة االنجيلية هى التى تقود ملا لها من املوارد املالية وايضا ملا لها  ٤٥

الوقت قادة يعملون   الكنيسة وال شك ان هذا أضعف مع  ادارة ملفات  الحكمة فى  من 

عدة   إلى  هذا  يرجع  ربما  الكنيسة بشكل مستقل  ملفات  ادارة  الهيئة يستطيعون  خارج 

الفريقين     ها تنمية العمل القيادي لدى الهيئة عن الكنيسة مما أوجد فارق بينعوامل أهم

وربما يقول أحدهم ان الهيئة ارتباطها الهوتي بالكنيسة االنجيلية ولكن الحقيقة هى من  

الى    وهذا راجع 
ً
بالنسبة للطائفة والكنيسة االنجيلية عموما امللفات االكثر اهمية  تقود 
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تكلم وايضا التدريب الجيد الذى ييهئ قيادات العمل التنموي وايضا لغة رأس املال التى ت

حتى الخدمات املوازية للعمل الكنس ي والتى تقع تحت اسم رابطة االنجيلية تدار بنفس 

الخارجي والذى   الهيئات تعمل بالدعم  الى ان هذه  الهيئة وهذا يرجع  فى  العمل  منهجية 

مع املواضيع بشكل محترف واملقارنة بينها بين  يتطلب منهجية خاصة فى التعامل والتعاطي  

كنائس الريف تكاد تكون مستحيلة وسيبقى هذا الوضع حتى نرى توازن فى قوة االطراف  

واألجنحة املختلفة للعمل اإلنجيلي فى بالد الشرق االوسط وهذا سيأخذ وقت ومجهود 

 . للتنمية على كل االصعدة واالتجاهات
 

 :العبادة واملشهد اإلنجيلي

انتشرت ظاهرة املرنمين على الساحة االنجيلية ربما الذى يتذكر فى املاض ى كنت ترى عدد  

قليل من املسبحين املتفرغين ولم يكن هذا العدد من املرنمين فى الكنيسة االنجيلية وكانت  

فقرات الترنيم يقودها الشعب من الذين لديهم مواهب فى الترنيم والتسبيح ولكن اصبحت  

ه وندعو لها خمس او ست مرنمين وزيدوا التسبيح وتم إغراق  يايام انتعاش  ظاهرة نعمل

 الساحة

خصوصا عدد الكنائس التى يخلو منها مرنمين والذى     مما ال شك لها أسباب هذه الظاهرة

الكنائس تبدأ  او  للتفرغ  ويتجه  املحلية  الكنيسة  يترك  يعلو  نجمه  لها    يبدأ  مرنم  بتعيين 

تستلزم دفع عدد وهذه     متفرغ العمل  االمريكية الن طبيعة  الكنائس  فى  تجدها  الظاهرة 

ساعات العمل فكثير من الكنائس تدفع للعازفين واملرنمين الن مجتمع االستهالك زحف على  

كل املسكونة أصبحت وظيفة سهلة يعمل بها عدد ساعات أقل ويحصل على دخل يناسب  

له أسباب اقتصادية ولكن فى اعتقادي ان السبب  احتياجاته ربما هذا السوق من املرنمين 

 أكثر هو نجم شباك ويجذب عدد 
ً
االكبر هو شكل التسبيح فى الكنيسة فمن يصنع صخبا

أكبر من املستمعين والحضور يزداد وال يوجد اهتمام بالتعليم والتدريب فهو صعب لذلك 

 لتدريب والتلمذة وكفى شر القتال فى معارك التعليم وا  دعنا نفعل ما يريح الناس
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 النشر والطباعة واملشهد اإلنجيلي: 

عدد   وكانت  ومصر  لبنان  في  االمريكية  االرسالية  بعمل  بدأت  املسيحى  الكتاب  طباعة 

التاريخ  زال  ما  املسيحي  النشر  مجال  فى  العاملين  من  رواد  ونجد  ومدعمة  قليل  الكتب 

يضا بكثرة املعروض ولكن دخل  يذكرهم بكل فخر والكتابة واملشهد اإلنجيلي االن امتأل ا

فى دوامة الالهوت املترجم واملستورد من هيئات تعمل بفكر محدد اغلبها كاريزماتي تركز  

على العواطف والتنمية البشرية وعلم النفس وأصبحت الساحة االنجيلية بال ضابط وال  

ية بتوازن رابط فالكل ينشر ويكتب ويطبع ونرى توجهات فى الحقيقة ال تبنى الحياة الروح

بل اغلبها يركز على جانب تنمية الذات واآلخر كتب تراثية تاريخية يتم ترجمتها وقد عفا  

عليها الزمان فى بالدها وهذه الظاهرة مرتبطة بدعم صناعة الكتاب املسيحى فى االساس 

فمن يدفع نترجمها ومن يدعم باملال نطبع له فما املانع وفى هذا املشهد تخلوا الساحة  

يلية من كتب الفكر الالهوتى املتوازن وربما تجد من هنا او من هناك محاوالت جادة االنج

  لتفاسير معاصرة الهوتيا ومتجددة ولكنها قليلة
  

 ظاهرة كنائس املهجر اإلنجيلية:

بشكل حيادي واقول بكل حيادية الكنائس االنجيلية التى   رصد هذه الظاهرةأاحاول ان  

تستمر فى املهجر ربما يشجع استمرارها وجود عائلة مرتبطة بعالقات القربى فال مجال 

للتأثير عليهم باى شكل الن الهدف هو حفظ ماء وجه العائلة الكريمة وخصوصا اذا كان  

املتبعة على رأى املثل اللي سبق اكل النبق !! والعامل لهم فترة فى املهجر فتكون سياستهم 

اآلخر فى ثبات الكنائس االنجيلية هو الدعم املالي بوجود رجال أعمال يستطيعون تدعيم 

الكنيسة ويلتف حولهم العائالت في املنطقة النهم يعرفون ان املال وجوده عنصر يثبت  

األمو  رؤوس  أصحاب  من  أحد  يقترب  وال  الكنس ي  العمل  العمل  على  وسيطرتهم  ال 

واذا    -بل السمع والطاعة شعار من ال يملك فى زمن كنائس تتجمع على امللوخية     الكنس ي  

العامالن أحد  يتواجد  العقد     لم  ينفرط  سريعا  تندثر  هالمية  كنائس  ذلك  على  يترتب 
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الوم   طاملا املهجر يعيشون تجربة قاسية وال  فى  فى أى مكان اخر فالناس   وجدوا فائدة 

عليهم فانا مهاجر مثلهم وتجربتي مثل أى مهاجر اتى الى بالد ال تتخيلوا مدى صعوبتها اال 

من اجتاز هذه التربة!! وخصوصا فى البداية وكل املهاجرين يريدون من الكنيسة ان تكون  

الذكرى الجميلة ملا يربطهم بالوطن وذكريات العالقات االسرية ورائحة الطعام واللغة  

ال ألى ش ئ اخر غير ذلك والكنائس تتجمع على الطعام وتتفركش ايضا  وهكذا فال مج 

وتعليقاتهم على طعام بعض يمكن ان تكون سبب فى انقسام  بسبب الطعام الن السيدات

 وهدم الخدمة بسبب الغيرة والكالم السلبى الذى ال يبنى   الكنائس

بشروط ان يكون   العكس فى مشهد الكنائس التقليدية فاألسقف يأمر بتنظيم الكنيسة

ويستطيعون تدعيم مرتب الكاهن بما ال يقل عن   ٣٥هناك عدد من االعضاء ال يقل عن 

يضا يكون لديهم قدرة على دفع ايجار الكنيسة ويستطيعون  أالف وتأمين له ولعائلته و  ٥

على   يشرف  البطريركي  والكرس ي  االلتزام  بعملية  الكنيسة  تبدأ  وهنا  كلها  تعهداتها  دفع 

ائس لصعوبة السيطرة عليها من اساقفة املهجر ولكن الكنائس االنجيلية بال  بعض الكن

اشخاص يعملوا كنيسة وهكذا وال يوجد فكر وال   ٣رابط وال كبير فيمكن ان يكون هناك 

العائلة   ذكرتها  وضوح  بكل  التى  لألسباب  استمر  الذى  قليل  وعدد  استمرار  وال  التزام 

 الدعم املالي . 

 املشهد اإلنجيلي:الوكالة املسيحية و 

اإلنجيلين من  الكثير  فترة     يلتزم  بعد  ولكن  ذلك  فى  وامناء  والتقدمات  العشور  بتقديم 

عليك بتقديم القلب اوال وما تستطيع    اصبح التعليم عن الوكالة املسيحية مفتوح بمعنى

تقديمه من مالك الرب يقبل الفلسين وهذا التعليم مع االسف انتشر واصبح قليل من  

تدعيم برامج الخدمة االنجيلية    لذلك يعتمد كثير من   ن الدخليلتزمون بتقديم العشر م

على عشور مؤمنين من الغرب يلتزمون بدعم الخدمة فى بالد الشرق االوسط مما جعل 

الكنيسة الوطنية مع الوقت برامج خدماتها قليلة الدعم وال تستطيع حتى تقديم مرتب  

ف االنجيليين  الرعاة  اغلب  يعيش  معى  تخيلوا  القليل    ىللراعي  ويتقاضون  البالد  ريف 
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ويعيشون باقي الشهر بالنعمة ومن يجرؤ ان يتكلم فى هذا املوضوع يصبح شخص مادى  

وال يحب الخدمة ولكن الحقيقة هذا ليس عدال الن الذى يتعب فى خدمة االنجيل علينا 

ونجد  كنائسنا  ستنتعش  بالعشير  فقط  املؤمنين  التزم  اذا  واعتقد  نكرمه  ان  ككنيسة 

  لدعم الالزم للخدمة والخداما

 ظاهرة انفصال كنيسة مصر االسقفية : 

تتدخل  ان  اتخيل  لكن  لم  ولكن  كثيرة  اراء  حوله  واثيرت  مفتوح  امللف  هذا  فترة  منذ 

وتأييد املحاكم  امام  ينظر  لفض خالف  الشكل  بهذا  القبطية  عن    الكنيسة  االنفصال 

والعالقة كانت    من العائلة االنجيليةالكيان اإلنجيلي تاريخيا الكنيسة االسقفية من ض

متميزة حتى فى عهد املطران غايس عبد امللك كان يدعوا رئيس الطائفة فى كل احتفاالت  

مطلب  اصبح  الكنيسة  قيادة  على  منير  املطران  بوجود  ولكن  االسقفية  الكنيسة 

ال وبرغم صدور حكم بعدم الفصل اال ان محاوالت اهدار امل   ضرورة ملحة   االنفصال

لهذا   )انظر  للقضاء  اللجوء  دون  بشكل داخلي  ان تحل  يمكن  كانت  فى قضية  مستمرة 

 اللينك ستجد تفاصيل عن هذا املوضوع(

https://www.elbalad.news 

النقاط املوجودة فى خطاب بابا اإلسكندرية من الناحية الشكلية صحيحة ولكن من حيث  

الذى   هذا  وربما  اإلصالح  كنائس  الى  ينتمى  فعليا  االسقفي  فاملذهب  التاريخي  االرتباط 

جعله منضم الى العائلة االنجيلية اكثر منه لعائلة الكنائس التقليدية ان رصد ظواهر  

ة فى املشهد اإلنجيلي وربما سنجد املزيد على الساحة اذا تم عالج  الخالف واالنقسام كثير 

الدولة والكنيسة االن يحتاج حكمة   من  التدخل  الشكل وربما  بهذا  القضاء  فى  امللفات 

ويحتاج محاولة للتقريب بين وجهات النظر والتالقي فى ملف يعمل لصالح شهادة الكنيسة 

 فى بالدنا. 

حضرتك  سقفية الشماس سمير داود على كالمي وقال" وقد علق أحد خدام الكنيسة اال 

غلطان في بعض االمور اللي مش عارفها عن الكنيسة االسقفية احنا تقليدين مصلحين 
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يعني في ليتورجيا وفي نظام كهنوتي وفيه اساقفة والنظام االنجيلي برفض ده كمان الخط 

كز بالخارج ال تخضع الكنيسة  وفي املادة االولي بيقول كل كنيسة ليها مر   ١٩٠٢الهمايوني  

صادر قال انه مينفعش الخضوع يتم اما    ١٩٨٦املحلية اي اإلنجيلية وعندنا حكم صادر  

بالنسبة املطران كان حضوره علشان كانت الدوله صادر منها قرار استيالء علي امالك 

التي   السنودس واالحكام  في  في حضور  بالغاءه ومن بعدها مكنش  الكنيسة وصدر قرار 

الدولة  ص البطالن لعدم صدور قرار رسمي من  للقانون واحكام يشوبها  درت باملخالفة 

  باخضاعنا تحت الكنيسة اإلنجيلية"

البابا  اللي طلبت رأي قداسة  الجمهورية هي  "كمان الزم حضرتك تخلي بالك ان رئاسة 

ب  وليس الكنيسة االسقفية كمان حابب اقول لحضرتك إن البيانات املوجودة في الخطا

  ليست شكليه علي االطالق بل جوهرية ومن صميم عقيدتنا وهويتنا االسقفية"

من الحيادية طرح الرأي والرأي اآلخر حتى تكتمل الصورة ومن خالل صفحتى على الفيس 

خاللها   من  التى  لآلراء  التاريخي  والتوثيق  للفائدة  بعضها  وأرصد  اآلراء  تفاعل  يتم  بوك 

  ي أكثر وأكثر.تتضح الصورة واملشهد اإلنجيل

املوضوع وضعت   في  األخرى  األطراف  يفكر  كيف  القارئ  ليستوعب  هي  كما  التعليقات 

رغبة منى أن اعرض الرأي والرأى االخر بمنتهى املوضوعية ولى رأى في هذا املعضله ولكن 

أحيانا احتفظ برأي الخاص لنفس ي واكتب ما يفيد القارئ وما ينمى لدية طريقي التفكير 

لنقد لنخرج في النهاية برؤية متكاملة عن املشهد اإلنجيلي ونفهم ما يقوله الروح  والبحث وا

 للكنيسة.

 طريقة االنتخابات: 

م هى مجرد وسيلة ديكوريه  أ هل هى تخرج لنا افضل االمكانات التى تقود العمل الكنس ي 

!! هى التى تؤثر على العملية   مظهرية بينما الواقع هناك توازنات و قوى اخرى فى االمور 

القوى   ومراكز  التأثير  لهم  بعينها  اشخاص  الى  الناخب  صوت  االنتخابيةوتقود 
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االنتخابات    والسيطرة كيفية  املجتمع  علمت  الشرق  فى  االنجيلية  الكنيسة  بداية  منذ 

انقسامات وحري تصنع  تجربة  االنتخابية  التجربة  اصبح  الوقت  مع  ولكن  التصويت  ة 

او   االنجيلية  تحت  اما  اخرى  كنائس  تنظيم  الى  الخاسرين  بعض  مناصرين  ويتحول 

مذاهب اخرى فى نفس القرية ونفس العائلة وتجد فى قرية واحده كل املذاهب االنجيلية  

مع قبلي التكوين وتسيطر علية افكار العزوة والتجربة الديمقراطية لم تكن مفيدة فى مجت

والتى بال شك جعلت من االنتخابات تجربة كرتونية ال تفيد فى    والقبيلة والعائلة والكبير

 ش ئ !! 

هل نحتاج الى طريقة اخرى فى اختيار القيادات ربما نحتاج الى ابتكار ش ئ جديد يعالج  

الكنس ي والبعض ابتكر طرق جديدة هذه املشكالت الناتجة عن االنتخابات داخل العمل  

تبتعد عن االنتخابات وربما لم تقود الى االختيار الصحيح ايضا مثل لجنه لالختيار ممثله 

ولكن تلعب فى الغرف الخلفية قوى اخرى تؤثر على     عن الجميع تختار وفق شروط معلنه

انها قضيه هامه   وفى رأى    فماذا نفعل كيف يتم اختيار القادة   هذه العملية فى االختيار

تجنبنا كارثية االختيار الخاطئ ويضيع منا الوقت فى وضع من     نحتاج ان نجد لها حلول 

  يستطيع التغيير والعمل قبل من يكون لديه الرض ى والقبول من مراكز صنع القرار

  علق الدكتور ماجد عزمي على هذا الكالم وقال:

  االنتخابات خطوة أخيرة ملمارسة الديموقراطية

نحن    الديموقراطية بمعنى الوعي والنقاش والحيادية وتغليب املصلحة العامة الخ

  نمارس انتخابات بدون ديمقراطية

 عليها  مثلما نشتري موبايالت باهظة لنلعب جيمز

  نستورد الفكرة واملستورد الثقافة املحيطة بالفكرة

 فيحدث كل ما ذكرته حضرتك بكل اسف 
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  العلمانيين:تدريب 

املتفرغين الخدام غير  فى تدريب  واعطاء مناصب قياديه لهم    الكنائس االنجيلية رائدة 

منهم من يعلم    وكان هناك شخصيات داخل هذه املؤسسات  داخل املؤسسات الكنسية

روابط الخدمة االنجيلية ورأينا    ويدير مجالس سنودسها ومنهم يدير  فى كليات الالهوت

تم رسامة بعضهم    لمانيين املتفرغين للخدمة لكن مع الوقتفى تاريخ الكنيسة حركة الع

قسوس داخل الكنيسة وهذا كما تعلمون له اسباب كثيرة وانا ارصد هذه الظاهرة منذ  

عماد رمزى والذى غاب عن املشهد    عام وكان احد رواد هذه الحركة دكتور   ٢٥اكثر من  

ثير من الشخصيات املوجوده حاليا اإلنجيلي بأنتقاله ولكنه الغائب الحاضر بتأثيره فى ك

وتقود العمل اإلنجيلي فى مصر وربما التاريخ لم ينصف هذا الرجل وتم نسيانه كما تم  

وربما نحتاج    نسيان الكثيريين لكن التأثير الذى تركه فى املشهد اإلنجيلي سيظل لسنوات

ومن الخدام    جيليان نتكلم عن هذا الرجل فى كتاب منفرد عن مدى تأثيره على املشهد اإلن

العلمانيين الذين لهم الريادة فى ظاهرة الخدام العلمانيين والعناية بهم هو م عادل مالك  

ولفترة طويله كان يهتم بوجود خدام متفرغين للجنة ثانوى التابعة ملجلس التربية وعلى  

تى  له بصمة فى العمل اإلنجيلي على مدار سنوات وح    مدار اجيال نرى الكثير منهم كان

 .االن واغلبهم قادة معروفون فى الخدمات االنجيلية 

 

دفعت  التى  االشكالية  وكانت  االن  العمل  تقود  انجيلية  قيادات  انتجت  الظاهرة  هذه 

القيادة االنجيلية فى هذه الفترة اعتقادهم ان من يتخرجون للخدمة من كليه الالهوت 

املستوى   على  اإلنجيلي  العمل  لقيادة  مؤهلين  غير  رعاية  قسوس  عليهم  ويكفى  العام 

موجه   اختيار  االنجيلية  الكنيسة  شباب  خيرة  من  االختيار  البد  ولكن  الريف  كنائس 

واعى يستطيع ان يدير مؤسسات    ومتعمد ويكون له الدعم الختيار شباب مثقف متعلم

الكنيسة بشكل اكثر احترافية من القسوس الذين اثبتت االيام انهم غير قادرين على ذلك  

ا كان التعامل مع هذا امللف يديرها لفترة تاريخية هو الشيخ جوزيف صابر وهو رائد وربم
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وايضا  والقيادة  للعمل  كثيرين  قسوس  درب  ولكن  العلمانيين  املتفرغين  الخدام  من 

 علمانيين لهم التأثير فى مجاالت الخدمة املتعددة االنجيلية حتى االن

ل االخيرة  الفترة  فى  وجهت  التى  ومؤسسات االنتقادات  اإلنجيلي  العمل  قيادات  بعض 

وربما كانت هى الدافع لقراءة املشهد اإلنجيلي وكتابه هذا    الكنيسة كانت بصورة مكثفة

توحيد الصف والرؤى ومعالجة االختالفات بشكل جذرى ودراسة   فى  الكتاب رغبة منى 

لطرح بعيد عن تهييج  تحليلية ملا يحدث على املشهد اوال لقراءة التاريخ وثانيا للحيادية فى ا

 املشاعر او استخدام وسائل التواصل بشكل غير مناسب.
 

 عن خطر داهم يتربص باملسيحية الشرقية  عجت الساحة بمخاوف من حماة االيمان

 واقول الصدق ان جرس االنذار ان لم يكن فى داخلنا فال فائدة من أى اجراس خارجنا

الروحية الحواس  نماَرس  ان  علينا  ألننا  املدى   وهذا  على  واملمارسة  االستخدام  وبسبب 

حياتنا   في  ونطبقها  هللا  كلمة  نقرأ  بينما  الخبرة  طورته   
ً
روحيا  

ً
إدراكا نكتسب   ، الطويل 

 فإن جرس االنذار يأتي في نور داخلي فى أروحنا بالروح     اليومية.
ً
 غريبا

ً
عندما نواجه تعليما

 يحتاجه املشهد اإلنجيلي القدس ويعمل على يقظتنا باستمرار، هذا هو الحل الذى

 

 
ً
   كالمي ليس دفاعا

ً
بل دراسة الواقع والتعلم من اخطاء املاض ى ومحاولة رسم   او هجوما

خطط عمل من جديد لعالج هذا الشرخ الذى صار فى املشهد اإلنجيلي واملالحظ ان هناك  

او البالد    هجوم منتظم على القيادات وانظمه العمل فى الكيانات االنجيلية سواء فى مصر

العربية االخرى والغريب ان يكون اغلبية من ينتقدون بشكل الذع هم من داخل الكنيسة  

الدوافع وال اريد ان ابحث وراء ذلك ولكن     ال اعرف   والذين تربوا فى مؤسساتها والحقيقة

 بحيادية اضع قراءة املشهد فى هذا املوضوع فى يد القارئ وهو من يحكم فى النهاية

 وصراع بين محافظ ومتحرر   الفكر الالهوتى  تقادات كانت تدور حول اوجه االن
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والغريب ان الصراع لم يكن حول امور الخدمة فى الكنائس املحلية وحال الكنيسة العامة 

املجتمع فى  تأثيرها  على    ومدى  منتفعين  بين  صراع  يكن  ولم  الخدمة  اهداف  وتحقيق 

ومحاضرات وكتب وتراجم ورسائل الهجوم مناصب مثال بل التراشق كان حول كتابات  

سبيل  على  او  اخالقية  او  املال  مع  التعامل  فى  مشكالت  عن  تتكلم  ال  مثال  كانت 

الفكر   املثال حول  يدور  كله  الصراع  كان  بل  انجيلية  مذاهب  بين  الالهوتى   طائفيه 

  
ً
بحثا قتلت  عل  أروقة  فيوإختالفات  االتفاق  تم  وربما  العالم  الالهوت حول  يها  علماء 

 بشكل ما مع إحترام كل تيار لالخر وليس تكفيره وشيطنته. 
 

بالهرطقة  االتهامات  تراشق  على  يتفرج  كان  اإلنجيلي  الشعب  اغلبية  ان  الغريب  من 

والتحرر الالهوتى وهم ال يعرفون على ماذا يتصارع هؤالء هل املشهد حقا حول هذا ام 

امل واستخدمت  بين هؤالء  نعلمها  ال  اخرى  امور  بال  هناك  مكثف  بشكل  املسيحية  يديا 

تفكير عن شهادة الكنيسة امام االخرين من االغلبية التى تعيش املسيحية العربية وسطها  

 وبدون تفكير فى شهادتنا 

حماة االيمان منحرفين فكريا وان قادة     بل كل طرف كان يحاول ان يثبت انه على حق وان

والتسبيح الهوتيا   التعليم  عدم  وفى    هراطقة  وسط  دار  الذى  الحوار  هذا  اعتقادي 

والكل اصبح من   كامل للمشهد قاد الى تعثر الكثيرين داخل وخارج الكيان اإلنجيلي    فهم

ومن الخاسر فى النهاية هى شهادتنا امام العالم رفقا بنا فالكيان اإلنجيلي    فريق املتفرجين

م مصالح وراء ذلك ومن الذى  ال يفهم ملاذا هذا التراشق هل عن حق يتجادلون ام هم لديه

 ؟ يحرك هذه االمور ومن الذى يستفيد 

ارى ان الكل خاسر فى هذه املعركة والتى اثبتت عدم حكمه فى ادارة ملفات التعامل مع  

وفريق آخر   االزمات فكان هناك فريق كل همه ان ينتقص من أفكارهم وآرائهم وأعمالهم

ما يدور فى الكواليس هذه املعركة وهمية    كل همه ان يخرس ألسنة هؤالء بغض النظر عن 

البيانات الوحيد هو شهادة الكنيسة وكان األجدر من  التى     وابطالها من ورق والخاسر 
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علينا   قضية     خرجت  مثل  اإلنجيلي  للكيان  مصيرية  قضايا  الى  النظر  وهناك  هنا  من 

 التواجد املؤثر فى املجتمع

وكيف نساعد بعضنا البعض ونساند       والبحث عن كيف اخدمك فى وسط جائحة عاملية

اخذ فهو  فكريا  لو مختلف  كنيستنا بشكلها    ىاالخر حتى  املسيح هل نظرنا لقضايا  فى 

الشامل ام بنظرة ضيقة افقدتنا التوازن ولو الى وقت قصير وأيماني ان املشهد اإلنجيلي 

ب املختلفة ولكن  سيتعافى وقد مر بهذه الخالفات فى كل مراحله التاريخية وحتى بين املذاه

فقط تم تضخيم األمر فى عصر الفضاء املفتوح ووسائل اسرع فى التواصل وربما نحتاج 

ويبنى ويخدم ويساند ويقدم محبة املسيح بدال من بذر     ان نجلس معا نتحاور فى ما يهم

بذور الكراهية واالنقسام والتراشق باالتهامات ال بديل عن تقديم املسيح وال بديل عن  

النفوس واصلى ان تستعيد كنيستنا عافيتها بعد كورونا وتظل شهادتنا االنجيلية  خالص 

 منارة فى ارضنا وشهادة لنعمة هللا فى حياتنا. 
 

 الديمقراطية واملشهد اإلنجيلي: 

بالديمقراطية تتميز  االنجيلية  تنظيم     الكنائس  طريق  عن  الجماعي  القرار  واتخاذ 

وينوب الراعي واملجلس او    تخب الشيوخ والراعيالكنيسة اداريا بشكل هرمى فالشعب ين

 .ما يسمى بالعمدة فى ادارة شئون الكنيسة

فى كل العالم ويوجد نظام     ربما ال يعرف الجميع ان هذا النظام هو النظام املشيخي املتبع 

لجنة إلدارة شئون الكنيسة تكون صغيرة وتوزع املهام على باقي   ناملجتمع وهو عبارة ع

االفراد ولها يرجع القرارات الكبرى فى العمل الكنس ي وهذا النظام فى الكنائس الكبيرة التى 

دارتها بنظام املجلس املنتخب فقط وهناك نظام تقليدي يسمى االسقفي ربما يصعب ا

الكنائس بعض  وهذه     يوجد  الكنيسة  شئون  إلدارة  االسقف  ادارة  وهو  به  تعمل 

الديمقراطية املفرطة قادت الى تقليل سرعة نمو الكنيسة االنجيلية الى حد ما الن نظام  

وع كبير وعدد االغلبية يرجح القرار فى كفة  املجالس يحتاج اجراء انتخابات على أى مشر 
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للنور مما اصبحت    القبول وهكذا اذا وجدت رؤية كبيرة وعظيمة تأخذ وقت حتى تظهر

الديمقراطية عائق فى سبيل تنفيذ مأمورية الكنيسة وتحقيق اهدافها وتعانى كثير من 

سليم مما    مجالس الكنائس باالنقسامات وسوء االدارة لعدم فهم الديمقراطية بشكل

مبنى بال حياة وال يستطيع أحد مساعدة هذه   يسبب عرقلة مسيرة الخدمة ونرى كنائس

 الكنيسة بعد ذلك

يحتاج دراسات احصائية ربما ال تتوافر للباحث فى    الرصد فى ظواهر الكنيسة االنجيلية

قضية  هذه املواضيع وال اريد ان اصدر احكام او استنتاجات غير مبنية على ارقام فمثال

 ما هو عددهم وهل الحركة االنجيلية حركة جاذبه للشباب  
ً
 ونوعا

ً
الشباب اإلنجيلي كما

ذات   الكنائس  تأثير  اصبح  وربما  الشباب  من  اجتذابهم  تستطيع  من  عدد  وكم 

الشرق    الفكر كنيسة  علي  خصوصا  األمريكي  تبنى     الغربي  منه  كبير  عدد  ويوجد 

للعمل فى الشرق االوسط مما اسفر على سوق    بمناهج وبفكر وبدعم من الخارج   خدمات

جعل عدد كبير من الشباب يتجه الى االبتعاد    اكبير يزداد املعروض وتقل الجودة وهذ

االسباب  هذه  احد  عديده  اسباب  لها  االلحاد  ظاهرة  ربما  جدواه  لعدم  الدين  عن 

ير يشعر االستغراق فى العاطفية الدينية على حساب العقل واملنطق مما جعل شباب كث 

للوصول الى     ان التدين خزعبالت وافكار قديم موروثه ونحتاج للخروج لهم وعمل حوار

تبنى ال  عاطفية  غيبية  عملية  فى  وعاشت  تغيبت  التى  والنفوس  بشكل    العقول  ايمانا 

 الشباب اإلنجيلي الى اين ؟؟ تحديات املستقبل كحركة انجيلية جاذبة.  متوازن 
  

 يلي:العضوية واملشهد اإلنج

فى شائكة  قضية  اإلنجيلية    العضوية  الكنائس  فى  العدد  ومعرفة  االنجيلية  الكنائس 

فى الشرق االوسط ربما يكون من الصعوبة الن القيام بعملية إحصاء    بمذاهبها املختلفة

الكنائس   من  انجيلية  فى خدمات  البعض  واشتراك  التقليدي  التيار  من  فى ظل تعصب 

سباب عائليه او اسباب ستجعله منبوذ من مجتمع الشلة التقليدية وال يريد االفصاح أل 



 113 

الكنائس  لدى  العضوية  دفاتر  فى  دورية  تصفية  عدم  ظل  فى  وأيضا  واالصحاب 

مسجلين   االنجيلية اعضاء  تجد  سافر    مما  او  هاجر  من  منهم  ولكن  العائلة  بحسب 

ال   للخارج للعمل او لكى يستمر بتعضيد  القربى  كنيسة ويظل اسمه موجود الرتباطات 

 يوجد  
ً
العضوية قضية مبهمة فمنهم من يقول مثال مليون    ٢بتعهد شهري وهكذا تظل 

وسوريا السودان  فى  االلف  بمئات  وأعداد  مصر  فى  واالردن    إنجيلي  والعراق  ولبنان 

حوالى     وفلسطين وبعض الجاليات فى الخليج وربما يصل إجمالي عدد اإلنجيلين فى الشرق 

فى املائة وربما ترجع اهمية العضوية ألجل    ١كن ان تصل الى  ونصف مليون والنسبة يم  ٣

 وربما لها التأثير فى املجتمعات
ً
حيث رافق الحضور اإلنجيلي في    معرفة نمو الكنيسة كما

التعليمية   التعليم، حيث ساهمت املؤسسات  الشرق منذ بداياته بالتشديد على رعاية 

 .اإلنجيلية فى حركة التعليم وتقدمه

 

 سيدات فى الكنيسة:خدمة ال

بركة كبيرة اثبتت االيام اذا تعاون السيدات انجحوا عمل الكنيسة بكل تأكيد خدمتهن   

واذا دخلت الغيرة والقيل والقال انقلبت الكنيسة وهذا بالطبع له اسباب كثيرة السيدات  

فى  نفسها  واثبتت  االحد  مدارس  فى  االطفال  وتعليم  الترنيم  فى  جدا  متميزة  مواهب  لهم 

التعليم والرعاية فى الكنيسة االمريكية وربما العربية ايضا لكن يبقى الرسامة وفى رأى هى  

مجرد تصريح بالخدمة بشكلها الرسمي لكن على العموم )هى ( ال يمكن االستغناء عنها  

لكن توجيه طاقتها يحتاج حكمة وتعامل خاص للطبيعة النفسية للمرأة وهذا ال ينتقص  

الفهم لطبي فى  منها بل  السيدات  امواج  التعامل مع  فى  بر االمان  الى  بنا  عة االمور يصل 

 .كنيسة املسيح
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 خدمة شباب إعدادي وثانوي:

ارتباط املراهقين بالكنيسة هو ما يصنع الفرق لذلك مرحلة التكوين الحقيقي للكنيسة 

يتم تسريبه يبدأ مع املرحلة الثانوية فهذا ما يجعل الشخص يستمر فى حياة الكنيسة ام 

الى غير رجعه وسيكون رجوعه بعد فترة ويحتاج معجزة حقيقية لتغيير القلب او يكون 

الى كارثه بكل  الكنيسة باملراهقين سيقود  اهتمام   شبه مستحيل لكن عدم 
ً
صعب جدا

ن يكون األولية أاتفق معك لكن احتواء هذا الجيل ينبغي  ،  املقاييس ربما تقول سن صعب

اليه بالحب القصوى للكنيسة ل ذلك علينا ان نبذل اقص ى مجهود لهذا السن ونلتفت 

 . زربما الكالم كثير حول هذا ويحتاج دراسات متخصصة لكى يثبت فى محبة املسيح

 

 الوعظ ألجل خالص النفوس:

الوعظ الكرازى واملقصود به املناداة باإلنجيل لخالص النفوس فى املشهد اإلنجيلي هو 

الساحة بنفس مفرداته منذ   ازداد جمود لذلك ال نجد على  خمسين عام ولم يتغير بل 

مع   هى  محاوالتنا  كل  بل  الكنيسة  فى  الشباب  قلوب  الى  الوصول  يستطيعون  كارزين 

 ولدى سؤال لكل راعى إنجيلي  
ً
 او وراثيا

ً
املترددين على الكنيسة واملرتبطين بها سواء عائليا

 :بغض النظر عن مذهبه

ديدة تنضم للكنيسة كل عام على اقل تقدير !! نحن نصنع هل تستطيع حصر نفوس ج

 بدون ثمر نعيش احتفاالت بدون نتائج ونصنع نبضات لنجوم الخدام بدون فوائد 
ً
صخبا

الى متى نصنع ضجيج بال ثمر اعتقادي ان الوعظ الكرازى املوجود على الساحة يحتاج 

التدريب ع  لى خطاب ديني معاصر الى تغيير شامل ومعرفة اعرف حال غنمك البد من 

يستحق  اال  للمسيح  البعيدين  ويجذب  والعقل  القلب  ويخاطب  الناس  بواقع  يرتبط 

 امللكوت ان نبذل مجهود فى تطوير ادواتنا لصيد الناس من هالك اكيد لسماء مجيده  

 ما اراه االن حالة تحتاج الى تغيير فى املشهد اإلنجيلي ألجل مستقبل مختلف 
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الزم عشان نقيم    ":ا الكالم من صفحتى على الفيس بوك وقال  علق األخ سامح على هذ

بهموم  بيتاجر  ومنهم  فقط  كالم  بياعين  كتير  خدام  الخدمة  هى  ما  نعرف  الزم  الخدام 

الناس بمجرد كالم مسكن /هل املسيح اللى كان يصنع الخير العظيم كان. بياع كالم واال  

الخ فى تغير واقع /  دمة اصبحت مهنة ملن ال مهنة له  كان يصنع كان يعمل كان يساهم 

 " لألسف وأي حد بفرض نفسة على الخدمة بدون مواهب روحية بيكون عثرة وما اكثرهم

 

ربما نحتاج أن نفهم ملاذا  لغة اإلحباط  عند الكثيريين من الخدام ألنه مع مرور الوقت  

ملشهد صار من يخدمون ، هم الغير مدعوين وتراجع املدعوين للصفوف الخلفية وترك ا

ملن يريد أن يستفيد ويتربح وهكذا صار االمر من أسوء الى اسوء وفى كل جيل، هللا لم  

يترك نفسه بال شاهد بل اتى الى عاملنا وارسل رجال هللا الذين ينادون بصوت هللا ويؤثرون  

نطلب   ان  قبل  أوال  فينا  ما  يغير هللا  ان  اإلنجيلي  املشهد  ألجل  نصليه  ما  وهذا  مللكوته 

 ر لألخرين!!التغيي

 

بعد قراءة املشهد اإلنجيلي ال يمكن ان يتوقف الحال عند هذا الحد واال سيكون عمل  

نحلم  بأن  علينا  لذلك  إليجابيات،  ومدح  بسلبياته  للمشهد  نقد  مجرد  بل  مكتمل  غير 

بمستقبل افضل لهذا الكيان وهذه املؤسسة واقصد العمل اإلنجيلي عموما فى الشرق 

ال     االوسط فيه وحلم  ويشارك  الواقع  ارض  على  يتحقق  بل  العقول  فى  محبوسا  يظل 

الجميع ونرى نتائج مثمرة تغير الواقع وترسم واقع جديد وهذا هو الزمن النبوي لكنيسة 

الشرق ان تقف وتنادى بوقت يتوقف فيه الجميع عن التراشق بالكلمات ورؤية الحقول  

ارس امللوك من  ملك  نداء  للحصاد وتسمع  ابيضت  االجابة  وقد  وتكون  ؟  ل ومن يذهب 

 هأنذا ارسلني!!

يوجد فى املشهد نافذة امل لكن ستكون فقط ملن يخضع ويستمع لصوت الروح القدس 

هو عدم وضوح للرؤية بشكل كامل فكل واحد يفعل ما يحسن     والغريب فى املشهد االن  
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اعرف انا  ويقول  أحدهم  ويبدأ  الناس  لتشجيع  شعارات  يرفع  البعض  عينية  سكة    فى 

الكيان   الكنيسة تعالوا من هنا !! واخرين يقولون السكة من هنا !! وبين هنا وهناك اختلط

هل نسير من هنا او من هناك وحالة الضبابية مع الوقت جعلت من ينسحبون من املشهد  

 ويجلسون منتظرين ماذا سيحدث فى الزمن األتى عدد كثير.

ستدخل على فترة ضبابية اخرى ام فجر   والسؤال هل ما يقوله القادة سيحدث ام اننا

جديد سيشرق للكنيسة ال يستطيع احد ان ينكر ان املشهد ملبد بالغيوم ولكن االيمان  

يجعلنا نثق فى نعمة القدير وان خلف الغيمة مطر وحينما يسقط املطر سيذوب جليد  

الكنيسة    التصريحات التى اخذتنا فى طرق بعيدة ويعود الجميع ملا امر به الروح القدس 

او مجرد شعارات  للكنيسة  الروحية  القيادة  من  استحسان  فليس االمر  تأسيسها  منذ 

ورجعوا     وصلوا وطلبوا وجهى  حماسية للجموع بل هو ببساطة اذا تواضع شعبي وخضعوا

عن طرقهم الردية هنا تبدأ السماء فى االستجابة ويأتي مطر الروح القدس على الجميع 

ا ويشفى  خطايانا  حلمت  فيغفر  طاملا  الذى  اإللهي  االفتقاد  عملية  اسميها  وهذا  رضنا 

بوجوده فى كنيستنا العربية وما زلت احلم ان يتحقق حينما ينزل املطر فيشفى االرض  

يارب حقق رجاء شعبك الغفران     امين  قلوبنا لطلب  ايقظ  ارادتك  معنا حسب  واصنع 

 والتوبة 

 االمتالء من روحكألجل ايقظ قلوبنا 

 ا للخضوع لصوتك ايقظ قلوبن

 ايقظ قلوبنا واشفى جروح كنيستنا

 ونصلى ان تفتقد شعبك فى هذا الجيل فيستعلن اسمك للجميع 

 حلم تأسيس الجامعة االنجيلية بالشرق األوسط: @

فيها كل التخصصات برؤية وفلسفة الفكر    جامعة   يحلم كثيرين بهذا الحلم وهو تأسيس

املصلح اإلنجيلي وهو الذى اسس الجامعة االمريكية منذ قرن من الزمان فى بالدنا بالشرق  

مصر ولبنان وما زالت منارة تعليمية للجميع ولكن اصبح من الضرورة ان تقوم املؤسسة 
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ألجيال نتركه  حوله  نلتف  قومي  كمشروع  كبير  وطني  بدور  فالكل   االنجيلية  بعدنا  من 

الحل ونراه يتحقق قبل ان نقول لقد هرمنا واتى    سيمض ي فهل نستطيع ان نبدأ بهذا 

 !! الشيب علينا

 
ً
    اعلم يقينا

ً
 قويا

ً
ان كنيستنا بكل مذاهبها تريد تأسيس جامعة انجيلية والتى ستكون دافعا

 للجميع ولتحقيق رسالة الكنيسة فى املجتمع.

  

:كنيسة @
ً
  املجموعات املنظمة رعويا

حلم أن تكون كنيستنا املصلحة فى الشرق تدخل فى نظام الكنائس التى تنمو عن طريق  

املجموعات الصغيرة الجو الذى ينتج منتج جيد من الشخصيات فالعمل العام يجعلنا ال 

براعيأنستطيع   الكنيسة  تنظيم  لكن  الناس  من  الكثير  فنفقد  بالجميع  نهتم  لكل   ين 

هو اهتمام شامل بمنهج التلمذة والتشكيل الروحي حلم اتمنى ان اجده على     مجموعة

بعضنا   نرعى  يجعلنا  بتنظيم  مستعدين  نكن  ولم  كورونا  فيروس  جاء  لقد  الواقع  ارض 

تنظيمه بشكل جيد     بعض   تم  اذا  فعال  نظام  الصغيرة  املجموعات  لكن  فعال  بشكل 

 وبطريقة روحية متوازنة.

 " اتفق معك جداعلى هذا الكالم علق القس شوكت 

ما نحتاجه لهذه الرؤية هو تنمية روح االنفتاح على اآلخر بشكل متوازن والقبول غير  

 املشروط والناتج انسجام ونمو" 

التنمية   الن  كبيرة  مشكلة  اعتقادي  فى  وهذا  البشرية  بالتنمية  الكتابي  التعليم  اختلط 

ر يعتمد عليك وعلى ما تبذله من مجهود ربما البشرية تنادى ان تتغير لألفضل وان التغيي

يكون للوهلة االولى كالم مقنع ولكن فى كلمة هللا تعلمنا ان تغيير حياتنا لألفضل هو عمل 

٪ وألننا فاسدين بالطبيعة نحتاج الى املسيح ليغير قلوبنا ويسكن ١٠٠الروح القدس  

٪ وهذا يعنى ان االولوية ٠٠١فينا وبعدها نحتاج الى التغيير بقواعد التنمية البشرية  

لعمل هللا وطاعتنا لسماع صوته   فى خضوعنا  تكمن  الروحي  والتشكيل  التغيير  لعالقة 
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الروحانية  بين  اختالط  بدون  لألفضل  التغيير  خطوات  نتخذ  ان  يساعدنا  الذى  وهذا 

البشرية التنمية  وقواعد  املشهد    املتوازنة  لذلك  اإلنجازات  من  اكثر  التوازن  نحتاج 

 جيلي يبحث عن اإلنجازات وال يبحث عن القيم التي تحركه في الوصول لهذا اإلنجاز.  اإلن

صورة مشوهة يرسمها البعض عن املشهد اإلنجيلي رغبة منه ان يعطل ارساليتنا ولكن  

ال يصح اال الصحيح نحتاج ان نتصالح مع انفسنا اوال ونخرج الخشبة من عيوننا قبل 

هنا مهما كانت محاوالت البعض لتشوية سمعة الكنيسة القذى التى فى اعين االخرين و 

وخدمتها سيبقى جذور الحياة املقدسة شجرة مثمرة على مجرى مياه الحياة اوراقها ال  

تذبل وثمرها ال ينتهى وكلما انهالوا عليها بالقذف كانت استجابتها ثمار تنعش الحياة وتغير  

كنيسة االن سيدرك انه لوال نعمة هللا  واقعها واملوضوعي فى الحكم من الذين ينتقدون ال

ملا خلص احد فهي نعمته وهذا عمل يديه وسينميه فى وقته ال تستعجل النتائج هو يعرف  

موعد االثمار هو سيعطي حسابا عن كل ش ئ صنعناه بعدل وهذا ما نرجوه وليس حكم  

هدا لك كل  البشر بل حكم هللا علينا فى نهاية الزمان فمهما قالوا عليك سيبقى الهك شا

 فهل نستعد يا شعب املسيح!!  ن تتقدس وتستعد لالستخدامأما عليك هو 
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 الخاتمه
الختام    ان  أفي  الكنيسةأطرح  أريد  فى  اإلصالح  بملف  للمهتمين  عمل  بعد  وهذا    جندة 

 دراسة وقراءة مستقبلية تستلزم اآلتي: 

 ورجوع   صالة وتوبة -١

 تواضع القادة والشعب -٢
ً
 للبناء  والتصالح معا

  طلب الحكمة ملسيرة املستقبل-٣

 ولوية قصوى أوضع برامج خدمة الشباب -٤

 تطوير املنظومةو  التعليم الالهوتي-٥

 انتاج من البيئة املحلية مناهج التلمذة-٦

  كنيسة املجموعات -٧
ً
 وتنظيمها رعويا

 الشفافية املحاسبية و - إدارة العمل الكنس ي ومؤسسات الكنيسة ضبط اإليقاع فى -٨

 املختلفة  تنظيم وتنسيق العمل بين مجاالت الخدمة -٩

 الكنيسة اإلنجيلية عن غيرها فى العبادة ميزتٌ  DNAعمل شفرة وراثية -١٠

 لتنمية املواهب  إنشاء مركز الكتشاف املواهب ومساعدتها فى كل املجاالت-١١

 وتوازى العمل الروحى.  يةكخطة للعمل وسط املجتمعات العرب التنمية الشاملة-١٢

عرف ان هناك برامج للخدمة فى مجاالت متعددة ولها روادها ولكن نحتاج االلتفاف معا أ

إلنتاج  فى أولويات االجندة االصالحية والعمل بتضافر الجهود معا مثل تكثيف الضوء معا  

  أشعة الليزر فنقطع
ً
 متداد ملكوته. إسمة و أملجد  كل ما ليس للبناء ونبنى معا

ضعها للكنيسة العامة في كل مكان أنقاط التي أحاول أن  واختم من حيث بدات بالخمس  

ويحب أن يراها عروس مزينه لحبيبها في اجمل منظر لب محب للكنيسة  قكصرخة من  

 واتم استعداد. 
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هللا-@١ مللكوت  والخادمة  علينا  املغلقة  وليست  الشاهدة  خارج    -العبادة  خدمات 

 الخدمة خارج جدران الكنيسة: اذهبوا واكرزوا باالنجيل  مع توجيه الصندوق  

 شبكة من الترابط والعمل: تلمذوا  -تلمذة  -كنيسة املجموعات املتلمذة-@٢

كنيس -@٣ لكل  املحمول)اب(  التليفون  تطبيق على  وتتواصل بشكل تصميم  ة ستنمو 

)تكنولوجىا الكنيسة( ومن  سيسمى  أدعى انه سيكون هناك علم  -جيد مع أعضاء الكنيسة

خالله سيكون لدينا لوحة تحليالت الصحة الروحية لكل مؤمن من خالل معرفة كم من  

  .الوقت يقضيه الستخدام التطبيقات الروحية الخاصة بالكنيسة: علموهم

    –البد ان تختلف  صناعة القادة  -@٤
ً
نصنع قادة للقيادة في الكنيسة عن تخطيط وعمدا

يِسيَن  ١٢:٤تجهيز القديسين لعمل الكنيسة افسس -ال نتركها للصدفة ِ
ِقد 

ْ
ِميِل ال

ْ
ك
َ
ْجِل ت

َ
أل

ِسيِح، 
َ ْ
َياِن َجَسِد امل

ْ
ِخْدَمِة، ِلُبن

ْ
 ِلَعَمِل ال

يوجد وقت لدينا للنقض والفساد والتربص والتراشق   صالتى وأمنية من القلب أن ال -@٥

 ملكوت هللا وبره "متى  –بالتكفير وخالفه 
ً
 .٣٣:٦نركز على ملكوته: "إطلبوا اوال

في خارطة طريق   لحظة حاسمة نحو ألننا نعيش أجواء  ونستطيع تلخيص هذه األفكار 

نفتدى الوقت وأقدم حتاج الى وضع خارطة للطريق حتى  نزمن الحصاد بعد زمن كورونا و 

 :هنا اقتراح لخارطة الطريق كما أراها فى خمسة وعشرين عام من االن

 خارج الصندوق -خدمات خارج جدران الكنيسة للمجتمع -١

 استثمارات أكثر فيها بأحترافيه  -تكنولوجيا الكنيسة -٢

 مناهج للتلمذة متميزة لجميع االعمار -كنيسة املجموعات للتلمذة -٣

 تدريب الخدام كضرورة بتعليم الهوتى متوازن بين العقل وااليمان   -ادة صناعة الق-٤

الدفاعى-٥ الالهوت  فى   apologetics تنامى خدمات حركة  الناس املحيرة  ملجابهة اسئلة 

 عصر ما بعد الحداثة 
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كائن من الفضاء يغير ما نحن فيه !   ننتظرلوضع و ل   حتى متى نكون منتقديناالن  سؤالى  

 
ً
افضل حال روحيا فى  تكون  اتمناه ان  ما  وكل  االنجيلية  للكنيسة  ابن  انا مجرد    احبائى 

 
ً
وهذا لن يأتى من فراغ وال من اجندات بل من املخلصين من ابناء الكنيسة وهم    واداريا

ا الكيان  شمل  ولم  الكنيسة  ابناء  من  للعلمانيين  الباب  فتح  ارجو  وفتح  كثر  النجيلى 

للحوار   ككل  منصات  املشهد  لرؤية لتقييم  الجهود  للكنيسة عام   ودفع  عشرين    شامله 

البعض و ٢٠٣٠ثالثين   ايد    نضعصدقونى ساعتها سنتحرك من لومنا لبعضنا  فى  ايدينا 

 . كنيستنا عروس مزينه لسيدنا الرب سنرى بعض و 

 مع محبتى وصالتى 

 رفيق إبراهيم  
 ٢٠٢١فبراير ١٤كاليفورنيا 
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	أما بالنسبة للمسيحيين في الشرق الأوسط فإنّ نشوء حركة الإخوان المسلمين قد زاد من التعقيدات التي كانت موجودة بالأصل. رجع المسيحيّون إلى فترة التمييز الذي واجهوه بسبب هويتهم الدينية، اذ أصبح الآن هناك تفسيرا مختلفا للدين الإسلامي اشتمل على فرض نمط حياة م...
	أما بالنسبة للمسيحيين في الشرق الأوسط فإنّ نشوء حركة الإخوان المسلمين قد زاد من التعقيدات التي كانت موجودة بالأصل. رجع المسيحيّون إلى فترة التمييز الذي واجهوه بسبب هويتهم الدينية، اذ أصبح الآن هناك تفسيرا مختلفا للدين الإسلامي اشتمل على فرض نمط حياة م...
	الى جانب هذه العوامل التي أدت الى إجهاض الحركة القومية العربية  كالاستعمارية الغربية والصراع الاسرائيلي- الفلسطيني ونشوء حركة الإخوان المسلمين، كان هناك عاملا اخراً أدى الى خلق الفوضى وهدم الهيكل التنظيمي للدول وهو غزو أمريكا للعراق. قادت حالة الفوضى ...
	كان وقع تنظيم الدولة الإسلامية مدمراً على المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في كل من سوريا والعراق. لقد ارتكب هذا التنظيم أعمالا وحشية في حق المسيحيين والأزيديين ودمّر بعض أقدم الكنائس الموجودة في هذه المناطق. دفعت هذه الظروف المسيحيين الى الهجرة الج...
	لقد دفع انهيار الأنظمة العربية وغزو العراق بالشباب العربي المتعلّم لأخذ خطوات عملية آلت لما يعرف بثورة الربيع العربي. تمثلّت هذه الثورة بمظاهرات ضد نظام الحكم الحالي، وكان أغلب مشاركيها من فئة الشباب المتعلّم الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ووس...
	ان كل هذه الموجات الصادمة دفعت بالمسيحيين  إلى الهجرة إلى دول الغرب كوجهة أولى، بينما بقي البعض منهم منعزلين في بلدانهم متبّنين بذلك عقلية “الغيتو”. لا زال انخراط القادة المسيحيين والمؤسسات المسيحية محدودا في المجتمع وعالم السياسة كما كان الحال على مر...
	يتعثّر الكثير من المسيحيين مع موضوع الانخراط السياسي. نتعامل مع الأمور السياسية كأنها أمورا دنيوية وخاطئة وكأن السياسة ستلطّخنا بقذارتها. الا أن هذا سيعتمد على تعريفك للسياسة. يقدّم جون ستوت تعريفا مفيدا للسياسة قائلا إن السياسة "هي فن العيش سويا في إ...
	ان تعاليم يسوع كانت سياسيّة، اذ أنه قضى وقتا كبيرا في معالجة قضايا تتطرق لكيفية العيش مع بعضنا البعض ونظرتنا للآخرين. كان جلّ ما قاله وفعله يسوع سياسيا وقد تمّ في جوّ مسيّس في ظل الاحتلال الروماني. حتى إن تجسّد يسوع كان بمثابة عمل سياسي، لأنه قد أتى “...
	لا أقصد من هذا الكلام بأن يسوع كان منخرطا في نظام السُلطة السياسي. لم يؤسس يسوع حزبا سياسيا وكان ضد أي تفسير سياسي لتعاليمه.  قدّم يسوع  بدلاً من هذا، نظاماً جديداً نستطيع من خلاله أن نرتئي العالم من حولنا.
	لم يسمح يسوع لنفسه أن ينساق لأجندة الأحزاب السياسية التي كانت نشطة في وقته. لكن كانت له أجندة سياسية مهمّة ألا وهي احضار ملكوت الله من أجل مصالحة البشرية مع الله. إننا كمسيحيين وأعضاء في الكنيسة لسنا مدعوّين للانفصال عن العالم بل لأن نكون نموذجا لما ...
	لا يمكن لأي شخص يهتم بالعدل والسلام والمساواة والشركة الاجتماعية بأن يتفادى الانخراط في السياسة. يكتب ستوت بأنه علينا أن ننخرط في العالم وأن نجعل أيدينا “متّسخة ومتعبة”  بينما ننظر للعالم بنظرة العطف. يشير يودير أيضا إلى أن مصطلح “اكليزيا” الذي نترجمه...
	ان السؤال ليس إن “كان علينا كمؤمنين وأتباع يسوع بأن ننخرط في السياسة أم لا، لأننا نحن بصورة أو بأخرى منخرطين فيها سواء أعلمنا بهذا أم لم نعلم. إنما علينا أن نسأل “بأي شكل يمكننا الانخراط في السياسة؟” و “كيف نقدر كأتباع ليسوع بأن نتفاعل مع مجتمعاتنا و...
	ان السؤال ليس إن “كان علينا كمؤمنين وأتباع يسوع بأن ننخرط في السياسة أم لا، لأننا نحن بصورة أو بأخرى منخرطين فيها سواء أعلمنا بهذا أم لم نعلم. إنما علينا أن نسأل “بأي شكل يمكننا الانخراط في السياسة؟” و “كيف نقدر كأتباع ليسوع بأن نتفاعل مع مجتمعاتنا و...
	ان السؤال ليس إن “كان علينا كمؤمنين وأتباع يسوع بأن ننخرط في السياسة أم لا، لأننا نحن بصورة أو بأخرى منخرطين فيها سواء أعلمنا بهذا أم لم نعلم. إنما علينا أن نسأل “بأي شكل يمكننا الانخراط في السياسة؟” و “كيف نقدر كأتباع ليسوع بأن نتفاعل مع مجتمعاتنا و...
	يعالج البروفيسور الأمريكي ريتشارد هورسلي هذا الموضوع في سياق القرن الأول ميلادي الذي عاش فيه يسوع والذي ساده حكم الامبراطورية الرومانية آنذاك. عادة ما يتم شرعنه حكم الامبراطورية في الإطارين الثقافي والديني. عند النظر الى يسوع في سياقه الحقيقي علينا أن...
	ان المجتمع الذي علّمنا يسوع أن نحياه يجب أن يعكس تعاليمه من ناحية ملكوت الله. أولا، إن يسوع الملك هو الرب والمخلّص ونحن كشعبه علينا أن نظهر قيماً اخلاقيّة تعكس صميم هذا الملكوت. ان الله إله عادل ورحيم وليس لديه تمييز على أساس الجنس أو العرق او خلفية ا...
	بالطبع هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ للكنيسة العربية ومدى تأثيرها لكنني سأرصد بعض الظواهر التاريخية من باحثين ومحللين لظواهر ساطعة في حياة الكنيسة الانجيلية تحكى تاريخها وتعلن المجد لله :
	من صفحة د. أن أميل ذكى تكلمت عن ذاكرة الكنيسة الانجيلية في مصر في أكثر من ٧٠ سنة ورصدت قصة من أروع القصص التي تؤكد التأثير المبارك للعمل الإنجيلي في جيل الرواد والذى صنع فرقا في الأماكن التي تواجد فيها اشخاص مؤثرين مملؤين بعمل الروح القدس وبمحبة يسوع ...

