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كلية الالهوت االنجيلية
يتناول هذا العدد من المجلة ست مقاالت عن موضوعات متنوعة حول الحقبة الزمنية الممتدة منذ نشأة
الكنيسة السريانية حتى التحديات التي يواجهها الباحثون المسيحيون المعاصرون.
كاتب المقالة األولى هو جرالد لوخ ،وهو مرسل ألماني يعمل في أسوان والقاهرة وأيضًا أستاذ
زائر في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .تتناول المقالة تاريخ عمل "إرسالية السودان الرائدة" Sudan
 Pioneer Missionبين قبائل النوبة النيلية بصعيد مصر .يعرض جرالد في مقدمة مقالته بحثه الذى قدمه
فى إحدى الحلقات الدراسية بكلية الالهوت اإلنجيلية في ربيع  .2019ونظ ًرا ألصالة بحثه وندرة الدراسات
التي تتعرض لموضوعه ،التمسنا منه أن يقدم محاضرته في شكل مقالة ،وبسرور استجاب لطلبنا.
المقالة الثانية تتناول تاريخ الكنيسة السريانية فى الحقبة اإلسالمية ،منذ عام  600م حتى عام 1400
م ،وهي المشاركة الثانية من أصل ست محاضرات قدمتها د .هيلين مور–ڤان دن برخ في يناير  2019بكلية
الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .تستعرض المقالة بشكل رئيسي المحاضرتين الثانية والثالثة في األدب السرياني
المسيحي ،باإلضافة إلى بعض األمور األخرى التى تشمل نظام "الملة" في العصر العثماني والمسيحية
السريانية في الهند والصين.
المقالتان التاليتان كانتا فى حقيقة األمر خطابين قدما في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .ألقى
األولى منهما د .جورج صبرا ،وكان هو خطيب حفل تخرج دفعة جديدة من طالب الكلية ،بمايو/أيار .2019
ويشغل صبرا منصب عميد كلية الالهوت للشرق األدنى ،ببيروت ،لبنان .وتناول في خطابه خمسة تحديات
تواجه التعليم الالهوتي في عصرنا :وهي محاوالت التكيف مع التطورات في مجال تكنولوچيا المعلومات،
والحاجة إلى موازنة التشكيل الروحي مع العمل االجتماعي المسؤول ،والعيش في التزام تجاه المسيحية
المسكونية ،وتعزيز المساواة بين الجنسين ،واالنتقال إلى أبعد من مجرد "هاجسنا لبقاء حضورنا
(المسيحي)" في الشرق األوسط إلى العيش للشهادة عن اإليمان المسيحي بشكل نشط وفعال.
بينما تناول صبرا قضايا عامة تنطبق في كثير من النواحي على كليات الالهوت فى جميع أنحاء
العالم ،قدم كينيث بيلي  Kenneth Baileyخطابًا يمثل تحديًا خاصًا لكلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .ألقاه
بيلي ،المتوفى عام  ،2016بحفل افتتاح مركز مسيحية الشرق األوسط  ،CMECعام  .2004وكان خطابه
4

شخصيًا ومليئًا بالشغف ،تحدث فيه عن الرؤية (التثقل) التي أعطاها له هللا ،بضرورة دراسة وتفسير الكتاب
المقدس بواسطة مسيحيي الشرق األوسط ،وناشد بيلي مركز مسيحية الشرق األوسط بتبني هذا التحدي.
فرغم مرور ست عشرة سنة على خطابه ،فنشره بالمجلة مرة أخرى هو محاولة لتوثيق هذا الخطاب والحفاظ
عليه من الضياع ،حتى ال يصبح مجرد خطاب منسي مخزن بأحد األدراج أو بملف ما في ذاكرة الحاسب،
ضا لتذكير مركز مسيحية الشرق األوسط بحلم د .بيلي الذى شاركه في خطابه التدشينى للمركز.
وأي ً
تمثل المقالتان األخيرتان مشاركتي المتواضعة في هذا العدد .تقدم األولى إقرار إيمان الكنيسة
اإلنجيلية المشيخية بمصر .يستوحى هذا اإلقرار من إقرارشقيقتها ،الكنيسة اإلنجيلية بأمريكا عام .1933
نشر اإلقرار هنا ألن النسخة اإلنجليزية من النص ال يمكن الحصول عليها بسهولة وألنها تتضمن ديباجة
ضا بعض المقاطع الكتابية التي تفتقر إليها النسخة العربية من اإلقرار المتوفرة في مصر.
(مقدمة) وأي ً
تتناول المقالة األخيرة تعليقًا على آخر أعمال ن .ت .رايت " N. T. Wrightبولس :سيرة ذاتية"
 .)2018( Paul: A Biographyوكتب رايت العديد من الكتب عن الرسول بولس ،كان أهمها هو
اإلصدار الرابع من سلسلته التى أثارت الكثير من اإلعجاب" ،أصول المسيحية" .Christian Origins
ً
تناوال أكاديمية ضخ ًما عن الرسول بولس بعنوان
يمثل هذا اإلصدار الرابع الذي يقع في  1700صفحة
"بولس وأمانة هللا"  .2013 ،Paul and the Faithfulness of Godأما آخر كتب رايت عن الرسول
بولس الذي يقع في  480صفحة فقط موجه للقارئ غير المتخصص .ويحتوي على العديد من األفكار
المتعمقة مثل أعماله السابقة ولكن مع كثير من المحاوالت لإلجابة على األسئلة الخاصة بالسيرة الذاتية،
ضا محاولة لخلق
بشكل أنسب .إن استعراضنا هنا للكتاب ليس فقط لكونه يستحق انتباهنا لجدارته ولكنه أي ً
بعض الوعي بشأن مثل هذه األعمال لباحث مسيحي عظيم معاصر.
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تَطَ ُّور "إرسالية السودان الرائدة" إلى إرسالية بين نوبيي النيل
1966–1900
بقلم جرالد لوخ Gerald Lauche

تأسَّسَّتَّ َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّ) Sudan Pioneer Mission (SPMفي َّأسوان َّعامَّ
َّ ،1900وتم َّتغيير َّاسمها َّإلى َّ"اإلرسالية َّاإلنجيلية َّبين َّأبناء َّاألغلبية" Evangelical
 Mohammedan Missionعامََّّ،1928والىَّ"اإلرساليةَّاإلنجيليةَّفيَّمصرَّالعليا"َّ Evangelical
 Mission in Upper Egyptعامََّّ،1953والىَّ"رابطةَّاإلنجيلَّفيَّالشرقَّاألوسط"َّ Fellowship
)of the Gospel in the Middle East (Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten
عام  .1990وجدير َّبالذكرَّأن َّ"إرسالية َّالنيل َّالدولية" َّ Mission on the Nile International
) (MNIالتيَّمقرهاَّفيَّسويس ارَّ،المعروفةَّسابقًاَّباسمَّ"اإلرساليةَّاإلنجيليةَّالسويسريةَّبينَّأبناءَّاألغلبية"َّ
َّ،Swiss Evangelical Mohammedan Missionوالحقًاَّباسمَّ"إرساليةَّأرضَّالنيلَّاإلنجيليةَّ
جعَّأصلهاَّأيضاَّإلىَّ"إرساليةَّالسودانَّ
السويسرية"َّ Swiss Evangelical Nile-Land Missionير
ً
الرائدةَّ".وفيَّهذاَّالمقالَّسأستخدمَّاالسمَّاألصلي"َّ،إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّ SPMحيثَّإننيَّسأصفَّ
فيَّاألساسَّأولَّسبعةَّعقودَّمنَّتاريخهاَّ .

الواجهة األمامية لمُجَمَّع  SPMالقديم والجديد

َّ
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معلومات عامة عن نوبيي النيل
وَّالنيلَّالمشارَّإليهمَّهناَّهمَّالذينَّشغلواَّواديَّالنيلَّبينَّأسوانَّفيَّجنوبَّمصرَّوالمنطقةَّ
نوبي
ّ
ُ

ابعَّالميالديَّ.ويعيشَّنوبيو َّالنيلَّاليومَّبينَّ
الواقعةَّجنوبَّالخرطومَّفيَّشمالَّالسودانَّمنذَّالقرنَّالر
ّ

أسوانَّفيَّمصرَّعندَّالجندلَّاألولَّوالضبعةَّفيَّالسودانَّبينَّالجندلينَّالثالثَّوالرابعَّ .وهذاَّالتمييزَّ
ضروريَّلتجنبَّالخلطَّبينهمَّوبين َّالجماعاتَّالعرقية َّالتيَّتعيش َّفيَّجبال َّالنوبةَّ ،وأوغنداَّ ،وكينياَّ

"نوبي َّونَّ ".
قَّعليهمَّأيضاَّ َّّ
ويطل
ً
ُ
ئيسيتينَّيجبَّالتمييزَّبينهماَّلغوياَّ.ففيَّمصرَّهناكَّ
وَّالنيلَّأساساَّإلىَّمجموعتينَّر
وينقسمَّنوبي
ّ
ً
ً

النوبيون َّالناطقون َّبلغة َّالفاديجا ََّّ ،Fadiccaوالنوبيون َّالناطقون َّبلغة َّالكنوزي َََّّّ .Kunuuziوعندماَّ
دائماَّالنوبيينَّ
َّ
نتحدثَّعموماَّعنَّالنوبيينَّفيَّإطارَّ
التطورَّالتاريخيَّلـ"إرساليةَّالسودانَّالرائدةَّ"،فنقصد ً
ً
الناطقين َّبلغة َّالكنوزي َّألنهم َّكانوا َّمحطّ َّاهتمامَّ
اإلرساليةَّ،واستوطنواَّفيَّأسوانَّوالمنطقةَّالواقعةَّإلىَّ
الجنوبَّمنهاَّ .
وقبل َّمجيء َّالنوبيين َّإلى َّوادي َّالنيلَّ ،كانَّ
الكوشيونَّيتبعونَّديانة ِ
َّالم ِرويََّّ.Meroiticوفيَّالقرنَّ
الرابع َّالميالدي َّهاجر َّالنوبيون َّإلى َّوادي َّالنيلَّ
واختلطواَّبالكوشيينَّالذينَّكانواَّانهزمواَّعلىَّيدَّمملكةَّ
أكسومََّّ.Axumite Kingdomوفيَّمنتصفَّالقرنَّ
الخامسَّالميالديَّو ِجدتَّثالثَّممالكَّنوبيةَّفيَّواديَّ
ُ
النيلَّ .وفي َّالقرن َّالسادس َّالميالدي َّاعتنقت َّهذهَّ

خريطة وادي النيل
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الممالكَّالمسيحيةَّتباعاَّ،وظلتَّمسيحيةَّحتىَّدخولَّاإلسالمَّفيَّالقرنَّالرابعَّعشرَّ1.والنوبيونَّاليومَّ
ً

ومتأثرونَّجداَّباإلسالمَّالصوفيَّ .
مسلمونَّسِّنيونَّ
ً
ُ
طالئع "إرسالية السودان الرائدة"

قبل َّتأسيس َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّعام ََّّ 1900حدثت َّعدة َّتطورات َّغير َّمسبوقة َّوعدةَّ
َّمكرسين َّلإلرسالياتَّ ،ويتميزون َّبتفكيرهم َّاالستراتيجيَّ .ما َّأسفر َّعنَّ
اتصاالت َّبين َّثالثة َّأشخاص ُ
الكثيرَّمنَّاآلثارَّاإليجابيةَّ .

وكانَّأولُّهمَّهنريَّجراتانَّجينيسََّّ)1910–1835( Henry Grattan Guinnessالذيَّكانَّ
ال َّفيَّأوروباَّوأمريكاَّ
َّمبشر َّمتجوًَّ
ًا
لديه َّرؤية َّعظيمة َّلبالد َّالسودانَّ.وكان َّجينيس َّاأليرلندي َّاألصل

َّروحياَّبحركةَّالقداسةَّفيَّإنجلتراَّ.ونتيجةًَّلتشجيعَّهدسونَّتيلورََّّ،Hudson Taylor
الشماليةَّ.وتأثر
ً

أسس َّجينيس َّوزوجته َّفاني َّ"َّ Fannyمعهد َّشرق َّلندن التدريبي" East London Training

) Institute (ELTIعامََّّ.1873وكانَّعبارةَّعنَّمدرسةَّللكتابَّالمقدسَّ،دوليةَّومتعددةَّالطوائفَّ،
يقياَّمنَّ
يبَّالمسيحيينَّالمكرسينَّمنَّأوروباَّوأفر َِّ
مهتمةَّبتدر
ُ

ِ
ولمَّيمضَّ
فَّطبقاتَّالمجتمعَّعلىَّالخدمةَّالمرسليةَّ.
ُمختل
ُ
وقت َّطويل َّحتى َّأصبح َّالوصول َّإلى َّالجماعات َّالعرقيةَّ

التي َّتسكن َّبالد َّالسودان َّعلى َّرأس َّأولوياتهَّ ،حيث َّإنَّ
اإلنجيلَّلمَّيكنَّوصلَّإليهاَّآنذاكَّ.وفيَّهذهَّاآلونةَّكانَّ
تعبير َّبالدَّالسودانَُّيطلقَّعلىَّاإلقليمَّالجغرافيَّالمعروفَّ
باسمَّجنوبَّالصحراءَّمنَّالسنغالَّغرًباَّإلىَّإثيوبياَّشرقًاَّ.
اتَّمرسليةَّاستهدفتَّ
وشاركَّجينيسَّفيَّإطالق َّعدةَّمبادر ُ

الوصولَّإلىَّبالدَّالسودانَّ،وانَّكانَّفشلَّبعضهاَّ.لكنَّفيَّ
سبتمبرَّ/أيلولََّّ1898بعدَّإخمادَّالثورةَّالمهديةَّفيَّالسودانَّ

هنري جراتان جينيس

1

Roland Werner, Das Christentum in Nubien. Geschichte und Gestalt einer afrikanischen
Kirche (Berlin: LIT Verlag, 2013), 39-45, 50-65, 136-177.
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يقَّمفتوحاَّإلرساليةَّفيَّالسودانَّ،بواسطةَّ
الذيَّكان َّتحتَّالحكمَّاإلنجليزيَّالمصريَّآنذاكَّ ،بداَّالطر
ً

ائداَّذاَّرؤيةََُّّيطََّّلِقَّمبادراتَّجديدةَّ
َّجذاب
نهرَّالنيلَّبوصفهَّمعب ًراَّ
ً
اَّمؤثراَّ،ور ً
للوصولَّ.كانَّجينيسَّرجال ً
ً
ويدعمهاَّ،ثمَّيفَّ َِّّوضَّالمسؤولياتَّآلخرينَّإلىَّأنَّينسحبَّمنهاَّ ُكليةًَّ َّ2.
َُّ

ثم َّيأتي َّهرمان َّكارل َّڤيلهلم َّكوم ََّّ)1938–1874(َّ Herman Karl Wilhelm Kumm
باعتبارهَّثانيَّالشخصياتَّالمهمةَّ،وكان َّصاحبَّرؤية َّللجماعاتَّالتيَّلمَّيصلها َّاإلنجيلَّ.نشأَّكومَّ
فيَّأوستيروداَّ Osterodeبألمانيا َّفيَّجبالَّهارتسَّ
َّ.Harz Mountainsولماَّكانَّقدَّنشأَّفيَّالتقليدَّ
اللوثريَّ ،اختبر َّالوالدة َّالثانية َّعام ََّّ 1894وشعرَّ
بالدعوةَّللخدمةَّالمرسليةَّعام ََّّ.1895وبعدَّعامَّبدأَّ
دراستهَّالمرسليةَّفيَّ"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّ
هَّ.وعامََّّ1898انضمَّكومَّلفريقَّ
أدار َّ
أسسهَّجينيسَّو َّ
العملَّفيَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّ North Africa
َّ .Missionواذ َّاستقر َّفي َّاإلسكندريةَّ ،سرعان َّماَّ
َّولَّعَّه َّبالبدو َّالقاطنين َّفي َّواحات َّالصحراءَّ
اكتشف َّ
الليبيةََّّ.وعامََّّ1899عندماَّاحتاجَّجينيسَّلرفيقَّفيَّ
هرمان كارل ﭬيلهلم كوم

َّجنوباَّ ،رأى َّأن َّكوم َّشخص َّمناسب َّلهذاَّ
رحالته
ً
Hermann Karl Wilhelm Kumm
َّنظر َّلمعرفته َّالممتازة َّبالسياق َّالمحليَّ.
الغرضً ،ا

ويفترضَّأنَّرؤيةَّكومَّلبالدَّالسودانَّنمت َّفيَّتلكَّاألثناءَّ،فيَّظلَّتوجيهاتَّجينيسَّوتحتَّتأثيرهَّ.
ُ
وفيَّهذهَّالرحلةَّ،كانتَّلوسيََّّ Lucyابنةَّجينيسَّترافقهَّ،وأحبتَّكومَّوأحبهاَّثمَّتمت ِ
َّخطبتهماَّيومَّ

2قارن

Klaus Fiedler, Ganz auf Vertrauen. Geschichte und Kirchenverständnis
derGlaubensmissionen (Gießen,Basel:Brunnen Verlag, 1992), 70-77. Christof Sauer,
Reaching the Unreached Sudan Belt: Guinness, Kumm and the Sudan-Pioneer-Mission
(Nürnberg:Verlag für Theologie und Religionswissenschaft, 2005),43-81.
Gerald Lauche, The Development of the “Sudan Pioneer Mission” into a Mission among
the Nile-Nubians (1900-1966), unpublished D.Th. dissertation (UNISA, 2015), 117-118.
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َّ11ينايرَّ /كانونَّالثانيََّّ 1900فيَّأسوانَّ.وفيَّذلكَّالوقتَّتركَّكومَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّوأسسَّ
"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّمعَّجينيسَّ.ووقعَّاالختيارَّعلىَّأسوانَّلتكونَّنقطةَّالبدايةَّلإلرساليةَّالمؤسسةَّ

حديَّثًاَّ،بهدفَّاالنطالقَّمنهاَّإلىَّبالدَّالسودانَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ3.
أماَّثالثَّشخصَّمحوريَّفيَّتاريخَّاإلرساليةَّهوَّالنوبيَّالكنوزيَّصموئيلَّعليَّحسينَّ(–1863
ُ َّ.)1972ولِدَّصموئيلَّفيَّشمالَّالنوبةَّعامََّّ،1863وأتىَّإلىَّأوروباَّعامََّّ1873بعدَّأنَّدعاهَّالمبشرَّ

فرانسوا َّهنري َّالڤانشي-كالرك َّ François-Henri

َّ Lavanchy-Clarkeليرافقه َّإلى َّسويس ار َّعندما َّوجدَّ
الصبي َّيعيش َّفي َّشوارع َّالقاهرةَّ .ورجل َّالصناعةَّ
المسيحيَّتيودورَّنِكرََِّّ َّTheodor Neckerمنَّچينيفَّ
هوَّمنَّبادرَّبهذاَّالمشروعَّومولهَّ.وتَّلَّقَّىَّالصبيَّالنوبيَّ
ذوَّاألعوامَّالعشرةَّتعليمهَّفيَّمدرسةَّداخليةَّمعروفةَّفيَّ
ﭘيزوََّّPeseuxفيَّنوشاتِلََّّ،Neuchatelوقررَّأنَّيتبعَّ
المسيح َّأثناء َّدراستهَّ .وفي ََّّ 15أغسطسَّ /آب ََّّ1875

صموئيل علي حسين

اعتمد َّفي َّالكنيسة َّاإلنجيلية َّالحرة َّ Église
) évangelique libre des Granges de Sante-Croix (canton of Waadtعلىَّيدَّالقسَّ
أوتوَّستوكماير  .Otto Stockmeyerواذَّكانَّاسمهَّبالمولدَّمحمدَّعليَّحسينَّ،اتخذَّاسمَّصموئيلَّ
َّ.وعام ََّّ،1879أرسلهَّنِكرَّإلىَّ
فيَّالمعموديةَّواختبرَّأثناءَّالمعموديةَّدعوتهَّللتفرغَّللخدمةَّالك ارزية َّ
اتَّالتيَّقضاهاَّصموئيلَّفيَّالمعهدَّأثرَّ
ًَّا
"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّأسسهَّجينيسَّ.وكانَّللسنو

هَّاألثناءَّ،كتبَّجينيسَّمقاال َّعنَّطفولةَّصموئيلَّومراهقتهَّ،ولكنَّلألسفَّ
عميقًا َّفيَّنفسهَّ.ففيَّهذ
َّ
ً

اساتَّتمهيديةَّفيَّبيروتَّاستعداداَّلدراسةَّالطبَّ.ولكنَّبعدَّموتَّ
َّ.وعامََّّ1880بدأَّصموئيلَّدر
فُِقدت َّ
ً

ِ
أخيراَّ،بعدَّأنَّقضىَّوقتًاَّفيَّإنجلتراَّوسويسراَّعادَّإلىَّ
راعيهَّنكرَّفجأةَّ،لمَّي ُعدَّلديهَّمصدرَّتمويلَّ.و ً

القاهرة َّعام ََّّ .1884وهناك َّعمل َّصموئيل َّبالتدريس َّفي َّمدرسة َّﭘروتستانتية َّأوًالَّ ،ثم َّفي َّمدرسةَّ
3المرجع السابق.121–120 ،
Sauer, Unreached Sudan Belt, 134–146. 181–198.

10

)CJT 7 (2020
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

كاثوليكيةَّ.إالَّأنَّالوظيفتينَّكانتاَّ ُمحبِطتينَّلهَّ.وبعدَّوقتَّقصيرَّ،أقنعهَّأقاربهَّبالعودةَّإلىَّمدينتهَّ
عاماَّ.وكانَّ
فيجيكولَّ،فيَّأبيَّحورَّبشمالَّالنوبةَّ،حيثَّكانَّالمسيحيَّالوحيدَّهناكَّلمدةَّثالثَّعشرةَّ ً

اَّ،نظراَّالغترابهَّعنَّأهلهَّالنوبيينَّأثناءَّالسنواتَّ
اَّولغوي
الَّبدَّأنَّيمرَّبعمليةَّإعادةَّتأهيلَّاجتماعيَّثقافي
ً
ً
ً

يجياَّيشهدَّعنَّالمسيحَّبجرأةَّ،
التيَّقضاهاَّفيَّالخارجَّ.وبعدَّفترةَّأوليةَّمنَّالمالحظةَّواالنتظارَّ،بدأَّتدر ً
وهوَّماَّكادَّأنَّيكلفهَّحياتهَّ.فنجاَّبأعجوبةَّمنَّهجومَّبسكينَّ،وماَّأدهشَّكلَّالحاضرينَّفيَّاجتماعَّ
َِّ

عامَّبالقريةَّأنهَّغفر َّللجانيَّوعرضَّعليهَّالمصالحةَّ.وأثناءَّسنواتَّالشهادةَّالهادئةَّ،نضجَّصموئيلَّ
اَّكانَّمترجماَّألحدَّالضباطَّاإلنجليزَّ،
يداَّمنَّالثقةَّفيماَّيتعلقَّبالشهادةَّللمسيحَّ.ولم
كثيراَّواكتسبَّمز ً
ً
ً

ففيَّعامََّّ1898شاركَّفيَّإخمادَّالثورةَّالمهديةَّعلىَّيدَّالجيشَّالمصريَّاإلنجليزيَّ.وبعدَّهذاَّالنزاعَّ،
يةَّشاللَّحيثَّكانتَّترسوَّالمراكبَّالتيَّتسافرَّبينَّمصرَّ
عملَّفيَّمكتبَّالبريدَّالمصريَّبأسوانَّوقر ّ
والسودانَّالخاضعَّللحكمَّاإلنجليزيَّالمصريَّ 4.
تأسيس "إرسالية السودان الرائدة"
عامََّّ1900عادَّجينيسَّوابنتهَّلوسيَّوكارلَّكومَّإلىَّأسوانَّلتكوينَّخدمةَّتستهدفَّبالدَّالسودانَّ
ِ
حسبَّالخطةَّالموضوعةَّ.وكهديةَّبمناسبةَّالخطبةَّ،سلمَّجينيسَّمسؤوليةَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّ
المؤسسة َّحديثًا َّلكارلَّولوسيَّ .واستعانَّجينيسَّوكومَّبزوجين َّقبطيين َّللتدريس َّفي َّمدرسة َّابتدائيةَّ
صغيرةَّوادارتهاَّ،وكانتَّمَّعَّنيَّةَّفيَّاألساسَّبتعليمَّأطفالَّالنوبةَّوالبيچاََّّ.Bejaوبينماَّكانَّجينيسَّ
يبحثَّعنَّشخصَّنوبيَّيساعدهمَّفيَّالخدمةَّ،سمعَّعنَّصموئيلَّوعرفَّأنهَّيعملَّفيَّمكتبَّالبريدَّ.
َّفنضَّجهَّالروحيَّ،وتعليمهَّ
َّفورَّأنَّصموئيلَّهوَّبالضبطَّالشخصَّالمطلوبَّللخدمةَُّ .
فذهبَّليقابلهَّواقتنع ًا
الغربيَّ،ومعرفتهَّبعدةَّلغاتَّكانتَّبالضبطَّماَّتحتاجهَّاإلرساليةَّ.وجاءَّردَّصموئيلَّباإليجاب َّودونَّ

ترددَّ،معتبًِراَّهذاَّالطلبَّفرصةَّلتحقيقَّدعوةَّحياتهَّ.وعندماَّانضمَّصموئيلَّللخدمةَّ،كانتَّاإلرساليةَّ
ُ

مستعدةَّلبدءَّعملهاَّبينَّالنوبيينَّ.وكانتَّأولَّخطوةَّلإلرساليةَّأنَّتصلَّإلىَّالنوبيينَّوالبيچاَّفيَّالمنطقةَّ

4

Lauche, Sudan Pionier Mission, 163-198. Cf. Samuel Ali Hussein, Aus meinem Leben
(Wiesbaden: Verlag der Sudan-Pionier-Mission, 1920).
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ٍ
المحيطةَّبأسوانَّ.وكانتَّتُخطِّ
طَّللعملَّبعدئذ َّفيَّالجنوبَّوكردفانَّودارفورَّ.وكانتَّالخطوةَّاألخيرةَّ
هيَّالتقدمَّفيَّإقليمَّبالدَّالسودانَّكلهَّ .
وقامتَّاإلرساليةَّباألنشطةَّالتاليةَّ،علىَّاألقلَّفيَّالبدايةَّ :
 -1بَّيَّعَّالكتابَّالمقدس.
 -2التعليمَّاالبتدائي.
 -3الك ارزة.
 -4الترجمة.
 -5العملَّالطبي.
وفيَّأكتوبرَّ/تشرينَّاألولََّّ1900تأسستَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّفيَّألمانياَّوتمَّإشهارهاَّجمعي َّةًَّفيَّ
أيزناخََّّ.EisenachوفَّتَّحََّّالقسَّيوليوسَّدامانََّّJulius Dammannبيتهَّفي ِ
ِ
َّأيزناخَّلإلرساليةَّباعتبارهَّ
أولَّمقرَّلهاَّ،وأصبحَّالقسَّتيودورَّزيمندورفََِّّ َّTheodor Ziemendorrfمنَّڤ ِ
يسبادنَّWiesbaden
أولَّرئيسَّلهاَّ 5.
أهمية صموئيل لإلرسالية النوبية
إنَّ َّتغيير َّاتجاه َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّإلى َّإرسالية َّبين َّالنوبيين َّيرجع َّفي َّاألساس َّإلىَّ
نَّأنَّصموئيلَّكانَّمع ًّداَّللخدمةَّعلىَّ
رساليةَّيبََِّّّي
َُّ
صموئيلَّ.فتحليلَّالسنواتَّالتيَّأدتَّإلىَّتأسيسَّاإل
ُ

َّمن َّإمكاناتَّ ،وعينه َّفي َّموقع َّمسؤوليةَّ ،وأرسله َّفي َّرحلةَّ
نحو َّاستثنائيَّ .ورأى َّكوم َّما َّيتمتع َّبه َِّ
كبيرةَُّيكلفَّبهاَّ.وكانتَّمهامهَّاألساسيةَّأثناءَّهذهَّ
استكشافيةَّإلىَّ ُدنقُالَّعامََّّ1900باعتبارهَّأولَّمهمةَّ َّ

الرحلة َّ توزيع َّمواد َّكتابيةَّ ،والترجمةَّ ،وجمع َّمعلومات َّجيوسياسيةَّ .وبعد َّأداء َّهذه َّالخدماتَّ ،عملَّ
اَّ،ومديراَّلمكتبةَّبيعَّالكتبَّالتابعةَّلإلرساليةَّ،ومدرسَّلغةَّ
اَّطبي
كارز
صموئيلَّدونَّانقطاعَّ ًا
ً
َّ،ومساعد ً
ً

5المرجع السابق.121 ،120 ،
Sauer, Unreached Sudan Belt, 134–146. 181
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عربية َّولغة َّنوبية َّللمرسَّلين َّالجدد َّالقادمين َّمن َّسويس ار َّوألمانياَّ .وَِّمن ََّّ 1915إلى ََّّ،1924سنواتَّ
َّ،كانَّيديرَّأيضاَّأمالكَّاإلرساليةَّ،وهوَّماَّفعلهَّبأمانةَّ .
الحربَّالعالميةَّاألولىَّوماَّتالها
ً
َّنصوصاَّ
إالَّأنَّأكبرَّإسهاماتَّصموئيلَّكانَّعملهَّاللغويَّ.فأنتج َّمو ًادا َّلتعليم َّالقراءة َّوأنتج
ً

إثنوجرافيةَّوكتابيةَّبمساعدةَّالباحثينَّاأللمانَّهَّ.شيفرََّّ،H. Schäferهَّ .يونكر َّ ،H. Junkerدَّ.
وسترمان َّ،D. Westermannسَّ.ماينهوفََّّ.C. Meinhofوتََّّرجَّمََّّاألناجيلَّاألربعةَّإلىَّلغةَّالكنوزيَّ
الدار َّالبريطانيةَّوالعالمية َّللكتابَّ
ت َّالترجمةََّّعام ََُّّ َّ 1912
تحتَّإشرافَّهَّ.شيفرَّوَّهَّ .يونكرَّ،وطبع َِّ

جمَّأيضاَّبعضَّنصوصَّ
المقدس ) British and Foreign Bible Society (BFBSفيَّبرلينَّ.وتر
ً
أبداَّ .
العهدَّالقديمَّوتقر ًيباَّسائرَّأسفارَّالعهدَّالجديدَّالمتبقيةَّكافةَّ،ولكنهاَّلمَّتُنشرَّ ًَّ

ومنذَّعامََّّ1900حتىَّوفاتهَّيومََّّ8مارسَّ/آذارََّّ1927عملَّبأمانةَّفيَّاإلرساليةَّوأثبتَّوالءهَّ
ماَّكانَّيشارَّلهَّفيَّمنشوراتَّاإلرساليةَّبصفتهَّمجردَّمساعدَّ،فكان َّفيَّ
غالباَّ
ُ
التامَّلهاَّ.ورغمَّأنهَّ ً

الحقيقةَّالعمودَّاألساسيَّفيَّخدمةَّالهيئةَّبينَّالنوبيينَّ6.وَِّمنَّمنظورَّاستراتيچيَّ،كانتَّدعوةَّصموئيلَّ
يداَّ
اَّمنَّبينَّماَّاتخذهَّالمؤسسونَّمنَّق ارراتَّ.فكانَّ ُمع ًّد
َِّ
ارَّاألكثرَّتأثير
للخدمةَّالك ارزية َّالقر
اَّإعداداَّفر ً
ً
ً
ولذاَّ،الَّعجبَّأنَّشاهدَّ
َِّ
لتعزيزَّالرؤيةَّوالقيامَّبدورَّمحوريَّفيَّتنميةَّاإلرساليةَّأثناءَّعقودهاَّاألولىَّ.
قبرهَّيقول"َّ:هناَّيرقدَّصموئيلَّعليَّحسينَّ،باكورةَّالراجعينَّإلىَّإيمانَّأجدادهَّ،والمبشرَّاألمينَّفيَّ
اإلرساليةَّاأللمانيةَّ…".

7

الم َؤثِّرون في الرؤية النوبية
األشخاص ُ
ما َّيلفتَّالنظرَّأنه َّعلىَّمدىَّالعقود َّالستةَّاألولىَّالتي َّيتناولهاَّهذا َّالمقالَّ ،كانت َّ"إرساليةَّ
َّدائما َّما َّتحظى َّبمرسلين َّيجسدون َّالرؤية َّالنوبيةَّ .وفيما َّيلي َّالمرسَّلون َّالخمسةَّ
السودان َّالرائدة" ً
األساسيونَّفيَّهذهَّالفترةَّ .

6

Lauche, Sudan Pionier Mission, 241-273. Cf. Samuel Ali Hussein, Der Erstling aus
Mohrenland. Samuel Ali Hussein: Ausmeinem Leben (Wiesbaden: Missionsverlag
Wiesbaden, 1932).
7
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َّمرس ًالَّ
صموئيل يعقوب إندرلين َّ :)1940–1878( Samuel Jakob Enderlinكان ُ

حاضراَّ َّ.وكانَّهوَّوزوجتهَّإليزابثَّ Elisabethالخادمينَّالوحيدينَّفيَّاإلرساليةَّاللذينَّالحظاَّحياةَّ
وم
ً
ُ

صموئيلَّحسينَّعليَّعنَّكثبَّمنَّعام ََّّ 1903حتىَّوفاتهَّعام ََّّ.1927فعلم َّصموئيلَّحسنَّعليَّ
َِّ
َّجنوباَّ ،افتتح َّإندرلين َّأول َّقاعدة َّنوبيةَّ
لغة َّالكنوزي َّالنوبية َّإلندرلينَّ ،وبعد َّعدة َّرحالت َّاستكشافية
ً
علىَّبعدَّحواليََّّ90كمَّجنوبَّأسوانَّ،عامََّّ.1926وفيَّعامَّ
لإلرساليةَّفيَّقوشتامنيََّّKoshtamne
ُ

َّ،1932عينتَّ"مَّدََّّرسَّةَّالدراساتَّالشرقيةَّبالقاهرة"ََّّSchool of Oriental Studiesإندرلينَّم ِ
حاض ًراَّ
ُ
بيةَّواللهجاتَّالنوبيةَّ،وتاريخَّالنوبةَّ.وفيَّالوقتَّنفسهَّبدأَّخدمةَّمعَّالنوبيينَّبعقدَّاجتماعاتَّ
للُّغةَّالعر َّ
منتظمةَّلهمَّفيَّالناديَّاأللمانيَّالنوبيَّبالعاصمةَّ.وساعدهَّفيَّهذاَّمرسلونَّأصغرَّتابعونَّلإلرساليةَّ.
ولكنَّلألسفَّ،اضطرَّلتركَّهذهَّالخدمةَّعندَّاندالعَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّفيَّسبتمبرَّ/أيلولََّّ1939
َّيستأنف َّالعمل َّبعد َّالحربَّ .إال َّأن َّالخدمة َّجنوب َّأسوان َّفي َّقرية َّداكَّ ،ثم َّفي َّسحيل َّالغربيةَّ
ولم ُ

استمرتَّ 8.

كان َّويلي جرسون فروليش ََّّ )1957–1880( Willy Gerson Fröhlichطبيب َّعيونَّ
سويسرًياَّجاءَّإلىَّمصرَّعام ََّّ 1906لتأسيسَّالعملَّالطبيَّالتابعَّلإلرساليةَّفيَّأسوانَّوداراو َّ(علىَّ

بعدََّّ 40كمَّشمالَّأسوان)َّ.وعالوةَّعلىَّذلكَّ،قامَّبقوافلَّطبيةَّذاتَّتوجهَّكرازيَّفيَّالقرىَّالمجاورةَّ.
وأثناءَّزياراتهَّكانَّصموئيلَّعليَّحسينَّيقومَّبعملَّالمساعدَّالطبيَّوالكارزَّ.وعلمَّفروليشَّاللغةَّالنوبيةَّ

معَّمرضاهَّ.وعندَّاندالعَّالحربَّالعالميةَّاألولىَّفيَّيوليوَّ /تموزََّّ،1914
َّ
حتى َّيتمكنَّمنَّالتواصلَّ
اَّ،س ِمحَّ
ارَّفيَّخدماتهمَّ.إالَّأنَّفروليشَّ،نظر
َّكلَّالعاملينَّاأللمانَّمنَّاالستمر
َِّ
ُمنِع
ً
اَّلكونهَّطبيباَّسويسرًي ُ
ً
َّهوَّأيضاَّعلىَّمغادرةَّمصرَّ،مماَّأنهىَّخدمتهَّ
لهَّباالستمرارَّحتىَّسبتمبرَّ/أيلولََّّ،1915عندماَّأُجبِر
ً

معَّاإلرساليةَّ9.وجديرَّبالذكرَّأنَّالمرسلينَّالتابعينَّلإلرساليةَّفيَّأسوانَّوداراو وادفوَّلم يقتصرواَّفيَّ
خدمتهمَّعلىَّالنوبيينَّفحسبَّ.فالخدماتَّالطبيةَّوالتعليميةَّوكذلكَّالموادَّالكتابيةَّوالمنشوراتَّالمسيحيةَّ
كانتَّتُق ِّدمَّللجميعَّبصرفَّالنظرَّعنَّخلفيتهمَّاالجتماعيةَّأوَّالتعليميةَّأوَّالدينيةَّأوَّالعرقيةَّ 10.

Lauche, Sudan Pioneer Mission, 323-332, 361.
9المرجع السابق.361 ،320 ،
10المرجع السابق.371–368 ،
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وكانَّلصموئيلَّعليَّحسينَّابنَّيدعىَّعباس (دانيال) صموئيل عليَّ(َّ.)1918–1896ورغمَّ
ُ

َّرسمياَّفيَّاإلرساليةَّ،فنَّمَّاَّبداخلهَّولعَّروحيَّبمشاركةَّاإلنجيلَّمعَّأهلهَّ،نوبييَّ
ًَّ
اَّعامال
أنهَّلمَّيكنَّبتاتً
ً
الكنوزيَّ.وفيَّفبرايرَّ /شباطََّّ،1910اعتمدَّمعَّأختهَّمريمَّفيَّكنيسةَّاإلرساليةَّبأسوانَّ،واتخذَّاسمَّ

اليَّثمانيةَّعشرَّعاماَّ،بدأ َّيدرس َّالالهوت َّفي َّكلية َّالالهوتَّ
َّسَّّنه َّحو
َّوعام ََّّ،1914وكان َِّ
دانيالَّ .
ً
ةَّ.ونظراَّللغيابَّاالضطراريَّللعاملينَّباإلرساليةَّأثناءَّسنواتَّالحربَّ
التابعةَّلإلرساليةَّاألمريكيةَّبالقاهر
ً

المحفِّزَّاألولَّواألبَّالروحيَّلهَّأثناءَّ
العالميةَّاألولىَّ،أصبحَّصموئيلَّزويمرَُّ Samuel Zwemer
ةَّمنَّ"اإلرساليةَّالعامةَّفيَّ
دراساتهَّ.وفيَّعام ََّّ 1912تلقى َّأولَّدعوةَّللعملَّبينَّالنوبيينَّفيَّالقاهر َِّ

مصر" ََّّ .Egypt General Missionوفي َّعام ََّّ 1915نجح َّعباس َّفي َّإطالق َّعمل َّواعد َّبينَّ
َّ،جمعَّعباسَّحولهَّرجاالَّنوبيينَّ
ًَّ
النوبيينَّفيَّالعاصمةَّ.وباستخدامَّاألناجيلَّالنوبيةَّالتيَّترجمهاَّوالده
شخصاَّ،إلجراءَّمناقشاتَّكتابيةَّ.
فيَّمجموعاتَّكانَّمنَّالممكنَّأنَّيبلغَّعددَّالمجموعةَّالواحدةََّّ250
ً
ولكنهَّلسوءَّالحظَّماتَّفجأةَّبمرضَّالس ّل َّفيَّمطلعَّعامََّّ،1918مماَّقطعَّخدمةَّعاملَّمرتقبَّفيَّ
ُ

اإلرساليةَّحتىَّقبلَّأنَّتبدأَّ 11.

المعلِّمة َّجرترود ڤون ماسنباك َّ)1975–1883( Gertrud von Massenback
انضمَّتَّ َّ ُ

لخدمةَّاإلرساليةَّعامََّّ َّ،1909وتعلمَّتََّّلغةَّالكنوزيَّالنوبيةَّأثناءَّعملهاَّمعَّاإلرساليةَّعلىَّيدَّصموئيلَّ
َّونب ًذاَّكتابيةَّ.وباإلضافةَّ
عليَّحسينَّ.ونشرتَّعدةَّمجموعاتَّ َِّمنَّالكتب،
َّوكتيباَّفيَّالقواعدَّمعَّقاموسُ ،
ً

إلىَّهذهَّاألنشطةَّ،ركزتَّعلىَّمشاركةَّاإلنجيلَّفيَّمركزَّاإلرساليةَّبأسوانَّ،وفيَّزياراتهاَّالعديدةَّللقرىَّ
التيَّعادةًَّماَّكانتَّتتمَّفيَّأصعبَّالظروفَّالمناخيةَّ 12.
ِ
َّمرسَّلة َّطبية َّفيَّ
هرتسفلد ََُّّ )1966–1890(َّ Elisabeth Herzfeld
أخيراَّ ،كانت َّإليزابث
و ً

اإلرساليةَّمنذََّّ1926حتىََّّ،1966رغمَّتعطُّلَّخدمتهاَّعدةَّمراتَّ،خاصةًَّأثناءَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّ
13
هاَّإماَّبرونرَّتروت  Emma Brunner Trautعندَّوفاتهاَّعامََّّ1966قائلةًَّ:
وبعدهاَّمباشرةًَّ .ونعت ّ

"ارتقتََّّإليزابثَّهر ِ
تسفلدَّبكلَّالرغبةَّالبشريةَّلتسموَّبهاَّإلىَّهذاَّالتوقَّالوحيد؛َّتوقَّمشاركةَّالخبرَّالسارَّ
11المرجع السابق.362 ،361 ،230–229 ،
12المرجع السابق.362 ،343–332 ،
13المرجع السابق.363–362 ،348–343 ،
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معَّأخواتهاَّفيَّالنوبةَّمرةَّأخرىَّ.والىَّاألرضَّالتيَّن ِسيت َّاسمَّالمسيحَّ…َّحملت َّالقصصَّالكتابيةَّ
مرة َّأخرى َّبالكلمات َّوالترانيمَّ .لم َّتُعلِّم َّولم َّتجادل َّمجادالت َّالهوتيةَّ ،ولكنها َّتَّفاعلَّتَّ َّمع َّمستمعيهاَّ
بتواضعَّوحيويةَّعلىَّقدرَّفهمهم".

14

يةَّفيَّاإلرساليةَّ،كانَّهناكَّعددَّمنَّالمساهمينَّاآلخرينَّ
َِّ
باإلضافةَّإلىَّهذهَّالشخصياتَّالمحور
الذينَّيستحقون ِّ
َّالذكرَّ.فمجلسَّاإلرساليةَّالتنفيذيَّ،والفريقَّالنشيطَّالدؤوبَّالذيَّعملَّفيَّمقرَّاإلرساليةَّ
الرئيسيَّفيَّڤ ِ
اَّنموَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ.وكانَّمنَّبينهمَّالقسَّتيودورَّ
َِّ
نَّبألمانياَّدائماَّماَّدَّعَّمَّ
يسباد
ً

زيمندورفَّ Theodor Ziemendorffالذيَّكانَّرئيسَّاإلرساليةَّفترةَّطويلةَّ،وكانَّيمثلَّأهميةَّخاصةَّ
للعملَّ.ويجبَّأنَّنخصَّبالذكرَّأيضاَّفرعَّاإلرساليةَّالسويسريَّ،والمنظمةَّالتيَّخلفته"َّ،إرساليةَّأرضَّ
ً
ية"َّ(حالياَّ"إرساليةَّالنيلَّالدولية")َّ.فتعاونَّالسويسريونَّوقدمواَّالكثيرَّمنَّالدعمَّ،
النيلَّاإلنجيليةَّالسويسر
ً

خاصةًَّفيَّسنواتَّاألزمةَّأثناءَّالحربينَّالعالميتينَّوبعدهماَّ.وكانَّيستحيلَّاستمرارَّالعملَّلوالَّمساعدةَّ
هؤالءَّاألصدقاءَّالسويسرييينَّ .
اَّلعددَّمنَّالمرسلينَّالذينَّزودوا َّداعميَّ
ائدة"َّمدينةَّأيض
فضالَّ َّعنَّذلك"َّ،إرساليةَّالسودانَّالر
ً
ً
ُ

اإلرساليةَّوعامةَّالجمهورَّبمعلوماتَّعنَّعملَّاإلرساليةَّمستخدمينَّمجالتَّالمنظمةَّالمختلفةَّوموادهاَّ
اإلخبارية َّ .باإلضافةَّإلىَّذلكَّ،أنتجَّصموئيلَّعليَّحسينَّبمساعدةَّزمالئهَّاأللمانَّوتشجيعهمَّسيرةَّ
ِ
أخيراَّ
ذاتيةَّمنَّجزأينَّ.وأنتجتَّجرترودَّڤونَّماسنباكَّ،واليزابثَّهرتسفلدَّعدةَّكتيباتَّتركزَّعلىَّالنوبةََّّ.و ً
َّمن َّعلماء َّمصريات َّبارزينَّ ،وخبراء َّفيَّ
حظيت َّاإلرسالية َّبامتياز َّالحصول َّعلى َّدعم َّمتخصص َِّ
اللغاتَّوالثقافاتَّاألفريقيةَّ،ولغويينَّمثلَّهَّ.شيفرَّ،هَّ.يونكرَّ،دَّ.وسترمنَّ،سَّ.ماينهوفَّ.وفيَّبعضَّ
اَّمبهراَّللمزجَّ
اَّنموذج
األحيانَّكانَّبعضَّهؤالءَّاألكاديميينَّأعضاءَّفيَّمجلسَّاإلرساليةَّ،وهكذاَّقدمو
ً
ً
بينَّالعلمَّواإلرساليةَّ .

14

Elisabeth Brunner-Traut, in Elisabeth Herzfeld, Das Kreuz am Rande der
Wüste(Wiesbaden: Verlag der Evangelischen Mission in Oberägypten,1966), 1314.Translation from German to English by Andrew Craston.
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أفكار ختامية
كانتَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّاإلرساليةَّالوحيدةَّالتيَّركزتَّعلىَّالوصولَّإلىَّنوبييَّالكنوزيَّ.
امَّمنَّمنظماتَّمرسليةَّمختلفةَّ،بماَّفيهاَّحتىَّ"اإلرساليةَّاألمريكية"َّ
وحظيَّهذاَّاالهتمامَّبالقبولَّواالحتر َِّ
َّAmerican Missionالتيَّكانتَّلهاَّالسيادةَّفيَّمصرَّواعتبرتَّأنَّالبلدَّكلهَّحقلهاَّ.إالَّأنَّتنفيذَّ
ائدة"َّلمَّيكنَّسهالَّ .
رؤيةَّ"إرساليةَّالسودانَّالر
ً
علىَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ،فاثنانَّمنَّهذهَّ
َِّ
سلبيا َّ
املَّالتيَّكانَّلهاَّأثرَّ ًَّ
ًَّا
غمَّوجودَّعددَّمنَّالعو
َِّ
فر

اَّمنَّاالمتدادَّأبعدَّ َِّمنَّقاعدتهاَّبينَّ
العواملَّيَّبَّ َُّرزانَّبوجهَّخاصَّ.أولهماَّأنَّاإلرساليةَّلمَّتتمكنَّبتاتً َِّ

انَّوجنوبهاَّوحولهاَّ.وقامَّالعديدَّمنَّالعاملينَّمعَّاإلرساليةَّبعدةَّرحالتَّاستكشافيةَّإلىَّ
َِّ
النوبيينَّفيَّأسو

َّ،إالَّأنهمَّلمَّيفلِحواَّفيَّاالمتدادَّإلىَّهذهَّالمناطقَّ،
النوبةَّالسودانيةَّأثناءَّالعقودَّالستةَّاألولىَّلإلرسالية
ُ
لَّمنَّجهودَّفيَّالتفاوضَّمعَّ
غمَّماَّبِذ َِّ
ألنَّالحكومةَّالبريطانيةَّمنعتهمَّألسبابَّسياسيةَّ.وثانيهماَّأنهَّر
ُ

ِ
ديَّيسمحَّبمزيدَّمنَّ
اَّفيَّالتوصلَّإلىَّاتفاقَّو َّّ
"اإلرساليةَّاألمريكيةَّ"،لمَّتنجحَّالمنظ
متانَّالمرسلِّيتانَّبتاتً
ُ
جهودهاَّ
الفاعليةَّفيَّالعملَّ.وكانتَّالنتيجةَّتق ِويةَّالخدمةَّفيَّأسوانَّوفيَّالمناطقَّالمحيطةَّ،وقصرَّ َّ
علىَّالعملَّبينَّأهلَّالصعيدَّ،والنوبةَّ،والبيچاَّ .
وفيَّالسنواتَّالتيَّتلتََّّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّ،نجحَّالمرسلونَّالعائدونَّفيَّإعادةَّتأسيسَّالخدمةَّ
في َّالنوبة َّالقديمةَّ .إال َّأن َّالصبغة َّالمؤسسية َّللخدمة َّفي َّأسوانَّوداراو َّازدادت َّعلى َّنحو َّملحوظَّ،
ثانوياَّ َِّمنَّبعدَّعامََّّ.1966إالَّأنهَّفيَّ
أمراَّ ً
وأصبحتَّالرؤيةَّاألصليةَّللتوسعَّفيَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ ً

ٍّ
َّمنَّشمالَّالسودانَّ
ىَّ،فيَّكل َِّ
السبعينياتَّوالثمانينياتَّعادَّالعملَّبينَّالنوبيينَّإلىَّالحياةَّمرةَّأخر
ومصرَّالعلياَّ،مماَّجعلَّالكثيرينَّيتطلعونَّللمستقبلَّبرجاءَّ 15.
َّم ن َّاالعتراف َّبأن َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّلم َّتنجح َّحتى َّاآلن َّفي َّزرع َّكنائس َّبينَّ
وال َّبد َِّ
المجموعاتَّالمستهدفةَّ.إالَّأنَّأسلوبَّحياةَّالمرسلينَّالذيَّيتسمَّبالتواضعَّواألمانةَّوالتضحيةَّ،ومثابرتهمَّ
َّ

Lauche, Sudan Pioneer Mission, 363-367.
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عالقات ٍ
ِ
َّثقةَّدائمةَّوعميقةَّ
يةَّأثمرَّ
َّا
علىَّمدىَّعقودَّفيَّالخدماتَّالطبيةَّواالجتماعيةَّوالتعليميةَّوالك ارز
ِ
هاَّإلىَّثمرَّفرديَّوجماعيَّ،بنعمةَّاهللَّوفيَّوقتهَّ .
فيَّالمجتمعَّالمحليَّ.وتقودَّبدور
َّ
د .جرالد لوخ (حاصل على الدكتوراه من جامعة جنوب أفريقيا )UNISA
ولِ َد عام  1956في مدينة ِ
س الالهوت واإلسالميات واللغويات في
جيسن  Giessenاأللمانيةَ .
ود َر َ
ُ
وجيسن وأبردين  Aberdeenوپريتوريا  .Pretoriaومنذ عام 1985
ِأدلشوفن Adelshofen
ِ
انضم إلى "خدمات الشرق األوسط اإلنجيلية" التي يقع مقرها في ڤ ِ
يسبادن ،ومنذ عام  1987يخدم
ِ
ِ
رسلي في
بصفته
الهوتيا في أسوان والقاهرة .وهو ً
ً
الم َ
أيضا ُمحاضر غير متفرغ في ع ْلم الالهوت ُ

كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة.
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تاريخ المسيحية السريانية
بقلم هيلين مور–ڤان دن برخ
قدمت الدكتورة هيلين مور–ڤان دن برخ سلسلة من المحاضرات في كلية
الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة في الفترة ما بين  16إلى  19يناير  .2019وما
يلي المحاضرة الثانية والثالثة من
سلسلة المحاضرات ،والتي تم
تحريرها بهدف اإليجاز والوضوح.
هيلين تعمل كأستاذة للمسيحية
الشرقية ومديرة معهد الدراسات الشرق أوسطية في جامعة رادبود
 ،Radmoudبمدينة نايمخن .Nigmegen
المحاضرة الثانية
الكنائس السريانية في العصور اإلسالمية
( 1400–600م)
مخطوطة سريانية من القرن

نبدأ اليوم في دراسة الكنائس السريانية خالل العصور اإلسالمية من
السادس لجدول كنسي يبين
 600م حتى  1400م .كانت الخالفة األموية الخالفة الثانية بعد موت
للقارئ ما الذي سيقرؤه من
األناجيل.
محمد ،والتي أصبحت بالنسبة للمسيحيين السريان مهمة جدًا .فبعد
الصدمة األولي للفتح اإلسالمي ،بدأ المسيحيون يدركون أنه في
شكل 1
الخالفة اإلسالمية الجديدة ربما سيتمتعون بحرية أكثر من تلك التي
كانت تحت سلطة اإلمبراطورية البيزنطية .لم يبال الحكام المسلمون
بملة رعاياهم ،سواء كانت خلقدونية أو ميافيزية أو نسطورية،
وبالتالي أصبحت الحياة أسهل لهؤالء الذين ال ينتمون للغالبية الخلقدونية البيزنطية ،سواء شرقية سريانية
أو غربية .ولم يدركوا سوى الحقًا أن اإلسالم سيشكل تحديات جديدة للمسيحيين.
ومع أن بعض المسيحيين اعتنقوا اإلسالم ،ظل معظم المسيحيين السريان مخلصين لإليمان ومع
ب عليهم إيجاد طريقة جديدة للتواصل مع الدولة .ومع الفتح اإلسالمي اختفى
وج َ
ذلك ،مثل بقية المسيحيينَ ،
الحد القديم بين اإلمبراطورية الفارسية والبيزنطية .وفي هذه البيئة سياسية–جغرافية الجديدة لم تعد هذه
الكنائس حبيسة اإلمبراطورية الفارسية أو البيزنطية .فعلى سبيل المثال بدأت الكنيسة األرثوذكسية السريانية
في االستفادة من هذا الوضع الجديد ،وتوسعت ناحية شمال العراق رغم أن هذه المنطقة في الغالب هيمنت
عليها كنيسة المشرق فيما مضى .وفي نفس الوقت ورغم أن كنيسة المشرق بدأت في التوسع ،كانت حركتها
ناحية الشرق كذلك ،لكن نحو وسط وشرق آسيا .وفي القرن السابع وصلت حتى الصين شرقًا .وفي نفس
الفترة تقريبًا اتجهت المجموعة السريانية الثالثة وهي الكنيسة المارونية ناحية الغرب حيث بدأت في مزاحمة
الكنيسة األرثوذكسية السريانية ،واللتان يتمتعان معًا بالكثير من األمور المشتركة ،ولكنها أرادت أن تميز
نفسها عنها .وفي هذه الفترة استقرت البطريركية المارونية في وادي قاديشا في لبنان.
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في هذه الفترة طورت الكنائس الثالث ليتورچياتها بدرجة كبيرة .وتعد كلمة قاديشا  Qadishaكلمة
سريانية مهمة وتعني "مقدس ".ولو أنك تستمع إلى الليتورچية السريانية ،قد تكون هذه الكلمة واحدة من
أول الكلمات التي يمكنك أن تتعلمها .ويعد تطوير الكنائس الثالثة لليتورچياتها الشيء الوحيد الذي يمكن
تأريخه إلى هذه الفترة االستثنائية .في الحقيقة قد يكونوا طوروها قبل ذلك بكثير ،ولكن تعد هذه الفترة األولى
التي لدينا فيها هذه الليتورچيات مكتوبة.
كان هناك ثالثة طقوس سريانية :سرياني غربي وشرقي وماروني .وكل منها كان به مجموعة من الترانيم
والصلوات والقراءات الكتابية وصلوات اإلفخارستيا الخاصة به .والذي وجدناه أن السريانيين الغربيين،
وهم الكنيسة السريانية األرثوذكسية ،األقرب للِّيتورچية البيزنطية .كنيسة المشرق والتي نطلق عليها
سريانية شرقية ،حتى اآلن محتفظة بالكثير من شكلها وعناصر أخرى لم توجد في أي من الكنائس األخرى.
فعلى سبيل المثال تفتقد الليتورچية الشرقية السريانية لكلمات تأسيس األفخارستيا كما نظمت من النصوص
الموجودة في األناجيل وكورنثوس األولى .فيما مضى كان يعتقد أن الكنيسة السريانية الشرقية "فقدت" هذا
الجزء من الكلمات المحددة الذي تشترك فيه كل الليتورچيات األخرى في الشرق والغرب .في الوقت
الحالي ،رغم أن العلماء يميلون نحو االعتقاد بحقيقة أن الشكل السرياني الشرقي أقدم ،وأن المسيحيين
اآلخرين أضافوا هذه الفقرة المحددة في وقت الحق .وتشير الليتورچية السريانية الشرقية "آلداي وماري"
ً
أوال إلى آالم المسيح وموته وقيامته ،ثم بعد ذلك استدعاء الروح القدس لـ"يحل على هذه القرابين".
أصبحت كتب الّليتورچيّات في هذه الفترة شائعة جدًا .ومع أن الجزء األكبر من المخطوطات الباقية
حتى يومنا هذا من فترة الحقة ،لكن لدينا على األقل مخطوطة واحدة من القرن السادس ،وفي الحقيقة ربما
تكون حتى أقدم من هذه الموجودة في الشكل (انظر شكل .)1تبين لك هذه المخطوطة أي جزء من األناجيل
عليك قراءته ،وكيف أن هذه األجزاء مرتبطة ببعضها البعض .فعلى سبيل المثال تعرض هذه المخطوطة
كيف أن القصص الموجودة في لوقا تتطابق مع تلك الموجودة في مرقس ومتى .الحظ الثمرة المرسومة
على الصفحة ،هذا جزء مهم من اللغة المجازية التي استخدمتها الكنيسة.
سرياني في الفترة اإلسالمية ( 1400–600م)
األدب ال ّ
بدأ السريان المسيحيون في الفترة اإلسالمية المبكرة في كتابة أدب رؤيوي .فرغم أنهم لم ينظروا بالضرورة
لإلسالم في حد ذاته على أنه تهديد لديانتهم ،إال أن التعاقب السريع للحكام والعنف الذي جلبوه معهم جعل
الكثير من المسيحيين السريان يعتقدون أنهم يعيشون في األزمنة األخيرة .وربط بعضًا من مؤلفيهم التهديد
الذي فرضه الغزو اإلسالمي بما تعلموه من سفر دانيآل ،وهو أن العالم سيرى تعاقب للممالك الذي سيدشن
نهاية األزمنة .وفي الحقيقة اعتقد البعض أن الخالفة اإلسالمية ستكون آخر مملكة .وبعد مرور عقود من
العيش داخل اإلمبراطورية اإلسالمية أدركوا أن اإلسالم نجح في خلق إمبراطورية مستقرة ،وكان عندهم
أمل ،بعد الصدمة التي حدثت بسبب الفتح ،أن األشياء سترجع إلى وضعها الطبيعي .ورويدًا رويدًا بدأ
االهتمام بالرؤياويات يختفي.
دعوني اآلن أذكر أهم مؤلفي الكنائس السريانيةً .
أوال ،هناك المثقف الموسوعي يعقوب الرهاوي
(توفّي 708 :م) ،والذي كتب عن الوعظ والترانيم والتاريخ .ومن المهم دراسته لنستكشف الكنيسة السريانية
األرثوذكسية الشرقية .وكان إسحق النينوي (القرن السابع) من الكنيسة الشرقية .وكان من الكتاب األوائل
الذين كتبوا مقاالت صوفية ورهبانية .وفي هذه الفترة أصبحت الرهبنة ،والتي تتضمن ً
كال من رهبان
يعيشون في مجتمعات رهبانية أو هؤالء الذين يعيشون بالقرب من هذه المجتمعات كنساك ،مهمة بشكل
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متزايد .وفي هذه البيئة ،أصبح إسحق مؤلفًا مشهو ًرا جدًا ،ليس فقط داخل كنيسة المشرق ولكن بين الرهبان
السريان الغربيين والبيزنطيين .ورغم أن كنيسة المشرق في الغالب تناسته (مع أنها اآلن في مرحلة إعادة
اكتشافه) ،إال أنه في الغالب متذكر ومقدر في هذين التقليدين هذه األيام .هنالك كاتب آخر مهم سرياني شرقي
من القرن السابع وهو غبريال القطري .وكتب شرح مهم جدًا لليتورچية الكنيسة المشرقية ،ويعد واح ًدا من
أفضل المصادر لفهم التطورات التي حدثت في الليتورچية خالل هذه الفترة .وأخيرًا ،أريد أن أذكر باواي
الكبير ( Bawai the Greatتوفّي )628–627 :الذي كان واحدًا من أشهر بطاركة الكنيسة المشرقية،
ويعتبر مه ًما بسبب إعطائه الكنيسة شهرتها في هذه الفترة ،وكونه الهوتي قام بتأليف الهوت الكنيسة
المشرقية.
وتتضمن النصوص المعروفة من هذه الفترة سير القديسين  Lives of Saintsوالتي تبدأ مع مات
مريم  Mat Maryamومات شموني  Mat Shmuniومار ماري  Mar Mariومار توماس Mar
( Thomasتعني كلمة "" "Marسيد" ولكنها أيضًا تعني "قديس" ،بينما كلمة  Matاستخدمت مع األنثى
وتعني "قديسة") .وهناك أيضًا سير القديسين الخاصة بالتقليد السرياني ،كمار بهنام  Mar Behnemومات
سارة  Mat Sarahومار أوجين  Mar Auginومار زيا  Mar Zayaوالربان هرمزد Rabban
 .Hormizdكما نجد أيضًا قصائد حوارية ،والتي بنيت على النماذج السابقة ألفرام  Ephremونرساي
ٌ
حديث متبادل سلس جدًا بين شخصيتين رئيسيتين ،واللتين تتحدثان مع
 .Narsaiويوجد في هذه القصائد
ضا في بيوت شعرية متبادلة .وألن هذه األبيات مكتوبة من منظور المتكلم (الراوي) ،يمكن أن
بعضهما بع ً
تستخدم هذه القصائد في تمثيل قصة على المسرح والتي فيها يقدم الدورين ممثلون مختلفون .على سبيل
المثال ،كثيرًا ما كان يعرض الحوار بين يسوع ومريم أو يسوع واللص على الصليب في اثنين الفصح.
كان القصد من كل هذه القصائد المعروفة مساعدة الناس البسطاء في فهم قصص الكتاب المقدس ،ومثل
سير القديسين كانت تقرأ هذه القصائد وتنسخ وتترجم في هذه الفترة واستمرت هكذا حتى يومنا هذا.
وبعضًا من أسماء تلك القصص مألوفة لكل المسيحيين حول العالم ومبجلة منهم ،ولكن هناك أسماء
ً
ومثاال على ذلك اسم شموني .وبحسب التقليد السرياني ،أنها كانت أم
أخرى خاصة أكثر بالتقليد السرياني،
للسبع أبناء المكابيين .وقتلوا هؤالء بشكل مريع على يد جنود
الملك أنطيوخوس (عادة ما يعرف بأنطيوخوس أبيفانيس
الرابع .ولد نحو  215قبل الميالد ومات سنة  164ق .م) .وهي
قديسة معروفة خصوصًا ألنها كأم عانت بشدة بسبب موت
أبنائها أمام عينيها .وأصبحت باالشتراك مع ماري رمز األم
المعذبة في األوقات الصعبة .وهناك قديسون آخرون معروفون
مثل مار بهنام ومات سارة ومار أوجين ومار زيا من شمال
العراق .وبحسب التقليد اعتنق سارة وبهنام المسيحية وقتلوا
بسببها ،في حين أن مار أوجين ومار زيا كانا راهبين لهما
نص رهباني من القرن الخامس
أهمية بالغة في تأسيس الرهبنة في هذه المنطقة .قديس معروف
عشر
آخر وهو الربان هرمزد الذي أسس الدير المشهور بالقرب مما
شكل 2
تعرف اليوم باسم القوش ،العراق ،وهذا الدير يحمل اسمه إلى
هذا اليوم.
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وتظهر أيضًا أسماء القديسين في فيما يعرف بـ"الطاسات السحرية" والتي كانت تستخدم كأشياء
حمائية في تقليد المنطقة اآلرامي (المسيحي ،اليهودي ،المندائي) .وبعض من التمائم التي استخدمتها
ضا .كما أن األشياء التي من أجلها الطاسات المنقوشة كان من
المجموعات كانت متشابهة مع بعضها بع ً
المفترض أن توفر الحماية هي :المرض ،والعقم ،وفقدان المنازل واألزواج ،وأي شيء آخر مفزع قد
يحدث .اختلفت الطاسات عن بعضها بعضًا في النص المكتوب (استخدام النص المكتوب الذي كان مستخد ًما
في مجتمع معين) ،وفي استخدام قديسين معينين—القديسون المسيحيون في الطاسات المسيحية واآلخرون
في طاسات الديانات األخرى .والطاسات التي ربما كان لها أصول في المنطقة قبل صعود المسيحية بفترة
ضا أن يفعلوه أعزى
طويلة أوقفت عن االستخدام في وقت ما مجهول في المستقبل ،لكن الكثير مما كان مفتر ً
فيما بعد للتعاويذ .وهذه أيضًا تستدعي القديسين في تمائم حمائية .ويبرز قديس واحد :القديس جورج/جرجس
(مار جرجس بالسرياني) الذي عادةً ما يرسم على حجاب حمائي على أنه يحارب الشيطان.
تذكرنا هذه التعاويذ بأنه من خالل إعادة النظر إلى تاريخ الكنائس السريانية سنجد دائ ًما االثنين:
الدين الرسمي والشعبي أو "العا ِّمي" :ديانة الليتورچية والمخطوطات المكتوبة بشكل رائع ،وديانة أقل تعقيدًا
تناقلت عن طريق الكهنة الذين خرجوا من عامة الناس .في الحقيقة كان هؤالء الكهنة هم الذين يكتبون
اآليات الحمائية.
الخالفة العباسية ()1258–750
في العصر العباسي وعلى عكس فترة الخالفة األموية ،وجدت كنيسة المشرق نفسها فجأة في مركز
األحداث .فيما مضى لم تكن كنيسة المشرق داخل دائرة
اهتمام أصحاب السلطة .رغم أن العباسيين نقلوا مركز
إمبراطوريتهم إلى مدينة بغداد المشيدة حديثًا والتي كانت
قريبة جدًا من سلوقية قطيسفون Seleucia Ctesiphon
حيث كان مركز كنيسة الشرق لفترة طويلة .بعد ذلك تم نقل
البطريركية إلى بغداد ،وسريعًا أصبح بطريرك الشرق أهم
كاهن مسيحي في البالط الملكي.
وبزغت هنا فترة ازدهار فكري وعلمي عظيمة،
ساهم فيها رجال كنيسة المشرق المتعلمين وأيضًا بدرجة
أقل الكنيسة األرثوذكسية السريانية والكنيسة اليونانية
األرثوذكسية بشكل ملحوظ .وكانوا منخرطين في نقاشات
جوهرية حول الالهوت واللغة والفلسفة والطب والعلم ألنه
في مسقط رأسهم كان لهم باع طويل من المعرفة ،وأيضًا
ألن الكثير منهم يقرأ اليونانية ،وهي أهم لغة في العلوم حتى
هذا الوقت .وهذا اإلرث اليوناني من المعرفة أصبح مه ًما
جدًا في التطورات الالحقة لكال الالهوتين اإلسالمي
والمسيحي .وساهم المسيحيون السريان من خالل الترجمة
من اليونانية إلى السريانية ،وبعد ذلك من السريانية إلى
العربية .وكان أسهل لهم أن يترجموا من السريانية إلى
22
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اليونانية عنه من الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرة؛ ألنهم أصبحوا بالفعل معتادين على الترجمة من
اليونانية إلى السريانية .أيضًا كانت الترجمة من السريانية إلى العربية سهلة نسبيًا ألن اللغات متقاربة .والذي
يمكن ذكره حنين بن إسحاق ( ،)873–809رئيس بيت الحكمة ،وهي دار علمية كانت مرك ًزا ألعمال
الترجمة .لكن لم يكن المسيحيين مؤثرين فقط بسبب معرفتهم .فهناك قادة مسيحيين مثل البطريرك تيموثاوس
األول ،الذي ترأس الكنيسة من العقد الثامن من القرن الثامن الميالدي حتى العقد الثاني من التاسع الميالدي،
والذي كان يدعى بانتظام إلى مجلس الخليفة كواحد من مستشاري البالط وكمناظر للقضايا الالهوتية.
وتعطينا خطاباته فكرة عن أهمية مكانته .وفي أماكن أخرى كتب تيموثاوس عن توسع كنيسة الشرق للهند،
وسط آسيا والصين.
ومع أن كنيسة المشرق بالتحديد استفادت من هذه الفترة ،إال أن الكنيسة السريانية األرثوذكسية
أيضًا انتفعت من اشتباكات هذه الفترة الفكرية .وقبيل انتهاء العصر العباسي ،في القرن الثاني عشر والثالث
عشر أنتجت الكنيسة السريانية األرثوذكسية فن مرئي ذات جودة عالية عن ذاك الذي أنتجته كنيسة المشرق،
في المخطوطات واألعمال المعدنية كاإلناء الموجود بالشكل  .3وكما نرى استغل فن هذا الوقت كل عناصر
ما يطلق عليه عادة "الفن اإلسالمي" لهذا الوقت ،ولكن ربما أنه أكثر تأثرًا بفن بالد ما بين النهرين أو بوجه
عام الشرق األوسط من الفن اإلسالمي .وكما يمكن للمرء أن يرى ،عند النظر بإمعان ،اإلناء عليه صورة
جميلة لمريم المتوجة مع يسوع الجالس على ركبتيها .وكما ذكر أعاله أنها الفترة التي فيها اتسعت كنيسة
المشرق بعيدًا نحو آسيا .وفي بداية العقد الثالث من القرن العشرين وجد اليسوعيون المرسلون في الصين
مسلة (عمود حجري) سميت مسلة شيان ( Xian Steleتعرف أيضًا باسم "المسلة النسطورية" والتي
يرجع تاريخها إلى ( 781انظر الشكل  .)4ومعظم النقش
الموجود على المسلة مكتوب بالصينية ،ولكن في األسفل
يوجد أسماء مكتوبة بالسريانية .وتسجل المسلة أنه كان هناك
ً
محمال بالكتب
مرسل يدعى ألوبن  Alopenالذي أتى الصين
ونجح في تحويل بعض الصينيين إلى المسيحية .وما يقرب
من مائة عام بعد ألوبن نصبت هذه المسلة إلحياء ذكرى عمله
وتمدح في الحكومة القائمة آنذاك من أجل حمايتها للمسيحيين.
وعندما اكتشفت المسلة في القرن السابع عشر،
ص ّدق بعض الناس بالفعل أنها أصلية—كان ينظر إليها على
أنها طريق اليسوعيين ليع ّ
ضدوا عملهم في الصين .إال أنه
عندما تم الربط بين هذا االكتشاف وخطابات تيموثاوس
(المشار إليها أعاله) وعندما اكتشفت مسالت مشابهة وعدد
من النصوص (وجدَت أيضًا في مخطوطات الحقة) والتي
تؤكد على تواجد كنيسة المشرق في الصين ،أصبح العلماء
أكثر فأكثر مقتنعين أنها في الحقيقة كانت أصلية .ومن المقبول
اآلن على نطاق واسع أنه كان مجتمع مسيحي في هذه المنطقة
من القرن السابع حتى نحو سنة  .1000ومن هذه اللحظة
أصبح السياق السياسي في الصين صعب على المسيحيين
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على نحو متزايد .إال أنه عندما غزا المغول معظم الصين في القرن الثالث عشر ،كانت كنيسة المشرق مرة
أخرى قادرة على االزدهار في هذه المنطقة.
دعوني أضيف بعض المالحظات على فترة المغول في القرنين الثالث عشر والرابع عشر .فخالل
هذا الوقت تحرك مركز كنيسة المشرق من بغداد بثبات في اتجاه الشمال نحو مراكز سلطة المغول—
مناطق يوجد بالفعل بها الكثير من المجتمعات المسيحية .واحدة من أهم مدنهم مراغة  Maraghaالتي توجد
اآلن في محافظة أذربيجان أحد المحافظات اإليرانية.
في العموم خالل هذه الفترة أوجدت الكنائس السريانية على طول القوس الشمالي للهالل الخصيب،
وأيضًا كان هناك مجتمعات مسيحية في إيران ،ووسط آسيا ،والهند .ومع اقتراب نهاية فترة المغول ،ومع
أن األوضاع أصبحت صعبة جدًا على الكنائس السريانية الموجودة في وسط وشرق آسيا ،وأصبحوا
متمركزين بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية لشمال غرب إيران وشمال العراق وتركيا الشرقية الحاليين.
إال أن الكنسية السريانية األرثوذكسية الموجودة أيضًا في شمال العراق والشرق التركي حافظت على بعض
من وجودها في أجزاء كبيرة من األناضول وسوريا واللذين يتضمنان منطقتي لبنان وفلسطين الحاليتين.
الفترة الطويلة لهذه الخالفة والتي تمتد من  750حتى سقوط بغداد  1258شملت أيضًا عصر
الحروب الصليبية .وبالنسبة للكنائس السريانية كانت هذا المرة األولى التي كان لهم فيها تواصل مباشر
ومكثف مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،وهذا الشيء سأعود إليه الحقًا.
األدب السرياني في العصر العباسي
عاين أدب العصر العباسي تطورات ثقافية عديدة لم
تشهدها الفترة المبكرة .الشيء الوحيد الذي أصبح مه ًما جدًا
أال وهو القواعد اللغوية والقواميس .وهذه هي الفترة
األولى—أكثر منه في الفترة اليونانية المبكرة—التي فيها يتم
استخدام اللغتين العربية والسريانية بجانب بعضهم بعضًا في
الكنائس السريانية .ونتيجة لذلك احتاج العلماء قواعد اللغة
والقواميس حتى يتمكنوا من تعليم اللغتين والترجمة بينهما.
وخالل هذه الفترة كتب الكثير من المتعلمين المسيحيين في
كال اللغتين العربية والسريانية ،ومن المحتمل أنهم تحدثوا
أيضًا اللغتين العربية والسريانية (أو على األقل بعضًا من
التراكيب اللغوية لكل من هاتين اللغتين) .وهذا ال يعني
بالضرورة أن الكنيسة كانت مكونة من مجموعات عرقية
مختلفة ("عرب" و"سريان") ،مع أنه من المحتمل أن بعض
متحدثي السريانية في ذلك الحين تحولوا إلى العربية في هذا
العصر .عالوة على ذلك استخدم الناس لغات مختلفة
ألغراض مختلفة ،ومن المرجح أن النصوص التي كتبَت
بالسريانية كانت لق ّراء مختلفين عن الذين كتبَت ألجلهم
النصوص العربية .فربما قد كتبَت النصوص األقدم للكهنة،
أما النصوص التي كتبَت فيما بعد كانت ألجل العلمانيين.
24
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يعتبر الحسن بن بهلول واحد من أهم مؤلفي هذه الفترة ،وهو أسقف عاش في القرن العاشر في
بغداد ،وقام بكتابة قاموس سرياني عربي .وهنالك أيضًا توما المراغي  ،Thomas of Maraghaالذي
كان راهبًا وبطرير ًكا لكنيسة المشرق من الفترة  837حتى  ،850وأعطانا مصدر تاريخي مهم وهو كتاب
صا بالرهبنة.
الرؤساء .Book of Governorsوكان هذا الكتاب عن رؤساء األديرة ،وكذلك يقدم تاري ًخا خا ً
ويعرض الشكل  5مخطوطة ترجع إلى هذه الفترة ،وهذا النص الجميل من اإلنجيل يسمى قراءة كتابية
طقسية  Lectionaryوفيه تجمع قراءات اإلنجيل لكل يوم أحد.

المحاضرة الثالثة
اإلمبراطورية العثمانية
نتحدث اليوم عن الفترة العثمانية ،ومن بين األمور
التي سنناقشها :نظام الملة  ،millet systemوالعالقة مع
الكاثوليك الرومان الذين للمرة األولى يكون لهم حضور قوي
في الشرق األوسط ،والقانون المدني للمسيحيين .وسنولي
اهتمام خاص لكنيسة المشرق والكلدان والهند.
دعوني ً
أوال أقول بعض األشياء عن الدراسات
العثمانية ،حيث أصبحت الدراسات العثمانية خالل العشر
سنوات إلى العشرين سنة األخيرة مجال نشط جدًا .وهذا ألن
األرشيفات العثمانية أصبح سهل الوصول إليها ومعلومات
كثيرة تم تحويلها إلى رقمية ،وهذا سمح للباحثين من كل أنحاء
منزل تاجر في دمشق
العالم ليفهموا جيدًا كيف حكمت اإلمبراطورية العثمانية
شكل 6
رعاياها .كان العثمانيون بيروقراطيين جدًا؛ لذلك سجلوا كل
شيء .وبنهاية الدرس سنقرأ واحد من خطابات مراسلة
اإلمبراطورية العثمانية حتى نعرف كيف كانت تعمل .أنا أيضًا
سأولي اهتمام للمخطوطات التي وج َدت في مكتبات الكنائس السريانية ،وهذه المخطوطات كانت أساس
بحثي .وكل هذه المخطوطات بها حرد متن أو كولوفون (نقوش في الصفحة األخيرة تبين من هو الكاتب
ومكان الكتابة والكاهن المنوط باألمر ،وفي بعض األحيان الذين ساهموا بالتكلفة) .وهذه الكولوفونات مصدر
مهم لفهم ديناميكية هذه الفترة الكنسية.
انطالقًا من كل األبحاث الشيقة جدًا التي تجرى ،إن ما نحتاج إليه هو زيادة إدماج .يميل فرادى
الباحثين إلى تبني منظور أحادي :العثماني ،أو األرميني ،أو القبطي ،أو السرياني ،أو بعض من منظورات
أخرى .ما يجب فعله هو دمج هذه المنظورات في صورة واحدة حتى نصل لفهم جيد حول ماذا َعنَت الفترة
العثمانية لكل مجموعاتها الفرعية .وهذا الشيء معقد جدًا ألنك تحتاج ألناس يعرفون لغات مختلفة كثيرة
تشتمل على اللغة التركية العثمانية ،والعربية ،واألرمينية ،واليونانية ،والسريانية ،والفارسية ولغات أخرى.
ولذلك على الباحثين في هذا المجال (معظمهم يعرف القليل فقط من هذه اللغات) أن يطلعوا على أعمال
بعضهم بعضًا ويحاولوا أن يعرفوا أين نحن اآلن .وبعدها يكون لدينا ،كما قلت في المحاضرة األولى،
25
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االختالف بين الالهوتيين والتاريخيين .وإلى حد بعيد ،لم يكن الالهوتيون مهتمين جدًا بالفترة العثمانية .أود
القول إنه يجب عليهم أن يكونوا مهتمين؛ ألن الفترة العثمانية خطوة مصيرية نحو العصر الحديث .لكن بكل
بساطة لكي نفهم األحداث المعاصرة والمفاهيم الالهوتية لكنائس المشرق والشرق يحتاج المرء إلى دراسة
الدولة العثمانية .وفي مطلع القرن التاسع عشر وسع العثمانيون حكمهم ليغطي المقاطعات العربية وهي
المناطق التي وجد معظم المسيحيين السريان أنفسهم فيها .وهذه المناطق تضم ما نطلق عليه اليوم العراق،
وسوريا ،ولبنان والجزء الشرقي من األناضول وجبال هكاري  .Hakkari mountainsوبعد السنوات
األولى الصعبة من محاربة وتغيير النظام ،أصبحت األمور سريعًا أكثر استقرارًا ،وأسس العثمانيون حكم
مركزي قوي بمعنى الكلمة في اسطنبول .وتأكدوا أن الوالة ظلوا متصلين بمركز الحكم؛ ألنه كان يتم
تغييرهم بشكل منتظم .في بعض األحيان كان هناك سالالت محلية حاكمة ،لكنه كان هناك سيطرة من مركز
الحكم  .لم يكن العثمانيون مهتمون بتحويل الناس إلى اإلسالم؛ لكن في الغالب كانوا مهتمين بالسالم
واالستقرار .واألكثر من هذا إن دخل ضريبة الجزية من المسيحيين شكل إضافة جيدة لدخل السلطنة والذي
ساهم أيضًا في استقرار بشكل محدد لكل المجموعات في اإلمبراطورية.
هذا االستقرار تضمن أيضًا زيادة التبادل التجاري مع الغرب باإلضافة إليران والهند .واستعان
التجار الغربيون من المسيحيين العثمانيين واليهود لمساعدتهم على فهم القوانين المحلية والثقافة واللغة .في
المقابل استفاد هؤالء المسيحيون واليهود بنظم ضريبية جيدة عن الذين لم يعملوا مع الغربيين .وفوق كل
شيء عنى هذا أن المجتمعات المسيحية واليهودية كان بها مال أكثر مما مضى .مقارنة بالقرن الرابع عشر،
جلب القرن الخامس عشر استقرا ًرا للمسيحيين ،كمية إضافية قليلة من الثروة واضطهاد محلى ليس بنفس
مقدار ذلك الذي كان سابقًا.
رغم هذه الظروف اإليجابية ،ظل هناك اختالف أساسي بين المسلم وغير المسلم .والقواعد التي
تحكم غير المسلم يشار عادة إليها باعتبارها نظام الملة ،الذي سنتحدث عنه خالل دقيقة .وعلينا معرفة أن
العثمانيين عملوا تميي ًزا آخر ،وهذا التمييز مهم لمناقشتنا ،وهو التمييز بين الرعايا والعشائر (قبائل شبه
مستقلة) .والرعايا كانوا الناس التابعين ،معظمهم من المسيحيين ،الذين كانوا يعاملون في نظام الملة على
أنهم أهل الذمة (أهل الكتاب المشمولين بالحماية) .ويشير تعبير عشائر إلى القبائل المستقلة والتي تتضمن
األكراد لكن أيضًا المسيحيين .وعاشوا في مناطق كانت في الغالب خارج نطاق الحكم العثماني المباشر،
وحكمها حكام محليين الذين كانوا يدفعون الجزية للعثمانيين .وهذا كان صحيحًا أيضًا في المناطق الكردية
حيث هيمن األغا الكردي على القبائل الكردية .ومعظم المسيحيون في هذه المنطقة كانوا أيضًا يعتبرون
كقبائل وكانوا جز ًءا من االتحادات القبلية الكردية .ومثل الكرديين كان مسموح لهم حمل السالح (في بعض
األحيان حرم على المسيحيين تحت قواعد الملة) واستطاعوا أن يقاتلوا جنبًا إلى جنب مع الكرديين إذا لزم
األمر .بوجه عام ،رغم حقيقة أن الكرديين كانوا عمو ًما المسؤولين ،إال أن المسيحيي هكاري في كنيسة
المشرق سمح لهم بمزيد من االستقالل عن أعوانهم من نفس الديانة في أي مكان آخر في اإلمبراطورية
العثمانية أو الفارسية .الحظ أنه سار هذا بنفس الطريقة مع المارونيين في جبال لبنان ومع بعض المسيحيين
البدو في األردن.
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الملل الثالثة والملة باشي خاصتهم ("رئيس الملة")
نظام الملة أسسه العثمانيون على نظام الذمة األقدم.
وهم قسموا غير المسلمين إلى ثالث مجموعات كبيرة.
ضمت المجموعة األولى اليهود—كان هناك يهود ،وهم
الذين تم تهجيرهم من أسبانيا والبرتغال في سنة —1492
الموجودين في إسطنبول وفي أي مكان آخر .المجموعة
الثانية وهي مجموعة األرثوذكسية الشرقية .أصبح بطريرك
اليونانيين األرثوذكس في اسطنبول حاك ًما لكل الكنائس
آيا صوفيا ،إسطنبول
األرثوذكسية الشرقية ،والتي تتضمن تلك التي تقبع تحت
لواء بطريركيات أنطاكية وأورشليم واإلسكندرية.
شكل 7
والمجموعة الثالثة كانت تضم األرمينيين ،وأصبح
بطريركها رئيسًا لكل المسيحيين األرثوذكس المشرقيين
(الميافيزيين) .واعتبر أن القادة الثالثة لهذه المجموعات يمثلون الجميع من غير المسلمين في اإلمبراطورية.
لذلك لم يكن المسيحيون السريان لهم تمثيل مباشر في البالط .واعتبر المسيحيون السريان
األرثوذكس كجزء من المجموعة األرمينية .ولم تكن في الحقيقة كنيسة المشرق جز ًءا من أي من هذه
المجموعات ،وفي الحقيقة ألن معظمهم كان موجود في جبال هكاري وكانوا يتعاملون أكثر مع الكرديين،
لم يكونوا أيضًا على اإلطالق جزء من مجموعة األرثوذكس اليونانيين .ومع هذا ورغم أن نظام الملة يبدو
أنه دقيق جدًا ومنظم ،إال أن في تطبيقه كان يعمل بشكل براجماتي نوعًا ما .وفي الحقيقة الكثير من القادة
الدينيين قَدموا إلى إسطنبول فقط لكي يرفعوا شكواهم ويدافعوا عن قضاياهم أمام السلطان هناك .وفي بعض
األحيان ستستغل البطريركيات السريانية مساعي البطريرك األرميني ،ولكن إذا اشتركوا في خالف مع
البطريرك األرميني ،سيذهبون في الحال إلى السلطان مباشرة .كان للنظام العثماني قواعد واضحة جدًا،
ولكن كان هناك طرق كثيرة ليتبع القواعد .وأثناء
اإلمبراطورية العثمانية أصبحت الرشوة والفساد مهمان بشكل
متزايد .فإذا كان لديك الكثير من المال كان من الممكن دائ ًما
أن تعد شيئًا يعمل لمصلحتك الشخصية .على سبيل المثال ،إذا
أردت بطرير ًكا جديدًا (الذي دائ ًما ما يحتاج لتصديق من الباب
العالي في إسطنبول) قد تستطيع أن تستخدم تأثيرك حتى تحوز
على المرشح المصدق عليه .بالطبع يوجد الكثير من الجوانب
السلبية لنظام كهذا؛ ألنك لم تكن تعرف إذا كان الشخص
المناسب سيكون في المكان المناسب .لكن ،في نفس الوقت
بطريركية اليونانيين األرثوذكس
سم َح للمسيحيين بقدر ال بأس به من مساحات يمكن فيها
اسطنبول
التفاوض حتى ينظموا مجتمعاتهم بدون أن يكونوا محكومين
شكل 8
مباشرة من العثمانيين.
تعليق على الصور (األشكال  .)9-7الصورة األولى
هي آليا صوفيا في إسطنبول (شكل  ،)8والتي أصبحت مسج ًدا
عندما فتح العثمانيون إسطنبول (وفيما بعد حولتها الجمهورية التركية إلى متحف) .الجامع األزرق وهو
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الجامع الرئيسي في إسطنبول بني ب َعيد استيالء العثمانيون
على القسطنطينية ،وبن َي هذا الجامع على غرار نموذج آيا
صوفيا .تباعًا أصبح الجامع األزرق نموذج للمساجد التركية
في جميع أنحاء العالم.
شكل  8و 9هما للمركز الحالي للكنيسة اليونانية
األرثوذكسية والتي ما زالت في إسطنبول ،وهي أيضًا مقر
البطريرك برثلماوس .وتحتوي على كنيسة البطريرك ،وهي
كنيسة صغيرة ولكنها مزخرفة بشكل جميل بالذهب.
الدين ،المجتمع والقانون (المدني)
بال شك تعرفون جميعًا ،أنه قبل النظام العثماني كان
مجتمع الفرد يحدد أحواله المدنية .لذلك إذا كنت مسيحي فإنك
كنيسة أرثوذكسية يونانية
تصبح خاض ًعا لقواعد المجتمع المسيحي ،خصوصًا فيما
شكل 9
يتعلق بالزواج ،الوصاية ،والطالق والميراث .وكان نفس
الشكل يحدث في الفترة العثمانية ،لذلك بشكل أساسي كان
الكاهن المسيحي الذي يقرر الكثير من األمور في القانون
المدني .ومع ذلك ما ال يعرفه الناس دائ ًما أنه في الفترة
العثمانية كان المسيحيون يذهبون أيضًا إلى محاكم الشريعة اإلسالمية ،خصوصًا عندما ال يحصلون على
النتيجة التي أرادوها من أساقفتهم .وانطبق هذا األمر بصورة خاصة على قضايا الطالق التي في الغالب لم
تكن تمنح عادة في المجتمعات المسيحية .والشخص الذي فشل في الحصول على طالق من أسقفه سيذهب
لقاضي المحكمة (الشريعة) حتى يحصل على طالق .ولم يكن على المسيحيين التحول إلى اإلسالم من أجل
هذا ،ولكنهم ظلوا مسيحيين .لذلك عملت محاكم القضاة كمحاكم عامة للمجتمع كله .وكانت تستخدم أيضًا
محاكم القضاة عندما كان يوجد صراع بين متنازعين من كنائس مختلفة .لذلك كان النظام القضائي مرنًا
أكثر مما يميل الناس إلى االعتقاد.
وتتعلق نقطتي األخيرة بكيفية عمل هذا النظام في الفترة العثمانية .وكان هذا نظام جماعي مع مكانة
بارزة للقادة الكهنوتيين .غير أن القادة العلمانيون لعبوا أدوارًا متميزة ،ألنهم األشخاص الذين كان القادة
الكهنوتيين يرجعون إليهم في األمور المالية والسياسية.
وفي القرن التاسع عشر بعد اإلصالحات ،اشترط العثمانيون على المجتمعات المسيحية أن يكون
لها "مجلس علمانيين" والذي يحكم مجتمعاتهم بالتعاون مع األساقفة والبطريرك ،وهذا صنع خصيصًا ألجل
التداخل المعقد بين المجاالت الدينية والعلمانية فيما يتعلق بقيادة المجتمعات المسيحية .كان القادة العلمانيين
في المدن والمناطق الريفية في الغالب التجار المحليين والنبالء من منطقة معينة ،في حين أن بين العشائر
المسيحية كان قادة العشائر هم القادة ،والذين كانوا نظراء األساقفة والبطاركة.
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وترون (الصورة  )10شواهد قبور بطاركة كنيسة المشرق في
هكاري .وهذه الشواهد تمتد من بداية الفترة العثمانية حتى القرن
السابع عشر .وإن هذا الدير حيث توجد هذه الشواهد اآلن هو
دير الربان هرمزد الذي يقع بالقرب من القوش ،وهذا الدير
اآلن جزء من معالم الكنيسة الكلدانية (الرومانية الكاثوليكية).
العثمانيون والغرب
خالل الفترة العثمانية أصبح الغرب مه ًما في المنطقة
على نحو متزايد .وقال بعض الناس إنه من القرن السابع عشر
أضرحة بطاركة كنيسة الشرق
وصاعدًا ،أخذت اإلمبراطورية العثمانية في االنحدار بسبب
الموجودة بدير الربان هرمزد
هذا التأثير الغربي .أو نعبر عن هذا بالعكس بأنه بسبب أن
شكل 10
العثمانيين كانوا ضعفاء جدًا ،كان الغرب قاد ًرا على التقدم
بسرعة إلى الشرق .مع ذلك أعتقد أن األمور كانت أكثر تعقيدًا
وإثارة لالنتباه عن ذلكً .
أوال ،من الواضح أن العثمانيين
استفادوا من التبادل بين الغرب والشرق .وثانيًا ،تعد كلمة انحدار مصطلح صعب لالستخدام في السياق
العلمي؛ ألنه من ثم يجب عليك أن تكون دقيقًا فيما يتعلق
بالمظاهر التي كانت بالضبط في قمتها ثم انحدرت الحقًا .ومع
أن الفرد يستطيع رؤية أن العثمانيين في الغالب أصبحوا
ضعفاء عسكريًا ودبلوماسيًا في القرن التاسع عشر ،إال أنه لم
يكن كذلك في الفترة المبكرة ،أي القرن السابع عشر .وفي
الفترة المبكرة ،والتي نتكلم عنها هنا ،دخلت المنطقة
إرساليات كاثوليكية ودبلوماسيون وتجار بمختلف أنواعهم.
وقرر العثمانيون أن يدرجوا الغربيين (في ذلك الوقت
الفرنسيون) في نظامهم الطائفي كمجموعة "الفرنجة"
كنيسة سريانية كاثوليكية ،دمشق
الخاصة بهم .لكن تلقت هذه المجموعة امتيازات خاصة
بالمقارنة بالمسيحيين اآلخرين .وهذا كان يعني أن الفرنسيين
شكل 11
يكون لهم مكانة أعلى من المسيحيين في اإلمبراطورية
العثمانية .وأهم هذه االمتيازات أنهم لم يكونوا مطالبين بدفع
الجزية .ومن األمور التي حدثت أن المسيحيين واليهود المحليين بدأوا في العمل للشركات الغربية ،وسم َح
لهم غالبًا بنفس التخفيضات الضريبية كالغربيين .وهذا جعل من المفيد جدًا لهؤالء المسيحيون أن يصبحوا
منخرطين مع الغربيين.
دعوني أوضح نقطة لغوية صغيرة :هؤالء الذين كانوا يطلق عليهم ترجمان والتي تعني "مترجم".
بشكل ملحوظ يرجع أصل هذه الكلمة إلى اللغة اآلرامية من جذر الكلمة ( targemقارن أيضًا ""targum
ترجوم—من الترجمة اآلرامية اليهودية للكتاب المقدس) والتي عبر اللغة العربية انتهى بها المطاف في
اللغة التركية .هؤالء المترجمون ،الذين أصبحوا من جوانب عديدة وسطاء بين ثقافتين ،كان يجب عليهم
معرفة التركية والعربية والفارسية واللغات األوروبية.
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عبر هذه االتصاالت بعض من هؤالء المترجمون
وعائالتهم قرروا أن يصبحوا كاثوليك .وقال البعض أنهم
أصبحوا كاثوليك بسبب المال ،وفي بعض األحوال كان هذا
صحيحًا ،ولكن كان هنالك عدد ليس بالقليل من المسيحيين
الذين لم ينخرطوا بطريقة مباشرة مع الدبلوماسيين أو التجار
تحولوا أيضًا للكاثوليكية .ولذلك ،أعتقد أن الجوانب
االقتصادية ال تفسر كل الجذب الذي حملته الكاثوليكية
لمسيحيين الشرق أوسطيين .كانت النساء هي أعطته
موكب الجمعة العظيمة في Via
اإلرساليات الكاثوليكية اهتما ًما أكثر في وعظهم وكتاباتهم
 Dolorosaطريق اآلالم بأورشليم
عن األرثوذكسية في هذا الوقت .أيضًا ،أحب المسيحيون
شكل 12
المحليون الطريقة التي ب ّجل بها الكاثوليك العذراء مريم ،بما
في ذلك من استخدام المسبحة الوردية والصور الجميلة.
وبشكل ملحوظ تحول بعض المتعلمين كالكهنة واألساقفة إلى
الكاثوليكية .وبال شك فهموا ما كان لديها لتقدمه للكنيسة األرثوذكسية.
روما والشرق األوسط
شكل 11

تدريجيًا أدت القوة المتزايدة للغربيين إلى اشتراكهم في السياسية العثمانية ،خصوصًا فيما يتعلق
بالمجتمعات اليهودية والمسيحية .ووفقًا لحدود سياسية–جغرافيةأكبر ،بدأت الدول األوروبية المختلفة في
"حماية" مجموعات مختلفة في اإلمبراطورية .حمى الفرنسيون الكاثوليك ،والبريطانيون اليهود والدروز
وفيما بعد البروتستانت ،والروس األرثوذكس .لذلك لم تعد الصراعات بين هذه المجموعات وبين أي
مجموعة أخرى والحكومة العثمانية مسألة محلية .ويمكن للصراعات الدينية أن ترى اآلن كجزء من سياق
سياسي–جغرافي كبير؛ ألنه كان هناك دول كثيرة منخرطة .على سبيل المثال ،عندما كان يوجد صراعات
تخص الكاثوليك ،كان القنصل الفرنسي في حلب يتدخل فيها ،والقنصالن الفرنسي والروسي سيشتركان
عندما كان يوجد نزاعات على الحدود في كنسية القبر المقدس بأورشليم .والتي تصبح في القرن التاسع
عشر مشكلة حقيقية.
وكان لإلرساليات الكاثوليكية هدفًا واض ًحا جدًا عندما قَدموا للشرق األوسط .ومن منظورهم أن كل
مسيحيِّي الشرق األوسط مهرطقين ومنشقون ،وكانوا يعتقدون أن الطريق الوحيد إلنقاذهم من هرطقاتهم
هو إحضارهم للكنيسة األم ،أي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية .لذلك حاولوا ليس فقط أن يحولوا فرادى
األشخاص بل مجتمعات كاملة لطوائف أخرى ،وتوقعوا أساقفة وبطاركة أن يخضعوا للبابا كرأس للكنيسة
الحقيقية .وعادة نجحوا في تحويل كنيسة كاملة أو جزء من كنيسة .في نفس الوقت ،مع ذلك كانت اإلرساليات
الكاثوليكية إلى حد ما مرنة في السعي لتحقيق أهدافها ،فسمحوا للمجتمعات الكاثوليكية الجديدة في أن
يحتفظوا بمعظم شعائرهم وفي استخدام لغة ليتورچيّتهم .والكهنة المتزوجون قبلوا إلى الرعيّة .وكل أنواع
األشياء األخرى والتي كانت تخص هذه الكنائس سم َح بها شريطة أنها ال تتعارض مع التعاليم الكاثوليكية.
نتيجة لذلك ،بالكاد يالحظ الناس العاديون ،إذا أصبحت كنيسة كاثوليكية؛ ألن التغييرات كانت ضئيلة للغاية.
ولكن بالطبع كانت كبيرة ألنه في النهاية هذه الكنيسة والمجتمع سينتميان إلى مجموعة أخرى؛ سينفصلون
عن الكنيسة األرثوذكسية ،وحت ًما سيكون هناك كل أنواع النزاعات على المال والسلطة .ومن المفهوم أن
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الكنيسة األرثوذكسية آنذاك أصبحت غاضبة من
أنشطة اإلرساليات هذه وابتدأت تقاوم .ومن
المالحظ أن الروسيين بدأوا في تدعيم األرثوذكس
في المنطقة بالتعليم والمال لكي يساعدوهم في
التصدي للكاثوليك.



الكنيسة الكلدانية
 :1552يوحنا سوالقا
 :1681يوسف األول
 :1830يوحنا هرمزد—عاش في القوش

كانت األماكن المقدسة سببًا آخر للكنيسة
الكاثوليكية لكي تصبح نشطة جدًا في الشرق
األوسط .ولهذا السبب كان من المهم للكاثوليك أن
يكونوا حاضرين في الشرق األوسط ،خصوصًا
في فلسطين .وسعوا ألن يخلقوا مساحة للحجاج
الكاثوليك في كل األماكن المقدسة؛ ألن األماكن
المقدسة كانت أيضًا مهمة جدًا للكنائس
األرثوذكسية ،وهذا أصبح نقطة مهمة في الخالف
خالل اإلمبراطورية العثمانية.



الكنيسة السريانية الكاثوليكية
 :1551أغناطيوس عبد اهلل
 :1662أندراوس أخيجان
 :1783ميخائيل جروة



الكنيسة المارونية
 :1736مجمع جبل لبنان



كنيسة السريان الملبار (مجمع ديامبر
)1599

سبب أخير لعمل الكاثوليك المرسلي
الواسع في الشرق األوسط كان جراء الحروب
الدينية في أوروبا والتي جعلت الكاثوليك
يتقهقروا .قسم اإلصالح المسيحية في أوروبا وهذا
حفز الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة في
إرساليات إلى الشرق األوسط باإلضافة إلى
أمريكا ،والفلبين والصين والهند.

كنائس "سريانية" كاثوليكية
شكل 13

الكنائس الكاثوليكية "السريانية"
ها هي قائمة (شكل  )13للكنائس السريانية الكاثوليكية :الكنيسة الكلدانية ،الكنيسة السريانية
الكاثوليكية ،الكنيسة المارونية ،كنيسة السريان الملبار (في الهند) .تلك هي الكنائس الكاثوليكية األربعة
والتي نتجت عن العمل الكاثوليكي المرسلي .وكانت الكنيسة المارونية الكنيسة األكثر نجاحًا؛ ألنه بين
ق هناك أي كنيسة منفصلة خارج الكنيسة الكاثوليكية :كل المارونيين أصبحوا جز ًءا من
المارونيين لم يب َ
الكنيسة الكاثوليكية .وكان بدأ انتقال المارونيين إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بالفعل أثناء فترة
الصليبيين ،ولكن هذا االتصال قد تم تأكيده وتعزيزه في القرن الثامن عشر.
والمسعى الكاثوليكي الثاني األكثر نجاحًا كان مع الكنيسة الكلدانية ،حتى ولو كان بداياته معقد نوعًا
ما .وقد كانت المحاولة األولى لالتحاد في القرن السادس عشر ،ولكن في ذلك الوقت لم يفهم المناصر من
كنيسة المشرق بالضبط ما كان ينطوي على أمر أن يصبح المرء جز ًءا من الكنيسة الكاثوليكية .وبعد حوالي
ثالثين عا ًما اختفت تأثيرات المحاولة األولى ،والبطريرك واألساقفة رجعوا إلى كنيسة المشرق .وفي القرن
السابع عشر كانت هناك محاولة ثانية .ورغم أن هذه المحاولة كانت محلية ومحدودة جدًا ،إال أن األسقف
يوسف ،والذي أصبح أول بطريرك للكنيسة الكلدانية الجديدة ،فهم حقًا ما كان يحدث الهوتيًا .ونشر هو
وخلفاؤه بنشاط مطبوعات؛ حتى يع ّززوا الفهم المحلي لالهوت الكاثوليكي .وفي عام  1830أخذ البطريرك
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يوحنا هرمزد—عاش في القوش—جز ًءا كبيرًا من كنيسة المشرق وجلبه إلى الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.
وأصبحت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية من ذلك الوقت كبيرة ككنيسة المشرق تقريبًا.
وهذا لم يحدث قط للكنيسة السريانية الكاثوليكية ،والتي انبثقت من الكنيسة السريانية األرثوذكسية:
فهي أصغر بكثير من نظيراتها األرثوذكسية حتى هذا اليوم .وكان هناك ثالثة قادة ذات أهمية ،الذين حاولوا
أن يجعلوا جز ًءا من الكنيسة السريانية األرثوذكسية يصبح كنيسة سريانية كاثوليكية .أولئك األشخاص كانوا
أغناطيوس عبد هللا ( ،)1551وأندراوس أخيجان ( ،)1662وميخائيل جروة ( .)1783وكل واحد منهم
نجح بشكل محدود ،بحيث إنه بحلول القرن الثامن عشر كان هناك كنيسة سريانية كاثوليكية مستقرة ،ولو
أنها صغيرة للغاية .وكانت متمركزة في لبنان وشمالي العراق ً
بدال من شرقي تركيا وشمالي سوريا.
كان هناك عالمان فرنسيان وهما يوسف كرباج وفيليب فارج اللذين اقترحا أن بسبب استقرار الدولة
العثمانية تزايد المسيحيون في العدد بشكل سريع عن المجتمعات األخرى—وذلك باألرقام المطلقة
وبالمقارنة مع اآلخرين على حد سواء .وأنه مثير لالهتمام ً
فعال تصور أن المسيحيين كانوا يزدهرون نوعًا
ما ،ولكن بعدما تم نشر هذا ،بدأ الكثير من العلماء يتساءلون إذا كان هذا صحيحًا .وكان تفسيرهم مبنيًا على
السجالت العثمانية ،وهذه السجالت أحصت السكان في مناطق معينة فقط .ما نفكر فيه اآلن أنه معظم الزيادة
في أعداد المسيحيين في مناطق معينة يمكن أن تعزى إلى هجرة المسيحيين من الريف إلى المدن .ويبدو
أنه بينما كانوا في الريف لم يتم إحصاؤهم على اإلطالق ،ولكن عندما انتقلوا إلى المدن تم إحصاؤهم .وهذا
يوحي إلى أن العدد ارتفع ،ولكن في الحقيقة كانت هجرة داخلية وليس نمو حقيقي .والمسألة لم تحل تما ًما،
ولكن يوافق معظم الباحثين اآلن على أن المسيحيين كانوا يزدهرون نوعًا ما ولكن ليس كما أعتقد كرباج
وفارج .مع هذا تظهر تعداداتهم بوضوح أن المسيحيين كانوا ينتقلون إلى المدن أكثر من الفترات المبكرة.
وتنَقل الناس إبان الفترة العثمانية إلى المدن يفسر حقيقة أن معظم المسيحيين في الشرق األوسط يعيشون
اليوم في مدن .واالستثناء من هذا مصر حيث ما زال هناك عدد ال بأس به من المجتمعات المسيحية في
الريف .ولكن في األماكن األخرى كسوريا كانت هناك حركة بطيئة في الفترة العثمانية والتي استمرت إلى
القرن العشرين وأسفرت عن أغلبية ساحقة من المسيحيين الذين يعيشون في المدن .وألنهم يعيشون في
مدن ،مال المسيحيون عادة إلى أن يكونوا حرفيين ،وعندما بدأت اإلرساليات
الغربية في الدخول إلى المنطقة ،قابلوا مسيحيين محليين في المدن التي
اختاروا أن يقيموا فيها .وفيما بعد عندما فتحت اإلرساليات المدارس كان
للمسيحيين حق االلتحاق بسهولة في هذه المدارس بنسب عالية عن

كنيسة كلدانية في ديار بكر
شكل 14
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المجتمعات األخرى .أخيرًا ،بسبب أن المسيحيين عاشوا في مدن؛ مالوا عمو ًما إلى التمتع بمستوى عال من
الرفاهية عن تلك التي تمتعوا بها العصور السابقة.
هذا منزل (انظر الشكل  )15تاجر غني من حلب ،والذي يوجد اليوم في برلين .وكل المنزل تقريبًا
تم نقله إلى برلين .ونرى هنا طراز زخرفة إسالمي ،ولكن بعض الصور تظهر بوضوح على أنها مسيحية.
تعد الهند مهمة جدًا بالنسبة لتطور الكاثوليكية في الشرق األوسط .وكان في الهند أن البرتغاليون
تقابلوا مع المسيحيين السريان .وعندما بدأوا في االكتشاف ،حوالي سنة  ،1500انتهى بهم الحال أيضًا على
الساحل الغربي للهند حيث تقابلوا مع المسيحيين السريان .وقدموا معلومات للبرتغال عن هذه المجموعات
الكبيرة من المسيحيين .وفي نفس الوقت كتب هؤالء المسيحيون خطابات إلى العراق ليخبروا عن هؤالء
البرتغاليين ،مشيرة إلى أن البرتغاليين كانوا أشخاص غربيين ذو نفوذ ،وأنهم كانوا إيجابيين جدًا من نحو
المسيحيين ،وأنهم كانوا يدعمون المسيحيين في مقابل المجموعات األخرى .وكان هناك العديد من تبادل
الخطابات بين عامي  1500و ،1550والتي ساهمت كلها في تكوين صورة إيجابية عن البرتغاليين
والكاثوليك .لذلك عندما ذهب أول راهب من كنيسة المشرق لروما
ليصبح أول بطريرك كلداني ،أعتقد أن ذلك يرجع إلى معرفته بهذه
الخطابات .ويدعم ذلك حقيقة أنه ذهب لمقابلة السفير البرتغالي في
روما ،وفيما بعد أرسل واحدًا
من مطارنته إلى الهند .ومن هذا
الوقت فصاعدًا ،في نفس الوقت
تقريبًا مثل إخوانهم في الدين
الموجودين في العراق ،أصبح
السريان المسيحيون في الهند
على صلة وثيقة بالكاثوليك.
كنيسة هندية ،وهذه الكنيسة
انحدرت من كنيسة المشرق

كانت اإلرساليات البرتغالية
زخرفة داخلية في منزل
مسيحي من حلب (موجودة
صا من
أقل حنكة وحر ً
اآلن في برلين)
شكل 16
إرساليات الشرق األوسط.
وفيما بعد في القرن السادس
شكل 15
عشر بدأوا في ممارسة
الضغوط على المسيحيين السريان ليتبعوا بشكل وثيق الشعائر
الالتينية ً
بدال من شعائرهم السريانية .وبنهاية القرن السادس عشر ،أجبرت اإلرساليات الهنود المسيحيين
على حرق الكثير من كتبهم السريانية حتى يجعلوا الكنيسة رومانية كاثوليكية تما ًما .وهذا أدى إلى صراع
شكل 15
شرس ،وجزء من المسيحيين السريان في الهند تركوا الكنيسة الكاثوليكية؛ ليبدأوا كنيستهم الخاصة بهم.
وهذه مسألة معقدة في تاريخ المسيحيين السريان؛ ألن بعضهم أصبح جز ًءا من الكنيسة السريانية
األرثوذكسية ً
بدال من العودة إلى كنيسة المشرق التي أتوا منها .وكانت النتيجة أنه يوجد اليوم العديد من
السريانية في الهند التي نشأت من كنيسة المشرق :الكلدانيين (السريان الملبار) ،كنيسة المشرق،
الكنائس
شكل 11
السريان األرثوذكس ،السريان الكاثوليك .وفيما بعد ،في القرن التاسع عشر والعشرين ،انشقت مجموعات
أخرى عن هذه الكنائس .بعض منهم أصبح پروتستانتي ،واآلخر ظل مستقل .لذلك يوجد تقريبًا عشر كنائس
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سريانية مختلفة في الهند .الحظ أن الهند بها عدد كبير من السكان ،وهذا يعني أنه يوجد الكثير من المسيحيين
السريان .وبالتالي ،على سبيل المثال ،المسيحيون السريان األرثوذكس في الهند أكبر في العدد من المسيحيين
السريان في الشرق األوسط.
في هذه الصورة (شكل  )16كما ترون ،واحدة من هذه الكنائس السريانية وصليب أمامها .وهو
نموذج للصليب الذي كان لديهم قبل قدوم الكاثوليك .وإذا نظرت بدقة إلى قاعدته سترى أنها تبدو هندية
الشكل ،مع األفيال وزهرة اللوتس .وأيضًا على مبنى الكنيسة نفسه يوجد زخرفة لحيوانات لن تجدها على
الكنائس السريانية في الشرق األوسط.
دعونا نعود إلى كنيسة المشرق والعراق .كان عدد المخطوطات الهائل التي تم إنتاجها في هذه
الفترة بالنسبة لي واحد من األسباب التي دفعتني ألبدأ في البحث عن هذه الفترة .قبل عام  1500كان هناك
عدد قليل جدًا من المخطوطات ،ولكن العدد تزايد في القرن السادس عشر ،وبدرجة أكبر في القرن السابع
عشر ،بل تزايد أكثر في القرن التاسع عشر (انظر الشكل  .)17كان القرن الخامس عشر قرنًا صعبًا ،ومن
المحتمل أن تكاليف تصنيع المخطوطات كانت مرتفعة جدًا .باإلضافة إلى أن الكثير من مخطوطات هذه
الفترة تم تدميرها خالل الحرب .ومن أواخر القرن الخامس عشر وصاعدًا ،بدأ الوضع في التطور ،وكان
لدى الناس المال ليستبدلوا المخطوطات التي فق َدت ،ثم أعادوا تزويد كنائسهم وأديرتهم بها .وفي أقدم فترة،
كان الكتاب الذين أنتجوا المخطوطات معظمهم من الرهبان ،ولكن فيما بعد كان معظمهم كهنة متزوجون،
الذين أقاموا عمل عائلي من إنتاج المخطوطة .وقام العلماء بالتعرف على شجر العائلة ،والذين يتضمنوا بما
صا خالل ثالثة أو أربعة أجيال كانوا كلهم كتبة .لذلك فيما يبدو كان هناك طلب كبير
ال يقل عن  30شخ ً
على عملهم .كل أنواع الناس ساهموا بالمال إلنتاج هذه المخطوطات:
أحيانًا أشخاص منفردين ،أو أحيانًا مجموعات من األشخاص ،أو أحيانًا
أم وبنتها ،أو أحيانًا أثنين من األزواج ،أو أحيانًا أسقف .لذلك كان هناك
كل أنواع الناس المختلفة الذين ساهموا بالمال الالزم إلنتاج هذه
المخطوطات .الكثير من هذه المخطوطات بسيطة جدًا ،لكن هذه القراءة
الكتابية من اإلنجيل (انظر الشكل  )18واحدة من أجمل مخطوطات هذه

مكان اكتشاف المخطوطة
عدد المخطوطات
العقود





المناطق الغربية
المناطق الجنوبية
المناطق الشمالية
الشرقية
القوش،
جنوب
تللسقف
شكل 17
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الفترة .والمخطوطات التي قاموا بإنتاجها استعملت الخط الشرقي الجميل وتم زخرفتها وتزينها بشكل رائع.
وحوالي نصف هذه المخطوطات بشأن الليتورچية والتي كانت أهم شيء بالنسبة للناس ليكتبوا وينسخوا

قيود ختامية colophons
شكل 19

قراءة كتابية من اإلنجيل ،القوش  Ms Jer. Syr 1, ( 1679بطريركية اليونان األرثوذكس)
شكل 18

ويستثمروا أموالهم فيها .النصف اآلخر من المخطوطات يحتوي على عظات ،وقواعد لغوية ،وغير ذلك.
ويعتقد الكثير من الناس أن كنيسة المشرق ال تسمح بالصور .وهذا إلى حد ما صحيح .على سبيل
المثال ،ليس لديهم أيقونات في كنائسهم كمعظم الكنائس األرثوذكسية األخرى .ولكن لديهم صور في
مخطوطاتهم .ويعتقد الباحثون أنهم استخدموا األيقونات في كنائسهم في فترات سابقة ،ولكن قرروا في وقت
ما فيما بعد الكف عن استخدامهم .وفي الفترة العثمانية كانت في األغلب الصليب البسيط الذي كان يستخدم
كنقطة تركيز التمجيد أثناء القداس ،وغالبًا إلى جانب القراءة الكتابية من اإلنجيل والتي توضع على منجلية
(حامل) أمام المذبح.
النصوص وقيد الختام (حرد المتن)
تعتبر قيود الختام  Colophonsمهمة جدًا في فهمنا لهذه الفترة والثقافة .وقيد ختام المخطوطات
(سواء كان في الشرق األوسط أو أوروبا الالتينية) هي مالحظات الكتاب ،وقد تكون هذه المالحظات
مختصرة أو في بعض األحيان طويلة والتي فيها يخبرون القارئ عن صنع المخطوطة وعادة يضيفون
أشياء أخرى .وإعداد قيد المخطوطة يختلف من تقليد مخطوطة إلى أخرى .وسيذكر كتاب كنيسة المشرق
أن المخطوطة تم االنتهاء منها في تاريخ محدد ،ومكان محدد ،وفي عهد هذا أو ذاك البطريرك واألسقف.
وعادة يضاف إليها اسمه ونسب العائلة واسم (أسماء) راعي (رعاة) المخطوطات.
استخدم كتاب المخطوطات صيغ المصطلح السرياني لكلمة "مبارك" ( brikhaقارن المصطلح
العربي بركة " )"blessingللكهنة ،واألماكن ،والتواريخ ("في شهر أيار المبارك") .وهكذا نتعلم من هذه
القيود أن الكتابات نفسها اعتبرت بركة للناس ،ودفع المال من أجل أن تكتب المخطوطات اعتبر بركة .إن
قيد الختام المبين في الشكل  19طويل جدًا ،وأنه يمتد لصفحات عديدة ،واستخدم الكتاب حروف أصغر في
إنتاجه .وفي هذه المخطوطة بالتحديد يوجد أيضًا بعض المالحظات الالحقة ،والتي ظهرت في أحوال كثيرة
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عندما كان يوجد صفحات فارغة في نهاية المخطوطة .وفي قيود ختام هذه الفترة ،تضمنت المخطوطة
المهمة ،والتي أنتجها كاتب مشهور ،قيود ختامية طويلة وتسهب في تمجيدهم هلل والبطريرك ،والمكان الذي
ً
إجماال تعطينا قيود ختام هذه الفترة تصورًا عما اعتقده الناس في ذلك الحين أنه
تم إنتاج المخطوطة فيه.
مهم وجميل.
ويضيف أحيانًا الزائرون لكنيسة أو دير مالحظاتهم الخاصة بهم لمخطوطة ،كذلك قد يضيف
األشخاص الذين تطلعوا إلى المخطوطات شيئًا إليهم .إن المخطوطة المبينة في الشكل  19تم إنتاجها؛ لكي
يتم إحضارها إلى أورشليم .وفيما بعد عندما سيأتي الحجاج القادمين من العراق إلى أورشليم سيرون هذه
المخطوطة وسيكتبون مالحظات قليلة فيها .ويؤكد هذا على االعتقاد بمدى أهمية الحج إلى أورشليم.
قيد ختامي آخر (تجميع كامبريدج ،القوش  )1729يستهل بـ"تم إنجازها بعون الثالوث المبجل
ومستحق التسبيح ...هذا كتاب المعلم خميس  khamisباإلضافة إلى العديد من الترنيمات األخرى .مبارك
األب ،إلخ ".في أول عبارة بالقيد ،يذكر كاتب المخطوطة دائ ًما عنوان
الكتاب .ثم يذكر متى تم االنتهاء منها" :هذا الكتاب تم االنتهاء منه وإكماله
في يوم الخميس ،الثامن عشر من الشهر المبارك كانون األول لسنة
 2041لليونانيين المباركين ،آمين ".وحتى القرن التاسع عشر ،كان نظام
التقويم الذي يستخدمه السريان المسيحيين النظام البيزنطي اليوناني .وذكر
الكاتب أنها" :كتبت في عهد أبو اآلباء ورئيس القساوسة مار إيليا جاثليق
كنيسة القيامة ،أورشليم
بطريرك المشرق ،إلخ ".وكتبت "في القرية المباركة والمغبوطة،
شكل 21
الراسخة في اإليمان المسيحي ،القوش ،قرية النبي ناحوم ،والتي تقع
بالقرب من أكثر األديرة قداسة :دير الربان هرمزد الفارسي ،إلخ .العديد
من هذه المخطوطات كتبت في قرية القوش ،االسم الذي يظهر في الكتاب المقدس .ويعتقد معظم الباحثين
أن القوش المذكورة في الكتاب المقدس تقع بالقرب من فلسطين ،ولكن هؤالء المسيحيون العراقيين يعتقدوا
أنها تقع في العراق .تم تقديم ادعاء مماثل بخصوص قرية النبي ناحوم .وهذا يقترح أن الكاتب كان يحاول
أن يقيم صلة بين كنيسة المشرق واألشخاص وتاريخ الكتاب المقدس .ثم ذكر كاتب المخطوطة مكان مقدس
قريب من قريته ،كاتبًا أنها" :تقع بقرب أكثر األديرة قداسة :دير الربان هرمزد الفارسي .إلخ ".وهذه ممارية
نراها في العديد من قيود الختام.
أخيرًا ،يذكر كاتب المخطوطة اسمه ،ويقدم نفسه على أن المتواضع جدًا ،كاتبًا أنه رجل خاطئ
وفاسد وأنه لوث هذا الكتاب .وهذا مثير جدًا لالهتمام؛ ألنه في المخطوطات الغربية يهمل أحيانًا كثيرة كتاب
المخطوطات أسمائهم .ولكن في هذه المخطوطات وبالفعل الكثير من المخطوطات الشرق أوسطية
سيذكرون أنفسهم وساللة عائلتهم" :ق .يوسف ابن ق .جيورجيس ابن المتوفّى ق .إسرائيل ابن ق .هرمزد
من القوش ،إلخ ".وبعض من المخطوطات ستخبرك أيضًا عن الذي دفع ثمن هذا العمل ،وها هو مثال:
وبعد ذلك ف ِّوض واهتم بكتابة كتاب خميس ،المؤمن المستقيم ،إلخ( .في هذه الحالة هو شماس) ش.
يوسف ابن ش .ماروجي  .Marogeوكتبها مما يملكه للكنيسة المقدسة وضريح القديسة مريم الرائع ،أم
المسيح ،الموجود في القرية المباركة المغبوطة ،والراسخة في اإليمان المسيحي درغني  ،Derganiإلخ.

36

)CJT 6 (2019
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

الشماس الذي كتب هذه ،قَد َم من قرية أخرى وذهب إلى القوش؛ ألنه كان يوجد العديد من الكتبة
هناك .وربما كان لديه هذا الكتاب مكتوب للكنيسة الموجودة في قريته .وهو كتاب الترانيم الذي كان على
األرجح معد لالستخدام الجماعي.

تنفيذ البيعة—مباني الكنائس وممارسة الطقوس
كانت الكثير من مراسالت الكنائس السريانية مع الحكام
العثمانيين عن األماكن المقدسة أو عن ترميم الكنائس .واحدة من
األمور التي كانت بين السريان األرثوذكس ،كانت عن الكنيسة
الصغيرة الموجودة في القبر المقدس بأورشليم ،وهي موجودة أمام
الكنيسة القبطية الصغيرة ،والتي اعتقد األرمينيين أنها لهم .وعلى
األرجح أن الصراع بين الكنيستين على الكنيسة الصغيرة ،بدأ في الفترة
العثمانية ،ولكن ما زال النزاع إلى اليوم( .انظر شكل.)21 ،20

نسخة متأخرة من العهدة
العمرية
شكل 23

مخطط مبنى كنيسة القبر
المقدس
شكل 20

وإليكم بعض األمثلة
لنصوص عثمانية (انظر شكل  .)22كما ترون على اليسار الطغراء،
وهي مونوغرام مرسوم كانت تستخدمه الحكومة العثمانية .وعلى اليمين
ترون كيف وقع المسيحيون وثائقهم المهمة ،وفي الوسط ترون وثيقة،
وهذه الوثيقة كانت مهمة في أحد النزاعات بين الكنيسة والحكومة .وهذه
الوثيقة تبدو وكأنها خريطة كنيسة وطريق ربما من أجل توضيح
الموقف ،ولذلك قد تكون التفاصيل القانونية واضحة .ومن المحتمل أنها
ترجع إلى القرن التاسع عشر؛ ألنها تتحدث عن الملة السريانية ،والتي
تم تأسيسها فقط في القرن التاسع عشر.
هذا الخطاب (الوثيقة الوسطى في شكل  )23كتبها السيد مصطفى،
الحاكم اإلسالمي لمدينة كرزان  ،Karzanويكتب إلى العثمانيين في

وثائق عديدة من أرشيف كنيسة أرثوذكسية سريانية في ماردين (في الوقت الحالي تركيا) (أكيوز ،Akyuy
نص  57 ،1737-5و)87
شكل 22
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إسطنبول بالنيابة عن أحد الطوائف المسيحية ،مبتدئًا كتابته بعبارة جميلة" :نأمل في استمرار وجود حياة
الدولة المبجلة ".ويكمل الحاكم:
مطلبنا استمرار وجود حياة الدولة المبجلة .إن الكاهن حنا مع أفراد آخرين من الملة السريانية التي تخضع
لقرية جاتزان  Gatzanالتابعة لمدينة ديار بكر أتوا إلى مجلس الشريعة ورووا العريضة التالية :إن حجارة
حائط الجانب (الغربي) والجزء الخارجي للكنيسة القديمة المعروفة باسم زيرا زيراك  ،Zira Zirekوالتي
كانت في المدينة المذكورة منذ وقت الغزو ،أخذوا في السقوط لسنتين .وأنها على وشك االنهيار وأن تكون
مهجورة .وإذا ظلت على حالها هذا لمدة عامين آخرين ستنحدر كليًا إلى األرض .ومن الواضح أنه لن
يتسنى ممارسة الطقوس المسيحية وتالوة الكتاب المقدس غير الصحيح في الداخل .الحائط المذكور يحتاج
إلى اإلصالح في الحال.
أصروا على ذلك وطلبوا عن طريق تقديم وعرض طلب إلى الحاكمية المنعمة لديار بكر؛ من أجل
إجازة تعديل وترميم الحائط المذكور إلى حالته السابقة بدون (تشييد) أي شيء زيادة عن حالته السابقة.
بعد الفحص ضبط ولوحظ أن الحائط المذكور للكنيسة سالفة الذكر في حاجة إلى اإلصالح .ومن خالل
المعلومات التي تم الحصول عليها من بضعة أشخاص جديرين بالثقة من المسلمين عن حالتها القديمة،
وجد أن السابق آنفا هو واقع الحال .وهذه تم عرضها وتقديمها إلى حضوركم البارع والواعي بعد أذنكم.
وبشكل أبدي ،في هذا الصدد ،المسألة األخيرة تخص سيادتكم.
الموضوع الذي دعاءه من أجل استمرار وجود حياة الدولة المبجلة.
السيد مصطفى ،حاكم مدينة كرزان (نص أكيوز  ،Tekst Akyuz157محدث).
هنا يمكننا رؤية بعض النقاط الجديرة باالهتمام .إحداها أن الحاكم وضع طلب أمام الباب العالي في
إسطنبول ،وهو ما يدل على أنه مقتنع أن لهم دعوى .وهو يدعم هذا بتأكيده على أن المسلمين شهدوا بأن لهم
دعوى .ويؤكد أن الكنيسة موجودة هناك منذ الفتح .وبمقتضى العهدة العمرية (انظر شكل  )23للمسيحيين
الحق في هذه الكنيسة .مع ذلك يجب عليه أيضًا أن يوضح بأنه مسلم وليس مسيحي .وبالتالي يدرج جملة عن
كون الكتاب المقدس غير صحيح .في الحكومة العثمانية لو أن المسؤولين الحكوميين تحدثوا عن المسيحيين
والطقوس المسيحية سيؤكدون دائ ًما على تعريف أنفسهم بأنهم مسلمون ،ويوضحون أنهم كانوا فقط
يستعرضون دعوة للمسيحيين .ويوضح الخطاب أن الحاكم ال يؤمن بالكتاب المقدس ،غير أنه مع ذلك مقتنع
أن لديهم قضية يجب تقديمها .وهذا عرض شيق جدًا ،الذي يعترف بالحقوق والخضوع والتفاوض.
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التعليم الالهوتي والتحديات المعاصرة
الدكتور جورج صب ار

الدكتور صب ار هو عميد كلية الالهوت للشرق األدنى في بيروت ،لبنان.

وهذا المقال هو كلمة ألقاها الدكتور صب ار في حفل تَ َخ ُّر ِج كلية الالهوت

اإلنجيلية بالقاهرة يوم  31مايو/أيار .2019

أود أن أبدأ بتوجيه كلمة شكر لكلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة ،وباألخص لرئيسها الصديق العزيز
واألخ الزميل الدكتور القس عاطف مهني ،لتشريفي بالدعوة ألكون خطيب احتفال التخرج هذا .واسمحوا لي
أولًا أن أنقل إليكم تحيات كلية الالهوت للشرق األدنى ببيروت—مجلسَ إدارة وأساتذةً وطالبًا .إن لمؤسستينا
التعليميتين تاريخًا طويلًا من التعاون والتواصل يربو إلى أكثر من نصف قرن ،وما زال مستمرًّا .وأتوجه
بالتهنئة الحارة ،باسم كليتنا الالهوتية في لبنان وباسمي الشخصي ،للخريجين والخريجات ،على انجازهم الكبير
وعلى نيلهم الشهادات التي يستحقون بعد أعوام من الدراسة والجهد.
عنوان حديثي اليوم "التعليم الالهوتي والتحديات المعاصرة ".يفترض بالتأكيد أننا نطرق باب هذا
الموضوع من واقع وجودنا وعملنا في الشرق األوسط ،ولكن هذا ال يعني بأن بعض التحديات التي سوف
أعددها وأتطرق إليها ال تجبه التعليم الالهوتي أينما كان وإن بأشكال أخرى.
أرى خمسة تحديات أمام التعليم الالهوتي في أيامنا هذه وفي عالمنا الشرق أوسطي والعربي:
 .1أبدأ أولًا بما هو تحدٍّ في نطاق الوسائل واألدوات قبل التطرق إلى تحديات ترتبط أكثر بالمنهج والمضمون،
أعني التطور التقني الهائل الحاصل في العالم .ال بد للتعليم الالهوتي في بالدنا من أن يتطوٍّر تقنيًّا مع
التقدم المتسارع لوسائل الحصول على المعلومات والحفاظ عليها واالستفادة منها .نحن في عصر العالم
االلكتروني والرقمي :الكمبيوتر (أو الحاسوب) حلٍّ محل القلم والورقة؛ الشاشة محل اللوح؛ الكتب
والمجالت الرقمية صارت باآلالف وعشرات اآلالف في متناولنا؛ مكتبات بأكملها صارت رقمية ومختزنة
في آلة صغيرة؛ سهولة وسرعة الحصول على المعلومات والكتب والمجالت مذهلة؛ التواصل بين
المؤسسات التعليمية واألفراد والمشاركة بالمعلومات ال حدٍّ لهما؛ التعليم عن بعد ومن خالل التواصل
االلكتروني غيٍّر شكل التعليم التقليدي المبني على التواجد الجغرافي والجسدي في مكان واحد وفي غرفة
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واحدة ،والتعداد يطول .إنٍّ العالم في خضمٍّ ثورة حقيقية في عالم التواصل المعلوماتي .ال يمكن للتعليم
الالهوتي أن يبقى بعيدًا عن هذا التقدم والتغيير الهائلين في المجال التقني بل عليه أن يتأقلم معهما ويكيٍّف
نفسه عليهما ويستفيد منهما بقدر اإلمكان .هذا تحد كبير يواجهه التعليم الالهوتي في القرن الحادي
والعشرين ليس في الشرق األوسط فحسب ،بل في العالم أجمع .غير أنه ينبغي أن نعي بأن هذا التحدي—
أي مواكبةَ التقدم والتغيير الحاصلين في المجال الوسائلي والتقني—يحمل في طياته خطرًا أو تحدٍّ آخر ال
يقل عنه أهمية ،أال وهو االنبهار والهوس بالكمٍّ والعدد والسرعة والوسيلة والصورة والمعلومات والغرق
فيها .الخطر في التعليم اليوم—وليس فقط في التعليم الالهوتي—هو االنذهال واالنشغال التام بالوسيلة
االلكترونية وكأنها الغاية .يقول أحد الالهوتيين في عصرنا—أليستر ماكغراث—"تغمرنا اليوم تسونامي
]موجة بحرية ضخمة[ من الوقائع والمعلومات ال نقدر أن نجد فيها معنى 1".في خضم التقدم الهائل في
وسائل المعلوماتية علينا أن نتذكر ونعي—وخصوصًا في الالهوت إن المعلومات مهما كثرت وتشعٍّبت
ليست بديلًا عن المعنى ،والمعرفة مهما اتسعت ليست حكمة ،وكلٍّ التقدم التقني والتغيرات الوسيلية ال تؤثر
حقًا وفعلًا في كيف نفكر عن أنفسنا ،كيف ننظر إلى ذواتنا وكيف نرتبط باآلخرين وباهلل .هذه المسائل
األساسية التي واجهها المفكرون والالهوتيون من قبلنا لم تتغيٍّر مع تغيٍّر الوسائل وتطورها ،فكلٍّنا في حقل
التعليم الالهوتي ،إزاء هذه المسائل األساسية ،ما زلنا نواجه األسئلة ذاتها :كيف نقرأ نصًّا؟ كيف نفكر
نقديًّا؟ كيف نكتب ونعبٍّر بفكر واضح وعميق؟

2

 .2التحدي الثاني قديم–جديد :كيف نطوٍّر تعليمًا الهوتيًّا يجمع بين الصالة والفكر والعمل؟ والمقصود بالصالة
هو ما نسميه التكوين الروحي لدارس الالهوت .ثمة تعريف آبائيٍّ شرقيٍّ يقول "إنَّ الالهوتي هو الذي
يُصلٍّي" (القديس إفاغريوس البنطي  3.)Evagrius Pontusدراسة الالهوت ال تشبه ،من جهة أساسية ،أيَّ
دراسة أخرى ألنها تفترض وتتضمن لزومًا عالقة شخصية بين الدارس وموضوع الدراسة ،بين طالب
المعرفة وموضوع المعرفة ،أي بين الطالب واهلل—موضوعِ الالهوت .إن موضوع دراسة الالهوت هو
اهلل وكلُّ ما يرتبط باهلل ،وفي الوقت ذاته إن موضوع دراستنا هو هدف حبِّنا وعبادتنا .إن موضوع دراسة
الالهوت هو ذات نتفاعل معها ونرتبط بها بالصالة والحب والثقة .أيمكنكم أن تتصوروا طالب علم
الفيزياء ،مثلًا ،الذين يدرسون العالم المادي ،أي المادة والطاقة والذرة وااللكترونات والنيوترونات—
 1انظرA. McGrath, Surprised by Meaning. Science, Faith and How We Make Sense of Things. (Louisville: WJK, :
2011), p. 3.
 2انظر Brayton Polka, Podcast Interview. Published 26 October, 2015. Face2Face. Davidpecklive.com.
 3من آباء البرية—القرن الرابع.
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يخصصون وقتًا في منهاجهم الدراسي—يوميًّا أو اسبوعيًّا—ليجتمعوا معًا لعبادة المادة والصالة إليها؟
أو طالب الحقوق الذين يدرسون الشرائع القانونية—يختمون نهارهم الدراسي أو يبدأونه بالترنيم للقانون؟
أو طالب الطب يجتمعون دوريًّا ليسبٍّحوا الجسم اإلنساني في أمراضه وعالجاته؟ طالب الالهوت هم
الوحيدون الذين يرتبطون بالضرورة بموضوع دراستهم بعالقة شخصية ألن موضوع دراستهم ليس
موضوعًا فقط ،بل ذاتًا حيٍّة ال تُعرف حقًّا إال إذا تفاعلنا معها بالحب والعبادة والطاعة.
التراث اإلنجيلي ،بل المسيحي ،في مسألة دراسة الالهوت ال يفتقر إلى عنصر الصالة بهذا المعنى
ولكنٍّ التحدي هنا مزدوج :أن نجمع بين الصالة والفكر من جهة ،وأن نجمع بين الصالة والفكر من جهة،
وبين العمل من جهة أخرى .كنائسنا اإلنجيلية في هذا الشرق ثمرة عمل حركات إرسالية ،ومن المعروف
عن الحركات اإلرسالية أنها ال تولي الدراسة والنظر والمسائل الفكرية والعقيدية األهمية الكبرى في
نشاطها ،بل تركٍّز بشكل رئيسي على نواحي التحول الشخصي واالختبار الروحي التجددي الذي يواكبه
التصاق شديد بروحانية كتابية .لكنَّ اإلصالح اإلنجيلي األصيل لم يكن مقتصرًا على هذه الناحية "التحولية"
والتقوية للهوية المسيحية ،بل انتج وما زال ينتج فكرًا الهوتيًّا واسعًا وعميقًا خاطب المسائل االيمانية
الكنسيٍّة وحاور الفلسفة والعلوم اإلنسانية والطبيعية على حدٍّ سواء.
يجب أال يُهمل التعليم الالهوتي المهمة الفكرية واألكاديمية التي مارسها الالهوت اإلنجيلي العالمي
وما يزال يمارسها .أن نكون مرتبطين بموضوع دراستنا بالصالة والحبٍّ ال يستتبع أنه مسموحٌ لنا أن
نكون أقلَّ صرامة وجدية و"علمية "،وال حتى أقل "نقدية "،من أي باحث أو طالب معرفة في أي حقل
معرفيٍّ آخر .نطمح إلى تعليم الهوتي ال يخاف من مجابهة األسئلة المحرجة والخطيرة وال يتقوقع في
ذاته هربًا من الحوار مع آخر المعطيات العلمية والتاريخية النقدية والنظريات االجتماعية .وفي الوقت
ذاته ينبغي أن يكون التعليم الالهوتي غير مقتصر على الصالة والعلم فقط بل أن يلتزم بالعمل ،أي أن
يكون ذا مسؤولية مجتمعية .نحن معشر اإلنجيليين في هذا الشرق ،كما سبق وأن ذكرت ،نتاج حركات
إرسالية غربية قدمت إلى هذه المنطقة في القرن التاسع عشر ،وكان هدفها التجديد الروحي من خالل
الدعوة إلى التوبة والوالدة الروحية الجديدة .وكان التركيز على التغيير عند األفراد والتعبير الفردي
للتدين أو التقوى القلبية ،وكان األساس هو فعل اإليمان الشخصي الفردي الحي الذي يثمر ثمار الروح،
والمهم هي الوالدة الثانية والتجدد وتحول الحياة الشخصية وتسليم االرادة والقلب للرب يسوع .أما االنخراط
في العمل االجتماعي من خالل الخدمة التعليمية والتربوية والطبية فهو كان من أجل إيصال رسالة
الخالص إلى أناس ال وصول إليهم من خالل اجتماعات الصالة ودراسة الكتاب .وحده خالص النفوس
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مقياس النجاح .وثمة فصل واضح بين األمور الروحية والزمنية في منطق هذه االنجيلية التقوية الفردية
ألن المؤمن هنا يسعى إلى أن يكون مواطنًا صالحًا ،وهو يخضع للسلطة ألنها "مرتبة من اهلل" وألن "من
يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل" (رومية  ،)2–1 :13لكنه ال يكترث كثيرًا باألمور الدنيوية والزمنية ألن
السماء موطنه والحياة األبدية مبتغاه.
تلك هي األسس التي بُني عليها التعليم الالهوتي التقليدي عندنا ،لكننا بتنا نعلم أن هذا المفهوم لإليمان
اإلنجيلي وهذا الفهم للذات االنجيلية ال يعبٍّر تعبيرًا كافيًا وشاملًا عن الهوية اإلنجيلية االصيلة .اإلنجيلية
األصيلة ال تُختصر في المنحنى التقوي الضيق .فاإلنجيل ليس مجرد كرازة بغفران الخطايا وتحرير
األفراد من الذنوب ،بل إن تجسدَ اهلل في يسوع المسيح وحياته وخدمته وموته وقيامته تحريرٌ للبشر
والخليقة والتاريخ كلٍّه من قبضة الشرٍّ والخطيئة في كل أبعادهما .والخطيئة ليست فساد الفرد فقط ،وليست
ارتكابًا شخصيًّا فحسب ،بل هي فاعلة وسائدة في الهيكليات واالنظمة العامة .المفهوم الضيٍّق للخطيئة
على أنها فعل بشري خاص يقتصر على تصرف األفراد لهو مفهوم ناقص لعمق فداحة الخطيئة .فالكتاب
المقدس يشهد لقوة الخطيئة والشرِّ وفاعليتهما السلبية التي تسود كل نواحي الحياة وتطال كل البشر .هناك
أنظمة خاطئة ،هناك ترتيبات بشرية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية خاطئة ،هناك سياسات خاطئة،
يدعونا اإليمان المسيحي إلى مقاومتها ومحاربتها وفي بعض األحيان تحريرها من الخطيئة .كل نظام
عنصري ،مثلًا ،ليس مجرد نظام ظالم وخاطئ ألنه نتاج أفراد قلوبهم خاطئة وبحاجة للتحويل ،بل هو
النظام بحد ذاته خطيئة! الخطيئة فردية وجماعية ومجتمعية ،لذا فالتحرر من الخطيئة له أبعاد اجتماعية
عامة وليس فقط شخصية خاصة.
وملكوت اهلل الذي كرز به الرب يسوع ليس العالم اآلخر بالدرجة االولى ،بل هو ملك اهلل وسيادته
الدينامية الذي يشمل الخليقة بأسرها ،وهو—في مواجهة فساد الخطيئة الذي يعتري الخليقة—يعني تجديد
الكلٍّ وتحويل الخليقة والتاريخ ليُظ ِهرَ العالم سيادة اهلل وارادته .لعل أفضل تعبير عن مشروع الملكوت
االلهي هو نشيد مريم الذي يصف الملكوت بإنه "يشتٍّت المستكبرين بفكر قلوبهم" ويُنزل "األعزاء عن
الكراسي" ويرفع "المتضعين" (لوقا  .)52–51 :1ويسوع يدشن الملكوت بإعالنه أنه بشرى للمساكين
والفقراء وشفاء لمنكسري القلوب وإطالق للمأسورين وتحرير للمنسحقين (لوقا  .)18 :4ملكوت اهلل واسع
وشامل يلفٍّ السماء واالرض ويتناغم مع رؤيا يوحنا القائل ثم رأيت سماءً جديدة وأرضًا جديدة" (رؤيا
—)1 :21نعم "أرضًا جديدة" وليس سماء فقط!
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الكنيسة ليست مجرد جماعة المختارين أو حلقة المخلٍّصين المنغلقة على ذاتها والمقاومة للعالم وتجاربه
وشروره ،بل هي باكورة اإلنسانيٍّة الجديدة أيضًا .لم يخلق اهلل البشر لكي يخلٍّص فريقًا مختارًا منهم فقط،
بل جاء اهلل المخلص إلى العالم لكي يجدٍّد العالم ويقود المخلوق إلى غاية خلقه .الكنيسة نور العالم وملح
األرض ،والنور ال ينير العالم اذا حُبس في غرفة مقفلة ،والملح ال يطيٍّب الطعام إذا بقي في علبته .أن
نكون كنيسة ،ان نكون جسد المسيح يعني أن نبذل أنفسنا ألجل العالم ،كما قدم يسوع جسده ألجل العالم،
وأن نلتزم بالعالم وبقضايا البشر وننطلق إليه ونجازف ،واثقين أن اهلل يبغي تجديد العالم من خالل تكوينه
الكنيسة.
على التعليم الالهوتي المتجدد والواعي أن يكون مسؤولًا ،أي أن يجدد نفسه على أساس أن المسؤولية
المجتمعية جزء ال يتجزأ من الهوية اإليمانية ،لذا فإن تعليم الالهوت ال يكفي بأن يكون جامعًا للصالة
والفكر العلمي بل أيضًا للمسؤولية المجتمعية .إنه تحد كبير أمام التعليم الالهوتي أن يجمع بين الصالة
والفكر والعمل ،وهذا يتطلب إعادة نظر وتقويمًا مستمرين لمناهجنا التعليمية لكي ال ننزلق إلى التطرف
أو التشديد على إحدى هذه المكونات على حساب المكوٍّنات األخرى.
 .3التحدي الثالث يجبهنا ككليات الهوتية إنجيلية في الشرق األوسط منخرطة بالحركة المسكونية ،أي مقتنعة
وملتزمة بشرعية وضرورة التقارب واالنفتاح المتبادل والشركة بين الكنائس والتراثات المسيحية .بعد
حوالى ألف وخمسماية سنة من االنشقاقات والخالفات الكنسيٍّة بدءًا من القرن الخامس الميالدي بدأت
مرحلة جديدة في القرن العشرين بالهام الروح القدس تُوٍّجت بتأسيس مجلس الكنائس العالمي عام ،1948
فانطلقت الحركة المسكونية وعمٍّت تدريجيًّا جميع أنحاء العالم .كنائسنا وكلياتنا الالهوتية االنجيلية في هذه
المنطقة من العالم ليست منضوية في الحركة المسكونية فحسب ،بل هي من مؤسسيها األولين .ماذا يستتبع
االلتزام المسكوني في مجال التعليم الالهوتي؟ المسكونية الحقٍّة احترام وانفتاح وقبول بالتعدد والتنوع دون
المساس بوحدة الجوهر المشترك .الصعوبة في شرقنا األوسط تكمن في كوننا ملتزمين بالمسكونية ونحاول
أن نحياها ونطبٍّقها ونعلٍّمها في مجتمع تقليدي شديد المحافظة ،أي في مجتمع اتجاهه العام رفضُ اآلخر
المختلف عنه .كيف يُعلَّم الالهوت مسكونيًّا في بيئة تعددية ولكن ذات عقلية أحادية االتجاه؟ وإذا كان
االلتزام المسكوني يعني ،فيما يعني ،االعتراف بالحقيقة الجوهرية عند الكنيسة األخرى ويستجر تاليًا
امتناعًا عن تبشير المسيحيين اآلخرين ويتطلب إقالعًا عن تعريف الذات ضد اآلخرين وتخلٍّيًا عن المنهج
الالهوتي السجالي والدفاعي ،فكيف نعلٍّم الالهوت االنجيلي في ضوء االعتراف بأن اآلخر في مسيحيته
43

)CJT 7 (2020
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

وتراثه هو أيضًا تعبير أصيل وشرعي عن المسيحية؟ بعد عقود من الحركة المسكونية ما زلنا نتصارع
مع هذه األسئلة ،ألنَّ ليس الكلُّ مسكونيين بالمعنى والمقدار نفسيهما ،وليس الكلُّ فاهمين جوهر المسكونية
وقابلين بها ،مع أن جميع الكنائس تقترب إليها بفمها وتكرٍّمها بشفتيها .ورغم كل الصعوبات وعدم النضج
المسكوني عند البعض ،ال يمكن وال تجوز العودة إلى الوراء في مسألة التقارب واالنفتاح بين الكنائس
والتراثات المسيحية المختلفة .وال مفرٍّ من المراجعة الذاتية المستمرة التي يجب أن ترافق كل تطوير
لمناهجنا التعليمية الالهوتية .ثمة انجازات مهمة للحوارات والتفاهمات المسكونية العالمية والمحلية .كيف
نترجم هذه االنجازات في مناهج التعليم الالهوتي وفي ممارسته؟ كيف نركٍّز على اإليجابي عند غيرنا
وعلى المُشترك معه ،فنغتني منه بدل أن نساجله ونركٍّز على النقد واالنتقاد والتمايز عنه؟ هذا هو التحدي
المسكوني القائم أمامنا اليوم.
 .4التحدي الرابع يتمثل في تطوير تعليم الهوتي ال يميٍّز بين المرأة والرجل في الكنيسة والمجتمع .للكنائس
اإلنجيلية دور رائد في تعليم المرأة في هذا الشرق األوسط .المرسلون اإلنجيليون األوائل وآباؤنا اإلنجيلين
الوطنيين خالفوا العادات والتقاليد االجتماعية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ففتحوا مدارس
لتعليم البنات في زمن كان فيه المجتمع الشرقي والعربي يعتبره عارًا أن ترسل البنات إلى المدارس بعد
سن الثامنة .فتح اإلنجيليون مدارسهم للبنات ولحقهم الكثيرون إلى أن صار من العار ألٍّا ترسل البنات من
كل الطوائف واألديان إلى المدارس .كان العالم اإلنجيلي رائدًا في تعليم المرأة وفي إيالئها مكانة في
المجتمع وفي الكنيسة أيضًا ،وليس هذا مرده إلى ضرورة التأقلم مع مسيرة الحضارة اإلنسانية المتقدمة
فقط ،بل أيضًا إلى تعمٍّقنا كإنجيليين ،بل كمسيحيين ،بمعرفة اإلنجيل وبتعاليم يسوع ومثاله في التعامل مع
النساء ،وفي جوهر كرازة الرسل وتعليمهم أن "ليس يهودي وال يوناني ،ليس عبد وال حرٍّ ،ليس ذكر وال
أنثى ألنكم جميعًا واحدٌ في المسيح يسوع( ".غالطية .)28–27 :3
كيف نطور تعليمًا الهوتيًّا يستلهم عمل الروح القدس في التاريخ ،روحِ الحق الذي وعدنا به الربُّ
يسوع قائلًا إنه متى جاء فهو يرشدنا إلى كل الحقٍّ (يوحنا  )13 :16في مسألة خدمة المرأة في الكنيسة
ودورها في المجتمع بالتساوي مع الرجل؟ هذا هو التحدي الماثل أمامنا اليوم في هذا الشرق .في مواجهة
أوضاع في منطقتنا تشهد تصاعدًا للتطرف الديني والتحجر الفكري والرجعية الثقافية واالنغالق
االجتماعي ،وفي ظلٍّ أوضاع يتزايد فيها اإلرهاب والقمع والظلم ودوس الحقوق وخنق الحريات ،وعلى
األخص حقوق المرأة وحرياتها ،حريٌّ بالكنائس وبمؤسسات التعليم الالهوتي بشكل خاص أن تواجه هذه
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األوضاع بسالح الكلمة والمثال ،فتعلٍّم أن باستطاعة المرأة أن تكون خادمة للكلمة ،تمامًا كما الرجل،
وتعطي بذلك مثالًا لمحيطها.

4

 .5أما التحدي الخامس واألخير فهو أن نطوٍّر تعليمًا الهوتيًّا يتخطى هاجس البقاء والمحافظة على الذات
إلى الشهادة الفاعلة والمتعاونة مع شركائنا غير المسيحيين في أوطاننا المختلفة .ال شك أن أوضاع
المسيحيين في بلدان الشرق األوسط مقلقة وغير مطمئنة .األعداد تتناقص باستمرار ،الهجرة تتفاقم ،القلق
على المستقبل يتعاظم ،وال يبدو أن ثمة تغييرًا إيجابيًّا يلوح في األفق .في أجواء كهذه يغلب همُّ المحافظة
على الذات والوجود على أيٍّ اهتمام آخر فننشغل كليًّا بما أسميه هاجس البقاء .ولعلٍّ هذا أمر طبيعي
بالنسبة لكل جماعة بشرية ترتبط بروابط خاصة .غريزة البقاء من أولى مكوٍّنات اإلنسان .لكننا،
كمسيحيين ،لسنا مجرد جماعة بشرية هدفها األسمى البقاء واالستمرار .نحن كنيسة اهلل الذي أحب العالم
فتجسٍّد فيه باذلًا نفسه من أجله .مجرد البقاء ليس فضيلة مسيحية ،والمحافظة على الوجود ليست غاية
اإلنجيل .أن نكون كنيسة وأن نكون مسيحيين يعني أن نشهد للحقٍّ أمام اهلل ومن أجل اآلخرين ،أن نخدم
اهلل ونرى وجه المسيح ربٍّنا في وجوه كل الناس—وليس في وجوه المؤمنين مثلنا فقط ،وباألخص في
وجه الجائع والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس .هاجسنا يجب أن يكون شهادتنا األصيلة
إلله محب ،أب جوٍّاد ،يعطي الحياة وال يسلبها ،يقهر الموت وال يمجده ،يعطي ذاته من أجل اآلخرين.
هاجسنا يجب أال يكون البقاء من أجل البقاء ،بل البقاء من أجل السعي للحقٍّ والمحبة والبرٍّ ،والتعاون مع
جميع البشر ذوي اإلرادة الحسنة—مسيحيين كانوا أم غير مسيحيين—من أجل العيش معًا بكرامة وسالم.
هاجسنا يجب أن يكون تطوير تعليم الهوتي ينشد الحقٍّ أينما وُجِد ويعترف به ويفرح به أينما تحقق .ثمة
مبدأ رائع وعميق جدًّا للقديس والالهوتي الكبير توما االكويني يقول" :كلُّ حقٍّ ،كائنًا مَن كان قائله ،هو
من الروح القدس ".وأنا أضيف :كلُّ حقٍّ ،كائنًا مَن كان صانعه ،هو من الروح القدس .أن نؤسس فكرنا
الالهوتي وتعليمنا الالهوتي على هذا المبدأ يعني أن نجدد نظرتنا إلى المذاهب المسيحية األخرى بل وإلى
األديان األخرى ونطورها على أساس االنفتاح والحوار والتشارك في الحقٍّ ،كما يعني أن نعمل معًا لبناء
حياة اجتماعية وسياسية تليق باإلنسان لمجرد كونه إنسانًا ،اي مخلوقًا من اهلل ومحبوبًا منه.
هذه هي—في نظري—بعض أهم التحديات التي تواجه التعليم الالهوتي في أيامنا وفي هذه المنطقة
من العالم .لكن التعلٍّم الالهوتي ،أيها الخريجون وأيتها الخريجات ،ليس وراءكم .إذ نهنئكم على إنجازكم
الكبير هذا ،نرجو أن تعوا بأن مسيرة تعلٍّم الالهوت تبدأ في مدرسة األحد وفي البيت وتستمر في الكنيسة
 4ج .صبرا" ،يوم صنعه الرب" .عظة القيت في رسامة الواعظة نجال قصاب قسيسة ،كنيسة الرابية االنجيلية 2017/3/24 ،الساعة  5:00ب ظ.
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وال تنتهي عند نيل شهادة في علم الالهوت بل تستمر مدى الحياة .اليوم تطوون صفحة من تعلٍّم الالهوت
وتفتحون أخرى ،وإلهنا القادر على كل شيء الذي "أشرق نوره في قلوبنا إلنارة معرفة مجد اهلل في وجه
يسوع المسيح" ( 2كورنثوس  )6 :4يقوٍّيكم ويستمر في إنارة قلوبكم وعقولكم لتجبهوا كل التحديات
والصعوبات .وألف مبروك!

جورج صبرا
القاهرة في  31أيار/مايو 2019
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محاضرة كينيث بيلي االفتتاحية في افتتاح مركز الدراسات المسيحية في الشرق األوسط CMEC
كينيث بيلي ( )2016-1930كان ابن مبشرين مشيخيين قضى شبابه في مصر ،حيث تعلم الحديث
باللغة العربية بطالقة .بعد حصوله على شهادة
البكالوريوس  B.A.وماچستير في الالهوت  M.Divفي
أمريكا ،وعاد إلى مصر في أوائل الستينيات للتدريس في
برنامج الدراسات ما قبل الالهوتية Pre-theological
 studiesفي أسيوط .إذ حصل على الدكتوراه في
السبعينات من كلية كونكورديا الالهوتية في سانت لويس
 ،St. Louisميسوري  ،Missouriوقضى معظم حياته
األكاديمية كأستاذ العهد الجديد في كلية الهوت الشرق
األدنى ،في بيروت ،لبنان .كتب بيلي عشرات الكتب عن
الدكتور القس  /كينيث بيلي
العهد الجديد ،بما في ذلك الصليب والضال The Cross
 ،& the Prodigalبشارة لوقا  15عبر عيون الفالحين الشرق أوسطيين Luke 15 Through
 ،the Eyes of Middle Eastern Peasantsوالمسيح بعيون شرق أوسطية :دراسات ثقافية في
األناجيل .Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels
أكدت الكثير من أعماله األكاديمية وكتباته على الحاجة إلى تفسير الكتاب المقدس من ثقافة الشرق
األوسط .لقد ألهم توجه بيلي جزئيا مركز كلية الالهوت على الدراسات المسيحية في الشرق األوسط.
في عام  2003زار الدكتور عاطف جندي ،عميد الكلية ،بيلي في پيتسبيرج ،پنسلفانيا ،لمناقشة فكرت
إنشاء مركز دراسات شرق أوسطي في الكلية .أعجب بيلي على الفور بالفكرة ووعد بالتبرع بمكتبته
الخاصة .في عام  ،2004تم البدء في بناء المركز وفي العام التالي جاء بيلي إللقاء المحاضرة االفتتاحية
التي يتم تقديمها بالكامل أدناه .وعند االحتفال بافتتاحية المركز في أبريل ،2013جاء بيلي مرة أخرى
إلى مصر وقدم خطابا آخر .كانت محاضرته ،في  ،2005عند افتتاح مركز دراسات مسيحية الشرق
األوسط بمثابة نداء لمواصلة البحث العلمي في مجال الدراسات الكتابية من المنظور الثقافي والتاريخي
في الشرق األوسط .منذ ذلك الحين أصبح شغف بيلي هو الدافع للرؤية التوجيهية لـمركز دراسات
مسيحية الشرق األوسط ولذلك من الالئق إعادة طباعة خطابه البليغ في جريدة القاهرة الالهوتية.
رؤية ورحلة
الدكتور كينيث بيلي
1يونيو /حزيران 2005
بسم اآلب واالبن والروح القدس ،إله وأحد ،آمين.
العميد عاطف مهني ،أعضاء مجلس الكلية ،أعضاء هيئة التدريس والطالب ،قساوسة الكنيسة
اإلنجيلية ،أيها السيدات والسادة ،إنه لشرف عظيم لي أن أتمكن من مخاطبتكم في هذه المناسبة الخاصة.
قضى والداي ،الدكتور إوينج  Dr. Ewingوالسيدة أنيت بيلي ،Mrs. Annette Baileyواحدا
وأربعين عاما في خدمة الرب في مصر .وأتممت أنا وإثيل  Ethelأربعين سنة أخرى من الخدمة في
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مصر ولبنان .وخدمت ابنتنا سارة خمس عشر عاما في الشرق األوسط حتي يومنا هذا .باإلضافة إلى
هذا ،خدمت الرب ثالثة أجيال من عائلة بيلي في الشرق األوسط منذ  177عاما .أشعر بسعادة غامرة
لوجودي هنا هذا الشهر ألنه في يونيو من عام  ،1955أي قبل  50عاما ،تمت رسامتي للخدمة مع
الكنائس اإلنجيلية في الشرق األوسط .لذا ،من دواعي سروري أن أحضر هذه المناسبة الهامة وهى
افتتاح مركز دراسات مسيحية الشرق األوسط والتأمل في جزء من مهمته المعلنة.
إذا سمح لي أن أعيد صياغة كلمات سمعان أستطيع أن أقول،
اآلن تطلق عبدك يا سيد بسالم حسب قولك
ألن عيني قد أبصرتا افتتاح المركز
ويتضمن في رؤيته دراسة لشخص المسيح وتعاليمه من منظور ثقافي شرق أوسطي.
رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة .ولكن يجب أن تكون هذه الخطوة في االتجاه الصواب وإال يفقد
المسافر طريقه وتهدر طاقاته .تحتاج الكنيسة في جميع أنحاء العالم ،إلى تخصُّص جديد في مجال
دراسة العهد الجديد؛ يمكن أن يطلق عليه "دراسات العهد الجديد في الشرق األوسط ".حسب علمي،
ال توجد جامعة أو كلية الهوتية في أي مكان في العالم بها هذا القسم أو تمنح درجة علمية تحمل هذا
المسمى .أحلم أن المركز الذي نفتتحه اليوم ينشئ قسما مختصا في هذا المجال الدراسي الجديد للعهد
الجديد.
لعقود من الزمان اهتم المختصون بهذا المجال من دراسات العهد الجديد .لكن على حسب
علمي ،لم يتم إعطاءه مسمى ولم يكون معروفا لدينا .لكن يمكن تحقيقه اآلن في القاهرة وقد يكون بركة
للكنيسة وللعالم بأسره .نعم ،تمتد الرحلة أللف ميل ،ولكن اسمحوا لي أن اقترح باختصار اتجاها لتلك
الخطوة األولى الهامة .للقيام بهذا ،أود أن نفكر معا حول نقطة االنطالق في رحلتي الشخصية هذه ،ثم
ننتقل إلى ثالثة موضوعات:
 -1أسباب الرحلة
 -2الموارد المتاحة للرحلة ،لكنها مهملة في الكثير من األحيان
 -3بعض األفكار عن الفوائد المحتملة قد تجنيها هذه الرحلة
أوال ،متى وأين بدأت رحلتي الشخصية؟ في عام  ،1957وبعد عامين من دراسة اللغة العربية
بدوام كامل ،تشرفت أنا وإثيل بالعمل مع القس الراحل صموئيل حبيب في لجنة مكافحة األمية (The
 ).committee for fighting illiteracyوكانت مهمتي قيادة فريق من الشباب المصريين
الموهوبين حتى ننظم وندرب قادة القرى على كيفية إجراء دراسات الكتاب المقدس المنزلية باستخدام
قدرتهم على القراءة باللغة العربية المكتسبة حديثا .كانت هذه "متابعة" بعد عام كامل من معرفة القراءة
والكتابة في القرية .لتنفيذ هذه المهمة ،كنا مقيمين في قرية لتسعة أشهر أو أكثر .إحدى القرى األولى
التي خدمنا فيها كانت دير أبو حنس شرق نهر النيل لمدينة ملوي .كان القس أديب قلدس راعي الكنيسة
اإلنجيلية وكان يعظ شعبه بأسلوبه الشيق والبليغ بالعامية.
في صباح يوم أحد ال ينسى ،كان القس أديب يعظ عن قصة المرأة السامرية عند البئر في
اإلصحاح الرابع من إنجيل يوحنا .وفي هذا الوقت ،كانت نساء دير أبو حنس يحملن كل احتياجات
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أسرهن من المياه في أواعي كبيرة على رؤوسهن .وبطبيعة الحال ،حسب عادات القرية ،كانت النساء
جالسات في الكنيسة على جانب والرجال على الجانب اآلخر .وأثناء عظته تحول القس أديب إلى النساء
وقال" :هذه المرأة ذهبت إلى البئر عند منتصف النهار .هل تذهب أي منكن إلحضار الماء عند
الظهيرة؟" أجابت النساء معا " ،ال ".سأل القس أديب" :لماذا ال تذهب أي منكن لجلب الماء عند
الظهر؟" "الجو حارا جدا "،هكذا كانت اإلجابة .سأل مرة أخرى" ،متى تذهبن إلى البئر؟" كانت
إجابتهن" ،في الصباح الباكر وأخر النهار".
ثم قال القس أديب" ،هذه المرأة ذهبت إلى البئر وحدها! هل تذهب أي منكن إلى النهر
بمفردها؟" كانت االجابة باإلجماع "،ال" ".لماذا ال تذهب أي منكن إلى النهر بمفردها؟" كانت إجابتهن
"لن يكون األمر الئقا ".سأل القس أديب" :ما رأيكن في هذه المرأة التي ذهبت إلى البئر في الظهر
بمفردها؟" كانت االجابة باإلجماع "إنها امرأة سيئة!"
ذهلت تماما وأنا جالس على منبر الكنيسة .كنت أعلم أن هذه األفكار حول القصة والتي كانت
واضحة لهؤالء النساء القرويات البسيطات ،لم تكن مشروحة بهذا األسلوب في البالد الغربية .كان
القس أديب يستجلب من هؤالء النساء ما يعرفنه بالفعل ويستخدم هذه األفكار ببراعة في القصة.
هذه العظة غيرت حياتي .بعد الكثير من التفكير ،كان استنتاجي المدروس أن هناك مفهوم في
معنى القصص من وعن يسوع ال يمكن طرحه إال من خالل معرفة ثقافة الشرق األوسط بدقة والتي
تعطي معنى للنص .شعرت أن هذه المعرفة قد أصبحت غير واضحة وأحيانا مفقودة في الكنيسة
الحديثة ،سواء في الشرق أو الغرب! ففي الغرب المعنى مفقود ألنهم يجهلون ثقافة الشرق األوسط.
وأما في الشرق ،المعنى غير واضح بسبب االفتراض القديم بأن اآلباء األوائل الناطقين باليونانية أكملوا
مهمة تفسير الكتاب المقدس ومهمتنا هي ببساطة تكرار ما فعلوه.
أنار القس أديب ذهني .لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية المضي قدما ،لكن تم تقديم رؤية لي
وعلمت أنه يجب علي إتباعها حيثما تقودني .أمضيت اآلن خمسة وأربعين عاما وأنا أحاول أن أكون
مخلصا لهذه "الرؤية السماوية ".وهكذا ،فإنني ممتن للغاية أن تشارك كلية الالهوت بالقاهرة في هذه
الرؤية أيضا.
ننتقل اآلن إلى الموضوعات الثالثة المذكورة أعاله.
 .1أوال :المشكلة
كيف لم يتم فهم المهد الثقافي  cultural cradleللقصص من وعن يسوع المسيح؟ وصف ونستون
تشرشل  ،Winston Churchillخالل الحرب الباردة ،الستار الحديدي الذي سقط في جميع أنحاء
أوروبا الشرقية .وبينما ننظر عبر القرون ،يبدو لي أننا في دراسات العهد الجديد ال نتعامل مع ستار
واحد بل أربع ستائر وهم كالتالي:
أوال ،مجمع خلقيدون  451( Council of Chalcedonم) .ناقش هذا المجمع السامي عقائد
الهوتية هامة ولكن هذه العقائد ليست الستار الذى أشير إليه .كما هو معروف ،كانت نتيجة مناقشة
المجمع انفصال الكنيسة التي تركت التقاليد اليونانية والالتينية من جانب والكنائس السامية في الشرق
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على الجانب اآلخر .منذ ذلك الحين ،لم تكن مراكز الدراسات التوراتية في الغرب على تواصل
بمسيحيي الشرق األوسط ومفاهيمهم حول الكتاب المقدس .ولم يكن ألساتذة العهد الجديد في الشرق
األوسط أي تأثير في المناظرات الغربية.
ثانيا ،في أوائل القرن السابع ،سقط الستار اإلسالمي ( ،)Islamic curtainوكان من
المستحيل لمسيحي الشرق والغرب جغرافيا أن يتفاعال.
ثالثا ،تطور الستار اللغوي ( )linguistic curtainوالذي بسببه انفصل عنه بعض أساتذة
العهد الجديد .م ن في الغرب الذي تعلم اللغات العربية والسريانية والقبطية في دراسات العهد الجديد
خالل أخر األلف واألربعمائة عام؟ في القرن السابع عشر ،فتح چون اليتفوت  John Lightfootبابا
جديدا من خالل إتقانه للغتين العبرية واآلرامية واستخدام مصادرهما في دراسات العهد الجديد .في
القرن العشرين ،كان كل من ت .و .مانسون  T. W. Mansonمن إنجلترا ،ويواكيم چيريماس
 Joachim Jeremiasمن ألمانيا ،وماثيو بالك  Matthew Blackمن إسكتلندا ،وچوزيف فيتزمير
 Joseph Fitzmyerمن أمريكا هؤالء هم االستثناءات الذين اثبتوا هذه القاعدة .ومع هذا عاش هؤالء
الرجال الالمعين في الغرب وطالعوا الوثائق .إن التواجد في لندن وقراءة الوثائق الصينية القديمة ليس
هو نفسه العيش في بكين ،والتحدث الكانتونية ،وقراءة نفس الوثائق مع الصينيين.
رابعا ،وأخيرا يأتي االفتراض القديم الذي دام لعدة قرون بأن األمثال والقصص مجرد رسوم
توضيحية للمساعدة في فهم الالهوت الحقيقي ،الذي قيل لنا إنه يتم إيضاحه على سبيل التعبير التجريدي.
الرسوم التوضيحية تصبح مثل طالء السكر على الحبة الالهوتية ،وليس الحبة نفسها .في هذه العملية،
يظل المسيح هو ابن هللا ومخلص العالم ،لكنه يتوارى كالهوتي أساسي في العهد الجديد.
أعاقت هذه الستائر األربعة دراسات العهد الجديد بشكل عام من فهم الجوانب الهامة لثقافة
الشرق األوسط التي تفسر األناجيل .يمكن أن نضيف إلى هذا حقيقة أن دراسة العهد الليبرالي الغربي
المعاصرة تؤمن أن الهيلينية انتشرت إلى حد كبير في شرق البحر المتوسط وأن الثقافة اليونانية
الرومانية هي كل ما يحتاجه المرء لفهم العهد الجديد .إنهم يصرون على أنه ال توجد ثقافة سامية في
الشرق األوسط تقوم على أساس النص اليوناني للعهد الجديد ،وبالتالي ال يوجد شيء يمكن التحقُّق منه.
بالنظر إلى هذه المشكلة من زاوية أخرى ،أتذكر محاضرة مهمة جدا ألقاها األب حداد في كلية
الهوت الشرق األدنى في بيروت في أوائل سبعينيات .كان األب حداد أمين مكتبة دير المخلص
الكاثوليكي اليوناني ،بالقرب من صيدا .كان محور محاضرته عن المسيحية الشرقية في القرون األولى
والتي قدمت بالفعل أجوبة على األسئلة الرئيسية التي طرحها العالم الكالسيكي في اليونان وروما .ثم
تم احتالل الكنيسة في الشرق األوسط من مجموعة جديدة .جلبت هذه المجموعة كتابا مقدسا جديدا ولغة
"سامية" جديدة (إحدى فروع أسرة اللغات األفروآسيوية) Semitic languageوأسئلة جديدة الهوتية.
أخبرنا األب حداد بأن كان على الكنيسة تلتفت وتواجه هذه التحديات ،وتحاول اكتشاف أساليب جديدة
لإلجابة على األسئلة الحديثة .وفعلت هذا على مدى القرون الخمسة التالية بنزاهة وبصيرة كبيرة .لكن
جهودها ما زالت غير معروفة إلى حد كبير .وأبطالها لم ينالوا تقديرهم الكافي على ما قدموه ،بما في
ذلك المقالة الرائدة للدكتور مارك سوانسون" ،Dr. Mark Swansonجهالة للحنفاء" Foolishness
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 1،to the Hunāfaوالتي لم تنشر بعد ولم تأخذ قدرا من األهمية .اعترف األب حداد بأن الدير الخاص
به كان لديه  2500مخطوطة عربية غير مقروءة.
العديد من األساتذة اليوم يدركون التعليم اإلسالمي الذي ازدهر خالل القرنين التاسع إلى الثالث
عشر .ومع هذا ،يجهلون التعليم المسيحي الموازي باللغة العربية الذي تم في هذه الفترة .جزء كبير من
هذه الدراسة العربية المسيحية والتي ركزت على العهد الجديد وعلى هؤالء العلماء ،مثل هبة هللا بن
العسل  ،Hibatallah ibn al Assalوديونيسيوس بن صليبي  ،Dionesius ibn Salibiوعبد هللا
بن الطيب  ،Abdallah ibn al-Tayyibوموسى بن الحجري  ،Musa ibn al-Hajariوبشير بن
السيري  Bashir ibn al-Siriوغيرهم ،غير المعروفين والذين لم ينالوا تقديرهم بالقدر الكافي.
بدأت المسيحية الناطقة بالعربية في يوم الخمسين حيث سمع بعض الحاضرين عظة بطرس
باللغة العربية (أعمال  .)٢١–١ :٢وعلى حسب علمي ،لم يكن هناك متحدثون باللغات اإلنجليزية ،أو
الفرنسية أو األلمانية في هذا المكان .باللغة الكتاب المقدس ،يمكننا القول أنتم هنا في الشرق األوسط ال
تحتاجون إلى الخروج وشراء الحقل المخبأ فيه الكنز (إنجيل متى  .)44 :13الحقل لديكم بالفعل! كل
المطلوب أن تحفروا وتضعون العمالت الذهبية مرة أخرى للتداول.

 .2ثانيًا موارد هذه المهمة:
هذه المشكلة كبيرة ،ولكن دعونا ننتقل اآلن إلى الموارد المتاحة لحلها.
أوال ،هناك ترجمات للعهد الجديد بالسريانية والقبطية والعربية .من بين هذه الترجمات الثالث،
تلعب الترجمات العربية دورا خاصا ألن اللغة العربية أصبحت البحر الذي تتدفق إليها جميع األنهار.
عالوة على هذا ،الترجمة دائما هي تفسير .ال يوجد أي تراث للكنيسة في أي مكان آخر في العالم لديه
هذا الثراء المتاح بترجمات العهد الجديد للكنائس الناطقة بالعربية في الشرق األوسط.
المختصون في النصوص ال يهتمون بشكل خاص بالترجمات العربية ألنهم غالبا ما يضيفون
تعليقات موجزة على النص .لكن إذا كان المرء يبحث عن كيفية فهم النص من قبل الكنيسة في مكان
وزمان معينين ،فهذه التعليقات اإلضافية قطع الماس بالفعل ،المعة في الشمس تنتظر التقاطها دائما.
بعد جمع النسخ الورقية من جميع الترجمات باللغة العربية من عام  1592إلى الوقت الحاضر وبعد أن
درست وفحصت أفالم مختارة من األناجيل العربية من جامعات كامبريدچ وأكسفورد ولندن وبرلين
وروما ،تم إثراء دراستي الخاصة من قبل الكثير من هذا الماس .كثيرون يترقبون تقديم هذا االكتشاف.
فمن المستحيل التركيز أكثر من الالزم على أهمية هذا التراث التفسيري الفريد من نوعه.
ثانيا ،التفسيرات .في هذه األيام ،يتم نشر مجموعة جديدة من تفسيرات اآلباء اليونانيين
والالتينيين واآلباء السريانيين في العهد الجديد .يحمل هذا العمل العظيم انعكاسات آباء الكنيسة من
1

Published as “The Cross of Christ in the Earliest Arabic Melkite Apologies,” in Samir Khalil Samir and
Jørgen S. Nielsen, eds., Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-1258) (Leiden: Brill,
1994), 115-45.
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أواخر القرن األول إلى عام  750م .ولكن ماذا عن المفسرين الشرق أوسطيين من القرن الثامن حتى
الوقت الحاضر؟ لم يتم تضمين تفسير موسى بن حجري  Musa ibn Hajariلبشارة لوقا ،رغم أنه
كتب في غضون الفترة الزمنية المحددة .لماذا؟ ربما ألنه غير معروف في الغرب وفقط في السنوات
الثالث األخيرة ،تمت ترجمة تفسيراته من السريانية إلى العربية—وحتى هذا النص ما زالت غير
منشور .نعم ،نشر تفسير عبد هللا بن الطايس  Abdallah ibn al-Tayyisعلى األناجيل األربعة
باللغة العربية منذ أكثر من مائة عام ،لكنها لم تكن طبعة نقدية ،ونفذت من عقود طويلة .قام هبة هللا بن
العسال  Hibatallah ibn al-Assalبجمع النسخ العربية من اليونانية والقبطية والسريانية التي كانت
محط اهتمام بالنسبة لي منذ ثالثين عاما .وتم االنتهاء منها في مصر عام  .1252قام فريق من العلماء
بتجميع ونسخ هذا العمل وترجمته إلى اللغة اإلنجليزية .ومع هذا لم يتم نشره! إنه منجم ذهب أغوص
فيه كل يوم .أحلم اليوم بأن الذهب الخاص بهذا المنجم يكون متاحا لكم جميعا .يستحق تعليقنا الخاص
على تفسير بشارة لوقا للدكتور إبراهيم سعيد أن يترجم لإلنجليزية ليكون متاحا للعالم المسيحي بأكمله.
من الذي سيهتم بهذه االمور؟
ثالثا ،القراءة الشرق أوسطية لليهودية المبكرة .تشمل هذه المشناه  ،Mishnaونسختي التلمود
 ،the two Talmudsوالتوسيفتا  ،Tosephtaوالمدراش المبكر  ،Midrashīmوالترجوم
 ،Targumīdوبعضها تسعين مجلدا! تمت قراءة هذه األعمال المبكرة ومراجعتها من قبل األلمان
لمقارنات العهد الجديد ،ونحن ممتنون لهذا .ولكن ماذا عن قراءة العهد الجديد في الشرق األوسط لهذه
النصوص؟ سوف يرى الشرق أوسطيون حتما هذه النصوص المبكرة ذات مفاهيم مختلفة ويالحظون
روابط مختلفة تماما مع قصص األناجيل.
وأخيرا ،تأتي حياة القرية الشرق أوسطية التقليدية المحافظة وتفسيرها لقصة اإلنجيل .قام القس
أديب ،المذكور أعاله ،بعمل روابط بين حياة القرية ونص األناجيل .أعتقد أنه كان يعلم كيف نتعامل
مع العمالت الذهبية .لست متأكدا من فهمه أن هذه القطع النقدية كانت غير معروفة لبقية العالم المسيحي.
كم من الرؤى تنتظرنا؟
كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة والكنائس اإلنجيلية التي تخدمها متجذرة في ثقافة الشرق
األوسط .اللغة األكثر أهمية للخدمة المقبلة هي اللغة العربية ألن معظم النصوص المهمة موجودة بهذه
اللغة .فقط هما الكنيسة وكلية الالهوت اللتين لهما جذور عميقة في الكتاب المقدس سيهتما بما يكفي
برسالتهما للقيام بهذه المهمة .باختصار ،يتم دفن هذا الكنز في الحديقة المحيطة بمنزلكم .وهو من
الممتلكات الخاصة بكم .إن لم تقوموا بإخراجها ،فمن سيفعل هذا؟
 .3ثالثًا الحاجة إلى هذه الرحلة:
وأخيرا ،بالنظر إلى المستقبل ،لماذا هذه الرحلة مهمة؟
أوال ،البركات التي يمكن أن تأتي إلى المجتمع اإلنجيلي .منذ خمسة عقود ،رأيت الكنائس
اإلنجيلية في الشرق األوسط تختار وتترجم الدراسات التوراتية من الغرب ،وهذا أمر جيد .أتشرف
باألساتذة الغربين الذين كانت أعمالهم ذات مغزى لحياتكم وشهادتكم وأتشرف أيضا بأولئك الذين
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ترجموا هذه األعمال ونشروها .في الوقت نفسه ،فإن القدس ودمشق وأنطاكية هي المدن التي ولدت
ونمت فيها عقيدتنا .المدن الشهيرة في العهد الجديد هي مدن شرق أوسطية ويمكن أن نضيف إليهم
مدينة اإلسكندرية .تم نشر تراثكم اإلنجيلي من خالل تفسيرات كتابية كتبها غبريال رزق هللا وفهيم
عزيز وإبراهيم سعيد ،وبسبب عظاته التفسيرية يمكننا إضافة اسم لبيب مشرقي .أدعو هللا أن يخرج
هذا الجيل أيضا مفسرين ومفكرين ودارسين للكتاب المقدس وأن هذا المركز يتبنى رحلتهم الالهوتية
ألجل بناء الكنيسة اإلنجيلية في جميع أنحاء الشرق األوسط.
ثانيا ،من ناحية أخرى ،الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية في الشرق األوسط هي تراثنا اإلنجيلي .وأنا
مقتنع بأن التفسيرات الكتابية الجيدة التي اعتمدت على التراث المسيحي العربي في الماضي سوف
تستخدم على نطاق وأسع من خالل هذه التقاليد فمثل هذه األعمال يمكن أن تساعد في تجميعنا.
ثالثا ،المجال الثالث المحتمل لمثل هذه الجهود للخدمة هو الجنوب العالمي.Global South
ومن المعروف أن  ٪60من المسيحيين في العالم يقيمون اآلن في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
أظهرت األبحاث أنه يوجد في هذه الدول مليوني من القساوسة الفاعلين الذين تلقوا أقل من ستة أسابيع
من التعليم الالهوتي .من الذي سيكتب التفسيرات لهؤالء القساوسة؟ أنتم هنا في القاهرة ،قارة أفريقيا،
ومع ذلك تعود جذوركم التاريخية إلى القديس مرقس ،وكل حدث خاص بالمسيحية في مصر على مدى
األلفي عام الماضية أنتم جزء منه.
أنتم تفهمون عالم رجال األعمال الحاصلين على تعليما عاليا والمثقفين والمحترفيين الذين
يعيشون في مدنكم .تفهمون أيضا عالم أهل القرية الذين يحافظون على تقاليد الماضي وغير متصلين
باإلنترنت .مساهمتكم المحتملة في الكنائس الناشئة في ثلثي العالم هائلة وال يمكن تقديرها .المسيحية
في الشرق األوسط لها جذور أعمق من أي مجتمع مسيحي في أي مكان في العالم .إن كنيستكم كنيسة
تعاني ،وهذا يمنحكم صوتا يمكنكم رفعه بنزاهة بين كنائس أخرى .وأنا مقتنع بأن صوتكم العربي الفريد
من نوعه يمكنه أن يحدث نهضة جديدة للكنائس في جميع أنحاء العالم.
وأخيرا ،هناك حقيقة ما تسمى غرب ما بعد المسيحيين  .Post-Christian Westووصف
ببالغة ياهو هانسلز  Jahu Hencelesمن سيراليون  Sierra Leoneاإلسهام الذي يقدمه بالفعل
مسيحيو الجنوب العالمي في الكنائس القديمة والمتعبة في أماكن مثل هولندا وإنجلترا ،حيث تم بناء
أكثر من  3000كنيسة أفريقية جديدة في السنوات العشرين الماضية .في الدراسات التوراتية ،يتضاءل
الشعور بقدسية الكتاب المقدس في العديد من الدوائر في الغرب .انطالقا من االلتزامات الشبيهة
بالصخور التي لشهادتكم للكتاب المقدس ،فإن صوتكم ضروري بيننا .أصبحنا في الغرب مرة اخرى
مثل صرخة الرجل المقدوني" ،أعبر إلى مقدونيا وأعنا".
للتلخيص :حلمت بأن أرى هذا اليوم .واآلن أراه وأنا سعيدا .منذ ثالثين عاما سألوني في
الغرب" ،من سيواصل المسيرة على الطريق الذي بدأته؟" كانت إجابتي دائما إن الروح تهب حيث
تشاء ،ولم أفترض أبدا أن الرؤية الممنوحة لي صالحة الي شخص آخر أو أن قيمتها مرتبطة بمدى
طول المدة .ما يهمني أنني مؤمن بها وليس بنقلها إلى أي شخص آخر .لذلك يجب أن يتشكل هذا المركز
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الجديد بالطريقة التي يرشدنا بها الروح القدس وبطاعتكم لدعوة هللا الخاصة بكم .في الوقت نفسه ،أرى
مهمة تفسير حياة يسوع المسيح وتعاليمه بشكل أدق في ضوء ثقافة الشرق األوسط لم تنته بعد.

كانت واحدة من أروع المجامالت التي تلقيتها على اإلطالق في حياتي عندما اختار القس
الراحل صموئيل حبيب عنوان ترجمة أحد كتبي عن أمثال يسوع المسيح باللغة العربية .وأطلق عليه
اسم أمثال السيد المسيح رؤية شرقية (بقالم الدكتور القس كينيث بيلي) .هل يعني إن الرؤية الشرقية
موجودة في عقل وقلب هذا الرجل ذات االسم األسكتلندي "بيلي"؟ تأثرت بشدة عندما تسلمت ألول مرة
نسخة من هذا الكتاب .ولكن إذا كان من الممكن الحصول على مفسر شرقي باسم بيلي ،فكم أكثر من
ذلك نتوقع رؤية شرقية أفضل من عقول وقلوب أشخاص يحملون أسماء مثل فهيم وحنا وعبد المسيح
وعاطف وإميل؟
اآلب السماوي صاحب سيادة ويجلس على عرشه .الرب قام وبيننا .الروح القدس يتحرك في
وسطنا .أثبتم إخالصكم وصمودكم في الماضي من خالل الشائعات والحروب الروحية .بصفتها كنيسة
للقديسين والشهداء ،أصلي أن يبارككم الرب وأنتم تغامرون ككنيسة وككلية الهوتية في هذا المسعى
الجديد ،والسم إلهنا القدوس كل المجد والسجود من اآلن وإلى أبد اآلبدين .آمين.

كينيث بيلي ،دكتوراه في الالهوت Th. D
مؤلف و ُمحاضر في دراسات العهد الجديد في الشرق األوسط
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اعتراف إيمان
الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية والكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر
بقلم :مايكل پاركر
عام  1933تبنت الكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر ( (EPCEاعتراف إيمان الكنيسة المشيخية المتحدة
بأمريكا الشمالية ( ،(UPCNAوالذي أقرته الكنيسة في أمريكا الشمالية في عام  .1925ومع أن هذا
االعتراف مكتوب بصورة جميلة ،وفي نواحي عديدة يعتبر بيانا خالدا ّ
للهوت المصلح ،إال أنه أيضا كان
نتاج مجموعة من الظروف التاريخية الخاصة في إسكتلندا وإنجلترا والواليات المتحدة .ويوضح هذا المقال
باختصار خلفية هذا االعتراف (اعتراف الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية) ،بعد ذلك يعرض
السياق الذي تم فيه صياغة اعتراف سنة  ،1925ومراجعته ،وأخيرا إقراره .ويعقب هذه المقدمة النص
الكامل للعتراف ،والذي يحمل العنوان الرسمي "البيان االعترافي للكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا
الشمالية" "The Confessional Statement of the United Presbyterian Church of North
"America
كان للكنيسة المشيخية بأمريكا الشمالية  UPCNAمائة عام من الحياة المؤسسية ،وهي الفترة بين
عام  1858حتى  .1958وتأسست هذه الكنيسة عن طريق اندماج كنيستين إسكتلنديتين ،هاجرا بعض من
أعضائهما ،في منتصف القرن الثامن عشر ،إلى أمريكا الشمالية البريطانية ،وأخيرا استقروا في بنسلفانيا
الغربية  ،Pennsylvaniaأوهيو  ،Ohioوالمناطق المحيطة .وهاتان الكنيستان كانتا الكنيسة المشيخية
المصلحة  The Reformed Presbyterian Churchوالكنيسة المشيخية المترابطة Associate
 The Presbyterian Churchوكلهما كانا منشقين عن الكنيسة اإلسكتلندية (الكنيسة الرسمية في
إسكتلندا).
كانت الكنيسة المشيخية المصلحة  The Reformed Presbyterian Churchعبارة عن بقايا
اإلسكتلنديين قاطعي العهد  Covenantersالذين قاوموا الملك تشارلس األول  Charles Iفي عام 1683
بتكوين "االتحاد والعهد الرسميين" " ."The Solemn League and Covenantرغم حظر هذه
الجماعة في وقت االسترداد سنة  ،1660إال أن مجموعة صغيرة من هؤالء "قاطعي العهد"
 Covenantersاستطاعوا البقاء ،وعقدوا العزم في الحفاظ على اإلصلح األصيل ،وعقب الثورة المجيدة
في سنة  1688ظل قاطعو العهد كنيسة منشقة ،ولكنهم في هذا الوقت أصبحوا ينعمون بقانون التسامح .ومع
هذا وبسبب االضطهاد المستمر والعراقيل االقتصادية هاجر الكثير من هؤالء إلى شمال إيرلندا وأخيرا إلى
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المستعمرات األمريكية لكي يحظوا بحياة أفضل ألنفسهم .وفي سنة  1752في موطنهم األمريكي الجديد
أسسوا الكنيسة المشيخية المصلحة.
كانت الكنيسة المشيخية المترابطة  The Associate Presbyterian Churchكنيسة منشقة،
ظهرت عام  1730تحت قيادة إبينزر إرسكين ) .Ebenezer Erskine (1680-1754وكان إبينزر قسا
في كنيسة إسكتلندا ،وتم عزله من الخدمة بسبب عظة
ألقاها عام  .1733وفي هذه العظة هاجم وصاية
العلمانيين على الكنيسة  .lay patronageوفي وقت
سابق ،عام  ،1722المه مجمعه بسبب تصديقه على
كتاب أدوين فيشر " Edwin Fisherجوهر
األلوهيّة الحديثة" ( The Marrow of Modern
(1645

،Divinity

الكتاب

الذي

يعارض

 legalismالناموسية ورفض الشريعة اإللهية
 ،antinomianismويؤيد عقيدة الكفارة المبنية
على عرض نعمة هللا غير المحدود .ومع أنه كالڤيني،
اتخذ إرسكين بعدا كرازيا لرسالة اإلناجيل ،وبعد
إبينزر إريكسون  ، Ebenezer Erskineالمعارض
الوطنية ،إسكتلندا

اجتيازه لخبرة تحولية (تجديد للعهد) عقب تعافي
زوجته من مرض خطير أصبح وعظه يتسم

بالجاذبية وحرارة القلب بشكل كبير؛ ألنه أراد أن يشارك اإلنجيل بحيوية متجددة .هو واثنان آخران من
القساوسة الذين تم عزلهم انشقوا عن الكنيسة الرسمية ،وشكلوا الكنيسة المشيخية المترابطة Associate
 .The Presbyterian Churchوعزلت الكنيسة اإلسكتلندية القساوسة المنشقين عام  ،1740وفي نفس
العام قرر الكثير من اإلسكتلنديين االنضمام لهذه الكنيسة الجديدة .وكاقطعي العهد  Covenantersكان
المنشقون  Secedersأقلية مضطهدة ،وواجهوا ضغوطا اقتصادية صعبة .وهم كذلك هاجروا إلى شمال
أيرلندا ،والحقا إلى أمريكا الشمالية ،وعام  1753أسسوا في المستعمرات األمريكية الكنيسة المشيخية
المترابطة.
في نهاية المطاف وجد قاطعي العهد  Covenantersوالمنشقون  Secedersالمنتقلون إلى
أمريكا أن األمور التي أدت إلى تكوينهم لم تعد ذو صلة بالسياق األمريكي ،علوة على ذلك وألنهم نتاج
اإلصلح اإلسكتلندي ومناصرون العتراف اإليمان الوستمينستري Westminster Confession of
)Faith (1647؛ فأنهم يملكون الكثير من األمور المشتركة .لذلك عام  1858قرروا االندماج معا،
56

)CJT 7 (2020
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

وأصبحوا الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية .واعتراف إيمانهم سيكون اعتراف اإليمان
الوستمينستري بشكل معدل .وعلى وجه العموم ،رأى هؤالء أن االعتراف الوستمينستري ملخص أمين
لمعتقدات الكتاب المقدس كما شرحها چون كالڤن ،لكنهم أيضا رأوا أنه في سياق أمريكا القرن الثامن عشر
سيحتاج هذا االعتراف إلى تجديده .المشكلة بالتحديد كانت في الفصل الثامن ،والذي كان يستلزم ارتباط
الكنيسة بالسلطة المدنية .وهذا كتبه التطهيريون  Puritansالذين أرادوا أنشاء كنيسة رسمية في إنجلترا،
واالعتراف الوستمينستري في هذه النقطة لم يعد مقبوال بالنسبة لألمريكيين الذين ثأروا ضد السلطة
البريطانية ،وشكلوا حكومة تمسكت بمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة .وقامت الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا
الشمالية بإعادة كتابة الفصل الثالث والعشرين ليتوافق مع األفكار األمريكية المرتبطة بعلقة الدولة بالكنيسة.
باإلضافة إلى هذه المراجعة ،أضافت الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية ((UPCNA
ثمانية عشر إعلنا " "،Declarationsوالتي أطلق عليها الحقا شهادة عام Testament of " 1858
 "،1858وكان القصد منهما تكملة للعتراف ،وليس إضافة له ،بتناول االهتمامات والقضايا التي لم تكن
شائعة في العقد الرابع من القرن السابع عشر ،على سبيل المثال ،أكد اإلعلن األول على أن الكتب المقدسة
"كلها كلمة هللا الموحى بها ،وأن هذا الوحي شمل اللغة باإلضافة إلى األفكار التي يعبروا عنها 1".ومع أن
االعتراف الوستمنيستري أكد على سلطة ووحي الكتب المقدسة ،يوضح اإلعلن األول أن هذا الوحي يشمل
كل "لغة" و"أفكار" كاتبي الوحي .وقصد بهذا لكي يكون ردا على النقد العالي الذي لللقرن التاسع عشر،
والذي قوض التفسير التقليدي للكتاب المقدس.
في حين أن أول ثلثة عشر إرشادا من هذه اإلرشادات  Directivesكانت تأكيدات نمطية إلنجيلي
القرن التاسع عشر المحافظين ،إال أن أخر خمس إرشادات منها اعتبرت من "معتقدات الطائفة المميزة لها
" "the denomination’s distinctives.فالمادة  14شجبت العبودية باعتبارها خطية ،ورفضت
عضوية الكنسية لم ،يملك عبدا .المادة  15منعت األعضاء من االشتراك في المجتمعات السرية .وبل شك
كان هذا ردا على مجموعات كالماسونية  .Masonsوهي منظمة كانت لها شهرة في القرن التاسع عشر
في أمريكا ،ولكن هذه الجماعة واجهت نقدا بسبب احتضانها ألفكار ربوبية وشعائر شبه دينية ال تتوافق مع
المسيحية .المادة  16رسخت القرار المتعلق بممارسة الكنيسة للتناول المغلق؛ ألن الكنيسة أرادت اقتصار
التناول على هؤالء الذين يخضعون لضوابطها .المادة  17فرضت على أعضاء الكنيسة ممارسة العهد
العلني االجتماعي ،كما فعل موسى ودعا الشعب القديم ليقر العهد مع هللا علنية (تثنية  )13–10 :19وكما
فعل أسلفهم اإلسكتلنديين وتبنوا االتحاد والعهد الرسميين  Solemn League and Covenantدعما
1

Thomas Matthew Gilliland, Jr., Truth and Love: The United Presbyterian Church of North
America, A Fifty Year Retrospective (U.S.A.: Booklocker.com, Inc., 2008, 26.
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لمبادئ اإلصلح في وجه الخطر الذي شكله تشارلس األول ()1638؛ لذلك كان أمريكيو منتصف القرن
التاسع عشر المشيخيين ينضمون علنية مع آخرين عند التزامهم بعهد مع هللا .أخيرا ،المادة  18قصرت
ترانيم خدمة العبادة على المزامير .وقبل المحفل الذي أقيم عام  1858بما يزيد عن قرن ،ساعد اللهوتي
ومؤلف الترانيم المنشق  nonconformistإسحق واتس ) Isaac Watts (1674-1748في دفع األمة
البريطانية لتبني فكرة استخدم الترانيم في العبادة .وشعراء آخرون ساعدوا في القبول الشعبي لهذه الممارسة،
مثل تشارلس ويسلي  Charles Wesleyالذي كان مثوديستي واتبع حذوه بشكل كبير فيما بعد .رغم هذا
اختارت الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية أن تتبع التقليد القديم.
تم وصف أعضاء الكنيسة المشيخية بأمريكا الشمالية بأنهم "صارمون ".وألنهم سليل اإلسكتلنديين
قاطعي العهد والمنشقون (عن الكنيسة الرسمية في إسكتلندا) ،الذين عانوا االضطهاد بسبب معتقداتهم،
عرفوا بالتزامهم الشديد نحو معتقداتهم 2.ومع هذا
وعندما

قبل

محفل

1858

اعتراف

اإليمان

الوستمينستري والثمانية عشر إعلنا بوصفهم المبادئ
العقائدية لكنيستهم الجديدة المتحدة ،إضافة إلى ذلك قرر
المحفل " the Assemblyأن طول األناة في المحبة
بحسب ناموس هللا ،سيمارس نحو أي من األخوة الذين
قد يكونون غير قادرين على أن يقروا مبادئ الكنيسة
ختم الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية
()UPCNA

المتحدة بالتمام .في حين أنهم ال يرفضون هذه المبادئ
بإصرار ،ولكن يسلكون في األشياء التي تدر سلما،

واألشياء التي بها قد يبني الفرد األخرين ".وتبنوا أيضا شعار "حق هللا ،طول األناة في المحبة 3".وهذا
التوجه ،الذي يعزز السلم والمصالحة ،إلى حد ما قد يكون ألجل التناغم في الكنيسة الجديدة .وبعد أن قاسوا
خلفات بسيطة في وسطهم ،تمكنوا من أن يصبحوا متسامحين .وهذا لم يكن نفس األمر مع الكنائس المشيخية
الكبرى في أمريكا والتي عانت من صراعات وانقسامات كثيرة بسبب خلفات عقائدية.
في العقود األولى من القرن العشرين أدرك أعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة في أمريكا الشمالية
أن التطورات الثقافية الجديدة تقتضي عرضا جديدا وتنقيحا يمكن حدوثه لمبادئهم العقائدية .وعرفت الفترة
بين  1870حتى  1920صعود الخلف الحداثي األصولي  Fundamentalist Modernistفي الواليات

2

Gilliland, 43.
Wallace N. Jamison, The United Presbyterian Story: A Centennial Study, 1858-1958
(Pittsburgh, PA.: The Geneva Press, 1958), 131.
3
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المتحدة .والعقد الثاني من القرن العشرين عاين هذا الصراع وهو يخطو متقدما ليحظى باهتمام الجميع في
القطر األمريكي ،وحدث هذا عام  1922عندما أعلن القس هاري إميرسون فوسديك Harry Emerson
 Fosdickالتحدي بعظته المتفائلة "هل يفوز األصوليون؟"" "Shall the Fundamentalists Winوبعد
ثلث أعوام تصادم األصوليون والحداثيون على مسالة تدريس نظرية التطور الداروينية في المدارس
العامة ،مما أسفر عن محاكمة سكوﭘس في قضية "القرد" عام  .Scopes “Monkey” Trial 1925كانت
الكنيسة المشيخية بالواليات المتحدة األمريكية  ،The Presbyterian Church U.S.Aوالتي كان
أساتذتها في كلية الهوت ﭘرينستون  ،Princeton Seminaryلها السبق والريادة في تشكيل األفكار
الرئيسية لألصولية  Fundamentalismفي القرن التاسع عشر .ولكنها انقسمت في العقد الثاني من القرن
العشرين بين حداثيين وأصوليين .وهذا قاد چ .جريشام ماكن  ،J. Gresham Machenوهو أستاذ العهد
الجديد في كلية الهوت ﭘرينستون ،إلى االنسحاب من الكلية لكي يؤسس كلية الهوت وستمنستر
 ،Westminster Seminaryوعام  1936ساعد في أنشاء الكنيسة المشيخية االرثوذكسية Orthodox
.Presbyterian Church
قامت الكنيسة المشيخية بأمريكا الشمالية في أعوام  1917 ،1914 ،1881بمحاوالت لتحديث
مبادئها العقائدية ولكن باءت جهود هذه المحاوالت بالفشل .ولكن أخيرا عام  1919قام المحفل
العام  General Assemblyبتشكيل لجنة من تسعة أفراد لمراجعة بيان إيمانه ،والذي سيحتوي فيما بعد
على بيان تمهيدي  .preambleوالذي استعرض بالتحديد نقاط االستمرارية وعدم االستمرارية مع
االعتراف الوستمينستري .وكان يرأس هذه اللجنة الدكتور چون مكنوتر Dr. John McNaughter
) ،(1857-1947وهو أستاذ أدب وتفسير العهد الجديد في كلية الهوت ايكسينيا بيتسبرج .وكان أيضا من
 1909حتى  1943رئيسا لهذه الكلية .وعام  ،1923وبعد أربع سنوات من الجهود قدمت اللجنة اعتراف
إيمان منقح للمحفل العام حتى يدقق النظر فيه .وفي نفس الوقت ،وبشكل منفصل قدمت اللجنة البيان التمهيدي
العتراف اإليمان والذي أيد االعتراف الوستمينستري باإلضافة قواعد اإليمان التفصيلية
والمختصرة  Larger and Shorter Catechismsوشهادة عام  .Testimony of 1858 1858وأكدت
اللجنة أيضا على أن االعتراف الجديد "يتضمن جوهر اإلعلن الرباعي السابق" و"سيحل محله" ولكن
سيتم اإلبقاء على قواعد اإليمان في شكله المختصر.

4

التغيرات التي حدثت في االعتراف كانت عموما جلية فيما تم حذفه من االعتراف أكثر مما تم
تأكيده مباشرة .فأربعة من المعتقدات الخمسة للكنيسة و"المميزة لها"  distinctivesسقطوا من االعتراف
4

Minutes of the General Assembly of the United Presbyterian Church of North America,
Vol. 15 no.4 (1923), 867-868.
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بدون تعليق .ومن المحتمل أن اإلرشادات المتعلقة بالعبودية والمجتمعات السرية والعهد العلني االجتماعي
حذفوا ألنهم ببساطة لم يعودوا جزء من حياة الكنيسة .وأن حذف الجزء المتعلق بالتناول المغلق ،على أي
حال ،سمح للكنيسة بممارسة فريضة التناول المقدس المفتوح لكل المؤمنين .وأن المعتقد الخامس المميز
للكنيسة ،أي المادة  28والمتعلقة بترنيم المزامير تم التعامل معها بشكل خاص .فركزت تقريبا مناقشة في
المحفل العام بشكل خاص على المادة  ،28والتي دعمت مبدأ أن المزامير و"المقاطع الكتابية التي يمكن
تحويلها بشكل مناسب إلى نظم شعري" كان يمكن استخدامها في الترنيم الجماعي .وأما المادة البديلة سوف
تسمح لترنيم كل من المزامير ،وأيضا "قد يكمن استخدام األغاني الروحية والترانيم األخرى التي توافق
روح وتعليم الكتب المقدسة 5".وصوت المحفل على القرار المتعلق بالسماح للمجامع باتخاذ القرار المتعلق
بالبديلين ،ووافق  185مقابل رفض  25من األعضاء .ثم أرسل بيان اإليمان الجديد إلى المجامع على أنه
اقتراح.
ومع أن المحفل لم يناقش مضمون االعتراف الجديد ،فكرت المجامع على انفراد في البيان باهتمام

شديد .وتجلت المناقشة في صيف وخريف  1923في سلسة من المقاالت في مجلة المشيخية المتحدة
 ،United Presbyterianالمجلة الرسمية للكنيسة .ومن خلل كتابته إلصدارات  19و 26يوليو جادل
ﭽيمس .أتش .جرير  ،James H. Grierوهو أستاذ العهد القديم في كلية الهوت ﭘيتسبرج Pittsburgh
 ،Seminaryبأن البيان التمهيدي صرح بأن بيان اإليمان الجديد سيحل محل اإلقرار الرباعي الحالي
للكنيسة (اعتراف إيمان وستمنستر  ،Westminster Confessionقواعد إيمان وستمينستري التفصيلية
والمختصرة  ،longer and shorter Westminster Catechismsوشهادة Testimony of 1858
 .)1858وأنه إذا كان االعتراف الجديد قصد به على أنه مجرد ملخص للعتراف الوستمينستري ،فأنه ال
يجد اعتراض .ولكن إذا قصد باالعتراف الجديد أن يحل محل االعتراف الوستمينستري ،فأنه يجده غير
مناسب بسبب تغاضيه عن األمور أكثر من اللزم؛ فهو مختصر جدا لدرجة أنه ال يستطيع أن يعطي
الموضوع حقه .واألكثر من هذا أن االعتراف الجديد في بعض المواضع يكون غامض والبعض األخر به
انحرافات عن الكلڤينية الحقيقية .وأكد چيمس" :أن البيان االعترافي الجديد إلى حد ما كلڤيني ،ولكنها ليست
كلڤينية صرف ".فهو رفض تحديدا المادتين الرابعة والعاشرة واللتان تتناوالن عقيدة االختيار .وألن المادتين
ال يتضمنا عبارة "منذ األزل"؛ فأنهم يتركون االحتماالت مفتوحة بأن االختيار "خاضع لعهد النعمة
ومشروط به ".وأيضا رفض المادتين  14و ،10واللتان تعلمان بالكفارة غير المحدودة .وتعلم المادة 10
"بالخلص الشامل لألطفال الذين يموتون في سن الطفولة ".فهي تدعم العقيدة السابقة بنص كتابي غير
مناسب—فلما رأى يسوع ذلك أغتاظ وقال لهم" :دعوا األوالد يأتون وال تمنعوهم ،ألن لمثل هؤالء ملكوت
Ibid., 876.
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هللا( ".مرقس —6)14 :10وهذا النص الكتابي ال يعلم هذه العقيدة .وعلى النقيض من ذلك رأى أن االعتراف
الوستمينستري ال ينكر هذه العقيدة ،ولكن بشكل حذر "ترك الدينونة األخيرة للديان (هللا)".

7

رد و .ا .ويشرد  ،W.I. Wishardوهو أستاذ اللهوت في كلية الهوت ﭘيتسبرج ،على مقال دكتور
جرير  Grierفي أغسطس .وجادل ويشرد بأنه كان وقت تحديث لغة والهوت االعتراف الوستمينستري
حتى أنه تماشى مع العلم الحديث .فبالنسبة له لم يذهب االعتراف الجديد بعيدا بما فيه الكفاية .وقال أن:
"البيان الجديد ،كما يبدو لي ،رجعي في كالڤينيته ،ولم ينجح في تعديل نقاط أعتقد أنه يجب تعديلها ،بل
وتظهر الكالڤينية غلبة عظيمة على االعتراف كأنه إعلن واضح لكالڤينية القرن العشرين 8".وفي تكملة
مقاله كانت حججه وتعليقاته ثاقبة جدا .ومنها أنه هناك أفكار في االعتراف الوستمينستري لم يعد معظم
المشيخيين المعاصرون يؤمنون بها .ومن األمثلة الواضحة التي رصدها ويشرت  Wishartهو وصف
االعتراف الوستمينستري لبابا الروم الكاثوليك على أنه" :إنسان الخطية ،ابن الهلك ،ضد المسيح ".وهذا
موقف لم يعد يقبله معظم المشيخيين ،وبنفس الدرجة من األهمية كانت محذوفات االعتراف الوستمينستري.
وأن االعتراف الوستمينستري على خلف االعتراف الجديد على حد قوله" :ال يوجد به تصريح مناسب
لوظيفة وعمل الروح القدس ".واألكثر من هذا كان االعتراف الجديد إصلحا لعدد من المواضع القديمة
والتي تتضمن موادا تحمل العناوين" :في الملئكة "،و" الروح القدس "،و" دراسة كلمة هللا "،و" حفظ يوم
الراحة "،و" العائلة "،الحكومة المدنية "،و" النظام االجتماعي ،"،و" الخدمة المسيحية والنصرة النهائية".
عارض أيضا ويشرت تفسيرات جرير للوثيقة .ورغم أن جرير كتب أن االعتراف الجديد علم عن الكفارة
غير المحدودة ،جادل ويشرت بأن السطر األخير من المادة  14يشير بوضوح للكفارة المحدودة .وأخيرا،
أكد أن خلص األطفال على حد قوله" :ليس فقط تعليم الكتاب المقدس ،بل أنه أيضا كالڤينية صحيحة".

9

وعندما أجتمع المحفل العام في  1924تم اإلبلغ أن المجامع أقرت االعتراف الجديد فيما عدا
البيان التمهيدي والمادة  28والتي تتعلق بالترنيم الجماعي .ورفض البيان التمهيدي ،بينما التصويت على
المادة  28كان غير محدد .وألن إجراءات التصويت كانت غامضة ،أدلت المجامع بغالبية األصوات لكل
البديلين .وأعد المحفل مسودة لتمهيد منقح ونسخة جديدة للمادة  ،28وأرسلهم كمقترحات للمجامع .أكد
التمهيد الجديد على االعتراف الوستمينستري وقواعد اإليمان التفصيلية والمختصرة ،ولكن أيضا أكد على:
"حق وواجب الكنيسة الحية في أن تقرر من جديد إيمانها من وقت آلخر كي تظهر أي بلوغ إضافي للحق

 6ترجمة ڤان–دايك العربية للكتاب المقدس.
7
James H. Grier, “Shall We Abandon the Westminster Confession,” The United
Presbyterian, 81, no. 30 July 26, 1923, 16.
8
W.I., Wishard, “The New Statement and the Westminster Confession,” Aug 23, p. 9
9
W.I., Wishard, “The Theology of the New Statement,” August 30, p. 12-13
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قد يمكن الوصول إليه تحت قيادة الروح القدس ".وصرح التمهيد أن االعتراف الجديد كان ملخصا موجزا
"لجوهر قوانين اإليمان الوستمينسترية" "،وفوق ذلك يتضمن أيضا قناعات محددة معاصرة للكنيسة
المشيخية المتحدة ".وكان هذا االعتراف يستبدل فقط عهد " ،1858وحيثما يحيد عن المبادئ
الوستمينسترية؛ فإن إعلنات االعتراف الوستمينستري عندئذ ستصبح فعالة ".وتم تعديل المادة  28لتؤكد
على أن" :المزامير الموجودة في الكتاب المقدس...هي المعتمدة ألجل االستعمال الدائم ،مع ترانيم توافق
تعاليم اإلنجيل وجديرة باالحترام التي يعبر بها عن خبرات وامتيازات وواجبات الحياة المسيحية ".صادقت
المجامع على كل اإلجراءين بتصويت أثنين لواحد ،وتبنى المحفل العام في  1925البيان االعترافي بالكامل.
وفي حين أن االعتراف الجديد هجم بسبب إيجازه والمحذوف منه ،األشياء التي حدث جدال حول
أنها ال تسمح بالتطوير الكامل لألفكار الكالڤينية ،إال أن هذا يعد صحيحا فقط إلى حد معين .وألن الصمت
ال يعني اإلنكار والبيان التمهيدي بشكل محدد يؤكد االعتراف الوستمينستري ،ربما بإحسان كثير تعزى
الحذوفات العقائدية الموجودة في اعتراف إيمان عام  1925إلى الرغبة في اإليجاز والبساطة ألجل الناس
العاديين .أو ربما تعزى إلى التوتر المحتوم واجب الظهور بين تصريح بسيط لإليمان اإلنجيلي وتعبير كامل
لمنظومة اللهوت الكالڤيني ،والتي كي تفهم يجب أن تفحص كجملة واحدة .وإلدراكهم أن العقائد الكالڤينية
كعقيدة االختيار ال تفهم جيدا من عامة الناس ،وبسهولة يساء تفسيرها عندما تفحص في فقراتها المنفردة،
فضلت اللجنة البساطة والحذف على الدقة العقائدية 10.وهؤالء الذين يفضلون الدقة المتناهية في اعتراف
إيمان ربما يميلون إلى االعتراف الوستمينستري ،والذي جدال عني اعتراف عام  1925بتلخيصه ،أو على
األقل تعديله في بعض المواضع .حينئذ قد يتوصل الفرد إلى أن اعتراف عام  1925ملخص معقول
للعتراف الوستمينستري ،مع أن مشيخي العقد الثاني من القرن العشرين المحافظون تفهّموا هذا االعتراف
على أنه ملخص مختصر وغير كامل للعتراف الوستمينستري واإليمان المصلح.
وعندما تبنت الكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر ( )EPCEاعتراف إيمان الكنيسة المشيخية المتحدة
بأمريكا الشمالية ( )UPCNAلعام  ،1925أحدثت أربع اختلفات واضحة عن النص األصلي .اثنان منهم
يوجدا في المادتين  ،29 ،28والتي تتعلق باستخدام الموسيقى من قبل السنودس لفرائض يوم الراحة قد
جرى تعديلها لتناسب السياق المصري .تم وضع التغييرات التي طرأت على نص الكنيسة المشيخية المتحدة
في أمريكا الشمالية األصلي في هيئة أحرف مائلة  .italicsأخيرا ،ال يحتوي اعتراف إيمان الكنيسة اإلنجيلية
المشيخية بمصر على البيان التمهيدي ،وال النصوص الكتابية التي تدعم هذه العقائد والتي أضيفت هنا.

These points are well argued in Gilliland, 35-36.
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ليس واضح ما أذا كان اعتراف اإليمان يستخدم على نطاق واسع في الكنيسة اإلنجيلية المشيخية
بمصر .ورغم أنه بيان اعتراف الكنيسة الرسمي ،إال أنه "تم مخالفته أكثر من االمتثال له ".وإذا كان هذا
دقيقا ،فأنه حان الوقت أن تكتب الكنيسة بيانا جديدا لمعتقداتها .بيانا سيعرض أي "بلوغات جديد للحق"،
وكذلك يخاطب االهتمامات المعاصرة—المساواة بين الجنسين ،المثلية الجنسية ،الطلق وأمور أخرى—
باستخدام لغة تناسب السياق المصري .ومن الناحية األخرى يكتب اعتراف اإليمان بلغة سهلة وواضحة
يمكن فهمها من جمهور القراء العاديين ،وكونه ملخصا قيما لحقائق اإليمان المصلح الخالدة .وفي الحقيقة،
االعتراف ال يخاطب كل الجوانب الخلفية للكالڤينية ،لكنه أيضا ال يعطي تأكيدات يجدها أي من الموجودين
في النطاق الوسط الشاسع للكنيسة غير مقبولة .وألنه بيان عام لإليمان للكنائس المصلحة المحافظة في
مطلع القرن الحادي والعشرين ،فربما من المطلوب واللزم أن يكون جذابا.
ورغم أن االعتراف بهذه الصفة يمكن أن يقبل ،إال أن الترجمة التي تستخدمها الكنيسة اإلنجيلية
المشيخية في مصر أمر مختلف .فالترجمة العربية للعتراف تحمل معنى االعتراف المكتوب باللغة
اإلنجليزية العام بشكل دقيق ،ولكن في بعض األحيان تظهر صياغة الترجمة وتركيبها اللغوي غير دقيقة
وصعبة وغير صحيحة .على سبيل المثال ،في المادة األولى تستخدم كلمة "إله" بشكل خاطئ وتكتب "اله".
وباإلضافة إلى الكلمات التي يوجد بها مشاكل ،يوجد أيضا جمل كاملة يجب مراجعتها من أجل دقة أكثر.
على سبيل المثال ،في المادة  13تم ترجمة الظرف في هذه الجملة " inspired all writers of the holy
 "scripture to record infalliblyعلى أنه فعل بهذه الطريقة "ليعصمهم عن الخطأ في تدوين فكر هللا
وإرادته ".ومع إن هذا ليس خطأ ،ولكن األدق نقول "ليدونوا فكر هللا بطريقة معصومة عن الخطأ".
باإلضافة إلى األخطاء اإلملئية ،إن علمات الترقيم أيضا تحتاج إلى التعديل ،ففي بعض األحيان غير
دقيقة ،أو غير موجودة ،وهذا يجعل اللغة صعبة الفهم .على سبيل المثال في المادة  16توجد جملة طويلة
بدون أية علمات ترقيم مما يجعلها صعبة الفهم .وهنالك أيضا بعض األخطاء اللغوية الشائعة كاستخدام
كلمة "الغير" وهذه كلمة غير صحية ،ويجب أن تكون "غير ".وأخيرا يوجد بعض الكلمات في االعتراف
تم حذفها في النسخة العربية ،على سبيل المثال ،في المادة  44كلمة "قوة ".وأيضا يوجد بعض الكلمات التي
تم إضافتها في النسخة العربية لبعض األغراض اللهوتية .على سبيل المثال ،في المادة  30والتي تتعلق
بالمعمودية ،في الترجمة العربية تمت إضافة كلمة "بتغطيسه فيه ".وهذه اإلضافة تمت لكي يتم جعل
الممارسة اإلنجيلية مماثلة للممارسة القبطية األرثوذكسية ،والتي تعترف بممارسة التغطيس في المعمودية
فقط .وهذه األمثلة التي تم ذكرها ليست كل األمثلة على الترجمة التي تحتاج إلى النظر .بشكل واضح ،إن
الترجمة تحتاج للمراجعة حتى تصبح أكثر دقة وألجل لغة يمكنها فهمها من متحدثي العربية في مصر .في
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الحقيقة يوجد على األقل أربعة كتب للعتراف يمكن للكنيسة أن ترجع إليهم ،إذا قررت أنها تحتاج إلى
ترجمة جديدة.

11

ما كتبته هنا ينبغي أن يعتبر فقط أقل مقدمة ممكنة للعتراف .ولهؤالء الذين يريدوا أن يقوموا
بدراسة الموضوع بعمق أكبر أقترح عليهم البدء بدراسة اعتراف اإليمان الوستمينستري الذي من المفترض
أن اعتراف إيمان عام  1925ملخص له .ولدراسة اعتراف اإليمان نفسه قد يبدأ المرء بمجموعة من الوثائق

األولية :محاضر جلسات المحفل العام للكنيسة اإلنجيلية المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية لألعوام –1919
1925؛ Minutes of the General Assembly of the United Presbyterian Church of
 North America for the years 1919-1925ومجلة الطائفة :المشيخية المتحدة The United
 Presbyterianلعام  ،1923عندما تمت مناقشة االعتراف .وهنالك العديد من المصادر الثانوية التي يمكن
الرجوع إليها ،لكني وجدت كتابين ذا فائدة خاصة في كتابة هذه المقدمة وهماWallace N. Jamison, :
The United Presbyterian Story: A Centennial Study, 1858-1958 (Pittsburgh, PA:
The Geneva Press, 1958), 128-143; and Thomas Matthew Gilliland Jr., Truth and
Love: The United Presbyterian Church of North America, A Fifty Year
 .Retrospective (U.S.A.: Booklocker.com, Inc., 2008), 1-45ونسخة من اعتراف عام
 1925والتي من الصعب الوصول إليها وغير متاحة على اإلنترنت .نسخة االعتراف التي تم نسخها هنا
يمكن العثور عليها في كتابKenneth L. Cuthbertson, The Last Presbyterian? :
Remembering the Faith of My Forebears (Eugene, Oregon: Resource
 .Publications, 2013), Appendix 1, 149-170ونقل كاثبرتسون  Cuthbertsonالشواهد الكتابية
إلى الحواشي الختامية ،ولكني وضعتهم في النص عقب كل مادة كما كانوا مرتبين في األصل .وبالنسبة
إلعلنات الثمانية عشر للكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية عام  1858انظرThe Testimony :
&of the United Presbyterian Church of North America (Pittsburgh: Kerr, M’Lean
).)Ferguson, 1858

 11قام بعمل هذا الجزء مفرح عبد المسيح ،وهو طالب في كلية اللهوت اإلنجيلية بالقاهرة .وهو الحظ أن التغييرات التي
اقترحها موجودة في كتاب :دستور الكنيسة اإلنجيلية بالجمهورية العربية المتحدة ونظامها األساسي (القاهرة :دار الثقافة
المسيحية .)1970 ،وهنالك ثلث كتب أخرى بها االعتراف وهي :دستور الكنيسة اإلنجيلية بالجمهورية العربية المتحدة
(القاهرة :دار الثقافة المسيحية ،)1967 ،دستور الكنيسة اإلنجيلية بمصر (القاهرة :دار الثقافة ،)1985 ،دستور الكنيسة
اإلنجيلية بمصر (القاهرة :دار الثقافة.)2011 ،
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تمهيد
تعلن الكنيسة المشيخية المتحدة بأمريكا الشمالية The United Presbyterian Church of North
 Americaمن جديد تمسكها باعتراف اإليمان الوستمينستري وقواعد اإليمان التفصيلية والمختصرة ،والتي
تستعرض النظام العقائدي الذي تم تعليمه في الكتب المقدسة ،القانون الوحيد المعصوم والنهائي لإليمان
واألعمال .وبجانب هذا تؤكد على حق وواجب الكنيسة الحية في أن تقرر من جديد إيمانها من وقت آلخر
كي تظهر أي بلوغ أضافي للحق قد يمكن الوصول إلية تحت قيادة الروح القدس .ووفقا لذلك ،بإجراء
دستوري اكتمل في  2يونيو  ،1925تبنت الكنيسة البيان االعترافي التالي .ويتضمن هذا البيان جوهر قوانين
اإليمان الوستمينسترية باإلضافة إلى قناعات محددة معاصرة للكنيسة المشيخية المتحدة .وسيحل محل شهادة
 ،1858وحيثما يحيد عن المبادئ الوستمينسترية؛ فإن إعلنات االعتراف الوستمينستري عندئذ ستصبح
فعالة.
تأييد اعتراف اإليمان السابق مرتبط بالمبدأ الذي صانه آباؤنا :بأن طول األناة في المحبة بحسب
ناموس هللا ،سيمارس نحو أي من األخوة الذين قد يكونون غير قادرين على أن يقروا مبادئ الكنيسة المتحدة
بالتمام .في حين أنهم ال يرفضون هذه المبادئ بإصرار ،ولكن يسلكون في األشياء التي تدر سلما ،واألشياء
التي بها قد يبني الفرد األخرين.
اتساقا مع إعلنها العقائدي للحق تؤمن الكنيسة المشيخية المتحدة أنه يوجد بين الطوائف اإلنجيلية
في العالم "رب واحد ،إيمان واحد ،معمودية واحدة "،ومن ثم تتجنب الطابع الطائفي ،وتكن المحبة األخوية
لكل فروع الكنيسة الجامعة ،وتسعى أن تحفظ وحدانية برباط السلم.
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إقرار إيمان الكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر
مادة  -1في اهلل
نؤمن بأنه يوجد إله واحد ،حي ،حقيقي ،روح ذات ،واجب الوجود ،سرمدي ،غير متغير ،خالق الكون،
وحافظه ،وضابطه .اله غير محدود في المحبة والرحمة والقداسة .والبر والعدل والحق والحكمة والقدرة.
ونؤمن بأن اإلله الواحد كائن في ثالثة أقانيم االَب واالبن والروح القدس وأن هؤالء األقانيم جوهر واحد
متساوون في القوة والمجد.
تك 27، 1،26 :1؛ تك 1: 17؛ خر 14: 3؛ خر 6: 34؛ تث 4: 6؛ تث4: 32؛ تث27 :33؛ نح6 :9؛مز8 :9؛ مز11 :62؛ مز2: 90؛
مز19 :103؛ مز4 :108؛ مز8،9: 145؛ اش 3 :6؛ اش28 ،26: 40؛ اش22 ،21: 45؛ اش15 :57؛ اش16 :65؛ أر10:10؛ ار31
3:؛ مل6 :3؛ مت19 :28؛ مر 29 :12؛ يو24 :4؛ يو26 ،19: 5؛ يو 38 ،30: 10؛ يو5 ،3: 17؛ اع 28 :17؛ رو5: 2؛ رو 8 :5؛
رو33: 11؛  2كو 14 :13؛ اف19 ،11: 1؛ اف 4 :2؛ في 6: 2؛1تس9: 1؛ 1تي 17: 1؛ يع 17 :1؛ 1بط2 :1؛ 1يو 8 :4؛ رؤ:4
11
مادة  -2في اإلعالن اإللهي
نؤمن بأن أعمال الطبيعة وعقل اإلنسان وقلبه وتاريخ األمم هي مصادر لمعرفة اهلل ومشيئته ولو أنها ال تفي بحاجة البشر .وأنه
قد أعطي إعالن واضح عن يد الناس تكلموا من قبل اهلل مسوقين بالروح القدس .وأنه في ملء الزمان أعلن اهلل ذاته إعالنًا تامًا في
يسوع المسيح الكلمة المتجسد.
تك 27 :1؛ تث 8 :32؛ مز 6 -1 :19؛ مز 105 :119؛ لو70 :1؛ يو18 ،14 ،10 ،1 :1؛ يو 39 :5؛ يو 30 :10؛ يو9 :14؛ اع:3
 21؛اع17 :14؛ اع 30 ،27 ،26 :17؛ رو 21-18 :1؛ رو 15 ،14 :2؛1كو21: 1؛ غل12 :1؛عب 3-1:1؛ 2بط21 :1
مادة  -3في الكتاب المقدس
نؤمن بأنَّ الكتب المقدسة أي كتب العهد القديم والعهد الجديد هي كلمة اهلل ،وكلها موحي بها ،لفظًا ومعنى.وأن كتبتها وهم
مسوقون بالروح القدس كتبوا بمقتدي نواميس العقل البشري .وأنها نص مؤتمن لإلعالن الذي أعلنه اهلل عن ذاته بمقتدي نعمته وهي
تشهد للمسيح .وأنها قانون معصوم لإليمان واألعمال والمرجع األعلى ذو السلطان للحق اإللهي الروحي.
تث15 :18؛ مز11-7 :19؛ مز160 :119؛ اش20 :8؛ اش 2 ،1 :11؛ مت4:4؛ لو29 :16؛ لو44، 27: 24؛ يو 39 :5؛ يو:10
 -35يو13 :16؛ اع16 :1؛ اع18 :3؛ اع 35 :8؛ اع 43 :10؛ رو4-1:1؛ رو2 :3؛ 1كو 13 :2؛غل 16: 3؛ اف 5-3 :3؛ 2تي:3
16؛ عب7 :3؛ 1بط11، 10: 1؛ 2بط21 :1
مادة  -4في القصد اإللهي
نؤمن بأن األمور التي حدثت ،أو التي ستحدث ،جميعها داخلة في قصد اهلل األزلي المطلق سواء أكان بقضاء محتوم أو بسماح
منه .وأنها معينة إلعالن مجده تعالي .غير أن اهلل ليس بمنشىء للخطية وال بنزاع لحرية الكائنات األدبية.
تك8، 7: 45؛ تك 20: 50؛ أي12 :1؛ أي6 :2؛ مز11 :33؛ أم 33 :16؛اش11-9: 46؛ لو 22:22؛ اع 23 :2؛اع 28، 27: 4؛اع:13
29؛ رو28 :8؛ رو36: 11؛ اف12 ،11 ،6 -4: 1؛ في 13، 12: 2؛ يع14، 13 :1
مادة  -5في الخلق
نؤمن بأن اهلل أتمامًا لمقاصده الحكيمة سر في البدء بأن يخلق العالمين بقدرته الغير محدودة .وبأن جميع الكائنات العاقلة بشرية
كانت أو أسمي من بشرية خلقت بإرادته .وبأن في أدوار متدرجة كون ونظم هذا العالم الذي نسكنه معطيًا حياة لكل خلقه .وبأنه أوجد
اإلنسان جسدًا ماديًا وروحًا خالدة مخلوقة على صورته تعالى ذا عقل وإحساس وإرادة ،في القداسة والسعادة ،قابالً للشركة معه ،حرًا
قادرًا أن يختار بين الخير والشر ولذلك فهو مسئول أدبيًا.
تك 31-1:1؛ تك17، 16، 7: 2؛ تث  19 :30؛ يش 15 :24؛ مز6: 33؛ اش26 :40؛ ار5: 27؛ اع 25، 24: 17؛1كو 6: 8؛ اف:3
 9؛كو10: 3؛ عب3: 11؛ عب9: 12؛1يو3 :1؛ رؤ11 :4
مادة  -6في العناية
نؤمن بأن اهلل متعال فوق كل أعماله ومتداخل فيها جميعها وبأنه حامل كل األشياء بمشيئته وقدرته الفائقتين ،معتنيًا بخالئقه
ومحافظًا عليها بمقتضي نواميس وجودها ،وهو يسوس كل الحوادث ويديرها لمدح مجده .ونؤمن بأنه وأن كانت األمور عالقة ثابتة
بمقاصد اهلل األزلية بصفة كونه العلة األولية إال أنها تجري بواسطة فعل أسباب ثانوية .على أن اهلل قد يعمل بغير الوسائل والوسائط
الطبيعية كبرهان خارق العادة على وجوده.
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خر18 :15؛ يش17: 24؛ نح6: 9؛ مز28 :22؛ مز7 :47؛ مز15-13: 77؛ مز1: 93؛ مز19 :103؛ مز6 :135؛ مز15، 9: 145؛
اش26: 40؛ حز27 :21؛ دا25 :4؛ زك9 :14؛ مت45 :5؛ مت26 :6؛ اع  23 :2؛ اع28، 25: 17؛ اع31، 24: 27؛ رو36: 11؛
يع17 :1؛ 1بط7 :5
مادة  -7في المالئكة
نؤمن بأن اهلل خلق فئة من الكائنات العاقلة أعلى من البشر خالدين مقتدرين قوة ليكونوا خدامًا لعمل مشيئته .وأن هؤالء درجات
متنوعة .وأنهم إذ وضعوا تحت االمتحان حفظ بعضهم قداستهم األصلية وتثبتوا فيها ،بينما سقط البعض في الخطية وال يزالون في
حال السقوط .وأن المالئكة القديسين هم خدمة العناية اإللهية لصالح ملكوته تعالى وخير الجنس البشري .وأن المالئكة الساقطين بقيادة
شخص رئيسهم الشيطان يعملون في تأسيس ملكوت شر بإغواء الناس وإفسادهم.
تك1 :19؛ مز11 :91؛ مز21-20: 103؛ مت3 :4؛ مت41 :13؛ مت31 :24؛ يو44 :8؛ اع53 :7؛ اع11-7 :12؛ 2كو4:4؛ اف:1
21؛ اف12، 11: 6؛ 1تي21 :5؛ عب14 :1؛ 1بط22 :3؛ 2بط4 :2؛ يه 6؛ رؤ3-1: 20
مادة  -8في خطية اإلنسان
نؤمن بأن اَدم أبانا األول خلق بال خطية ،ووعد بالحياة األبدية على شرط الطاعة الكاملة إلى حين تحت قصاص الموت الجسدي
والروحي إذا عصى .وأنَّ اَدم بصفة كونه أبًا للجنس البشري تعين نائبًا عنهم .وأنَّه تعدي الوصية اإللهية مجربًا من إبليس فسقط بتعديه
من حالته األصلية حالة القداسة والشركة مع اهلل وصار عبدًا للخطية .وأنَّه بسبب خطيته وقع تحت الدينونة جميع البشر المتناسلين منه
تناسالً طبيعيًا ويولدون بطبيعة خاطئة بعيدة عن اهلل منها تصدر جميع الخطايا الفعلية .وإنَّه ليس في طاقة احد أن يخلص نفسه من حالة
الجرم والفساد هذه.
تك17، 16: 2؛ تك19 :3؛ هو7 :6؛ يو44 :6؛ يو34 :8؛ رو20، 19: 3؛ رو 17 ،14 ،12 : 5؛ رو23 :6؛ 1كو14 :2؛ 1كو15
22:؛ 2كو3: 11
مادة  -9في الخالص
نؤمن بأن اهلل الذي هو غني في الرحمة ،من أجل محبته الغير المحدودة للعالم ،قطع قبل كل الدهور مع ابنه الوحيد عهد نعمة،
فيها صار االبن نائبًا عن الخطاة ووسيطًا لهم لدى اهلل راضيًا فضالً بأن يضمن لهم خالصًا كامالً باتخاذه طبيعتهم البشرية ،وبعيشته
عيشة الطاعة الكاملة ،وبموته النيابي ،ليوفي الناموس اإللهي حقه ويعد برًا كامالً لكل من يؤمن به .وبأنَّه بسبب هذا العهد قدم حاالً
بعد السقوط وعد بالفداء .وإتمامًا لهذا الوعد جاء المسيح في ملء الزمان إلى العالم وصنع خالصًا كافيًا للجميع ومناسبًا لهم .وأنَّ الذين
يقبلون هذا الخالص إذ يولدون والدة جديدة ،يعادون إلى شركة اهلل ويمنحون رغبة في ترك الخطية والعيشة ويصيرون ورثة للحياة
األبدية.
تك15: 3؛ مز8، 7: 40؛ اش21 :42؛ اش6-4: 53؛ اش1 :55؛ ار3 :31؛ يو12 :1؛ يو16 :3؛ يو24 :5؛ يو29: 10؛ يو26-1 :17؛
اع31 :5؛ رو22 :3؛ رو11-1: 5؛ رو30، 5: 8؛ رو4 :10؛ رو1 :12؛ 1كو30 :1؛ غل5، 4: 4؛ اف7 :1؛ اف5، 4: 2؛ اف:4
24-20؛ 1تي5 :2؛ تي3، 2 :1؛ عب25، 22 :7؛ عب6 : 8؛عب 28، 15، 12: 9؛ عب24 :12؛ عب20: 13؛ 1بط24: 2؛  1يو:4
10؛ 1يو12، 11: 5؛ رؤ17 :22
مادة  -10في االختيار
نؤمن بأنَّ األب السرمدي؛ قبل تأسيس العالم ،حسب مسرة مشيئته ،أعطى البنه شعبًا هم جمع ال يعد مختارون في المسيح
للخالص والقداسة والخدمة وأنَّ جميع الذين يبلغون سن التمييز من هؤالء يقبلون هذا الخالص باإليمان والتوبة .وإنَّ جميع الذين
يموتون في سن الطفولية وسائر الباقين الذين أعطوا من اآلب لالبن ولم تصل إليهم وسائط النعمة الخارجية يتجددون ويخلصون
بالمسيح بواسطة الروح القدس الذي يعمل متى يشاء ،وحيث يشاء ،وكيف يشاء.
مر15، 14: 10؛ لو16 :18؛ يو39، 37: 6؛ يو9، 6: 17؛ اع3: 10؛ اع48: 13؛ اع27 :17؛ رو30، 29: 8؛ اف4: 1؛ اف10: 2؛
 2تس13 :2؛ 2تي9: 1؛ 1بط2، 1: 1؛ رؤ9: 5؛ رؤ9 :7
مادة  -11في اهلل األب
نؤمن بأن االَب هو األقنوم األول في الالهوت في رتبة الوظيفة والعمل .وأنَّه ،بكيفية ال تدرك ،هو االَب لالبن الوحيد بالوالدة
األزلية وأنَّ منه ومن االبن ينبثق الروح القدس .وأنَّه في وحدة وشركة متبادلتين مع االبن والروح القدس .وأنَّه المبدع األصلي في
الخلق والفداء .ونؤمن بأنَّه آب لجميع البشر من حيث هم خليقته األدبية العاقلة المصنوعة على شبهه .وبأنَّه أحب البشر محبة تفوق
إحسانه العام فأعد لهم خالصًا مشتركًا كلفه تضحية ذاتية ال يعبر عنها .وأن الناس مع كونهم خطاة وقد فقدوا امتيازات البنوية وأنكروا
التزاماتها إال أنَّه ال يزال موجودًا فيهم آثار صورة أبيهم السماوي وال يزالون يتمتعون بنصيب في عنايته وجوده .نؤمن بأبوية اهلل
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بمعنى ممتاز بالنسبة ألولئك الذين يصيرون أوالدًا له بالتجديد والتبني والذين يلبون نداء محبته بروح البنوة وأنَّه بعالقته األبوية مع
هؤالء يتم م رغائبه نحو البشر .وأنَّه يرحب بهم للدخول في الشركة معه ويجعلهم شركاؤه في قداسته ويتمم لهم قصده الصالح في كل
ما يختص بخيرهم الزمني واألبدي.
تك27، 26 :1؛ تك2: 6؛ عد22 :16؛ مز7: 2؛ اش16: 63؛ مل10 :2؛ مت17 :3؛ مت45 :5؛ مت9 :6؛ مت5 :17؛ لو38 :3؛
لو32-11: 15؛ يو18، 14 :1؛ يو16 :3؛ يو26، 20 :5؛ يو29 :10؛ يو28: 16؛ اع33 :2؛ اع29-26 :17؛ رو15، 14، 11: 8
28،؛ 1كو6 :8؛ غل26 :3؛ غل6 :4؛ اف15، 14: 3؛ عب5، 3، 2 :1؛ عب10، 9: 12؛ يع9: 3؛ 1بط17، 11، 3 :1؛ 2بط4 :1؛
1يو9، 7 :4
مادة  -12في الرب يسوع
نؤمن بأنَّ الر ب يسوع هو أبن اهلل األزلي ببنوة طبيعية ضرورية كائنة في جوهر الالهوت .وأنَّه بمحض اختياره أخلي نفسه
من مجده وجالله اإللهين وصار إنسانًا باتخاذه لذاته جسدًا حقيقيًا ونفسًا حقيقية بال خطية .إذ حبل به بقوة الروح القدس وولد من مريم
العذراء .وأنَّه لذلك اله حق وإنسان حق ذو طبيعتين كاملتين متميزتين-الالهوت والناسوت-متحدين في أقنومه الواحد ال تفترقان البتة.
وأنَّه بصفته اإلله المتأنس هو الوسيط هو الوسيط الوحيدين اهلل والناس الذي به وحده ينبغي أنَّ نخلص .ونؤمن بأنَّ الرب يسوع المسيح
مسح بالروح القدس ليكون لنا نبيًا وكاهنًا وملكًا كامالً أبديًا .وأنَّه أعلن إرادة اهلل ومشورته .وأنَّه ألجل فدائنا ألجل فدائنا أكمل كل بر
بطاعته المقدسة وبذبيحته الكفارية ألجل خطية العالم .وأنَّه بعد موته على الصليب ودفنه قام من األموات بجسده وصعد إلى السماء
حيث يشفع في شعبه على الدوام .وأنَّه حال في المؤمنين ساكن في قلوبهم مانح لهم جدة الحياة والقوة جاعالً إياهم شركاء فيه وفي ماله.
وأنَّه جالس عن يمين اهلل ،رأسًا لكنيسته وملكوته ،وله سلطان على جميع المخلوقات العاقلة والغير العاقلة .وأنَّه سيأتي ثانية في مجد
ليبطل الشر ويرد كل شيء.
مت20: 1؛ مت15 :3؛ مت20-16 :28؛ لو35-30: 1؛ لو22، 21: 3؛ لو18: 4؛ يو33، 18، 14، 1 :1؛ يو16، 13 :3؛ يو36 :10؛
يو6 :14؛ يو5: 15؛ يو5: 17؛ يو29-19 :20؛ اع11-9: 1؛ اع33 :2؛ اع21 :3؛ اع12 :4؛ اع38 :10؛ رو24،25 :3؛ رو3 :8
34، 32، 17،؛ رو5 :9؛ 1كو25، 4، 3 :15؛ غل12 :1؛ غل5، 4 :4؛ اف23-20 :1؛ اف17 :3؛ في11-6 :2؛ 2تس10-7 :1؛
1تي15 :1؛ 1تي5 :2؛ عب13، 8، 5 :1؛ عب14 :2؛ عب26، 25 :7؛ عب24 :12؛ 1بط13، 7 :1؛ 1بط22 :3؛ 1يو5 :1؛ 1يو:2
2، 1؛ 1يو2: 4؛ رؤ6، 5 :1
مادة  -13في الروح القدس
نؤمن بأنَّ الروح القدس كائن ذو شخصية حقيقية وهو األقنوم الثالث في الالهوت منبثق من االَب واالبن ،يؤمن به ويحب
ويطاع ويعبد مع االَب واالبن ،وأنَّه اشترك في عمل الخلق .وهو رب كل حياة ومعطيها .وأنَّه حاضر مع البشر فيكل مكان ليرغبهم
في عمل الخير ويمنعهم عن الشر .وأنَّه تكلم باألنبياء والرسل وأوحى إلى جميع كتبة األسفار المقدسة ليعصمهم عن الخطأ في تدوين
فكر اهلل وإرادته .وأنَّه قد كانت له عالقات خاصة مع الرب يسوع المسيح ،إذ بقوته اتخذ أبن اهلل طبيعتنا بدون أن تدنس بالخطية.
وبإرشاده وبمعونته وبتعضيده تمم المخلص عمله كوسيط وإنَّه إليه موكولة خدمة اإلنجيل بكيفية خاصة فيصحبها بقوته المقنعة ويفعل
برسالته في عقول الناس وضمائرهم حتى ال يبقي عذر للذين يرفضون الرحمة المقدمة لهم فيها .ونؤمن بأنَّ الروح القدس هو العامل
الوحيد الفعال في تخصيص الفداء إذ يبكت الناس على الخطية ،وينيرهم في معرفة الحقائق الروحية ،ويسوقهم لإلصغاء إلى دعوة
اإلنجيل ،ويتحدهم بالمسيح ،ويسكن فيهم بصفته مصدر اإليمان والقداسة والتعزية والمحبة .وإنَّه يمكن في الكنيسة كشخص حي جاعالً
فرائضها فعالة مانحًا أعضائها مواهب ونعمًا متنوعة ،داعيًا خدامها ،وماسحًا إياهم للخدمة المقدسة مؤهالً سائر الموظفين لعملهم
الخاص وأنَّه به تحفظ الكنيسة ،وتبنى ،وتمتد في كل العالم ،وتتمجد أخيرًا في السموات مع المسيح.
تك2: 1؛ 2صم2: 23؛ أي13 :26؛ مز7 :139؛ زك6 :4؛ مت25-18 :1؛ مت1 :4؛ مت28 :12؛ مت19 :28؛ لو35 :1؛ لو14 :4؛
يو26، 16 :14؛ يو26 :15؛ يو14-7 :16؛ اع8، 2 :1؛ اع38، 4-1: 2؛ اع51: 7؛ اع17 :8؛ اع38 :10؛ اع7: 16؛ رو11، 9 :8
26، 16، 13،؛1كو13 -10 ،4 :2؛ 1كو4: 12؛ 2كو14 :13؛غل6 :4؛ غل25، 23-16 :5؛ اف18 :2؛اف16: 3؛ اف30 :4؛ في:1
19؛ 1تس5 :1؛ عب14 :9؛ 1بط11 :1؛ 2بط21 :1؛ 1يو20: 2
مادة  -14في الكفارة
نؤمن بأنَّ ربنا يسوع المسيح بعمل نعمته االختياري بمقتضي تعيين األب بذل نفسه فدية ألجل الجميع .وأنَّه بصفة كونه نائبًا
عن اإلنسان الخاطئ كأن موته ذبيحة كفارية غير محدودة ،أوفت حق عدل اهلل وقداسته وكرست طريقها للقدوم إلى اهلل لنوال الغفران
والتجديد .وأنَّ هذه الكفارة وهي مقدمة ألجل خطية العالم ال تصير فعالة ،إال ألولئك الذين يناقدون بالروح القدس إلى اإليمان بالمسيح
كمخلص لهم.
مز8، 7: 40؛ مز7: 139؛ مت28 :20؛ يو29: 1؛ يو16 :3؛ يو18 :10؛ رو25 :3؛ رو4، 3 :8؛ 1كو3 :15؛ غل20 :2؛ غل:3
13؛ 1تي6-4 :2؛ 1تي10 :4؛ عب19، 14، 10-5 :10؛1بط19 :1؛1يو2: 2؛ 1يو10 :4
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مادة  -15في دعوة اإلنجيل
نؤمن بأنَّ اإلنجيل هو إعالن نعمة اهلل للخطاة كخطاة وأنَّه فيه يقدم الخالص مجانًا وبال شرط في المسيح لكل الذين يسمعونه
كيفما كانت صفاتهم أو ظروفهم .وإنَّ هذه التقدمة هي حد ذاتها باعث أصلي على الطاعة وأنَّ ال شيء يمنع قبولها سوى العناد األثيم.
اش1: 55؛ مت13 :9؛ مت28 :11؛ يو16 :3؛ يو37 :6؛ رو17، 16 :1؛ رو10-8: 10؛ اف14، 13 :1؛ عب7 :4؛ رؤ17 :22
مادة  -16في التجديد
نؤمن بضرورة التجديد الذي به نحن األموات روحيًا بالطبيعة نصير خليقة جديدة مثبتين في االتحاد بالمسيح معتقين من عبودية
الخطية أحياء هلل وأنَّ هذا هو عمل الروح القدس المباشر الذي يغير الميل السائد في النفس بعمل قوته السري مباشرة .وأنَّ تجديد الذين
يبلغون سن التمييز يتم عادة باستعمال كلمة الحق اإللهي.
حز19: 11؛ يو 6-3:3؛1كو30 :1؛ 2كو17 :5؛ غل7-5 :4؛ اف5، 1: 2؛ اف26: 5؛ تي6، 5: 3؛ يع18 :1؛ 1بط23 :1
مادة  -17في اإليمان الخالصي
نؤمن بأنَّ اإليمان الخالصي هو عطية اهلل وأنَّه ليس مجرد التصديق بأنَّ الرب يسوع المسيح هو مخلص الخطاة بل أيضًا قبوله
من كل القلب مخلصًا وتخصيصه للنفس واالتكال الكامل عليه .وأنَّ هذا اإليمان الذي يتناول اقتناع العقل واتكال القلب وطاعة اإلرادة
يرتكز فقط على عطية المسيح المجانية العمومية المقدمة في اإلنجيل للخطاة من البشر .وأنَّ هذا اإليمان هو الشرط والوسيلة الضروريان
الكافيان لنوال كل عطية روحية وللتحقيق من الخالص تدريجيًا.
مر15 :1؛ يو12 :1؛ يو16 :3؛ يو28، 27: 20؛ اع43 :10؛ اع9 :15؛ رو17 :10؛ رو14 :13؛ غل16 :2؛ غل6 :5؛ اف8 :2؛
كو6 :2؛ 2تي12 :1؛ عب15 :3؛ عب6 :11؛ يع26-14 :2؛1بط21 :1؛ 1يو10 ،4 :5
مادة  -18في التوبة
نؤمن بأنَّ اإليمان الخالصي يأول إلى التوبة التي هي في جوهرها رجوع من الخطية إلى اهلل ،مقترنًا ليس فقط بالحزن على
الخطية بل أيضًا بكراهتها وبرغبة صادقة وعزم خالص على إطاعة شريعة اهلل العادلة .وأنَّها وأن تكن تنشأ في الخاطئ المؤمن
بواسطة الروح القدس فهي تصدر عن شعور بالخطية من حيث هي جرم ونجاسة وعن إدراكًا لرحمة اهلل في المسيح وأنَّها ال يعول
عليها للتفكير عن الخطية أو لتكون أساسًا للغفران ومع ذلك فهي ضرورية بهذا المقدار حتى أنَّه لن يخلص أحد بدونها .وأنَّها تتبرهن
بالتذلل واالعتراف بالخطية أمام اهلل وبالتعويض عن اإلساءات التي لحقت باآلخرين.
اش5: 6؛ مت8، 2 :3؛ لو8، 3: 3؛ لو32 :5؛ لو5: 13؛ لو18 :15؛ لو47: 24؛ يو8 :16؛ اع38 :2؛ اع9: 15؛ اع21 :20؛ اع:26
20؛ رو4 :2؛ رو24 :7؛ 2كو11، 10: 7؛ 1تس9 :1؛ 2بط9 :3
مادة  -19في التبرير
نؤمن بأنَّ التبرير هو حكم قضائي من اهلل يضع الخطاة في نسبة جديدة إلى ذاته تعالى وإلى شريعته وذلك بمقتضى نعمته
المجانية ومن ثم تغفر لهم خطاياهم ويقبلون كأبرار لديه .وأنَّ العلة األساسية ليست عمالً تم فيهم أو صدر منهم بل هي مجرد بر
المسيح الكامل المتضمن كل ما قام به في سبيل الطاعة وكل ما احتمله من اآلالم فقط .وأنَّ برهان التبرير هو السيرة المقدسة والتقوى.
اش11 :53؛ اع39 :13؛ رو26-22: 3؛ رو 25 :4؛ رو18، 16، 9، 1 :4؛ رو22 :6؛ رو33، 30، 1 :8؛ 1كو11 :6؛ غل16 :2؛
غل24 :3؛ اف7 :1؛ في9: 3؛ تي7 :3؛ يع18 :2
مادة  -20التبني
نؤمن بأنَّ التبني هو فعل نعمة اهلل المجاني ة الذي به يقبل المتبررون في عداد أوالده المخلصين ويوضع أسمه عليهم ويعطون
روح أبنه ويكونوا موضوع عنايته وتأديبه األبويين ويفوزون بالدخول إلى حرية أهل بيت اهلل وامتيازاتهم ويصيرون ورثة جميع
المواعيد ووارثين مع المسيح في المجد.
يو12 :1؛ رو23، 17-15 :8؛ 2كو18 :6؛ غل26 :3؛ غل6-4:4؛ اف5 :1؛ تي7 :3؛ عب8، 7: 12؛ 1يو1 :3؛ رؤ12 :3
مادة  -21في التقديس
نؤمن بأنَّ التقديس هو مواصلة العمل لتكميل التغيير العظيم الناشئ عن التجديد .فهو خالص تدريجي من سلطان الخطية ونجاستها
مع نمو متماثل في الخلق المقدس .وأنَّه يتم بقوة الروح القدس في المؤمن الذي به يتمكن اإلتحاد بالمسيح وتتقوي األميال المقدسة .وأنَّه
في التقديس يكون المؤمنون عاملين مع الروح القدس إذ إنَّهم مدعوون لإليمان والتوبة وللطاعة الحقيقية في النية والعمل ولتكريس
ذواتهم إلرادة اهلل ولالجتهاد في ممارسة وسائط النعمة .وأنَّه وأن يكن بسبب نقص اإليمان وضعف الطبيعة البشرية ال يتسنى البلوغ
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إلى الكمال في الحياة الحاضرة إال أنَّه يجب على المؤمنين أن يجعلوا غرض حياتهم المطابقة التامة إلرادة اهلل ،الغرض الذي يزدادون
قربًا منه بازدياد اختبارهم في المسيح وتخصيصه لهم أكثر فأكثر.
مز13، 12: 19؛ حز25 -17 :36؛ مت48 :5؛ يو17 :17؛ اع9 :15؛ اع 32: 29؛ رو14، 12، 6-1 :6؛ رو23، 18 :7؛ رو-13 :8
رو14 :13؛ 1كو30 :1؛ 1كو11 :6؛ 2كو18 :3؛ 2كو1 :7؛ غل20 :2؛ غل24، 17، 16 :5؛ اف4: 1؛ اف19-16 :3؛ اف11 :4
24، 23، 16، 15، 12،؛ اف26 :5؛ اف10 :6؛ في13، 12 :2؛ في14-12 :3؛ في13 :4؛ كو11، 10 :1؛ 1تس23 :5؛ 2تس:2
13؛ 2تي21 :2؛ عب14، 1 :12؛ 1بط2: 1؛ 1بط11: 2؛ 2بط18 :3؛ 1يو10-5 :1؛ 1يو9، 6 :3؛ 1يو4 :5
مادة  -22في اإلتحاد بالمسيح
نؤمن بأنَّ جميع الذين يقبلون المسيح باإليمان الخالصي يتحدون به إتحادًا سريًا بالروح القدس .وأنَّه بذلك تصير لهم عالقة
حيوية به كحامل الخطية ومعطي الحياة فيضمن قبولهم لدي اهلل وتجديد طبيعتهم ونموهم في القداسة وقوة اإلثمار .وأنَّ المؤمنين
بإتحادهم هكذا بالمسيح كراسهم وبتعزيتهم بحياته العاملة فيهم هم مرتبطون معًا في هيئة واحدة روحية تسمى جسد المسيح.
يو19 :14؛ يو5-1 :15؛ يو23-21: 17؛ رو 5-3: 6؛ رو1 :8؛ 1كو30 :1؛ 1كو27، 13، 12 :12؛ 2كو11، 10 :4؛2كو17 :5؛
اف23 :1؛ اف30 :5؛ كو19، 10 :2
مادة  -23في ضمان المؤمنين
نؤمن بأنَّه بمقتضي قصد اهلل األصلي ،ومحبته الغير المتغيرة ،وعمله الدائم ،يثبت إلى النهاية في حالة نعمة جميع الذين اتحدوا
بالمسيح اتحادًا حيويًا وصاروا أعضاء في جسده السري ويتكلمون أخيرًا في المجد .وأنَّه وإن سقط هؤالء في الخطية وصاروا تحت
سخط اهلل األبوي إلى أن يتذللوا ويعترفوا ،فإنَّهم ال يرتدون أبدًا ارتدادًا نهائيًا .وأنَّ ثبات المؤمنين هذا يتم بالروح القدس ،وفقًا لطبيعتهم
العقلية باستعمال إنذارات الكتاب المقدس وتحذيراته وإرشاداته الموجهة إليهم والمستخدمة لتربية النفس على امتحان ذاتها والسهر
والصالة وممارسة الفرائض المقدسة بكل أمانة.
مز7-1: 51؛ مز23 :73؛ ار3 :31؛ ار40 :32؛ مت24:24؛ مت74-69 :26؛ لو32، 31: 22؛ يو31: 8؛ يو29، 28: 10؛ يو:17
24، 11، 3، 2؛ رو 39- 31 : 8؛1كو  9 ، 8 :8؛ 1كو  27: 9؛ اف  30 :4؛ في  6 : 1؛2تس3 : 3؛ 2تي  19 :2؛ عب 12 :3؛عب
 7، 1 :4؛ عب 10، 9، 6- 4 :6؛ عب 25 :7؛ عب 14، 10 :10؛ عب 21، 20 :13؛ 1بط 9، 8، 5 :1؛ 2بط 10 :1؛ 1يو 17 :2
 27، 19،؛ 1يو 9: 3؛ يه 24 ، 21 ، 20
مادة  -24في اليقين
نؤمن بأنَّ للمؤمن من بداية إيمانه يقينًا بأنَّه مخلص ،يقينًا متناسبًا مع قوة إيمانه .وهذا اليقين األولى مبني على وعد اهلل وقوته
وأمانته .وأنَّه فوق ذلك يبلغ إلى يقينه الحس أو الشعور بواسطة نواله نعم أوالد اهلل نواالً محسوسًا وشهادة الروح القدس الداخلية .وأنَّه
يعد امتيازًا لكل مؤمن وواجبًا عليه أن يجد للحصول على يقينية الخالص المحسوسة هذه التي بها يعيش في فرح وسالم ويتنشط أكثر
بالمحبة والشكر هلل وينقاد لطاعة أكمل وخدمة أتم.
مز  ; 6 -1 :23مز  26- 23 :73؛ رو 5 ،2 :5؛ رو 39 ، 38 ،16 :8؛ رو 13 :15؛  2كو  22 ،21 :1؛ اف 14 ،13 :1؛ اف :4
 30؛ كو  2:2؛  2تي  12 :1؛ تي  14 -11 :2؛ عب 19 -17 ،11 :6؛ عب  22 :10؛  1بط  3 :1؛  2بط  11 ،10 ،4 :1؛  1يو :2
 3؛  1يو 24 ،21 ،19 ،14 ،3 ،2 :3؛  1يو  16 ،13 :4؛  1يو 13 :5
مادة  -25في ناموس اهلل
نؤمن بأنَّ شريعة اهلل األدبية الملخصة في الوصايا العشر والتي نادي بها األنبياء وظهرت في حياة يسوع المسيح وتعاليمه هي
التزام دائم .وأنَّها تتطلب ليس فقط األقوال واألعمال الحسنة بل أيضًا األميال والحاالت الفكرية الحسنة .وأنَّها نافعة لكل البشر إذ تضع
أمامهم إرادة اهلل المقدسة غير المتغيرة وتكشف الخطية أمامهم في صورتها الحقيقية وتعد الطريق إلنجيل النعمة .وأنَّ المؤمنين ولو
أنَّهم بسبب تبريرهم ليسوا تحت الناموس كشرط للخالص إال أنَّهم ملتزمون بالطاعة له كقانون للعمل ومقياس لألخالق.
مز 11، 8، 7: 19؛ مز 4: 119؛ ار 33 :31؛ مت  48 -21 ،19 -17 : 5؛ مت 34 -1 :6؛ مت 40 -37 :22؛ اع 39 :13؛ رو :3
31 ، 20؛ رو 14 : 6؛ رو 25 ،22 ،14 ،12 ،9 ،7 ،6 ، 4 : 7؛ رو4 : 8؛ رو4: 10؛ رو8: 13؛1كو 19 :7؛ 1كو  21 ،20 :9؛
غل  16 :2؛غل 24 ،21 ،13 : 3؛ غل5 ،4 : 4؛ غل 14 :5؛ اف  2 :6؛ 1تي 8 : 1؛ عب 10 :8؛ يع  25 :1؛ يع 12، 9 ،8 :2؛
1يو 8، 4،7 ،3 :2
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مادة  -26في دراسة كلمة اهلل
نؤمن بأنَّ الكتاب المقدس بصفة كونه كلمة اهلل المكتوبة مناسب لحاجات اإلنسان الروحية ألنَّه يتضمن كل تعليم ضروري
للخالص وكل ما يتعلق بالحياة والتقوى .وأنَّه لذلك يستحق ويتطلب إلتفاتنا المقترن باالحترام مع تأملنا العميق .وأنَّ قراءة الكلمة
ودرسها وفحصها بذهن إنارة الروح القدس وبالتأمل المقترن بالصالة تصير على الدوام واسطة فعالة تغير السيرة والسريرة.
مز  3- 1 :1؛ مز7: 19؛ مز130 : 119؛ مت42: 21؛ مت 29 :22؛ لو32 ، 27: 24؛ يو 39 :5؛ اع35- 30 :8؛ اع11 :17؛
رو4 :15؛ اف18 ،17 :6؛1تي 6 :4؛ 2تي  17 -15 :3؛ عب 2 :4؛ يع25 ،21 :1
مادة  -27في الصالة
نؤمن بأنَّ الصالة شرط الزم للشركة مع اهلل ومطلب حيوي للنمو الروحي ونوال المراحم الموعود بها .وإنَّه يجب أنْ تقدم باسم
المسيح وباالعتماد على استحقاقاته وبمساعدة الروح القدس .وإنَّها تشمل الخشوع ،والشكر ،وشوق النفس ،وسكب القلب ،في مناجاة
اهلل واالعتراف بالخطية ،والتقصيرات ،والتضرع ألجل الغفران ،وألجل جميع البركات الموعود بها في اإلنجيل ،وطلب الخيرات
الزمنية الموافقة لمشيئة اهلل .وإنَّ ذكر اآلخرين أمام عرش النعمة التزام ال يمكن بدونه أنْ يتحقق تمامًا حياة الصالة .وإنَّ اهلل قد جعل
لصالة أوالده ألجل اآلخرين مكانًا جوهريًا في تخليص الناس ،وتقدم ملكوت اهلل ،وعمل مشيئته على األرض.
نح11 -4 :1؛ مز1 :17؛ مز5 :32؛ مز8 :62؛ مز6 :122؛ حز37 :36؛ دا4 :9؛ مت44 :5؛ مت15 -9 :6؛ مت 11، 8 ،7 :7؛
مر24 :11؛ لو4 -2 :11؛ لو14 -9 :18؛ يو 14 ،13 :14؛ يو24 ،23 :16؛ اع 11 :9؛ رو27 ،26 :8؛ 1كو 2 :1؛ اف-15 ،3 :1
23؛ اف19- 14 :3؛ اف 19 ،18 :6؛ في9 :1؛ في6 :4؛ كو12 ،3 :4؛ 1تس25 :5؛ 1تي  8، 4 -1 :2؛ عب16 :4؛ يع8 -5 :1؛
يع16 :5؛ 1بط 5 :2؛  1يو9 :1؛ 1يو 15 ،14 :5؛ يه 25 ،21 ،20
مادة  -28في التسبيح
نؤمن بأن اهلل من أجل كماالت مجده الظاهرة في الخلق والعناية والفداء مستحق لكل تسبيح وعبادة .وأنَّ التسبيح باعتبار كونه
جزءً معينًا من أجزاء العبادة يقوم بكلمات مقترنة بنغمات موسيقية وأنَّ المزامير الموجودة في الكتاب المقدس هي المعتمدة ألجل
االستعمال الدائم في التسبيح لكونها وحيًا إلهيًا ولسموها والقصد البيَّن فيها .بما أنَّ المحفل العام للكنيسة المشيخية المتحدة بالتئامة
سنة 1925قرر بأن ينتخب عدد من الترانيم المطابقة لروح الكتاب المقدس وتعليمه .وقد أنتخب  150ترنيمة وألحقها بنظم المزامير
وطبعها معه في مجلد واحد .لذلك يجوز للسنودس أن يختار بعض الترانيم الموافقة إللحاقها بكتاب نظم المزامير واستعمالها في
الكنائس.
2صم2 ، 1 :23؛ 1أخبار 23 ،9 -7 :16؛ 2أخبار 30 :29؛ مز7 ،6 :47؛ مز 2، 1 : 95؛ مز 2 :105؛ مز3 : 137؛ مز1 :147؛
مز2 ، 1 :150؛ مت 30 :26؛ لو42 :20؛ لو44 :24؛ اع20 :1؛ رو9 :15؛ اف14 ،12 ،6 :1؛ اف19 :5؛ كو16 : 3؛ 2تي-16 :3
رؤ11 :4؛ رؤ14 -9 :5؛ رؤ3 :14؛ رؤ4 ،3 :15
مادة  -29في حفظ يوم الراحة
نؤمن بأنَّ الراحة المقدس ،الذي هو في األصل تذكار للخلق ،نظام مؤسس على إرادة اهلل المعلنة جعل لمنفعة اإلنسان الجسدية
واألدبية والروحية وقد قصد به أن يكون ألجل كل األجيال وجميع األمم .وأن استبدال اليوم األخير من األسبوع باليوم األول منه تذكارًا
لقيامه فادي البشر جري بمثال المسيح نفسه وبمصادقة الرسل .وأن يوم الراحة أو يوم الرب يجب أن يتقدس بروح الشكر ألجل
البركات التي يأتي بها االمتناع عن األعمال العالمية والتنزهات الدنيوية وفي ماعدا أعمال الضرورة والرحمة أن يكرس اليوم للعبادة
الجمهورية والفردية والتهذيب الروحي واألعمال المسيحية« .نؤمن بأن يوم الرب ،مع أنَّه غير معتبر مدنيًا في بعض البالد يوم عطلة
قانونية ،يجب حفظه وينبغي تقديم الصالة والدعاء هلل ليمنح بالدنا هذه البركة العظمة والمزية الكبرى».
تك3 ،2 :2؛ خر11 - 8 :20؛ خر13 :31؛ ال30 :19؛ نح22 -15 :13؛ اش  7 -2 :56؛ اش14 ،13 :58؛ اش23 :66؛ ار-24 :17
27؛ مت18 ،17 :5؛ مت12 -2 :12؛ مر28 ،27 :2؛ لو16 :4؛ يو26 ،19 :20؛ اع1 :2؛ اع7 :20؛ 1كو 2 :16؛ رؤ10 :1
مادة  -30في الفرائض المقدسة
نؤمن بأن المعمودية والعشاء الرباني فريضتان رتبهما المسيح ولهما قانونية والتزام دائمان .وإنَّهما عالمتا العهد الجديد ،وختماه،
ووسيلتا اتصال النعمة الحقيقي للذين يقبلونهما باإليمان .وإنَّه بممارستهما تتعرف كنيسة المسيح بربها وتتميز عن العالم تميزًا منظورًا.
نؤمن بأنَّ المعمودية بالماء باسم األب واالبن والروح القدس هي الفريضة التي بها يشهر اإلنسان عضويته في الكنيسة وفيها
اإلشارة إلى االتحاد بالمسيح والتجديد والتطهير بالروح وغفران الخطايا وتعهدنا نكون للرب .وإنَّ ممارستها تكون قانونية سواء
أجريت بسكب ا لماء على المعمد ،أو رشه به ،أو بتغطيسه فيه .غير أنَّ كيفية ممارستها ليست باألمر الجوهري .وإنَّه يعمد ليس فقط
المؤمنون البالغون بل أيضًا أوالد المؤمنين قبل بلوغهم سن التكليف بناء على إيمان الوالدين الذين يمتلكون ألجل أوالدهم الفوائد المقدمة
في هذه الفريضة ويتعهدون بأنْ يربوهم في تأديب الرب وإنذاره .نؤمن بأن العشاء الرباني هو فريضة الشركة مع المسيح التي فيها
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يقدم الخبز والخمر ويتناوالن بالشكر تذكارًا له ولذبيحته على الصليب .والذين يتناولونهما باإليمان يشتركون في جسد الرب يسوع
المسيح ودمه بكيفية روحية لبنيانهم في النعمة .وإنّه ال يجوز البتة ألحد أنْيتقدم إلى هذه الفريضة بدون سبق امتحان لنفسه من حيث
الرغبة الصادقة في التطهير من كل خطية واإليمان الحي الحقيقي بالمسيح الرب والمحبة األخوية للجميع .وإنَّ جميع الذين اعترفوا
بإيمانهم بالمسيح ويعيشون عيشة مسيحية يدعون إلى عشاء الرب.
تك7 :17؛ اش15 :52؛ حز25 :36؛ مت30 -26 :26؛ مت19 :28؛ مر16 -13 :10؛ مر25 -22 :14؛ لو17 -15 :18؛ لو:22
20 -17؛ يو5 :3؛ يو58 -48 :6؛ اع41 -38 :2؛ اع38 ،37 ،12 :8؛ اع33 ، 15 :16؛ اع16 :22؛ رو11 :4؛ رو4 ،3 :6؛ 1كو:7
14؛ 1كو21 ،17 ، 16 ،4 -1 : 10؛ 1كو34 -23 :11؛ 1كو13 :12؛ غل27 :3؛ اف 26، 25 :5؛ كو12 :2؛ تي5 :3؛ 1بط21 :3
مادة  -31في األقسام والنذور المشروعة
نؤمن بأن القسم ضرب من ضروب العبادة الدينية فيه نستشهد اهلل الحي الوحيد الحقيقي بكل احترام على صحة ما نقره أو ما
نلزم أنفسنا طوعًا بفعله في المستقبل تحت طائلة دينونة اهلل إذا كنا نكذب أو نحنث في تعهداتنا .وأنَّ الظروف المناسبة التي يجوز فيها
القسم هي التي تتعلق بمصالح خطيرة مشروعة والتي فيها يكون استشهاد اهلل ضروريًا لضمان الثقة وأنَّها المشاجرة والتي فيها يفرض
القسم من هيئة شرعية كنسية أو حكومية .نؤمن أنَّ النذر هو وعد يصرح به رسميًا أمام اهلل شكرًا ألجل نوال مراحمه أو انتظارا
لنوال ما نبتغيه .وأنَّه مقدس كالقسم ألننا إنما أمام اهلل تعالي نعد .وأن النذر ال يلزمنا يفعل ما هو غير جائز أو غير ممكن وال بما يكون
فيه إيفاء النذور منافيًا لمصالحنا الروحية .وأن النذر ألسباب تافهة أو عدم إيفاء النذر المشروع استهانة باهلل.
تك 9 -2 :24؛ تك22 -20 :28؛ خر7 :20؛ ال12 :19؛ تث13 :6؛ تث20 :10؛ تث21 :23؛ قض39 ،36 ،30 :11؛  2أخبار :6
23 ،22؛ نح12 :5؛ نح25 :13؛ مز4 :15؛ مز8 :61؛ مز14 ،13 :66؛ مز11 :76؛ مز14 :116؛ أم25 :20؛ جا 5 :5؛ اش:65
16؛ ار2 :4؛ مت37 -33 :5؛ مر26 ،23 :6؛ اع18 :18؛ اع14 -12 :23؛ 2كو23 :1؛ غل20 :1؛ عب16 :6؛ يع12 :5
مادة  -32في الكنيسة
نؤمن بأنه توجد كنيسة واحدة مقدسة جامعة تضم جميع الذين اختارهم اهلل للخالص وافتداهم الرب يسوع من كل جيل وأمة
وبما أنهم متحدون بواسطة الروح القدس بالمسيح رأسهم الحي فهم فيه جسد واحد روحي .وأن إرادة المسيح هي أن تكون كنيسته على
األرض أخوة منظورة مؤلفة من جميع الذين يعترفون باإليمان به وبالطاعة لوصاياه ،هم وأوالدهم معًا ،جماعة منظمة ألجل االعتراف
باسمه والعبادة الجمهورية هلل والوعظ والتعليم بالكلمة وممارسة الفرائد وتربية أوالد اهلل وتوطيد الشركة بينهم وإذاعة اإلنجيل وترقية
البر االجتماعي .وأنَّ جميع الهيئات الكنسية أو الطوائف الدينية في كل العالم التي تتمسك بالحقائق الحقيقية في اإلنجيل وتعلن والئها
للرب يسوع المسيح ،بأن تتخذه ربًا ومخلصًا ،تعتبر ضمن دائرة الكنيسة المنظورة.
مز8 :2؛ مز31 -27 :22؛ مت18 :16؛ مت17 :18؛ مت20 -18 :28؛ يو16 :10؛ يو24 ،21 :17؛ يو17 -15 :21؛ اع1 :8؛
اع1 :13؛ اع28 :20؛ رو12 -9 :15؛ رو23 ،16، 5 -3 ،1 :16؛ 1كو 2 :1؛ 1كو17 :4؛ 1كو32 :10؛ 1كو28 ،13 ،12 :12؛
1كو9 :15؛ 1كو19 :16؛ غل22 ،13 ،2 :1؛ اف23 ،22 ،10 :1؛ اف20 ،19 :2؛ اف10 :3؛ اف13 -11 :4؛ اف32 -23 :5؛
في6 :3؛ في15 :4؛ كو24 ،18 :1؛ 1تي 15 :3؛ عب23 :12؛ رؤ10 ،9 :7؛ رؤ16 :22
مادة  -33في نظام الكنيسة
نؤمن بأنَّ رأس الكنيسة الوحيد العظيم هو الرب يسوع المسيح الذي تحت سلطانه وطبقًا إلرادته تجري العبادة والتعليم والتأديب
وسياسة الكنيسة .وأنَّ المسيح يجري سلطانه وينفذ شرائعه بواسطة الذين يخدمون قانونيًا في وظائف الكنيسة .وأنَّ النظام المشيخي
لسياسة الكنيسة مطابق للكتاب المقدس.
مت19 :16؛ مت18 ،17 :18؛ مت20 -18 :28؛ يو23 :20؛ اع23 :14؛ اع29 -2 :15؛ اع4 :16؛ اع28 ،17 :20؛ 1كو28 :12؛
2كو 8 -6 :2؛ اف12 ،11 :4؛ اف 24 :5؛ في1 :1؛ كو18 :1؛ 1تس12 :5؛ 1تي13 -1 :3؛ 1ت14 :4؛ 1تي 17 :5؛ تي9 -4 :1؛
عب24 ،17 ،7 :13؛1بط 1 :5
مادة  -34في الخدمة
نؤمن بأنَّ يسوع المسيح رأس الكنيسة وضع فيها خدمة المصلحة الرسمية .وأن يدعو أناسًا لهذه الخدمة بعمل الروح القدس في
قلوبهم وترتيبات العناية .وأن الذين يدعون هكذا يفرزون بالرسامة التي بها يرشحون بكل وقار وخشوع بسلطان وظيفتهم المقدسة
وقواتها وواجباتها.
مت38 :9؛ اع3 ،2 :13؛ 1كو 5 :3؛ 1كو1 :4؛ 1كو28 :12؛ 2كو18 :5؛ اف12 ،11 :4؛ اف21 :6؛ في1 :1؛ كو7 :1؛ كو،7 :4
17؛ 1تس2 :3؛ 1تي14 :4؛1تي22 :5؛2تي6 :1؛ 2تي5 :4؛ عب7 :13؛ 1بط4 -1 :5
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مادة  -35في شركة الكنيسة
نؤمن بأنَّ الذين يقبلون المسيح فاديًا لهم يجب أن ينضموا إلى أحد فروع الكنيسة المنظورة ليشتركوا في امتيازات أعضائها
ومسئولياتهم ويعترفوا بالمسيح قدام الناس .وأنَّه يجب عليهم تحت سلطان المسيح أنْ يقدموا للكنيسة والءهم التام فيكرمون فرائضهم
ويطلبون خيرها في وقت مناسب وغير مناسب وأنَّهم تلقاء ذلك يجب أنْ ينفصلوا عن كل الهيئات السرية أو الجهرية التي يجدونها
مغايرة لوالئهم للكنيسة ومعطلة إلتمام الواجبات المسيحية.
مت32 :10؛ اع47 ،42 ،41 :2؛ اع26 :11؛ 1كو32 :10؛ 1كو13 :12؛ 1كو2 :16؛ 2كو18 -14 :6؛ اف13 -11 :4؛ 1تي:3
15؛ عب25 :10؛ 1يو19 ،16 ،15 :2؛ رؤ4 :18
مادة  -36في العائلة
نؤمن بأنَّ العائلة هي وحدة الهيئة االجتماعية ،وهي أساس لخير البشر .وأنَّ الزواج مرتب من اهلل فهو نظام يتضمن تعاقدًا دينيًا
ومدنيًا .وأن شريعة الزواج ،التي تقضي بالتزوج بواحدة في وقت واحد ،وتحدد درجات القرابة بالدم أو بالمصاهرة الممنوع التزوج
منها ،وتوجب دوام ارتباط الزوجين مدى الحياة ،هي مقررة في كلمة اهلل التي ال يحق للحكومة أن تسن قانونًا يخالفها .وإن العائلة
المسيحية الحقيقية مؤسسة على الفكر اإللهي األسمى عن الزواج ،ومقدسة بالروح القدس ،وقيمة على الديانة العائلية وإنَّه من واجبات
الوالدين أن يكرسوا أوالدهم هلل ويهذبوهم أدبيًا وروحيًا لتكوين أخالقهم .نؤمن بأنَّه ال يجوز االستخفاف بأمر الطالق ألنَّ قانون الزواج
هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة لمدة الحياة .وأنَّه حينما يكون الطالق جائزًا فال يتم إال على يد سلطة مدنية مختصة .وأنه ال يجوز
زواج المطلقين في حال حياة كل من الطرفين إال متى كان الطالق لسبب الزنا .وحتى في هذه الحالة ال يباح ذلك إال للطرف البريء
وحده.
تك28 ،27 :1؛ تك24 :2؛ تك2 ،1 :5؛ ال30 -6 :18؛ تث7 ،6 :6؛ 1صم 28 ،11 :1؛ ار5 :1؛ عا 7 :2؛ مت32 ،31 :5؛ مت:19
9 -3؛ مر18 :6؛ مر12 -2 :10؛ رو3 ،2 :7؛ 1كو1 :5؛ 1كو39 ،16 -10 :7؛ غل15 :1؛ اف33 -22 :5؛ اف4 -1 :6؛ كو-18 :3
21؛ 2تي15 :3؛ عب 4 :13
مادة  -37في الهيئة الحاكمة
نؤمن بأن الحكومة ترتيب الهي مقام ألجل مجده تعالى وخير الهيئة االجتماعية .وأن سلطة الرب يسوع المسيح الفائقة تتناول
هذه الدائرة من الحياة البشرية حتى أن الدول وحكامها مسئولون لدية وملتزمون بالطاعة له وبالسعي المتداد ملكوته على األرض على
أن ال يكون ذلك بالضغط على االعتقادات الدينية وال بوضع عوائق في سبيل الحرية الدينية وال باالعتداء على حقوق الضمير بطريقة
ما .وأنَّه يجب على الجميع الخضوع بالرضى القلبي للسلطات المرتبة إال إذا كان في ذلك الخضوع ما يناقض صريحًا الواجب األسمى
في طاعة اهلل .وأن واجباتنا كرعايا يتضمن الخضوع بوالء لنظام الضرائب الموضوعة ضروريات الحكومة والهيئات المدنية التابعة
لها وتقديم المساعدة لكل المشروعات العامة ذات الشأن وباالشتراك بأمانة في إدارة البالد.
مز12 -10 :2؛ مز28 :22؛ مز 9 -7 :47؛ مز2 ،1 :82؛ أم 16 ،15 :8؛ مت21 :22؛ اع19 :4؛ رو7 -1 :13؛ اف22 -20 :1؛
1تي  2 ،1 :2؛ تي1 :3؛ 1بط17 ،14 ،13 :2؛ رؤ14 :17؛ رؤ16 :19
مادة  -38في النظام االجتماعي
نؤمن بأنَّ التدبير اإللهي ألجل الجنس البشري يتضمن نظامًا اجتماعيًا يتفق مع مبادئ يسوع المسيح وروحه .وأنَّ نصرة ملكوت
اهلل في صورته الحاضرة يراد بها ليس فقط تأسيسه في قلوب الناس أفرادًا بل أيضًا إيجاد عالم يسود فيه البر واإلخاء .وأنَّ من أهم
واجبات الكنيسة أنْ تؤدي شهادة صريحة بأنَّ مبادئ المحبة والعدل المسيحية يجب أن تظهر ظهورًا بارزًا في كل العالقات شخصية
كانت ،أو صناعية ،أو تجارية ،أو مدنية ،أو قومية ،أو دولية.
خر17 -1 :20؛ مي8 :6؛ مر31 ،30 :12؛ اع26 :17؛ رو 10 -1 :13؛ اف9 -5 :6؛ في27 :1؛ كو 1 :4 -22 :3؛ يع6 -1 :5
مادة  -39في الحالة بين الموت والقيامة
نؤمن بأنَّ أرواح األبرار الذين يموتون تكمل حاالً في القداسة وهي ،وأن تكون قد فارقت األجساد ،تستمر في الفترة التي قبل
القيامة مدركة ونشيطة وفي سالم في حضرة المسيح وشركته ،ذاك الذي بعد صعوده جلس عن يمين اهلل .وأن أرواح األشرار الغير
التائبين تستمر أيضًا في موضع العذاب مدركة ونشيطة تتحمل قصاص خطاياها .وأن هذه الحالة ما بين الموت والقيامة هي حالة عدم
كمال ألن السعادة العظمي التي سيتمتع بها القديسون والشقاوة الكلية سيكابدها األشرار تبتدئان فقط عند القيامة والدينونة.
لو36 -28 :9؛ لو31 -19 :16؛ لو43 :23؛ يو56 :8؛ يو3 :14؛ رو23 :8؛ 1كو26 :15؛ 2كو10 -8 :5؛ في23 ،6 :1؛ 1تس:1
 -10عب40 ،39 :11؛ عب23 :12؛ 1بط7 :1؛ 1بط19 :3؛ 1يو2 :3؛ يه 6؛ رؤ9 :7؛ رؤ5 -1 :19
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مادة  -40في مجيء المسيح ثانية
نؤمن بأن الرب يسوع المسيح الذي عند صعوده قبلته السماء سيأتي ثانية على األرض بشخصه منظورًا بقوة ومجد عظيم .وأن
مجيئه يعلن كمال ملكوت اهلل .وإنَّ وقت مجيئه مكتوم في علم اهلل .وأنَّ هذا الرجاء المبارك يجب أنْ يعززه تابع المسيح في نفوسهم
باعثًا لعيشة السهر والشهادة باألمانة.
مت51 -29 :24؛ مت46 -31 ،13 -1 :25؛ مر37 -33 :13؛ لو26 :9؛ اع11 ،7 :1؛ اع 21 :3؛ 1تس10 :1؛ 1تس 17 ،16 :4؛
1تس11 -1 :5؛ عب28 :9؛ 1بط4 :5؛ 2بط13 -8 :3؛ رؤ7 :1
مادة  -41القيامة
نؤمن بأنَّه بقوة القدير ستكون قيامة ألجساد جميع األموات،األبرار واألشرار،وبأنها ستكون لألبرار قيامة الحياة ولألشرار قيامة
للدينونة .وأن أجساد الذين رقدوا في المسيح وأجساد المؤمنين الذين يكونون أحياء عند مجيئه ستتغير وتصير على صورة جسد مجده.
أي26 :19؛ دا 2 :12؛ يو29 ،28 ،25 :5؛ يو25 -23 :11؛ اع15 :24؛ رو 23 ،11 :8؛ 1كو58 -12 :15؛ 2كو 14 :4؛ في:3
21 ،11؛ 1تس 16 ،15 :4؛ 2تي18 :2؛ عب35 :11
مادة  -42في الدينونة
نؤمن أنَّه عند القيامة ،ذاك الذي وحده يستطيع أن يفحص القلوب سيدين العالم بالعدل بيسوع المسيح .وأنَّ األشرار سيدانون ألجل
فسادهم وخطيتهم التي ال عذر لهم فيها فيمضون إلى عذاب أبدي .وأن األبرار ولو أنَّهم سيظهرون أمام كرسي الدينونة لكنهم سيتبرأون
ويقبلون إلى األبد لدى اهلل في المسيح وبنعمته يكافأون حسب أعمالهم.
تك25 :18؛ مت15 :10؛ مت36 :12؛ مت46 -31 :25؛ لو48 ،47 :12؛ لو26 :16؛ لو26 :16؛ يو29 -27 ،24 ،22 :5؛ اع:10
42؛ اع31 :17؛ اع25 :24؛ رو16 -5 :2؛ رو33 :8؛ رو10 :14؛ 1كو5 ،4 :4؛ 1كو 3 ،2 :6؛ 1كو32 :11؛ 2كو10 :5؛ 2تس:1
9 ،8؛ 1تي24 :5؛ 2تي1 :4؛ عب2 :6؛ عب 27 :9؛ عب 27 :10؛ عب23 :12؛ يع12 :1؛ 2بط 4 :2؛ 2بط7 :3؛ 1يو17 :4؛ يه
15 ،14 ،6؛ رؤ15 -11 :20
مادة  -43في الحياة األبدية
نؤمن بكمال الحياة األبدية وسعادتها ونتطلع إليها بقلوب ملؤها الفرح والخشوع تلك الحياة التي فيها شعب اهلل وهم قد تحرروا من
الخطية والحزن ينالون ميراثهم في المجد في ملكوت أبيهم وتتسع قابليتهم وتسمو مداركهم فيغتبطون اغتباطـًا تامًا في شركة المسيح
وفي شركة القديسين المكملة وفي خدمة اهلل التي سيتمتعون به إلى أبد اآلبدين.
مز11 -9 :16؛ مز15 :17؛ مز6 :23؛ مز26 -24 :73؛ مت46 ،34 ،23 ،21 :25؛ لو43 :23؛ يو16 ،15 :3؛ يو3 :14؛ يو:17
24 -22؛ رو22 :6؛ رو25-18 :8؛ 1كو12 :13؛ 2كو17 :4؛ 2كو8 :5؛ في23 :1؛ كو4 :3؛ 2تي8 :4؛ عب15 :9؛ عب-22 :12
24؛ يع12 :1؛ يع 5 :2؛ 1بط5 -3 :1؛ 1بط 10 ،1 :5؛ 2بط11 :1؛ 1يو2 :3؛ رؤ4 :3؛ رؤ17 -13 :7؛ رؤ13 :14؛ رؤ4 ،3 :21؛
رؤ5 -1 :22
مادة  -44في الخدمة المسيحية والنصرة النهائية
نؤمن بأننا كتالميذ المسيح وعبيده ملتزمون بالسعي المتداد ملكوته بصلواتنا وعطايانا ومجهوداتنا وعطايانا الشخصية للمحاماة عن
الحق وبفعل الخير لجميع الناس والتمسك بالعبادة الجمهورية وتقديس يوم الرب ،والمحافظة على دوام الرابطة الزيجية ،وقدسية العائلة،
وتأييد سلطان الحكومة العادل ،والعيشة بكل أمانةٍ ،وطهارة ،ومحبة ،وبكل خضوع نقبل أمر المسيح لشعبه" :أذهبوا إلى العالم أجمع
 ..وتلمذوا جميع األمم" معلنين لهم أنَّ اهلل في المسيح مصالح العالم لنفسه ،وأنَّه "يريد أنَّ جميع الناس يخلصون ،وإلى معرفة الحق
يقبلون .ونؤمن موقنين بنصرة ملكنا المخلص التامة النهائية وأنَّ بنعمته سيقهر أعدائنا نهائيا وتصير ممالك العالم لربنا ومسيحه
خر8 :20؛ مز12 -1 :2؛ مز28 ،27 :22؛ مز17 -8 :72؛ مت10 :6؛ مت32 ،31 :13؛ مت18 :16؛ مت9 -3 :19؛ مت14 :24؛
مت20 ،19 :28؛ رو3 ،2 :7؛ رو7 -1 :13؛ 1كو 28 -24 :15؛ 2كو19 :5؛ 2كو15 -7 :9؛ غل 10 :6؛ اف2 ،1 :4؛ 2تس7 :1
10؛ 1تي4 :2؛ تي14 -11 :2؛ عب25 :10؛ عب4 :13؛ 1بط 14 ،13 :2؛ يه 3؛ رؤ14 -12 :5؛ رؤ15 :11؛ رؤ16 -11 :19؛رؤ17 :22
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عرض كتاب:
بولس :سيرة حياة بقلم ن .ت .رايت
نيو يورك ،هاربر وان ٤٦٥ ،٢٠١٨ ،صفحة
ن .ت .رايت كاتب غزير االنتاج وكتب عدد من الكتب عن الرسول
بولس ،التي تضمنت "ذروة العهد" (" ،)١٩٩٢ /١٩٩١بولس وأمانة هللا"
( ،)٢٠١٣و"مترجمو بولس األواخر" ( .)٢٠١٥باإلضافة لما سبق ،فهو
كتب أيضا سلسلة تفسيرية حول العهد الجديد ،والتي اعطته فرصة كبيرة
لمناقشة رسائل بولس باإلضافة لحياته أيضا.
في مقدمة كتابه األخير" ،بولس :سيرة حياة "،يالحظ رايت أن نوع السيرة
الذاتية يسمح له بأن يطرح أسئلة مختلفة عن بولس وأنه في السيرة الذاتية
"نبحث عن اإلنسان وراء النصوص".
وحتى مع إعطاء رايت كل الفرص الممكنة ،ال يبدو لي أنه فتح آفاقا جديدة
بشكل كبير في جهوده األخيرة .ومع هذا ،فاستمتعت تماما بهذا الكتاب
وأوصي جدا بقراءته كمقدمة عامة لبولس وكذلك لفكر رايت.
باستثناء يسوع ،ليس هناك من تم تناول حياته بتفاصيل أكثر في العهد الجديد مثل بولس الرسول .وهذا
ليس فقط بسبب تعامل لوقا مع بولس في أعمال الرسل ولكن أيضا بالنسبة للثالث عشرة رسالة التي كتبها بولس
في العهد الجديد ،والتي أخبر رايت القارئ عنها إنها تقل عن ثمانين صفحة في الترجمات القياسية الحديثة.
وهي أقل بشكل ملحوظ ،كما شرح رايت أنها" :تكاد تكون أقل من أي من حوارات افالطون أو اطروحات
أرسطو "،إال إنه من المؤكد أن هذه المجموعة الصغيرة من األعمال نتج عنها تفاسير أكثر ،وعظات ومنتديات
أكثر ،ومزيد من الدراسات واألطروحات ،أكثر من غيرها من كتابات العالم القديم.
يسأل رايت سؤالين كبيرين عن بولس .أوال ،كيف أصبح هذا الكاتب اليهودي من القرن األول بتلك األهمية في
عالم األفكار والدين؟ وثانيا ،ما هي طبيعة تحول /اهتداء بولس في الطريق إلى دمشق وكيف أثر ذلك على
خدمته فيما بعد؟ هذه األسئلة تعطي رايت فرصة الستكشاف حياة بولس ،وتقدم توقعات بخصوص الحقائق
الرقيقة ولكن تبقى في حدود ما يسمح به السياق التاريخي بشكل معقول.
يبدأ رايت بالقول إن بولس كان فريسيا وكانت صفته المميزة أنه "غيور "،مثل فينحاس في العهد القديم
الذي ألقى الرمح على إسرائيلي هائم على وجهه وفتاة مؤابية ،وقتل االثنان .هذا جعل فينحاس بطال امتدحه هللا
وعرفه بأنه "بر ".وبنفس الطريقة ،غيرة إبراهيم كما ظهرت في استعداده ليذبح ابنه إسحق "فحسب له . . .
برا ".كما كانت غيرة إيليا في ذبح أنبياء البعل وغيرة يهوذا المكابي في قيادة ثورة ضد انطيوخوس أبيفانيوس.
رغم هذا ،اتخذ بولس هذه الغيرة التقليدية تجاه إله العهد القديم وأعاد توجيهها نحو يسوع باعتباره مسيا و"الخبر
السار" للملكوت الذي نادى به.
ومع اكتشافه لموضوع جديد لغيرته ،انتهت حياة بولس كمضطهد ،وبدأت حياته كموضوع لالضطهاد.
وكزعيم في حركة المسيح ،تعرض للهجوم من قبل اليهود بصفته خائن ومن قبل األمم بصفته متمرد .رغم
كونه معارض واضح لديانة األمم ،لم تكن نيته أبدا التنصل من "اليهودية" أو اختراع ديانة جديدة اسمها
"المسيحية ".فبولس ،الذي دائما اعتبر نفسه يهوديا ،رأي المسيح كتحقيق آلمال إسرائيل .استغرقت عملية إعادة
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تفسير اليهودية التقليدية في ضوء حياة المسيح وقتا ،والتي أوحى بها رايت أنها حدثت الى حد كبير خالل فترة
الثالث سنوات التي قضاها بولس في الجزيرة العربية بعد اختباره في الطريق إلى دمشق.
رغم دراسة بولس لليهودية باعتباره فريسي في أورشليم ،وكونه واحد من أعظم العلماء اليهود في
وقته ،فهو كان أيضا يشعر باالرتياح نحو الفلسفة اليونانية المعاصرة .فكان على دراية ،كما يشرح رايت ،مع
الرواقية واألبيقورية ،وهما النظامان الفلسفيان الرئيسيان في ذلك الوقت .وكان يستطيع أن يقتبس من فالسفة
تلك األنظمة .يقول رايت إنه كان يدرك سقطاتهم ،ولكنه أيضا الحظ أنهم" يستطيعون وبالفعل طمحوا أن يعيشوا
حياة حكيمة وجيدة ".وفي فيلبي ،دعا الكنيسة إلى النظر إلى "كل ما هو حق ،كل ما هو طاهر ،كل ما صيته
حسن ".وهكذا بالنسبة لبولس ،يبدو أن رايت كان يقول عنه إنه لم يكن متعصبا دينيا قليل التعليم .بل ،النقيض
تماما.
رايت كاتب السيرة يتناول هذه القضايا على أن بولس كان متزوجا ،وهو ما توقعه اليهود األرثوذوكس
في ذاك الوقت .وأعطى أربع احتماالت :لم يتزوج أبدا ،أو تزوج ولكن زوجته توفيت مبكرا ،أو أنهت زوجته
الزواج بعد عودة بولس من دمشق بالتزام ديني جديد وتغيير جذري .أو—الرأي الذي فضله رايت—عندما
عاد بولس الى طرسوس كملتزم جديد نحو المسيحية ،أنهت خطيبته أو أهلها الخطوبة .كل هذا ،بالطبع مجرد
توقعات ،لكنني أقدر طرح رايت لالحتماالت المتعددة.
حرص رايت على أن يعرض الخلفية الجغرافية والثقافية حتى يفهم القراء رحالت بولس .ويصف
أيضا سياسة الكنيسة—والهيمنة على "األعمدة" في أورشليم ،واالنقسام بين اليهود ومسيحيي األمم—وحريص
بأن يصف السياق الثقافي والسياسي للمدن الرومانية التي قام بولس بزيارتها .مثال ،كتب ليصحح خطأ شائع
حول أعمال  ،١٧بحجة أن أريوس باغوس ...إلى عالقاته الشخصية كمثل التي كانت له مع برنابا ،وبطرس،
ومرقس يوحنا ،وتيموثاوس ،وغيرهم .ولعلها األكثر أهمية بالنسبة لدارسي الكتاب المقدس ،وشرح رايت بعناية
كل من رسائل بولس ،مشيرا الى أهافها باإلضافة للسياقات الشخصية ،والسياسية ،والدينية التي ظهرت بسببهم.
تناول رايت أيضا األسئلة حول الكتابة .هل كتب بولس بالفعل كل هذه الرسائل أم أن البعض تم كتابتها
بواسطة آخرين؟ بصفة عامة؟ يقول ،نعم ،بولس كاتب الرسائل التي نسبت اليه ،فمالحظة االختالفات في طريقة
الكتابة في الرسائل المتعددة ال بد أن تكون متوقعة نظرا للظروف واألوقات المختلفة التي كتب فيها بولس.
أيضا ،الحظ الموضات العلمية ،مثال البروتستانتية الليبرالية األلمانية في القرن التاسع عشر ،التي تأتي وتذهب.
وبالتالي في القرن الماضي ،تم رفض نسبة كتابات بعض الرسائل لبولس والتي أصبحت مقبولة بشكل عام
اليوم .ومع أن الكثير من العلماء يختلفون معه ،إال أن رايت يجادل بأن بولس كتب كل من أفسس وكولوسي،
لكنه ليس متأكدا بصدد الرسائل الرعوية :تيموثاوس األولى والثانية وتيطس.
كما هو شائع في كتب رايت ،يشير إلى أن مجرد "الذهاب الى السماء" ليس قلب رسالة اإلنجيل.
فبالنسبة له ،هذا تشويه حدث بالقرون الوسطى لرسالة يسوع عن الملكوت ،والتي تحول االنتباه من األرض
الى السماء والجحيم .اإلنجيل لم يكتب أيضا ليجيب عن سؤال مارتن لوثر" :كيف أجد إلها منعما؟" فاإلجابة
لهذا السؤال من الممكن إيجادها في كتابات بولس ،لكن إذا كان هذا كل ما نسعى اليه ،فقد فقدنا الهدف .ألن
بالنسبة لبولس ،كما وصف رايت ،االنجيل يقدم التحرر للبشر الذين يسعون للمشاركة في "عملية االنقاذ" اإللهية
للكوكب بأكمله .بالنسبة لرايت ،الخبر السار يتضمن الخالص الشخصي لكن أيضا األكثر من ذلك :استعادة
الخليقة التي تئن للتجديد ،وزواج السماء مع األرض في الدهر القادم ،حيث السماء "تستعمر" األرض .أطلق
يسوع مشروع الملكوت هذا خالل حياته ،لكنه لن يتحقق بشكل كامل حتى الدهر القادم .اعتنق بولس الجوانب
الفردية والمجتمعية الحالية لتعاليم يسوع بالكامل .مع أن المسيحيين أكدوا كثيرا على السمات الفردية والمستقبلية
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للملكوت؛ بحسب رايت ،بولس آمن بأن ملكوت هللا "له عالقة بتأسيس "پوليس" جديد ،أي مدينة جديدة أو
مجتمع جديد ،وسط النظام الموجود".
بالنسبة لبولس ،كان هذا أمر عملي يتعلق ببناء جماعات جديدة ،لكنه كان أيضا أمر روحي يتعلق
بالتغلب على قوات الظلمة ،حيث بدا أن بولس واجه "السلطات البشرية [التي كانت] تتصرف فقط كواجهة
للقوى األخرى التي ستهاجم من خاللها ".يعلق رايت عن مواجهة هذا الواقع الروحي المظلم ،قائال" :شعر
(بولس) بها ،واشتمها ،نفحة الكبريت التي تحيط الوجوه الصعبة للقضاة ،والبهجة الشيطانية للحراس المكلفين
بجلد أو ضرب سجينهم الجديد ،وربما حتى الوجوه المذهلة لألشخاص الذين إعتقدهم أصدقاء ،لكن تبين أنهم
أعداء".
كان رايت أيضا مهتما باللغة .فأباطرة الرومان في وقت
بولس تم استخدام مصطلحات يونانية مثل إڤانجليا (الخبر السار)،
وكيريوس (رب) ،وسوتير (مخلص) لإلشارة إلى اإلمبراطور
وحكمه .لكن استخدم بولس هذه الكلمات نفسها ،الخبر السار،
والخالص الذي قدمه يسوع ،بشكل مناقض ومعارض للسيادة
وللتأكيدات في عالم السياسة من قبل قيصر .بخالف "إلهاء وخداع
الخطاب اإلمبراطوري "،قدمت رسالة بولس حقيقة الجماعات
الجديدة المتجذرة في األخالق والمحبة التي قدمت المساواة الروحية،
وإعالء شأن النساء ،ودعا ضمنا الى اإلصالح األخالقي—إصالح
سيأتي الحقا من خالل المستشفيات ،والتعليم ورعاية الفقراء .في
سياق اإلمبراطورية الرومانية ،يجب اعتبار رسالة بولس الخاصة
باألخبار السارة تخريبية بعمق.
بولس ،الذي من الواضح أنه كان يستمتع باللغة ،كان يستطيع
كتابة الشعر ،وتوظيف صلوات عبرية ولغة تصلح لالستخدام
المسيحي ،وتوظيف الخطابية للتلميح لنقاط متوارية .الحظ رايت أن
بولس في كورنثوس األولى إدعى إنه يقدم رسالة بلغة بسيطة بينما ،من المفارقة وبال شك بابتسامة ساخرة،
استخدم "خطابة ذكية" حتى يوضح وجهة نظره ( ١كو  .)٢٥–٢٢ :١حيث وصف بولس في كورنثوس الثانية
 ٣٣–٢٣ :١١محنته كرسول بمثابة محاكاة ساخرة للشرف الروماني ( honorumمسار الشرف) .واعتبرها
رايت "كواحدة بالفعل من أفضل وأطرف رحالت الخطابة في أي مكان في "العهد الجديد" حيث إنه يتحول من
الشرف  honorumللعار ( pudorumمسار للعار) ( ٢كو .)٣٣–٢٣ :١١
من المعتقد بشكل عام أن بولس كان معروفا في األصل باسمه العبري شاول ،وأنه في السياق اليوناني الروماني
قام بتغييره إلى بولس لكي يتناسب معه .ومع هذا ،قدم رايت سببا آخر .الحظ أن شاول ( )Saulosفي كتابات
أريستوفان" ،صفة بمعنى تنميق" أي رجل يسير بطريقة مبالية مبالغ فيها مما أشار الى أن بولس غير اسمه
أيضا لتفادي استهزاء ال مفر منه.
رغم كونه باحثا دقيقا ،فإن لغة رايت نفسها متضعة وغالبا ما تكون عامية .وتشرح لما كان بولس قاسيا
ومباشرا في مواجهة بطرس فيما يتعلق بتغيير سياسته بشأن العالقة مع الوثنيين في أنطاكية (غال ،١١ :٢
 ،)١٤قال رايت" :إذا رأيت صديقا على وشك الخروج ،غير مدركا أنه متجها نحو طريق زحام مروري قادم،
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ويقود مجموعة معه ،فإن أكثر أفعال المحبة هي أن يتم الصراخ لهم بالتوقف في الحال .هذا بالضبط ما فعله
بولس".
ترجمات رايت تكون في بعض األحيان متواضعة ولكنها دائما تصيب الهدف .وفيما يلي بعض األمثلة
على هذا .يستخدم لوقا كلمة  paroxysmosلوصف الخالف بين بولس وبرنابا حول يوحنا مرقس ،والذي
ترجمه رايت على أنه "ملتهب ،فظيع ،ومرير ".لكن يصف رايت أداء بولس في أريوس باغوس ،أنه كان
بمثابة شخصية "شيرلوك هولمز وهو يشرح لرؤساء الشرطة المتحيرين أنه بينما كانت نظرياتهم المختلفة
بخصوص الجريمة منطقية بالنسبة لهم ،إال أنه هناك إطار عام مختلف ،كان في متناول أيديهم طوال الوقت
ولكنهم لم يالحظوه أبدا ،والذي من شأنه أن يحل األمر برمته ".ويصف جوانب الملكوت الحالية وليست بعد
بأنها "شكل من أشكال إرهاق رحلة السفر الالهوتية الطويلة ".ويوضح أن المسيحيين يعيشون في وقت فيه
العالم مظلم وفي نفس الوقت في منتصف النهار بالفعل.
يقدر رايت بولس بشدة في العديد من المستويات ،ولكن باألخص كونه الهوتي نظامي وعملي .يمكن
بالتأكيد رؤية هذا في رسائله إلى رومية ،وكورنثوس ،ووأفسس .ويقول عن رومية " ٨إنها األثري ،واألعمق
واألكثر ثباتا بالنسبة لعظم قوتها في أي موضع في أدب الحركة المسيحية المبكرة ،وربما في أي موضع آخر
أيضا ".يقدر رايت بولس أيضا كرجل هائل الشجاعة ،والذي واجه على سبيل المثال ،الضرب في المجامع
اليهودية ،األمر الذي كان يمكن تجنبه بسهولة.
ومع هذا ال يكتب رايت سير قديسين .فبالنسبة له ،بولس ليس عديم المشاعر .الحظ رايت أن بولس
بإمكانه أن يتخذ قرارات متسرعة ،وأن يتصرف بعصبية ،ويبدو "متسلطا "،و"غير لبق ".يكتب رايت إننا
اليوم قد نشير إلى بولس كصديق "كثير المتطلبات ".مع أنه معجب بلغة وخطاب رسالة كورنثوس األولى ،إال
أنه يعترف بأن رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس "متحيرة جدا ".وعندما يحتاج بولس إلى الحديث عن جمع
التبرعات ،وهو موضوع غير مريح بالنسبة له ،فأنه يستخدم "لغة يونانية ضعيفة ومهلهلة".
ومع هذا ،يستنتج رايت أن بولس كان "واحدا من أنجح المفكرين على مر العصور "،والسبب هو طاقة
بولس ،وأسلوب مواجهته ،ورسائله المتعددة األوجه .واألهم لبقاء بولس هو أنه كان كاتب رسائل لجميع
الظروف .كان "مصلحا شابا" في غالطية ،وهاجم غير المؤمنين ،وكان راعيا منتقدا في كورنثوس الثانية،
حيث واجه تعقيدات العالقات بين البشر .وكان الالهوتي بامتياز في رومية ،واضعا اإلنجيل بكل تعقيداته وقوته
بالطريقة التي بها سيستمر في إلهام حركات جديدة في الكنيسة حتى أواخر القرن العشرين.
رغم أن رايت مهتم بصفة خاصة ببولس كالهوتي ،إال أنه يعترف بأن اإلنجيل انتشر بواسطة "الكنائس
المحلية والجماعات التي كانت تعيش وصايا االنجيل ".ومع هذا يسارع رايت ليضيف أن مفكري الكنيسة لهم
أهمية أيضا لنجاحها .يكتب أن "الالهوت "،هو "العمود الفقري للكنيسة السليمة ".في الجيل الذي تال قيامة
يسوع ،ساعد بولس في تدعيم هذا العمود الفقري ،والذي سيرجع كل جيل الحق إليه بحثا عن اإللهام والتوجيه.
"إنجازه الفكري الشاهق ،هو رؤيته الالهوتية لإلله الواحد التي أعيد تشكيلها حول يسوع والروح واضعا في
االعتبار العالم األوسع للفلسفة ،سيوفر إطارا قويا وضروريا للجميع".
يتمتع رايت بهبة نادرة تتمثل في قدرته على شرح األفكار المعقدة والمواقف التاريخية بلغة بسيطة
ولكن مؤثرة .عندما تنقص األدلة ،فإنه ال يتراجع عن االفتراض أو تقديم تفسيرات متعددة ،ثم اقتراح الخيار
األفضل .نظرا ألن رايت يتسم بالشفافية بشأن خياراته وأسبابها ،فال يشعر القارئ أبدا بأنه تم التالعب به .على
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العكس ،يأتي رايت بمثابة مرشد سياحي أمين للعالم المسيحي المبكر ،مرشدا ممتلئ من الحس السليم ،والحقائق
المثيرة ،والتفاصيل الدقيقة ،والنتيجة صورة للرسول بولس غنية بالمعلومات وملهمة ،وقابلة للقراءة بشدة.
مايكل پاركر
أستاذ تاريخ الكنيسة
كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة
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