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 البيت في برص 

ي  الذي  اللوم  كان  بأخرى  مهما  أو  بطريقة  املنغلقين  لحق  "اإلخوة  باملدعوين 

Exclusive Brethren  " ت مبالغة إن قلنا  ليس   إال أنه  االنفصال،فاصيل  باالرتباط بت

ذاته   في حد    نحو كل، و كان رحمة عظيمة من هللا نحو كل كنيستهإن االنقسام 

افرد املسيحيسوع الرب ب مؤمن يفتكر   عمانظر ، وبغض الهما كان يلقب نفسه، م يًّ

التي  األمربه عن هذا   على    -استخدمها هللا  . فقد كان هذا االنقسام هو الوسيلة 

ولحفظ وحدانية في كلمة هللا،    مهمةحقائق كثيرة  لحفظ    -  األقل للوقت الحاضر

وبالرغم من كل ما كان في على وجه الخصوص.   املسيح    جسدوحق وحدة    الروح

ر  قد س    ناحية األخرى، فإن هذه الشهادة، واملقاومة من الناحيةمن    طريق الفشل

ا  تتغير   يتال  سو فنا من اليباركها لتقود كثير  هللا أن  
 
طريق اإليمان والطاعة    إلى  حديث

للشركة كما  بالنسبة  آخرين    إلى،  كثيرين  شعبهإنقاذ  الخارجية    من  الصورة  من 

 . تقست مع الوقتالتي لبابوية والطائفية خطاء األ زائفة ال

،  اسم الرب يسوع  إلىن  ياملجتمع  ما بين شعب هللاعندما يبدأ عمل الشر في

أن   فإما أحد    وافعليفينبغي  يعزلوا    أمرين:  أو  الشر  أن  بينهم،  األمناء  من  أن 

الشر، سواء  في الشركة مع كنيسة فيها    مر من يستأما  .  ال يعزلونهينفصلون عمن  

ا أدبيًّ أو  ا  تعليميًّ ا  بوجوديع  ، وهمكان شر  به  ه  لمون  فإنه  إدانة  ل بويسمحون   ،

ا في إهانة املسيح يتوحد 
 
 القدس. اء الروح  ف وإحزان وإط، مع هذا الشر، مشترك

وا  ألن البعض أراد ،  1846بدأ أوال في عام    "اإلخوة"ن  إن االنقسام بين املدعوي

ي   بيننا، وكذلك بعض  لوا ويؤسسوا  دخ  أن  ا  إكليروسيًّ ا  لها  تعاليم  نظام  خاصة 

ت أن يسود بيننابقصد  خط معين   رفضنا  . ولكن ألجل الحق، وألجل الضمير،  مبيَّ
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إكليروسية   مضادة  كل  الباعتبارها  والروح  الواحد  الجسد  و لحق  كإنكار  واحد، 

املؤمنين   الكنيسةلكهنوت  في  القدس  والروح  املسيح  وحضور  لتالعام،  وجيه  ، 

كلمته  والخدمة املواهب   حسب  الصحيح  وبالقوة    بالحكمة  ،النقية  للبنيان 

لنا  ليكون  في  يم طائلكما رفضنا كل تع(.  14،  13كو1؛  42،  4:  12كو1الصالح )بو 

، فلم نسمح لهذه  وما فيها من طعام لنا  ،من الحق  على اتساعها   كل ما في كلمة هللا

عدد  إلى طائفة جديدةأضفنا لكنا فقط األمور أن تدخل بيننا. فلو أننا سمحنا بها 

املوجود الكثيرة  والتي  الطوائف   م  خرجنا ة، 
 

قبال حدث    .نها  هنا    ملن  انفصالمن 

أن  الذين أصروا على  ، عن أولئك  من كلمتها تعلموه من هللا  تمسكوا بالحق كم

 . اي أبديناهتالطول األناة و  إليهم توسلتنا   بالرغم منبوا وضعنا، يقل

من   أنتم  ،  هذابعد شهور  األساس ي    اكتشاف  حركة العنصر  التي    في  التراجع 

شرير يختص بالرب  قد سقط في تعليم  الذي سبق شرحه،    أجبرت على االنقسام

ا    أسسفقد  ،  يسوع املسيح انظام  وكل مكان آخر    إنجلترانشر في  من خالله  و   ،صريح 

املسيح  يسوع  الرب  كلمة هللا عن  مع  يتناقض  ا  بل  تعليم  ا  ،  يثير  في طبيعته  تعليم 

نحوه  نده تقدير ملجده، وله عواطف مقدسة  ع، مما يجعل كل قارئ تقي  شمئزازاال 

ا، وي  يرتعد ا مما قيل. هذا  هنا  تذكر  نيلو أن  خدهضرب على  جد  كان من رحمة  شيئ 

اهللا، أنه أنهض البعض لينفصلوا   ن أن السبب األول ال  كانوا يظنو   أن  بعد  ،أيض 

 االنفصال في وضعه الحالي. خطوة كهذه، ومن هنا بدأيستلزم 

الذي    املؤسف  األمر، معروف عنها صلتها بهذا  إنجلتراولكن كنيسة معينة في غرب  

أن تعترف  ، فقد قررت  "عتدالطريق اال ، تبنت ما يمكن أن يوصف بأنه " ال يوصف

الذي أدخل التعليم  االجتماع الذي فيه هذا الشخص  ب كل كنائس هللا،    مثل  ،كذلك

جعل والذي  والذي  ةالتعليمي  خدمتهمحور    هالشرير،  الرب،  اسم  خاطر    ألجل 
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يرتبط    بهذا، وبإرادته  وهو على علموأمام كل من  الباب أمامه  أوصدت كنائس هللا  

 .في كسر الخبزبه 

ن أنفسهم كمنفتحين ليقبلوا  بإعال لم تكتِف    إليهاوالكنيسة املحلية التي أشرت  

فسد الذي  االجتماع  ذلك  من  ا  أفراد  املائدة  أو  على  بمعلم  ،  بالشركة  االعتراف 

، بل رفضوا عزل  يتفق مع املكتوببأن ما صرح به ال  القول  د  حواقفين عند  ،  الشر

بينهم،   الذين  االجتماعندهم  وعالبعض  أما  التجديف.  هذا  هذا  التي رفضت  ات 

مجد    ")!!(  "االعتدال يمس  أمر  الر في  وكفاية    بشخص  املسيح  في يسوع  عمله 

. وبالرغم من أنه  " على سبيل التحقيرExclusive املنغلقينفقد سميت بـ " الجلجثة

هللا   أوالد  يشغل  أن  مطلقة  بصفة  هللا  لكلمة  مضاد  أن    أرضية أمر  أو  معينة، 

من  نا لسنا في حاجة ألن نخجل  ني أظن أنإال أنباسم ال يضم كل أوالد هللا،  يوصفوا  

ا  إن أصر الناس عل  هذا الوصف ا من كل منا بيه، على أن يكون مفهوم 
 
ما هو  ومعترف

 .الباب أمامهغلق سعى ألن نالذي نحن ن 

ن أتقياء  قديسي  بانضمام"  "اإلخوة املنفتحين  صفوف  تظم اتع  ت،منذ ذلك الوق 

، أو ربما  ، الذين إذ هم يجهلون الخلفية الحقيقية لالنقساممن األنظمة املحيطة

ألنه، لألسف،  ،  تحت التعتيم من جهة هذا األمرظلوا  ال يعلمون باالنقسام نفسه،  

يخفوا التعليم الشرير،    أن  النشطاء،املقاومين    كثيرين من ل  خاطئة  هذه سياسة

ذات  حول نقاط غير    ية للنقسام على أنه مجرد خلف شخص يخلفوأن يظهروا  

 الحكم   أن تعلموايسبق  ، الذين لم  من املسيحيين األتقياء  كذلك كثيرون  ة.يهمأ

من    ضمائرهم انزعجت ، ولكن  الكلمةفي ضوء    على األنظمة الدينية على هذا النحو

ا بينهم في السنوات األخيرة،الخرافات وعدم األمانة التي صارت تت ولم    عاظم سريع 

ا بين   واجدو ،  أن يغمضوا أعينهم عن هذه الشروريعودوا قادرين على   ا مناسب 
 
مالذ
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ا  أو املحايدين.  املتهاونيناإلخوة   ، الحقطاعة  أنفسهم في    يدربوا  فهم لم يعتادوا أبد 

أبعد م ليسوا على  الفردية  النفس والتقوى خالص  ب  يتعلقما  فيما هو  أنهم  ، غير 

ألن   مس يتعر  استعداد  على  الشخصيةاليؤو فوا  مسؤوليات  تهم  وال  هللا  ،  كنيسة 

باستثناء   ربما  هناك شر  حاال كذلك،  يكون  عندما  معينة  فاضح.  ت  هم  بل  أدبي 

ا باألمور    اءكتففضلين االتها، مدوال شها  ، ال دعوتها يعرفون ما هي كنيسة هللاال    أيض 

عن  والذين بينهم يستطيعون أن ينقلوا طائفيتهم،  ،  ، كما يقولون مما تركوه  األفضل

 . كما هو الحال بينناقاطع التأديب عندهم من أن يكونوا في شركة مع  

نداء   ا    ولكن 
 
بأكارتفع ضد ما يصارخ   بدعوى أنمله"،  قال عنه "عزل اجتماع 

املنغلقين"اتخذه    الذي  وضعالو جراء  اإل  "اإلخوة  يدعونهم  بقديسين   من   أضر 

،  فقط  اسم الرب  إلىطاملا أنه  باالجتماع  عترف  ي  أنه  هو بإيمانهم  أن  إذ  ،  وروعهم

فيه، بغض النظر    ومسموح به  معروفهناك شر تعليمي أو أدبي  حتى وإن كان  

  ا عملهلبعض األسماء املرموقة  . وقد كان  لبراهين الكثيرة ضد هذا الفكرعن ا

. وهم يخشون من  أو املوقف املعتدلاملؤثر في إقناع البعض باالكتفاء بالسلبية  

ا  يدينون هذا األخ وذاك األخ.  ظن أنهم  ي  أن   ولكن هذا ببساطة يجعل املسيح خادم 

 " الحكمة  ترتيب هللا، الذي يضع  ناقض، ويللخطية
 

ال و 
 
  أ

ٌ
ة
 
امِل س  م  م 

 
، ث

ٌ
ة اِهر 

 
كأن  .."، و ط

  جعل لقلب شعبه، ويالذي يعلنه    با كتقدوس هللا غير مدان في اللالتعليم املهين  

صيت حسن من جهة  ي  ذو ين  أشخاص معين  ألجل،  بال أهميةالتعامل معه كأمر  

بهذا الفكر في صالحه قاد كثيرين  اإلخالص والتكريس قد تعلقوا    إلى. ولكن الرب 

ا  الشر املعروف يأن    نقبللنا أن    يجوز ال  . و النور الكامل ة  س في كني   ه لكون مسموح 

إدانة  محلية دون  يمض ي  األفراد  أن  وال،  أن  في  به  رسالتي يسمح  لنا  وتحمل   . 

ا كورنثوس   ا الفكر.  ذضد مثل هواضحة ال تقبل الجدل  ادة إلهية هوش تأكيد 
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في   ا  إسرائيلحتى  به  أيض  مسموح  غير  األمر  هذا  أمة    كان  كانوا  فقد  ا،  مطلق 

من هللا  وم  مختارة  له،  خاصة  كل    .األرضعلى    ه سكنا  وضع ليكونوا  كانت  وبينما 

هكذا،مدينة   بواجبها  جزء    تقوم  تشكل  تكامل    اكانت  تكن  للمجموعمن  ولم   ،

لها املجاورة  املدن  ا عن  تكون مسؤولة  مستقلة مطلق  في حفظ أمام هللا  ، حتى ال 

وال  ،  املسؤوليةمهرب من  فال  حداها،  فساد إعن    خبر  غها بلفإن    .كرامته في أي منها

، واألفضل أال  خالون من الفسادأنفسنا  نحن  ، ف: "هذا ال يخصنايجوز أن يقال

بشؤ  أنفسنا  اآلخريننزعج  لهمسنشتر .  ون  ونبيع  منهم  عالقات  ي  لنا  وتكون   ،

، وإنما كان ينبغي  ش يء من هذا القبيل  ، الكال  ."مثلما لنا مع غيرهماجتماعية معهم  

اباجتهاد  عنه  فتشون يأن يفحص األمر و  فهناك حكم ينبغي   . فإن كان الخبر صحيح 

يتم ولو  أن  تحر    إلى  بلغ، حتى  و املدينة  مأن  اِر  "  .بهائمهامع  سكانها    كل،  ِبالن   
ْحِرق 

 
ت

ِإلِهك    ِ
ب  ِللر   

 
ة
 
اِمل

 
ك ا  ِته  ْمِتع 

 
أ ل  

 
ك و   

 
ة ِدين 

 ْ
، فال هشعب  وسطمجد هللا  األمر يخص  ف  ."امل

الحكم ونزع  مسؤولية  ، فالجميع مشمولون في  معه بال مباالةينبغي أن يتم التعامل  

 . (18-12: 13)تث الشر

كما كان إلسرائيل:    تنا أسلحة حقيقية وليست جسديةحة محاربلولكن اآلن أس

" 
ون 

 
ْهِلك ي  ْيِف  ِبالس   

 
ْيف الس   

ون 
 
ذ
 
خ
ْ
أ ي  ِذين  

 
ال ل  

 
ولكن "ك هنا عم.  نتعلمه  ا  ه درس هام 

يمكن  ة  على القول بان مجد املسيح في الكنيسكنيسة هللا. ومن ذا الذي يجرؤ  يليق ب

 حكام األ مما كان في    ألطفبهوادة  ينزع منها  ، وأن الشر  أن نصونه بغيرة أقل قداسة

الس التي إلسرائيل؟   الجسد  في  التعليم  نقاء  أهمية  هل  أقل  اململكة  ماوي  في  منه 

حاشا.   إسر األرضية؟  وحدة  من  أعمق  هي  الكنيسة  وحدة  فإن  لذلك  من  ائيل، 

نالو  أن  األهمية.  األمر هذا  فهم  اجب  االرتباطا  عظيم  توجد، اإلنسانية    تإن  قد 

   واحد من أطرافهاعمل كل  يو 
 

كن كنيسة هللا ليست عالقة  ر، ولعن األخ  مستقال
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ليست  إنسانية الواحدة  املحلية  والكنيسة  األخرى.  ،  عن  ا   اقرأمستقلة    أيض 

سحيث تجد البرص صورة للخطية،  14الويين ِ
عالج   ، وال، فهو مرض مفسد ينج 

. ولكنه كذلك يصيب  وصفاته الظاهرة  حالة الفرد  أي نسان وثيابه،  ، يصيب اإلله

ا إن هللا "يجعل الضربة" في  البيت إنسان، وال في ثوب، . ونالحظ أنه ال يقال مطلق 

فيقول  البيت  عن   " :  أما 
ْ
ل م  ْم 

 
ْعِطيك

 
أ ِتي 

 
ال ان   ْنع 

 
ك ْرِض 

 
أ ى 

 
ِإل ْم  ِجْئت  ى  ت  ا،  م 

 
  ك

 
ت

ْ
َوَجَعل

 
َ
ْرَبة

َ
ْم   ض

 
ِكك

ْ
ل ْرِض م 

 
ْيٍت ِفي أ ٍص ِفي ب  ر  أنه متى كانت الخطية (. من هذا نتعلم  34)ع  "...ب 

حكم عليهاكهسلم ، وظهرت في  تعمل في أحد القديسين   ها، فإن الرب يكشف، ولم ي 

ة التي كشفها برسالة بولس  الرهيب   وركما فعل في كورنثوس بالشر   أمام الكنيسة،

بأن تعزل    هاه منتعزلألن تحكم على الشر، و ويدعو الكنيسة    ،إليهمالرسول األولى  

البيت    يمكن أن. فإن لم  ضروب بالبرصلع الحجر امل تأي تق،  الخبيث من بينهم

 . هدمي  يتطهر بهذا من الشر، فالبيت ذاته 

ويضع   .طهر نفسهاإن لم ت إن الكنيسة املحلية تنتهي من أن تكون كنيسة هللا

 مرة أخرى، حتى   ى هناكإل هب  ذ، ولم يزالحْج   مع  تحت االختباربولس الكورنثيين  

ألجل هللا   الكنيسة  هذا  عملت  هكذا    ،األمرفي  فتعأنفسهم  وبرأوا فتصرفوا  ى  ز ، 

روحهبولس   و وتحررت  قلبهفمه  نفتحا،  واتسع  نحوهم  ،  وترى    .(11:  6كو2)  من 

منه على وجه    11. وفي العدد  السابع  األصحاحفي  بتفصيل ومدح  فعلوا    فيما غيرتهم  

ا:  جد  ، نالخصوص ا مؤثر   "تقرير 
 
ِة هللِا،  ف

 
ِشيئ ِب م  س  ه  ِبح  ْين  ا ع 

 
ْم هذ

 
ك
 
ْزن ا ح 

 
ذ و  ه  ه  ِإن 

ْل ِمن  االْح  اِد، ب  ْم: ِمن  االْجِته 
 
 ِفيك

 
أ
 
ش

ْ
ن
 
ْم أ

 
ْل ك ْوِف، ب 

 
خ
ْ
ْل ِمن  ال ْيِظ، ب 

 
غ
ْ
ْل ِمن  ال اِج، ب  ِتج 

ا  ْبِري 
 
ْم أ

 
ك ن 

 
ْم أ

 
ك س  ف 

ْ
ن
 
ْم أ

 
ْرت ه 

ْ
ظ
 
ْيٍء أ

 
ِ ش 

ل 
 
اِم. ِفي ك

 
ِتق

ْ
ْل ِمن  االن ِة، ب  ْير 

 
غ
ْ
ْل ِمن  ال ْوِق، ب  ء   ِمن  الش 

ْمرِ 
 
ا األ

 
اله   يا.  "ِفي هذ  ا مث! وهذه األمور حدثت  للحوائطا  وتطهير    تقشير 

 
، ولكن  لنا  ال
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نقول:   حزن  بردت بكل  ا  لقد  للنقاء  كثير  هللا  كنائس  ولمغيرة  القديسون    ،  يعد 

 الهانئة. املريحة شركتهم قلقوا يلئال هكذا أن يتصرفوا يرغبون في 

، فهي ا، ينبغي أن تدان بكل تأكيدمن حولهالتي تسر بأن تدين  قاسية  الروح الإن  

، ألن  التراخي. ولكن هذا ال يعني  (5-1:  7)مت  هذاض  رف ي   و، فهاملسيح  ال تتفق مع 

.  الشرب   نسمحر ذلك في التأديب عندما  ، ويظهحضور هللا في كنيسته هو أقدس أمر

" 
ون  د 

 
ْرق ون  ي  ِثير 

 
ك ى، و  ْرض   م  اء  و  ف  ع  ون  ض  ِثير 

 
ْم ك

 
ا ِفيك

 
ْجِل هذ

 
 ( 30: 11كو1" )ِمْن أ

رفضت أن تعزل  الكنيسة املحلية تنتهي من أن تكون كنيسة هللا إذا  ف  هكذا

ا  الشر  بالرب    بالتأكيد هو مؤمن حقيقي  من الذين يكونونهاكل فرد    ولو كان  ،أيض 

 يسوع املسيح. 

ا لترتيب العهد الجديد، ه عندما تقول إن إنك على حق  ليس لنا من يشغلون  طبق 

ه ليس بيننا الرسول بولس، وال أي مفوض  أن، والسبب البسيط هو  وظائف رسمية

تيطس أو  تيموثاوس  مثل  عند.  نوهمليعي ِ   منه  هؤالء  مثل  في   أو ؟  لبابويةا  فهل 

  التعينات كذلك نجد أن هذه    ؟لكنيسة البروتستانتيةا  أو في،  الكنيسة األسقفية

وإن لم يكن لنا تعيين لهذه  ، ولكن حتى  شمامسةاألساقفة وال   وظيفتي  اقتصرت على

ليمارسوا  تفسح املجال لهم  وموهبتهم    ،من هللا، فإن لدينا رجال موهوبون  الوظائف

الوظيفتين  م امه لم يعط  ن  م  عظيمة   . وبالتأكيد هي رحمة هاتين  أنه  ا  هللا  سلطان 

 تم
 

الوظائف    يالرسمتعيين  لل  سلسال الِخ و لهذه  انظر  دمأنواع  أد   إلى.    إليه  ى ما 

كهذا   البابويةسلطان  و   في  األسقفية  الكنيسة  في  فالوظائفالبروتستانتيةأو  في    . 

  لروحية ا، فلم يعد هناك مجال للخدمة  الروح القدس  مكان  أخذت   نظمةهذه األ 

 
 
ت العهد الجديد كما  الثاني  علمها رسالة  حسب ترتيب  كورنثوس األولى واألصحاح 

ا ذا صلة بما  تجد   أينعشر.   الة في األصحاحات الثاني عشر  تعلم به هذه الرسشيئ 
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تلك األنظمة ال يمكن  ؟ إن ما يسود بين  سوى بين اإلخوة املحتقرين  والرابع عشر 

ا   عشر  في األصحاح الثاني    الكالمهذه األصحاحات، إال إذا بدلنا  أن يكون متوافق 

: 12كو1)  "، ولكن الخادم واحدوأعمالأنواع مواهب موجودة، وتدبير    ":ونقول ها  من

15-16.) 

لو   هذا يرفضه هللا، ولكن هللا ال  ، فبال خطأ  كنا إننا ال يمكننا أن نفتخر، كما 

أن  ي نستطيع  ونحن  ا،  أبد  في وسطنا خزينا  بالرب  اعترافنا  ألن  عنه،  ا    نتكلم حسن 

لكل خدمة حقيقية  القدس  بالروح  والقوة  يدعنا    كاملصدر  وكل ترتيب صحيح ال 

  ملاذا"، فسألته:  يطلب الشركة معنااحد  و منذ عدة سنوات كان  دون حضورهما.  

معنا؟" الشركة     تطلب 
 

قائال "فأجابني  األحد  :  صباح  اجتماعكم  في  ما    رأيتألنه 

مدة    الكتابفي    وجدته أنه  املاضية  سنة  ةعشر   الستخالل  أصدق  لم  لكنني   ،

في   هنا رأيت مئتين وخمسين  مكان  أييحدث  بال رئيس وال  .  ا    قائد منظور شخص 

 رتيب الدقيق  ، ومع ذلك فالتيديرل
 
ا  شرح كما لم  محفوظ، وكلمة هللا ت أسمع مطلق 

لنا من  ليس لكن و ، تشويش اآلن، كما حدث آنذاك، حدث بينناي أنه الإ. من قبل!"

  وأظهر ، وقد تدخل بالفعل  يخلصنالكي    إليهسوى الرب، ونحن نصرخ    إليهنتطلع  

 .غنية للغايةة بطريقنعمته وقوته 

ا  -  إنك  وتقول  ، والحقيقة إننا ال  كنائس  نانإ  اال نقول عن أننا    -  إن لم تكن مخطئ 

كنائس أية  الجديد  العهد  في  فقط جسد  نجد  وإنما  بسبب  االنفصال  و .  احد  وا  ا، 

في  جغرافي  ال  التباعد االجتماعات  أن  العالماألماكن    مختلفيستلزم  تتصرف    في 

نفسها ألجل  ا  ولكن  عمليًّ بالفي  ،  تتعوحدانية  اعتراف  التي  بهذه  لق  واملسؤوليات 

ا عن "كنائس" في الحقيقة العظمى ، حقيقة وحدة جسد املسيح. ونحن ال نقرأ أبد 

،  من املؤمنين الذين يكسرون الخبز هناكاآلالف  ه كان فيها  ، بالرغم من أنأورشليم
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كذلك    املكان الذي يتسع لهذا العدد؟  أين، ألنه  وهذا بال شك كان في أماكن متعددة

نقرأ عن   أننا  غير  أفسس،  في  نقرأ عن كنائس  كنائس  ال  آسيا، وعن  في  الكنائس 

مقاطعات  اليهودية،   كانت  هذه  ألن  الخ،  بين  بالدلواسعة  و...  التعاون  جعلت   ،

ا    يمستح الكنائس عمليًّ
 

نت  ، ولكنها لم تكن طوائف وال ال ، وإنما  ختلفةماتحادات    كو 

ن  كان الروح القدس   قوة  كما كان  الوحدة الشاملة للجميع،  هو املصدر الذي كو 

العملية  الوحدة  ا  هذه  دائم  الحال  هو  كنائس هللا،  كما  في  يكون  أن  ينبغي  .  وكما 

أن سفر الرؤيا    ، إذة من هللاكذلك نجد أن وحدة الكنائس السبع التي في آسيا مؤيد

ا  هاجميع  إليهاعامة موجهة  ذاته هو رسالة     ةلرسا( في حين أنها تحوي  4:  1)رؤ   مع 

بناء على حالة كل منها في ذلك الوقت، ولكنها   (3، 2كل منها على حدة )رؤ  إلىموجزة 

ا  " يقول:  منها  رسالة خاصة  كل  في  إذ    ،تعني الجميع صراحة ْع م  ْسم  ي 
ْ
ل
 
ٌن ف

 
ذ
 
ه  أ

 
ْن ل م 

وح    ه  الرُّ
 
ول ق  س  ي  ائ 

َ
ن
َ
ك
ْ
ل افية يبيح  الظروف غير  لفليس  .  "ل    فكرةالعهد الجديد    الجغر

هي    كنيسة هللا  نسلك. فنحن نتمسك بأن، وبهذا املفهوم فقط نحن  كنائسالتعدد  

اثنين أو ثالثة،  أي اجتماع اسم الرب، حيث ال يسود    إلىجمعون  ي  ، ولو كان من 

، بل حيث هو يكون صاحب الحق األوحد  رتيب الربفوق قواعد ت  الترتيب البشري 

، بحرية بالروح القدس مختلف املواهب حسب الحاجةفي حكمته  في أن يستخدم  

بالكلمة املكتوبة. هذا أمر أساس ي أن القديسين ينبغي أن يجتمعوا  طعام شعبه  إل 

بون  كن ال. قد تكون "كنيسة شعب هللا" ولوإال فال تكون الكنيسة كنيسة هللاهكذا،  

من مؤمنين ال شك في إيمانهم بالرب يسوع   النفترض اجتماع  .  شاسع بين هذه وتلك

على  املسيح يجتمعون  أساس    أساس،  على  أو  املسكرات،  املاسونية،  منع  مبدأ 

األمور، فهل يمكن أن تكون هذه هي الكنيسة،  يريدون أن يكونوا موصوفين بهذه  و 

كال بالتأكيد. قد تكون اجتماع    ؟كنيسة هللا""وصف بأنها  ت  أو حتى كنيسة محلية 

املاسونية، في  ، فهذا ليس  وحدانية الروحفي  اسم الرب    إلىمسيحيين، ولكن ليس  
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نوا ضمن أيهما، وإن  و أن يك، والقديسون األمناء للرب يرفضون  ع املسكراتن وال بم

  باملفهوم الدقيق والكتابي ، فاجتماع كهذا  الشركةيستبعدوا من  حدث فينبغي أن  

ا اجتماع طائفيأ هو   بينهم وبين أعضاء جسد املسيح  حزبي  ساس  ، إذ قد وضعوا 

 
 

 يمنعهم من الشركة والعبادة.  اآلخرين فاصال

تحد كنيسة محلية إن ما   ،  "جماعة من األمناء"بجسد املسيح ليس هو أن تكون    ي 

ا هذه  مثل  هناك  كان  الزمانفقد  قديم  من  ا،  لجماعات  على    أيامفي    وأيض  الرب 

مات وقام    لم يكن قد  ح، ألن املسيقد وجدت بعد، حين لم تكن الكنيسة  األرض

ِن من  بالتبعية   ، حتىنزل   الروح القدس  وال  ،السماء  إلىوصعد  
  ا جسد  املؤمنين    يكو 

  في جماعة من املؤمنينمنذ يوم الخمسين   ن تتكو  كنيسة من كنائس هللا إن  .اواحد  

خدمة الكلمة  ه ألجل  ، وتنتظر ه، لتعبدجمعها الروح القدس حول شخص املسيحي

   .هتحسبما يعطي هو في حكمته اإللهية ومحب بالروح القدس

عدم  أو جماعات هو    طوائف  إلى  املنقسم  الحاضرة لشعب هللاإن ما أنتج الحالة  

  األرضعلى   دةوحيواحدة حظيرة .  لقد أنشأ هللا للقلب الذي فينااإليمان الطبيعي 

كان  لحماية شعبه  ليس غيرها  اليهودية.  ا  ، وهي حظيرة  نظام  ا  ذلك  في   ا لهيًّ إمحدد 

. ولكن كل ش يء فسد في  في الجسد  خارجية، ولكنه كان يتعامل مع اإلنسان وصايا  

ا بالنعمةهللا    إلىئ  الستحضار الخاط  ، ولم يعد طريق يد اإلنسان ، إال أن يكون حتم 

ية رفض شعب اليهود  فه على خلإن. لذلك ف لفرائضل  حفظهأو    بدون بر اإلنسان 

:  1)يو  وحتى نهايته  يعتبره إنجيل يوحنا من بدايتهر الذي  األم(  10)يوراعي الخراف  ل

. خارج الحظيرة  إلى،  ئك الذين آمنوا بهخرافه الخاصة، أي أول، قاد هذا الراعي  (11

أخر،  وكان   خراف  األمم  أي هناك  من  تلك    املؤمنين  من  ا  أبد  يكونوا  لم  الذين 

اكان ينبغي أن يأتي بهذه الخراف  الحظيرة،     وليس حظيرة  -   واحدة  وتكون رعية  ،أيض 
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 إلىى بخرافه  جديدة، وال أت  سس حظيرةلم يؤ الخراف  راعي  . فواحد  وراٍع   -1  واحدة

موا بيد اآلب  الحظيرة القديمة، بل أصبح املكان اآلمن لهم   ِ
 
ل . وإذ تتبعه يده  إلىأنهم س 

فإن   تذهب  لها  الخراف،  في    إلىأن  بحرية  وهناك  ااعي  ر م هنا  اإللهي  ة  لحيالحق 

لألسف.  املفتوحة ِ   ولكن 
 
تسل أنفلم  الخراف  ثقة  إلىم  سهم  في  فعملوا الراعي   ،

حظائر فيها  جألتل  ألنفسهم  هناك  وتحتمي  فصارت    حظيرةو البابوية،    حظيرة، 

، وكل منها الخ..  و.  الجامعة  حظيرةالو   عمدانيةامل  حظيرةو الوسلية    حظيرةو   األسقفية

الرعية  خراف    ، مقسمين  ها الخاصة، والحوائط التي تفصلها عن اآلخرين لها حوائط 

بحسب  ن  و ناملعي  نو املختار   ساقفتها وشمامستهاأ، و تهاالواحدة. كذلك لكل منها رعا 

الخاص والذين  مفهومها  الخاصةالرعية    يحسبون ،  عنهم  رعيتهم  فيقولون   ،

:  3:  5في بطرس األولىالصريح    هللا  لتحذير، باملناقضة  ... الخ  ،، أو "رعيتي"بي"ع"ش

ِة " ِصب 
ْ
ن
 
األ ى 

 
ل ع  ود   س  ي  ْن  م 

 
ك  

 
ال الخراف"و  نحو  من  بأية مسؤولية  يعترفون    ، وهم ال 

أخرى   األخرى  في حظائر  بل  ليست من حظيرتهم،  أنالتي  بالرغم من  في حاالت  ،  ه 

ا من هللا   كثيرة   أينما   ح املسيرعية  خراف وحمالن  لكي يرعوا    يكونون موهوبين جد 

بالفعل   يكونون  فقد  جدت.  من  أيٍ مثل    للكنيسةاملسيح    عطايا من  و  ،  اآلخرين 

الع(14  -  8:  4)أف للكنيسة بهذا املفهومايط، ألن  . فإن كانوا ال يدركون هذا  ا هي 

فيحدون   طائفة املفهوم،  أو  جماعة  في  خدمتهم  ليس  دائرة  األقل  على  فهذا   ،

ا مسؤوليتهم  صحيح  هذه  وال  نحو  املسيح  أمام،  من  واجبهم  وال  ككل، ،  الكنيسة 

 يد خطير. وهذا ق

يفي   البشرية  الحظائر  الذي  اال خطأ  قع  تأسيس هذه  األمر  والطائفية،  ستبعاد 

حتى لو أدى  ،  ممارسة التأديب  إلى  دعاهناك ما    . فإن كانإخوة"رفضه املدعوون "

 
 .صحيحةترجمة غير  يوه"حظيرة واحدة"   أوردتها، ولكن الترجمة الرسمية اإلنجليزية دقيقة 16للعدد الترجمة العربية   1 
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، فهذا  األرضية الصحيحة للكنيسةكثيرون  أخذ  ي  حتى،  فيه  عما نحناالنفصال    إلى

البعض فرضه    أراد شرير  الستبعاد تعليم  ، أو  االنشقاق  إلىما يؤدي  ملنع    ى ليس سو 

هو    بنعمة هللاإن ما أغلقنا عليه عن هذه الشرور.  بعد سنوات من انفصالنا علينا

  هأن من  البعض    استاء. فإن  عرفت لديناأدبية  شرور  السماح بلعدم  هذه الشرور، و 

كثير ا أو  ع  نونعزل  معه،  شركة  في  كانوا  آخرينلزم  نه  أل ما  خطية    عزل  بسبب 

ا في قلوبنافإننا نتأسف  ،  هذه الشرورفيهم تجاه    الالمباالة صنعوا  ، فهم الذين  كثير 

 وليس نحن.   االنقسام

الذي تتناوله الخراف في هذه  لطعام  بكل محبة: ما هي نوعية ا  أسألاآلن دعني  و 

غير مولودين  يكون الخدام فيها  على سبيل املثال  بعض الحاالت  أليس في  الحظائر؟  

حتى   ؟على االسم الحسن الذي به دعينا  ينطقون بتجاديف   ال  ، وإن كانوامن هللا

يكونون من رجال هللا للكنيسة    حين  اومواهب  منهمعن  كما نعرف    أيض  ، كثيرين 

، التي رئاساتهم الخاصة، ومجالس دساتيرهمو ولوائحهم قوانينهم  بليسوا مقيدين أ

ا  تسمح   الفارغة، بل والتجاديف، وتغلق على    الطقوس والفلسفةكل أنواع  بغالب 

ا؟الشهادة وعلى   ،  البروتستانتيةالخدام في الكيانات  حتى    سلطان كلمة هللا خارج 

  حظائرهمن بقواعد  ، هل هم غير مقيديتهكنيس لن من املسيح  يهوبوإن كانوا مو 

في  اواهتماماته  اوإقراراته  الفرس  مثل  يكونون  أنهم  حتى  ال  ؟  الطاحونة،  فهم 

يخرجوا  بالتأكيد  يستطيعون   لهمأن  املرسومة  الدائرة  حرية  عن  لهم  وليس   ،

املعلنغير املحدود  في املجال    يقيةحق بافتراض    . هذاأنفسهم، حتى مع  لحق هللا 

خبهم  ، والذي انتيع الخاص بهم، وإلطعام القطاملعتبرة  نهم مخلصون لحظائرهم أ

الخراف والحمالن التي    طعموايإنهم ال يستطيعون أن  يدفع لهم أجورهم.  نهم، و وعي  

التي في كلمة هللا    في املراعي الجيدة الدسمة ، بأن يقودوهم  بينهمي  تال  ملسيح في رعية ا 
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محبةالحية بكل  وأكرر  في    .  الخادم  طائفتهائفة  ط أن  خادم  يكون  ا  وأ حتم  ثر  ك، 

أن  ا خطر  في  هم  بينهم  ا،  ي  ألمناء  بعيد  بالحق  واليس  الذين  ل مثحملوا    روحانيين 

ا عن  ، عوض  معينةهم يمثلون "مدرسة فكرية"  نو ، ولك، بسبب الفكر السائدبينهم

يكونوا مبشرين ورعاة   أن  املسيحالرب يسوع  عن  أن  يمكن  ما  وليس  يحل محل  . 

.  من فم هللاتخرج  يحيا بكل كلمة    فاإلنسان ،  املكتوبالحق الكامل كما هو معلن في  

ل  ، ولكن ما أبعد أن نصمن الحق، أو نلقي الضوء عليه   جانبأي  نتجاهل  ال    قد

، وهذا ما يجعله غير  حن هللا ذاته في وجه يسوع املسيفهو يعل مقه،  مداه أو ع  إلى

ليست سوى  ، ومبادئ الحق الطائفية  ه. أما قوانين اإليمان واالعترافات ب محدود

، ولكنها  ، وإن كانت قد وضعت بغرض أن تمنع االنحراف عن الحقبشريةوسائل  

تعريفات وحواج تأخذ مكان  ليست سوى  أن نحصره ذ ال  الحقز،  يمكن  أو    ي ال 

 .دهنح  

و من الشعب،  ، سواء من الخدام أختلطون بهذه األمور كثيرون من أوالد هللا م

عن  وهم   مركزهميقصرون  النور  و ،  هوفهم الحلو    الروحي  تذوق  بين  يتأرجحون 

بوبون في قلب  مح الء، فهم  ل هؤ مث  لو أننا نستطيع أن نساعد. كم أتمنى  والظلمة

التقليدي  التعليم  . عليهملها سلطان عظيم    جتماعية اال واملفاهيم    املسيح، ولكن 

املفاهيم   عليها  التيتلك  تخدم  انفطرنا  التي  العتيقة  الخمر  هي  والتي  املذاق  ، 

على  .  الطبيعي يسوع  الرب  أيام  في  كان  اليوم  ،األرضوكما  من هللا  هكذا  ،  ما هو 

 الجديد ل  اإلنسانويغذي  خدم املذاق الروحي  وي
 

ِرب   "،  يس مقبوال
 
ا ش

 
ٌد ِإذ ح 

 
ْيس  أ

 
ل و 

ب   ي 
ْ
ط
 
ِتيق  أ ع 

ْ
: ال ول  ق  ه  ي  ن 

 
، أل ِديد  ج 

ْ
ِت ال

ْ
ق و 

ْ
ِريد  ِلل ِتيق  ي  ع 

ْ
 .(39: 5)لو "ال

 فيتطابق مع املكتوب،  ن من البروتستانت يتبعون الرب في  كثيريل كذلك إن  تقو 

في   كأش أو رغبة في أن حجةيس لدي . وأنا لإخوة""املدعوين  ليس أقل من سيكر ت
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ا على كونهم    أضع ، وال  تكريس اآلالف
 
الكلمة، ولكن أرجو أن  تحفظ في توافق مع 

إن التكريس  .  تهم باملكتوب"فمعر : "على قدر  أن أضيفدقة التعبير  ملجرد  تسمح لي  

ادون الفهم ا
 
ا  لكامل قد يجعل القديس نشط ، ولكنه نشاط يعوزه أن يكون منقاد 

  بفكر هللا الذي ينبغي أن نعرفه، حتى يصون 
 
ا  نا من الخطأ. كان داود  نشاط مدفوع 

ابالتكريس عندما   ا  وحصل  (17أخ2هلل )  نوى أن يبني بيت  على تأييد رغبته من    أيض 

 ، ولكن كان هذا خطناثان النبي
 
ابطرس  هكذا  .  أ   ه سيدفكرة موت    رفضعندما    أيض 

التجلي16)مت ا  (  17)مت  (. ومرة أخرى على جبل  للرببتكريس  كان مدفوع  .  تام 

:  19)يو  زيج املر والعودممن    امئة من    امن الرامة ومعهمونيقوديموس ويوسف الذي  

(. كل هؤالء كانوا مدفوعين  1:  16)مر  نحنوطه   نوسالومه ومعه  اتريمامل(. ثم  39

ا تصرفوا بدون معرفة   ملا في الكتب  بتكريس قلبي لسيدهم املصلوب، ولكنهم جميع 

اليوم الثالث في  ينبغي أن يقوم  ا. فلو فطنوا    أنه  هذا ملا    إلىوال يرى جسده فساد 

أفكر  في  يكفنو وا  جسدن  هكذاا  معرفةه  بال  ا  تكريس  أن  من  يقين  على  إنني  هو    . 

نريد أن يكون  اس ي إذا كنا  أفضل من معرفة بال تكريس، ولكن كال األمرين الزم وأس

 الرب. نشاطنا ملسرة 

كان    تسألنيو  إذا  ينتمي    منعما  ال  إنه  طائفة  إلىيقول  ي  أية  الواقع  صال  في  نع 

بالتأكيد ال يستطيع    طائفة؟  إلى ال ينتمي    كونهفما الذي يعنيه من  طائفة جديدة.  

االنشقاقات  ورفض  أحد أن يدعي أن بولس كان ينش ئ طائفة جديدة عندما أدان  

 .(15-10: 1كو1) للكنيسة في كورنثوس التي هددت بخراب الوحدة الظاهرية

، كما لو أن ما كتبه في هذا  ال يتفقون مع بولس  اليومكثيرون من املسيحيين  

ى ِبِه ِمن  هللِا "الصدد لم يكن   وح  بأي حال، الطوائف ال ينبغي إدانتها    ، ويظنون أن "م 

ا أنها تنوعت .  وبهذا هم يبررون أنفسهم  ! مفاضلةلل  فرصة  ، لتكون هناكولكنها حسن 
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ا وآخرون   حد  عند  األ يقفون  بأن  ولكن  مور  العتراف  يرام،  ما  على  ليست  عامة 

  إلى يرقون  مثل هؤالء ال ، وليس وجودها.  يزعجهم صراع الطوائف فقطلألسف  

ا  فكر املسيح  تعليم كلمة هللا بهذا الخصوص، فيغمضون ، إذ هم ينكرون عمليًّ

أنهم  ، و يقبلوا االختلفعن خطية الطائفية ذاتها، ويقنعون أنفسهم بأن  أعينهم  

.  ال طائفيين  يكونوا  يجب أن  مع كافة الطوائفالشركة  و حبة  امل  امارسو يلكي  

(. 3في؛  13-13:  1كو1أكثر من هذا )  لحقا  احترامولكن ليس هناك ما يتناقض مع  

هذا هو التأثير املدمر  وإرضاء الناس أكثر من هللا.  ،لإلنسان عبادة هذا ليس سوى 

اليومتسالتي    براليةلل والتي  ود  لتسطي ،  ما  تسعى  كل  اإللهي  ح  الحق  له صفة 

اإللهيوال طريق  سلطان  لتمهد  ا  ،  مستوي  ال  الذاتية  رادة اإل أمام  ا  أنه  يظن  فمن   .

  العدوخدعة  وقعوا في  من الناس  ن  كثيري   وكم هو محزن أنيخطئ في ظنه،  طائفي  

،  األرضية التي يقفون عليها  ن أنفسهم، ويتأملو ليتهم يعيدون التفكير في   ، فياهذه

  األرضيةهو أن تكون على  . فأن تكون بال طائفة  هناك  إلىذهبت بهم  واملؤثرات التي  

ا  ن عليها، وهي االجتماعيتجددين املسيحيامل  العهد الجديد  وضعي  تال اسم    إلى  مع 

، ولكنها  أرادوهاباسمه إن هم    الرب يسوع املسيح، فهي أرضية تتسع لكل املؤمنين

التستبعد   أو  التعليم  في  بالشر  سماح  ا  أي  مضاد  يكون  هذا  ألن  بصفة  سلوك، 

كل اسم آخر، أو طائفة  ، كما تستبعد بالضرورة  االسم املقدس املبارك  لهذا مطلقة  

الذين    بالرب يسوع املسيح،  املؤمنينبعد  ، يستهذه "اسم آخر"، فأو مركز اجتماع

 دب  املركزال يستطيعون االعتراف بهم، سواء كان هذا    من أجل الضمير
 

أو    ، عنيال

ا  
 
و املركز    ،إلىمضاف تعترف  الوحيد  الواحد  كلمة  الذي  االجتماع،  به  كمركز  هللا 

 .والتلمذة ومركز الشركة

 


