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  ؟؟ففاِئاِئ إلى طو إلى طوونونسيحيسيحي الم المممنقِسنقِساذا ياذا يمملِِل
 

(Arabic - Why is there so many different denominations?) 
 

 .ى أقنعِنوابى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة  

 ؟؟فَفَاِئاِئ إلى طو إلى طوونوننقِسم المسيحينقِسم المسيحياذا ياذا يلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
 Cliffe Knechtle        : يجيبنا على هذا السؤال

1                 
      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه

 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية
 

 الذين ال .. المسيحيين فى مصاف اآلخرين غير المسيحيينمؤمنينُل الإن عدم توفر الوحدة المسيحية يجع 
موحى كأن الكتاب المقدس ال !.؟فلماذا يوجد طوائف متعددة فى العالم تبلغ المئات.. ترابط بينهم بْل هم شيع مختلفة

لماذا يوجد هذا التنافر بل . !؟وليس سواه كيف يحدثُ هذا والمسيح هو الحقّ األوحد !.بِه متعدد اإلتجاهات؟
مع أن !.. لماذا نرى كّل جماعة تنافس األخرى وتريد أن تتفوقَ عليها؟!.. بين الجماعات المسيحية؟الكراهية 

 لكم حب  لكم حب بهذا يعرفُ الجميع أنكم تالميذى إن كانبهذا يعرفُ الجميع أنكم تالميذى إن كان": فهو القائُل لتالميِذِه.اعه أن يِحب بعضهم بعضاًالمسيح يأمر أتب
  ٢."تِحب قريبك كنفِسكتِحب قريبك كنفِسك"وأن الوصية العظمى هى أن .. "بعضاً لبعضبعضاً لبعض

 

يذكر أن المسيح فى صالِتِه الشفاعية يطلب ِمن اآلب .. إن يوحنا البشير فى إنجيِله اإلصحاح السابع عشر 
 : أيضاًقالو .."ا واحداً كما نحنا واحداً كما نحنأيها اآلب القدوس احفظهم فى اسِمك الذين أعطيتنى ليكونوأيها اآلب القدوس احفظهم فى اسِمك الذين أعطيتنى ليكونو": السماوى قائال

"واحد ا أنّنا نحنليكونوا واحداً كمواحد ا أنّنا نحنأنّك أرسلتنى ....ليكونوا واحداً كم العالم لين إلى واحٍد وليعلمكمليكونوا م أنّك أرسلتنى  أنا فيهم وأنت فى العالم لين إلى واحٍد وليعلمكمليكونوا م أنا فيهم وأنت فى 
  ٣.تباِعِه أن يكونوا متِحِدينلقد أراد الرب يسوع ِمن أ.. "وأحببتهم كما أحببتنىوأحببتهم كما أحببتنى

 

  األولى فى رسالتهولقد كَتب بولس الرسول.. كثيرة وانقساماتاقاتالحقيقة الواقعة المؤسفة أنّنا نرى انشق 
ولكنّنى أطلب إليكم أيها ولكنّنى أطلب إليكم أيها ":  يقولالعاشر إلى الثالث عشر  باألعداد من األول األصحاحإلى مؤمنى كورنثوس

اإلخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قوالً واِحداً وال يكون بينكم انِشقاقات بل كونوا كاملين فى ِفكر اإلخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قوالً واِحداً وال يكون بينكم انِشقاقات بل كونوا كاملين فى ِفكر 
أنا أنا : :  فأنا أعنى هذا أن كّل واِحٍد ِمنْكم يقوُل فأنا أعنى هذا أن كّل واِحٍد ِمنْكم يقوُل.... أهل خلوى أن بينكم خصوماٍت أهل خلوى أن بينكم خصوماٍتألنّى أخْبرتُ ِمنألنّى أخْبرتُ ِمن.. .. واِحٍد ورأى واِحٍدواِحٍد ورأى واِحٍد

 ٤."!؟هل انقسم المسيحهل انقسم المسيح.. .. لبولس وأنا ألبولس وأنا لصفا وأنا للمسيحلبولس وأنا ألبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح
 

ح أن مشكلة أهل بوضوولقد أشار .. إن السيد المسيح ال يرضى إطالقاً أن كنيسته الواِحدة تتمزقُ وتتجزأ 
 إن الحقيقة التى يجب أن !.ختلفُ الحال بين المسيحيين؟فلماذا ال ي.. العالم أن كّل واحٍد يعانى األنانية وحب الذات

إن المسيحيين فى األصل هم خطاة غُِفرتْ خطاياهم ويجاهدون ..  ليسوا كاِملينفى الواقع ندركها أن المسيحيين
   ٥. بدونه ال يستطيعون أن يفعلوا شيئاًفهم ليصيروا أكثر قرباً هللا وهم يجاهدون بقوة المسيح.. ليتغيروا

 

 إن المسيحيين يختلفون وينقسمون ألنّهم على :أقوُل و..يجب أن نعلم أن هذا الجهاد يستمر طوَل الحياة 
قد ترى واحداً ..  وهذا السعى دائم متواصٌل ِمن يوم إلى يومعون ليخرجوا ِمن نطاق الذاتية ويسالدوام يجاهدون

قتِنعا بتفسير آليين مالمسيحي عينٍةِمنالِكتاب بطريقٍة م سيحة ِمنى موتر قتنعاً بتفسير آخرم اً آخرهنا ..ي وِمن 
                                                

    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ١
    ٢٧: ١٠ إنجيل لوقا  ،      ٣١ – ٢٨: ١٢إنجيل مرقس ،      ٤٠ – ٣٦: ٢٢إنجيل متى       ،      ٣٥: ١٣إنجيل يوحنا  ٢
   ٢٣ & ٢٢&  ١١: ١٧إنجيل يوحنا  ٣
 ١٣ – ١٠: ١رنثوس لرسول األولى إلى مؤمنى كورسالة بولس ا ٤
 ٥: ١٥إنجيل يوحنا  ،   ٥: ٢الثانية إلى تيموثاوس  رسالته      ،  ٢٥: ٩رسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس ال٥
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دم اتفاقهم فى تفسير آية  وهو ع:لهذا السبب..  الواحد عن اآلخر يفضلون التباعدبعض األحيان تراهم لألسف
 ١.حتى بلغتْ المئات فى العالم ةذهل مزيادة تهنتيج كانتْ  فى الطوائفتعددهذا الو..  تعددت الطوائفُمعينة

 

 أن ننظر إلى الكنيسة على أنّها مصحة أو مستشفى فيها يعاِلج  حين يتحدث عن تلك المشكلةيجدر بناو  
 يعيد السيد المسيح الحياة كما .. السيد المسيح هؤالِء الذين لحقهم أذى أو ضرر ِمن جراء االنشقاقات والتمزقات

أن الشرط : لمسيحيةِمن أروع الحقائق ا أن ..ِلمن أصابهم االنهيار والتخاذل ِمن جراء الِصراعات واالنقسامات
ما  ..هحتاج إلى من يأخذ بيدي وئ خاطهصرح أنيعترفَ ويسيح أن  عضواً فى كنيسِة المكون شخص لياألول لقبول

  واحداً من أعضاِئها شخصكونيلكى   تضع شرطاً ِمن شروِطهاجد على اإلطالق تنظيم أو هيئةأعلمه أنّه ال يو
 ولكن هذا هو ..لن تكون عضواً فى هذه الجماعِة ما لم تعترفْ بما سبقَ أن ارتكبتَه ِمن أخطاٍء وذنوب: نصاً يقول

النضم ينالشرط الحتمىاعة المسيحياِمك لجم ةلكى تكونأعضاِء الكنيس ٢. واحداّ ِمن  
  

 ينثن اأنف كي ضحيو الثامن عشربإنجيل لوقا األصحاح  جاء ذكره بإنجيل الح مثلمسييد ا السضرب لقد 
  فى ذلكشار أى جابى ضرائب للمستعمر الرومانى والثانى عمعلم للشريعة أى  أحدهما فريسىياصللي ليكله اخالد
 هللا ادى يين بمثولى الق حتمستحغير  هانّدرك ان يكفانى  الثما أ..لهمابك هعانقتا ولاألة صالن  مشفستن ..وقتال
 الناس الخاطفين الظالمين الزناة وال مثل هذا ى لست مثل باِقىاللهم انا اشكرك انِّ: ىسريفال هوو ولاألة صاله هذو

ما العشار فوقف أو: ىلثان اعنسوع رب يه ال قالما اذوه ..قتنيهأعشر كل ما أسبوع و األىصوم مرتين ِفأ ..العشار
 نأقول لكم أ ..نا الخاطئأ ى اللهم ارحمِن:بل قرع على صدره قائال ..ن يرفع عينيه نحو السماءأمن بعيد ال يشاء 

 ونيك لخصش أى لقبول لوبالمطط ر الشثل الم ذلك فىوعسي بلرضع ا ودلق .. دون ذاكلى بيته مبرراًإهذا نزل 
  ٣.!ئ خاطهصرح أنيعترفَ وي أن ووه ..سيحعضواً فى كنيسِة الم

 

 معبرةً فى تقديم العبادة سنراها تقوم جميعها.. فى نفس الوقت ِمن زاويٍة أخرى وإذا نظرنا إلى الطوائفَ 
 أنّى اشتركتُ مع عابدين فى كنائس وعن نفسى أحسبه امتيازاً لى..  تسمو بالنفس والروحبأساليب متعددة شيقة

 أخرىكان امتيازاً لى أيضاً أنّنى اشتركتُ مع عابدين فى كنائس  ..عبادتهم فى هدوٍء وتحفٍظ شديٍدمتعددة يقدمون 
د أحسستُ أن أجنا فى األولى وفى الثانية.. كانوا يقدمون عبادتهم بتسبيح للرب وتهليٍل يهز أرجاء المكان بقوة

فى الحالتين كان تمجيد اإلله العظيم المستحقّ ..  وغمرنى فيض ِمن البركِة الروِحيةالسماء تشترك مع العابدين
 ٤.كان صحيحاً وسليماً ومقبوالً ن االختالف فى التعبير إ..ّل تعظيم وتمجيد راِئعاً مؤثراًوحده لك

 

.. تستطيع فيها أن تقدم عبادة هللا صاِدقة مقبولة.. أن أشجعك كى ترى لنفِسك كنيسةأود  ..ئ القارعزيزى 
احرص أخى على أن .. وفيها تتعلم وتتعرفُ أكثر على شخص الرب يسوع المسيح المبارك مع إخوِتك المؤمنين

 وضوح وجالء وإخالص على أساس أنّه كلمة الكتاب المقدس فى  فى كنيسٍة تقدمتواظب على حضور االجتماعات
 ألنّه فى عظمِتِه يعلم ضعفنا ويشفقُ وإنى أقدم شكرا هللا.. وليس حقالً خصيباً الجتهاداٍت وتصوراٍت بشرية.. اهللا

 ٥.على محاوالِتنا المتواِضعة فى التعبير عن حبنا له وتعبِدنا لجالِلِه
 

الذى  كرك ِمن أجل ذلك الحب العجيبأش.. أبانا السماوى :تشترك معى فى تلك الصالةليتك أخى العزيز  
.. الِصكلى خ معترفاً بضعفى وحاجتى إلذا آتى إليك كما أنا .. كى أكون مقبوالً لديكفتَح لى الباب أنا الخاطئ

فى  كى ال أسمح لخالٍف  أعنّى إلهى.. متغاضياً عن نقائصى وضعفاتى كما أحببتنى فضالًأعنّى كى أحب الجميع
أرفع ..  وغفَرتَ لهم كما غفَرتَ لى أنا غير المستحقّ الذين أحببتهم كما أحببتنىالرأى أن يفصلنى عن إخوتى

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: يا من وعدتَ بقوِلك..  واِثقاً ِمن استجابِتك الذى افتدانا ِبدِمِهسم يسوعصالتى فى ا
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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 : ستجد ذلك فىCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
  http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ٤: ١٢الرسالة إلى العبرانيين  ١
 ١٦: ٥ رسالة يعقوب   ،  ١٠ – ٨: ١رسالة يوحنا الرسول األولى  ٢
   ١٤ – ٩: ١٨إنجيل لوقا  ٣
  ٧: ٢ تيطس ة بولس الرسول إلىرسال ٤
 ١٠: ٣ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسال     ،              ٢٦: ١١ سفر أعمال الرسل ٥
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