ثالثي األبعاد
اإلنجيل
ّ
الخدمة في ثقافات الذّنب،
العار والخوف

جايسون جورج

ترجمة مؤسّسة هورايزنز
تنقيح وتعريب نوال خيرهللا

ماذا يقول النّاس عن
ثالثي األبعاد"
"اإلنجيل
ّ
قترح ّأولي".
ي األبعاد" مفيدٌ جدًا وأعتبره م َ
"اإلنجيل ثالث ّ
—Missiology: An International Review

"قد يكون هذا الكتاب نقطة انطالق الستكشاف ديناميكيّات هذه
المواضيع الحقيقيّة ً
ذت بجديّةّ ،
فعال التي ،إن ا ِخ ْ
عززت حت ًما شهادة
اإلنجيل لهؤالء المغمورين برؤية كونيّة مختلفة".
—Evangelical Missions Quarterly

الرسالة المسيحيّة مع
"مرجع ممتاز لجميع الذين يعملون على تكييف ّ
أيّة ثقافة".
)–Themelios (The Gospel Coalition

نور لثقافات الذّنب-
ي األبعاد" هو عالج ممتاز وم ّ ِ
"اإلنجيل ثالث ّ
البراءة ،والعار-ال ّ
ي
شرف ،والخوفّ -
القوة .إلمام جايسون جورج الكتاب ّ
أمر بالغ األهميّة للّذين
وبحثه واستخدامه للعدسات الكونيّة الثّالثة هو ٌ
يخدمون مثلنا بين ومع األمم".
)—Jeffrey A. Gill (D.Min., Ph.D.
نائب رئيس وعميد كليّة Grace Theological Seminary

2

تمرس ،يظ ِهر كيفيّة استخدام
"جايسون جورج ،خبير علم االرساليّة الم ّ
ي األبعاد".
خبر يسوع السّار في ثقافات م ّ
تنوعة جدًا في "اإلنجيل ثالث ّ
—Southeastern Theological Review

شكرا
ي األبعاد" يس ّهل تناول وفهم مبادئ ثقافيّة عظيمة.
ً
"اإلنجيل ثالث ّ
ّ
لك جايسون ِمن أجل مساعدة النّاس على استيعاب تعقيدات الثقافات
العالميّة وآثارها على االرساليّة المسيحيّة".
)—Judith Lingenfelter (Ph.D.
بروفيسور للدّراسات ما بين الثّقافات في Biola University

"هل تعبتم ِمن أنواع الكرازة التي تولّد الحركات ال ّ
شرعويّة ،االسميّة
ي األبعاد" قادر على
و/أو التّوفيقيّة؟ كتاب جايسون جورج "اإلنجيل ثالث ّ
تأمين بعض الحلول المتينة".
)—Tom Steffen (Ph.D.
ي في Biola University
بروفيسور فخر ّ

"أنا متح ّمس ّ
ي
ي األبعاد" أصبح متوفّر .إنّه دليل عمل ّ
أن "اإلنجيل ثالث ّ
والرؤى الكونيّة
للمسيحيّين الذين يريدون معرفة كيفيّة تأثير الثقافات
ّ
المختلفة على قراءة الكتاب المقدّس وعلى تطوير استراتيجيّات إرساليّة".
)—Jackson Wu (Ph.D.

معلّم الهوت في آسيا ،وكاتب ""Saving God’s Face
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ّ
"إن كتاب جايسون جورج يجب أن يقرأ ِمن ك ّل المسحييين الّذين
ي األبعاد" هو عرض
يحبون اآلخرين ِمن ثقافات مختلفة" .اإلنجيل ثالث ّ
الرئيسيّة ،التي ِمن أجلها يقترح الكاتب صيغة مناسبة
موجز لألٌطر الثّقافيّة ّ
للفداء .هذا ما يجعله أداة تعليميّة مفيدة جدًا".
—Florent Varak
س في ليون ،فرنسا ،وبروفيسور في Geneva Bible Institute
ق ّ

كمتمرس لسنوات عديدة ،إلى جانب
"و ِلد إلمام جيسون ِمن خبرته
ّ
ي األبعاد"
دراساته الكتابيّة واألنثروبولوجيّة الكثيرة" .اإلنجيل ثالث ّ
ي الذّي يحاول الوصول إلى جيرانه ِمن
سيكون مفيدًا لإلنسان العاد ّ
ضا للمب ّ
شر المخضرم الذي يخدم في بالد مختلفة
مختلف الجنسيّات ،وأي ً
ي شخص بينهما".
 ...وأ ّ
—Grant Haynes
مدير Global Frontier Missions

"مع تصادم عوالمنا المتعدّدة – الحداثة ( ،)modernismما بعد الحداثة
( ،)postmodernismالغرب ،ال ّ
شرق ،الهجرة ،االغتراب ...إلخ – يوفّر
ي األبعاد" التّصحيح ّ
الالزم أللوان عدساتنا عند تقديمنا
"اإلنجيل ثالث ّ
لإلنجيل .إذا كنتَ تتساءل ما ينقص في مشاركتكَ لإلنجيل خارج سياقكَ
مصدر
ي األبعاد" – ببساطة ،ليس هناك
ٌ
المألوف ،اقرأ "اإلنجيل ثالث ّ
ي لجيل الكنيسة واالرساليّة القادم".
مثله ... .هذا مرجع جوهر ّ
—David Park
سس Next Gener.Asian Church
قس ومؤ ِ ّ
ّ
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أشخاص ِمن آسيا الوسطى وال ّ
شرقيّة ،أجد أن
"كوني قد عملت مع
ٍ
إلمام جيسون جورج مفيد جدًا .هذا الكتاب المكتوب بوضوح وبأسلوب
ي يساعد النّاس على خلع غمائمهم الثّقافيّة ،وفهم اآلخرين ،والخدمة
عمل ّ
بفعّاليّة أكبر".
)—Kitty Purgason (Ph.D.
بروفيسور في Cook School of ICS, Biola University

ّ
الحظ وعلى مدى قرون ،ت ّم بَتر اإلنجيل واعتماد المقاربة
"لسوء
ي وتقديمها لجميع الثّقافات والسّياقات.
األحاديّة البعد ّلالهوت الغرب ّ
ي األبعاد" يقوم بتوعيتنا حول ثقافات الكتاب المقدّس
"اإلنجيل ثالث ّ
ي لمساعدتنا على تمييز وتجنّب
وعالمنا .هذا مصدر ضروري وأساس ّ
الغمائم الثّقافيّة التي تعيق فعّاليّة الخدمة العابرة للثّقافات".
)—Rev. Martin Munyao (Ph.D. student

قس ومعلّم الهوت في كينيا
ّ
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لمنفعتك الت ّعليميّة ،أكمل أوالً © - The Culture Testوهو إحصا ٌء
تقييمي متو ِفّ ٌر ٬باإلنكليزية على اإلنترنت ،يساعدك على معرفة النّوع
ي لمجموعتك :الذّنب ،العار أو الخوف .هذا االختبار
ي األساس ّ
الث ّقاف ّ
سل نتائجه إلى بريدك
ي يستغرق  ٥دقائق ،وفور اكماله ،تر َ
الم ّجان ّ
االلكتروني .قم بزيارة .TheCultureTest.com
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ثالثي األبعاد
اإلنجيل
ّ
الخدمة في ثقافات الذّنب ،العار والخوف
جميع الحقوق محفوظة .يمنَع نسخ أو استعمال أي جزء ِمن هذا الكتاب بأية
وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية ،ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى ،بما
في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ،دون إذن خطي ِمن النّاشر .االستثناء الوحيد
هو اقتباسات مختصرة مع االستشهادات .الرجاء االتّصال على
.info@HonorShame.com

ً
رجم إلى
نشِر
أصال في  ٢٠١٤باإلنكليزيّة .ت ّم تعديله ومراجعته في  .٢٠١٦ت ِ
العربيّة في ِ ٢٠١٨من قِبل مؤسّسة هورايزنز ،لبنان.
للّغة االنكليزيّة:
 ISBN-13: 978-0692338018و.ISBN-10: 0692338012
والمدونات اإللكترونية ،ومقاطع الفيديو
في وقت النّشر ،كانت جميع المقاالت،
ّ
التي تم االستشهاد بها في هذا الكتاب متوفّرة مجّانًا عبر اإلنترنت .ال تشير
االقتباسات إلى موافقة على ك ّل المواد ،ولكنّها مذكورة لكونها مالئمة للتّعلم.
هذا الكتاب متوفّر بلغات أخرى على :Amazon.com
اإلنكليزيّة – The 3D Gospel
الفرنسيّة – L’Evangile en 3D
االسبانيّة – El Evangelio en 3D
الروسيّة – 3D Evangeliye
ّ
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١
رؤية حقائق جديدة
ْ
ْ
الرسالة التي ِمن
آمنت "غولزل" بيسوع عندما
كانت طالبة جامعيّةّ .
ْ
ْ
تفصلك عن هللا؛ لذلك
"آثامك
كانت حقًا نموذجيّة:
قبلت المسيح
خاللها
ِ
ِ
ت تستحقّين العقاب .يسوع مات ِمن أجل خطيّتك .آمني به ،وستغفر
أن ِ
رت وتمت ّ ْ
ذنوبك ".إيمانها كان صادقًا وحقيقيًّا .خطاياها غ ِف ْ
عت بحياةٍ جديدةٍ
ْ
واجهت "غولزل" مواقف
في المسيح .لكن ،لكونها ِمن آسيا الوسطى،
فريدة لم يقدر الغفران وحده معالجتها.
ْ
كانت "غولزل" عائدة إلى المدينة ِمن منزل والدتها
عشيّة يوم أحدٍ،
ً
رجاال.
في القرية .كان سائق سيّارة األجرة التي استقلّتها ور ّكابها الثّالث
الرجال يدعون "غولزل" لشراب ال ّ
شاي في
بعد دقائق معدودة ،ابتدأ ّ
ْ
ْ
وحاولت
شعرت باالنزعاج
ويتحرشون بها .لكونها صبيّة يافعة،
بيوتهم
ّ
الرجال إلى جانب ّ
الطريق
الرحلة ،توقّف ّ
تجاهل الموقف .في منتصف ّ
الرجال عنيفين
ليحتسوا جر ً
عا ِمن الفودكا .تحت تأثير الكحول ،أصبح ّ
ْ
انتبهت "غولزل" لتواجد ع ّمها في سيّارة
جسديًا .وفي تلك اللحظة عينها،
بدال ِمن القفز نحو وسط ّ
قادمة متوجّهة نحوها .ولكنً ،
الطريق والتّلويح
ْ
ترد أن يراها ع ّمها .اهتمام
لع ّمها ليتوقّف،
اختبأت "غولزل" .لم ِ
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ي في ذلك الحين كان تجنّب العار والمحافظة على
"غولزل" األساس ّ
شرف العائلة.
ْ
ناحت عائلتها بسبب هذه
بعد بضع سنوات ،توفّي شقيق "غولزل".
دورا ممي ًّزا بصفته االبن البكر .بعد وفاته
الفاجعة ،خا ّ
صةً أنّه كان يلعب ً
ْ
بانتظام عن شقيقها .خالل
بدأت أحال ٌم تراود "غولزل"
ببضعة أسابيع،
ٍ
كانت أروا ٌح مشابهةٌ لشقيقها تعذّبها .عندما تحد ْ
ْ
ّثت "غولزل" عن
نومها،
أحالمها ال ّ
شريرة أمام عائلتها ،ط ِلب منها أن تأكل ترابًا ِمن مقبرة شقيقها
ْ
متفوق ٍة على
السترضاء األرواح.
قوةٍ ّ
رغبت "غولزل" في الحصول على ّ
ي للهروب من العذاب وإليجاد السّالم.
العالم ّ
الروح ّ
ْ
حتاجت "غولزل" أن تختبر خالص
ِعل ًما أن خطاياها قد غفرت حقًّا ،ا
هللا ِمن العار ،والخوف والذّنب" .غولزل" ،مع األكثريّة المسيحيّة في
ي األبعاد يمنح فيه هللا الغفران ،وال ّ
شرف
العالم ،تحتاج إلى إنجيل ثالث ّ
والقوة للمؤمن.
ّ

ثالثة أنواع ِمن الثّقافات
يحدّد علماء االرساليّة المسيحيّون ثالثة استجابات للخطيّة في الثّقافات
البشريّة .قال "يوجين نيدا"" :يجب أن نأخذ بعين االعتبار  ٣أنواع مختلفة
الرموز المعتمدة دينيًا :الخوف ،العار
ِمن ردود الفعل تجاه انتهاك ّ
والذّنب ".هذه المشاعر الخلقيّة الثّالث أصبحت قاعدة ً لثالثة أنواع ٍ ِمن
10

الثّقافات )١( :ثقافة الذّنب-البراءة هي مجتمعات فردانيّة (غالبًا غربيّة)،
حيث يشعر النّاس الّذين يكسرون القانون بالذّنب ،ويطلبون العدالة أو
الغفران لتصحيح خطأ ما )٢( ،ثقافة العار-ال ّ
شرف تصف مجتمعات
جماعيّة (شائعة في ال ّ
شرق) ،حيث يشعر النّاس بالعار لعدم تحقيقهم
توقّعات المجموعة ،ويَبغون استرجاع شرفهم أمام المجتمع ،و ( )٣ثقافة
ً
(إجماال قبليّة) ،حيث يشعر
القوة التي تشير إلى سياقات روحانيّة
الخوفّ -
النّاس بالخوف ِمن ال ّ
متفوق ٍة على
قو ٍة
ّ
شر واألذى ،ويسعون الستحواذ ّ
الروحي ِمن خالل السّحر.
العالم ّ
هذه األنواع الثالث للثّقافات تشبه أنماط ال ّ
شخصيّات المتعدّدة التي تحد ّد
كيف يرى النّاس العالم .مثلما يتمتّع النّاس الفردانيّون بـ " شخص-يّة "،
يتشارك أعضاء المجموعات الثّقافيّة بـ "جماعتـ-يّة" .الجماعتيّة تشير إلى
ّ
منظم لخصائص السّلوكيّة لدى مجموعة ".اتّجاه ثقافة شخص
"نموذج
ما ،أو جماعتيّته ،يؤثّر على نظرته الكونيّة ،أخالقيّاته ومفهومه عن
الخالص ،أكثر ِمن شخصيّته الذّاتيّة .لهذا السّبب ،تمييز أنواع الثّقافات
صدمات الثّقافيّة وعلى إيصال اإلنجيل بأسلوبٍ
يساعدنا على تجنّب ال ّ
ي األبعاد إلى العالم .رسالة أفسس هي مثا ٌل جيّدٌ عن كيفيّة معالجة
ثالث ّ
نعمة هللا للذّنب ،العار والخوف.
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ثالثي األبعاد في أفسس
اإلنجيل
ّ
كتب بولس رسالة أفسس لتفسير " ِغنَى ال َمسِيحِ الَّذِي ال ي ْم ِكن تَخَيله"
مقومات الخالص
( ،٨ :٣ترجمة كتاب الحياة) .وهي تتض ّمن كل ِمن ّ
الثّالث (التّشديد مضاف).
الذّنب-البراءة – "الّذي في ِه لنا ال ِفداء بدَ ِم ِه ،غفران الخطايا" (،٧ :١
ب ،أَحْ يَانَا
"وإِ ْذ كنَّا نَحْ ن أَيْضا ً أ َ ْم َواتا ً بِالذنو ِ
ترجمة سميث-فان دايك) .هللا َ
َم َع ْال َمسِيحِ" ( ،٥: ٢الحياة).
العار-ال ّ
سبَقَ فَ َعيَّنَنَا فِي ْال َم َحبَّ ِة ِليَت َّ ِخذَنَا أ َ ْبنَا ًء لَه ِبيَسوعَ
شرف – " ِإ ْذ َ
ب بَ ْعدَ اآلنَ  ،بَ ْل أ َ ْنت ْم
ْال َمسِيحِ" ( ،٥: ١الحياة)ِ " .إذَ ْن ،لَسْت ْم غ َربَا َء َوأ َ َجانِ َ
عائِلَ ِة هللاِ" ( ،١٩ :٢الحياة .قارن مع :٢
ضا ٌء فِي َ
َر ِعيَّةٌ َم ْع ْال ِقدِّيسِينَ َوأ َ ْع َ
.)١٣ – ١٢
ي ق ّو ٍة عظيم ٍة فائِقَ ٍة ت َع َمل ألجلِنا نَحن المؤمني َن
الخوفّ -
القوة – "وأ ّ
ّارة التي أظ َه َرها في ال َمسيحِ حينَ أقا َمه ِم ْن بَي ِن
درة هللاِ ال َجب َ
ِـي ق َ
وه َ
األموا ِ
لطان وق ّوةٍ
سه إلى يَمينِ ِه في السّماواتِ ،فوقَ ك ّل ِرئا َ
ت وأجلَ َ
س ٍة وس ٍ
الربّ وفي قدرتِ ِه
و ِسيادَةٍ ،٢١ – ١٩ :١( "...المشتركة) ..." .تَقَ ّووا في ّ
الكام ِل ِلت َقدِروا ْ
إبليس" (:٦
أن تقا ِوموا َمكايِدَ
ِ
سلّحوا بِسالحِ هللاِ
العَظي َم ِة .ت َ َ
َ
 ،١١ – ١٠المشتركة).
ضا تنبع ِمن صالة بولس الجّوهريّة :أصلّي
أشكال الخالص الثّالث أي ً
ْ
نوز َمج ٍد
ي َرجاءٍ دعاكم وأ ّ
دركوا إلى أ ّ
"أن ي َ
يك ِ
نير بَصائِ َر قلو ِبكم ِلت ِ
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ي ق ّوةٍ عظيم ٍة فائِقَ ٍة ت َع َمل ألج ِلنا نَحن
َج َعلَها لكم ميراثًا بَينَ ال ِقدّيسينَ وأ ّ
المؤمنينَ  ،١٩ – ١٨ :١( "...المشتركة) .االنجيل يبقى دو ًما ِوحدة كاملة
ً
ّ
تكامال
تتجزأ .لكن دراسةَ كافّ ِة جوانبِه ،كل على ِحدة ،يوفّر فَه ًما أكثر
ال
ي األبعاد يساعد المسيحيّين على
للخالص .قراءة أفسس بأسلو ٍ
ب ثالث ّ
صحوبَةً بِك ِّل ِح ْك َم ٍة َوفَ ْه ٍم"
علَ ْينَا َم ْ
استيعاب " ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه الَّتِي َجعَلَ َها تَفِيض َ
( ،٨ – ٧ :١الحياة).

رؤية األلماسة المتكاملة
اإلنجيل هو ألماسة متعدّدة الجّوانب .وهللا يريد أن يختبر النّاس ،في
جميع الثّقافات ،خالصه الكامل .لكن رغم تعدّد أوجه طبيعة الخالص
ب واح ٍد للخالص (وهو
ي ،تر ّكز المسيحيّة الغربيّة على جان ٍ
المسيح ّ
غفران الخطايا) ،متجاهلةً الجوانب األخرى إلنجيل يسوع المسيح .تخيّلوا
ألماسة بجانب واحد! للعاملين عبر-الثّقافة ،اإلنجيل المبتور يعيق الحياة
الروحيّة ،فهم ّ
الالهوت ،العالقات والخدمة .دون قصد ،نحن نضع هللا في
ّ
ميدان واح ٍد فقط.
علبةٍ ،سامحين له أن يخلّص في
ٍ
نتف ّهم ّ
األكثر
أن المسيحيّة الغربيّة تر ّكز على وج ِه
ِ
َ
الخالص الكتاب ّ
يِ
فه ًما في سياقها الثّقافي .تاريخيًا ،اثنان ِمن األصوات البارزة في ّ
الالهوت
الغربي ،أوغسطينوس (مواليد  )٣٥٤ومارتن لوثر (مواليد  ،)١٤٨٣كانا
آثامهما .لذا ،تستفيض
مصابَين
ي ٍ عن غضب هللا تجاه ِ
ٍ
بإحساس داخل ّ
كتاباتهما في الحديث عن غفران هللا وعفوه عن الخطاة المذنبين .بينما
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يقوم ّ
الالهوت القادم ِمن السّياقات الغربيّة بمعالجة الذّنب والبراءة ،يتوق
النّاس في أغلبيّة العالم إلى ال ّ
شرف ليستر العار وإلى القوة لتقيِّد الخوف.
رغم بروز ديناميكيّات العار-ال ّ
القوة في الثّقافات
شرف والخوفّ -
العالميّة ،ال تزال بق ٌع عميا ٌء ظاهرة ً في معظم النّظريّات ّ
الالهوتيّة
ي ،المتبنّى ِمن المسيحيّة
المسيحيّة .مفهوم "غولزل" للخالص المسيح ّ
ي البعد .بالتّالي ،ارتدّت مجدّدًا إلى ممارسات ثقافيّة
الغربيّة ،كان أحاد ّ
وقوةً ،متجاوزة ً نعمة هللا .ما هو اإلنجيل المناسب لسياقات
لتنال شرفًا ّ
الذّنب ،العار والخوف؟ ما هو شكل األلماسة المتكاملة؟
ي كانت في األساس مبنيّة على العار والخوف .لذا،
ثقافات العالم الكتاب ّ
ال ّ
صة
شرف
صة الكتابيّة .ق ّ
والقوة هما أكثر سمتان طاغيتان في الق ّ
ّ
الخالص الكتابيّة تقدّم ّ
ي اللّذان يتوافقان مع أنواع
الالهوت والعلم اإلرسال ّ
ً
ي
ضا أن تقد ّم
الثّقافات الثّالث .يجب على الكنيسة المعاصرة أي ً
إنجيال ثالث ّ
األبعاد في سياقا ٍ
ت ثقافيّ ٍة مختلفةٍ .لتجهيز المسيحيّين حول العالم بهدف
ي
زيادة إثمار الخدمة ،كما يجب عليها أي ً
ضا أن تتفحّص كل توجّه جماع ّ
ي.
ي وإرسال ّ
ي ،الهوت ّ
ثقاف ّ
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٢
الثّقافة
المحافظة على التّوازن
الذّنب ،العار والخوف هم ثالثة دالئل ثقافيّة منفصلة .ولكن ،ال تقدر
ثقافةٌ ما أن تتّصف بالكامل بإحداها فقط .هذه الدّيناميكيّات الثّالث تتفاعل
وتتداخل في جميع المجتمعات .ظروف "غولزل" ترسم بوضوح كيف
تنوع األفراد
تدمج ثقافة آسيا الوسطى ديناميكيّات العار والخوف .ي ّ
والمجموعات ضمن ثقافة معيّنة استنادًا على الد ّين ،العمر ،الجّنس ،إلخ.
ي ٍ ِمن
قد يكون ريفي ِمن تايلند مؤس ٌ
َّس على قاعد ِة الخوف أكثر ِمن مدن ّ
شباب في أميركا ،الذين يقدّرون الح ّ
يتحول ال ّ
ّق األصيل
بانكوك.
ّ
والتّواصل ،إلى قاعدة العار .التّعقيدات البشريّة تتحد ّى الفئات البسيطة.
نموذ ٌج أدق عن الثّقافة يقيس درجةَ تأثير كل ديناميكيّ ٍة على مجموع ٍة
معيّنةٍ .راقب المثلّث أدناه ،حيث تمثّل ّ
الزوايا كل ِمن الذّنب ،العار
والخوف .ت َوجه ثقافة مجموعة ما ،والذي ينعكس في الموقع على المثلّث،
القوة التي تمارسها كل ديناميكيّة على المجموعة.
يتوقّف على حجم ّ
كل رؤية كونيّة ثقافيّة تتألّف ِمن مزيج مميّز ِمن الذّنب ،العار والخوف.
لذاّ ،
فإن موقع ثقاف ٍة مبنيّ ٍة على قاعدة العار قريبٌ إلى (ولكن ليس في)
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ّ
الزاوية العليا" .روالند مولر" يقول ّ
أن الديناميكيّات الثّالث هي كاأللوان
األساسيّة الثّالث التي منها يخلق الفنّان ألوف األلوان .الكميّة المستخدَمة
1
لون تحدّد النّوع النّهائي للثّقافة المنبثقة.
ِمن ك ّل ٍ

في جميع النّماذج الثقافيّة ،التّجزئة الثّالثيّة إلى ذنب-عار-خوف تبسّط
التعقيدات بتقسيمها إلى فئا ٍ
ت بغيةَ التّوضيح .رغم تميّز ك ّل ثقافة ،جميعها
تمتلك بعض السّمات ال ّ
شائعة التي يمكن تصنيفها تحت ثالثة أنواعٍ ثقافيّةٍ.
يٍ.
األقسام التّالية تل ّخص المواصفات المشتركة في ك ّل نوعٍ ثقاف ّ
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ثقافات الذّنب-البراءة
صواب ،حتّى بعيدًا عن األنظار".
"االستقامة هي القيام بال ّ
— سي .آس .لويس

ّ
صح والخطأ هي أعمدة األساس في ثقافات الذّنب-البراءة.
إن مفاهيم ال ّ
صحيحة ِمن الخاطئة.
صرفات ال ّ
الثّقافة تخلق قواعد وقوانين لتعريف الت ّ ّ
هذه القواعد والقوانين تحدّد السّلوك المقبول .المرأة النّاضجة تعرف
صواب يحافظ
صح ِمن الخطأ – هي "مواطنة مراعية للقانون" .فعل ال ّ
ال ّ
شخص؛ ارتكاب الخطأ يجعله مذنبًا .الحكومات ،ال ّ
على براءة ال ّ
شركات،
المدارس وحتّى العائالت تضع قواعدًا لتوجيه السّلوك الثّقافي وتفرضها
على الجميع .ال يتعالى أحد فوق القانون .يتوقّع المجتمع ِمن العدالة أن
بتجرد.
تحكم دائ ًما
ّ
الثّقافات الموجّهة نحو الذّنب ال تشد ّد فقط على القواعد والقوانين ،بل
تعمل على إدماج النّاس اجتماعيًا لتبنّي قواعد السّلوك .المسؤوليّة
األخالقيّة تنبع ِمن الدّاخل .المجتمع يتوقّع ِمن الضّمير أن يقود النّاس ل ِفعل
صواب" .إحدى أقدم ذكرياتي ّ
الطفوليّة هي عن تأنيب ضميري لسرقة
"ال ّ
شاحنة إطفاء ِمن نوع ِ Hot Wheelsمن الحضانة .رغم أنّه لم يراني أحد،
ضميري النّاشئ عذّبني إلى أن أعدتها في اليوم التّالي .الذّنب ال يتطلّب
ورا.
جمه ً
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تدرب األوالد على "ف ِ ّك ْر
ي .التّربية الغربيّة ّ
النّتيجة هي نظام فردان ّ
بنفسك" ،و "ك ْن صادقًا مع ذاتِك" و " ِش ْق طريقك بنفسك" .الخضوع
نادرا ما يكونان موضع إعجاب .النّاس
ي واالندماج
ً
للضّغط االجتماع ّ
مستقلّون .بما ّ
صة (الضّمير)،
أن كل شخص يمتلك بوصلته الباطنيّة الخا ّ
يتصرفوا
األفراد يحدّدون السّلوك المقبول .المجتمع يتوقّع ِمن النّاس أن
ّ
بطريقة صحيحة ِمن تلقاء أنفسهم.
لكن عندما يقترف أحدٌ ما الخطأ (بحسب القواعد والقوانين) ،فإن
تصرفاته السّلبيّة بطريقة منصفة .تعكس عبارات
العدالة تقتضي معالجة
ّ
ي؛ عندما
مختلفة باللّغة اإلنجليزية سيادة العدالة في تشكيل المجتمع الغرب ّ
يرتكب الخطأ ،نحن "نسعى إلى العدالة"" ،نطالب بالعدالة" ،ونقتضي
بأن "تخدم العدالة" .إن العدالة هي إحساس بالحق األخالقي العالمي.
تصرف
ثقافات الذّنب تركز على األفعال .يقدر أن يعالج مخالف مذنب
ّ
صرف آخر – كخدمة المجتمع ،دفع غرامة أو تمضية وقت في
خاطئ بت ّ
السّجن .بما أن المشكلة هي عمل خاطئ ،فالحل هو عمل مواز مناسب
يعوضه .وللتّخفيف ِمن ال ّ
شعور بالذّنب ،يتوجّب عادة على
قادر أن ّ
شخص االعتراف بخطئه و/أو أن يتكفّل بالتّعويض .يكافأ ال ّ
ال ّ
شخص الذي
ي متّهم
يتح ّمل بصد ٍ
ق مسؤوليّة اإلثم .على سبيل المثال :يمكن عادة ً لسياس ّ
ي
بالخيانة الزوجيّة أن يقوم بإصالح الوضع ِمن خالل االعتراف العلن ّ
بخطئهّ .
صح/الخطأ،
ي ،االعتراف ،ال ّ
إن مفاهيم الضمير االستبطان ّ
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التعويض ،العدالة ،والغفران المترابطة فيما بينها توجّه السلوك
االجتماعي في ثقافات الذنب-البراءة.
إن تيّار الذّنب-البراءة ال يصيغ أخالقيّات ثقافة ما فحسب ،بل تؤثّر
ضا على مفاهيم الهويّة البشريّة .بسبب التّركيز على األفعال ،يستمد ّ
أي ً
الفردانيّون قيمتهم ِمن "الفعل" .تستند هويّتهم على الوظائف وال ِهوايات،
ضا عن األسرة أو ال ِعرق .يع ِ ّرف النّاس عن أنفسهم بسلوكهم وتعبيرهم
عو ً
ي المتميّزان عن المجموعة ،وليس بانتمائهم إليها.
الذّات ّ
المسيرة التي أدّت إلى تكون ثقافة الذّنب-البراءة الفردانيّة في الغرب
والرومان عاشوا ِمن
بدأت منذ أكثر ِمن  ٢٥٠٠سنة .اليونانيّون القدماء ّ
شرف؛ عصمة ال ( philotimoأي حبّ ال ّ
أجل ال ّ
شرف) كان موقّ ًرا إلى
حدّ كبير .لكن مع مرور ّ
أن ال ّ
الزمن ،اقترح الفالسفة ّ
سب إلى
شرف قد ين َ
السّيرة األخالقيّةً ،
الرياضيّة أو الثّروة .ليس
بدال ِمن النّسب ،ال ِهواية ّ
القوة وحده فقط ما يفرض احترام ال ّ
شخصّ ،
صواب
لكن فعله لل ّ
امتالك ّ
ضا .في "معضلة يوثيفرو" ،يستخلص سقراط ّ
ي واجبٌ
أي ً
أن السّلوك التّق ّ
ضا .لقد رب َ
ي
على اآللهة أي ً
ط الفالسفة القدماء المكانة بالسّلوك األخالق ّ
ي.
الفرد ّ
ث ّم الحقًا ،قام مف ّكرو عصر النّهضة والتّنوير بتعريف النّاس كأفرا ٍد
مستقلّين عقالنيّين" :أنا أف ّكر ،إذًا أنا موجود" .تشرح الفلسفة الغربيّة
جوهر ال ّ
شخص بعيدًا عن عالقاته أو مجتمعه .وبالتّالي ،فإن الحضارة
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الغربيّة تتجاهل الدّيناميكيّات الجماعيّة (أي ال ّ
شرف ،العار والكرامة)
لصالح الذّنب ،البراءة والعدالة.

ثقافات العار-ال ّ
شرف
"ال ّ
صالحين".
شرف هو الفكر الجيّد لألشخاص ال ّ
ي مشهور
— سينيكا ،فيلسوف رومان ّ

ي في  ،٢٠١٣وجدت أجهزة
على أثر تفجير ماراثون بوسطن المأساو ّ
تبرأ الع ّم ال ّ
ي ِمن أبناء
اإلعالم ع ّم المشتبه بهم .على التّلفزيون العامّ ،
شيشان ّ
بالعار عائلتنا بأكملها  -عائلة تسارنايف .وصمتم كامل
أخيه" :لقد وصمتم
ِ
العرق ال ّ
ي بالعار . . . .الجميع اآلن يضع هذا العار على ك ّل
شيشان ّ
العرق" .بينما اغتاظ األمريكيّون ِمن فاجعة هذه الخسارة ،نا َح الع ّم
ال ّ
ي على عار شعبه.
شيشان ّ

2

مجتمعات العار-ال ّشرف تتّخذ تو ّج ًها جماعيًا قويًّا .ال ّ
شرف هو وجاهة
شخص االجتماعيّة ،هو قيمته في عيون المجتمع .ال ّ
ال ّ
شرف هو عندما
يحسن اآلخرون ّ
الظن بك ،ما يولّد روابط اجتماعيّة متناغمة في المجتمع.
ال ّ
شرف يأتي ِمن العالقات.
ي :المجتمع ينظر إليك
ي سلب ّ
العارِ ،من جهة أخرى ،هو تقييم عموم ّ
بدونيّة .أنت منفص ٌل عن المجموعة .على سبيل المثال ،إحدى التّعابير
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شخص ما" ،بغية أن يظهر قبي ًحا أمام
الت ّايالنديّة للتّعيير تعني "سلخ وجه
ٍ
ي ٍ يرثى عاره وعار شعبه أمام
اآلخرين .إليكم كلمات
ٍ
شخص إسرائيل ّ
ار ه ْزءٍ َوس ْخ ِريَ ٍة ِل َم ْن َح ْولَنَا .تَجْ عَلنَا
ّ
الرب" :تَجْ عَلنَا َ
يرانِنَاَ ،و َمث َ َ
عارا ً ِع ْندَ ِج َ
امي،
بْ .اليَ ْو َم كلَّه َخ َج ِلي َما ِث ٌل أ َ َم ِ
َمثَالً بَيْنَ األ َم ِم َوأضْحو َكةً بَيْنَ الشعو ِ
َو ِخ ْزي َوجْ ِهي قَ ْد َ
غ َم َرنِي" (مزمور  ،١٥ – ١٣ :٤٤التّشديد مضاف،
الحياة).
ال ّ
شرف والعار يعمالن مثل نظام تقييم الجّدارة االجتماعيّة الذي يقيس
ً
أصال عالئقيّة ،فإن تلك الثّقافات
سمعة المرء .وألن طبيعة ال ّشرف والعار
جماعيّة .يتوقّع ِمن أعضاء ثقافات العار-ال ّ
مقام
شرف أن يحافظوا على ِ
تزوجت
ي ،غالبًا على حساب ّ
الرغبات الشخصيّة .إذا ّ
المجموعة االجتماع ّ
ب ينتمي إلى عشير ٍة غير مناسبةٍ ،فإن نظراتَ أهل
شابّةٌ يافعةٌ ِمن شا ٍ
ّ
صرف لصالح شرف العائلة .العار وال ّشرف
القرية
ستحث والدها على الت ّ ّ
معديان؛ ما يفعله شخص واحد يؤثّر على المجموعة بأكملها .عندما
خسرت البرازيل  ١ – ٧أمام ألمانيا في كأس العالم  ،٢٠١٤ردّ
المشجّعون البرازيليّون" :إن أ ّمتنا تتألّم .سيتوجّب علينا مواجهة
السّاخرون لبقية حياتنا" 3،و"أشعر بالخجل ِمن كوني برازيليّة".

4

ضا ،أهان شعب هللا اسم هللا (راجع مالخي :١
في الكتاب المقدّس أي ً
٦؛ رومية  .)٢٤ :٢يدرك األطفال في ًّ
تصرفهم كممثلّين
سن مب ّكرة أن
ّ
محافظين لشرف المجموعة منت َ
ظر منهم .لذا ،فتجنّب جلب العار على
األسرة ،القرية واألمة هو هدف كل رجل وامرأة.
21

هيكليّة ثقافات ال ّ
سج حول إنشاء وتوسيع
شرف-العار االجتماعيّة تن َ
شبكة ِمن العالقات .هذه العالقات هي نبض ك ّل جوانب الحياةَ .من تعرف
(و َمن يعرفك) هو كل شيء! الثّقافات الموجّهة للمجموعة تقدّر االنسجام
الروابط ال ّ
شخصيّة المتبادلة ويتجنّبون
العالئقي .يجتهد النّاس للحفاظ على ّ
إهانة لآلخرين .حفظ ماء الوجه والحفاظ على السّالم يصونان التّرابطات.
في العالقاتّ ،
إن الحفاظ على التّوازن في واجبات األخذ والعطاء هو
أمر مه ّم جدًا .يتم دائ ًما ردّ الهدايا والضيافةّ ،
لئال يتكبّد أحدهم "دَينَ عار
ي" أمام ّ
الزمالء .ديناميكيّات األسرة وهياكل القيادة تميل لتكون
اجتماع ّ
استبداديّة .يمنح النّاس القادة السّلطة والمقام مقابل التموين والحماية.
في ثقافه العار-ال ّ
شرف ،لكل شخص دور المناسب ،غالبًا ما يرتكز
على العمر ،الجّنس والمكانة .يحافظ النّاس على ال ّ
شرف ِمن خالل
صرف وفقا لهذا الدّور .حتّى األطفال يتعلّمون كيفيّة تدبير العالقات أو
الت ّ ّ
األبوة واألمومة
مشرف .يقول "ويسلي يانغ" أن "أسلوب
الظروف بشل
ّ
ّ
ي يعتزم بوضوح على إذالل األنا الذّاتيّة لصالح احتياجات الجّماعة
اآلسيو ّ
ال ّ
األبوة واألمومة يهدف إلى خلق "الذّات
شاملة . . . .هذا النّمط ِمن
ّ
عرف بحسّها باالستقالليّة الدّاخليّة ،بل بحساسيّتها
المتضامنة" التي ال ت َّ
لألدوار االجتماعيّة التي يجب أن تلعبها تبعًا للسّياق الذي تجد نفسها
فيه".

5

تطبّق المجموعة المبادئ األخالقيّة ظاهريًّا .عند اتّخاذ الخيارات،
شرف؟"" ،ماذا سيفكر اآلخرون؟" ،أو "ماذا عن
يسأل النّاس" :ما هو م ّ
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سمعة عائلتي؟" عندما يكون لفرد ما أدوار اجتماعيّة متعد ّدة ،يعتمد
السّلوك المقبول على السّياق ،وليس القواعد .ثقافات العار-ال ّ
شرف تؤمن
ي ،ولكنّها تحدّد القيم األخالقيّة على أساس
في ال ّ
صواب والخطأ األخالق ّ
العالقات ،وليس القانون أو النّظريّات .ما هو أفضل للعالقات هو أخالقيًا
صحيح.
التهرب ِمن الضّرائب،
في حين أن األفعال يمكن أن تنتج العار (مثالً،
ّ
أو التّعثّر على خشبة المسرح) ،العار األعمق غالبًا ما يأتي ِمن كون الفرد
عا معينًا ِمن األشخاص .المكانة في المجتمعات الجماعيّة موروثة ّأوليًا
نو ً
ِمن المجموعةَ .من أنت ،سواء كنت شريفًا أو معيبًا ،ينسب على أساس
عرق مجموعتك ،وجاهتها ،أصلها ونسبها .فالهويّة تستند باألحرى على
ضا عن "فعلك".
"كينونتك" عو ً
النّاس في الثّقافات اآلسيويّة يقدّمون أنفسهم ِمن خالل إعطاء اسم العائلة
ً
أوال .في األناجيل ،وهب يسوع الكرامة وال ّ
شرف للعديد ِمن الّذين عاشوا
ص ّم ،العرج،
في العار بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم .المكفوفون ،ال ّ
البرص ،النّازفات ،المسكونون بالشياطين واألمم كانوا ِمن المنبوذين غير
ّ
الطاهرين الذين أعاد إحياءهم يسوع جسديًا واجتماعيًا.
الرفض والتّخلّي .العار يعني عجز
العار ينتج مشاعر اإلذاللّ ،
ال ّ
شخص بأكمله .في حين يقول الذّنب" :لقد ارتكبت خطأً" ،يقول العار:
"أنا خطأٌ" .وبما أن المشكلة هي ال ّ
شخص ذاته ،فالفرد الذّليل يطرد ِمن
الرفض واالنعزال ،يستر النّاس عارهم عن
المجموعة .لتجنّب مثل هذا ّ
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ي التّالي كيف تقوم الثقافات المبنيّة على
اآلخرين .يقارن ّ
الرسم البيان ّ
قاعدت َي الذّنب والعار بتشكيل السّلوك.
قاعدة الذّنب

قاعدة العار

عادةً تُعرَّ ف بـ

القواعد والقوانين

العالقات واألدوار

السّلوك مقاد بـ
المخالفات تُنتِج

ي
ي
المجتمع الخارج ّ
الضّمير الباطن ّ
العار
الذّنب
"لقد ارتكبت خطأً" (فِعل) "أنا خطأٌ" (كينونة)

المشكلة الجّوهريّة
المخالفات تؤثّر على المخا ِلف
التّعليل أو االعتذار
استجابة ال ُمخا ِلف

الجّماعة

االستجابة العامّة

العقاب لخدمة العدالة

االختباء أو التّستّر
ّ
الطرد إلزالة العار

الح ّل

الغفران

التّرميم

شخص الذّليل (على عكس ال ّ
ي ألن ال ّ
شخص
معالجة العار أمر ضرور ّ
ي.
المذنب) ال يقدر أن يفعل ّإال الضّئيل جدًا إلصالح الضّرر االجتماع ّ
عا ِمن إعادة
إزالة العار تستلزم أكثر ِمن الغفران .تصحيح العار يتطلّب نو ً
صياغة أو تحويل الذّات؛ هويّة ال ّ
شخص ينبغي أن تتغيّر .في أغلبيّة
األحيان ،يتوجّب على شخص ذو مكانة أعلى أن يعيد علنيّةً ال ّ
شرف إلى
الذّليل ،كما أنعم األبّ على االبن الضّال في لوقا .15
غالبًا ما يغفل الغربيّون ديناميكيّات ال ّ
شرف والعار في الثّقافات
األخرى .إحدى األسباب هي أن اللّغات تستخدم كلمات مختلفة للتحد ّث
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عن ال ّ
شرف والعار ،مثل :المجد ،السّمعة ،المكانة ،الكرامة أو القيمة .عدّة
ثقافات تستخدم مجاز "االسم" أو "الوجه" للتكلّم عن العار وال ّ
شرف ،إذ
عرف النّاس بأسمائهم ووجوههم.
ي َ
صة بال ّ
شرف والعار متناقضة.
كذلك قد تبدو المصطلحات الثّقافيّة المخت ّ
شرق األوسط بعدوانيّة على ال ّ
على سبيل المثال ،تتنافس ثقافات ال ّ
شرف.
وين َ
ظر إلى نتيجة النّزاع على أنّها حالة انتصار مقابل خسارة .لذا فقد
يلجأون إلى جرائم ال ّ
شرف أو حتى اإلرهاب لتجنّب العار والسترداد
شرف .أ ّما ثقافات ال ّ
ال ّ
شرق األقصى ،كاليابان وكوريا ،فتسعى إلى تحقيق
التّوافق .لعبة النّزاع تنتهي بفوز أو خسارة الجميع .لذا يستجيب س ّكان
آسيا الشرقيّة للعار باالنسحاب أو حتى باالنتحار .رغم تباين تعابيرهما
صلتان بعمق في ِقيم العار-
الخارجيةّ ،فإن ِكلتي الكتلت َين الثّقافيّت َين متأ ّ
ال ّ
شرف.

6

ثقافات الخوف-القوّ ة
ي ببعض الحقائق أو
في الثّقافات القائمة على الخوف ،االيمان الفعل ّ
اتّباع المعايير األخالقيّة ليس مه ًّما .إنّما الممارسات الّتي تهدّئ القوى
ي المقبول .فالتركيز يتوجّه على
الروحيّة فهي التي تحدد السّلوك البشر ّ
تقنيات "تعسفيّة" السترضاء القوى الخفيّة والتالعب بها لتعمل لصالحك.
ي .القادة في
النّاس يخشون فعل أمر بطريقة خاطئة أمام عالم الروح ّ
صا متديّنين أو روحانيّين
القوة غالبًا ما يكونون أشخا ً
سياقات الخوفّ -
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يعتقَد أنّهم قادرون على تغيير مسار التّاريخ عبر ممارسات طقسيّة .رغم
والقوة مربطة عادة ً بشامان القبيلة أو بممارسي
أن ديناميكيّات الخوف
ّ
ي يصلي إلى
ي ،فإنّها تؤثر أي ً
ضا على رجل أعمال برازيل ّ
الفودو الكاريب ّ
ي ِمن واشنطن يستشير منجّم.
قدّيس أو على سياس ّ

7

الرسميّة يترسّخ "األنيميسم"  -الدّين
خلف واجهة العديد ِمن الدّيانات ّ
القوة" .األنيميسم" ،أي األرواحيّة ،يؤمن
ي لثقافات الخوفّ -
الوظيف ّ
ي (في األشجار،
بإمكانيّة التّالعب باألرواح التي تسكن العالم الماد ّ
ّ
الطقس ،النّاس ،المرض ...إلخ) ِمن خالل طقوس سحريّة للمنفعة
ال ّ
شخصيّة .هذه األديان "الشعبيّة" أو "القبليّة" تمتلك عادة ً ثالثة أبعاد
للواقع:
 .١العالم المرئي (النّاس ،البيوت ،األشياء الملموسة)
مجردة
قوة
ّ
 .٢خفايا هذا العالم (المالئكة ،األرواح ،المانا وهي ّ
فوطبيعيّة ،البركةّ ،
اللعنات ،األجداد)
 .٣خفايا العالم اآلخر (هللا ،السّماء وجهنّم)
بما أن القوى الروحّية الخفيّة تجتاح الحياة اليوميّة ،ينظر النّاس إلى
ي لشرح فشل المحاصيل ،المرض ،الحوادث ،الحرب
البعد األوسط الخف ّ
أو حتّى جنس ّ
الطفل .في عام  ،1982قام عالم االرساليّة "بول هيبرت"
 Paul Hiebertبكتابة " ( "The Flaw of the Excluded Middleأي خلل
الوسط المستثنى) لشرح كيف أن النّظرة الغربيّة ،المتأثّرة بالعقالنيّة
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الروحيّة في الحياة
العلميّة ،تستثني كليًّا البعد األوسط المرتبط بالقوى ّ
القوة باعتبارها
اليوميّة 8.الحداثة ترفض الرؤية الكونيّة الخا ّ
صة بالخوفّ -
ي للكائنات الروحيّة في
"خرافة غير علميّة" ،متجاهلة الوجود الحقيق ّ
العالم.
القوة في ارتعاب دائم ِمن القوى الخفيّة .فيخشى
تعيش ثقافات الخوفّ -
النّاس أن تتسبّب زلّة محت َملة بكشف نقطة مستضعفة لديهم أمام النّفوذ
ي أو بتعريضهم لألذى  -مثل حادث ،حلم سيء أو حتّى االستحواذ
ّ
الروح ّ
ال ّ
شر
ي .النّاس في السّياقات القائمة على الخوف ال يعرفون أبدًا أي ّ
شيطان ّ
قد تلحقه بهم األرواح المتقلّبة .للسّيطرة على أمور الحياة المجهولة
ش ّرير ،يلجؤون إلى ّ
ولتجنّب النّفوذ ال ّ
الطقوس السّحريّة .تقنيّات سريّة
الروحيّة لتجنّب الضّرر والستدعاء البركات .يسعى النّاس
تتح ّكم
بالقوة ّ
ّ
إلى العيش بسالم مع القوى التي تتعايش مع عالمهم .قد تكون نتيجة التّنافر
الروحيّة كارثيّة.
مع األمور ّ
الممارسات ال ّ
الحجابات،
شائعة التي تجلب
القوة تشمل استخدام ِ
ّ
الرقى ،ال ّ
شعوذة ،األبراج أو عين
اللّعنات ،السّحر ،األوثان ،التالواتّ ،
أمرا ما في العالم
ي يقول :افعل ً
الحسد .منطق ثقافات الخوفّ -
القوة األخالق ّ
ي حتّى يساعدك.
ي للّتالعب بالعالم الخف ّ
المرئ ّ
لحماية طفلة ضعيفة حديثة الوالدة ِمن األذى ،قد يرسم والداها صورة
على جبينها إلبعاد األرواح .إللحاق االنتقام ،قد يحرق شخص مهان
عدوه .لتعزيز الخصوبة ،قد يزور زوجان ً
صالة.
سا لل ّ
جبال مقد ً
صورة ّ
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ثورا السترضاء اآللهة.
ِللَجم مرض معدي ،قد يضحّي شيوخ القرية ً
لضمان االزدهار ،قد تقد ّم أسرة تضحية غذائيّة ألسالفها على مذبح
العائلة .للحصول على نفوذ خارق ودائم ،قد يستجلب ال ّ
شخص مخلوقات
خبيثة إلى حياته عمدًا .وخضوعه ّ
الطوعي لهذه األرواح يَ ِعده بالحماية،
ي وربما بمكانة محترمة في المجتمع العتباره شامان.
بالتّزويد ّ
الروح ّ

9

السّبب خلف أنواع الثّقافات
لماذا ثقافات الذّنب ،العار والخوف موجودة؟ الجّواب إلى حدّ كبير
ي .األنظمة التي يحصل النّاس ِمن خاللها على الموارد
ي-اقتصاد ّ
اجتماع ّ
تؤثّر على اختيار المجموعة لكيفيّة مكافأة (البراءة ،ال ّ
شرف أو السّلطة)
أو معاقبة (الذّنب ،العار أو الخوف) أعضائها.
يجب على جميع النّاس الوصول بطريقة أو بأخرى إلى الضّروريّات
صحة ،العمل ...إلخ.
األساسيّة للحياة – الغذاء ،الحماية ،المعلومات ،ال ّ
السّلطات األساسيّة الثّالث التي تتحكم بالموارد في الحياة هي ()١
الرسميّة )٢( ،المجتمعات البشريّة ،و ( )٣األرواح الخفيّة .ما
المؤسسات ّ
لم يتم ّكن ال ّ
شخص ِم ن البقاء على قيد الحياة بمفرده ،عليه أن يضمن عالقة
جيّدة على األقل بإحدى هذه السّلطات .كل نظام يمتلك بروتوكول فريد
يجب على النّاس اتّباعه للبقاء في وضع جيّد وللوصول إلى الموارد.
فلنستعرض ً
مثال كيفيّة حصول النّاس على االتّجاهات خالل القيادة في
كل نظام ثقافي.
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في المجتمعات الغربيّة ،يرجّح أن يلجأ ال ّ
شخص إلى خارطة في هاتفه
ّ
ومنظمات
ي للحصول على االتّجاهات .ويعتمد ذلك على مؤسّسات
الذّك ّ
ي
منشأة قانونيًّا .في هذه الحالة ،تتيح الحكومة (مثل الجيش األمريك ّ
ي )GPS
للمعلومات المخت ّ
ي العالم ّ
صة بنظام تعيين الموقع الجغراف ّ
وال ّ
شركات (مثل  Appleأو  )Googleالوصول إلى االتجاهات .للمحافظة
على إمكانيّة الوصول إلى الخدمات التي تقدّمها المؤسّسات ،ينبغي أن
شخص قواعدها وقوانينها ال ّ
يطيع ال ّ
شرعيّة .وأي شخص مذنب بخرق
قاعدة أو قانون يق َ
طع ِمن المؤسّسات .في اقتصاد السّوق في الغرب،
الرئيسيّة للموارد المادّيّة؛ للحفاظ على
شركات التّوظيف هي المؤسّسات ّ
صادر عن إدارة شؤون
عملك ،يجب عليك اتباع دليل السّياسات ال ّ
ّ
الموظفين.
بينما في المجتمعات الجماعيّة ،النّاس ،وليس المؤسّسات ،هم َمن
يمتلكون المعلومات .عندما أقمت في آسيا الوسطى ،كان الحصول على
ي .ما كان
االتّجاهات بمثابة مطاردة الكنز لكن على مستوى مجتمع ّ
ليطلعني جاري ّإال على االتجاه العام لوجهتي" :إنها بالقرب ِمن المصنع
ضفّة الث ّانية ِمن النّهر" .عندما وصلت إلى المصنع
األخضر على ال ّ
أخيرا.
ي أن أسأل شخص آخر ،وث ّم آخر ،حتّى أصل
ً
األخضر ،كان عل ّ
الروابط العالئقيّة ضروريّة للحصول على موارد كالمعلومات ،والسّمعة
ّ
المشرفة تضمن تلك العالقات الجوهريّة .المجتمع ال يساعد أو يتواصل
ّ
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نادرا ما يتم ّكن المرء ِمن
مع أناس مخجلين .وبعيدًا عن المجموعة،
ً
الحصول على الموارد الضروريّة للعيش.
أ ّما في ثقافات األنيميسم (األرواحيّة) يت ّم انتخاب االتجاهات على أساس
ي ،والذي
الحقائق الروحيّة الغيبيّة .يحاول النّاس نيل أفضل طريق روحان ّ
قوة سحريّة ،أو تجنّب
يمكن ضمانته عبر استشارة منجّم ،أو تالوة صيغة ّ
المناطق الخطرة .الهدف ليس السّرعة ،بل السّالمة .وبما أن األرواح
وحدها تعرف كيف يمكن للبشر الوصول بأمان إلى وجهتهم ،فإن
ي ضروريّة لعيش الحياة.
العالقات الجيّدة مع العالم الروح ّ
الرسميّة ،المجتمعات
َمن يسيطر على ما أحتاجه للحياة :المؤسّسات ّ
البشريّة ،أو القوى الروحية؟ الذّنب ،العار والخوف هي المشاعر
األخالقيّة التي تستخدمها الجماعات االجتماعيّة-االقتصاديّة لتنظيم توزيع
الموارد بين النّاس .األساليب الثّالثة لتأمين التوجيهات توضّح كيف يجب
أن يكون الناس :أبرياء أمام المؤسّسات ِمن خالل طاعة القواعد والقوانين
خشية أن يحسبوا مذنبين ،شرفاء في المجتمع ِمن خالل احترام توقّعات
المجموعة والقيام باألدوار المناسبة خشية أن يصبحوا معيّرين ،أو أقوياء
ي ِمن خالل المواظبة على ّ
الطقوس والتّقنيات المناسبة
في العالم ّ
الروح ّ
خشية أن يصبحوا عاجزين ومستضعفين.
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يصف بصريًا كيف يكتسب ال ّ
شخص
ي ِ
ي الدّائر ّ
هذا الرسم االيضاح ّ
ظهرا الحواجز
(في الوسط) الموارد األساسيّة (الحلقة الخارجيّة) ،م ً
االجتماعيّة المحتملة الثّالثة.

كيفيّة تلبية الثّقافات للحاجات البشريّة
ي للمجتمع يؤثّر على ما إذا كان المخالفون يختبرون
النّظام االقتصاد ّ
الذّنب ،العار أو الخوف في المقام األول .المفتاح-الح ّل أدناه يوضّح أداء
ي في مختلف مواقف الحياة لتلبية االحتياجات األساسيّة .يبيّن
كل نوع ثقاف ّ
هذا الجّدول األساليب العمليّة التي تتّبعها الثّقافات لتجسيد قِيمها الباطنيّة.

31

للحصول على
التّوجيهات:

الذّنب

العار

تستخدم
خارطة أو الـ

تسأل أحدًا

الخوف
تصلّي طالبًا
ال ِهداية

GPS

مهارات العمل
سب ِمن
تكت َ
خالل:

التّعليم
ي
ّ
الرسم ّ

التدرب
ّ
والمراقبة

تلقّي المعرفة
المقدّسة

أفضل مصدر
شفاء للمرضى:

وصفة ّ
الطبيب

العالج
ّ
ي
الطبيع ّ
ي
التّقليد ّ

صلوات ّ
الطقسيّة
ال ّ
والتّضحيات

ال ّ
شخص المهان:

يطلب العدالة

ينتقم أو
ينسحب

يضع لعنة

الوحمة هي:

ي
أمر حياد ّ

شائبة
محرجة

نذير أو عالمة

التّعريف عن
الذّات يشمل:

األول
االسم ّ
والمهنة

االسم الكامل
واللّقب

اسم بديل إلخفاء
ي
االسم الحقيق ّ
المعطى لدى
الوالدة

أخطاء المنت ِهك
تؤثّر على:
يتم تج ّنب مكبّ
النّفايات ألنه:

ضميره
ي
الباطن ّ
ي
غير صح ّ
ونتن
كتابة ّ
خطة
عمل جيّدة

سمعته العا ّمة

مصيره

يدنّس النّاس

مكان إقامة
األرواح

االتّصال
بالمعارف
صحيحة
ال ّ

ي
تأدية طقس دين ّ

المفتاح إلنشاء
مؤسّسة تجاريّة
ناجحة هو:
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شخص ت ّ
مقتنيات ال ّ
وزع بحسب
وصيّته
المتوفّى:
اجتماعيّاًَ ،من
ثقيل
ّ
يتخطى ّ
سن
السبعين هو:

توهَب للعائلة

تدفَن معه

حترم
م َ

قدير

جميع
العالقات
الموسّعة
يحقّقوا
توقّعات
المجتمع
التّقاليد
واإلجماع

العالقات الموسّعة
واألجداد/األسال
ف المتوفّون

الوالدان،
مفهوم "العائلة"
ّ
ّ
وج/الزوجة
الز
يتض ّمن:
واألوالد
يحقّقوا
غالبًا ما يعظ
مصالحهم
األهل أوالدهم
وأهواءهم
كي:
ّ
الحق ينبثق ِمن :العلم والوقائع

يسترضوا ال ِقوى
الخفيّة
الروحانيّة
ّ
والبراغماتيّة

عند الذّهاب
برحلة ،يقوم
النّاس بـ:

أخذ أقصر

زيارة العائلة

طريق

خاللها

تجنّب المناطق
"الغامضة"

للتعامل مع العقم
يت ّم:

إيجاد عالج
ي
طبّ ّ

السّلوك غير
ّ
الالئق يؤول
إلى:

العقاب

إيجاد
زوج(ة)
جديد(ة)
ال ّنبذ

قصد شخص
مقدّس أو مزار

تبدأ األعراس
عادةً:

حوالي الوقت
المحدّد

عند وصول
األشخاص
الرئيسيّين
ّ
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الضّعف

في تاريخ
مب ّ
شر بالخير
أو يوم حظّ

يحافظ القادة على
تواصلهم مع:

أتباعهم

أصحاب
النّفوذ

الروحيّة
القوى ّ

يتوفّر ّ
الطعام
في:

السوبرماركت

مزرعة
العائلة أو
سوق محلّي

ّ
الطبيعة/البريّة

ينبغي أن
يتصرف النّاس
ّ
بحسب:

صح والخطأ
ال ّ

األدوار
والتّوقّعات

التّقنيات
والتكتيكات

َمن يمتلك المال:

يدّخره
ويستثمره

ّ
يوطد
العالقات عبر
مساعدة
اآلخرين

يحميه ِمن ال ّ
شر
والنّحس

مكان جلوس
الضّيف حول
مائدة ّ
الطعام:

يت ّم اختياره
عشوائيًا

الكتابات المقدّسة
توفّر:

اإلرشاد
والتّعليم

يشير إلى
مكانته
وعمره
التّراث
والهويّة

قد يؤثّر على
أحداث الحقة

يت ّم الحصول
على الحماية
ِمن:
يتوق ال ّناس إلى:

ال ّ
شرطة

األصدقاء

الممارسات
السّحريّة

المساواة
واإلنصاف

المكانة
والكرامة

األمن والسّالم

النّدم

الدّونيّة

القلق

بعد ارتكاب
الخطأ ،يشعر
النّاس بـ:
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الحماية والبركة

حقائق عالميّة متوازية
إن التّجزئة الثّالثيّة إلى ذنب-عار-خوف تساعدنا على فهم العالم ككتلة
واحدة بشكل أفضل .أنواع الثّقافة الثّالث تتناغم مع حقائق عالميّة أخرى.
الجدول التّالي يعرض جوانب مختلفة ِمن العالم الحديث في ضوء الثّقافات
القائمة على الذّنب ،العار والخوف.

نوع الثّقافة

الذّنب-البراءة

العار-ال ّ
شرف

الخوف-القوّ ة

البنية االجتماعيّة

فردانيّة

جماعيّة

أرواحيّة

الموقع

الغرب (أميركا
ال ّ
شماليّة
وأوروبا)

بحسب نموذج الـ
""LMR

فاعل-المه ّمة
الواحدة

لـ "ريتشارد
لويس"
Richard
Lewis

ي
الوضع الدّين ّ
الوضع
ي
اإلرسال ّ

شرق (ال ّ
ال ّ
شرق الجّنوب (القبائل،
الكاريبي)
األوسط ،أفريقيا
وآسيا)
متفاعل

فاعل متعدّد
المهام

(أي مبادر
يتّبع تراتبيّة)

غير مبادر)

غير مقيّد)

Linear-active

Re-active

Multi-active

ما بعد المسيحيّة

مسيحيّة ابتدائيّة

مسيحيّة متنامية

(أي مستمع

ت ّم الوصول إليهم لم يت ّم الوصول
إليهم بعد
سابقًا
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(أي مبادر

يت ّم الوصول
إليهم حاليًّا

ي في
 %مسيح ّ
١٩١٠

%٩٥

%٢.٧

%١٦

ي في
 %مسيح ّ
٢٠١٠
س ّكانيّة
الكثافة ال ّ
()٢٠١٠
ّ
الالهوت
ي
المسيح ّ

%٨١

%٨.٥

%٦٢

 ١.٠٨بليون

 ٤.٣٧بليون

 ١.٤٢بليون

ي،
أغسطين ّ
ي
بروتستانت ّ

متطور
غير
َّ

ي،
خمسين ّ
ي
كاريزمات ّ

ّ
إن بعض التّعميمات حت ًما مبالَغ فيها.

10

إن ديناميكيّات ال ّ
إذ ّ
شرف

والعار ،على سبيل المثال ،تؤثّر على بنية ثقافات أوروبا الجنوبيّة وثقافات
ضا عند إستخدام أَعرض فرشاة رسْم،
الجماعات القبليّة بشكل ملحوظ .وأي ً
ّ
ولكن الفروقات الدّقيقة تكون ناقصة .ومع
يت ّم تحديد المالمح الواضحة
ذلكّ ،
فإن فرز س ّكان كوكبنا ال  7.2مليار على ثالثة فئات يسلّط الضّوء
على بعض السّمات السّياسيّة والد ّينيّة للعالم الحديث.
ي والفكر ّ
ي جدير بالمالحظة على
الالهوت ّ
العالقة بين االنتشار المسيح ّ
ي .تكاثرت المسيحيّة في جنوب العالم في القرن
المستوى االرسال ّ
نمو ّ
ي وعلم االرساليّة .هل
العشرين ،بالتّزامن مع ّ
الالهوت الكاريزمات ّ
نمو الكنيسة في أمريكا ّ
الالتينيّة
ي للمسيحيّة وراء ّ
كان المعتقد الكاريزمات ّ
وأفريقيا؟ أم نتج هذا المعتقد عن تسييق الكنيسة لإلنجيل المناسب لثقافات
والقوة؟
الخوف
ّ
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لع ّل سبب محدوديّة وجود الكنيسة في ال ّ
شرق هو غياب الهوت مسيَّق
يناسب ثقافاتهم التّابعة لل ّ
شرف والعار .معظم الجماعات البشريّة التي لم
ي غالبًا هو ال ّ
شرف-العار .لهذا
يتم الوصول إليها بعد يكون توجّهها الثقاف ّ
فإن الهوتًا مصاغًا من أجل ثقافات ال ّ
السّببّ ،
شرف-العار قد يكون
ي لتحقيق الوصيّة العظمى ،أي وصيّة
استراتيجيًّا على المستوى اإلرسال ّ
تلمذة جميع األمم.
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٣
ّ
الالهوت
ضا كإطار لتفسير
التّجزئة الثّالثيّة إلى ذنب-عار-خوف تستخدم أي ً
الكتاب المقدّس ولتسييق ّ
ي والفئات
الالهوت .يحلّل هذا القسم السّرد الكتاب ّ
ّ
الالهوتيّة ِمن كل وجهة نظر .إن دراسة اإلنجيل ِمن عدّة زوايا قادرة أن
تساعد المسيحيّين على اكتساب فَ ْه ٍم أشمل لإلنجيل .ومع ذلك يجب أن
نتذ ّكر أن الكتاب المقدّس هو قصة واحدة ،بحيث نجد أن الغفران وال ّ
شرف
والقوة فيها منسوجين سويًّا.
ّ

قصة الخالص بحسب مفهوم الذّنب-البراءة
ي القداسة والعدل .في جميع طرقه ،يتص ّرف بإستقام ٍة كاملةٍ .ال
هللا كل ّ
مكان للخطيّة في محضره .هذا اإلله خلق العالم كلّه ِمن العدم.
وحواء ووضعهما في جنّة عدن .أعطاهما حريّة األكل من
خلق هللا آدم ّ
أيّة شجرة ،وكذلك تعليمات واضحة بعدم األكل ِمن شجرة واحدة  -شجرة
معرفة الخير وال ّ
شر .ولكن عندما عصى آدم وحواء أوامر هللا ،وا َجها
ي .ت ّم تأديبهما على مخالفاتهما .وبسبب
ي ّ
العواقب  -الموت الجسد ّ
والروح ّ
أفعالهما ،يولد النّاس تلقائيًّا في حالة خطيّة معارضة طبيعيًّا هلل ولقانونه.
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الخطيئة تفصل جميع النّاس عن هللا القدّوس .آدم وحواء ط ِردا ِمن جنّة
عدن.
شريعة ،وكان لها وظيفتين رئيسيّتينً .
هللا أعطى إسرائيل ال ّ
ْ
كشفت
أوال،
ال ّ
ي وحاجتهم للخالص .لم يتم ّكن
شريعة للنّاس قصورهم األخالق ّ
صة .يستحيل أن تبلغ
بقوتهم الخا ّ
اإلسرائيليّون ِمن إتمام جميع وصايا هللا ّ
الجّهود البشريّة المستوى اإللهي للقداسة .تاريخ إسرائيل هو عبارة عن
متكرر وعقاب الحق.
عصيان
ّ
لكن ال ّ
ّ
ضا تدابير لغفران الخطايا .لقد وفّر هللا للناس
شريعة تتض ّمن أي ً
ي
وسيلة لتقديم ذبيحة تكفيريّة عن آثامهم .لقد أتاح نظام الذّبائح اإلسرائيل ّ
الغفران ِمن خالل طقس التّضحية بحيوانات صحيحة بال عيب .عيد
الفصح ،الذي حصل خالل خروج إسرائيل ِمن مصر ،أنبأ عن كيفيّة قيام
سفك الدّم بخالص النّاس ِمن غضب هللا.
يسوع المسيح ،ابن هللا الوحيد ،أصبح الذّبيحة الكاملة التي تمحو خطايا
اإلنسانيّة .عاش يسوع حياة طاهرة ومعصومة كليًّا .وبما أنّه كان بال
ي .س ِ ّم َر ِمن
خطيّة ،تم ّكن ِم ن حمل خطايانا .كان يسوع حمل هللا المثال ّ
صليب يغفر تعدّياتنا
أجل آثامنا وتح ّمل نتيجة معاصينا .موت يسوع على ال ّ
ّ
صك الدَّين الذي يقف ضدّنا .ثم قام يسوع ِمن األموات وارتفع إلى
ويلغي
السّماء.
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هللا يبني اآلن كنيسته ِمن أولئك الّذين يتوبون عن خطاياهم ويؤمنون
بيسوع .ليصبح أحد ِمن تالميذ يسوع ،عليه أن يدرك حقيقة خطاياه
الروح القدس .بما ّ
أن يسوع هو َمن
ويعترف بها أمام هللا ،بحسب تبكيت ّ
ي هي عبثًا .نحن مخلّصون
يصالحنا مع هللا ،جهودنا نحو الكمال األخالق ّ
صة .وبما أن خطايانا
باإليمان ،كعطيّة نعمة ِمن هللا ،وليس بجدارتنا الخا ّ
مدعوون لمسامحة اآلخرين.
قد غفرت ،نحن
ّ
عندما يعود يسوع إلى األرض ،سيقاضي هللا جميع النّاس بعدل
صالحون
وسيعاقب الخطيّة .سيدان األشرار إلى الجحيم وسيقضي ال ّ
األبديّة مع هللا في السّماء.

صة الخالص بحسب العار-ال ّ
ق ّ
شرف
هللا موجود منذ األزل وإلى األبد بكل مجد وكرامة .هو ملك شريف،
وأب يسد ّد احتياجات جميع أفراد العائلة .هو طاهر ،أمين ،ومجيد فهو
جوهر ومصدر كل ال ّ
شرف الحقيقي.
ْ
فصارتِ .من تراب
إلظهار مجده ،خلق هللا العالم وأمر بالحياة
تو ًجا إيّاهما بشرف ومجد .كانا يمتلكان
األرض ،خلق هللا آدم
وحواء ،م ّ
ّ
السّلطة للسّيادة على الخليقة بإعتبارهما ال ّ
شريكان اللّذان ولّهما هللا على
وحواء تمتّعا بهوية
ي هللا ،عاشا تحت اسم هللا .آدم
ّ
الوصاية معه .كولد ّ
مشرفة منحهما إيّاها هللا .كانا عريانين ولم يخجال.
ّ
40

وحواء كانا غير مخلصين هلل .خسرا ال ّ
ّ
شرف اإللهي لمطاردة
ولكن آدم ّ
ّ
شرفٍ يحاوالن كسبه بأنفسهما .خيانتهما هلل ولّ ْ
وغطا
دت العار ،فاختبآ
ً
فضال عن ذلك ،أهانا ّ
اّلل بخطيتهما ولم يكرماه .بسبب جلبهما
أنفسهما.
وحواء ِمن محضره الكريم.
العار على الجميع ،طرد هللا آدم
ّ
ي .ث ّم ّ
إن قلوبنا النّجسة
بصفتنا ِمن نسل آدم ،نحن نرث عارهما األصل ّ
والخائنة ّ
تعزز العار .هذا العار يش ّكل هويّتنا وسلوكنا .الخطيّة (منها
االستغالل ،الغضب ،النّميمة ،التّفاخر ،العنصريّة ،العنف ،الحرب ...إلخ)
والتذرع ب ّ
شرف زائف.
كبير محاولة خادعة لتغطية العار
ّ
هي إلى ح ٍدّ ٍ
غالبًا ما نختلق ألنفسنا مكانة باطلة عبر تحقير اآلخرين أو التّفاخر في
الروحيّة ،أسرتنا،
صة .بعد فقداننا لكرامتنا ّ
تفوقنا على مجموعتنا الخا ّ
ّ
مستمرة لبناء شرف
اسمنا ومكانتنا ،تصبح حياتنا عبارة عن جهود
ّ
صة بناء برج بابل ،يسعى النّاس إلى تمجيد أنفسهم وإلى
مزيّف .كما في ق ّ
ال ّ
شهرة .عارنا يؤدّي إلى سلوكنا المخزي والمهين هلل.
ثم أطلق هللا ّ
خطة ِالسترداد شرف اإلنسان .تع ّهد بتكريم أبرام (إبراهيم)
باسم عظيم ،وأرض ،ونعمة ،وأ ّمة ،والكثير ِمن األوالد .كأ ّمة عظيمة،
كرم هللا ِمن خاللها جميع
كانت أسرة إبراهيم لتصبح أداة يبارك أو ي ّ
ال ّ
حررهم هللا
شعوب .عندما عانى نسل ابراهيم ِمن العبوديّة في مصرّ ،
ِمن القيود المخزية .أصبحت إسرائيل األ ّمة األعظم ،حدقة عين هللا وكنز
قلبه.
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صا لتكريم إسرائيل ،شرط أن تكرم هللا بوالئها
أقام هللا عهدًا خا ً
وطاعتها للتوراة .قامت تشريعات التّوراة بتطهير نجاسة اإلسرائيليّين
الفرديّة وبالسّماح لهم بالعودة إلى المجتمع .رغم أ ّن هللا قصد ِمن العهد
المتكررة اسم هللا بين ال ّ
صنع ال ّ
شعوب.
شوهت خيانة إسرائيل
ّ
شرفّ ،
تشوه سمعة الرج ِل ويذ ّل بسبب خيانة
بالتِفاتها إلى آلهة أخرى .كما َّ
زوجته .ف ِاختيار ّ
وبرهم
ي ّ
اّلل لشعب إسرائيل أدّى إلى تع ّ
صبهم اإلثن ّ
ي .كان ال ّ
شعب يؤمن ّ
أن األمم (غير اليهود) أقل شأنًا وال يستح ّقون
الجماع ّ
أن يكونوا في أسرة هللا .فإسرائيل ،مثل آدم ،كانت مختارة للكرامة ولكن
خجل .عل ًما ّ
بعار
أن ق ّ
صة إسرائيل انتهت ٍ
انتهى بها المطاف إلى المنفى الم ِ
يٍ ،فالوعود في العهد القديم وأمثلة التّمجيد اإللهي (كما وردت في
وطن ّ
أعظم ِمن قبل ّ
اّلل إلنقاذ
راعوث وداود ودانيال واستير) أنبأت بتد ّخ ٍل
ٍ
األسرة البشريّة ِمن العار وإلعادة شرفها إليها.
ومكر ًما في السّماء بصفته ابن هللا ،أصبح
رغم أنه كان مجيدًا سرمديًّا
ّ
يسوع إنسانًا متواض ًعا ِمن أجل إنقاذ النّاس ِمن العار .قامت شفاءاته
المعجزيّة ومشاركته الجوهريّة للمائدة بإعادة الكرامة وال ّ
شرف إلى
المه ّمشين .كان يسوع يفيض ِمن ال ّ
شرف اإللهي إلى درجة ّ
أن الّذين لمسوه
ي.
أصبحوا طاهرين ومقبولين .تعليمه أعلن دستور الشّرف األبد ّ
ي الحقيق ّ
بمحبّته وقبوله لجميع النّاس ،بغض النّظر عن سمعتهم ،ضعّف يسوع
دستور المجتمع ّ
شرف ،وقدّم ال ّ
الزائف لل ّ
ي لإلنسانيّة .حياة
شرف اإلله ّ
كرمت هللا تما ًما.
يسوع ّ
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ي للقادة القائمين .فردّوا بتحقيره،
لكن خدمة يسوع هدّدت الشرف الدنيو ّ
تعرض يسوع للقبض ،العري ،السّخرية ،الجّلد،
ي
ومروعّ .
ّ
بشكل علن ّ
البصق ،التّسمير والتّعليق عاريًا على صليب أمام عيون الجميع .لقد تح ّمل
صليب بتمجيد هللا وأزال عارنا ،وأعاد
قوته .قام ال ّ
العار بإخالص وكسّر ّ
الكرامة.
بعد ذلك ،وافق هللا علنًا على موت يسوع الّذي حمل العار بإحيائه إلى
المجد .يسوع اآلن يجلس عن يمين هللا ال ّ
شريفة مع اسم فوق ك ّل األسماء.
في حين فشل آدم وإسرائيل ،نجح يسوع في أن يكون إنسانًا حقيقيًّا؛ حياته
كرمت هللا واألسرة البشريّة.
ّ
أولئك الّذين يعطون الوالء ليسوع سيحصلون على مكانة جديدة .تت ّم
تغطية عارهم واستعادة شرفهم .يجب على النّاس التّخلّي عن أساليب
ي وبناء المكانة والتّحكم بالسّمعة ،والوثوق تما ًما
التّالعب االجتماع ّ
ضا عنها للحصول على المكانة الجديدة .العضويّة في عائلة
بيسوع عو ً
هللا ال تقوم على اإلثنيّة أو السّمعة أو ّ
الطهارة الدّينيّة ،بل على الوالء
ي للمسيح المصلوب .هللا يبدّل مكانتنا القديمة ،كمنبوذين نجسين بال
العائل ّ
قيمة وحقراء ،بمكانة أطفال أنقياء مستحقّين وشرفاء .أولئك الّذين يتبعون
المسيح إلى صليب العار سيتبعونه أيضّا إلى مجد القيامة.
ّ
إن التّرحيب بالنّاس إلى عائلة هللا يسمح لهم أن يرحّبوا ويقبلوا
مجموعات أخرى .المسيحيّون قادرون على تكريم اآلخرين وتمجيد هللا
المقوي .عند مجيء يسوع الثّاني،
ي وروحه
ّ
ألنهم يمتلكون شرف هللا األبد ّ
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ي.
سي ّ
ي وسيطردون إلى العار األبد ّ
جرد غير المؤمنين ِمن ك ّل شرف دنيو ّ
أن المؤمنين سيتلقّون تيجان ال ّ
في حين ّ
ي بينما يمأل مجد هللا
شرف األبد ّ
كل الخليقة.
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آيات العار-ال ّ
شرف المفتاحيّة
َو َكانَ آدَم َو ْام َرأَته ع ْريَانَي ِْنَ ،ولَ ْم يَ ْخ َجال ِم ْن ذَلِكَ ( .تكوين ،٢٥ :٢
الحياة)
إن ال َج ِمي َع أخ َ
َحيْث َّ
قياس َمج ِد هللاِ.
ع ْن بلوغ ِ ِم ِ
عاجزونَ َ
طأواَ ،وه ْم ِ
(رومية  ،٢٣ :٣المبسّطة)
ضي لإل ْذال ِل .ألنَّ ِك
ال ت َخافِي ألنَّ ِك لَ ْن ت َخزَ ي .ال تحبَ ِطي ألنَّ ِك لَ ْن تَتَعَ َّر ِ
عار ت ََرملَ ِك( .أشعياء ،٤ :٥٤
ص ِ
زي ِ
ست َن َ
َ
باكَ ،ولَ ْن ت َعودِي ت َذك ِرينَ َ
سينَ ِخ َ
المبسّطة)
َالصي( ...مزمور  ،٧ :٦٢المبسّطة)
َ
علَى هللاِ ت َعت َِمد َكرا َمتِي َوخ ِ
الر َمادِ،
س ِم ْن َك ْو َم ِة َّ
ي ْن ِهض (هللا) ْال ِم ْسكِينَ ِمنَ الت َرا ِ
بَ ،ويَ ْرفَع ْالبَائِ َ
ش ْال َمجْ دِ ١( .صموئيل  ،٨ :٢الحياة)
سه َم َع النبَالَ ِءَ ،وي َم ِلّ َكه َ
ِليجْ ِل َ
ع ْر َ
ير ِبالمعانا ِة .احتَقَ َره
يرةٍَ ،و َخبِ ٌ
احتَقَ َره النّاس َوت ََركوه .ه َو َرجل ٍ
آالم َك ِث َ
النّاس َك َم ْنبو ٍذ يَ َخ ِبّئونَ َوجوهَه ْم ِل َكي ال َي َر ْوهَ ،ونَحن َل ْم نَ ْهت َ َّم ِب ِه( .أشعياء
 ،٣ :٥٣المبسّطة)
ع ْر ِش هللا.
ت َ َح َّم َل (يسوع) ال َّ
مين َ
ص َ
ليب مست َِخفًّا بِالعار ،ث َّم َجلَ َ
س عن يَ ِ
(عبرانيّين  ،٢ :١٢التّرجمة اليسوعيّة)
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ضاعَِ ،و َكانَ َ
ت
طائِعا ً َحتَّى ْال َم ْوتَِ ،م ْو ِ
أ َ ْم َعنَ (المسيح يسوع) فِي ا ِال ِت ّ َ
عا ِلياًَ ،وأ َ ْع َ
طاه ا ِالس َْم الَّذِي يَفوق ك َّل اس ٍْم.
ال َّ
بِ .لذَلِكَ أَيْضا ً َرفَّعَه هللا َ
ص ِلي ِ
(فيلبّي  ،٩ - ٨ :٢الحياة)
َّ
يؤمن ب ِه ال يخزَ ى( ".رومية  ،١١ :١٠فان
تاب يقول" :كل َم ْن ِ
ألن ال ِك َ
دايك)
طيتهم المجدَ الَّذي أع َ
فَأنا أع َ
واحداً( ...يوحنّا :١٧
طيت َه لي ،ل َيكونوا ِ
 ،٢٢المبسّطة)
تؤمنونَ ال َكرا َمة...
يؤمن ب ِه لن يخزَ ى ".فلك ْم أنتم الّذينَ ِ
" ...والّذي ِ
سةٌ ،شَعب اقتِناءٍ  ...الّذينَ
نس م ٌ
فج ٌ
ختار ،وك َهنوتٌ ملوكي ،أ َّمةٌ مقَدَّ َ
وأ ّما أنت ْم ِ
قَ ً
بال لَ ْم تكونوا شَعبًا ،وأ ّما اآلنَ فأنت ْم شَعب هللاِ ١( ...بطرس ،١٠ – ٦ :٢
فان دايك)
روايات ال ّ
شرف :آدم (تكوين  ،)٢راعوث ونعمة (سفر راعوث)،
إسرائيل (حزقيال  ،)١٦حنّة ( ١صموئيل  ،)٢داود ( ٢صموئيل ،)٧
أيوب ،مفيبوشث ( ٢صموئيل  ،)٩أستير ،المنبوذون (لوقا  ،)١٤االبن
الضّال (لوقا  )١٥ويسوع (فيلبّي .)١١ – ٥ :٢
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ق ّ
صة الخالص بحسب الخوف-القوّ ة
في البدء خلق هللا العالم ِمن خالل كلمته القديرة .هللا سائد على ك ّل
وقوة،
الخليقة ،والسّماوات واألرض .بالمحبّة ،يحكم بسلطان مطلق ّ
والخليقة تحدّث بعظمته وجبروته.
بجعله العالم مملكته ،عيّن هللا آدم إلخضاع الخليقة .كان آدم شريك هللا
عطي سلطان السّيادة على مخلوقات هللا،
في الوصاية ،وأمير الخلق .أ
َ
والدّليل على ذلك حقّه في تسمية الحيوانات .بصفته السيّد الملك ،عيّن هللا
البشريّة لحكم عالمه.
الروحيّة ضد حكم هللا
تمردت مجموعة ِمن المالئكة ّ
في مرحلة ماّ ،
العدو ،قاد الثّورة .دبّر ال ّ
شيطان مؤامرة لتوسيع
ي .إبليس ،وهو
ّ
السّياد ّ
سلطته غير ال ّ
شرعيّة على األرض بإخضاع البشريّة تحت حكمه .أغوى
الحيّة الماكرة آدم وحواء للخروج ِمن ملكوت هللا والدّخول إلى مملكته.
القوة والسّلطة
القوات
ّ
المتمردة البشر .فقدت أسرة آدم مكانة ّ
استعبدت ّ
التي امتلكتها في العالم.
ي .أصبح األمير الجديد؛ لقد ولدنا في
إبليس هو اآلن الحاكم الفعل ّ
مملكته .عيون النّاس معميّة وقلوبهم مأسورة ِمن قبل إبليس .الخطيّة،
الهجوم الروحي ،والوثنيّة تقمع النّفوس البشريّة تحت القوى المظلمة.
الستعادة السّيادة المطلقة على مملكته ،اختار هللا إسرائيل لتكون أداته
الروحيّةِ .من خالل عالقة العهد مع إسرائيل،
صة في المعركة ّ
الخا ّ
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سيوسّع هللا سيطرته على جميع األمم .عندما اضط ْ
هدت إسرائيل في
مصر ،واجه هللا آلهة المصريّين لتحريرها ِمن عبوديّة فرعون .برهن
الخروج قوة هللا لجميع النّاس.
هللا هو محارب جبّار ،وسلطته السّماوية على ال ّ
شر تت َر َجم بغزوات
دنيويّة .عندما اتّكلت إسرائيل على هللا ،منحها النّصر بغض النّظر عن
كثيرا ما سعوا وراء السّلطة في األماكن
ي .ولكنّهم
ً
عجزها العسكر ّ
الخاطئة .استسلمت إسرائيل أمام تجربة اآللهة المزيّفة بعبادتها لألوثان
ضا عن االتّكال على ربّ الجنود،
وبممارستها للسّحر والتّنجيم .عو ً
تحالفوا مع آلهة كنعان وح ّكام الدّول الكبرى ليضمنوا الحماية والبركات.
أعلن وأظهر األنبياء تفوق هللا على اآللهة الكنعانيّة ،لكن إسرائيل ظلّت
عاجزة عن الفرار ِمن تأثير إبليس.
حررة تجسّدت في شخص يسوع .هو افتتح مملكة هللا التي
قوة هللا ال ّم ِ ّ
ّ
القوة الممنوحة له ِمن روح هللا ،قاوم يسوع
طال انتظارهاِ .من خالل ّ
عرض إبليس لمشاركته الحكم ،وظ ّل ملتز ًما بالمه ّمة التي أوكله بها هللا
حرر يسوع
في تفكيك مملكة الشيطان .على صعيد لم يسبق له مثيلّ ،
صا محتجزين ِمن ِقبل إبليس .بشفائه للمرضى وإقامته للموتى
أشخا ً
وإخراجه لل ّ
شياطين ،نزع يسوع سالح بعلزبول لسلب مملكته وتحرير
األسرى .بسبب أن هللا كان معهّ ،
خلص يسوع ك ّل َمن كان تحت سلطة
ال ّ
شيطان.
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سيعزز نفوذها في العالم .لكن ّ
ّ
اعتقدت السّلطات ّ
خطتهم
بأن قتل ابن هللا
أعطت نتائج عكسيّة .موت يسوع المسيح كان الضّربة القاضية ل ِقوى
ال ّ
منتصرا عليهم
القوة والسّلطة ِمن أسلحتهم
جرد ال ّ
شرّ .
ً
صليب ذوي ّ
جهارا .ث ّم أظهر ّ
قوته اإللهيّة ،بإحيائه يسوع .ارتفع يسوع ِمن
ً
اّلل ذروة ّ
األموات إلى مكانة سلطة وسيادة تعلو جدًا فوق ك ّل رئاسة وسلطان.
يتحول النّاس اآلن ِمن القوى المظلمة ويخضعوا ليسوع
يجب أن
ّ
بصفته َربًّا .المؤمنون في يسوع ينقَلون ِمن مملكة ّ
الظالم إلى مملكة النّور.
ضا
هللا يرفعنا مع المسيح ويج ِلسنا في السّماويّات ،حتى يكون لدينا نحن أي ً
قوة وسلطان يفوقان جدًا ك ّل السّلطات األخرى .نعمة هللا تعيد لنا مكانتنا
ّ
السّلطويّة في العالم .نحن شركاء المسيح في الوراثة.
الروح القدس الدّائمة ،نحن نقف اآلن ثابتين بوجه
مع توفّر مساعدة ّ
إبليس .رغم استمرار ال ّ
التجول خلسةً كأسد يبحث عن فريسة،
شيطان في
ّ
يسوع يقوم بحمايتنا ِمن تأثيره ال ّ
شرير ،بينما نؤ ّكد نحن هويّتنا وسلطاننا
في ابن هللا الممسوح .هللا يبارك المسيحيين بكل نعمة روحيّة في
السّماويّات ،م ً
بطال السّحر األسود والممارسات الغيبيّة على المستوى
ي .فيما يسير المسيحيّون بقيادة روح هللا باإليمان والمحبّة ،يقهرون
ّ
الروح ّ
قوات
العدو ويخلعون الخطيّة المستعبِدة .تنتهي المعركة عندما يقيِّد هللا ّ
ّ
ومن ثم يحكم العالم ِمن عرشه إلى األبد مع شعبه.
إبليس ِ
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آيات الخوف-القوّ ة المفتاحيّة
ع َ
ظ َمتَكَ ويَدَكَ القَ ّ ِوية ،ف َمن
"أيَّها َّ
عبدَكَ َ
ي َ
الرب ِ
اإلله ،ق ِد ابتَدَأتَ أَن ت ِر َ
رض الَّذي يَصنَع ِمث َل أَعْمالِكَ و َجبَروتكَ ؟" (تثنية
اإلله في السَّما َء واأل َ ِ
هو ِ
 ،٢٤ :٣اليسوعيّة)
َير الم ِ
شارةِ
ور هَ ِذ ِه ال ِب َ
ؤمنِينَ ِلئ َ ّال يَ َروا ن َ
فَقَ ْد أع َمى إلَه هَذا العالَ ِم أذهانَ غ ِ
ورة هللاِ ٢( .كورنثوس  ،٤ :٤المبسّطة)
َ
ع ْن َمج ِد ال َمسِيحِ ،الَّذِي ه َو ص َ
َطيئَةَ ،ي ْ
يس
ارس ْالخ ِ
يس ،أل َ َّن ِإ ْب ِل َ
ظ ِهر أ َ َّنه ِم ْن أ َ ْوالَ ِد ِإ ْب ِل َ
َول ِك َّن َم ْن ي َم ِ
ض ِل َك ْي يب ِْط َل أ َ ْع َما َل
ارس ْالخ ِ
َطيئَة َ م ْنذ ْالبَدَايَ ِةَ .وقَدْ َجا َء ابْن هللا ِ ِإلَى األ َ ْر ِ
ي َم ِ
يس ١( .يوحنّا  ،٨ :٣الحياة)
ِإ ْب ِل َ
َولَ ِك ْن ِإ ْن ك ْنت ِبروحِ هللاِ أ َ ْ
طرد ال َّ
علَيْك ْم َملَكوت هللاِ!
ش َي ِ
اطينَ  ،فَقَ ْد أ َ ْق َب َل َ
(متّى  ،٢٨ :١٢الحياة)
َ ...ج َّردَ ذَوي الق َّوةِ َوالسل َ
ي ِ ِم ْن أس ِل َحتِ ِه ْمَ ،وأظ َهر
ط ِة فِي العالَ ِم الر ِ
وح ّ
ب( .كولوسي ،١٥ :٢
هَزي َمت َه ْم
علَي ِه ْم بِال َّ
ص ِلي ِ
َصرا ً َ
أمام العالَ ِم ،منت ِ
َ
المبسّطة)
فَ ِبما َّ
حم َوالد َِّم
أن األبنا َء بَش ٌَر ِم ْن لَ ٍ
حم َودَ ٍم ،فَقَ ِد اشت ََركَ ه َو َم َعه ْم فِي اللَّ ِ
يسَ .و ِل َكي ي َح ِ ّر َر
أيضاًِ ،ل َكي يبِيدَ بِ َموتِ ِه ذاكَ الَّذي لَه سلطان ال َموتِْ ،
أي إب ِل َ
ك َّل الَّذِينَ كانوا َ
طوا َل َحياتِ ِه ْم مست َعبَدِينَ ِلخَوفِ ِه ْم ِمنَ ال َموتِ( .عبرانيّين :٢
 ،١٥ – ١٤المبسّطة)
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اآلب الَّذِي أنقَذَنا ِم ْن س ْل َ
ب.
ط ِة الظل َم ِةَ ،ونَقَلَنا إلَى م ِ
لك ابنِ ِه ال َح ِبي ِ
َ
(كولوسي  ،١٣ :١المبسّطة)
ّارة التي أظ َه َرها في ال َمسيحِ حينَ أقا َمه ِم ْن َبي ِن
درة هللاِ ال َجب َ
ِـي ق َ
وه َ
األموا ِ
لطان وق ّوةٍ
سه إلى يَمينِ ِه في السّماواتِ ،فوقَ ك ّل ِرئا َ
ت وأجلَ َ
س ٍة وس ٍ
و ِسيادَةٍ( ...أفسس  ،٢١ – ١٩ :١المشتركة .راجع )٢٨ – ١٠ :٦
ت َوالق َوى ال َكو ِنيَّ ِة ِفي
ضدَّ الح ّك ِام َوالسلطا ِ
ضدَّ َبش ٍَرَ ،ب ْل ِ
يس ِ
فَ ِكفاحنا لَ َ
وحيَّ ِة ال َّ
يِ.
ضدَّ الق ّوا ِ
ت الر ِ
ظ ْل َم ِة هَذا العالَ ِمَ ،و ِ
ير ِة ِفي العالَ ِم السَّما ِو ّ
ش ِ ّر َ
(أفسس  ،١٢ :٦المبسّطة)
أقدامكم .ولت َك ْن نِع َمة َربّنا
سيَسحق
سريعًا تَحتَ
ِ
إبليس َ
ّالم َ
وإله الس ِ
َ
ع َمعكم( .رومية  ،٢٠ :١٦المشتركة)
يَسو َ
القوة :الخروج (خروج  ،)١٥إيليّا ( ١ملوك  ،)١٨تجربة
روايات ّ
الرجل ِمن بلدة ْال ِج َرا ِسيِّينَ (مرقس  ،)٥أفسس (أعمال
يسوع (لوقا ّ ،)٤
الرسل  )١٩والمحارب (رؤيا .)١٩
ّ

جنّة عدن والخطيّة
إن وجود الذّنب والعار والخوف في الثّقافات العالميّة ال ينبغي أن
يفاجئنا .ثالثتهم كانوا نتائج الخطيّة األولى في سفر التّكوين  .٣لفهم السّرد
ي األبعاد ،يجب علينا أن ندرك بشكل صحيح
ي لخالص هللا ثالث ّ
الكتاب ّ
أبعاد الخطيّة المتعدّدة على البشريّة.
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عرفا الخير وال ّ
شر،
مباشرة بعد ال ّ
سقوط ،انفتحت عيون آدم وحواءَ .
صح والخطأ .إدراكهما الحديث أثار لديهما شعور بالذّنب لخرقهما
ال ّ
وصيّة هللا .كان هللا قد أوصاهما بعدم أكل ثمرة ال ّ
شجرة الموجودة في
وسط الحديقة ،لكنّهما كسرا قاعدة جنّة عدن الوحيدة .لذلك فقدا براءتهما
صح والخطأ في ضميريهما ،وشعرا بأنّهما مذنبان.
وشعرا بالذّنب .أد ِغم ال ّ
لقد أثّر تعدّي آدم وحواء على البشريّة عبر التاريخ؛ النّاس الخاطئون
المنسلخون عن هللا غير قادرين على اتّباع وصايا هللا .رغم أنّنا جمي ًعا
مذنبين الرتكابنا الخطيّة ،يوفّر هللا وسيلة غفران لشعبه.
تمردهما
قام كذلك عصيان آدم
وحواء بإدخال العار إلى العالم .بعد ّ
ّ
على خالقهماّ ،
وحواء أنفسهما بأوراق تين .لم يرغبا في أن
غطى آدم
ّ
يراهما ّ
ومحرجيْن .قبل أن يخطئا ،كان آدم
مستحقّيْن
اّلل .شعرا أنهما غير
ِ
َ
وحواء "عريانَين ،ولم يخجال ِمن ذلك" (تكوين  ،)٢٥ :٢ولكنّهما أصبحا
ّ
للمرة
اآلن عاريَيْن وخجوليْن .عندما أخذ هللا يتمشّى في الحديقة ،اختبآ ّ
األولى .أحسّا بأ ّن هناك خطبٌ ما في أنفسهما ،وليس فقط في أفعالهما.
ضا
وحواء به لم يكن
العار الّذي شعر آدم
ي ،بل أي ً
ّ
ّ
مجرد شعور شخص ّ
حقيقة موضوعيّة .فقدا مكانتهما وكرامتهما أمام بقيّة الخليقة ألنّهما أصبحا
اآلن مقرونيْن باأللم والضّعف والنّجاسة (عند الموت ،يعود البشر إلى
متمرديْن قد قاما بإهانة هللا،
التّراب المزدرى) .فباعتبار آدم وحواء ولديْن
ّ
فقدا ال ّ
وحواء ِمن مجتمع هللا.
شرف شخصيًّا .في نهاية المطاف ،ط ِرد آدم ّ
وفقدت األسرة البشرية كرامتها .يرث األوالد ّ
الالحقون هذا العار .ونحن
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المروع لكوننا غير مقبولين أمام هللا .لكن في رحمته ،أ ّمن
نشعر بالخجل
ّ
ساترا عارهما .في كافّة أنحاء
وحواء،
هللا جلد حيوان ليكسو عري آدم
ً
ّ
الرفض والعار بشرف متجدّد.
الكتاب المقدس ،يبدّل هللا ّ
ضا بالخوف بعد السّقوط .عندما سمع آدم صوت هللا
وحواء أي ً
شعر آدم ّ
قوة ال ّ
شيطان
وهو ماشيًا في الحديقة ،خاف .غير قادرين على مقاومة ّ
المغرية ،أدركا أنّهما ً
فعال ضعيفان ومستهدفان .لم يصمدا أمام التّجربة.
تأثيرا فريدًا ِمن نوعه في حياتهما .بعدما َحكما يو ًما
مارس اآلن إبليس
ً
وحواء أن يعمال جاهديْن
أميرين على ك ّل خليقة هللا ،توجّب اآلن على آدم ّ
ك َ
في الخليقة كخاد َمين مقموعيْن .أصبحا عبدَين يعيشان في خوف دائم ِمن
سيّدهما الجديد .نحن بال حصانة وبال دفاع إلى أن يأتي "المحارب"
إلنقاذنا.
وحواء األصليّة الذّنب والعار والخوف إلى العالم.
أدخلت خطيّة آدم
ّ
لكن هللا يعيد البراءة وال ّ
والقوة لهؤالء الّذين يثقون به ِمن خالل حياة
شرف
ّ
وموت يسوع المسيح التكفيريّيْن" .إن فه ًما كتابيًّا أفضالً للهويّة البشريّة
ّ
مؤط ًرا بالذّنب والخوف والعار ،سيحفّز بدوره
الموجودة خارج المسيح
صليب".
تقديرا أعمقًا وأشمالً لعمل المسيح على ال ّ
ً
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الكفّارة وموت يسوع
الكفّارة تفسّر كيف ّ
صليب يتيح الخالص .ماذا حصل في العالم
أن ال ّ
ي
السّماوي عندما مات يسوع؟ تاريخيًّا ،فسّر المسيحيّون المعنى الخالص ّ
لموت يسوع عبر نظريّات ك ّفارة متعدّدة .سنصف ثالثة نظريّات لنرى
كيف حاول المسيحيّون السّابقون تسييق تعليم الكتاب المقدس وتصويره
القوة وال ّ
شرف والبراءة.
لل ّكفارة لألشخاص الذين يطلبون ّ

14

نظريّة الفدية (الخوف)
البشر مستعبدون لمالِكٍ سيّ ٍئ لذلك ينبغي تحريرهم ِمن قيوده .بحسب
آباء الكنيسة الباكرة ،ال يستطيع هللا أن يسرقنا ببساطة لذاته مجدّدًا ،إذ
العدو الغدّارة .يجب أن تت ّم مفاوضةً ما ،كي
يكون هذا لجو ًءا ألساليب
ّ
يط ِلق إبليس قبضته عن البشر .كان الثّمن يسوع ،الذي بذل حياته كفدية
للبشريّة (مرقس  .)٤٥ :١٠ابتلع إبليس ّ
الطعم ،متوقّ ًعا أن تكمن القيمة
القصوى لقضيته في انتصاره على ابن هللا واستمالكه له .ولكن ال ّ
شيطان
لم يتم ّكن ِمن ممارسة سلطته على المسيح كما ّ
خطط .لم يكن يسوع
خاض ًعا للموت ،لذلك نفذ ِمن سيطرة الشيطان.
رغم ّ
ق مختلفةٍ ،فإن
أن آباء الكنيسة عبّروا عن تفاصيل المفاوضة بطر ٍ
صليب هو أنّه انتصار هللا على ِقوى ال ّ
شر وتحرير
تفسيرهم
المشترك لل ّ
َ
ي .عند ّ
تكلمهم عن ال ّكفارة ،يستخدم الالهوتيّون المعاصرون
الجنس البشر ّ
عبارة "كريستوس فيكتور" ( )Christus Victorللت ّشديد على انتصار
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المسيح على قوى ال ّ
حررنا هللا ِمن الخوف ومنحنا
شر .بسبب موت يسوعّ ،
لرئيسيّة خالل ّأول ألف
قوة روحيّة .نظريّة الفدية كانت نظرية التّكفير ا ّ
ّ
سنة ِمن تاريخ الكنيسة.

نظريّة االسترضاء (العار)
على جميع النّاس تمجيد هللا ِمن خالل محبّته وطاعته .يتوجّب علينا
دفع دَين شرف" .أنسلم" أسقف كانتربري (مواليد  )١٠٣٣استنتج ّ
أن
ّ
صحيحة يسرقون ال ّ
شرف
النّاس الّذين يفشلون في احترام هللا
بالطريقة ال ّ
الذي ينتمي إليه وحده .بسبب ّ
ب
أن الخطاة أذلّوا هللا ولم ّ
يكرموه و ِج َ
التّعويض له .فالبشر غير قادرين على تسديد دين العار ال ّمتوجَّب عليهم،
بما ّ
أن تكريم هللا هو ما يتوجّب عليهم حقًا .كان يسوع ممثِ ّ ًال بديالً عن
كرم اآلب كليًّا .اِسترضى يسوع ّ
اّلل
البشريّة ،وكان يحبّ ويطيع وي ِ
بتكريمه له وأزال كل حجّة لتنفيذ العقاب .موت يسوع ،في جوهره ،هو
صليب كذلك بتأكيد صفات هللا وبتحقيق الوعود
تكري ٌم ّّلل 15.يقوم ال ّ
ّ
ً
عاجزا
ي ،كيال يعت َ َبر هللا خائنًا أو
االبراهيميّة
المتعلقة بالخالص الكون ّ
(رومية  .)٨ :١٥كتاب أنسلم " ِل َم أصبح هللا انسانًا" (،)Cur Deus Homo
وهو صياغة ّأوليّة لنظريّة االسترضاء ،يعكس الق َيم اإلقطاعيّة للقرن
الحادي عشر المرتبطة بال ّ
صدد،
ي وبتعويض الذ ّل .في هذا ال ّ
شرف الفرد ّ
ّ
إن نظريّة االسترضاء كانت وال تزال إلى حدّ كبير تسييق مناسب ألوساط
العار-ال ّ
شرف.
54

صليب ،رغم ّ
فمجد ّ
أن النّتيجة الثانويّة
اّلل هو الغاية األسمى ِمن ال ّ
صليب يحمل
بحسب نظريّة االسترضاء هي استعادة كرامة االنسان .ال ّ
عارنا (أشعياء  )٣ :٥٣ويعيد كرامتنا أمام هللا .بطريقة مثيرة لإلهتمام،
عبّر ّ
ي ال ّ
ي عن كيفيّة إعادة يسوع
الالهوت الم َّ
شرق ّ
طور في العالم المسيح ّ
ي (مواليد  )٢٩٦قال" :صار هللا
الكرامة للبشر؛ أثناسيوس اإلسكندر ّ
إنسانًا كي يصير االنسان إل ًها" .العقيدة األرثودوكسيّة ال ّ
صة
شرقيّة المخت ّ
صورة
بالتّأليه (الثيوسيس  )theosisتتض ّمن ال ِنّعمة الم َؤ ِلّهة التي تعيد ال ّ
المجيدة اإللهيّة للبشريّة (راجع يوحنّا  ٢٢ :١٧و ٢بطرس  .)٤ :١موت
كرم ّ
اّلل وأعاد شرف النّاس.
يسوع ّ

الجزائي (الذّنب)
نظريّة البدل
ّ
هللا بار وعادل كليًّا ،لذلك تتوجّب عليه معاقبة تعد ّيات ال ّ
بالرغم
شريعةّ .
ِمن محبّته لنا ،تتطلّب عدالة ّ
اّلل دفع ثمن األخطاء .بحسب نظريّة البد ّل
يّ ،
ي عن الخطايا دون المعاقبة يجعل هللا غير
إن ال ّ
صفح االعتباط ًّ
الجزائ ّ
عادل .بسبب ّ
صواب دائ ًما ويقدّم للبشر ما
أن هللا بار ،هو يفعل ال ّ
ّ
يّ .
لكن يسوع وقف مكاننا ك ِفدية
يستح ّقونه .خطايانا
تستحق العقاب األبد ّ
صليب غضب هللا
ِمن أجل الغضب النّاتج بسببنا .ككفّارةٍ لخطايانا ،هدَّأ ال ّ
ضدّنا ودفع دَين آثامنا .خفّف موت يسوع غضب هللا ضدّ الخطاة المذنبين
ِمن خالل استيفاء المتطلّبات ال ّ
شرعيّة للعدالة .أصبح هو العقاب البديل
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عنّا .هذه هي ّ
برهم
الطريقة التي يصفح هللا ِمن خاللها عن المذنبين ويعلن ّ
دون المساومة على عدالته.
نظريّة العقاب البديل انبثقت من علماء القانون المصلحين في منتصف
الـ .١٦٠٠ومنذ سنة  ،١٨٠٠أصبحت النّظريّة السّائدة للكفّارة في
ي وقيَمه
المسيحيّة الغربيّة ،ربّما الستخدامها عبارات القانون الغرب ّ
برأوا
صةً العدالة الجزائيّة) لتفسير كيف يستطيع األفراد المذنبين أن ي َّ
(خا ّ
شرعيًا في السّماء.
يفرض ّ
الرمزيّة
عاصر اِعتبار صور الكتاب المقدّس ّ
الالهوت الم ِ
صة عند تفسيره إلنقاذ موت يسوع على
وتشديداته دائ ًما أولويّة ،وخا ّ
صليب للنّاس ِمن الذّنب والعار والخوف .مع ذلك ،فإن نظريّات الك ّفارة
ال ّ
المختلفة المأخوذة ِم ن تاريخ الكنيسة قادرة على تعزيز الهوتنا.

تنظيم الفئات ّ
الالهوتيّة
الفئة
صورة
ال ّ
المجازيّة
األساسيّة
السّؤال
ي
الوجود ّ

الذّنب
المحكمة
(قانونيّة)
كيف يمكن
لخطاياي أن
تغتفر كي أتأ ّكد
ِمن دخولي
السّماء؟

العار
المجتمع
(عالئقيّة)

الخوف
المعركة
(عسكريّة)

كيف يمكنني أن كيف يمكنني أن
القوة
أنتمي إلى
أحصل على ّ
للسّيطرة على
المجتمع كي
حياتي؟
أصبح محتر ًما؟
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ّ
الالهوت
ي
التّاريخ ّ

ي
أوغسطين ّ
ي
وإصالح ّ

هللا

شرع
هو الم ِ
والقاضي (بار،
كامل وعادل)

قداسة هللا

وحده يراعي
بشك ٍل مثالي ٍ
المقياس
ي المطلق
األخالق ّ
يغفر للمذنبين
ويت ّمم خالصنا
ي
المستقبل ّ

بر هللا
ّ

عدالة عقابيّة

سيادة هللا

الخطيّة
حالة اإلثم
االعتداء يت ّم
على
الخطاة
عواقب
الخطيّة
المشاعر
النّاتجة عن
الخطيّة

مطور
غير
َّ

ي
خمسين ّ
ي
وكاريزمات ّ

هو اآلب
والكفيل
ي ،مجيد،
(وف ّ
متفوق)
ّ
ّ
يستحق
وحده
التّمجيد جدير
بالكرامة

هو الحاكم
ي
والم ّ
حرر (سياد ّ
ومتسامي)

هللا

يرفع أبناء آدم
المتواضعين
ذلّل
وي ِ
المستكبرين
المزيّفين
أمانة عهديّة

الخطيّة
ذ ّل وخيانة
انتهاك وخرق
للقانون
الرفض التّام
ي
ّ
الفساد الكلّ ّ
شرف هللا
شريعة هللا
ومجده
وعدالته
مرفوضون
مدانون
الذّل والنّجاسة
المحاكمة
والعقاب
عدم الجّدارة
النّدم
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وحده يَخ ِلق وهو
فوق كل شيء
يهزم المعارضة
الروحيّة ويَحكم
ّ
العالم
قوة كونيّة
ّ
تمرد ووثنيّة
ّ
الضّعف المطلَق
قوة هللا وسلطته
ّ
ملعونون
السّيطرة
والعبوديّة
القلق

إلقاء الذّنب على
السّقوط
اآلخر
(تكوين )٣
التّبرير،
الحلول
االعتراف،
الثّقافيّة
التّعويض
األخالق،
األمل
ّ
األعمال،
الزائف
الجّدارة
ي
شرائع العهد فشلنا األخالق ّ
القديم تكشف
المسيح

تغطية العري

االختباء بخوف

التّستّر،
الهروب،
االختباء
الهويّة،
العالقات،
السّمعة
نجاستنا

األرواحيّة،
السّحر األسود

يسوع
ال ّ
شفيع واألخ
البديل والذّبيحة

ّ
الطقوس،
األسرار ،السّحر
خيانتنا
الروحيّة/وثنيّتنا
ّ
المنتصر
حرر
والم ِ ّ
أتى يسوع لينقض
أعمال إبليس

ترك يسوع
أصبح يسوع
التّجسد
المجد لتمجيد
إنسانًا بشريًّا
اآلب
بالتّمام ليدفع ديننا
شفى النّجسين ،أخرج ال ّ
شياطين،
عاش بدون
حياة يسوع
وصنع المعجزات
وأكل مع
خطيّة
والعالمات
المنبوذين
والعجائب
واألمم غير
اليهود
يهزم األرواح
يزيل عارنا
موت يسوع يحمل العقاب
وال ِقوى
ويكرم هللا
النّاتج عن
ّ
ويمجّده
تعدّياتنا األخالقيّة
قوة هللا
يهدّئ غضب هللا يغيّر تقييم هللا
صليب
ال ّ
يثبّت ّ
االسترضاء ،الفدية ،كريستوس
ي
نظريّة
البدل الجّزائ ّ
فيكتور
الثيوسيس
الكفّارة
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كرامة إلهيّة
للمذلولين

قيامة يسوع ضمان الخالص
ِمن األموات
هي
الخالص
الكرامة
الخالص البراءة والغفران
والشرف
عن التّفاخر
البر
التّوبة
عن ّ
(مقاومة
باألعمال
استخدام
(التّوقّف عن
محاولة إرضاء األنظمة الثّقافيّة
لتحسين المكانة
هللا باألعمال
الذاتيّة)
صالحة)
ال ّ
ال ّ
الحقارة
شر
النّعمة تغلب
الغفران يصفح عن الخطأ يص ِلح العالقات
عن يمين هللا القبول والحميميّة الهيبة والمكانة
نجد
الذّات (النّفس ،النّاس (العائلة،
المصالحة
المجتمع)
الضّمير)
(مع هللا تقود
إلى السّالم
مع)
وفاء
طاعة
التّلمذة هي
ال ّ
شركة مع
القيادة للسّلوك
الروح
ّ
الثّالوث
القدس يوفّر
و ِقّر اآلخرين
أحبّ اآلخرين
األخالقيّات
ِ
هل أنتمي إلى
هل أنا مخلَّص
ضمان
المجتمع
الخالص ومقبول أخالقيًّا؟
صحيح؟
ال ّ
٢٢ - ١١ :٢
١٠ - ١ :٢
أفسس
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النّصرة على
ال ّ
شيطان والموت
القوة والحريّة
ّ
عن الوثنيّة
(التّخلّي عن
ال ِقوى المزيّفة
ّ
والطقوس
السّحريّة)
الضّعف
يزيل الحصون
القوة والسّلطة
ّ
ّ
(الطبيعة،
الخلق
األرواح)
خضوع
القوة للحرب
ّ
بارك اآلخرين
ِ
القوة
هل أمتلك ّ
ألغلب ال ِقوى
ال ّ
شريرة؟
١٧ - ١٠ :٦

٤
الخدمة
في الكتاب المقدس ،يخاطب هللا رغبات القلب األساسيّة لدى جميع
الثّقافات  -البراءة ،وال ّ
والقوة .اإلنجيل هو حقًّا ألماسة متعدّدة األوجه
شرف
ّ
قادرة على إنقاذ البشريّة ِمن جميع جوانب الخطيّة.
مجرد االنبهار أمام روعة األلماسة
مه ّمتنا كمسيحيّين ال تتوقّف على
ّ
اآل ِسرة ،بل تهدف إلى نشر معرفتنا عن خالص هللا كي تختبر جميع األمم
حياة هللا الفيّاضة الموجودة في يسوع المسيح .في هذا الجّزء األخير،
سنستعرض كيفيّة تأدية الخدمة المسيحيّة في ك ّل سياق ثقافي.
كثيرا ما يتسلّم
تما ًما كما يتبنّى النّاس التّوجّه الثّقافي لسياقهم،
ً
المسيحيّون أشكال الخدمة المسيحيّة ِمن السّياق الذي فيه تعلّموا اإلنجيل.
فنفتكر أن أساليب التّبشير والتّلمذة المستخدمة في سياق واحد قابلة
للتّطبيق عالميًّا .إن تقديمنا اإلنجيل للنّاس ِمن خالل العدسة الخاطئة ،قد
تكون رؤيته تحدّيًا بالنّسبة لهم .وحتّى لو اعترفنا بالحاجة إلى التّسييق،
غالبًا ما نلجأ إلى أساليبنا االفتراضيّة للخدمة بسبب غياب البدائل العمليّة
متنوعة.
لمقاربة الخدمة المسيحيّة في ثقافات ّ

ي تؤثّر على مقاربتنا
األبعاد الثالث للثّقافات العالميّة وللخالص الكتاب ّ
عظيم في ك ّل نوعٍ ِمن
كخبر
لإلرساليّات .كيف يمكننا أن نقدّم اإلنجيل
ٍ
ٍ
ي األبعاد ،نقدّم ّأو ًال
أنواع الثّقافة؟ لتطوير علم االرساليّة بشكل ثالث ّ
أسلوبَين للتبشير ("خطة الخالص" و"قصة الخالص" ثالثيّة األبعاد).
ث ّم ،لنضمن ّ
يشاركون اإلنجيل بأساليب معبِّرة ،نحدّد ثالثة
أن النّاس
ِ
ّ
مقاربات سياقيّة لل ّ
القوة ومقابلة
شهادة المسيحيّة – مقابلة
الحق ،مقابلة ّ
المجتمع.

ّ
خطة الخالص ثالثيّة األبعاد
الروحيّة األربعة" الماليين ِمن األشخاص.
لقد لمس كتيّب "المبادئ ّ
الهيكليّة البسيطة لهذه األداة ،المؤلّفة ِمن أربعة أجزاء تحدِّد كيف يبني
العديد ِمن المسيحيّين تقديمهم لإلنجيل .الجّدول التّالي يستخدم هيكليّة
الكتيّب المألوفة القتراح خطة خالص مناسبة لك ّل نوع ثقافي .بما ّ
أن كل
سياق وك ّل شخص فريد ِم ن نوعه ،ما يلي هو فقط إيضاحات تبشيريّة
مقترحة.
َ
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 .١قصد هللا
 .٢مشكلة االنسان

الذّنب-البراءة
هللا يحبّك
ويقترح خطةّ
رائعة لحياتك.
أتى يسوع لكي
يكون لنا حياة
أبديّة وكي ال
نَ ْهلَك .يسوع
يمنحنا حياة
فيّاضة.
النّاس خاطئون
و ُمدانون ِمن
هللا .تعدّياتنا
ً
حاجزا
خلقت
بيننا وبين هللا
القدّوس.
األعمال
صالحة تفشل
ال ّ
في الوصول إلى
مقياس هللا.

العار-ال ّ
شرف
هللا يقدّرك ويريد
تكريمك كابن له.
هللا خلقنا بمجد
وكرامة ،كي
نعيش بتناغم في
عائلته.

الخوف-القوّ ة
كلي السّيادة
هللا ّ
ويقدّم لك القوّ ة
الرّ وحيّة .هللا خلقنا
لنحكم خليقته كلّها
(ما يرى وما ال
يرى) ولنختبر
الروحيّة.
بركاته ّ

النّاس مشينون
وقد أهانوا هللا.
تمردنا يحقّر هللا
ّ
المجيد وينتج
العار .محاوالتنا
على استعادة
ال ّ
شرف تعجز
عن تخبئة عار
الروحي.
تيتّمنا ّ

النّاس يعيشون
ب تحت سلطة
برع ٍ
إبليس .خيانتنا
الروحيّة تفصلنا
ّ
القوة االلهيّة.
عن ّ
ّ
قِوى الظالم تهيمن
على جميع النّاس،
متسبّبةً بالخطيّة،
الموت واألذى.
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 .٣ح ّل يسوع

يسوع المسيح
هو
الكفّارة/ال ّ
ضحيّة
الكاملة
لخطاياك .مات
يسوع على
صليب مكاننا
ال ّ
ليدفع جزاء
خطايانا .حمل
يسوع عقاب
غضب هللا عنّا.

 .٤تجاوبنا
الخالصي
ّ

يجب أن تقبل
يسوع كمخلّصك
ال ّ
خصي .اقبل
ش
ّ
يسوع كمخلّصك
ال ّ
ي وابتعد
شخص ّ
عن األخالقيّات
االنسانيّة كي
تحصل على
غفران الخطايا
والحياة األبديّة.

يسوع المسيح
حمل كل عارك
وهو يعوّ ض
شرفك .موت
يسوع المهين
يزيل عارنا
ويسترجع
شرفنا .بتكريمه
هلل ،سمح لنا
يسوع أن ننض ّم
ثانيةً إلى عائلة
هللا.
يجب أن تقدّم
والءك ليسوع
كي تنض ّم إلى
عائلة هللا .اِقبل
استقبال هللا
الكريم لك إلى
عائلته و ِعش
تحت اسمه .ابتعد
عن ال ّ
شرف
ي المزيّف
الثّقاف ّ
كي تحصل على
كرامة هللا.
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يسوع هو
ال ُمحارب الذي
يستعيد قوّ تنا.
يسوع غلب قِوى
ال ّ
شر والموت لكي
قوة هللا
يمنح ّ
وبركاته .موته
جرد ال ِقوى ِمن
ّ
أسلحتها وأ ّمن لنا
الروحيّة.
السّلطة ّ
يجب أن تعرف
يسوع كي تصل
إلى القوّ ة االلهيّة.
ثِق عالئقيًّا بيسوع
المسيح وحده كي
تحصل على
والقوة.
الحماية
ّ
ابتعد عن ال ّ
طقوس
السّحريّة وال ّ
شعوذة
كي تحصل على
السّلطة والبركات.

ق ّ
صة الخالص ثالثيّة األبعاد
ي يقبل حقالً معجميًّا مفهوميًّا معينًّا على أنّه األكثر وجاهة.
ك ّل نوع ثقاف ّ
وهذا يعني أن التّعابير اللّغويّة والقيم المأخوذة ِمن مجال واحد ِمن مجاالت
الحياة (أي المحكمة أو المجتمع أو ساحة المعركة) تستخدَم كمفاهيم لتنظيم
ي يستخدم
النّظرة الكونيّة والحياة ّ
الروحيّة .الحقل المعجمي المفهوم ّ
الروحية.
صورا ِمن هذا العالم لشرح الحقائق ّ
ً
تعكس قوائم المفردات أدناه حقالً معجميًّا مفهوميًّا محدّدًا للخالص
ي .يقدر أن يفهم النّاس الخالص في المسيح بطريقة أفضل عند
المسيح ّ
ي،
ي الوجيه ثقافيًّا .كتمرين تبشير ّ
ي المفهوم ّ
استخدامنا لغة الحقل المعجم ّ
صة الخالص الكتابيّة (أي الخلق ،السّقوط ،إسرائيل،
تدرب على سرد ق ّ
ّ
يسوع ،التّعويض) باستخدام مفردات إحدى الحقول المعجميّة المفهوميّة
التّالية:
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مفردات المحكمة (الذّنب)
ال ّ
التّعدّيات
شريعة
القاضي
االسترضاء
اإلعفاء
القوانين
البراءة
اإلدانة
ي
التّضحية
فرد ّ
ّ
ي
الغفران
شخص ّ
الدّفع
الدَّين
الذّنب
الغضب
صفح
العدالة
ال ّ

الحكم
صحّ/الخطأ
ال ّ
التّقويم
الجزاء
العقاب
االستحقاق
األوامر
الذّبيحة
األعمال

مفردات المجتمع (العار)
الوسيط
الوفاء
ي
األب
ي غير يهود ّ
يهود ّ
ي/أمم ّ
التّناغم
الولد
اإلخالص
التحالف
ال ِوحدة
االحترام
الضّيافة
االدماج
ماء الوجه/ال ّ
السّمعة
شرف
الهويّة
الوقار
الغربة
الكرامة
القبول
نجس
المجد
ذو قيمة
ّ
الطهارة
متفاخر
اإلرث
التّهديد

العائلة
المجتمع
عا ّمة ال ّ
شعب
الوليمة
التّدنيس
االذالل
القيمة
القبول
مهان
ي/الوصاية
الوص ّ
العار
الحسد
التّبنّي
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مفردات ساحة المعركة (الخوف)
ال ّ
شفاء
التّحرير
االستعباد
القوة/ال ِقوى
ّ
ّ
التّسلط
الظلمة
اآليات
السّحر
التملك
المعجزات
المواجهة
ضعيف
النّفوذ
السّالم
التح ّكم
العرش
األرواح
التحارب
صالة
طرد األرواح النّجسة ال ّ
البركة/اللّعنة
المالئكة
الحريّة
المخادع
االنتصار
المنتصر

إبليس
السّلطة
الخروج
العجائب
ي
قو ّ
األسير
الجبّار
االضطهاد
الروح القدس
ّ
الملكوت
الحماية
الحصن
عبادة األوثان

األشكال ال ُمسيَّقة لل ّ
شهادة
ّ
مجرد
إن التّلمذة في الثقافات المبنيّة على العار والخوف تشمل أكثر ِمن ّ
إعادة تغليف أساليب تقديم البشارة .يجب علينا أن نكيّف القنوات ،التي
ي .إن مشاركة كلمة هللا بأسلوب
نعلن ِمن خاللها اإلنجيل ،مع السّياق الثقاف ّ
ي األبعاد تتض ّمن استخدام النّماذج التي اعتاد النّاس أن ينالوا ِمن
ثالث ّ
خاللها البراءة وال ّ
والقوة.
شرف
ّ
إن إنجي ٌل ثالثي األبعاد يؤثّر على كل ِمن مضمون اإلنجيل ووسائل
شهادة المسيحيّة .الحقول المعجميّة المفهوميّة المستخدمة في ّ
ال ّ
الالهوت
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(القسم السّابق) تصبح استعارات تنفيذيّة تو ِ ّجه إرساليّتنا .طريقة فهمنا
إلرساليّة هللا (أي العفو عن المذنبين ،التّرحيب بالمذلولين أو تحرير
الخائفين) تش ّكل استراتيجيّتنا للخدمة المسيحيّة.
ي) المناسب
ي (أي أسلوب العلم اإلرسال ّ
ما هو األسلوب الميسيولوج ّ
للتوجّهات الثّقافيّة الثّالث؟ ما هي أفضل طريقة يقابل بها ال ّناس اإلنجيل؟
ي يؤثر على كيفيّة تقديرهم
كحقيقة أو ّ
كقوة أو كمجتمع؟ توجّه النّاس الثّقاف ّ
وتلقّيهم لإلنجيل.
الرسل  ،١٨ :٢٦يصف بولس إرساليّته إلى األمم باستخدام
في أعمال ّ
سأر ِسلكَ إلَ ْي ِه ْم ِلت َفت َ َح عيونَه ْم َوت َردَّه ْم ِمنَ
مصطلحات ثالثيّة األبعاد – " َ
(القوة)َ .فأنا أ ِريده ْم ْ
أن يَنالوا
يس إلَى هللاِ ّ
لطان إب ِل َ
الظل َم ِة إلَى الن ِ
ورَ ،و ِم ْن س ِ
غفرانًا ِلخَطاياه ْم (البراءة) َو َمكانًا بَينَ الَّذِينَ ت َقَدَّسوا (ال ّ
اإليمان
شرف) ِب
ِ
بِي( ".المبسّطة)
ي األبعاد .حبال اإلنجيل الثّالثة المجدولة
قدّمت خدمة بولس إنجيالً ثالث ّ
هذه ال تؤدّي وظائفها أبدًا على انفراد ،لكن القوى المو ِ ّجهة لثقافة معيّنة
اآلخريْن .المقابالت الثّالث
ب واح ٍد أكثر ِمن
قد ِ
تعلّل التّركيز على أسلو ٍ
َ
الرسل توضّح األساليب
التي حصلت خالل خدمة بولس في سفر أعمال ّ
الثالثة لل ّ
القوة ،ومقابلة المجتمع.
شهادة المسيحيّة – مقابلة الحقيقة ،مقابلة ّ
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مقابلة الحقيقة
خالل لقاء السّبت في أنطاكية بيسيدية (أعمال  ،)٤٢ - ١٣ :١٣طلب
قادة المجمع ِم ن بولس أن يشاركهم كلمة إرشاد .وقف بولس ووعظ عن
كيف ّ
صة إسرائيل بلغت ذروتها في قيامة يسوع .في نهاية رسالته،
أن ق ّ
ع ت َب َّ
شرونَ
اإل ْخ َوة ،أَنَّه ِب َيسو َ
تحدّى بولس المستمعينَ " :فا ْع َلموا ،أَي َها ِ
ان ْال َخ َ
طا َيا )٣٨( ".قابل جمهور بولس ّ
حق اإلنجيل.
ِبغ ْف َر ِ
ي ٍ على ال ّ
شرعيّة،
الميسيولوجيا الغربيّة ،الم َّ
ي مبن ّ
طورة في إطار ثقاف ّ
تستخدم أساليب المحكمة في الخدمة المسيحيّة .في مقابلة الحقيقة،
ي يشرح ويدافع شفهيًّا عن صحّة اإلنجيل.
ّ
ي كمدافع قانون ّ
يتصرف المسيح ّ
ّ
إن إعالن اإلنجيل يتض ّمن تقديم الحقيقة اإللهيّة منطقيًّا .بما أنه ينظر
إلى الحقيقة افتراضيًّا ،إ ّما بأن تكون صحيحة أو خاطئة ،يت ّم اللّجوء إلى
الرسل  ،١٣يت ّم تحدّي النّاس لمعرفة
العقالنيّة والفهم .كما في سفر أعمال ّ
الحقيقة والحصول على الغفران.
األساليب التّبشيريّة تشدّد على إعالن "ال ّ
الروحيّة .مقاربات
شرائع" ّ
ي) و " Romans
مثل "( "Evangelism Explosionأي التّفجير اإلنجيل ّ

( "Roadأي طريق رسالة رومية) تقدّم اإلنجيل افتراضيًّا ،داعيةً إلى
ي.
المنطق اإلدراك ّ
علم الدّفاعيّات المسيحيّة ،وهو مادة شائعة في الجامعات المسيحيّة،
ي لإليمان المسيحي وللدّفاع ضد ّ
يستخدم الفلسفة لتقديم األساس العقالن ّ
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االعتراضات .إن الكتب األكثر مبيعًا مثل "القضيّة ...المسيح" للكاتب
"لي ستروبل" ) (The Case For Christ, Lee Strobelأو "برهان
يتطلّب قرار" للكاتب "جوش ماكدويل" ( Evidence that Demands a

ي للخدمة المسيحيّة
 )Verdict, Josh McDowellتوضّح األسلوب القضائ ّ
في ثقافات الذّنب-البراءة .إنّهم يقدّمون اإلنجيل كحقيقة.
ّ
ضا األسلوب الذي ِمن خالله تج ّهز المسيحيّة
إن تقديم الحقيقة هي أي ً
إن ال ّ
الغربيّة المؤمنينّ .
ي للتّلمذة  -العظة  -يفترض أن أفضل
شكل ّ
الرئيس ّ
ي .يفضّل ّ
الالهوت
طريقة لتحويل القيم هي ِمن خالل التّعليم االرشاد ّ
ي (تفسير ّ
ي علم ّ
ي)
ي لإليمان المسيح ّ
منظم وعقالن ّ
الالهوت النّظام ّ
الغرب ّ
ي في الكتاب
ي وافتراض ّ
ورسالة بولس إلى رومية (أكثر سفر نظام ّ
المقدس) .تفضيالت الخدمة هذه توضح كيف أن فرضيّات وأساليب
المحاكم القضائيّة تؤثّر على الخدمة المسيحيّة في سياقات الذّنب-البراءة.
ي لمقابلة الحقيقة قد أنتج ثمار مذهلة لملكوت هللا،
إن األسلوب االرسال ّ
يستمر العالم
لذلك يبقى استراتيجيّة رئيسيّة في البعثات اإلرساليّة .يجب أن
ّ
في سماع ّ
حق اإلنجيل .ومع ذلك ،يجب أن يدرك المسيحيّين ِمن سياقات
ي على أساليبهم
ي االعتياد ّ
الذّنب-البراءة كيف يؤثّر توجّههم الثّقاف ّ
الميسيولوجيّة .أغلبيّة ثقافات العالم قد تقابل خالص هللا بطريقة أفضل ِمن
القوة والمجتمع.
خالل ّ
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مقابلة القوّ ة
عندما غادر بولس وبرنابا أنطاكية في رحلتهما األولى ،وصال إلى
جزيرة قبرص .استدعى الحاكم برنابا وبولس ليشاركاه كلمة هللا ،لكن
الروحيّة
فورا القوى ّ
ساحرا محليًّا بدأ يعارض رسالتهما .ميَّز بولس ً
ً
ال ّ
الرب ضدّه .الحاكم رأى
شريرة الكامنة خلف كلمات السّاحر وأمر يد ّ
الرب .وتقابل الحاكم
كيف أ ِ
عيْنا السّاحر ،ثم صدّق تعليمهما عن ّ
عم َيت َ
مع قوة اإلنجيل في أعمال .١٢ - ٤ :١٣
قد ّ
تتطلب ثقافات قوة الخوف ً
دليال على القوة ،وليس منطقًا عقالنيًا،
قوة هللا بشكل ملموس في
لتصديق ربوبيّة المسيح .يجب أن يرى النّاس ّ
القوة ،اإلرساليات هي معارك روحيّة.
الحياة اليوميّة .في أسلو ٍ
ب مقابلة ّ
قوات هللا الّتي تحارب للتغلّب على حصون ال ّ
شيطان
المسيحيّون هم ّ
وتوسيع نفوذ هللا .الكنيسة تنقذ النّاس ِمن مملكة ّ
الظالم إلى مملكة يسوع.
قوة ال ّ
شيطان المستعبِدة بقوة
المؤمنون المملوئون ِمن روح هللا يحاربون ّ
القوة الّتي تنقل
هللا
ّ
المحررة .التّبشير الّذي يقود إلى الخالص هو مقابلة ّ
المؤمنين الجدد ِم ن عالم سلطة روحيّة إلى آخر .المعركة األصليّة هي
بين هللا وال ّ
شيطانِ ،من أجل السّيطرة والعبادة ،لكنها تدور هنا على
الروحيّة بتطبيق النّصر السّماوي،
صدد ،تقوم الحرب ّ
األرض .في هذا ال ّ
الذي حقّقه يسوع للحياة ،على األرض.
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صالة .توفّر وعود
الروحيّة هي كلمة هللا وال ّ
األدوات األساسيّة للحرب ّ
الروحيّة للتصدّي لخدع وأكاذيب مملكة ال ّ
شيطان
كلمة هللا الموارد ّ
ي ،تح ّل مح ّل ّ
الطقوس
المزيّفة .ال ّ
صالة ،عندما تقترن باإليمان الحقيق ّ
ي .تطلب
السّحريّة واألغراض المقدّسة المعتمدة كقنوات للنفوذ الفوطبيع ّ
سيّد الخالق توسيع ملكوته المجيد بمباركته ِلقد ّيسيه
صالة عالئقيًا ِمن ال ّ
ال ّ
على األرض.

يقدر المسيحيّون أن يعتمدوا عدّة طرق لتطبيق السّلطة اإللهيّة ،الّتي
صالة.
يت ّم الوصول إليها ِمن خالل الكتاب المقدّس وال ّ
 .١تتولّى خدمات المشورة تلمذة المسيحيّين للتغلب على القيود اآلثمة
الروحيّة والهويّة الحقيقيّة في المسيح .في تمييزهم
عبر معرفة موارد هللا ّ
شيطانيّة وال ّ
للخدع ال ّ
شفاء الدّاخلي ،يختبر المؤمنون تحرير هللا لهم ِمن
ي والخطيّة.
القمع ّ
الروح ّ
قوة روح هللا بين غير
 .٢اآليات والعجائب هي معجزات مرئيّة تظ ِهر ّ
سلطان للتغلّب على قوى ّ
ٌ
صالة
المؤمنين .لتالميذ يسوع
الظالم ِمن خالل ال ّ
باسم يسوع.
النبوة تشير إلى كلمات روحيّة مباشرة ،تعليميّة أو تشجيعيّة ،كما
ّ .٣
ّ
وقوته.
أن النّبوءة تظهر معرفة روح هللا ّ
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تفوق اإلله
قوة آلهة األجداد وتثبّت ّ
 .٤المواجهات العا ّمة تتحدى ّ
الخالق ،مثل مواجهتي موسى وفرعون (سفر الخروج  )١٢ - ٧أو إيليا
وأنبياء البعل ( ١ملوك .)١٨
 .٥غالبًا ما يتم تفسير األحالم على أنها إعالن ِمن هللا .تشير التّقارير
إلى أن العديد ِمن المسلمين يتّجهون إلى المسيح بعد رؤية يسوع في الحلم.
عندما تصبح المناقشات مع المسلمين جدليّة ،أقوم أحيانًا بإعادة توجيه
المحادثة بقول" :سأصلّي ِمن أجل أن يزورك يسوع في حلم .عندما يفعل
ذلك ،اتصل بي".
قوة هللا ِمن خالل المشورة ،اآليات
قد يختبر النّاس الخبر السّار عن ّ
والعجائب ،النبّوة ،المواجهات العا ّمة واألحالم .تستطيع اإلرساليّة
قوة هللا
القوة تقديم اإلنجيل ِمن خالل إظهار ّ
المسيحيّة في سياقات الخوفّ -
بهذه ّ
الطرق المالئمة سياقيًّا.
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مقابلة المجتمع
جلس بولس وسيال في زنزانتهما وهما يسبّحان ويصلّيان إلى هللا .فجأة ً،
ّ
سجّان
هز زلزا ٌل أساسات السّجن فات ًحا األبواب ومف ّك ًكا القيود .استيقظ ال ّ
المناوب على الفوضى واست ّل سيفه ليقتل نفسه ،لفشله في تأدية واجباته.
صاح بولس في الوقت المناسب" :توقف! نحن هنا!" بعدما استقر
بالرب يسوع للخالص ،ث ّم استمتعوا
الوضع ،آمن السّجان وأهل بيته ّ
72

بأمسية ِمن ال ّ
الرسل  ،١٦آمنت عائلة
شركة مع بولس وسيال .في أعمال ّ
سجّان فيلبي بيسوع عندما قابلت اإلنجيل كمجتمع.
في سياقات ال ّ
شرف-العار ،تساعد االرساليّة المسيحيّة النّاس على
ي .يعيد لقاء المجتمع تحديد هويّة المجموعة
مقابلة المجتمع الحقيق ّ
األساسيّة لل ّ
صادقة .فالدّخول إلى مجتمع
شخص ِمن خالل العالقات ال ّ
جديد ،يبدّل وضع ال ّ
ي .بعد اإليمان يَ ْمنَح العضو الجديد
شخص ّ
الروح ّ
وفاءه ووال َءه لمجموع ٍة جديدةٍ  -هللا وشعبهِ .من خالل لقاء المجتمع ،يعيد
يقررون َمن
غير المؤمنين تحديد مجلس السّمعة الخاص بهم (أي الذين ّ
شرفاء) ودستور ال ّ
هم ال ّ
مشرف ومخجل) في ضوء
شرف (أي ما هو حقًا
ّ
شرف هللا .مقابلة المجتمع تتض ّمن تداخل ثالث مجموعات :الثّالوث،
الكنيسة والعائلة.

الثّالوث
االرساليّة المسيحيّة تقود النّاس إلى مقابلة "صاحب الكرامة والمجد".
يعاد توجيه ال ّ
والروح القدس
ي .اآلب واالبن ّ
شرف حول المجتمع الثّالوث ّ
يحلّون مح ّل األسرة والعرق والقبيلة كمجتمع ال ّ
شرف .يرحّب اآلب
بالمذلولين في بيته بنعمة القبول وال ّ
شرف .يؤدّي االبن وظيفته اآلن كأخينا
الروح كعربون ميراثنا
النّبيل ،موفّ ًرا لنا مقاعد شرف في السّماء .يمنَح ّ
ي للمجد .الكرامة الحقيقيّة ال تأتي ّإال ِمن خالل مقابلة وجه هللاّ .
إن
األبد ّ
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ي ،كما هو معلَن في وجه يسوع ،هو
الت ّ ّ
عرف على وجه هللا بشكل عالئق ّ
ي للحصول على مكانة جديدة وموقّرة.
المصدر الوحيد النّهائ ّ
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سعى سجّان فيلبّي لقتل نفسه لتغطية فشله المخزي في العمل ،مثل
ي ،أقبل على التّضحية بحياته الذّاتيّة للحفاظ على شرف
محارب يابان ّ
شعبه .فيما سيفه م ًّ
ستال ،توقّف سجّان فيلبّي لوق ٍ
ت كافٍ إلعادة ال ّنظر في
تفوق كرامة هللا على كل عار اجتماعي محت َمل .يجب على النّاس
كيفيّة ّ
في ثقافات ال ّ
ي ،على
شرف-العار أن يعترفوا ببطالن العار االجتماع ّ
الرغم ِمن احتمال كونه في البداية مؤل ًما للغاية.
ّ
ي يأتي فقط ِمن خالل ابن هللا (يوحنّا  ،)٢٢ :١٧ألن رأي
المجد األبد ّ
اّلل هو المصدر والمقياس الوحيد لل ّ
هللا وحده سيدوم إلى األبدّ .
شرف،
شرف المحدود بدل المجد ّ
فعندما يرفضه النّاس ،يختارون ال ّ
الالنهائي
(يوحنّا  .)٤٣ - ٤٢ :١٢االرساليّة المسيحيّة تستبدل الخزي المزيّف ("أنا
نكرة ال قيمة لي") وال ّ
شرف الكاذب ("مجموعتي هي األفضل!") بشرفٍ
ي ٍ ِمن هللا.
حقيق ّ

الكنيسة
سجّان ،صرخ بولس" :نحن هنا!" الكنيسة ،كجسد المسيح
إلنقاذ حياة ال ّ
ي الذي يقابل فيه غير المؤمنين اإلنجيل.
ي ،هي المجتمع األساس ّ
األرض ّ
أن ال ّ
في حين ّ
شرف المطلَق يأتي ِمن هللا ،فإن المشاركة في عائلة هللا على
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األرض جوهريّة إذ هي المكان الذي يت ّم فيه تجديد ال ّ
شرف وتأكيده
ي شرف ال ّناس .تؤدّي الكنيسة
والتّعبير عنه .يؤكّد المجتمع المسيح ّ
وظيفتها كعائل ٍة بديلةٍ ،يقوم ترحيبها اللّطيف بتحرير النّاس ليكشفوا عن
خجلهم.
تبدأ عمليّة المحادثة مع األشخاص ِمن ثقافات ال ّ
شرف-العار عا ّمةً ِمن
المجتمع (أي المجتمع ← التّبشير) ،بينما تبدأ مقابلة الحقيقة بتبشير
األفراد في الكنيسة (التّبشير ← المجتمع) .على األشخاص الموجّهين
النضمام إليها .كتّاب
للمجموعة أن يختبروا المجموعة قبل قبول دعوة ل ِ
العهد الجديد يساوون عادة ً االنضمام إلى مجتمع هللا مع الخالص
تؤمنو َن
يؤمن ب ِه لن يخزَ ى .فلك ْم أنتم الّذينَ
ِ
المسيحي ..." .والّذي ِ
سةٌ ،شَعب
نس م ٌ
فج ٌ
ختار ،وك َهنوتٌ ملوكي ،أ َّمةٌ مقَدَّ َ
ال َكرا َمة ...أ ّما أنت ْم ِ
اقتِناءٍ  ...قَ ً
بال َل ْم تكونوا شَعبًا ،وأ ّما اآلنَ فأنت ْم شَعب هللاِ ١( "...بطرس :٢
 ،١٠ – ٦فان دايك).
عند تقديم اإلنجيل في ثقافات العار-ال ّ
شرف ،على الجّسور العالئقيّة
للمؤمنين مع غير المؤمنين أن تمنح االحترام والكرامة .ينبغي على
الرسالة التي نعلنهاِ ،من خالل تجسيد
طريقة معاملتنا للنّاس أن تتوافق مع ّ
كرامة هللا بشكل ملموس .وساطة ال ّ
ي بالكالم والفعل أمر
شرف الحقيق ّ
ي للوصول إلى النّاس في سياقات ال ّ
شرف-العار .تعيير ال ّناس،
ضرور ّ
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حتى بدون قصد ،يتناقض مع إنجيل كرامة هللا .فيما يلي أربعة طرق
ي للنّاس والمجتمعات.
لوساطة كرامة هللا بشكل عالئق ّ
أفضل طريقة لمس سجّان فيلبي ِمن خاللها كرامة هللا هي عالقته
ببولس وسيال .بعدم فرارهما ِمن السّجن ،ضحّيا بحياتهما وسمعتهما
سجّان لتناول ّ
الطعام سويًّا.
للحفاظ على كرامته .ثم قبال بأدب دعوة ال ّ
الطعام هي إحدى ّ
مشاركة ّ
الطرق الفعاّلة لتكريم اآلخرين ،إذ أنّها تخلق
ي .كانت شركة المائدة طريقة محوريّة اعتمدها يسوع لتكريم
رابط عالئق ّ
المه ّمشين في األناجيل (لوقا  .)١ :١٥يعلو صوت إعالن المائدة المشتركة
عن كرامة هللا تما ًما مثل صوت عظة في المجتمعات الجماعيّة.
صا للنّاس للتّعبير عن جوانب
إ ّن مشروع تطوير جيّد يخلق فر ً
شخصيّتهم وثقافتهم ال ّ
شريفة .فأسلوب تنمية المجتمع القائمة على األصول
يكرم النّاس،
(ّ )Asset-Based Community Development, ABCD
ّ
الحظ،
ِمن خالل التّركيز على أصولهم ورأس المال االجتماعي 19.لسوء
تقوم بعض الجهود المسيحيّة التنمويّة على إدامة العار ِمن خالل البدء
بإحتياجات النّاس والفقر .الوجود دائ ًما عند ّ
الطرف المستلم ِمن العالقات
ّ
يعزز رسائل الدونيّة وغياب القيمة.
تحرر النّاس ِمن روابط العار الدّنيوي.
الرحمة أن ّ
تستطيع خدمات ّ
على سبيل المثال ،تقوم الخدمة ّ
الطبيّة " "Africa Mercy Shipبتحويل
ي عبر إزالة أورام الوجه القبيحة لديهم ،كما هو
وضع النّاس ا ِالجتماع ّ
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موثّق في حلقة " ِ "Floating Hospital of Hopeمن برنامج " 60

."Minutes
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الرابعة لتكريم الناس عالئقيًا هي معالجة النّزاع بشرف .يجب
الوسيلة ّ
على المسيحيين الذين يعيشون في ثقافات ال ّ
شرف-العار أن يتعلّموا ح ّل
عرض لهم .إن أهنتَ أحدًا ،فإن
النّزاع دون اإلساءة إلى اآلخرين أو الت ّ ّ
مساعدته(ها) بطريقة ما على استعادة ال ّ
شرف قد يكون مالئ ًما أكثر ِمن
ا ِالعتذار ال ّ
شفهي .أو للتّعبير عن الغفران لآلخرين ،ف ّكر في أشكال
المصالحة غير اللّفظية ،كالهديّة أو الوجبةّ .
إن االهتمام بديناميكيّات
ال ّ
صح والخطأ،
شرف والسّمعة أثناء النّزاع ،وليس فقط التّركيز على ال ّ
يحفظ العالقات وير ّممها.
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تناول ّ
الطعام معًا ،والتّنمية المجتمعيّة قائمة على األصول ،وخدمات
الرحمة ،وحل النّزاعات بلطف تمثّل عدّة طرق ملموسة يمكن للكنيسة أن
ّ
تعبّر ِمن خاللها عن ال ّ
شرف.

العائلة
تحول ال ّ
شخص إلى المسيحيّة عائلته
في الثّقافات الجماعيّة ،قد يصيب ّ
البيولوجيّة ومجتمعه المجاور بالعار .العديد ِمن النّاس الذين لم يت ّم
الوصول إليهم ال يرفضون المسيحيّة ألسباب الهوتيّة ولكن بسبب القوى
االجتماعيّة والثّقافيّة التي تخزي عائلة الفرد .بالنسبة لألشخاص
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الجماعيّين ،فإن اختيار ديانتهم بمعزل عن المجموعة يشير إلى رفضهم
للجّماعة نفسها .أتذكر العديد ِم ن غير المؤمنين في آسيا الوسطى الذين
اعترفوا بعارهم أمام هللا ،وأدركوا أن يسوع هو ّ
الطريق الوحيد إلى
ال ّ
الرغم ِمن ذلك لم يرغبوا في المخاطرة
شرف األبدي ،لكنّهم على ّ
بمكانتهم االجتماعيّة أو بسمعة أسرتهم التّباع يسوع .بسبب العار
ي ،إن رسالة اإلنجيل المعاد صياغتها بلغة ال ّ
شرف والعار لن
االجتماع ّ
تصبح على األرجح مفتا ًحا سحريًا لفتح األبواب .على الخدمة المسيحيّة
في سياقات ال ّ
حول.
شرف-العار أن تسيّق أساليبها التّبشيريّة وعمليّة الت ّ ّ
في حين أن اإليمان بالمسيح دائ ًما ما يكون شخصيًّا وقد يتض ّمن رفض
حوالت العائليّة.
إلتزامات المجموعة ،هناك أمثلة في العهد الجديد عن الت ّ ّ
دعوة بولس الموجّهة لعائلة السّجان بأكملها ساهمت بتجنّب فضيحة إذالل
ال ّ
"تحول الجّماعة" ال تتجاهل
شخص الواحد لبقيّة أفراد األسرة .فكرة
ّ
اإليمان والتّوبة الفرديّة ،بل تفهم أن بعض النّاس يفضّلون اتّخاذ القرارات
ي ،بشكل مترابط ومتزامن .إن التّحول إلى المسيح ِمن
في إطار جماع ّ
ي.
ي غير الضّرور ّ
خالل تجربة جماعيّة يحدّ ِمن االضطراب االجتماع ّ
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إن مفهوم القرارات المترابطة ِمن أجل المسيح يؤثر على كرازتنا.
على سبيل المثال ،إذا أظهر شابٌ ما اهتمامه بيسوع ،فقد يكون ِمن الحكمة
دعوة العائلة بأكملها إلى المحادثةِ .من خالل المشاركة مع قائد العائلة
وتوقّع قرار األسرة باتّباع المسيح ،نحدّ ِمن الثّورة االجتماعيّة النّاتجة عن
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ي لمقابلة المجتمع يتض ّمن
استخراج الفرد ِمن مجتمعه .األسلوب اإلرسال ّ
ي.
مساعدة النّاس على مقابلة يسوع كمجتمع ،وليس فقط بشكل فرد ّ
ومع ذلك ،فإن البعض في مجتمعات ال ّ
سيقررون فرديًّا
شرف-العار
ّ
اتّباع المسيح .وهذا غالبًا ما ينتج مشاجرات عائليّة وتهديدات ثائرة ونميمة
مجتمعيّة .في ظ ّل هذه ّ
صعبة ،قد يكون هناك منافع طويلة
الظروف ال ّ
المدى قادرة أن تشجّع المؤمنين الجدد على البقاء في أسرهم كنور وعدم
االزدراء بالعادات االجتماعيّة .ال ّ
شبكات العائليّة هي أكثر قنوات طبيعيّة
لنقل اإلنجيل في سياقات ال ّ
شرف-العار ،لذا يجب الحفاظ عليها كلّما أمكن.
إن استخراج المؤمنين الجدد ِمن شبكاتهم االجتماعيّة يحدّ ِمن تأثيرهم
كمسيحيّين .في آسيا الوسطى ،اكتشفنا أن حوالي ِ ٪٧٠من المسيحيّين
ْ
ْ
أجريت
وخلصت دراسة
آمنوا بيسوع ِمن خالل أحد األقارب المؤمنين.
في تايالند إلى أن احتمال التحاق شخص غير مؤمن بالمسيحيّة هو ٢٢٩
ي.
ّ
مرة أعلى إن كان لديه نسيب مسيح ّ
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النّاس الذين يعيشون في ثقافات ال ّ
شرف-العار قادرون على اختبار
ي ِمن داخل
اإلنجيل بطريقة معبِّرة عبر مقابلة المجتمعين اإللهي والكنس ّ
شبكتهم االجتماعيّة.
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٥
ال ُخالصة
تشوه الخطيّة العائلة البشريّة عبر التّسبّب في الشعور بالذّنب والعار
ّ
والخوف .وبالتّالي ،فإن ثقافات العالم تالحق البراءة وال ّ
والقوة بعيدًا
شرف
ّ
لكن إله الكتاب المقد ّس يرغب في مباركة جميع ال ّ
عن هللاّ .
شعوب بملء
الخالص في المسيح .إن دعوة الكنيسة هي تقديم األمم بطريقة جليلة إلى
والروحيّة.
هللا ،الّذي يعالج أعمق أشواقنا الثّقافيّة ّ
ّ
صة أولئك
ي األبعاد" هو للمسيحيّين ،وخا ّ
لكن "اإلنجيل ثالث ّ
المنخرطين في الخدمة ،تما ًما مثلما هو للثقافات التي لم يت ّم الوصول إليها
الرؤية ّ
الالهوتيّة النَّفقيّة الّتي ترى وجه واحد فقط ِمن األلماسة تقيّد
بعدّ .
صة مع هللا .قد يثق المسيحيّون الغربيّون كليًّا في يسوع ِمن
عالقتنا الخا ّ
أجل مغفرة الخطايا ،ومع ذلك يبقون مصابين بالعار والخوف .غالبًا ما
يشعر المسيحيّون بالخجل ِم ن "عدم كونهم صالحين بما فيه الكفاية"
ويحاولون إخفاء قصورهم ّ
الظاهريّة .ال ّ
شعور بعدم الكفاية أو انعدام القيمة
بسبب جروح ماضية أو إخفاقات حديثة يعيق حميميّتنا مع هللا .الخوف
الروحية ،لكنّنا نشعر
أي ً
يحرك الثّقافة الغربيّة .قد ال نقلق ِمن بليّة القوى ّ
ضا ّ
ً
فعال بالقلق ِم ن المستقبل .يدفعنا هذا الخوف إلى إيجاد األمن والحماية في
ي" ،تشارلز شواب"٤٠١ ،
القوى "الحديثة" (مثل وزارة األمن الدّاخل ّ

ي
(ك) ،Charles Schwab, 401(k) DHS, ،إلخ) .قبل إعالن إنجي ٍل ثالث ّ
صة.
األبعاد ،يجب أن نختبره ونعيشه في حياتنا الخا ّ
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األه ّم ِمن ذلك هو ّ
أن اإلنجيل أحادي البعد يهد ّد صحّة ونزاهة الكتاب
المقدّس .إن أخطأنا في قراءة الكتاب المقدّس ،بنينا وجهة نظر أق ّل ِمن
كتابيّة عن هللا .إن كان هللا ال ينقذنا ِمن العار والخوف (ليس فقط نظريًّا،
بل عمليًّا) ،فإننا نخفّض مجده بصفته هللا إلى أدنى حدّ .يتيح لنا انجي ٌل
سيّد القدّوس المجيد بطريقة كاملة أكثر.
ي األبعاد أن نعبد إلهنا ال ّ
ثالث ّ
بينما ندرك جميع أبعاد اإلنجيل ،يمكننا أن نعرف هللا ونعلنه للعالم
ص ِلّي ْ
َعرفوا
أن ت َن َفتِ َح أذهانك ْم َوت َستَنِ َ
بفعّاليّة أكثر .في الختام" ،أ َ
ير ِل َكي ت ِ
ث ال َم ِجي ِد الَّذِي
الميرا ِ
الرجا َء الَّذِي يَدعوك ْم إلَي ِهَ ،و َمدَى ِغنَى ِ
(وتع ِلنوا) َّ
ع َ
ظ َم ِة ق َّوتِ ِه الَّتِي ال َمثِي َل لَهاَ ،والَّتِي ت َع َمل ِم ْن
سي ِ
عطي ِه ِلك ِّل شَعبِ ِه ...و َمدَى َ
َ
ؤمنِينَ ( "...أفسس  ،١٩ – ١٨ :١المبسّطة) .آمين!
أج ِلنا نَحن الم ِ
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أسئلة مناقشة وتأمُّل
الثّقافة (الفصل )٢
 .١في سياق خدمتك ،أين تالحظ عناصر الذّنب والعار والخوف؟
ي؟
 .٢ما هي العناصر الجيّدة والسيّئة ِمن كل نوع ثقاف ّ
اعط ً
ي" ،عندما تسيء (أنت أو غيرك) فهم
ِ .٣
مثال عن "خطأ ثقاف ّ
موقف معيّن بسبب القيم الثّقافيّة المختلفة.
ّ
الالهوت (الفصل )٣
ي فهمته اآلن بشكل أفضل؟
 .١أ ّ
ي أو مبدأ الهوت ّ
ي مقطع كتاب ّ
 .٢كيف يمكنك أن تفسّر العالقة بين أبعاد الخالص الثّالث (أي
الغفران وال ّ
والقوة)؟
شرف
ّ
صة تودّ حفظها؟
 .٣أيّة آية أو ق ّ
الخدمة (الفصل )٤
 .١أيّة حقائق ِمن هذا الكتاب قد تالقي تجاوب مع النّاس في سياق
خدمتك؟
 .٢كيف تستطيع أن تك ِيّف خدمتك بشكل أن يقابل النّاس االنجيل ِمن
الروحيّة؟
خالل العالقات
والقوة ّ
ّ
موجزا عن االنجيل بتعابير العار-ال ّ
ً
شرف (أو
تفسيرا
اعط
.٣
ِ
ً
القوة) ،دون النّظر إلى الكتاب.
الخوفّ -
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تعلّم المزيد عن ال ّ
شرف والعار
كتاب " "Ministering in Honor-Shame Culturesيقدّم الهوتًا كتابيًّا
متكامالً عن ال ّ
شرف والعار ،باإلضافة إلى العديد ِمن النّصائح العمليّة
والحاالت الدّراسيّة لجوانب االرساليّة المسيحيّة المفتاحيّة .القصص
ي للخدمة المسيحيّة في
والحكم
المالئمة
ِ
ّ
المنورة تك ّمل هذا الدّليل األساس ّ
ثقافات ال ّ
شرف-العار 272 .2016 ،InterVarsity Press .صفحة.

تحميل مجّاني PDF

قم بزيارة موقع  www.HonorShame.com/bookللحصول على
الفصل  ، “Relationships” ٧الّذي يحتوي على " the 8 guidelines

 "for relationshipsفي ثقافات ال ّ
شرف-العار.
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ّ  أدوات عمليّة وتدريبات للمسيحيّين الذين يخدمون في سياقات الHonorShame.com يوفّر موقع
.العار-شرف
 أفكار وموارد جديدة. مقاالت يوميّة وأكثر، كتب مقترحة، موارد تبشيريّة،ستجدون فيديوهات تدريبيّة مجّانيّة
. لتبقوا على تواصلHonorShame.com/blog  لذا اشتركوا في،تقدَّم بشكل منتظم
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