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ما هو املسيحي األنابابتست؟

باملر بيكر

مقدمة
ُوِجد املسيحيون ذو عقلية األنابابتست منذ بداية العصر املسيحي في منطقة الشرق 
تقريبا في  أو رمبا في كل جماعة  الكنائس  اليوم، في كل جماعة من  األوس��ط. 
األنابابتست.  املسيحي  اإلمي��ان  عقلية  لهم  أشخاص   ثّمة  العالم،  أنحاء  جميع 
الكاثوليكية  تتواجد  وكما  مسيحيا.  الفرد  يصبح  حتى  طريقة  األنابابتست  تعّد 

واملعمدانية أو املسيحية الكاريزماتيكية، يتواجد أيضا املسيحيون األنابابتست.

“األنابابتست” هو اسم ُمختَرع معناه “مجددو/مكررو العماد.” وقد   
حركة  خالل  األطفال  معمودية  رفضوا  الذين  املسيحيني  على  اإلس��م  هذا  ُأطلق 
إصالح القرن السادس عشر، وعوضًا عن معمودية األطفال قاموا بتعميد بعضهم  
رواد  األنابابتست  كان  باإلميان.  اعترافهم  وإث��ر  الرشد  سن  بلوغهم  عند  بعضا 

التقليد الكنسي احلّر الذي كان يضم  جماعة املينونايت أيضا.

العقائد  من  الكثير  في   يتشاركون  األنابابتست/املونونايت  املسيحيون   
وفي  وُمنِعم،  ق��دوس  األقانيم  مثلث  شخصي  بإله  يؤمنون  آخرين.  مؤمنني  مع 
ُألوهية و بشرية يسوع، وفي  التوبة و اإلمي��ان، و في  بالنعمة من خالل  اخلالص 
املسيح. ولكنهم يحملون  الكنيسة كجسد  املقدس، وفي  الكتاب  وحي وسلطة 

تلك القناعات بطريقة مختلفة عن االخرين بصورة أو بأخرى. 

لقد  العظمى.  االص��الح  حلركة  الثالث  اجلناح  بأنهم  أحيانًا  األنابابتست  ف  ُيعرَّ
نهضوا في وقت الثورة االجتماعية وقصدوا إكمال احلركة الصالحية التي بدأها 
مارتن لوثر، أولرخ زوينجلي، و جون كالفن. بشكل عام، املسيحيون ذو عقلية 
األنابابتست يشددون أكثر من البقية العظمى على اّتباع يسوع في احلياة اليومية، 
كونهم جزءًا من مجتمع متمحور حول املسيح، ساعيًا للتغلب على النزاع بطرق 
الشرق  نّساك أوروب��ا و  دائم مع  بالنسبة لطرق أخرى، كانوا بشكل  غير عنيفة. 

األوسط الذين شجعوا منط احلياة املنضبطة. 
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من  النعمة  بواسطة  يأتي  الذي  الواضح  اخلالص  مفهوم  إلى  بنا  لوثر  مارتن  جاء 
خالل اإلميان املسيح البروتستانتي، و لكنه غالبا ما ارتكب خطأ الرجوع فقط إلى 
البنية و الفكر اللذين كانا قد وضعا من ِقبل قسطنطني و أوغسطينوس. املسيحيون 
املونونايت أحيانا ارتكبوا خطأ مشابها بالرجوع إلى ما وضع من ِقبل مينو سيمنز 
عند  يتوقفوا  ألن  بحاجة  املسيحيني  جميع  عشر.  ال��س��ادس  القرن  وأنابابتست 
في  الشخص مسيحيا  يكون  أن  معنى  ليالحظوا   الكنيسة  لتاريخ  متعددة  مراحل 
ذلك الوقت و في تلك احلضارة، ولكنهم بحاجة ألن يرجعوا إلى يسوع، بادئ 

ومكّمل إمياننا، حتى نكتشف معنى أن نكون مسيحيني في وقتنا احلاضر.
إن��ه من   )Trout  Jack( ت��روت ُم��ت، يقول ج��اك  أو  ف��ّرق  في كتابه   
الضروري لألفراد و املؤسسات أن مييزوا بعضهم بعضا. “إذا لم يكن للمؤسسة 
شيء فريد تقدمه، فإنها ستموت.”1 ُأصدر مقال مشابه في الهارفرد بيزنس ريفيو 
)Review Business Harvard( يقول إّن القيم األساسية الفريدة التي أتت 

باملؤسسات للوجود هي “القداسة” و ال يجب أن تتغير.2
ما هي القيم األساسية “املقدسة” التي بإمكان املسيحيني األنابابتست أن   
يقدموها؟ هذا الكتيب سوف يشرح القيم على شكل ثالثة اعترافات مفتاحية  تؤثر 

بعمق على  إمياننا، وانتمائنا، وسلوكنا3 . هذه القيم هي:
1. يسوع محور إمياننا.

2. الشركة محور حياتنا. 
3. املصاحلة محور عملنا.

ت���ٍن ح��دي��ث لرؤية  ف��ي ه���ذا الكتيب ه��ي مب��ث��اب��ة  ال��ث��الث��ة  االع��ت��راف��ات   
 .S  Harold(بيندر أس  ه��ارول��د  ي��د  على   1943 ع��ام  ُأع��ل��ن  األنابابتست، 
Bender( ، رئيس اجلمعية األمريكية لتاريخ الكنيسة اعتراف واضح و مقبول 

بشكل واسع.4 يشرح بيندر )Bender( من خالل فهمه للكتاب املقدس أن:   
1.املسيحية تلمذة. إنها أيضا اتباع يسوع في احلياة اليومية.

2.الكنيسة أخّوة أو أسرة. ال يكرس األعضاء أنفسهم للمسيح فقط، وإمنا بفردية 
و تطوع لبعضهم بعضًا أيضًا.

متحولني  أشخاص  كونهم  املقاومة،  ع��دم  و  احملبة  ُخلق  لهم  يسوع  أتباع   .3
يسعون ليكونوا ُمصَلحني رافضني اخلوض في العنف واحلروب.

سيشرح هذا الكتيب كيفية تطور هذه القيم األساسية عبر تاريخ الغرب،   
اليوم. و سيقوم بعرضها  الحقا على شكل  تتطبيقها على عالم  يقترح كيفية   و 
اعترافات متباينة مع أسئلة للنقاش تهدف لتقدمي فرصة لألشخاص املتسائلني ألن 

يسألوا و يجيبوا جزئيا على السؤال:  “هل أنا مسيحي ذو عقلية األنابابتست؟”
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 ،)  Wright  Jeff(رايت تقديرا خاصا جليف  أب��دي  أن  في  أرغ��ب    
Sout h Pacific )خادم احتاد كنائس الساوث ويست باسيفيك للمونونايت 

لهذا  املخيلة  ش���رارة  أشعل  ال��ذي   ،)Fellowship  Mennonite  west
Amer h )العمل.  كما أنني ممنت  لشتى األعضاء الالهوتيني جلماعة أميريكاس 
 .A Theodore(للمونونايت في جورجيا؛ نسيبي، ثيودور أ. ويذيرز  cus
املكتوب.  العمل  ه��ذا  مسّودة  بحيوية  انتقدوا  آخرين  وق��ّراء  ؛   )Weathers
غريس عيسى الزغبي، تخدم في في كنيسة بيت اخلبز، وخريجة كلية بيت حلم 
إنني آخذ  الكتّيب.  بالثناء لهذا  العربية اجلديرة  بالترجمة  املقدس قامت  للكتاب 
على عاتقي مسؤولية محتوى هذا الكتّيب، مع إدراكي أنه ألسباب دراسية قمت 
بالتركيز على املساهمات اإليجابية لألنابابتست األولني مقلاًل من السلبيات. قد 

يجد العديد من اإلجنليني أنفسهم في مكان ما بني تلك املواقف التي وصفتها.   

القيمة األساسية #1: يسوع محور إمياننا
جماعات  جتميع   طريق  عن  امليالد  بعد   30 سنة  حوالي  في  خدمته  يسوع  ب��دأ 
وعملوا  أكلوا  و  التالميذ،  ه��ؤالء   عاش  سنوات  ثالث  ملدة  معا.  التالميذ  من 
البصر  وهبه  للمرضى،   وشفاءه  بالفقراء،  اهتمامه  الحظوا  يسوع.  برفقة  معًا 
تلت  التي  األي��ام  في  أيضا  و  السنوات،  هذه  خالل  اجلموع.  وتعليمه  للعمي، 
كمعلمهم  قبلوه  و  مؤمنني  أصبحوا  وإميانهم.  حياتهم  محوَر  أصبح  قيامته، 

وسيدهم، وربهم ومخلصهم. 
لهم  عنى  مما  أكثر  لهم  عنى  كان  ذل��ك، كونهم مسيحيني  من  بالرغم   

كونهم مؤمنون أوعابدون.  لقد عنى لهم ذلك أن يكونوا تالميذا أو أتباعا ليسوع 
ممتلئني بروح يسوع. و لذلك السبب، أصبحوا يشبهون املسيح في منط حياتهم.  
أعتقد أنه إذا سألت التالميذ األولني عن ذلك، سيجيبون بحماسة أّن يسوع هو 

محور إميانهم! 
ملّدة 250 عامًا، هؤالء املؤمنون األولون ركزوا على حياة، خدمة، موت وقيامة 
يسوع. و لكن الحقا نهض رجالن و قّدما تغييرات كثيرة لقيم اإلميان املسيحي 
كان  الرجلني  هذين  أح��د  آخ���را.5  دينًا  تصبح  أن  أوشكت  أنها  حتى  األساسية 

سياسيًا. و اآلخر كان الهوتيا.
قسطنطني، السياسي، 6 كان يرأس االمبراطورية الرومانية.  شاهد   
ذلك  إثر  وعلى  املسيحيني.  اضطهاد  عن  فتّوقف  يسوع،  عن  دراماتيكية  رؤي��ة 
أصدر مرسوم إعفاء عام 313 م. وسرعان ما أصبحت املسيحية الديانة الرسمية 
املسيحي  بالتدريب  قسطنطني  يحظى  لم  ذل��ك،  مع  الرومانية.  لإلمبراطورية 
االعتيادي و لم يّتبع مثال السيد املسيح بالتمام في حياته اليومية. كان رجال قاسيا 
لدرجة أّنه أمر بإعدام ابنه و زوجته ألنهما لم يكونا على وفاق معه. بدال من أن 

يسوع

قسطنطني
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يرّكز على تعاليم، مثال، والقّوة املغيِّرة  ليسوع املقام من بني األموات، رّكز على 
أسس العقيدة و بنية اإلميان اخلارجية. 

أوغسطينوس، الالهوتي،7 اشتهر بعد فترة قصيرة  من قسطنطني.    
سماه  البعض الالهوتي العظيم للكنيسة األولى. و لكن هو، أيضًا، كانت له 
وجهة نظر عن يسوع و اإلميان املسيحي مختلفة مما كانت لدى الرسل األوائل. 
أتباعه على  و  التركيز على حياة يسوع و خدمته، ركز أوغسطينوس  بداًل من 
م��وت ي��س��وع. أس���اس عقيدة ال��رس��ل، وال��ت��ي ت��ط��ورت خ��الل ه��ذا الوقت، 
اعتزم  إمياننا”،  محور  “يسوع  قول:  من  بداًل  يسوع.  وخدمة  تعاليم  أهملت 

أوغسطينوس وأتباعه قول: “موت يسوع  محور إمياننا”.

بدأ الناس باإلعتقاد أّن األطفال يولدون خطاة، و أّن البشر ال يقدرون أن يفعلوا 
باألسرار  الثقة  اجلحيم.  أو  السماء  إلى  ذهابهم  يقرر  الذي  هو  الله  أّن  و  خيرًا، 
كهنة،  من  الكثير  عام،  ألف  ملدة  مركزية.  أصبحت  الكنيسة  تقاليد  أو  املقدسة 
تركيز مالئم على  الكنيسة رك��زوا على موت يسوع من غير  باباوات  و  وأساقفة 
حياة يسوع، تعاليمه و حضور الروح القدس. نتيجة لذلك، سقطت األخالق 

إلى مستوى متدنٍّ جدًا.

إدراك  مختلفون  أش��خ��اص  ب���دأ   ، 1500م  و   1200 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا   
مارتن  كان  املسيح.  جسد  و  للخالص  الكنسية  فهم  بشأن  خطير  خطأ  ثمة  أّن��ه 
الالهوت  في  بعمق  تتلمذ  وقد  األشخاص،  ه��ؤالء  أحد  األملاني  الراهب  لوثر 
ثاٍن. وقد  السويسرّي، شخصا  الِقس  أولريخ زوينجلي،  األوغسطيني. وكان 

أقدم كليهما على  اإلصالح.  

استاء لوثرعلى وجه اخلصوص من ممارسات الكهنة و الباباوات الذين   
بيع  خالل  ومن  األعمال  على  بناء  املطهر  خالل  من  التحرير  و  اخل��الص  قدموا 
ذخائر. في 31 تشرين أول، عام 1517، في رغبة للمناداة بجدال علني حول 
طبيعة اإلميان املسيحي، سّمر قائمة مكونة من 95 أطروحة، أو حّجة، على باب 
االصالح  انطالق حركة  إلى  العمل  هذا  أّدى  وقد  أملانيا.  فتينبيرغ،  في  الكنيسة 

العظمى.8
البالغني  الكنيسة كتجمع للمؤمنني  البداية، رأى لوثر و زوينجلي  في   
الذين ُعهدوا للكنيسة و لبعضهم بعضا.  أكّدا أن كلمة الله هي سلطتهم الوحيدة 
نظرتهما  احلظ،  لسوء  بالنعمة.  يأتي  اخلالص  أّن  ا  أص��رّ و  واملمارسة،  لإلميان، 
للخالص كانت تقتصر فقط على كون الشخص مبرّرًا أمام إله قدوس وُمَتطلب. 
لم ميكن َمْحِض تركيزها تبّني طريقة حياة إميانية جديدة أو حتى انتماء مشترك بني 

األفراد ضمن جماعة واحدة.

أوغسطينوس

مارتن لوثر
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 Conrad( عدة طالب ألولرخ زوينجلي، من ضمنهم كونراد جيربيل  
 George( بلوروك  جورج  و   ،)Manz  Felix( مانز  فيليكس   ،)Gerbel

Blaurock(، اجتمعوا معا في زيورخ، سويسرا لدروس منتظمة في كلمة 
و   )Denck  Hans( دي��ن��ك  ه��ان��س   ،)Hut  Hans(هات ه��ان��س  ال��ل��ه. 
إلى  دينية مشابهة  Marpeck( ذهبوا في رحلة   Pilgram( بيلجرام ماربك
في  ساعد  متحول  كاثوليكي  كاهن  سيمنز،  مينو  بعد،  فيما  أملانيا.  جنوب 

تنسيق مجموعات منبثقة من هولندا.9 

في دراساتهم، هؤالء األنابابتست األولون أصروا للعودة إلى يسوع والتالميذ 
ِلِه  األولني كإطار ملرجعهم. عبرانيني 12 :2 ،«َناِظِريَن إلى َرئِيِس اإلميان َوُمَكمِّ

ُه اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد  َيُسوَع”، أصبحت محورا للجميع. 1 كورونثس 3: 11 » َفإِنَّ
َأْن َيَضَع َأَساًسا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي ُهَو َيُسوُع امْلَِسيُح”، أصبحت شعارًا 
ملينو سيمنز. مع تقّدم الزمن، أصبحت العظة على اجلبل ُترى كأمر اعتيادي في 

احلياة املسيحية.  في الوقت الذي كانت فيه مَؤيّدة من الروح القدس.

بالرغم من أّن املسيحيني األنابابتست أكّدوا على أسس عقيدة الرسل،   
بعض  في  أسهبوا  انهم  إاّل  ب��ه،  يعظان  زوينجلي  و  لوثر  ك��ان  مما  الكثير  وعلى 
التفاسير. فضلوا احلديث عن «الوالدة اجلديدة» فضاًل عن« التبرير باإلميان.» بينما 
كان اخلالص بنعمة الله، آمنوا أنه تطلب رّدا لطاعة دعوة يسوع املسيح. أصروا 
أّن اخلالص يقود لتغيير أخالق الشخص، وحياته االقتصادية واالجتماعية. إذا 
كنت قد سألت هؤالء األنابابتست األولني عن ذلك، ُأومن أنهم كانوا ليقولوا مع 

التالميذ األولني، “يسوع محور إمياننا!”

املسيحيون ذو عقلية األنابابتست احلاليون غالبا ما يسعون لتطبيق طرق   
فهم األنابابتست ليسوع في حياتهم اليومية  من خالل ثالث طرق على األقل:

1.يوجد حاجة الّتباع  يسوع في احلياة اليومية
بالنسبة ملسيحي أنابابتستي، اإلميان يعني أكثر من التأكيد على العقيدة األساسية أو 
التبرير باإلميان. كون الشخص مسيحيا يعني أن يكون مُمَّكنا بالروح القدس الّتباع 
 Nachfolge( يسوع في احلياة اليومية. املسيحية تلمذة! في األملانية يطلق عليها
Christi( أو “السير وراء يسوع”. يؤكد األنابابتست على إقرار هانس دينك، 
“ ليس بإمكان أي شخص أن  القرن السادس عشر، الذي قال:  قائد عاش في 

يعرف املسيح حقيقًة إاّل إذا تبعوه في احلياة اليومية.”10 

لسوء احلظ، الكثير من املسيحيني، حتى بعد خالصهم، ال يزالون، مثل لوثر، 
يرون أنفسهم كخطاة يائسني ال يقدرون أن يعيشوا حياة متغيرة. البعض يقول: 

مينو سيمنز



القيمة األساسية 1# املسيحي األنابابتست

6

«إنني لست مختلفًا، بل مجرد إنسان مغفورة خطاياه». يعتقدون أن موقف الله 
تغيير  احلياة  في  سلوكهم  على  يطرأ  لم  أّن��ه  لو  حتى  اخل��الص  عند  يتغير  جتاههم 
ملحوظ. اخلالص للمسيحيني األنابابتست، يعني التحول من النمط القدمي للحياة 
والسير مع يسوع. مبا أّن املؤمنني قد تغيروا في الفكر، و السلوك و األفعال، فإنهم 
سيتصرفون بطريقة مختلفة في عالقتهم مع الله، و مع بعضهم بعضا، وحتى مع 

أعدائهم.

  العديد من املسيحيني ذو عقلية األنابابتست أثناء احتفالهم في الشركة 
وسطهم  في  يسكن  ولكّنه  منهم،  بدال  فقط  ميت  لم  املسيح  أّن  يؤكدون  اإللهية، 
محبته  عن  الله  تعبير  ميثالن  قيامته  و  املسيح  موت  أّن  يؤمنون  إنهم  لهم.  كمثال 
املطلقة، مما يجعله ممكنا ألتباع يسوع أن يتغلبوا على قوات الشر. مع أّول التالميذ 

واألنابابتست، التحّدي هو أن يقول املسيحيون إّن  “يسوع محور إمياننا!” 

رمن  وجهة نظر متمحورة  2.يحتاج الكتاب املقدس إلى أن ُيَفسَّ
حول املسيح

هم  ح”.  املقدس”امُلَسّطّ بالكتاب  يدعونه  ما  اليوم  املسيحيني  من  العديد  ميلك 
السلطان  لها  القدمي  العهد  ِقبل موسى في  التي ُفسرت من  الله  أّن كلمة  يعتقدون 
عينه اّلذي لكالم يسوع في العهد اجلديد. اولئك الذين لديهم هذا الفهم للكتاب 
إلى  أّوال  يرجعون  ما  وغالبا  كالمه.  و  املسيح  حياة  أهمية  من  ُيقللون  املقدس 
العشرألخالقهم  الوصايا  وإلى  االجتماعية،  و  السياسية  ألخالقهم  القدمي  العهد 
مثل  قضايا  م��ن  موقفهم  حت��دد  امل��ق��دس  الكتاب  ل��رؤي��ة  الطريقة  ه��ذه  الشخصية. 

احلرب، عقوبة اإلعدام والعدالة االجتماعية.

اليوم يفسرون الكتاب املقدس من وجهة نظرإلهية.  مسيحيون آخرون   
الله هم بحاجة ألن يعرفوا في أي حكم )إدارة( أو فترة زمنية ُأظهر  ملعرفة مشيئة 
طاعتهم  العموم  وجه  على  يؤجل  التقدم  هذا  احلظ،  لسوء  الكتابي.  النص  فيها 
لتعاليم يسوع في العظة على اجلبل و لنصوص أخرى حتى مجيء املسيح الثاني. 

في الوقت احلالي،  يقبل يسوع عبادتهم و لكن ليس طاعتهم اليومية.

نستطيع أن نأخذ من األنابابتست األولني أّن األسفار املقدسة حتتاج إلى   
يجب  بأكمله  املقدس  الكتاب  املسيح.  حول  متمحورة  نظر  وجهة  من  ر  سَّ ُتَفَ أن 
تعاليم  تفوقت على  قد  تعاليم يسوع  أّن  يعني  بروح يسوع. هذا  ر  ُيفسَّ و  ُيقرأ  أن 
أخرى. يسوع بنفسه قال: “لقد سمعتم أنه قيل... لكن أنا أقول لكم.” أيضًا، 
َوُطُرق  بَِأْنَواٍع  َقِدمًيا،  اآلَباَءبِاأَلْنبَِياِء  َم  َكلَّ َما  َبْعَد  َاللُه،   “ يقول:  العبرانيني  كاتب 
اِم اأَلِخيَرِة ِفي اْبنِِه... الَِّذي، َوُهَو َبَهاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم  َمَنا ِفي هِذِه اأَليَّ َكثِيَرٍة،  َكلَّ

َجْوَهِرِه...”   
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املسيحييون ذو عقلية األنابابتست ليسوا ُمَفّسرين متشددين، بل يسعون   
أن  يجب  يسوع  وروح  املكتوبة  الكلمة  يسوع.  ب��روح  املقدس  الكتاب  لتفسير 
يؤخذا بجهد خاّلق. املسيحيون يقعون في املشاكل عندما يرفعون من شأن الكلمة 
املكتوبة أكثر من الروح أو من شأن الروح أكثر من الكلمة. كّل من الكلمة والروح 

يجب أن تعامل بنفس املستوى.11 

يسوع هو سّيد الكتاب املقدس. في الوقت الذي ترى فيه الكتب املقدسة   
كمصدر املعرفة األعظم، يسوع هو بأي حال وحي الله الكامل والسلطة املطلقة 
لطريقة العيش اليومية. نتيجة لهذا الفهم، املسيحيون األنابابتست يحصلون على 
ناموس  قوانني  من  أخذها  عن  فضاًل  يسوع  من  وأخالقياتهم  الرئيس  إرشادهم 
لو  “حتى  مرة:  ذات  قال   )Kehler  Peter(كيلير بيتر  املرسل  القدمي.  العهد 

كان مجمل عمل الكتب املقدسة هو أن تّعرفني بيسوع املسيح، فهذا يكفي!”12 

عندما نواجه سؤاال أخالقيا، سواء كان شخصيا، اجتماعيا أو سياسيا،   
بنا أن نرجع أوال إلى كالم و روح يسوع إلرشادنا، و من ثم إلى الكتاب  حرّي 
املقدس لفهم أكثر، وخلفية إضافية. إذا بدا وأّن نّصني في الكتاب املقدس عليهما 

خالف، دع يسوع يكون احَلَكم!

3. يسوع يحتاج ألن ُيقبل كرب و مَخّلص
لكنهم  األب���دي،  املخلص  ه��و  يسوع  أّن  حقيقة  ي��ؤك��دون  املسيحيني  م��ن  العديد 
يصبحون ضعفاء عندما يتعّلق األمر بسيادته على حياتهم. نتيجة لذلك، يقّدمون 
بينما  أو رئيس.  قائد مدني، جنرال عسكري  العمل،  اليومية لصاحب  طاعتهم 
رّكز قسطنطني، و أوغسطينوس و لوثر على اخلالص من خالل اإلميان باملسيح، 
غالبا ما قبلوا احلكومات كسلطتهم النهائية أو كربٍّ لهم في قضايا حياتهم اليومية. 
اليوم، العديد من املسيحيني أيضا يطيعون وصايا القادة األرضيني أكثر من طاعتهم 

الوصايا التي ُأعطيت من قبل يسوع. 

طاعتنا  على  للحصول  تسعى  العالم  ه��ذا  ومم��ال��ك  الله  مملكة  م��ن  ك��ّل   
املطلقة. يجب علينا أن نطيع احلكومة للمقدار الذي تسمح به التلمذة املسيحية، 
لكن عند وجود صراع بني طرق يسوع و طرق قيصر، نحتاج ألن نقول مع التالميذ 

األولني: “ ينبغي أن نطيع الله أكثر من أي سلطة بشرية.”13

في الوقت الذي نطيع  فيه احلكومة، هذا ال يعني أن نقّدم طاعة عمياء   
يتوجب  قد  دائمًا،  املسيح  ليسوع  ينتمي  األعلى  وفاءنا  أّن  مبا  تأمره.  شيء  ألي 
أحيانًا علينا أن نعصي أمر حكومي ألنه  يناقض تعاليم و روح  يسوع. عندما ال 
نقدم الطاعة، سيتوجب علينا أن نخضع لعقاب احلكومة. املسيحيون األنابابتست 

احلقيقيون: 
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1.يتبعون يسوع في احلياة اليومية.
2.يفسرون الكتاب املقدس بروح يسوع.

3.يتعهدون بوفائهم األعلى ليسوع املسيح.

يسوع موجود في محور إميانهم. هل أنت مسيحي أنابابتست؟

محور  الشركة   :  2# األس��اس��ي��ة  القيمة 
حياتنا

أراد يسوع ألتباعه ال أن يؤمنوا به فقط، بل أن يكون لديهم شعور قوي باإلنتماء.
إحدى األشياء التي فعلها يسوع في بداية خدمته كانت تشكيل مجموعة. دعا 
بطرس واندراوس و من ثم يعقوب و يوحنا لينضموا إليه. سرعان ما أصبح لديه 
أتباع كثيرون مّمن اختار منهم إثني عشر. لقد تعّلموا، أكلوا، تنقلوا و خدموا معًا 
حتى أصبحوا في يوم العنصرة األساس ملجتمع جديد يدعى بالكنيسة. املؤمنون 
األولون “تقابلوا يوما بعد يوم،” ليس فقط “في الهيكل” )جتمع الكنيسة كّلها( 
لكن “في بيوتهم” )اجلماعات البيتية أو املجموعات الصغيرة(، “  َكاُنوا َيَتَناَوُلوَن 
ْعِب». َعاَم بِاْبتَِهاٍج َوَبَساَطِة َقلب، 47 ُمَسبِِّحنَي اللَه، َوَلُهْم نِْعَمٌة َلَدى َجِميِع الشَّ الطَّ

 .)47h46: 2أعمال الرسل(

ثنائي.  إطار  ضمن  مشتركة  كمجموعة  اجلديد  العهد  كنيسة  تصرفت   
البيتية  اجلماعات  في  أما  الكنيسة،  إطار  في  ميارسا  كانا  والعبادة  الرئيس  التعليم 

كانوا يدرسون، يصلون و يعملون معًا في شركة حميمة. 

الذين  الله في و من خالل هؤالء األشخاص  املراقبون ملا صنعه  ُدهش   
يسوع  أتباع  اولئك  إذ سألت  بقّوة.  ُمحاكة  بالروح  في مجموعة مملوءة  اجتمعوا 
هي  املسيح  حول  املتمحورة  الشركة   “ ليقولوا:  كانوا  بأنهم  ُأوم��ن  أنا  األول��ني، 

محور إمياننا!”

قسطنطني و أوغسطينوس، تغيرت طبيعة  لسوء احلظ، مع مجيء    
وأخ���وات  أخ���وة  م��ن  متكونة  ك��أس��رة  الكنيسة  ي��دم��ج��وا  أن  م��ن  ب���داًل  الكنيسة. 
يجتمعون لدرس الكتاب، يتشاركون و يصّلون، رّكز قسطنطني على الكنيسة 
الكبيرة بعمرانها و مؤسستها. مثلما بنى الرومان املعابد املقدسة آللهتهم، هكذا 
فعل قسطنطني بتشجيع و مساعدة من أّمه، فقام ببناء كاتدرائيات شبيهة مبعابد 
اآللهة املقدسة في املواقع التي عاش فيها يسوع أو خدم. في النهاية، انتشر هذا 
املبدأ العمراني للكنيسة، فبنيت كاتدرائية هائلة  تقريبا في وسط كل مقاطعة في 

أوروبا.

يسوع

قسطنطني
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اعتقد أوغسطينوس و أتباعه أنه ليس باالمكان أن منيز بوضوح  بني   
إّن  ق��ال  ينتمون.  ال  الذين  اولئك  من  املسيح  جلسد  ينتمون  الذين  األش��خ��اص 
الكنيسة  أّن  التأكيد على  بداًل من  أيضًا،  تنمو معًا،  الضارة  القمح و األعشاب 
هي جسد املسيح، أكد أّن اخلبز و اخلمر في القداس ميّثالن جسد املسيح. نتيجة 
لذلك، أصبحت املشاركة في القداس في إطار الكنيسة الكبيرة االختباراملركزي 

للكنيسة. 

تطّور إميان األسرار املقدسة. يجب أن يكون الشخص حاصاًل على سر   
املعمودية املقدسة حّتى يصبح طاهرًا من اخلطيئة األصلية. احتاج املؤمنون للقداس 
حّتى يحصلوا على غفران خطاياهم املستمرة. وجب على الفرد أن يشتري صكوك 

الغفران من البابا و أن يّصلي للقديسني حّتى يتم إطالقه من املطهر. 

لبعضنا بعضا ضمن مجموعة صغيرة  للمسيح و  االنتماء  كانت فكرة   
العالم،  في  مخالفة  حضارة  الكنيسة  تكون  أن  من  ب��داًل  كبير.  بشكل  مفقودة 
من  جلماعة  كرعاة  يخدموا  أن  من  ب��داًل  كبير.  حد  إلى  للعالم  مشابهة  أصبحت 
املؤمنني، خدم رجال الدين أحيانًا كقسس للحكومة ومحامني لها. األشخاص 
الذين أرادوا أن يتبعوا يسوع في احلياة اليومية والعيش في شركة أصبحوا رهبانَا 
أعطى  الرْهبنات،  و  األدي��رة  في  أولية  بصورة  سجنوا  هؤالء  أّن  ومبا  وراهبات. 
ذلك انطباعا بأّن اإلميان بيسوع و االنتماء ملجموعة في احلياة اليومية كان مستحياًل 

للناس العاديني. 

مارتن لوثر و مصلحون آخرون قصدوا في األصل أن يصلحوا الكنيسة   
ويرجعوها ألسسها الكتابية. فصلوا أنفسهم عن قوات روما الدكتاتورية وأرادوا 
املؤمنني.  كّل  كهنوت  و  الكبار  معمودية  مبدأ  علموا  حرة.  كنيسة  يصبحوا  أن 
بالرغم من ذلك، مع حتررهم من روما، أصبح العديد من أتباع لوثر وزوينجلي 
متحمسني ليتحرروا من النظام اإلقطاعي الفّظ آنذاك. اندلعت الفوضى وانتشرت 
محاولة  في  شخص.  ألف  مئة  من  أكثر  فيها  قتل  التي  البيزنطيني  حرب  خالل 

إلعادة النظام أّيد لوثر و زوينجلي احلّكام و بهذا خسروا ثقة البيزنطيني.

لوثر  ب��وس��ع  يكن  ل��م  أخ���رى،  مشاكل  و  البيزنطيني  ح��رب  إث��ر  على   
إلى قسطنطني وحده في  النهاية، رجعا  نيتهما لإلصالح. في  وزوينجلي متابعة 
احلاكمة  الكنيسة  إلى  الرجوع  أساسهم وألوغسطينوس في الهوتهم. هذا عنى 
كاحلاكم الكنسي، و إلى الكاتدرائية كبنية الكنيسة، وملعمودية األطفال كطقس 
للنظام. الهوتيا،   قبل احلكومة كأداة  السيف من  للكنيسة، والستخدام  متهيدي 
البشر خطاة منذ الوالدة، كونهم  اّتباع الطقس األوغسطيني معتبرين  استمّرا في 
غير قادرين على التغلب على اخلطيئة، و كونهم مختارين للذهاب إلى اجلحيم أو 

السماء من قبل الله. الكثير من املسيحيني اتبعوا هذا التقليد حتى وقتنا احلاضر.

أوغسطينوس

مارتن لوثر
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األنابابتست األولون، ومن ضمنهم مينو سيمنز، كانوا محبطني ألّن   
لوثر وزوينجلي لم يتابعا رؤاهم األصلية لكنيسة مستقلة مّكونة من مسيحيني 
متحولني. لم يريدا بكّل بساطة أن يصلحا الكنيسة ويرجعاها إلى السياسة التي 
وضعت على يد قسطنطني و الالهوت الذي وضع على يد أوغسطينوس؛ أرادا 

أن يجدّدا الكنيسة بالرجوع متاما للعهد اجلديد! 

البيوت  في  األول��ون  األنابابتست  املسيحيون  تالقى  لالضطهاد،  نتيجة   
لدرس الكتاب، و املشاركة  والصالة. مثل املسيحيني األولني، اختبروا املسيح في 
وسطهم و تناولوا القربان األقدس معًا بقلوب صادقة و فرحة. وبإميانهم بيسوع 
مجموعات  في  أعضاء  وأصبحوا  تعميدهم  مت  رّبهم،  و  مخلصهم  كمعلمهم، 

مخصصة حيث امتلكوا شعورا قويا باإلنتماء.

على خالف مصلحني آخرين،  تكلم املسيحيون األنابابتست عن قوة   
متكنهم من العيش بصورة مختلفة عوضا عن  كونهم ببساطة محررين من الذنب. 
لم يكن فقط الغفران مبثابة إزالة جدران بينهم و بني الله، وإمنا إزالة اجلدران من بني 
بعضهم بعضا أيضا. تناول العشاء الرباني معًا كان اختبار للشركة ممكًنا من خالل 

الغفران الذي قبلوه من الله و من بعضهم بعضا. 

بينما عارض لوثر جميع أفكار القداسة، توقع األنابابتست األولون من   
كل أعضائهم أن يعيشوا “حياة مقدسة” و خاصة قادتهم. اعتقدوا أن املسيحيني 
عالية  حياة  عاشوا  و  خطاياهم  عن  تابوا  قد  متحولني  أشخاصًا  كانوا  املخِلصني 
القدس.  املتحولة كانت مبثابة مقياس اخلالص و حضورالروح  األخالق. احلياة 
إذا توقف شخص عن اّتباع يسوع في احلياة اليومية واستمر في العيش بصورة غير 
شبيهة باملسيح، اعُتقد أنهم أبطلوا تعهّداتهم و من أجل ذلك، ُحرموا من جسد 

املسيح.

درس األنابابتست األولون الكتاب املقدس وحدهم، و من ثم اجتمعوا   
في مجموعات صغيرة حيث أرشدوا بعضهم بعضا واعني حلضور الروح القدس 
الروح  من  اململوءة  الكتاب  لدرس  الصغيرة  املجموعات  تلك  في  وسطهم.  في 
ملواجهة  الكفاية  فيه  مبا  أقوياء  أصبحوا  وبذلك  بعضا  بعضهم  واجهوا  القدس، 

العالم. 

منحرفة  كأنها  ُترى  كانت  الكنيسة  و  للخالص  هذه  األنابابتست  نظرة   
للغاية. مّت سجن العديد من القادة و اضطهادهم بشدة. أكثر من 40.000 مؤمن 

غرقوا، ُقطع رأسهم أو ُحرقوا على عمود من أجل إميانهم.14

في السنوات األولى، كان هناك تنوع كبير بني األنابابتست. اهّتم بعض   
القادة بدرجة كبيرة في مسألة األيام األخيرة. آخرون بدأوا في استخدام العنف. 

مينو سيمنز
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قامت مجموعة في مونستر، أملانيا، باستبدال مرشحي مجلس البلدية  بإثني عشر 
إسرائيل  أنهم  وإعالنهم  جديدة،  عملة  ت��داول  الزوجات،  تعدد  أدخلوا  شيخا 
سمعة  مأساوية،  و  دموية  نهاية  إلى  آلت  التي  املؤيدة،  األقلية  نشرت  اجلديدة. 
في  الدوائر  بعض  أثرا على  تاركة  واملونونايت  األنابابتست  املسيحيني  سلبية عن 

وقتنا احلالي. 

بعضا  بعضهم  م��ن  األنابابتست  املسيحيني  ت��ق��ّرب  م��ن  ال��ن��اس  ده��ش   
ومن ثم إلى العالم. شعورهم باإلنتماء ليسوع و دعمهم القوي بعضهم لبعض 
سألت  إذا  عدائي.  عالم  وسط  في  وأخالقية  مكّرسة  حياة  يعيشوا  أن  ساعدهم 
هؤالء املسيحيني األنابابتست األولني عن ذلك، أنا ُأومن أنهم كانوا ليقولوا مع 

التالميذ األولني: “الشركة املتمحورة حول املسيح هي محور حياتنا!” 

الشركة  ومي��ارس��ون  يفهمون  حاليًا  األنابابتست  عقلية  ذو  املسيحيون   
املتمحورة حول املسيح بثالث طرق ممّيزة إلى حد ما: 

1. املسامحة ُترى و ُتارس كوسيلة جتاه املجتمع
إلهنا مثّلث األقانيم الذي يعيش في شركة، يريد من اجلميع أيضًا أن نختبر بهجة 
الشركة. أتى يسوع ليعطينا حياة و حياة أوفر.  يحصل ذلك عندما نتصالح مع 

الله و مع بعضنا بعضا.  

مشكلة البشرية الرئيسة  ليست النقصان في املوارد املالية، التعليم، أو   
القوة. املشكلة الرئيسة أننا نسيء إلى بعضنا بعضا. منذ بدء الزمان، البشرسواء 
أكانوا أفرادا أو جماعات، أساءوا إلى الله و لبعضهم بعضا من خالل الغطرسة، 
الله،  املعادية تكسرعالقتنا مع  الطاعة. سلوكياتنا وأفعالنا  الذاتي وعدم  التركيز 
مع بعضنا بعضا، ومع ذواتنا، و مع األرض كلها. كيف ميكن لهذه املشكلة أن 

تعاَلج؟ 

إنها ضرورية  الله؛  املغفرة ليست فقط ضرورية من أجل املصاحلة مع   
تأتي عادًة عندما  التحول في تسوية اإلساءة  ايضًا ضمن مجتمع متصالح. نقطة 
يتوب طرف واحد بصدق طالبا املغفرة. االعتراف و املغفرة يزيالن احلواجز التي 
أن نكون في  العظمى هي  املسيح  الله و مع بعضنا بعضا. رغبة  الشركة مع  متنع 

انسجام مع بعضنا اآلخر، كما أّن املسيح في انسجام مع الله. 

     لسوء احلظ، في العالم غير املسيحي، االعتراف و املغفرة أمران مهمالن بشكل 
الصادق.   االعتراف  محّل  يحاّلن  والدفاع  اإلنكار  األحيان،  أغلب  في  كبير. 

انتشرت احملاوالت حّتى يتّم النسيان من غير الغفران.
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ر جماعيًا 2.الكتاب املقدس يحتاج ألن ُيَفسَّ
األشخاص  هم  املعلمني  و  والكهنة  املؤهلني  القسس  أّن  املسيحيني  بعض  ي��رى 
أغلب  وفي  صحيحة.  بصورة  املقدس  الكتاب  تفسير  على  القادرون  الوحيدون 

األحيان يجعل ذلك بقية األعضاء غير مشاركني في الدراسة و التطبيق.

مسيحيون آخرون يحاولون أن يفسروا الكتاب املقدس وحدهم. لسوء   
احلظ، عندما يفسر األفراد الكتاب املقدس بصورة خاصة، حتى و بحضور الروح 

القدس، غالبًا ما ينتهي األمر بهم إلى فهم مربك و خاطئ.

يعتقد املسيحيون ذو عقلية األنابابتست أّن الكتاب املقدس يحتاج ألن   
الكتابية  النصوص  ال��روح.  من  منقادة  شركة  في  وجماعي  فردي  بشكل  ُي��َدرس 
حصص،  مجموعات،  ف��ي  م��ع��ًا  ندرسها  عندما  تطبيقًا  وض��وح��ًا  أك��ث��ر  تصبح 

ومؤمترات صغيرة.

3.يجب على الكنيسة أن ُتبنى لصالح ملجموعة
املجموعة  هو  األول  اجلناح  جناحني.  ذو  عصفور  بأنها  أحيانا  الكنيسة  وصفت 
القدوس،  إلهنا  مع  العمودية  العالقات  على  التركيز  يتم  حيث  الكبيرة  املتحدة 
العالقات  على  التركيز  يتم  حيث  صغيرة  مجموعة  هو  الثاني  اجلناح  السامي. 
احلميمة مع بعضنا بعضا ومع الله.16 املجموعات حتتاج ألن ُتبنى حتى يتم إحياء 

كاّل من املجموعتني الكبيرة والصغيرة . 

فقط،  الكبيرة  الكنائس  على  قسطنطني  بعد  الكنيسة  تركيز  كان  بينما   
إطاراملجموعات  ف��ي  الكنيسة  ال��ض��رورة  واج���ب  م��ن  أوال  األن��اب��اب��ت��س��ت  اختبر 
القادة  مساو.  مبقدار  والهوتهم  هيأتهم  بفعل  تشّكلوا  لذلك،  نتيجة  الصغيرة. 
الشبكات. معظم  أمثال مينو سيمنز ساعدوا املجموعات الصغيرة لالشتراك في 
املجموعات السليمة اليوم هي مبثابة  شبكات للمجموعات الصغيرة السليمة .15 

نتّلقى فيه اإلرشاد و نقّدمه، ميكننا  الذي  املكان  الكنيسة هي  إذا كانت   
ان نقوم بذلك على أحسن حال ضمن  املجموعات الصغيرة. إذا كانت الكنيسة 
املكان الذي نختبر فيه الشركة و التشجيع، ميكننا أيضًا أن نفعل ذلك على أفضل 
حال في اجلماعات املتكونة من 12 شخصًا أو أقل حيث يعرف اجلميع بعضهم 
في  معًا  نعمل  أو  منا  كّل  مواهب  فيه  منّيز  الذي  املكان  الكنيسة  كانت  إذا  بعضًا. 
مشاريع خدمة، نستطيع أن  نفعل ذلك أيضا على أفضل حال ضمن املجموعات 
الصغيرة، املتمحورة حول املسيح. البعض ميكن أن يقول إّن املجموعات الصغيرة 
و ليس الطائفة،  بحاجة ألن ُينظر إليها كالوحدة األساس للكنيسة. املسيحيون ذو 

عقلية األنابابتست لرمبا يرون: 
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1.الغفران إلحياء املجموعة.
2.اجلماعة كضرورة لتفسير الكتاب املقدس.

3.املجموعات الصغيرة كجوهر حلياة الكنيسة.

الشركة املتمحورة حول املسيح هي محور حياتنا! هل أنت مسيحي ذو 
عقلية األنابابتست؟ 

محور  املصاحلة   :  3# األساسية  القيمة 
عملنا:

للمسيحيني األولني، مسيحييتهم كانت مبثابة مزيج من اإلميان بيسوع، االنتماء 
للكنيسة، و التصرف بطريقة جديدة.17 

ال��ل��ه، وي��ع��َط��ْوَن قوة  ال��ن��اس، يصبحون ج���زءًا م��ن أس��رة  أت��ى يسوع ك��ي يؤمن 
ليتصرفوا بطريقة جديدة. ساعد التالميذ األولون الكثير في جميع أنحاء العالم 
املعروف أن يعيشوا في هذه الطريقة اجلديدة. توقع يسوع أن يسيء الناس إلى 
بعضهم بعضًا في هذه األسرة اجلديدة، فقّدم خطوات للمصاحلة كما جاءت في 
أن  وجب  اإلس��اءة  إليهم  وّجهت  اّلذين  األشخاص   .18 االصحاح  متى  إجنيل 
يتوجهوا لبعضهم بعضا فردًا فردًا. إذا لم تبّدد اإلساءة، يتوجب اتخاذ خطوات 

إلى حد أبعد. 

هة  موجِّ إرش���ادات  يسوع  أعطى   ،)7h5 )متى  اجلبل  على  العظة  في   
لطرق التعامل ضمن أسرة الله. عّلم تالميذه أّن السالم احلقيقي يأتي عن طريق 
مواجهة احلقيقة، التوبة عن اخلطأ، و معاملة الناس بروح جديدة. لقد أمر قائال: 
َأِحبُّوا  ذلَِك؟  َيْفَعُلوَن  َأْيًضا  اُروَن  اْلَعشَّ يحبونكم فقط.” “َأَلْيَس  الذين  “ال حتبوا 

 )48h43 :5 ِذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكْم” )متى وا أَلْجِل الَّ َأْعَداَءُكْم. َوَصلُّ

 في نهاية خدمته، قال يسوع، «َساَلٌم َلُكْم! َكَما َأْرَسَلنِي اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا»)يوحنا 
وِح  ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ 20: 21(. « َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِ َوَعمِّ

 )20h18 :28 ُموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم بِِه.» )متى اْلُقُدِس. َوَعلِّ

كانت  األول���ني  املسيحيني  واج��ه��ت  التي  العظيمة  التحديات  إح��دى   
مع  خ��دم��وا  أن  بعد  األم.  و  اليهود  ب��ني  والثقافية  الدينية  العرقية  ال��ن��زاع��ات، 
أشخاص من خلفيات مختلفة، اتفق التالميذ حول كيفية جعل اولئك األشخاص 
الذين قِدموا من خلفيات متعددة جسدا واحدا من خالل اإلميان باملسيح. نتيجة 

لذلك، طّورت الكنيسة حضارة سالم.

يسوع
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تغّير املؤمنون األولون  من ناحية أفكارهم، عالقاتهم و أعمالهم. وقد   
حصل  ذلك من خالل اإلميان باملسيح، االنتماء لبعضهم بعضا ضمن املجموعات 
رفضوا  األول���ى،  ال250  للسنني  ال��ق��دس.  ال���روح  ق��وة  خ��الل  م��ن  و  الصغيرة، 
االنخراط في احلرب العسكرية. لقد أدركوا أنهم مأمورون أن يحّبوا أعدائهم، ال 
أن يقتلوهم. عّلمهم يسوع  أن يّصلوا ألجل الذين يسيئون إليهم وأن يغلبوا الشّر 

باخلير.  

رأى الرسول بولس املسيحيني كسفراء للمصاحلة وقال: َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن   
ِة )2 كورونثس  امْلَُصاحَلَ َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة  امْلَِسيِح،  لَِنْفِسِه بَِيُسوَع  َنا  الَِّذي َصاحَلَ اللِه، 
5: 18(. إذا  كنت قد سألت هؤالء املسيحيني األولني عن ذلك، أنا ُأومن أنهم 

كانوا ليقولوا:  «مصاحلة الناس مع الله ومع بعضهم بعضا هي محور عملنا!» 

لسوء احلظ، لم يكمل قسطنطني وأوغسطينوس السير في هذا التقليد.   
أّنه لم  قسطنطني املسيحية وأخذ الكهنة املسيحيني إلى صفوفه، إال  أّيد  بينما 
يقم بتغيير كبير في أّي من معتقداته، انتمائه أو سلوكه. سّير قسطنطني جيوشا 
بأكملها ليتّم تعميدهم في النهر، بغض النظر أّن كثير منهم، أو حّتى أغلبيتهم، 
أن  من  ب��داًل  احلياة.  في  منطهم  و  عالقاتهم  معتقداتهم،  ناحية  من  يتّغيروا   لم 
يتغلب  أن  ينوي  ك��ان  بعضا،  بعضهم  مع  و  الله  مع  الناس  يصالح  ألن  يسعى 

عليهم  لغرض الربح السياسي.

ْكر،  كان أوغسطينوس قلقًا بشأن األخالق األدبية الشخصية مثل السُّ  
مستوى  على  حت��ّول  عن  القليل  س��وى  يقل  لم  لكّنه  وال��زن��ى،  القمار  الطمع، 
العالقات. بغض النظر من اعتقاده أّن احلرب لم تكن أسلوب يسوع، اخترع 
نظرية احلرب «العادلة»، التي تقول إّنه ميكن للمسيحيني أن يشاركوا في العنف 
املوقف األساس  بقيت  «العادلة»  نظرية احلرب  و احلرب في مواقف محددة . 

ملعظم املسيحيني. 

الهوتيًا، لوثر، زوينجلي، كالفن وآخرون تبعوا خطى أوغسطينوس.   
احلرب  نظرية  قبلوا  و  العشرة،  الوصايا  الشخصي، طاعة  الغفران  على  رّك��زوا 
بالرغم من أّن  بعض نواحي الفهم اجلديد لإلميان كانت قد مُتّمت،  “العادلة”. 
لم يستطع هؤالء املصلحني الرئيسني أن يروا الكنيسة وحياة األفراد تتغير بشكل 
جذري . لسوء احلظ، الفرق بني سلوك املسيحيني و غيراملسيحيني أصبح  تقريبا 

غير قابل للتمييز.

بواسطة  أن��ه   سيمنز  مينو  بقيادة  األول��ون  األنابابتست  املسيحيون  آم��ن   
عالقة شخصية مع املسيح و الطاعة ضمن جماعة ممتلئة من الروح القدس، ميكن 
أن يتغّير سلوك الشخص إلى شبه املسيح. رّكزوا على السالم مع الله، السالم مع 

قسطنطني

أوغسطينوس

مارتن لوثر
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الروح  سيف  كان  يقاتلوهم.   أن  رفضوا  الذين  أعدائهم  مع  سالم  و  اآلخرين، 
والكتاب املقدس سالحهما الوحيد.

بطريقتها اخلاصة، أصبحت حركة األنابابتست حركة القرن السادس   
عن  األنابابتست  ق��ادة  تكّلم  ال��ق��دس.18   ال��روح  حركة  أو  الكاريزماتيكية  عشر 
القدس مّدهم  ال��روح  أّن  آمنوا  أكثر مما تكلم مصلحون آخ��رون.  القدس  ال��روح 

بالقوة للتبشير و أّدى إلى تغيير سلوك مؤمنني كثيرين.

حركة األنابايتست كانت أيضًا حركة إصالح تبشيرية.  بشغف إجنيلي،   
ذهب القادة الرئيسني في جميع أنحاء أوروبا ساعني ليصلحوا الناس مع الله و مع 

بعضهم بعضًا.19 باآلالف، انضم الناس إلى هذه احلركة اجلديدة.

عالج  االجتماعية.  للعدالة  حركة  أي��ض��ًا  كانت  األنابابتست  حركة   
البيزنطيني الذين ثاروا ضد  قادتهم االهتمامات االجتماعية التي ُدعمت من قبل 
دكتاتورية النظام اإلقطاعي.20 نتيجة لذلك، كسبت احلركة كثيرًا من  األعضاء 
أنحاء  معظم  في  صغيرة  مجموعات  في  الحقا  جتمعوا  وقد  البيزنطيني،  بني  من 

أوروبا.

من خالل دراستهم للكتاب املقدس وتأكيدهم ملعنى تغيير احلياة، معظم   
املسيحيني األنابابتست آمنوا أّنه من اخلطأ املشاركة في احلرب و السلوك العدائي. 
مثل التالميذ األولني، رفضوا االنخراط في اجليش بالرغم من أّن أعداء احلضارة 
أن  ق��رروا  يحاربوا ضّد مضطهديهم،  أن  من  ب��داًل  فيينا.  أب��واب  الغربية شارفوا 

ُد »  َم َلْم َيُكْن ُيَهدِّ يتبعوا مثال يسوع «الَِّذي إِْذ ُشتَِم َلْم َيُكْن َيْشتُِم ِعَوًضا، َوإِْذ َتَألَّ

مينو سيمنز و معظم  أّن  ُأوم��ن  أنا  إذا كنت قد سألتهم عن ذلك،   
مصاحلة   “ األول���ون:  التالميذ  مع  ليقولوا   كانوا  األول��ني  األنابابتست  ه��ؤالء 

الناس مع الله و مع بعضهم بعضا هي محور عملنا!”

في عملهم من خالل  اليوم  األنابابتست  عقلية  ذو  املسيحيون  ُيرَشُد   
ثالثة مبادئ محددة: 

1.قبول يسوع يقود إلى حياة متغّيرة
املسيحيون ذو عقلية األنابابتست يؤمنون أّن الشخص يجب أن يؤمن باملسيح لكي 
يصبح مسيحيًا، و ينتمي جلسده، و يتصرف بسلوك شبيه باملسيح. ويصبح ذلك 

ممكنًا عندما جُنّدد من الروح القدس بتغيير عقولنا و قلوبنا.

     بنفس الطريقة التي أخذ الله فيها املبادرة بيسوع املسيح ليصلحنا معه و ليدعونا 

مينو سيمنز
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إلى أسرته،  هكذا علينا أن نقبل تلك املبادرة لنشارك البشارة السارة مع اآلخرين 
أن  علينا  حياتهم.  منط  في  ويتحّولوا  أسرته،  في  ُيتبّنوا  الله،  مع  يتصاحلوا  كي 
املسيح كرّبهم  ليقبلوا  الناس  فيها  ندعو  التي  الفرص  نبحث بصورة مستمرة عن 

و مخلصهم فتتغّير حياتهم.

للجزء  أنفسنا  م��ن  ممكن  ق��در  أك��ب��ر  “نسّلم  عندما  مسيحيني  نصبح   
إلى  بنا  يؤدي  يسوع  قبول  املسيح”21   نفهمه عن شخص  أن  بوسعنا  األكبرالذي 
تغيير أفكارنا، عالقاتنا، والطريقة التي نعيش بها حياتنا. األشخاص املنفصلون 
نحن  تغييرنا  يتم  حيث  الله  أس��رة  في  إلينا  انضمامهم  إثر  يتغيرون  املنكسرون  أو 
أيضًا. العالقات اجلديدة واإلطار تغّير كل شيء  تقريبا، ُمحضرة إّيانا إلى مقارنة 
صارمة مع العالم. نواحي احلياة العقلية، العاطفية، اجلسدية واالجتماعية، تتغير 

من خالل عالقتنا اجلديدة مع املسيح و مع بعضنا بعضا.

2.األشخاص املتحولون لهم »فكر املصاحلة«
املصاحلة.  خدمات  في  يشتركون   و  “فكراملصاحلة”  لهم  املتحولون  االشخاص 
بينما يؤمن بعض املسيحيني أّن الكرازة هي محور عملهم، يشدد اآلخرون على 
للخدمة ميكن  املهمان  اجلزءان  األعمال االجتماعية كمحورهم. هذان  و  السالم 
أن ُيجمعا معًا في مفهوم املصاحلة. مقاصد الله هي:«َأْن ُيَصالَِح بِِه )يسوع( اْلُكلَّ 

لَِنْفِسه )اللهِ(» ) كولوسي 1: 19(.

عندما نصادف شخصًا ميّر في نزاع مع الله، مع قريب، مع زميله في   
العمل أو أحد أفراد أسرته، ال يجب أن نّوجه إصبع االتهام بسرعة نحو طرف ما 
أو أن نكون منحازين. يجب أن يكون لنا «فكراملصاحلة». أي أن نتقصى األسباب 
املؤدية إلى النزاع وأن نساعد األطراف لتسوية األمر من خالل االعتراف الصادق، 

اإلصغاء بحذر، املسامحة من غير األنانية، و التعويض املناسب.

املسيحيون ذو عقلية األنابابتست يشعرون بواجب مساعدة األشخاص   
من مختلف اخللفيات، األجناس، األعراق و األم لتنمية عالقة مع املسيح و مع 
بالرغم من  العالقات هما محور عملنا.  املشاكل وإصالح  بعضا. حّل  بعضهم 
الى  للوصول  اآلخرين  نساعد  أن  بوسعنا  ليس  أنه  أنفسنا  نذّكر  أن  يجب  ذلك، 
مكان أبعد مما وصلنا إليه نحن. حتى عندما نسعى ملساعدة اآلخرين أن يتغيروا، 

يجب أن يستمر مفهومنا حول حاجتنا إلى التغييرفي النمو.
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3. األشخاص املتغيرون يعملون من أجل السالم
أي  من  أق��وى،  حتى  أو  بقوة،  الشر  نقاتل  أن  علينا  ليسوع،  متحولني  كتابعني 
شخص آخر. ولكن علينا أن نحارب بصورة مختلفة. استعمل يسوع الكلمات، 
بنادق أو قنابل. في جميع األوق��ات، نحن  العواطف و أفعال غير عنيفة، ليس 
والروح  إرش���ادًا،  تعطينا  اجلبل  على  العظة  يسوع.  روح  و  مثال  لنتبع  مدعوون 
هَذا  ِفيُكْم  “َفْلَيُكْن  االنضباط.  الطريقة شديدة  بهذه  لنعيش  القوة  يعطينا  القدس 
مع  نقول  أن  هو  حتّدينا    .)5  :2 )فيليبي  َأْيًضا”  َيُسوَع  امْلَِسيِح  ِفي  ��ِذي  الَّ اْلِفْكُر 
ُنَحاِرُب.  َسِد  اجْلَ َلْسَنا َحَسَب  َسِد،  اجْلَ َنْسُلُك ِفي  ا  َوإِْن كنَّ َنا  الرسول بولس: «أَلنَّ

)4h3 :10ًة » )2كورنثس إِْذ َأْسِلَحُة ُمَحاَرَبتَِنا َلْيَسْت َجَسِديَّ

ذو  املسيحيون  رف��ض  ُمَغّيرة،  حتويل  كقّوة  للخالص  نظرتهم  بسبب   
احلرب  م  ُتعلِّ بينما  العنف.  و  احلرب  أعمال  في   يشاركوا  أن  األنابابتست  عقلية 
تغّيرت  قد  الذين  أولئك  التدمير،  و  والكراهية  ال��ك��ذب،  على  اجلنود  احلديثة 
عقولهم وأرواحهم من قبل يسوع سوف يرفضون أن يقوموا بأشياء كتلك حتى لو 

ُأمروا من قبل سلطات مهمة.

ميكن  العنف.  من  املزيد  إلى  يقود  العنف  أّن  يظهران  واخلبرة  التاريخ   
تقليل العنف بواسطة الالعنف، واالبتعاد عن عدم العدالة التي حتفز العنف.

لسوء احلظ، مات ماليني الناس والزالوا ميوتون ألن املسيحيني الذين   
يسيرون في تقليد قسطنطني، أوغسطينوس و لوثر، ينخرطون في احلرب بداًل من 
أن يخدموا كمصلحني. كتابعني للمسيح، يجب أن نبذل أنفسنا من أجل محّبة 
أعدائنا، وأن نصلي ألجل مضطهدينا، و حتى نتغلب على الشر، « اَل بِاْلُقْدَرِة َواَل 
ُنوِد» )زكريا 4 :6(. في اخلتام: يؤمن املسيحيون  ِة، َبْل بُِروِحي َقاَل َربُّ اجْلُ بِاْلُقوَّ

األنابابتست أّن: 

1.التحول يقود حلياة متغيرة.

2. يجب أن يكون لهم »فكر املصاحلة«.

3.عليهم أن يعملوا من أجل السالم في جميع نواحي احلياة.

املصاحلة هي محور عملهم. هل أنت مسيحي ذو عقلية األنابابتست؟ 
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خاتة:
ماذا يجب أن نفّكر حول طريقة فهم األنابابتست لإلميان املسيحي؟  قيل إّن املبادئ 
عن  الكنيسة  فصل  الضمير،  حرية  في  املتمثلة  للدميقراطية  والضرورية  العظيمة 
الدولة، حرية اختيار الديانة، كّلها مشتقة من األنابابتست أثناء فترة االصالح. 

ين العالم املسيحي لكي يتبعوهم في تطبيقها.22 مّت التصريح عنها بوضوح متَحدِّ

األساسية  القيم  أّوض��ح  أن  حاولت  لقد  األنابابتست؟  املسيحي  هو  ما   
لإلميان املسيحي من وجهة نظر  األنابابتست. مشكلة املسيحية  ليست بالضرورة 
تعّدد طوائفها، ولكن إلى حد ما كان أعضاؤها في ترّدد من أن يتعلموا من بعضهم 
بعضا. لدى املسيحيني األنابابتست الكثير للتعلم من مسيحيي الثقافات والتقاليد 
مبادئ أخذ  و  العقائد،  أهمّية أسس  الله،  مثل سيادة ونعمة  أم��ور   األخ��رى في 
أيضًا  لديهم  يكون  أن  ميكن  ُأخ��رى  خلفيات  من  املسيحيون  احلكومة.  في  أدوار 
الكثير للتعلم من تقليد األنابابتست في مثل هذه القضايا مثل اّتباع يسوع في احلياة 
املقدس من وجهة نظر متمحورة حول املسيح، وإعطاء  الكتاب  اليومية، تفسير 

األولية لسلطان املسيح.

إذا  املسيحي؟  لإلميان  لفهمك  ملخصا  اآلتية  التصريحات  تعطي  هل   
كانت تفعل، فإنك مسيحي ذو عقلية األنابابتست.

يسوع محور إمياني.
_ أّوجه عيناي نحو يسوع، رئيس إمياني ومكّمله.

_أفّسر الكتاب املقدس من وجهة نظر متمحورة حول املسيح .

_أسعى ألن أتبع يسوع في احلياة اليومية. املسيحية هي تلمذة.

 الشركة محور حياتي.

_ ُأومن أّن الغفران يجعل الشركة ممكنة.

وقتنا  ف��ي  تطبيقها  كيفية  ملعرفة  غيري  م��ع  الكتابية  النصوص  ب��دراس��ة  أق��وم   _
احلالي.

_ أؤّكد أّن املجموعات الصغيرة أساسية لكنيسة سليمة وفي حالة جّيدة.
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املصاحلة  محور عملنا.
 _ أنا مدعو لكي أساعد في مصاحلة الناس مع الله من خالل اإلميان بيسوع.

_ أنا ُأومن أّن التبشير و صنع السالم يجتمعان معًا في املصاحلة.

_ أرفض جميع أشكال العنف وُأشجع البدائل السلمية للحرب و أشكال أخرى 
للصراع.
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وجهات نظر وأسئلة للنقاش
القيمة األساسية 1# :
يسوع محور امياننا

وجه نظرك إلى يسوع، رئيس ومكمل إميانك.
)عبرانيني 12: 2(                        

1.موت املسيح     
قداسة  على  يركزون  املسيحيني  من  العديد 
الله وعلى احتياجهم للتبرير. يؤكدون على 
مناسب  تركيز  بدون  املسيح  وقيامة  موت 

على حياة وتعاليم يسوع. املسيحية هي 
مساَمحة.                                  

العديد من املسيحيني يؤكدون: املسيحيون األنابابتست يؤكدون:
1.حياة املسيح

يؤكد املسيحيون األنابابتست على قداسة 
ونعمة  الله التي متنح املغفرة، لكن ُيبدون 
تأكيدا قويا للقوة امُلغّيرة للكلمة، اخلدمة، 
هي  ليسوع.املسيحية  الروحي  واحلضور 

تلمذة.
هل توافق على التصريح القائل إّن “املسيحية هي تلمذة؟” 

2.كتاب مقدس »مسّطح«
يتجه العديد من املسيحيني العتبار الكتاب 
يسوع  كون  عن  فضاًل  سلطتهم  املقدس 
ارشادهم  مصدر  يأتي  النهائية.  سلطتهم 
متنوعة  كتابية  نصوص  من  اليومية  للحياة 
تبدو وكأنها تالئم الوضع الذي يعيشونه. 
جميع القرارات ليست بحاجة  ألن تتوافق 

مع تعاليم وروح  يسوع.
وضح الفرق بني الكتاب املقدس “املسطح” و املتمحور حول املسيح.    

2. كتاب مقدس »متمحور حول املسيح«
املقدس  الكتاب  كل  أّن   األنابابتست  يؤكد 
وحي  هو  يسوع  أن  ولكن  به،  موحى 
التخاذ  النهائية  السلطة  إّنه  الكامل.  الله 
القدمي، و هو  العهد  يتمم  القرارات. يسوع 
النموذج لألخالق الشخصية و االجتماعية.   

3. احلكومة كسلطة نهائية                               
يؤمن العديد من املسيحيني أنه مبا أّن قادة 
أن  يجب  الله،  قبل  من  معينون  احلكومة 
متناقضة  أوامرهم  كانت  لو  حتى  يطاعوا 

مع تعاليم يسوع و أوامر الضمير.  

3.يسوع كسلطة نهائية
مرسومة  احلكومة  أّن  األنابابتست  يدرك 
من قبل الله و يجب أن تطاع إلى أبعد حد 
مطالب  أّن  غير  املسيح.  طاعة  به  تسمح 

احلكومة ال يجب أن تتفّوق على سيادة 
يسوع.                                            

ماذا يعني لك أن تقول، “يسوع هو الرب؟”
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القيمة األساسية 2# :
الشركة محور حياتنا 

كلَّ يوم ...
ْبَز ِفي اْلُبُيوِت، َوإِْذ ُهْم َيْكِسُروَن اْلُ

َعاَم ِباْبِتَهاٍج َوَبَساَطِة َقْلٍب، َكاُنوا َيَتَناَوُلوَن الطَّ
ْعِب. ِحنَي اللَه، َوَلُهْم ِنْعَمٌة َلَدى َجِميِع الشَّ  ُمَسبِّ

)47h46 :2 أعمال(
العديد من املسيحيني يؤكدون: املسيحيون األنابابتست يؤكدون:

1.الغفران العمودي
الغفران  على  املسيحيني   من  العديد  يركز 
العمودي امُلعطى من الله أكثر من الغفران 
الغفران  ُيرى  بعضا.  بعضهم  من  األفقي 
واحلياة  الفردي  اخلالص  لقبول  كوسيلة 

األبدية.

2. الغفران األفقي
من  العمودي  اخلالص  املسيحيون  يحتاج 
بعضا.  بعضهم  من  األفقي  والغفران  الله 
السلمية  والعالقات  للشركة  وسيلة  الغفران 

مع بعضهم بعضا.

 كيف يسهم الغفران في حياة اجلماعة؟ 

2.الالص الفردي
في  ليفكروا  املسيحيني  من  العديد  يتجه 
صنع  أن  شخصي.  مبصطلح  املصاحلة 
إضافات  االجتماعية  األعمال  و  السالم 

بدال من كونها ضروريات للبشارة.

2.صنع السالم و العمل االجتماعي
في  باملصاحلة  ليفكروا  األنابابتست  يتجه 
التبشير  واجتماعي.  شخصي  مصطلح 
مصطلح  ضمن  معًا   يأتيان  السالم  وصنع 

“املصاحلة.”
ما هي خطوات الوساطة كما جاءت في متى 18 ؟

3.الدمة العسكرية 
حتى  السلطة  املسيحيني  من  العديد  يطيع 
للضمير  مناقضة  أعماال  ذلك  تطلب  لو 
ب”العنف  يؤمنون  هم  يسوع.   ولتعاليم 
“العادلة.”  احلرب  نظرية  و  الفدائي” 
عندما تطلب احلكومة منهم أن يفعلوا شيئا 
والقيام  للقتل  استعداد  على  هم  كهذا، 

بأعمال العنف.

3.الدمة البديلة
الذي  احلد  إلى  السلطة  األنابابتست  يطيع 
تسمح به طاعة الله.  هم مستعدون لرفض 
في  املشاركة   على  حتثهم  التي  األوامر 
احلكومة  أوامر  لكنهم سيتخطون  العنف، 
البدائل  السالم.  أجل  من  يعملوا  حتى 
للخدمة العسكرية  للعمل من أجل العدالة 

ع بقوة. و التغيير االجتماعي ُتَشجَّ
ما هي بعض بدائل صنع السالم بداًل من الدمة العسكرية؟
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املصاحلة محور عملنا
َنا ِذي َصاحَلَ َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن اللِه الَّ

ة.  ِلَنْفِسِه ِبَيُسوَع امْلَِسيِح َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة امْلَُصاحَلَ
) 2 كورنثوس 5: 18( 

العديد من املسيحيني يؤكدون: املسيحيون األنابابتست يؤكدون:

1.التبرير باإلميان

بصورة أولية ، يؤكد العديد من املسيحيني 
للتبرير  احلاجة  وعلى  الله  قداسة  على 
باإلميان  من خالل عمل املسيح الكفاري. 
الشخص،  خطايا  تغفر  أن  يعنى  التحول 

ويصبِح نصيبه احلياة األبدية. 

1.حتول احلياة
يتجه املسيحيون األنابابتست ليؤكدوا على 
احلاجة  وعلى  واملّغذية  احمُلّبة  الله  طبيعة 
لتغّير في نواحي العقل، الروح واألعمال. 
التحّول يضم تغيرًا في املعتقدات، االنتماء 

والسلوك.
طبيعتا الله مهمتان بصورة مساوية. على أي طبيعة تركز؟

1. التفسير الفردي
الوسطى  العصور  في  الكنيسة  أكدت  كما 
على  أّن قادة الكنيسة هم فقط القادرون على 
صحيحة،  بصورة  املقدس  الكتاب  تفسير 
كاملة  بصورة  املسيحيني  من  العديد  يعتمد 
القسس  أو  األفراد  املعلمني  على  تقريبًا 

ليفّسروا لهم معنى النّص الكتابي

2.التفسير املساِعد
الفردية  الدراسة  أّن  األنابابتست  يؤمن 
للكتاب املقدس يجب أن تْدَمج مع درس 
املجموعات  أعضاء  يكّرس  املجموعات. 
بروح  وتلقيه  اإلرشاد  لتقدمي  أنفسهم 

يسوع.

  ما هي الطرق التي تتم فيها دراسة الكتاب املقّدس جماعّيا في كنائسكم؟

3.يتقابلون في الهياكل

بأّن  للتفكير  املسيحيني  من  العديد  يتجه 
مثل  هي  العبادة  تقّدم  التي  املجموعة 
جدًا،  غالبًا  للكنيسة.  األساسية  الوحدة 
ُترى الكنيسة كبناء، مؤسسة، أو كأدء يتم 

عرضه  صباح األحد.
كيف  كذلك،  األمر  كان  إذا  السليمة؟  الكنيسة  حلياة  أساسية  الصغيرة  املجموعات  هل 

ميكن لهم أن يصبحوا حقيقة أعظم ضمن جماعتك الكنسية؟

3.يتقابلون في مجموعات صغيرة 

الكنيسة  األنابابتست  املسيحيون  يرى 
السليمة  الكنائس  من  الكثير  كأسرة. 
للمجموعات  كشبكات  تنّظم 
األعضاء  يجتمع  حيث  الصغيرة 
معًا. ويصلوا  يشاركوا   ليدرسوا، 


