
الر١١٢ ـالةس  
 

  لماذا يوجد مراؤون كثيرون بالكنيسة؟لماذا يوجد مراؤون كثيرون بالكنيسة؟
 

(Arabic - Why are there so many hypocrites in the church?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 بالكنيسة؟بالكنيسة؟لماذا يوجد مراؤون كثيرون لماذا يوجد مراؤون كثيرون          : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .يح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصر

 

ممارسة  و والخدمة كالمحبة والسالم والمشاركة الفضائلن مستوى عال ِموضعنا ألنفسنا نييسيحمال نحنَ 
 كشُي اها إليرنَ التى أشَ الصفاتتلك بياًتحلم ولم يكن سيحى م أنّهصخْشَ ىدعا إذا و..ة ال الشكلية الحقيقيالعبادة
عنا ألنفسنا ض إذا تراخينا فيما وه أنّبجع  وال.. الكثير الشىءنييسيحمال  من يتوقعون الناسن أل..ره أمفى الناس

 السلوك نزل بمستوانا ألقل ِم ننْيتوقعون أن هم ال ألنّ.. كثيرينِمن  عليناعابي وس واضحاً سيظهر مستوى عاٍلنِم
  ١. أقوالنا تناقض أعمالنا أحياناً أنس الناة رسالتنا حين يالحظصح  إذ كيف نستطيع إعالن..الكامل

 

  لقد . .لماذا يوجد مراؤون كثيرون بالكنيسة؟: هو  يسأله الناس دائما ويستحق انتباهنا الذىهامالالسؤال إن
ل خاطر هو أو ما: إلى طلبة بعض الكليات الجامعية هم وجهوا هذا السؤال حديثا فى مجلة أمريكية أنّقاالً مقرأتُ
على ذهنك حييخطر ؟نما تسمع كلمة مسيحى.المرائى:  إجابة األغلبية كانت تقول المجلة أن!.وحينما أذهب  

  أنفسهمطلقون علىياؤون ر المسيح هو الحق فلماذا يوجد م لو أن:سؤالبهذا الهُ  أواجالجامعيينللحوار مع الطلبة 
 إبادة جماعية تحت ِمنصاحبها  لصليبية وما الحمالت ا كلنا نعرف أن..ءاة المران ِمئزمكلنا نشْ. ؟ون مسيحيأنّهم

 ٢.ة على المسيحي هى عار بْلاسم المسيح هى ضالٌل
 

  لقد حمنذ مائة وخمسين عاماًبألمانيا  ثَدعاشت أسرة يهودية متعبدة فى كنف مجتمع يهودى يحافظ  أن 
  رب مساء عادوذاتَ . بإقليم آخر بألمانيا فى بيت آخر لتعيشَ بعد ذلكرت تلك األسرة موطنها غي.على تقاليده

 الذهاب إلى المعبد اليهودى الكائن بهذه البلدة الجديدة بل ر عدم وأعلن ألسرته أنه قر. الجديداألسرة إلى بيتِه
سأل والده عن سبب هذا ف . فوجىء ابنه الصغير بقرار أبيه وأصابه ذعر!.سيذهبون معا إلى الكنيسة اللوثرية

ع دائرة عمله  ارتباطه بالكنيسة اللوثرية يوس ألن.سباب تتعلق بمكاسبه ولتحسين دخلهأجابه والده أنه ألف .التغيير
 . الشاب الصغير بمرارة وألم نفسى أحس. ارتباطه بالمعبد اليهودىنِم وهذا أفضل له ويعود عليه بربح أكبر

 !. الشعوب أفيون الدين:ته المشهورةعبار كتب وهناك يابريطانلمانيا إلى انجلترا وأتم دراسته فى فغادر الشاب أ
 ٣.هيرة الشّ الشيوعيسمؤسKarl Marx  شاب هو هذا ال إن..لحدة البشر يعتنقون فلسفته المنواليوم ماليين ِم

 

ة سيحياب أن نرفض الم الصوِمن ولكن ليس ..رائينم الا سلوكريحنَي  وال..اءي الرشك نحن نرفض  بال 
ليس  أو.؟رائين المِمن المسيح بسبب ضيقنا  نرفض فى األفق الذهنى أن ضيقاًليسأو.. رائين فيهاملوجود بعض ال

إ: قوَلال ذلك يشبهنالتفاح كله ردىء ؟ة تفاحة فاسدة إذا وجدنا مر.إن احبة المنزل الذى أسكنه فى مدينة  ص
 ة اثنتى عشروحدث هذا االعتداء عليها..  مالهاواوسلب  بالضرِبني األمريكيزنوج الِمن شباب بوستن اعتدى عليها

ليس هذا  أو!. وقطاع طرقن لصوصي األمريكيزنوجال  كّل واعتقدت أن..الزنوج ضدبة جعلها متعصومرة 
 غير  إنه ضيق أفق إذا حكمنا حكماً..؟ السلوكئ سي كانلى األغلبية ألن بعضاً منهم وحكم جائر عى أعماًتعصب

أو إذا نبذنا شخصاً.. عليهم نتعرفَعادل على اآلخرين قبل أن معينةجماعٍة إلى  ألنه ينتسب . 
                                                

 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،            ٣ : ٢الة بولس الرسول الى أهل رومية  رس١
 ٧ :  ١٨ إنجيل متى  ٢
٣  Karl Marx 

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 المسيحية بعدٍل إذا أردنا تقييم نحتاج إلى أن نتطلع لنقرأ ما.. وهو يسوع المسيح نفسه إلى أول مسيحى  
 على المسيح حسبما نرى  نحكم العدل أنِمنليس ف .. العهد الجديد بكتب ذكرهم جاءالذينشهود العيان   عنهكتبه
ناجدلونجيل نا اإلقرأولو  ..م المسيحيلاعتبيعيشون   تصرفات أناس الِمنأن دة التى هاجمها الخطيالمسيح  السي 

و .. تكن السرقة أو الزنا أو الكذب بل الرياءبشدة لمالرياءهو أن أعجابهم لتحوز  أمام اآلخرين آخر شخصاً تظهر 
يرون   المراؤون عميان ال..ك على نفِس تكذب هو أنالرياء. .كما تفهم نفسك على حقيقتها ليس أنتَو وتقديرهم

 ١. األخالق سمون أقنعة ِملمسيح ألنهم تواروا وراءحاجتهم لغفران ا
 

 يظن الناس أنهم مسيح بعض يةجرد أنهم نشأوا ون لمالقاعدة الذهبية أو ألنهم يتبعون فى عائلة مسيحي: 
 مثل هذا !.. لتكون مسيحياًهذا يكفيكفذهب إلى الكنيسة فجر عيد القيامة لآلخرين وت راًضر تسبب الإذا كنتَ 

 الذين جاءوا  كّل إن..هذا هو الرياءون يعتقدون أنهم يفعلون ما فيه الكفاية للوصول إلى السماء ي المسيحينالنوع ِم
بالطبيعة  هم الساكن في الشرنهم على حذر شديد ِمأنّ  كما يعرفون أنهم غير كاملين جاءوا وهمإلى المسيح بإيمان

  .٢اً وقوةعونطالبين   معترفين بضعفهمالمسيح السيد ىيدفعهم على الدوام لإلتجاه إل وهذا الحذر ..البشرية
 

 إن Alexandr Solzhenitsyn الروائى الروسى الشهير حين نام على سرير  ِمنِهعتقِلالقش فى م 
ليس بين الدول أو الطبقات أو و .. بداخل قلب اإلنسان بين الخير والشريفصُل اًخط  هناكأن أدركبسيبريا 

 ِمن هنا.. ة بل مشكلته هو كإنسانة أو رأسمالي ليس مجرد مشكلة شيوعي الشر أن كذلكرأىو ..االحزاب السياسية
ة االحيراجياً با الغفران و المسيح طال يسوع الروائى الروسى إلىذلك جاء ذلك المفهومأدرك حاجته إلى مخلص وب

 كل قبول أن  كل قبول أن صادقة هى الكلمة ومستحقةصادقة هى الكلمة ومستحقة" : وهو يراجع ماضيه يقول لتلميذه تيموثاوسالرسول  بولس إن..األبدية
ال ال  أنا أو أنا أو المسيح فى المسيح فى يسوع يسوعظهرظهر لي ليمتُمتُحِِحى لهذا رى لهذا رنن لكنّ لكنّ.... جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا يسوع يسوعالمسيحالمسيح

 ذاتى أو اعتداد  لمحة بر الرسولترى فيما كتبه بولس  إنك ال." األبدية األبدية يؤمنوا به للحياِة يؤمنوا به للحياِةأنأن للعتيدين  للعتيدين ثاالًثاالً أناة ِم أناة ِمكّلكّل
  ٣. عنيداً مهما كان قاسياًخاطئال على هو يتأنى ويصبر و..اةخط الخلص أشر لإلله الذى ي ترى حمداً بلبالنفس

 

 مالمراؤون هم نالذين هاج كانوا الجماعة ..جتمع فى ذلك الوقت لقد كانوا أعمدة الم.؟ المسيحهم يسوعم 
علمى  كانوا م..مكتوبمعروفين بحياتهم المترفعة بين القوم وبغزارة علمهم بالا كانو .. الناسنالموقرة المعتبرة ِم

ويل ويل ": تى ميلنجبإء جا ىلذ اهقول بوعس يبلر ا خاطبهم.. يتظاهرون ببرهم الذاتى كانواالذين ينيالشريعة والفريس
لكم أيها الكتبة والفريسي٤."دينونة جهنمدينونة جهنمون المراؤون أيها الحيات أوالد األفاعى كيف تهربون من ون المراؤون أيها الحيات أوالد األفاعى كيف تهربون من لكم أيها الكتبة والفريسي  

 

 .. المعرفة الحقيقيةال يعرفون اهللا  المقدس ألنهم مع علمهم بالكتاب. بالمرائين؟ المسيح يسوعلماذا دعاهم 
وخالصة  .."ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطينببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين" بل دعوه ..رفضوه  ابنها جاء اهللا إليهم فى شخصلمألنّه 
ة ويواظبون على حضور أناساً ينسبون أنفسهم للمسيحي ألن .؟ لماذا يوجد مراؤون كثيرون بالكنيسة:القول

أو يحاولون   السيئة فيهم الجوانبيغلفون قد .. أخالقهمسوءبة  المسيح والمسيحيويسيئون إلى اجتماعات الكنيسة
 هذا ننتحذر ِميتنا ل . أو بمزاولة أنشطة ظاهرة بالكنيسة.ةة كتابي باستخدام تعبيرات مسيحيسلوكهم الخاطئتغطية 

 .سيحالم على اسم اراً عحتى ال نكونن أمناء  صادقي األقنعة ونصبح أناساً ليتنا ننزع كّل..اء فهو ري..كله
 

 ِب القلصفاِح ا ي..اا أنَ ألنك تقبلنى كمكأشكر ..اوىما السانَأب :لتشترك معى فى تلك الصالةأدعوك أخى  
كى أعنّى إلهى.. ختبر الكلىومأميناًصادقاً  أكون معك كّل ومع  مأتعامل معهمن ..ليتمجد فى أقوالى ك  اسم

 مؤمناً.. الباريسوع  فى اسم أرفع صالتى.. ستحق أنا غير الم لى ألنك تستجيب ربى أشكرك..على الدوام وأفعالى
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقوِلك يا أنّك تستجيب لى

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 : ستجد ذلك فىCliffe Knechtle من باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
١
      ٢٣ – ١٣: ٢٣إنجيل متى  
 ٩: ١٢مؤمنى كورنثوسلثانية إلى  رسالة بولس الرسول ا٢
  Aleksandr Solzhenitsyn  ،   ٤: ٢مؤمنى رومية لى  ،  إ١٦ – ١٥: ١لس الرسول األولى إلى تيموثاوس  رسالة بو٣
٤
 ١١ :١حنا إنجيل يو        ،     ٢٤: ١٢  &  ٣٣: ٢٣إنجيل متى  

http://nobelprize.org/literature/laureates/1970/solzhenitsyn-autobio.html
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

