
  " رمز التناقض  " 
 

# A contradiction symbol # 

 
 

تبدو عبارة " نحن نثق في اهللا " مثارًا للجدل و السخط في الكثير من 
األوساط ، حتي ان البعض أعتبروضع كلمة الهية علي عملة ورقية ، هو 

شيء من العبث او حتي من قبيل الهرطقة . 
مما هو جدير بالمالحظة في ذلك الشأن هو التناقض الرهيب بين مدلول 

العبارة ووضعها الفعلي . 
ربما يوحي المدلول بتكريسها ألتجاه ديني أو في اطار دولة مؤسسات 
دينية مثًال ؛ في حين ان تواجدها الفعلي هو  علي ظهر ورقة الدوالر  

( الرمز الرأسمالي األكثر شهرة ) !!  
 ¹أيضًا مما يستحق الذكر في هذا الصدد هو انه في اطار دعوة قضائية

ضد وجود هذا الشعار علي العملة ، أحجمت السلطات القضائية عن قبول 
الدعوة و اشارت لسبب وجيه ؛هو أن من كثرة ترديد الشعار اصبحت 
العبارة خالية من أي معني وبالتالي فليس هنالك ما يمنع تواجدها !!! 

 
... 



قصدت من المقدمة السابقة وضع مثال معبر عن الموضوع األصلي  
" مدي وجود اهللا الفعلي في وسط المؤسسات الدينية وعالقة المؤسسات 

الدينية ببعضها البعض ، و أخيرا مدي تأثر الخدمة الكنسية بذلك " 
فلقد اصبح من الواضح جدًا مؤخرًا  أن هناك الكثير من الصدامات بين 

الطوائف المسيحية الكائنة في مجتمعنا الحالي ، بخاصة ذلك الصراع الذي 
اصبح يدور بشكل  علني مابين األرثوذكس والبروتستانت بكافة 

اتجاهتهم.  
القصة التي تبدو و كأنها صراع علي خالص نفوس ؛ او كنهضة روحانية 

تهدف للعودة الي اهللا  
يظهر واقعها بشكل مغاير تماما ، لتتركز مهمتها في زيادة عدد افراد 

 ويتبع ذلك شيء من الممارسات ( مع  زيادة مساحة السلطة بالتأكيد )الطائفة 
او الوسائل التي تقود ليس الي الرجوع ولكن ربما األبتعاد الفعلي عن اهللا  

و األهم من هذا ان المستوي الروحي و األخالقي لدي الشباب المسيحي 
 عامة ؛ يشهد تراجعا حادًا ...

... 
أرثوذكسيًا مع الضعف العام لمستوي الخدمة ، الناتج اوًال عن فقدان 
الجيل الحالي من الخدام للروح الحقيقية للقيام بعمل اهللا وثانيا بسبب تدني 
مستوي الثقافة وا ستقاللية الفكر ، كل هذا ادي الي مزيد من التمسك 

مثال بالطقوس والتقليد دون األهتمام بمن وضع له الطقس في األساس  ( 
علي ذلك تجد الشباب ينتقد بمرارة األوضاع الكنسية والصلوات الطويلة وكثرة 
األصوام و األلحان ، فهو لم يتذوقها بالقدر الكافي ، درسها علي مستوي عقلي فقط 
 ولم يخضع لها او يتذوقها علي مستوي روحي   )

  ²  
، واخيرا تظهر سلطة المنع او الحرمان في وجه كل من يسعي لالستماع 

 لفكر مختلف او الخروج من الدوائر المغلقة ....
الشكل البروتستانتي مختلف ، يظهر فيه الُبعد الحماسى و العاطفي الذي 
يلهب المشاعر ، يظهر األتجاة الناري للخدمة والعمل الجاد مع اهتمام 

( وهو بمفهومه يعلي من تأثير الذات في حين ان جوهر بالتعليم بالدرجة األولي 
(  ، ايضا تجد بعدًا اخر وهو البحث عن النجاح الخدمة يرتكز حول الروح )

 ؛ فعندما يستخدم مثال تعبير " ربح النجاح في اي شكل وتحت اي ظرف )
النفوس " تجد األشخاص يلتفتون في المقام األول الي الربح وليس الي 
النفوس ، اعني ان األمور بعد فترة قد تتحور لتبدو كمنافسة و صراع ال 

 ُيتقبل فيه الفشل ..



( القائم علي عدد وهذا في الحقيقة هو نتيجة فعلية لتردي مقياس النجاح 
 األفراد في األجتماع !! )

علي الجانبين معا ( ارثوذكسي او بروتستانتي ) تظهر سلسلة من 
األخطاء المشتركة ؛ اشهرها بال شك هو روح التبعية التي تسيطر علي 

الخدام و جنوح القادة والمعلمين لفرض شخصياتهم لتكون واجهة حتمية 
اوباب اوحد للمعرفة ؛ مما ينتج بالضرورة تعصب ألراء محددة بعينها 

( فدائما فاقد الشخصية يتحتم عليه ان وهذة محصلة ختامية لفقدان الشخصية 
 يتحزب لشخصية اخري ، بوجودها يؤمن وجودة وبفقدانها يفقد كيانه ) .

وقد يزداد التردي ايضا بظهور اشخاص تهدف للحصول علي نجاح عالمي 
 او مادي علي حساب التغني باقوال دينية او برامج ...

 
 السؤال األن هو اين اهللا في كل هذا الوسط من بين

  المحسوبين من خدام الرب ؟
 

الشباب اليوم ازدحم عقله بالثقافة والمعرفة الدينية بدون ان يكون لها 
 واقع في حياته وسلوكه 

فزيادة عدد الوعاظ والمنابر وعشرات الفضائيات ادت فقط الي نتيجة 
عكسية ، فتردي الجانب األخالقي يؤكد عمليا ابتعاد الشباب عن اي فكر 

 الهي .
ويضاعف من حدة األمور ذلك التناقض الفج بين التعامل الخارجي اللبق 
والمجامالت بين الطوائف المختلفة من جهة ، والنقد الداخلي الموجه 

 وعدم تقبل الطرف األخر من جهة اخري .
فيجب التحذير لعواقب وضع خياالت في عقول هؤالء الشباب وبناء 
 صروح من النقد والنبذ واخيرا بممارسة سلطة المنع و الحجب !!

المحصلة النهائية هي فقدان الشباب الثقة في جميع األطراف ، مع فقدان 
 اي توجه روحي او ديني .

اخيرا اعود ألقتبس من مقدمة المقال فكرة غياب المعني من اي عبارات 
تحمل مدلوالت دينية ، فالبرغم من كل شيء هي تظل مجرد شعارات 

 خالية من اي معني ال أكثر ..
 

فال معني ابدًا للتكلم عن المحبة في عظة او كتاب او مؤتمر ، في ظل 
 اختفاء المحبة الفعلية من الوسط الكنسي

  



  الي اهللا ...فعليًاالوسط الكنسي الذي هو في امس الحاجة األن للرجوع 
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