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 الالهوت املرئي
 الجزء االول 

Visual theology 

 

 بقلم وتصميم

 مإبراهيالقس رفيق 
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 املقدمة 

لتلخيص املعلومات الالهوتية  في اشكال تسمى ومتميزة  عتقد اننا امام وسيلة جديدة  أ

  ( املرئي الالهوت  )اطلق عليها املصمم لهذه الوسيلة    infographicsباللغة اإلنجليزية  

كندا  وهو شيخ في كنيسة جريس فيلوشيب في تورنتو ، أونتاريو.  Tim Challiesاسمه  

اعماله من الرسومات البيانية  من  بعض  وكاتب ومصمم لهذه الرسومات وأضع هنا  

 على مدونته
ً
ولكن البعض االخر يحتاج تصريح لنشرها وسنحاول    التي وضعها مجانا

هذا   صممها  التي  الكنوز  كل  لكم  ننقل  لعلنا  الشأن  هذا  من    العظيم صمم  املفي 

جيدة لطلبه الدراسات الكتابية    اة لتلخيص املعلومات الالهوتية وهى أد  ات الرسوم 

أخذت   ولكنى  الرسومات  لهذه  رائع  مصمم  هو  وبالطبع  العالم  حول  والالهوتية 

كبر عدد ممكن من املتكلمين بالعربية  أاملخطط بطريقة بدائية فقط رغبة منى لفائدة  

 1.بهذه األفكار  
ً
 في ان يتبنى دار نشر هذا العمل ويطبع بشكل أفضل ومحترف ولكن  وأمال

من   وبعضها  مترجم  بعضها  املخططات  هذه  قبول  أرجو  هذا  يتم    تأليفيعندما 

تأثرت بهذه الطريقة في وضع املعلومة بشكل جديد يتناسب مع عصر   وكم  وتصميمي

ورسومات بيانية لوصول املعلومة بشكل  املعلومة السريعة في مخططات انفوجرام  

للتعليم ووسيلة  اصلى أن تكون طريقة  سريع وممتع وجذاب للجيل الجديد   جذابه 

 إيضاح لكثيرين في عاملنا العربي.  

 القس رفيق إبراهيم 

 

1 https://www.challies.com/ 



 3 

 ١خطيطى رسم ت

 كيف يتكون علم الالهوت؟  

 فيك(ااملعلومة املرسومة)انفوجر 

 

 

:كيف يتكون علم الالهوت  

 )املنطقة املشتركة( 

 

 

 

 

النص والخبرة أي من    أي   الكتابي واالعالن    من خالل التفاعل بين التقاليد املوروثة

الوجود   من  والسبب  الغرض  عن  السؤال  أي  املعنى  وبين  بالعالم  االحتكاك  خالل 

تكتسب   فهييتكون بعد ذلك املعلومة الالهوتية التي تكون مجموع كل ذلك    )السبب(

وتكتسب  والتراث   التقليد  من  ممارستها  وتكتسب  املقدس  الكتاب  من  مصداقيتها 

 تكتسب ثباتها في مجتمع االيمان من  أهميتها من املعنى والغ
ً
رض من وجودها وأخيرا

 الخبرة املتراكمة.

 ر

األعالن  

 الكتابي 

 التقليد 

 الخبرة 

 املعنى 
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 ٢رسم تخطيطى 

 

 من التعليم الالهوتىأو نماذج  أربع مدارس 

 عبر تاريخ الكنيسةظهورهم 

 

 

 ) االكاديمية( االسكندرية  أو  أثينا-٢                                                             كلية الالهوت(ظهرت في شكل  )جنيفا  -٣

 الشخص ي التحول  الغرض هو معرفة هللا                                                                       الغرض  

 

 THEOLOGY-  الالهوت   على   التركيز                                                                                           DOXOLOGY-  العبادة   على   التركيز 

 أورشليم)املجتمع( -١)الجامعة(                                                                        برلين-٤

 تغيير العالم الغرض تقوية الكنيسة                                                               الغرض 

 

 – missionalالتركيز على االرسالية                                                                              - Scientiaالتركيز  على العلم 

 

 االن بشكل متوازن أن يكون التعليم الالهوتى يهتم بكل املدار س الفكرية وال يركز فقط على أحدهم   هوهذا ما نحتاج

Confessional 

 االعتماد على اعترافات االيمان

Classical 

 االعتماد على التقليد االبائي

Vocational 

 هنية واالحترافية األعتماد على الم 

Missional  

 االعتماد على العمل المرسلى  
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   ٣رسم تخطيطى 

 علم الالهوتل الهرمى التسلسل 

The Theological Foundation  

 

 فروع العلوم الالهوتية  بناء      

 التفسير الى األفكار من النص الى  

    
ً
 : التطبيقالكتابية ثم تنظيمها واخيرا

1-practical theology 

2-systmatic theology 

3- biblical theology 

4-Exegesis 

5-Scripture 

 

 

 

فروع العلوم الالهوتية مرتبطة ببعض وتقود الى بعضها البعض وكل فرع يجيب عن تساؤل هام  وفى النهاية نصل من 

 !! النص املقدس وحتى تطبيقه في حياتنا

 علوم اللغات االصلية

 يجيب عن ماذا يقول الكتاب املقدس لنا؟

 الالهوت التفسيري : 

 يجيب عن ماذا يعنى النص الكتابي 
 وتفسيره في القرينة والخلفيات 

 الالهوت الكتابي : 

 يجيب عن ما هو الحق ؟ وماذا نتعلم 
الكتابية من العقيدة   

 الالهوت النظامي: 

يجيب عن ماذا يقول الكتاب  
ي موضوع محدد  المقدس
 
؟  ف  

 

الالهوت  
 العملى:

كيف نطبق  

النص في 

 الحياة
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 ٤رسم تخطيطي 

 :العالقة بين فروع علوم الالهوت

النص   هو  الالهوتى  الفكر  الفكر   الكتابيمركز  تاريخ  خالل  ومن  املقدس  الكتاب  في  لنا هللا  أعلن  وماذا 

معلمين   تفاعل معها  الكنيسة وكيف  بدأت  منذ  بدأت  او عقيدية  تعليمية   تتبع فكرة  الالهوتى نستطيع 

 والكتابى نصل الى تطبيق ذلك في الحياة املعاصرة االن   النظامي الكلمة ومن خالل الدراسات الالهوتية 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ الفكر الالهوتى 

Historical theology 

 النظاميالالهوت 

Systematic theology 

 الالهوت التطبيقي العملى

Practical theology 

 الالهوت التفسيري 

Exegetical theology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 الالهوت الكتابي

Biblical 
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 ٥ تخطيطي رسم 

 في الحياة العلوم الالهوتية ومفهوم سيادة هللا ووجوده العالقة بين فروع 

بشكل منظم تناقش  الكتابيوهو األفكار التي نستخرجها من الالهوت  النظاميالالهوت 

بينما يناقش الالهوت العملى تطبيقها في الواقع  الهوتيمفهوم السياد اإللهية كأساس 

عن إعالن وجود هللا والهدف الكلى هو توصيل رسالة االنجيل وإعالنها هو رب يملك 

 خلصنا من عبودية ال
ً
 . ةخطيعلى الكل ومسيحا
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الالهوت 

 العملى

 

 

الالهوت 

 النظامي 

الالهوت  

 الكتابي  

ل األناجي رسالة  

 يسوع هو رب

 

 سيادة هللا

Foundational complement  

 

 

 

 

 

جود هللا و  

Existential complement 
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 ٦رسم تخطيطى 

 اليومية: عالقة علم الالهوت بالحياة

ويكون عبارة عن أراء ومعتقدات عن الخليقة    الهوتيتتحول النصوص الكتابية الى فكر  

وال وحل  والخالق  والصراعات  األخالقية  واالختيارات  واملال  والزواج  والعمل  عالقات 

املشكالت وتعتبر وجهة نظر مستمده من التفسيرات املتراكمة في وسط جماعات االيمان  

فكرى للحياة    املختلفة وهذا الفكر يؤثر على مجاالت الحياة للشخص الذى وضع إطار

وردود افعاله على   هربما لم يتعمد ذلك ولكن البيئة الذى تواجد فيها رسمت مالمح تفكير 

 مجاالت الحياة املعاصرة األمور الحياتية بناء على معتقدات الجماعة و 

 

 

 

  

 

 

 

 

النصوص  

 الكتابية 

 ملف الخدمة 

  الكنيسة  في

 ملف االسرة

 والعالقات

 ملف العمل

 واملال
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 ٧رسم تخطيطى 

 العقيدة الالهوتية والحياة

الثابتة تساعدنا على أن نفهم   بشكل صحيح ونعيش بشكل  هللا  العقيدة الصحيحة 

 .ويحقق ملكوته يرض ى هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستطيع أن تحب الرب عندما تعرفه بشكل جيد وعندما تدرك كم انت ضعيف  العقيدة تقود حياتنا وهنا 

 والعقيدة الصحيحة تحمى الكنيسة من الهرطقات وتجعلها تنمو وتعبده بشكل 
ً
وهو قدير تعيش متواضعا

 . معتمد على كلمة هللا الهوتيصحيح والعقيدة توحد جسد املسيح وتربط أعضاء الكنيسة حول فكر 

الروحى النمو  التواضع

 بشكل سليم 
 الطاعة  الحب 

 العبادة الوحدة 
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 ٨رسم تخطيطي 

 التعليم الالهوتى وصناعة القادة املؤثرينالعالقة بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالهوت األخالقي 

 االرساليات الالهوت العملى  

الدراسات  

 الكتابية 

الالهوت  

 النظامي
الكنيسة تاريخ   علوم األدارة 

 علم النفس علم االجتماع 
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 ٩رسم تخطيطى 

 العالقة بين علم الالهوت والفلسفة والعلم  

 

 

 

 

 

 

 

يخطئ من يتصور ان عالقة الفلسفة بالعلم والالهوت على خط واحد وتنافسية في 

املعرفة الكلية التي نشاء   ىاملعرفة وإنما تفاعلية كما في الشكل السابق فالفلسفة ه

تنافر   وليس  وتناغم  تفاعل  في  الالهوتية  والعلوم  املتعددة  وفروعه  العلم  ألن    فيها 

 . املعرفة اإلنسانية تراكمية 

 

 

 

 الفلسفة
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 ١٠ تخطيطيرسم 

 وفن بناء الكباري   التطبيقيالوعظ  

 بين الكتاب املقدس ويربطها باألحداث املعاصرة 

 

 

 

 

 

عاملنا فن  هو    التطبيقي الوعظ   على  التطبيق  وبين  الخلفيات  وفهم  النص  بين  كوبرى  بناء 

الكتابية  األن  في الزمان واملكان  املعاصر   التي تعلمها في الدراسات  األدوات  ويستخدم الواعظ 

النص   اآلراء التفسيعلم  و   الكتابياليونانية والعبرية والالهوت    اللغوي من علوم    ر ويطلع على 

هذا النوع من الوعظ يخطئ من يستخدمه فقط و   النظاميثم الالهوت  للمفسرين    ةاملختلف

همنا للنص الى تطبيقات معاصرة تفيد املستمع الذى  كتفسير  وشرح للنص ولكن البد ان يقود ف

 . في حياته الروحيةيعانى في هذه الحياة ويريد كلمات تعطيه حياة وتشجيع على مواصلة الرحلة  
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 ١١ تخطيطيرسم 

 ةنظرة تكاملية بين عقيد االختيار وعقيدة اإلرادة الحر 

 الحق

 

 

 

 

 

 بحسب اإلرادة الحرة  
ً
 مللكوت هللا بحسب االختيار املسبق، ولكن عليك أن تختاره أوال

ً
كيف يمكن أن تكون معّينا

 "١٣-١٢:١في أفسس  نجد    ؟
ً
 َساِبقا

َ
ِنين ْدِح    ُمَعيَّ

َ
وَن مِل

ُ
ِتِه، ِلَنك

َ
ِي َمِشيئ

ْ
ْيٍء َحَسَب َرأ

َ
لَّ ش 

ُ
ِذي َيْعَمُل ك

َّ
ْصِد ال

َ
َحَسَب ق

ْحُن ا
َ
ِسيِح َمْجِدِه، ن

َ ْ
ا ِفي امل

َ
ن
ُ
ْد َسَبَق َرَجاؤ

َ
ِذيَن ق

َّ
  .ل

ْ
ْنُتْم، ِإذ

َ
ْيًضا أ

َ
ِذي ِفيِه أ

َّ
ِ ال

َحق 
ْ
 ال

َ
ِلَمة

َ
ْم ك

ُ
ُم، َسِمْعت

ُ
ِصك

َ
ال

َ
، ِإْنِجيَل خ

ْيًضا 
َ
ِذي ِفيِه أ

َّ
 ال

ْ
ْم ِإذ

ُ
ت
ْ
ْوِعِد آَمن

َ ْ
ِتْمُتْم ِبُروِح امل

ُ
ِذي ُهَو ُعْرُبوُن ِميَراِثَنا، لِ  خ

َّ
وِس، ال ُقدُّ

ْ
ْدِح َمْجِدهِ ال

َ
ْقَتَنى، مِل

ُ ْ
 " .ِفَداِء امل

نحاول هنا ان نوفق بين وجهات النظر بحسب    العقيدتان وانهما في تضاد ولكنلعقود كان هناك جدل حول  

 من هللا وفى نفس الوقت لدينا حرية    لعلنا نستطيع : الحقيقة١٤-١٢:١فسس  أ
ً
نعلم   اإلرادةاننا مختارين سابقا

إننا نعيش في الجسد على األرض، لسنا في األبدية. األبدية هي ما ننتقل إليه بعد أن نموت. ومع ذلك يسكن هللا 

في املسيح  نا الحياة فهو قدم لولكن ترك لنا االختيار في حدود الزمن واملكان  في األبدية ، لذلك فهو خارج الزمن

وتكمن املشكلة في جذور رغبات القلب في اإلنسان الساقط: ألنه يخطئ بسبب ميله    ويريد أن الجميع يخلصون  

إذن الصورة التي لدينا هي أن البشرية جمعاء تختار بحرية أن ترفض هللا وتفعل الشرير ، والرغبة في الخطية. 

، يظهر هللا نعمة للبعض باختيارهم للخالص وإرسال روحه إلى قلوبهم    أكثر ما تريد فعله في خطاياها ، ومع ذلك 

أن  إما  اختياره.  يريدون  ما  بحرية  األشخاص  جميع  يختار   ، النهاية  في  إليه.  ليلتفتوا  ذلك.  يريدون  ليجعلهم 

 يختاروا االستمرار في الخطية في الجسد ، أو بسبب دعوة الروح الفعالة يختارون هللا. 

ا عقيدة ا
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 التدبيري الفرق بين مفهوم الهوت العهد والالهوت  .    ١٢  تخطيطيرسم 

 covenant theology :الهوت العهد

 االبدية                           عهد ادم     عهد نوح  عهد إبراهيم   عهد موس ى   عهد داود  عهد النعمة                                                                عهد االعمال

                                                                                                                            

 الخالص باملسيح                                                                                                                                

 النه عهد الهى ال يتغير بمرور الزمن -1
ً
 معروف بعهد النعمة اجماال

 ار عبر التاريخ هم أبناء ملكوتهشعب هللا املفرز واملخت -2

 هناك اتفاق ووحدة بين شعب هللا وعالقته بالكتاب املقدس  -3

 dispensational theology :الالهوت التدبيرى 

 امللك األلفى                                         االبدية    الضمير   الحكم البشرى    الوعد    الناموس                                                                             النعمة    لبراءةا

 الخالص باملسيح                                                                                                                          

 يقسم التاريخ الى مراحل مختلفة للتعامالت اإللهية مع البشر  -1

 يقسم بين الكنيسة وإسرائيل  -2

 ال يوجد شروط او حدود للعهد مع إسرائيل فهى مستمرة.  -3

 christocentric theology :مركزية املسيحالهوت 

 االبدية                                   جديد                        عهد  عهد قديم                                                                                                                السقوط 

 الخالص باملسيح                                                                                                                                   

 النبوات املسيانية أى الخاصة باملسيح تحققت في املسيح  -1

 األشياء( كل األنشطة اإللهية تتمركز في املسيح )منه وبه وله كل   -2

بعد سقوط ادم وحواء هللا يتعامل معنا إلجل الفداء بالوعد بالخالص بعمل املسيح ونجد ذلك في كل من العهدين   -3

ُروَهافالهنا ال يتغير الفرق بينهما ان العهد القديم يشير الى املسيح بالنبوات)
َ
بينما في العهد  12:11( عبر  َبْل ِمْن َبِعيٍد َنظ

 ل واضح. الجديد تم تحقيقها  بشك
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 ١٢رسم تخطيطى 

 الفرق بين الكنيسة املنظورة والكنيسة غير املنظورة  

 

 

 

 

الكنيسة املنظورة: هي الكنيسة على األرض من املؤسسات والطوائف واعمال البشر حول العالم  

 في جماعات االيمان املختلفه

الكنيسة غير املنظورة : هي الكنيسة التي ستكون في األبدية والتي يجرى األعداد لها هنا على األرض  

ولكن هي كنيسة املسيح التي افتداها بدمه وبرغم ان االثنين هم في دائرة ملكوت هللا وهكذا نجد في 

وعد الذي قطعه  الفهم اإلصالحي لتاريخ الخالص ال يوجد فصل نهائي بين إسرائيل والكنيسة، ال

( أي أنه سيكون أب  17؛    15؛  12هللا إلبراهيم في اإلعالن والتصديق الرسمي على عهد النعمة)تك  

تتبارك، نجد تحقيقه في  لجمهور كثير من األمم وأنه في "نسلِه" فإن جميع عائالت األرض سوف 

إسرائيل الحقيقية وهى  يسوع املسيح. البذرة املوعودة إلبراهيم في عهد النعمة هي يسوع املسيح ،  

الكنيسة غير املنظورة، وكل ش يء من خالل اإليمان فهم متحدون به ويعودون إليه ، وبالتالي ورثة  

 (. 29،  16: 3العهد في كل مرحلة هم أبناء العهد مللكوت هللا )غل 

 

 

 

الكنيسة 

 المنظورة

الكنيسة 

غير  

 المنظورة

 ملكوت هللا 
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 ١٣رسم تخطيطى 

 ملخص أنواع الفكر الالهوتى حول العالقة بين إسرائيل والكنيسة

 

 

 

 

 

أن الكنيسة هي بديل إلسرائيل وأن الوعود الكثيرة التي قطعت إلسرائيل    الالهوت االستبدالييعلم  

املقدس  الكتاب  نبوءات  إن  إسرائيل.  في  وليس   ، املسيحية  الكنيسة  في  تحققت  قد  اإلنجيل  في 

املتعلقة بمباركة إسرائيل واستعادتها إلى األرض املوعودة هي روحانية أو مقتبسة في وعود بمباركة 

 هللا للكنيسة. 

 

 

 

 

 

 

 اسرائيل الكنيسة

 الهوت البقية

Remnant Theology 

 اسرائيل الكنيسة

االستبدال الهوت  

Replacement Theology 
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التقيةيعلم   البقية  ان إسرائيل والكنيسة هي بقية تقية يبقيها هللا وسط انتشار الظالم    الهوت 

، فشل الناس    إسرائيل عند الحديث عن التمييز بين الكنيسة و لتعاود النمو مرة ثانية بمعنى أوضح  

بين   هي    Remnant Israel  إسرائيل بقايا  املفهوم من  الباقية.    إسرائيلو   كدولة  إسرائيلفي التمييز 

 .ليست كذلك كدولة إسرائيلو هيئة روحية ، 

 

 

 

 

 

 

 

ان هناك فرق بين الكنيسة وإسرائيل وال يوجد ترابط بين املجموعتين فاهلل    الهوت الفصليعلم  

له هدف وغرض مختلف لكل منهما، ال يوجد عالقة بين االثنين فال مجال لالمتداد والن خطة هللا  

 لشعبه في القديم تختلف عن عالقة هللا بالكنيسة األن.   

 

 

 

 

 الكنيسة إسرائيل 

 الهوت الفصل

Separation Theology 
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  الفدائية والتي تؤكد على أن خطة هللا إطار لفهم القصة الشاملة للكتاب املقدس في  الهوت العهديعلم 

.  ينظم ىسيادبشكل ومعامالته مع الجنس البشري قد تم وضعها دون استثناء وفًقا للعهود التي وضعها 

ال الوحي  العهد  متميزة:  كتابىالهوت  ولكن  موحدة  عهود  ثالثة   حول 
ً
الخالص  أوال أشخاص  :  عهد  بين 

 .خلصهمأن يعهد االبن  الثالوث في املاض ي األبدي ، والذي وعد فيه األب بإعطاء شعب لالبن كميراثه ، ويت

  
ً
األعمالثانيا جنة  :عهد  في  آدم  على  فرضه هللا  اجتاز  و    عدن  الذي  إذا  األبدية  بالحياة   

ً
رسميا وعده 

 االختبار التجريبي في جنة عدن )وأيض
ً
ِعدَّ على جبل سيناء هو   ا

ُ
يرى كثير من الالهوتيين  أن العهد الذي أ

  عمالما لعهد األ  تفعيلإعادة 
ً
  :د النعمةعه(  وأخيرا

ً
 مع آدم بعد السقوط مباشرة

ً
الذي دخل به هللا أوال

(. في عهد النعمة   15:  3)تك    ويسحق رأس الحية القديمةهزم  يس  ذىاملرأة ، ال  نسل، عندما وعد بإرسال  

)يعد هللا   وتجسده(  فيبنفسه  لل املسيح  املكسور  بالعهد  لشعبه    عمالبالوفاء  اتحادي  نيابة و كممثل 

 اودجميع العهود الالحقة للكتاب املقدس ، مثل تلك التي أكدها هللا لنوح وإبراهيم ودهنا نجد أن  عنهم.  

جميعها مرتبطة ببعضها   كل االنبياءوالعهد الجديد الذي يعد بالوفاء بهذه العهود السابقة في نبوءات  

   عهودالبعض بشكل أساس ي ، كونها  
ً
عهد النعمة األبدي ، الذي يبنى على    تقود الى  لكنها  مختلفة أساسا

الكامل عن العهد    اإلعالنوهذا هو    العهد الجديد الذي افتتح املسيح بدمه  فىبعضه البعض وينتهي  

 .بخالص االنسان

 

 إسرائيل 
 الكنيسة

 الهوت العهد 

Covenant Theology 

 ملكوت هللا شعب واحد 
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 ١٤رسم تخطيطى 

  Two kingdoms or One kingdomهل هناك انفصال بين مملكة هللا ومملكة العالم ؟

الالهوتية ونلخصهم في ثالث مدارس فكرية ظهرت في الفكر املصلح عبر تاريخ تتعدد األراء  

 : الكنيسة

املدرسة  

 الكالسيكية

 املدرسة 

 الراديكالية 

الكالفينية  املدرسة 

 الجديدة 

الفكرية   املدرسة  رواد 

 من هم ؟ 
 مارتن لوثر 

 جون كالفن 
 مايكل  هورتن

 دافيد فاندرنين 
 م كيبراابراه 

 بافنبيك هيرمان 

باالنفصال  بماذا يعلمون؟ يعلمون 
ومملكة  هللا  مملكة  بين 

منظورة  العالم   )االولى 

والثانية   مؤقتة(  أرضية 

 روحية ابدية

 يعلمون بالتفاعل
بين مملكة هللا في السماء 

ومملكة األرض اململكتين  

 
ً
 ظاهرين ومتفاعلين معا

االنفصال  بعدم  يعلمون 

كل  ولكن  اململكتين  بين 

يعيش  ان  يستطيع  انسان 

حياة بشكل صحيح فيعكس 

 ملكوت هللا على االرض

ما هو القانون الذى 

 يحكم كل مملكة؟

يحكمها  املنظورة  اململكة 

والقانون  الشريعة 

من   الطبيعي  املوضوع 

منظورة  الغير  أما  البشر 

 يحكمها رسالة االنجيل 

الكنيسة يحكمها النص  

 . الكتابي

القانون  الدولة يحكمها 

 . الطبيعي

أوضح    الكتابيالنص  

القانون     الطبيعي من 

 الذى يحكم البشر 

 في كل الخليقة  من خالل الكنيسة   في داخل نفوسنا   اين يتحقق خالصنا؟ 

املهنية   حياتنا  هل 

 جزء من مملكة هللا؟

العاملية  املهنية  الحياة 

 ليست جزء من مملكة هللا 

في   الرعاة  عمل  فقط 

الى الذى  الكنيسة   ينتمى 

   ملكوت هللا

وحياتنا املهنية  كل االعمال  

 جزء من ملكوت هللا
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 ١٥ تخطيطي رسم 

 كيف أعلن هللا عن نفسه؟ 

 من خالل في الوجود اإلنساني 

 

 

 

 

 

 
 اإلعالن الكامل:

 في يسوع املسيح  تم 

 انسان كامل  وتجسد 

 اله كاملو 

 
ً
 الكلمة صارت جسدا

 ١٥:١ كولوسي

 ٣:١عبرانيين 

 

 

 

 

 

General revelation 

 األعالن العام 

Special revelation 

 األعالن الخاص 

 في الخليقة

creation 

 من خالل    في العالم 

والجوع   األخالقية  الخبرة 

التاريخ  الطبيعي للدين وفى 

 . البراهينومن خالل 

 الكلمة املنطوقة فى الكنيسة  

 الكتاب املقدس

 الكلمة املتجسد

 من خالل تجسد املسيح 
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 ١٦ تخطيطيرسم 

 العلوم اإلنسانية  مععالقة علم الالهوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحق والخير والجمال ويقودنا الى فهم   ت يتم دراسة العلوم املعرفية في ثالث مجاال بحسب الفلسفة  

العالم من حولنا عن طريق دراسة علم الطبيعة وحقيقة أنفسنا عن طريق دراسة االنسان وحقيقة 

 لهيات )الالهوت( هللا عن طريق دراسة علم اإل

 نظرية المعرفة 
 دراسة الحق 

Epistemology 

 االخالق علم 
 دراسة الخي  

Ethics 

 علم الجمال 
 دراسة الجمال

Aesthetics 

 الالهوت دراسة 

Theology 

 دراسة االنسان 

Anthropology 

 دراسة الطبيعة

Natural philosophy 
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 ١٧  تخطيطيرسم 

 ع االيمان في وجود هللا اأنو 

   Theism: التوحيد -١

 االيمان باهلل الواحد  املنفصل عن العالم 

 

   pantheismوحدة الوجود :-٢
 من مظاهر هللا

ً
  االيمان بأن الكون وهللا متساويان وأن الكون مظهرا

 وهي االعتقاد بأن الحقيقة متطابقة مع األلوهية أو أن كل األشياء تشكل إله
ً
   ا

ً
. وجوهري  شامال

ً
 ا

 والسيخية والهندوسية    ال يعترف اإليمان بوحدة الوجود بإله شخص ي مميز مثل الكونفشيوسية  

       

  panentheism:وحدة املوجود  -٣

 وكل ش يء هو هللا   االيمان بأن هللا أكبر من الكون ويشمله ويتداخل معه

 

 

 process-relational panentheismوحدة التبادل :  -٤

 بين هللا والعالم ال نهائية تفاعلية االبداع في وحدة تبادلية   وحدة 

   اإلصرار على أن هللا في بعض النواحي مؤقت ومتغير
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 ١٨ تخطيطيرسم 

 

  الكتابيالالهوت 

Biblical Theology  

 بانوراميه يحكى قصة واحدة 

 

 

 

                     Fulfilment                                                     Promise                  

 الخالص تم الوعد به من خالل األنبياء في العهد القديم  

 وقد تم بالحقيقة في يسوع املسيح في العهد الجديد  
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 ١٩  تخطيطيرسم 

 مراحل إعالن هللا عن نفسه للجنس البشرى :

 

 

 

١-natural revelation  

 ١:١٩مزمور 

 ٦:٩٧مزمور 

 ٢٠:١رومية

٢-conscience  

 ١٥:٢رومية 

 ١٠:٧كو ٢

٣- low  

 ٢٠:٣رومية

 ٢٤:٣غالطية

٤-Jesus Christ  

 ٢-١:١عبرانيين 

 ٩:١٤يوحنا

 ١:٥رومية
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 ٢٠ تخطيطيرسم 

 

 الخط الدرامي لخطة هللا في الفداء !! 

 

 
 هللا خلقنا على صورته   الخلق:

 

 

 
 االنسان لم يستطيع ان يحافظ على الحرية  السقوط:

 وتم االنفصال عن هللا

 

 
 هللا خلصنا من خالل عمل املسيح وبصليبه وبموته وقيامته  الفداء:

   new creationصار لنا حياة جديدة، خليقة جديدة 

وسوف نرى بعمل روحه  وهو يقدسنا بدم صليبه فقد تبررنا وأصبح هناك عالقة مع هللا  

 األبدية مجده في 
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 ٢١رسم تخطيطى

 يركز الرسول بولس على اربع ركائز لعملية التلمذة

 

 رحلة التلمذة مع املسيح : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صديقى القارئ  

ثق انه يحبك ويريد هل تقابلت مع محبة املسيح ارجو ان تصلى وتطلب غفرانه ومحبته و 

في   تكون  فيوميا  للمسيح  التبعية  في رحلة  فهل تستجيب وتكون مشارك  خالص نفسك 

 . االرتفاع وتتعلم كيف تكون اكثر شبها باملسيح

الحياة  الى  يديرها  هو يعرف  الحياة  لرب  واقبل غفرانه وسلم كل حياتك  واعترف  صلى 

 األبدية.  

 نعيش للمسيح

٨:١٤رومية  

 ننمو مع املسيح 

١١:١٣كو١  

 نفهم عمل املسيح

٢٢- ٢٠:١أفسس   

باملسيح هنتشب  

١٩:٤غالطية   
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