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 الالهوتى  شهدامل
 الشرق االوسط في  
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 القس رفيق إبراهيم
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 الفهرس 

 املقدمة

 

 الفكر الالهوتى والواقع االن!: األولالفصل 
 الفكر الالهوتى في الحياة العملية؟إلنعكاس هل من ضرورة 

 

 الفصل الثانى: الصوت الالهوتى واملجتمع رد فعل أم فعل؟؟  
 ؟اليومية كيف نقود املجتمع في تجديد الفكر نحو قضاياه الحياتية

 

 ! تحليل قضايا الساعة والصوت الالهوتى للكنيسةالفصل الثالث: 
 م ٢٠٢٠م حتى  ١٩٨٠من  العربىسنة من تاريخ الكنيسة في العالم  ٤٠رفي أخ

 

 الفصل الرابع: الفكر الالهوتى والصوت النبوى!! 
 كيف يكون لدينا وسيلة للتأثير بالفكر الالهوتى في عاملنا العربى

 

 الخاتمة
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 املقدمة 
أو ربما  محدد    هل يمكن وصف الكنيسة في العالم العربى بكنيسة بدون إنعكاس الهوتى

تأثير في قيادة الفكر نصفها بأن لها    هل نستطيع أن  دوائر محددة أوالتأثير في    محدود  

سمع ربما نقول أن الفكر الالهوتى يكاد ال ي    ،نسان األساسية في الحياةبالنسبة لقضايا األ

في دوائر    الكنائس وحتى إذا خرج فهو في أضيق الحدود  و كليات الالهوت  خارج جدران  

قليدية ضاربة في التارخ املسيحى منذ القرن األول  برغم وجود كنائس ت ثقافية محدودة و 

في بالد    ف نما كيان انجيلى متعدد الطوائإال إنه   ،امليالدى وحتى االن في بالد العالم العربى

 وجود كنيسة انجيلية   ثيرات مختلفة بسببأالشرق األوسط من املحيط الى الخليج وثمة ث

وتأريخ ما حدث   وهذه الحالة تستحق الدراسة  كثر من قرن ونصف من الزمان في الشرق أل

 . في هذه البقعة من االرض  كفكر مصلح إنجيلى  تجارب واحتكاك الكنيسةواالستفادة من  

 

انه   الالهوتى  السيبقى  إال  الفكر  هل    سؤال 
ً
عموما التحرر  االنجيلى  حركات  في  ساعد 

على سبيل املثال وهل كان له دور في القرار  وحركات التحرر االجتماعى من الطبقية  الوطنى  

 ؟وهل له تأثيرات على النهضة التعليمية أو االقتصادية السياس ى في أحوال هذه البالد 

وماذا عن التعليم ؟  هل تأثرت الحياة االقتصادية بالفكر الالهوتى القادم من الغرب ؟   

اال  الحياة  تأثرت  االنجيلى؟   وكيف  الالهوتى  الفكر  بوجود  شباب جتماعية  هل  واالن 

 الشرق األوسط يتأثرون بالفكر االنجيلى !!

صغر من أن أبالطبع هذا الكتاب  ،  على الساحة  هل كان هناك انعكاس وتطبيقات عملية

نحاول أن نعطى ملحة ولو سريعة عن أهم القضايا التي تعامل سيجاوب على كل هذا لكن  

 التعليم الالهوتى االنجيلى.معها 
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القول    وعالمه  أنستطيع  تغيير  كان سبب  العمل  قادة  لدى  الكتابى  الالهوتى  الفكر  ن 

راب منه عن تاالقالى  ولكن املشهد يحتاج    ،بالطبع حدث تغيير  فارقة في تاريخ الكنيسة؟

ب!!  قرب   التحليل  الكتاب  هذا  من  ونحاول  التأثير  هو  وما  القضايا  هي  ما  قدر لنعرف 

إذا كان   .وتأثيرة على القضايا املختلفة اإلمكان ملشهد التعليم الالهوتى في الشرق األوسط

ن نتعلم من التاريخ ونبدأ في وضع  أومتى حدث؟ وهل نستطيع  !!  وأين  !!  هناك تأثير فما هو  

األنعكاس في  شكال يسهل تناولها وتطبيقها في بيئة عربية لضمان قوة أالفكر الالهوتى في 

 .اليومية قضايا االنسان العربى الحياتية

عن املوقف الالهوتى بين املاض ى والحاضر ورسم   هذا الكتاب مجرد محاولة لوضع تصور 

يؤثر في بيئتنا   السياق  وسطىأشرق    نحو الهوت عربى معاصر خارطة طريق للمستقبل  

 فى هذا الوجود.
ً
 ويصنع فرقا

 

 القس رفيق ايراهيم 
 ٢٠٢١يولية  ١٧مريتا 
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 الفصل األول 

 الفكر الالهوتى والواقع االن!  
 هل من ضرورة إلنعكاس الفكر الالهوتى في الحياة العملية؟

 

لحالة التي  صادق لقيم  تن يحتاج نظرة صادقة مع النفس و ن الواقع األ إمما ال شك فيه  

مستوى الالهوت العملى  على  الالهوتى و سواء على مستوى التنظير  ،  تعيشها الكنيسة االن  

   قاته املتنوعة في الكنيسةيطبتفي  
ً
على مستوى العمل املرسلى والعمل الرعوى في    وأيضا

  .بالد الشرق االوسط

من   ما حدث  املثال  سبيل  كانت  لألفكار  ستجابة  إفعلى  كورونا  جائحة  وقت  الالهوتية 

 
ً
   ،فى تناقض  متباينة واحيانا

ً
البعض مستخدما فى تفسير ما يحدث  وظهر  وكل   ،الكتاب 

مدرسة الهوتية عبرت عن نفسها فى وقت كورونا وبحسب الخبرة السابقة للكنيسة هي أن  

  الهوتيةأفكار  نتشارإتساعد على األوبئة 
ً
 في وسط الشعور بالخوف من املوت  خصوصا

تتعلق بالسبب وملاذا وبكيفية حديثنا عن هللا ،    فالناس فى وسط الوباء يطرحون أسئلة 

وتعامالت هللا في املاض ي ، أظهرت   .واملسيح ، واإلنجيل ، ومشاكل فهم الثالوث ، والرجاء

 
ً
ا البعض منها كان مأ  ،بالصحة والسالمة العامة  الردود املخلصة عناية شخصية واهتماما

 متطرف فرفض وقال كورونا لن تمس اجسادنا فى اسم  
ً
هو    املسيح !! األمر املذهل أيضا

من توقع املجئ    !!ثكيف وفرت تفسيرات اإلنجيل األطر الالزمة للمعنى والفهم ملا كان يحد

من   للمسيح وعالمات ظهوره وهكذا  الكوارث بشكل    التي  األفكارالثانى  تنتشر وسط 

 عام.

اليوم  سبب سؤال مفيد أن نسأل عن  بالطبع   الذي   ؟ما يحدث  الوباء  التوتر  يثيره هذا 

 
ً
وغير مريح وصراعات دولية ويكمن  بين الدول وبعضها  في خط حدودى مرتبك    يكمن أيضا

وما إذا كان ينبغي    !!  هذا التوتر بين الحاجة إلى إيجاد نوع من املعنى لوجود الفيروس نفسه
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الثانى   للمجئ  نستعد  هو    ؟ان  هل    !! حدث  للحكم   بدايةوملاذا  حداثة  أكثر  لعرض 

وكورونا بسبب    ورتقبلي؟ ربما كانت االجابات االكثر انتشارا ان هللا ال يجرب بالشر املس

  !سلوكنا الغير صحى

 

فيروس  إنحصار  ما يحدث االن بعد  و   التي تتبع الالهوت التدبيرى   زدادت التفسيراتإربما   

وسوريا طالبان في أفغانستان وداعش في العراق  حركة  وعودة    بعض البلدان  في  كورونا

العالم   من  متفرقة  أماكن  في  اإلرهاب  للتعبيرات  وقد  وحروب  األخير  الصعود  أدى 

الراديكالية عن اإلسالم من خالل تنظيم الدولة اإلسالمية إلى خلق حاجة أكبر للمصالحة 

 .والحوار بين األديان  والحوار في العالم العربي

 

الالهوتى    قامت بها كلية الالهوت املعمدانية العربية بلبنان مع بعض قادة التعليمندوة  

والّتعليم الالهوتي في سياق الشرق األوسط: بين    19كوفيد    -:  1بالشرق األوسط تحت عنوان  

 التحّديات املتصاعدة والفرص الناشئة.

املشكالت   حول  دارت  الندوة  تناولتها  التي  األفكار  التعليم  ملخص  برامج  واجهت  التى 

والعاملي،  واإلقليمي  املحلي  الصعيد  على  معقدة  تحديات  األوسط  الشرق  في  الالهوتي 

ب في املنطقة
ّ

وها    ،وذلك في مسعاها لتحقيق رسالتها املتمثلة بتقديم تعليم هادف للطال

امل  وباء كورونا  في مواجهة  ّية 
م
العامل القافلة  إلى  اليوم  تنضم  البرامج  ستجد وغير هي هذه 

 املسبوق.

اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس على نحٍو دؤوب بغية تعديل البرامج    مجالسلقد عملت   

  2020األكاديمّية بحيث تتكّيف مع الواقع الجديد لهذ الوضع املتفاقم. فلقد أثبت عام  

 
ً
التعليمية الالهوتية وما كانوا يستعدون   للعديد من املؤسسات  على أّنه زمن شائك حقا

 
1 https://abtslebanon.org/ar/ 
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على   للحصول  تتسارع  الكليات  كورونا  فيروس  جعل  االنترنت  على  برامج  وجود  من  له 

 منظومة ملساعدتها في تقديم برامجها عبر شبكة االنترنت.

أّن    غير  أكيد،  أمٌر  هو  األوسط  الشرق  في  وفّعال  حيوي  الهوتي  تعليم  إلى  الحاجة  إّن 

بهم على أقل تقدير. ومع   مستقبل املبادرات التعليمّية في األشهر واألعوام املقبلة هو أمر م 

الالهوت   كليات  وإعداد  الكنيسة  لتحفيز  يعمل  هللا  أّن   
م
الثقة يعّزز  فاإليمان   ذلك، 

 ام بأدوار هادفة في سبيل خدمة امللكوت.  واملدارس للقي

ستنتهي أزمة فيروس كورونا املستجد، وسيستقر "وضع طبيعي جديد،" ولكن ما سيكون  

تأثير هذه اللحظة التاريخّية، وكيف ستؤدي االستجابات الحاضرة إلى تغييرات دائمة؟ 

الراهنة   للتحديات  تام  بإدراك  تتسم  جادة  محادثات  األسئلة  هذه  اعتناق  تستدعي  مع 

  .الرجاء في خطط هللا الصالحة للكنيسة

، فمن املدهش بسبب الهجرة والحروبفي منطقة يبدو أن املسيحية تتراجع فيها    الغريب

من   ما يقرب  هناك  أن  الحياة،  قيد  الالهوتى على  التعليم  وبرامج   20أن  وكلية  مدرسة 

ب  
ً
عموما املصلح  للفكر  تنتمى  املتعددةأالهوتية  االرثوذكس ى  ناهي  طيافه  التيار  عن  ك 

نما عدد هذه    والكاثوليكى وعدد الدراسات الالهوتية املتاحة لشعوب الشرق األوسط،

فيها   ، وتم تأسيس مراكز بحثية  املاضية  العشرين  السنوات  في  املؤسسات بشكل كبير 

الالهوتية   املؤسسات  هذه  وتضع  إسالمية  خلفيات  من  بها  ويدرس  املجتمع  مع  تندمج 

 عقيدة اإلنجيل  األساس لك
ً
ممارسة  مع  ثير من الخير في الشرق األوسط ، حيث تنسج معا

 .)الشق النظرى مع الشق العملى( اإلنجيل

فى ورقة بحثية قدمها دكتور وجية يوسف)رؤية التعليم وأزمة الهوية(  لسنودس النيل  

وفاعلية تأثيرة على تشكيل فكر  كلية الالهوت    فياملستخدم  االنجيلى تكلم فيها عن املنهج  

ننا كنيسة مصلحة في الشرق األوسط البد ان تعبر مناهجنا عن هذا فعلى إالطالب وبما  

االنجيلية  للكنيسة  ملك  الالهوت  كلية  أن  هي  اثارتها  تم  التي  القضية  املثال  سبيل 

الكنيسة ونظام  وعقيدة  بدستور  تلتزم  ان  وعليها  مصر  في  كلية  املشيخية  ليست    فهى 
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ليبرالية   مستقلة  بهوية  تدار  به  مستقلة  تنادى  الذى  املصلح  الفكر  تتبنى  ان  عليها  بل 

الكنيسة بعيد عن الجمود الفكرى فنحن نقبل اآلراء ولكن يكون لنا قدرة نقدية وردرو  

 على ما يثار على ساحة األفكار الالهوتية.

 

 !! هي عملية فى رأى الهوتى ان نتوحد  على أن توحيد اآلراء أو  لكن دعنا نتفق من البداية  

الالهوتي  الفكر  تاريخ  في  الرئيسية  السمة  هو  فالتنوع  ممكنه  العموم  لكن  ،  غير  على 

نحتاج ان يكون لدينا ثقافة الهوتيه تجعلنا قادرين على التمييز وعندما نستمع الى رأى  

فعلى سبيل املثال نجد الفكر  !!  ى فريق ينتمى  أنستطيع تصنيف هذا الفكر ومعرفة الى  

املنابر املشيخية يعلم بالفكر  البعض من على  الكلڤينى فنجد  الفكر  فى مقابل  االرميني 

ويطبق هذ تعاليمه وحيااالرميني  فى  ثانوية ،  اليومية  تها  البعض هذه قضية  يقول  ربما 

ولكنى أراها دليل على هوية الفكر ومدى املصداقية بين النظم واللوائح املكتوبة وما يطبق 

 رض الواقع.أبالفعل على 

 دراسة حالة من ارض فلسطين:  

وبناء      ى عن عودة اسرائيلالالهوتالفكر  على األرض وبسبب    الواقعيةمثال من التحديات  

التي تواجه  و في منطقة الشرق األوسط  وصل بنا الحال الى صراعات  في اورشليم  الهيكل  

الفلسطيني    الشعب 
ً
 والعربى    خصوصا

ً
اليهود    ، عموما بعودة  الخاص  الالهوتى  الفكر 

 . وتمكينهم من األرض

هي دعوة من  و  Kairosر وثيقة كايروس اصدإالعرب ب لذلك قام مجموعة من الالهوتيين 

 بإعادة التفاوض    ىقادة فلسطينيين مسيحيين للتعايش السلمي في األرض 
ً
املقدسة، بدءا

على حقوق "شعبين" و "ديانات ثالث" في القدس. يبدأ الهوت الوثيقة باإلصرار على محبة 

قوًيا.    
ً

عمال أحيانا  يتطلب  الذي  األمر   ، لآلخرين  املسيحية  واملحبة  الناس  لجميع  هللا 

ير دولة دينية تعارض وثيقة كايروس علماء الدين الذين يستخدمون الكتاب املقدس لتبر 

  ، بنتائج  في األرض املقدسة  الة دراسات متخصصة والوصول  وهذا تحدى كبير يحتاج 
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  ئوالبد من االتفاق مبد  اتساعد املسيحيين العرب على تناول هذا النوع من القضاي
ً
ن  أيا

 . الحياة  في للمسيحيين الفلسطينيين واملسلمين "حق طبيعي" في العيش

 من العمل السياس ي ،  أملهم   الفلسطينيون يضع  
ً
قائلين إن "املقاومة    بالسالم على هللا بدال

الرسول بولس بعدم   إلى تصريح  بالحب" هي "حق وواجب على املسيحي". تشير الوثيقة 

   ربما لممقاومة الشر بالشر ،  
ً
 من ذلك إلى إزالة    يصل إلى حد إدانة اإلرهاب ، داعيا

ً
بدال

 . "جذور" اإلرهاب

د في  ار الهوتية تساعونعمل على تقديم أفك  (جذور اإلرهاب)ربما نحتاج الى تعريف كلمة  

 
ً
 في املجتمعات العربية وتنزع جذور اإلرهاب !!  تبنى مبادرات تصنع فرقا

وال نستطيع استخراج العالم العربي فكر نسج القرآن في نسيج  لقد تم  على سبيل املثال،

، وهذا مثال عملى على الدور النبوى للفكر الالهوتى  الخيوط اإلسالمية من النسيج العربى

املجتمع فالالهوت ليس مجرد أفكار جميلة على ارفف املكتبات بل فكر يغير الواقع  في  

 ويصنع أمر 
ً
  جديد  ا

ً
املجتمعات الغربية   فيوهذا ما تم    في حياة البشر في الزمان واملكان  ا

 . هذه املرحلة فيفكثير من رسم السياسات تأثر بالفكر الالهوتى السائد 

 

ا في  الذين يعملون  التأحد املرسلين    بعض املسلمين إن  يقول:  الالهوتية    عليميةلحقول 

لن يأتوا ليسألوا عن اإلسالم. النقطة التي تريد الوصول  ولكن  ي.  تويمكن للبعض منهم زيار 

ليس عن    -إليها مع هؤالء ]الرجال[ هي الحصول على ثقتهم ، لذلك سيبدأون في سؤالك  

وهنا تبدأ الفرصة في الحوار البناء والذى يكون في حالة    ." اإلسالم ، ولكن عن املسيحية

فكرى وليس االمر مجرد عضالت من الذى  ثقة بين الطرفين والحوار راقى على املستوى ال

 يكسب ويحقر من شأن االخر.

أن يتحدثوا اإلنجليزية مع األجانب الذين يعيشون وهذا حقيقى فاملسلمين العرب يريدون  

هذه فرصة عظيمة لتبادل   وربما  ؟؟في بالدهم والسؤال الطبيعى حدثنا عن مسيحيتك
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ن اطراف مثقفة واعية تدرك املوقف  مناخ صحى وبيوتوصيل رسالة االنجيل في  الحوار  

 والزمان واملكان املناسب. 

التربويين    يوجد من  يستخدمون  العديد  الذين  العالم  من  املنطقة  هذه  في  الالهوتيين 

٪ منهم مسلمون.  90  مليون عربي ،  350معرفتهم باإلسالم واللغة العربية كجسر يصل إلى  

ال يمكن أن تستمر    أن املحادثة  للغاية تجدوفي هذه الثقافة املسلمة للغاية والعالئقية  

 اإليمان أو السياسة. أمور العقيدة و ملدة خمس دقائق دون الخوض في 

 

 بالطبع  
ً
املهذب وعدم الحديث للفكرة األمريكية عن الحديث الصغير    هذا مخالف تماما

الدين    لحدوث مشاكل،  ياسةالس  وأفي 
ً
النوع من    تجنبا العربية، هذا  الثقافات  في  لكن 

ضروري  وهو  متكرر،  تجده  ،  الحوار  مكان  كل  "وفى  حواره  في  املرسل  من  ويقول  ليس 

 
ً
السارهو  "حتى يكون يسوع    الضروري أن يكون اإلسالم" شريرا أن  "    الخبر  ربما نحتاج 

نفصل بين شيطنة االخر !! ومحتوى رسالة االنجيل!!  فنحن نقدم الرسالة بقلب محب 

 بغض النظر عن ما يعتقده االخر!! 

عمل نعمة هللا في اجتذاب من يتفاعل  علينا ان نتحاور لتوصيل حق االنجيل املعلن ونترك  

القدس الروح  االفكار  برغم ذلك   !!!   مع عمل  منذ  تتصارع  املسيح  كنيسة  فى  الالهوتية 

  !!البداية ولهذا ظهر كم كبير من التنوع الطائفى فى املسيحية

فكل صاحب فكر يقود االخرين فى تأسيس كيان والن االنسان كائن عالقاتى ويعتمد فى 

حياته على العالقات فكانت اختالفات الرأى مجرد شماعة لخلق تكتالت بشرية تستريح  

تفا فى  فى الكيمياء  فساد  هناك  ان  نادى  فمن  نظرى  وجهة  من  هذا  عالت شخصياتهم 

العقيدة لدى البعض كان فساد فى العالقات أوال قبل االراء التعليمية وتم اتخاذ اختالف 

 . الطوائف واملذاهب املسيحيةالفكر كوسيلة لتقسيم هذا العدد الكبير من 
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تصدر عن شخص يطلق عليه الهوتى يحتاج أن يكون مر بمراحل    ن اآلراء  التىأالحقيقة  

 كثيرة  وبأختصار شديد الالهوتى هو من تلمذ االخرين ال الى أفكاره بل أفكار كلمة هللا؟ 

 

 من هو الالهوتى ؟ 

 

يلزم لتكون عالم الهوت؟ الكثير من التدريبات والدراسات بداية من الفلسفة    ما الذى

وغيرها من االدوات البحثية التى تمكنك واللغات الكتابية  والعلوم الكتابية واالنثربولوجيا  

الفعلى   والواقع  املقدس  الكتاب  مع  يتسق  بشكل سليم  الالهوتية  املعلومة  من صياغة 

في قاموس ويبستر ، فسترى  T ذا كنت ستنتقل إلى الحرفللوسط الذى تعيش فيه ، وإ

عرَّف على أنه دراسة هللا وعالقة هللا بالعالمTheology أن علم الالهوت   يركز علم   ، وم 

وما يحيط بها     ةالالهوت على الدراسة العقالنية للتاريخ الديني والقضايا الدينية الحديث

.
ً
 من قضايا تهم الشأن الكنس ى عموما

يوجد معظم الالهوتيين في املعاهد  ،  هللامعرفة  في البحث عن  أساتذة   وتيون هم  الاله

الالهوتية بعضهم يهتم بالتنظير واالخر باالمور العملية التى تحتاجها الكنيسة فى خدمة  

تالميذة  يعلم الالهوتي   ،روادها ويدرسون النصوص الدينية ويمررون ما تعلموه لآلخرين

وهنا نستطيع القول إنها عملية تلمذة    بدوره بتعليم الشخص العاديويقوم روحى  كقائد  

 .حقيقية ونجاحنا فيها سيحقق ملكوت هللا وانتشاره

يقض ي الالهوتيون ، كثير من الوقت للبحث باستخدام أدوات وأساليب البحث الكتابي 

أنه شخص  يوصف الالهوتي على  .، كما يقضون قدًرا كبيًرا من وقتهم في القراءة والكتابة

  
ً
 مهنيا

ً
 ، ومؤهال

ً
يدرس طوائف متنوعة من ثقافات عديدة ، وهو مسؤول كتابًيا والهوتيا

 
ً
 روحيا

ً
 ، وناضجا

ً
يسعى الالهوتي إلى رفع عقله إلى التأمل في هللا ومن ثم يسعى إلى  .، وذكيا

 ه.فهم ما يؤمن ب
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الالهوتية بهذه الطريقة: "نحن مدرسة دينية تقليدية    كليتهيصف أستاذ في العهد القديم  

ذات منهج قوي ، ونقوم باألشياء التقليدية بشكل جيد ، ولكننا أيًضا حساسون لكيفية 

 قيادة الروح للكنيسة في أشكال جديدة ومجاالت جديدة من املشاركة والخدمة في العالم

ا. إن دراسة هللا هي مسعى مدى املكاسب املادية ليست في ذهن معظم الالهوتيين حًق  ."

الحياة دون أي ضمانات في العثور على االجابات !! ربما تقول وملاذا بذل املجهود طاملا ال 

يوجد عائد ؟ ربما تكون على صواب ولكن العائد الحقيقى حينما يستيقظ ضمير املجتمع 

!!!  من املبادئ التى زرعها الالهوتى فى قلوب تالميذه وهم بدورهم علموا 
ً
 اخرين ايضا

ال يستحق ذلك العناء !! الالهوتى هو ضمير االنسانية الذى يقول لها الى اين املصير ؟؟  أ

 !! ويقود االنسانية الى تحقيق ملكوت هللا هنا واالن

 
 

 

  !! رحلة الالهوتى االكاديمية

يأخذ درجة أبعد   الدراسات  من  معين  فى مجال  الالهوتى  ول خمس سنوات من دراسة 

اعتمادها من معاهد علمية متخصصة   اكاديمية يتم  الالهوت وهى درجة  فى  الدكتوراة 

النقطة العالم وعند هذه  يكون   .حول  أن  املحتمل  اخرى من  بعد مرور خمس سنوات 

باإلضافة   .أنشأ مجاالت خبرة واضحةالالهوتي قد نشر كتابين أو مشاريع بحثية كبرى و 

املنصب قبل  األخيرة  الخطوة  وهي   ، مشارك  أستاذ  إلى  ترقيته  تمت   ، ذلك  يتمتع  .إلى 

األساتذة املشاركون بمزيد من التحكم في جداول التدريس الخاصة بهم ؛ من املحتمل أن 

الفصو  من  واملزيد  املنخفض  املستوى  ذات  الفصول  من  أقل  عدد  بتدريس  ل  يقوموا 

الدراسات  وطالب  سًنا  األكبر  الجامعيين  الطالب  مع  تخصصهم  مجاالت  في  والندوات 

باإلضافة إلى ذلك ، نظًرا ألن التسويق األكاديمي يتم تحديده من خالل االحتياجات  .العليا

 وبعد ذلك يصبح األساتذة أكثر قدرة  
ً
املحددة للجامعة وللخبرة واحتياج الكنيسة ايضا

امل بين  التنقل  الالهوت.وبعد على  العلوم  في  أنفسهم  بتأسيس  قيامهم  أثناء  ؤسسات 
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انقضاء عشر سنوات، إما أن يكون الالهوتيون قد عملوا في الجامعة التي بدأوا فيها ، أو  

!! رحلة شاقة  الى غير رجعة  املهنة  تركوا  أو   ، وجدوا جامعة أخرى ستمنحهم مناصبهم 

كن دكتوراة فى شهر او ثالثة شهور ال يتم وهذا ما يتم فى اغلب كليات الهوت الغرب ول

 !! هذا اال فى شرقنا الحزين

 

 املشهد الالهوتى والتعليم الالهوتى: 

 

يثبت لى كل يوم ان سبب فوض ى التعليم الالهوتى ان العطب فى من يعطى لنفسه الحق 

ن يعطى شهادات غير معتمدة وبدون أى دراسات تذكر فقط حبر على ورق بال محتوى  أفى  

وال حتى رصيد من الخبرة مثل الشهادات الرعوية و على اى مستوى يفعلون ذلك لالسف  

ق التى  املسيح  كنيسة  مستوى  واملحاسبية  على  واالستقامة  الحق  تكون  ان  البد  اعدتها 

عندما يسألنى شخص هل الدراسات الالهوتية التى تقدمها معتمدة اقول له الصدق هى  

دراسات اونالين هدفها تنظيم معلوماتك ولكن ليست على مستوى التدريس االكاديمى  

وافرها فى اى برنامج  فاالعتماد االكاديمى يستلزم منظومة معقدة من الشروط التى يجب ت

االعتماد  يأخذون  طاملا  لهم  حق  وهذا  الكثير  املالية  الرسوم  من  ولها  محترم  الهوتى 

 الذى احب ان اقوله ليس العيب فى من يحب الدراسة 
ً
االكاديمى من جهات محترمة عامليا

 .ويريد تنظيم معلوماته بل من يتسابق على لقب ليس من حقه ويستقوي به

ن حالة ضعف عام فى كنيسة املسيح العربية ولزم ان نصححه علينا ان  ربما ينم هذا ع 

يأخذ   ومن  معتمد  غير  وبعضها  معتمد  بعضها  الين  اون  املفتوحة  الدراسات  ان  نقول 

اللقب يكون قد حصل على شهادة بالدراسات والتقديرات التى درسها وليس مجرد كتاب 

ان   قبل  انفسنا  مع  متسقين  نكون  ان  نحتاج  قدير للقراءة  اله  يوجد  البشر  يحاسبنا 

ان  يساعدنا  والرب  وهناك  هنا  بأمانه  وكالتنا  حساب  ونقدم  فالنحترس  الكل  يحاسب 

 .نتوب كافراد وكنيسة عن فوض ى التعليم الالهوتى فى الشرق 
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علينا ان نتكلم بصراحة فى األهمية إلشراك املرأة في التعليم الالهوتي في منطقة الشرق  

 األوسط وشمال  
ً
لتشجيعهن على    إفريقيا ، ليس فقط لكى نثبت للغرب تقدمنا ولكن أيضا

 . اتباع دعوة هللا بغض النظر عن السياقات األبوية الذكورية التى تمنع ذلك

  
ً
   فعندما تكون املرأة العربية مؤهلة كتابيا

ً
، األمر الذي سيفيد في نهاية املطاف  والهوتيا

وعلينا ان نعمل لتكون املرأة  ،املأمورية العظمى  التعليم الالهوتي والكنيسة ألنها تحقق

هى  ففى عملية املشاركة الكاملة في عملية التعليم الالهوتي ولنمو الكنيسة،فلها وجهة نظر  

 لتأهيلهن لعمل الخدمة وبنيان 
ً
نصف الخدمة فى مجتمع الكنيسة وعلينا العمل بكل قوة

 . الكنيسة

 

نفسه   الوقت  الهوت  وفي  كليات  عشر  تجد  الخمسة  يتجاوز  الهوت  )عددهم  كلية 

متعددة   العربية( لطوائف  باللغة  و  تدرس  كورساتها  البكالوريوس   أغلب  درجات  تقدم 

وهناك   وتجد االن برامج التعليم عن طريق االنترنتوالدبلومات والشهادات في الالهوت.  

ديم املواد عبر االنترنت خصوصا جهود كثيرة بذلها رجال في حث املؤسسات الالهوتية لتق

 . عليهاوالتقدير  جهود تثمن ولهم كل الشكر  في وقت جائحة كورونا والتباعد االجتماعى

 

االجابة نقول انه طاملا كانت    ؟     لعلوم الالهوتيةلتعليم ا ما هو املاض ى والحاضر واملستقبل  

عنها ويكتبون  يدرسون  دين  علماء  هناك  كان  دينية،  نصوص  القديس   .هناك  يعتبر 

درس  
أوغسطينوس وتوما األكويني من أشهر الالهوتيين األوائل الذين ما زالت كتاباتهم ت 

اليوم الثامن عشر عندما  ،  حتى  القرن  أوائل  في  أمريكا  في  الالهوتية  الدراسة  كان  بدأت 

 
ً
، تأسست   1812في عام  ولتدريبهم و  أو اثنين تحت وصايتهم  الرعاة األفراد يأخذون طالبا

كان هذا أول معهد يركز   .املدرسة الالهوتية للكنيسة املشيخية في برينستون بنيوجيرس ي

بل   املئات  يوجد  واالن  العالم  فى  وعلمية  منظمة  منهجية  بطريقة  الالهوت  تعليم  على 
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لم من املدارس والكليات الدينية والبرامج الدينية الجامعية التي تركز االالف حول العا

 على دراسة هللا فى فروع متعددة !!

 

الالهوت !!! وهذا بمثابة القول   ىننا فى فترة ما بعد الحداثة لن نحتاج الإوالبعض يظن   

النبو  الصوت  سيبقى   !! الحداثة  بعد  ما  فى عصر  االنسانى  للضمير  نحتاج  ال  فى اننا  ى 

والنصوص   كلمة هللا  خالل  من  االنسانى  الضمير  نبض  عن  يعبر  الالهوتية  الدراسات 

 إالقديمة والتى سطرت فى مجلدات حفظها التاريخ االنسانى ستظل  
ً
ندرس منه    رثا غنيا

 نرتوى منه فى مواجهة جفاف العالم وعطش املادية التى نعيش فيها  
ً
 وتراثا

ً
فيعكس نورا

لها ماض ى وحاضر ومستقبل وفى كل عصر سنحتاج الى جرس انذار والروحانية الالهوتية  

من الالهوتى حتى ال ننجرف فى طريق الالعوده بل نطور ونغنى االنسانية بما يريده هللا  

 !! منها

 

 السياق االسالمى والتعليم الالهوتى:  
 
 

بتدريس مقرر دراس ي عن اإلسالم ، ولكن  تقوم  كليات الالهوت في الشرق األوسط أغلب 

يكون   أن  به  قصد  ي  املسيحية  منهجال  عن  الطالبفقط  للدفاع  يقرأ  الكتاب   .     لبعض 

ما نحتاج تطوير هذه املناهج  بور   ،اإلسالميين ويتعلمون عن اإلسالم من املسلمين أنفسهم

 عن ما نؤمن بهألتكون قوة حوارية مع املجتمع 
ً
 .كثر منها دفاعا

الالهوت   علم  تدريس  عن  االمتناع  العربية  الثقافة  في  الكنيسة  سياق  تحديد  يعني  قد 

الطائفية    االحادىالعقيدى   النزعة  ذات  به  التفكير  وأقصد  مع  يتوافق  ال   املتعددألنه 

 . وسيدخلنا في مشكالت الحصر لها جدلية ستبعدنا عن دائرة التركيز للشرق األوسط

املستقبلية قد تبدو كمجموعة من الناس يجلسون في    قد يعني ذلك فهم أن الكنائس  

تجاه  إإنه    بالطبع يمكن ان تكون هذه شكل كنائس املستقبل وملا ال!!   دائرة على األرض
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ضروري حيث من املرجح أن يشكل املؤمنون من خلفيات غير مسيحية مستقبل كنائس 

 في املستقبل.  األوسطالشرق 

الالهوت العربية يعتبر تاريخ حديث وخبراتها املتراكمة عبر الزمان  تاريخ كثير من كليات  

تكاد تكون محدودة ولهذا بعض كليات الالهوت التى اسست لبرامج تعليم الهوتى وطنية  

عربية من زمن طويل عددها قليل واغلب الكليات االن تعتبر برامج ناشئة وتم تأسيسها  

على تقليد البرامج الالهوتية املوجوده فعليا فى  بعد التسعينات وحتى االن نجد انها تعمل 

الكليات االقدم انا وغالبا نجد استاذ مادة ما يدرس فى اكثر من بلد عربى بنفس املعلومات 

من   ولزق  قص  فأغلبها  العربية  الالهوتية  البرامج  بين  كبير  تنافس  يوجد  وال  الالهوتية 

 بل نحن نرصد ظاهرة نع
ً
يش فيها ونحتاج الى تطوير عملية بعضها البعض وهذا ليس عيبا

ابتكار برامج الهوتية محلية تنافس بعضها البعض فى الجودة واملادة العلمية والتطبيقية  

فى حياة الكنيسة وكم االبحاث التى تنتج من خالل هذا الفرع من العلوم الالهوتية فعلى  

يات وبعد فترة سبيل املثل نجد برنامج دراس ى للعلوم الدفاعية متخصص فى احدى الكل

 
ً
 !!!نجد برنامج اقوى فى كلية اخرى وهكذا هذا ما اقصده وبالتأكيد غدا اكثر اشراقا

 

 ؟؟عن شكل الكنيسة في سياق عربى في املستقبل  ماذا

 

نحتاج إلى قبول حقيقة أنه سيكون هناك تعبيرات للكنيسة مختلفة عما اعتدنا عليه،  

املسيح ألتباع  مختلفة  أشكال  هناك  لها  وستكون  ونرتاح  نعرفها  التي  تلك  وهذا    ."عن 

 حقيقى نحتاج ان نخرج خارج الصندوق ونصنع كنائس تصل للناس. 

وتهدف إلى التطبيق   لكن هذه املؤسسات تتجاوز الفصول الدراسية والسياق النظري ،

عديدة سنوات  منذ  السالم  تعرف  لم  العالم  من  منطقة  في  عن و   العملي    تبحث 

يصالح ،السالم املسيح  موت  ألن  اإليمان،  أساس  هي  املصالحة  أن  يسوع  أتباع  يعرف 

ستخدام علم الالهوت كوسيلة لصنع السالم في الشرق األوسط  إاملؤمنين مع هللا. لكن  
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ً
فيها    قد يعتقده األمريكيون عما    قد يبدو مختلفا وهذا ربما يكون نقطة جدلية نجادل 

 . حلول مشتركة  وعليها حتى نصل الى

 

، وعلينا أن يسوعالرب على  املحيطين بنانوع املصالحة التي نبحث عنها هو أن يتعرف 

   ندرك
 
عن طرق لفتح املوضوع ،   أنها محادثة تستمر مدى الحياة، فأنت تبحث دائما

 في املسيحية بحب وتسامح وقبول.  واالستماع إلى آرائهم ، واالستماع إلى آرائهم

 

القادة   تأثير  قبليوضح  من  الالهوت املدربين  األوسط   كليات  الشرق  أنحاء  جميع  في 

الال  التعليم  وعمق  اتساع  إفريقيا  يظن   هوتيوشمال  والتي  العالم  من  البقعة  هذه  في 

الدراسات  مجال  في  دراسات  من  نجده  ما  العكس  على  ولكن  تتقدم  ال  انها  البعض 

   ،الالهوتية في الكنائس التقليدية أكثر من رائع
ً
بعد    وهناك تقدم في املناهج التي تقدم عاما

  يقدم  و   عام  
ً
دراسات في االعالم واإلدارة  في الفترة األخيرة نجد  دراسات متخصصة ايضا

وهناك بعد أخر في التدريب ظهر مع الحروب والهجرة فكثير من العراقيين الذين نزحوا  

العالم، حول  خدام  وصاروا  هناك  درسوا  األردن  من    الى  كثير  املثال  سبيل  وعلى 

ه أصبحوا اآلن قادة في السودان ، وقاموا بتوجي السودانيين الذين درسوا في لبنان ومصر

 .عملية صنع السالم بين املسؤولين الحكوميين  والقبائل

 

يتمثل أحد هل تريد ان تتخيل النسبة هنا في الشرق األوسط بين األقلية واالغلبية لذلك 

كل   "مقابل  بإيمانهم.  األوسط  الشرق  في  املسيحيين  إعالم  في  السالم  صنع    15جوانب 

بعضهم يتحدث الناس مع  ى ان  فالطبيعشخصا في الشارع ، هناك شخص واحد مسيحي.  

وأقول ان القضية ليست في عملية الحوار والتبشير باالنجيل لكن في كل وقت.    البعض

"عندما يفهمون إيمانهم ، يمكنهم التحدث علينا أوال ان نفهم ايماننا قبل ان نتحدث عنه  

 ."عنه
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ً
جدا هام  األوسط  الشرق  منطقة  في  السياق  اصل  الهوت  من  قسيس  مرة  ذات  ئل  س 

 افريقي عما إذا كان يعتقد أن يسوع كان قوقازًيا كما هو موضح في اللوحات الفنية  

 :كان هذا رده

ال   .أنا ال أعرف أي ش يء عن يسوع األبيض ... أعرف عن املسيح ، مخلص اسمه يسوع"

 .أعرف ما هو لونه

البني األوسط  الشرق  في  السوداء .ولد  أفريقيا  إلى  وصول  .هرب  قبل  السماء  في  وكان 

 ." لذا ، أنا ال أعرف ما هو لونه .البشارة إلى أوروبا البيضاء

أنا أعرف شيًئا واحًدا: إذا انحنيت على املذبح وله لون في ذهنك ، فسوف تستيقظ مع  "

عودة إلى الوراء حتى ال تنظر إلى لونه ، ولكن  واستمر في ال  - عد مرة أخرى   .اللون في ذهنك

 " !قدرته على الخالص -إلى عظمته وقدرته 

والحقيقة هذا ما نود اإلشارة اليه وهو االهتمام بتوصيل الفكر الكتابى من منظور شرق 

 اوسطى وليس غربى ونحتاج فهم طبيعة األمور التي تحيط بنا. 

مؤتمرات للحوار بين األديان. إلى جانب   كليات الالهوت في العالم العربى    كما تستضيف

الحاجة إلى توسيع ردود أفعال   يظل التعليم الالهوتى  التعقيدات األساسية للمصالحة  

 .الشرق األوسط  منإما الحفاظ على الذات أو الهروب 

 

إنه من غير املفيد أن ينظر    "د. ايلى حداد  لبنان   منواحد من عمداء كليات الالهوت  قال  

إلى   واآلخرون  تظهر  األمريكيون  أقلية مضطهدة.  أو  أنهم ضحايا  العرب على  املسيحيين 

احتماالت أكبر عندما يدرك طالب علم الالهوت أنهم ليسوا "أقلية متبقية". إنهم في الواقع  

االنس  في  الراغبين  الصامتين  واملسلمين  املسيحيين  من  أكبر  أغلبية  من  في    جامجزء 

 و  األوسط املجتمع فأذا هاجر الجميع فكيف يكون هناك حضور مسيحى في الشرق 
ً
  نظرا
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لوجود العديد من القواسم املشتركة بين املسلمين واملسيحيين للمشاركة، يصبح طالب  

 .2املجتمع العربى "فى  الالهوت املسيحي مؤهلين لالنتقال إلى مساحات املصالحة هذه

 

 

 الشرق اوسطى:الالهوت 

  

سابق    Ziya Meralيقول   والهولوكوست "عابر  الثانية  العاملية  الحرب  أحدثت  مثلما 

فإن االضطرابات في الشرق األوسط اليوم تتحدىنا إلعادة    تغييرات في النماذج الفكرية ،

استياء   هناك  بعدة طرق.  في الهوتنا  في التفكير  بالفعل  تم  الذي  الالهوت  متزايد بشأن 

الشرق األوسط ، ومع إغالق العديد من البلدان في املنطقة ألبوابها أمام الغرباء ، أصبحنا  

 بالحاجة إلى نموذج جديد في ال
ً
بعثات. ستنجو الكنيسة في الشرق األوسط من  أكثر وعيا

هذا العصر الجديد فقط من خالل تطوير الهوت ذي صلة قادر على إيصال قوة اإلنجيل  

املتغيرة للحياة. وإذا كان لإلنجيل أن يتجذر في الشرق األوسط ، فلن يفعل ذلك إال من  

 .3خالل الهوت يخاطب شعوب املنطقة

 

 
ً
الشرق األوسط خطأ كبير. مصر وإيران واألردن ألمور على كل  اأن تعميم    إنني أدرك جيدا

واململكة العربية السعودية وتركيا وسوريا كلها دول مختلفة بشكل كبير. قد يجادل املرء  

على اإلطالق. ومع ذلك ،   بشكل مقنع تماًما بأنه ال ينبغي اعتبار تركيا دولة شرق أوسطية

املتنو  الدول  توحد  معينة  موضوعات  السريعة:  هناك  القائمة  تتضمن  املنطقة.  في  عة 

الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية ، والجماعة ، والعار والشرف ، والتعلق الرومانس ي  

 
ً
للعالم جنبا ونظرة روحانية   ، القوية،   بالتاريخ  الوطنية  والهوية  التوحيد،  مع  إلى جنب 

 
2 https://worldventure.com/middle-east-seminaries/ 
3 https://missionexus.org/toward-a-relevant-theology-for-the-middle-east/ 
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على   البلدان.  بين  والسياسية  التاريخية  التشابهات  والروابط  هذه  وجود  من  الرغم 

حاول نا نالشاملة، يجب أن يركز أي علم الهوت للشرق األوسط على سياق محدد. لكن ه

 .فقط رسم الصورة العامة لالهوت اإلقليمي

 للقيام بهذه املهمة:  الدافع الصحيح

الصحيحة. يجب القيام باملهمة الضخمة املتمثلة في الالهوت في الشرق األوسط لألسباب  

كان الخطأ الشائع في املحاوالت السابقة في علم الالهوت السياقي هو الفشل في توضيح  

السبب" من البداية. ال يمكن أن يكون االستياء بعد االستعمار أو التمرد على التعصب  "

الذين  أولئك  انطالق صحية.  نقطة  بمثابة  للمسيحية  الغربية  األشكال  لبعض  العرقي 

هذه بمثل  ضد    بدأوا  الخطايا  نفس  ارتكاب  إلى  األمر  بهم  انتهى  الناضجة  غير  الغرائز 

 .التي ارتكبتها الكنيسة الغربية ضدهمو الكنيسة الغربية 

 

واللغات   والثقافات  واملشاكل  االحتياجات  أن  إدراك  من  الوحيد  الصحيح  السبب  ينبع 

في الشرق األوسط    ألنها  والوقائع 
ً
م  تتطلب الهوتا التفاعل  الوضع اإلقليمي قادرا على    ع 

بطريقة مناسبة. بما أنه ال يوجد علم الالهوت يتم في فراغ ، فإن أي علم الهوت يتم في  

 
ً
قيودا سيواجه  ما  إلى    سياق  تقديمه  واملنهجيات عند  االفتراضات  تختلف  آخر.  سياق 

الطبقة  من  بيئة  في  إجراؤه  تم  الذي  الالهوت  علم  في  تنشأ  التي  والتطبيقات  واألسئلة 

الوسطى في أمريكا الشمالية بشكل كبير عن ، على سبيل املثال ، تلك الخاصة بالالهوت 

   الذي تم تطويره للعراق الذي مزقته الحرب.

 

اله يكون  أن  يمكن  أو  ال  العمياء  الالهوتية  القومية  إثارة  هو  السياقي  الالهوت  من  دف 

التكيف غير النقدي لثقافة معينة. يؤكد ميثاق لوزان بحق أن جميع الثقافات تحتوي  

 
ً
أيضا ولكن   ، على صورة هللا  خلقوا  البشر  ألن  جيدة  قيم  أن   على  منذ  الشريرة  القيم 
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، يجب على الهوت املقدس  الكتاب  في ضوء  ثقافته    سقطوا.  يقيم  أن  األوسط  الشرق 

 بعناية ، ويقبل ما يثني عليه الكتاب املقدس ويرفض ما يدينه الكتاب املقدس. 

قبل   يمكن تحقيق ذلك  ال  من   وضعو  العديد  يخاطر  ثابتة.  كلمة هللا كنقطة مرجعية 

وضع   من  الهدف  إن  املقدس.  الكتاب  في  العامة  الحقائق  بغياب  السياقيين  الالهوتيين 

اق ليس خلق إله جديد أو عقيدة خالص جديدة أو رسالة إنجيل جديدة. بل هو  السي

 .مجرد فهم وتعليم وعيش والتعبير عن اإلنجيل بطريقة ذات صلة بسياق معين

 

 

 :خصائص علم الالهوت الشرقي األوسط

 .الهوت شرق أوسطي مميزنريد ان نراها في فيما يلي ست خصائص رئيسية 

هوتى دور الال سيكون االختالف األكبر بين الهوت الشرق األوسط والالهوت الغربي هو  -١

ال تبدأ معظم كتب علم الالهوت النظامي في في وسط املجتمع والكنيسة بمعنى أوضح:  

 يالتقليد الغربي أو حتى تتحدث عما يعنيه أن تكون الهوت
ً
 .  ا

هوتية. منذ زمن بعيد تعلم الغرب فصل  نادرا ما يتم تناول دور الالهوتي في العملية الال 

وتمكن من عزل الالهوت في األكاديمية حيث يسود انفصال نقدي.    ةالنظام عن املمارس

وحتى اإلدانة هي التي تجعل    وثر: "إن الحياة  واملوتلهذا يتناقض مع العبارة الشهيرة ل

 ال يقرأ وال يتأمل ويفهم  -الالهوتي 

 كونك الهوتي
ً
ا الهوتًيا يعني    ا

ً
يستلزم مسؤولية القيادة. في السياق اإلسالمي ، أن تكون عامل

 
ً
معلما تكون  التعليم   أن  فإن   ، وبالتالي  متحدان.  والعقل  التقوى  بعناية.  حياته  راقب  ت 

األوسط   الشرق  في   الالهوتي 
ً
أيضا ولكنه   ، للمعرفة  نقل  مجرد  للمعلمين   ليس  محاكاة 

 .للجميع ليكونوا قدوة املثاليين
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إلقاء نظرة على الطريقة التي تم بها عمل الالهوت خالل الهيكل الثاني اليهودي يلقي مزيًدا  

عالقة  كانت  األوسط.  الشرق  في  الهوتًيا  ا 
ً
عامل تكون  أن  يعنيه  ما  على  الضوء  من 

ميذهم ودور الحاخامات في املجتمع تشبه بشكل الفت للنظر ما نجده من  الحاخامات بتال 

نظر إلى األئمة املعاصرين على أنهم قادة املجتمع. فقط   األئمة في الشرق األوسط اليوم. ي 

 
ً
منطقيا سيكون  اإلمام  مثل  املسيحيون  الالهوتيون  ينتجه  الذي  السياقي  وذو    الالهوت 

 .صلة بالشرق األوسط

 

 للحياة. ربما سيتضمن كتابة تلمود مسيحي  سيوفر ال  .2
ً
 شامال

ً
هوت شرق أوسطي فهما

أو مشناه ، مما سيساعد املؤمنين في الشرق األوسط على تطبيق تعاليم الكتاب املقدس  

في حياتهم اليومية. إن عبارة "علم الالهوت التطبيقي" ستكون زائدة عن الحاجة حيث  

النظ تزال  ال  الالهوت.  كل  تطبيق  على سيتم  منفتحة  األوسط  الشرق  في  العالم  إلى  رة 

على عكس عقلية ما بعد التنوير  املنخفض  املتعالي واملادي  الروحى  الترابط بين العاملين  

 
ً
جذريا تفصل  التي  علم   الغربية  أن  في  يجادل  أن  للمرء  يمكن  والعلماني.  املقدس  بين 

 
ً
قصد به أبدا رد حجة مجردة تقتصر على أن يكون مج  الالهوت ، باملعنى الكتابي ، لم ي 

األوسط  الشرق  الهوت  إن  القول  يمكن  وهكذا  شامل.  حياة  نظام  بل   ، الديني  املجال 

سيكون أقرب بكثير إلى الفهم الكتابي لالهوت. كثيًرا ما يناقش الجميع في املنطقة علم  

سجن الالهوت الشرق    الالهوت وال يراه أحد على أنه غير ذي صلة بالشؤون العامة. لن ي 

أوسطي أبًدا في الفصول الدراسية والكتب الصعبة املليئة بكلمات من لغات أخرى ، لكنه  

 .سيتحرك بحرية في السوق ويؤثر على كل جانب من جوانب الحياة

 

. يعمل مسيحيو الشرق األوسط على علم الالهوت بطريقة مختلفة تماًما عن نظرائهم 3

حصرًيا مثل العقل الغربي أو الدوري مثل  في الغرب. إن العقل الشرق أوسطي ليس خطًيا  

الشرق  العقل  أن  إال   ، كليهما  من  جوانب  بالتأكيد  يشمل  أنه  من  الرغم  على  الهندي. 
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أوسطي رومانس ي بشكل أساس ي. ال تتم معالجة املعرفة على املستوى العملي ولكن على  

سبب وجود   املستوى األيديولوجي أو على مستوى القلب. تساعد هذه العقلية في تفسير

التي   لأليديولوجيات  حياتنا  نعطي  األوسط.  الشرق  في  االنتحاريين  املفجرين  من  الكثير 

تخاطب قلوبنا ، بغض النظر عن العواقب العملية. وهكذا فإن الالهوت الشرق أوسطي  

 في املقام األول إلى القلب. سيستخدم الشعر والقصص القلبية والتأمالت  
ً
سيكون موجها

 
ً
بدال  الروحية. 

ً
نظاميا يكون  أن  من      

ً
مكتوبا رومانسًيا  الهوًتا  سيكون  مثل  ،  تقليد   في 

 اعترافات القديس أوغسطين. يجب استبدال الدوغمائية املنهجية بمنهجية غير غريبة.

 

سيسعى الهوت شرق أوسطي إلى إيجاد وتعليم مضامين الصليب في سياقه الخاص.  -٤

إذا كان عقل أمريكا الالتينية قد رأى يسوع باعتباره الشخص الذي يجلب العدالة ، فإن  

عقل شرق آسيا قد رأى يسوع باعتباره الشخص املنتصر على العالم الروحي ، فقد رأى  

أمريكا الشمالية يسوع على   ، عقل  الوجودية  أنه صديق مقرب يلبي أعمق االحتياجات 

سمح لعقل الشرق األوسط برؤية يسوع بأعينه. بكل الوسائل ، يجب أن   إذن يجب أن ي 

على   الصليب  تداعيات  لكن  يسوع.  وتعاليم  لحياة  أميًنا  األوسط  الشرق  الهوت  يكون 

 الشرق األوسط تظل غير معلن عنها.  

أنه املخلص الذي يزيل ثقل خطايانا. هذا املفهوم لعمل   يقدم الفكر الغربي املسيح على

املسيح الكفاري يتحدث بشكل جيد عن احتياجات الغربيين ولكن ليس كذلك لحاجات  

صلة  ذات  كريستولوجيا  والشرف.  العار  ثقافة  لديه  األوسط  الشرق  األوسط.  الشرق 

كرام يعيد  الذي  الشخص  أنه  لديه    نا مع هللا. تباملنطقة ستقدم يسوع على  النهج  هذا 

 
ً
الهوت رجاء ال يوجد إال في هللا ومتاح   إمكانات كبيرة. سيكون الهوت الشرق األوسط أيضا

 .لنا من خالل عمل املسيح الذي صالحنا مع هللا
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اإلقليمية  .5 العقلية  اإليمان.  مجتمع  على  األوسط  للشرق  الالهوت  علم  يركز  سوف 

رورة على قدرة التفكير النقدي للفرد بقدر  ليست فردية. ال يعتمد الشرق األوسط بالض

للمنطقة  الهوت  عمل  يجب  وبالتالي  املجتمع.  وحكمة  الجماعية  الخبرة  على  يعتمد  ما 

 .داخل املجتمع ومن خالله ومن أجله

 

. يجب أن يكون علم الالهوت املناسب للشرق األوسط ملموًسا. أحد األسباب الرئيسية  6

حية إلى اإلسالم هو الشعور باالفتقار إلى التوجيه الواضح التي ذكرها املتحولون من املسي

والبساطة في الدين املسيحي. أتذكر بوضوح عدد ال يحص ى من املتحولين إلى املسيحية 

 الذين قابلتهم والذين ناضلوا ليعيشوا حياة اإليمان. 

 

أن  على العيش من خالل دين واضح ومباشر ، و   )العابر( اعتاد مؤمن الخلفية املسلمة 

يتكيف مع نظام إيماني أكثر روحانية. ومع ذلك ، فقد أعطانا التقليد املسيحي العديد  

من التخصصات الروحية التي يمكن أن تساعد في حل هذه املشكلة. يمكن ملمارسات مثل 

عن   السجعيةالقراءة   املتحولين  تفيد  أن  والصوم  املقدس  الكتاب  من  مقاطع  وترديد 

  التيتقليدية ومتشابهة مع الحياة ألنها  اإلسالم بشكل كبير
ً
 . كانوا فيها سابقا

األبعاد   من   
ً
بدال العملية  األبعاد  على  أكبر  بشكل  األوسط  الشرق  الهوت  سيركز 

  
ً
االفتراضية للمسيحية. سوف يسأل املتحولون ، "كيف يمكنني أن أعيش إيماني؟" بدال

 من "ما هو اإليمان الخالص ي؟"

 

الخطوة األولى إلى علم الالهوت    ىالهوت الشرقي األوسط محتوى فريد من نوعه لعلم ال

 
ً
عندما صرح   الصحي للشرق األوسط هي إزالة السياق. تؤخذ وجهة نظر تشيسترتون جيدا

من أجل فهم قيمة الحقيقة ، يجب أن يكون املرء إما بعيًدا   و   بشان املفهوم املستقيم

جًدا عنها أو يكون في قلبها. وهكذا فإن الهندوس ي الذي اعتنق املسيحية قد يفهم تفرد  
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إيمانه الجديد بشكل أوضح بكثير مما يمكن أن يتحول إلى اإلسالم حيث يأتي األول من  

القيم الكتابية. من ناحية أخرى ، فقد  نظام ديني اجتماعي يتعارض من نواح كثيرة مع  

أدى إلى العديد من أوجه التشابه مع  )نسبة الى أبناء سام (سياق ساميازدهر اإلسالم في 

ويوم   ، والجحيم   ، الجنة  مثل  ملصطلحات  استخدامه  إن  واملسيحي.  اليهودي  التقليد 

والنبي    ، والخطية   ، جدالقيامة  يقترب   والصالة 
ً
الكتا  ا االستخدام  لتلك  من  بي 

 املصطلحات. 

 أن هناك اختالفات 
ً
ومع ذلك ، فإن املسلمين الذين اعتنقوا املسيحية سيدركون تدريجيا

اإلدراك   هذا  إلى  توصلت  لقد  الديانتين.  في  املصطلحات  هذه  استخدام  طرق  في  مهمة 

شخصًيا أثناء دراستي في كلية الالهوت. أقنعتني عالقتي مع يسوع ودراستي له أنه ليس  

فحسب ، بل هي حالة  الفعل  د نبي. أدركت في النهاية أن الخطية ال تقصر عن مستوى  مجر 

 وجودية من التمرد واالنفصال عن هللا.  

 
ً
تقريبا أعرفهم  الذين  املتحولين  لجميع  شائعة  العملية  فإن   هذه  وبالتالي  املنطقة.  في 

مساعدة   ستكون  أوسطي  الشرق  لالهوت  األولى  معا  العابريناألولوية  هذه على  لجة 

  .العقائد األساسية للغاية للكتب املقدسة املسيحية

سيتمكن أي الهوت للشرق األوسط من احتضان نقاط القوة في العقلية اإلسالمية التي  

من  نتعلمها  أن  يمكن  التي  األشياء  من  العديد  هناك  املقدس.  الكتاب  مع  تتعارض  ال 

اإلسال  الفكرة  أقدر  أصبحت   ، السنين  مر  على  واالعتراف  اإلسالم.  أسرار هللا  عن  مية 

 لمحدودية البشرية. لاملتواضع 

مع   راحة  أكثر  أوسطي  الشرق  الالهوت  يتم   املعجزاتسيكون  لن  املقدس.  الكتاب  في 

 
ً
 .لتأكيدها ما ال تعرفه أو ال يمكنها حله السخرية منها أبدا

في   املسيحية  الهوية  هي  فيها  التفكير  التي يجب  الحاسمة  من  القضية  األوسط.  الشرق 

 الصعب دائًما أن تكون أقلية دينية تحت سيطرة ثقافة دينية قوية.
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 الوقوف إلى جانب "العدو".  
ً
في معظم العالم العربي واإلسالمي ، يعني أن تكون مسيحيا

عابر  نفسه في موقف منعزل يجلب العار لعائلته. هذه مشكلة دائمة لل  العابروهكذا يجد  

 . طوال حياته ترافقه 

الباب لإلحباط والشك والخوف. هذه مشاعر مرهقة   القوي بالخزي يفتح  الشعور  إن 

إلى الدين القديم.  والرجوع مرة أخرى  للغاية ، والتي غالبا ما تكون السبب الرئيس ي لالرتداد  

يجب أن يساعد الالهوت الشرق أوسطي املتحول على التفكير كتابًيا في الخزي والشرف.  

 إن دراسة ما هو م
ً
   خجل حقا

ً
   ومشرف حقا

ً
للعهد الجديد ستكون مثمرة وحاسمة    وفقا

لين على رؤية  ثقفين املتحو ّ
 
للمؤمن الجديد. سيساعد تطوير علم الالهوت والكنيسة امل

 من رفض ثقافتهم. عندها فقط يمكن أن تشعر  
ً
إيمانهم الجديد على أنه استمرار بدال

 .حًقا أنها ال تزال مرتبطة ببقية املجتمع

)مواطن درجة كونك أقلية دينية في ظل نظام إسالمي يستلزم مكانة من الدرجة الثانية

ويترتب على ذلك الشعور بالدونية. يمكن أن تجد القدرية املنتشرة في ثقافة الشرق    ثانية(

األوسط موطًنا مريًحا في عقيدة السقوط وفي علم األمور األخيرة قبل األلفية. هذا يمكن  

إلى   املتحولين  الصلة للشرق األوسط  ذو  الالهوت  أن ينتج سلبية كاملة. يجب أن يجبر 

في املشاركة االجتماعية   املشاركة االجتماعية.  
ً
التفكير الهوتيا الكنيسة  أن تتعلم  يجب 

 والسياسية وتطوير مبادئ تناسب السياق املحلي.

 

   االفكارهذه  
ً
تماما جديد  اتجاه  إلى  توجيهنا  تحاول  إشارة  سوى  علم   ليست  في  ورائع 

ا في الالهوت. أعتقد أننا بينما نسير في هذا الطريق سوف نفهم بشكل أفضل أين أخطأن

  .املاض ي وما يمكننا القيام به لتصحيح أخطائنا في املستقبل

للغاية. ستكون الخطوة   الجديد ثالث خطوات مدروسة  هذا املسار  في  الرحلة  تتضمن 

األولى واألصعب هي بدء التفكير الالهوتي العميق في مجال الرسالة. أحلم بيوم يصبح فيه 
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طلب من املؤمنين املحليين أن يكونوا  ويكون الالهوتيون مبشر  ييناملرسلون الهوت ين. لن ي 

 نسخ
ً
 .كربونية لإلخوة واألخوات في األراض ي البعيدة ا

الخطوة الثانية هي التعلم من املجتمعات املسيحية في أجزاء أخرى من العالم. أليس من  

 عن نمو الكنيسة مكتوبة في بلدان    كتباملفارقات أن ي
ً
املبشرون إلى الشرق األوسط كتبا

كون فيها معدل نمو الكنيسة هو األقل؟ حركات نمو الكنيسة في العالم غير الغربي لديها ي

أشياء مهمة يجب أن تعلمنا إياها. يمكن أن تكون الالهوتيات التي تم تطويرها في أمريكا  

 .الالتينية وأفريقيا وشرق آسيا رصيًدا كبيًرا ملن يعتنقون الالهوت في الشرق األوسط

ة هي تمييز كيف يمكن لالهوت الشرق أوسطي أن يساهم في خبرة ومعرفة  الخطوة الثالث

 
ً
في تاريخ   الكنيسة العاملية. أعتقد أننا على وشك أن نشهد واحدة من أكثر الفترات تحديا

 
ً
أيضا    الكنيسة. لكنني أعتقد 

ً
التحديات تقدم فرصا إلى    أن هذه  غير مسبوقة للوصول 

 .الشرق األوسط من أجل املسيح

االفكار الالهوتية فى كنيسة املسيح منذ البداية ولهذا ظهر كم كبير من التنوع    تتصارع

املسيحية  فى  االنسان   !!الطائفى  كيان والن  تأسيس  فى  االخرين  يقود  فكر  فكل صاحب 

كائن عالقاتى ويعتمد فى حياته على العالقات فكانت اختالفات الرأى مجرد شماعة لخلق 

ء فى تفاعالت شخصياتهم هذا من وجهة نظرى فمن نادى  تكتالت بشرية تستريح الكيميا

ان هناك فساد فى العقيدة لدى البعض كان فساد فى العالقات أوال قبل االراء التعليمية 

واملذاهب   الطوائف  من  الكبير  العدد  هذا  لتقسيم  كوسيلة  الفكر  اختالف  اتخاذ  وتم 

 . املسيحية
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 الفصل الثانى 

 واملجتمعالصوت الالهوتى 

 رد فعل أم فعل؟؟  
 ؟كيف نقود املجتمع في تجديد الفكر نحو قضاياه الحياتية

 

العربى املجتمع  في  املختلفة  العمل  حقول  في  دراسات  يحتاج  السؤال  هذا  على   لألجابة 

الالهوتية نستطيع مالحظة حجم   للمعاهد  االلكترونية  املواقع  متابعة  ولكن من خالل 

جارية في املجتمع العربى سواء على املستوى  في املجتمع والتعاطى مع االحداث الالتداخل 

 . العام أو املحلى

مور كنا نريد تغييرها وجاء الوباء يثور  فكم من األ ،  شعر بحالة ثوريهأحالة الوباء جعلتنى  

نفسنا ويغيرنا فيأخذ االحباء ويكسر الثوابت ويحطم افكار  أعلينا قبل ان نثور نحن على 

املتكبرين ويصنع سلوكيات جديدة ربما لم تكن من قبل ويجعل    ،الحاملين ويهز عروش 

ضرورية  الناس  اسئلة  على  الالهوتية  اتساءل    ،االجابات  يجعلنى  املوقف وهذا  هو  ما 

الالهوتى فى عاملنا العربى هل هو قادر على اجابات شافية فى هذه الحالة ام هش وضعيف  

 من البشر تأكل فى بعضها البعض دون منهج وال  أجعل الناس حيارى فى  
ً
مرهم وصنع فرقا

فكر وسطى ولالسف دخل الكل فى عراك مع الفكر ولم نستطيع ان نعرف املجهول واملوت  

وتنا بدون ادنى انعكاس فى عاملنا العربى هالقيامة بحسب سياق االحداث وكأن ال والحياة و 

وسط تيار تقليدي من االغلبية وتيار اصولى من املتدينين وسط افكار تنويرية تصل لحد  

اكبر من ادراك املجتمع لها واخرى ظالميه متشدده واطياف املجتمع مختلفة باستمرار  

اثار الصدمه افقدنا الكالم !! ربما هشاشة النظام وربما  جاوب ان  نولكن لم نستطيع ان 

ضعف القدرة لذلك علينا من االن ان نجاوب الناس بثقة وايمان وثبات ونجد فى شخص  

 .املسيح كل الشفاء والرحمة والخير
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شك ان لدينا منهج واضح لوجهة نظر الهوتية تنتمى  أمن خالل الردود على اسئلة الشعب  

للفكر املصلح بل لدينا وجهات نظر متعدده تداخلت لتصنع فريقين يرفضون كل منهما  

فريق يصف نفسه باملحافظ وهو يعتبر نفسه حامى االيمان يكفر كل من يختلف معه 

ريين ويتبنى اراء كثيرة  حتى فى اى فكرة فرعية والفريق االخر ليبرالي يعتبر نفسه من التنوي

 كتابى.من فلسفة ما بعد الحداثة وليس من منطلق الهوتى 

 املهم الفريقين يتصارعون ويرفضون اى اطياف اخرى فى الوسط ان تكون معنا او علينا 

فى مواجهة مع قطار من  املوروثة  بالتقاليد  فكأننا نجد قطار قادم من جنوب الصعيد 

القطارين التصادم ولكن هناك حلول اخرى غير التصادم الشمال الغرب املتحرر ويريد  

وهو الهوت السياق فاملبادئ ثابته لكن السياق او القرينة تختلف مع الوقت واملكان وهنا  

نقول ان املنهج الوسطى مطلوب فى هذه الخطوة لكن بدون اخالل من املبادئ األساسية  

لفكر الالهوتي فى جامعات امريكية يجد  لاليمان املسيحى الكتابى فحتى التيار املتحرر فى ا

 .صعوبة ان يتخطاها والتيار املحافظ املتشدد بالطبع يرى انه محاولة التفكير خطية

 

نادى البعض بعدم اهمية العقيدة وقالوا املهم االيمان وكلنا فى املسيح !!على اساس ان 

للكنيسة فى اخر  التعاليم الالهوتية جافة وبعيدة عن الروحانية وهذا اخطر ش ئ حدث  

الوقت  مع  ولهذا  الروح  عمل  يقاوم  جامد  ش ئ  العقيدة  ان  الناس  فظن  عام  عشرين 

بالنابل  الحابل  واختلط  املشوه  من  الصحيح  التعليم  بين  التمييز  تستطيع  ال  اصبحت 

واصبحت الساحة خاوية امام من يأخذون الناس فى امور غير مفيده وامتألت الساحة  

وهنا البد من اختيار منهج اخر بعيد عن التصادم وبعيد   اسدوالالهوت الف  بالخرافات

الالهوت   اتخذت  التى  االمريكية  الكنيسة  حياة  فى  الثابت  فمن  الثوابت  فى  الكسر  عن 

الليبرالي لم تصل الفكار وقلوب الناس بل اندثرت وربما لم يعد لها وجود وستكون ذكرى 

املقدس وتعاليمه الثابته واخذت من    من التاريخ ولكن الكنائس التى حافظت على الكتاب
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 فى حياة الناس وغيرت !!! تكنائس  الثقافة ما يبنى للملكوت ورفضت ما يدمر  
ً
صنعت فرقا

الثقافة وهناك تجارب ناجحة حدثت امامى فى املنطقة التى اعيش فيها واختبر معهم كم 

وهذا الزمان الفرح الذى يحققوه فى تحقيق ملكوت هللا وخالص النفوس فى هذا الوقت  

يرشد   الحياة  ميناء  فى  مض ئ  كفنار  لكنهم  املسيحى  لاليمان  املدمرة  التيارات  كل  برغم 

    ويسبب بركة للمجتمع
ً
بعيد عن تيار الهوتى محافظ وبعيد عن تيار التحرر    ويصنع فرقا

 .الليبرالي من خالل ادراك عمل الروح القدس فى الكنيسة والالهوت السياقى

 

ال نقصد به الذين درسوا او يدرسون حتى    (  الهوتى  ونصف شخص بانه )  عندما نقول 

وال تعنى من درس الالهوت فهناك دراسات كثيرة الهوتية وهى مجموعة من علوم الرعاية 

وعلوم الدراسات الكتابية واللغة وعلم التفسير وبعض التطبيقات الحديثة التي يمكن  

ا الالهوتى هو من صاغ فكر جديد اثر على حياة ان يحتاج اليها الخادم فى املستقبل بينم

الكنيسة بشكل مباشر فمثال كتابات متى املسكين هى تفاسير ودراسات حول النصوص 

 كتاباته املوسوعية اثرت على حياة الكنيسة فى العصر 
ً
املقدسة والتراث والتقليد واجماال

لغات كثيرة وربما حاول الحديث وتعدت املنطقة املحلية فكتابات متى املسكين مترجمة ل

البعض وضع تنظير لفكر االب متى املسكين وهنا نستطيع ان نقول هللا استخدم حياة  

هذا االناء ليكون سبب بركة الجيال كثيرة بفكر مستنير ينير حياة الكنيسة وقلبها هذا هو  

الالهوتى ولكن مجرد شخص كتب ودرس وقدم اطروحات لم ترقى ملستوى التأثير على  

شعب هللا ال نستطيع ان نطلق عليه لقب الهوتى ولكن باحث او محاضر او كاتب    حياة

فى   الدكتوراة  العاملى هناك محاوالت كثيرة من حاصلين على  مجتهد وحتى على املستوى 

فكر  اصحاب  عليهم  يطلق  تجد صدىولم  لم  ولكن  اطروحات جديدة  لتقديم  الالهوت 

الكنيسة حياة  فى  كبيرة  بصمة  تركوا  الدراسات   الهوتى  مناهج  فى  تغيير  نحتاج  وربما 

الالهوتية النقلية لنجد لدينا اجيال تبدع وتصيغ الفكر الالهوتي بشكل يقود الى مرحلة  

جديدة من الالهوت الشرق اوسطي اعتقد انها رحلة طويله ولكن ال مانع من ادراك االمور 
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لى خير الجميع وملستقبل وبداية وضع مراحل نعمل عليها جميعا ويدور فيها حوارات تقود ا

. إاكثر 
ً
 شراقا

 

املعلم الالهوتى املسؤل عن التعليم الالهوتى فى اى مؤسسة تعليمية دوره اخطر من راعى 

مستقبل  على  يؤثرون  بدورهم  هم  الرعاة  من  جيل  يعلم  النه  محلية  كنيسة  فى  واحد 

تمكنوا من    كنائس كثيرة وينشرون هذا التعليم الذى تسلموه وسط تالميذ املسيح وان

ر   ّه 
م
ط ، ي  ه   ب 

اء  جم ا الرَّ
م
ه  هذ ْندم ْن ع 

لُّ مم
 
ك استقبال التعليم الصحيح ودخولهم حالة من الرجاء )وم

او   املسيح  كنيسة  فى  معهم  يتعاملون  من  كل  يطهر  بدوره  ر(وهذا  اه 
م
ط وم  ه  ا  مم

م
ك ه   ْفسم

م
ن

نفوسهم وت تتلوث  الخدمة  ينشرون حالة من الشك واالرتباك وعدم االكتراث به  تلوث 

 ومعها وكل االدوات الالزمة لصناعة جيل من القادة تصبح بعيده عن بناء امللكوت  
ً
ايضا

بل تبنى معرفة فقط فى حالة من كذبة كبيرة اسمها نلعب كنيسة ولكن ال تؤثر فى ملكوت 

املريدين امتاع  هى  واحدة  الى غاية  تقود  التى  الوسائل  كل  وتجتذب  ان ،  هللا  والخالصة 

 .الالهوت الفاسد يقود حتما الى كنيسة فاسده

لكنائس  اوعلق د ق وجيه ميخائيل على هذا الكالم مع حوار مع د ق رياض قسيس وقال"

 .من حال كلياتها. هذه قاعدة عاملية معروفة للجميع

 إّن الكليات  ق رياض قسيس بالقول  د. ورد عليه  
ً
بالصواب نطقت! أآل يصدق القول أيضا

  · كنائسها؟من حال 

وجيه " الدائرة مغلقة؛ مركزها هو الكليات. فالكليات هي "املصنع" الذي   .وبدوره علق د

يتخرج فيه القسوس الذين يقومون بتشكيل الخطاب الديني في الكنائس التي يتقدم من 

 "  !بين أعضائها من يريدون دراسات الهوتية في الكلية…وهكذا تدور الدائرة

ومن هذا الحوار بين أساتذة في كليات الالهوت العربية في الشرق األوسط نستنتج انها  

معضلة حقيقية وتحتاج الى تضافر الجهود لعمل استراتيجية للتدريب املستمر املتوازن 

 ملعلمين وأساتذة كليات الالهوت.
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 : الخلفية التاريخية للتعليم الالهوتي

ال موجود  هو  كما  الالهوتي  عصر  التعليم  نتاج  هو  الالهوتية  ومعاهدنا  كلياتنا  في  يوم 

التنوير في القرن الثامن عشر. من نواح كثيرة ، تتبع النموذج الذي وضعه عالم الالهوت  

( شاليرماخر  فريدريش  خدمة 1834  -  1768األملاني  بتعليم  الجامعة  تعترف  أن  أراد   .)

، والعهد الجديد ، والالهوت ،   للعهد القديم  اقسام الكنيسة. أدى قبول األكاديميين إلى 

فلسفة  تشكلت  األديان.  دراسة  من  عد  ب  مع   ، العملي  والالهوت   ، املسيحية  وتاريخ 

للكتاب   العالي  األدبي  والنقد  األرسطي  للمنطق  األكاديمي  التراث  خالل  من  شاليرماخر 

 .املقدس

 

ذات األغلبية. هذه    إنه أيًضا نتاج عقلية "العالم املسيحي" وبالتالي نظرة مسيحية للعالم

الكرة   جنوب  في  املسيحيين  ملعظم  بالنسبة  الواقع  تدعم  للعالم  كتابية  نظرة  ليست 

األرضية ، الذين يعيشون كأقليات دينية ويحتاجون إلى مخاطبة الناس من ديانات أخرى  

 .كما فعلت الكنيسة األولى

 

 دراسة حالة من كنيسة الهند:

 

في عام   الهندي  الالهوتي  الحالة للتعليم  إنشاء كلية سيرامبور ،    1818بدأت دراسة  مع 

التي أسسها ويليام كاري وجوشوا مارشمان وويليام وارد. أصبحت جامعة مكتملة التطور  

. تبع  1827من قبل ميثاق امللك الدنماركي )الذي رعى اإلرساليات املبكرة في الهند( في عام 

دينية طائفية بارزة ومدارس الهوتية في أجزاء مختلفة من الهند ، بما في   سيرامبور كليات

الالهوتية   الكلية   ، )جابالبور(  الالهوتية  الكلية  ليونارد   ، )كولكاتا(  بيشوب  كلية  ذلك 

أسالفهم   بسبب  )كوتايام(.  األرثوذكسية  الالهوتية  واملدرسة   ، )بنغالور(  املتحدة 

كانت    ، الليبراليين  الكنائس  الالهوتيين  وزارة  لتدريب  املفضلة  الطرق  هي  الكليات  هذه 
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التاريخية التقليدية. عندما أصبح النقد األدبي العالي أكثر بروًزا وحيث تلقى العديد من 

في  أخرى  وأماكن  أملانيا  في  مؤسسات  من  العليا  األكاديمية  اعتمادهم  أوراق  املواطنين 

دريب لـ "كهنة الطائفة" ، الذين يفتقرون  الغرب بإقناع ليبرالي ، أصبحت الكليات ساحة ت

 4  .إلى الرؤية التبشيرية. تم االستيالء على املسيحية ببطء من قبل التعددية كطليعة لها

على هذه الخلفية ، شهدت الهند بداية التعليم الالهوتي اإلنجيلي. كان ملعظم اإلرساليات  

والرعا املبشرين  لتدريب  أصغر  كتابية  مدارس  ، اإلنجيلية  يافتمال  في  الوطنيين.  ة 

، اجتمعت هيئات اإلرسالية اإلنجيلية مًعا   1953ماهاراشترا ، أثناء اإلحياء الروحي لعام  

(. كانت الرؤية هي  1983لتشكيل مدرسة االتحاد الكتابي )اآلن في بونا ، ماهاراشترا منذ  

ركز حول املسيح  تشكيل رسالة ووزارة بامتياز أكاديمي. كان األساس عبارة عن تدريب متم

، ومتمحور حول الكتاب ، وإرسالي ، وموجه نحو الخدمة. في السنوات التالية ، ترسخت  

جذور كليات الالهوت الخمسينية واإلنجيلية األخرى ذات الرؤية املماثلة في الهند. يمكن  

  للمرء أن يتعرف على أنماط مماثلة في الدول اآلسيوية األخرى. من السمات الرئيسية لهذه 

رسلين كأعضاء هيئة تدريس  .الكليات اإلنجيلية ومدارس الكتاب املقدس أنه كان لديها م 

 

في السنوات الثالثين املاضية في الهند ، كان هناك انفجار لنمو الكنيسة من خالل العمال  

 .املسيحيين الذين ليس لديهم أي اتصال مع الطوائف والندوات التقليدية

ملواطنين داخل املعاهد اإلنجيلية التي يتم إرسالها إلى الغرب تم افتتاح حقبة جديدة من ا

 
ً
 للدراسة للحصول على درجات أعلى في السبعينيات. دعا جون ستوت ، بصفته مؤسسا

 
ً
، العلماء املحتملين للحضور   (EFAC) للزمالة اإلنجيلية داخل الطائفة األنجليكانية  وأمينا

إشراف   تحت  املتحدة  اململكة  في  مع والدراسة  متعاطفين  علماء  أو  إنجيليين  علماء 

الدراسية   Langham منحة  EFAC ، أصبحت  1980القضية اإلنجيلية. بحلول نهاية عام  

الدولية. لقد ترك خادم هللا هذا ، والذي تبعه كثيرون   Langham والتي هي اليوم شراكة

 
4 https://lausanne.org/content/lga/2019-09/restoring-missional-vision-theological-education 
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ا اليوم لعدد كبير من العل
ً
ماء اإلنجيليين في آخرون ملتزمون بقضية البحث اإلنجيلي ، إرث

 .الغير مسيحية العالم ذي األغلبية

 

الالهوتي  التعليم  أو  التدريب  في  تراثها  الجد  محمل  على  اإلنجيلية  املؤسسات  أخذت 

كتكوين للخدمة والرسالة بامتياز أكاديمي. شهدت هذه الظاهرة صعود القادة اإلنجيليين  

الثمانينيات والتسعينيات. ومع ذلك املحترمين في الهند والعديد من الدول األخرى خالل  

 .، بعد منتصف التسعينيات وحتى األلفية الجديدة ، بدأ املرء في اكتشاف تحول 

 

 اتسع االنقسام بين الكنيسة والتعليم الالهوتي. في السنوات الثالثين املاضية في الهند ،

كان هناك انفجار في نمو الكنيسة ، معظمه ، خاصة في شمال الهند ، من خالل العمال  

املسيحيين الذين ال صلة لهم بالطوائف واملعاهد الدينية التقليدية. نتيجة لذلك ، لم  

يتم تجهيز هؤالء القادة من قبل املعاهد الدينية ، كما أن قادة املعاهد الالهوتية ليسوا  

 باحتياجات وتحديات الكنائس الناشئة. على دراية جيدة

 

 :حالة التعليم الالهوتي في غالبية العالم

، لذلك  املؤمنين.  من  األول  الجيل  من  الناشئة  الكنائس  معظم  يأتون    تتكون  فإنهم 

بمجموعات مختلفة تماًما من وجهات النظر العاملية. إنهم يفتقرون إلى التلمذة العميقة  

تحت سيادة يسوع املسيح في حياتهم ، والتي من شأنها أن تغير نظرتهم للعالم. لذلك ، فإن  

؛  املضطهدة  املجتمعات  من  يأتون  فهم   ، ذلك  ومع  قصوى.  أهمية  له  كلمة هللا  تعليم 

في  وبال أولويتنا. هناك عجز كبير  ، فإن تعليمهم ضئيل ويجب أن يكون تأديبهم هو  تالي 

 .القيادة في العديد من املناطق التي تنمو فيها الكنيسة بسرعة

 



 35 

املسيحية   دراسة  مركز  أجراه  الذي  البحث  من خالل  القيادة  في  العجز  هذا  قياس  تم 

ر أكثر من مليوني قسيس بروتستانتي  العاملية في مدرسة غوردون كونويل الالهوتية. يفتق

في معظم أنحاء العالم إلى التدريب الرسمي الكتابي. تسعين في املائة من الكنائس في جميع  

أنحاء العالم لديها قادة بدون تدريب رسمي ؛ ومع تزايد معدل التحويالت ، هناك حاجة  

 عاملية ملئات القساوسة الجدد كل يوم.  

 

هوتي الرسمي يقدم مساهمة حاسمة في صحة الكنيسة على املدى في حين أن التعليم الال 

الذين   أولئك  من  واملتنامية  الكبيرة  األعداد  تعالج  الرسمية  غير  املناهج  فإن   ، الطويل 

مناسب  وال  متاح  غير  لهم  الرسمي  التدريب  لكن   ، أساس ي  رعوي  تدريب  إلى  يحتاجون 

ات الذين يمكنهم التحدث بلغة قلب معظم القساوسة األساسيين أو العاملين في اإلرسالي

 
ً
من الناحية التعليمية ، لكنهم مسيحيون ملتزمون. إنهم بحاجة    الناس محرومون أيضا

 من خالل طرق التعلم غير الرسمية. تركز  
ً
إلى تدريب ، ولكن يجب نقل الكثير منه شفهيا

، وهو أمر صعب  املواد من التعليم الالهوتي التقليدي بشكل كبير على القراءة والكتابة  

للغاية بالنسبة للمتعلمين الشفويين. كما أنها تحمل افتراضات مختلفة للرؤية العاملية. 

 
ً
  لذلك ، نحتاج إلى مواد قابلة للتكيف ذات قاعدة كتابية صلبة يمكن نقلها بسهولة وفقا

 الحتياجات الناس.

 

التخرج أن   حفالت في  لقد تغيرت رؤية الطالب في كثير من الحاالت. من املعتاد أن نسمع  

 من    60ما يقرب من  
ً
الخدمة  باملائة من الخريجين يطمحون إلى "دراسات إضافية" بدال

في  الرعوية والثانوية  األولى  شهاداتهم  الطالب  يكمل  آخر:  ا 
ً
نمط أيًضا  املرء  يكتشف   .

أو  الدينية ملدة عام  املعاهد  أو  الكتاب املقدس  في إحدى مدارس  ، ويخدمون  الالهوت 

املعاهد  عامي إحدى  قبل  من  استيعابهم  بهدف  املاجستير  درجة  على  يحصلون  ثم   ، ن 

 .الالهوتية اآلخذة في االنتشار
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االهتمام إن الخطر الحقيقي الذي نواجهه في التعليم الالهوتي اإلنجيلي اليوم هو أنه يتم  

 االرسالية والخدمةمن قبل األكاديمية ، دون رؤية  به 

 

 :  نواجهها اليومالتحديات التي 

 

االهتمام فقط  إن الخطر الحقيقي الذي نواجهه اليوم في التعليم الالهوتي اإلنجيلي هو  

بدون رؤية لإلرسالية والخدمة.  في العديد   باملعرفة الالهوتيةمن قبل األوساط األكاديمية  

ت التعليم  من البلدان مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وتايالند ، أجبرت الحكوما

 الالهوتي على االنتقال إلى التعليم العالي أو األطر الجامعية. 

وقد أدى ذلك إلى جرها إلى األوساط األكاديمية ، مع التركيز املفرط على التعلم الدماغي 

والقانون املعرفى   الطب  مثل  موضوعات  في  موجود  هو  كما  املنهي  التدريب  من   
ً
بدال

 .والهندسة

 

إما من قبل الحكومات ومجالس االدراة    يتم الضغط على أعضاء هيئة التدريس  ومن هنا  

و   قواعد  أو من قبل   الدراسية من أجل  نقاباتوزارات ومديريات  العملية   املهن  ميكنة 

التعليم   الوقت نجد  الالهوت يشبه    فيالتعليمية بما يتناسب مع املجتمع، ومع  كليات 

 لد فيتأثر باملنظومة الفعلية للعملية التعليمية. هذا الب فيطريقة التعليم املوجودة 

 

هناك ضعف في فهم التربية الالهوتية كتنشئة لإلرسالية والخدمة. لقد أصبح التكوين  

. إن مطلب النشر والبحث ساحق للغاية لدرجة أن تلمذة  أمور تابعةالروحي والشخص ي  

 .الى عمق جديد امر صعبالطالب وتوجيههم 
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نعانى   التيللتعليم الالهوتى بعيد عن البيئة التعليمية  نقلة نوعية  نحن في إحتياج الى  

يليق   فيمنها   بشكل  الحداثة  بعد  ما  عصر  الى  الدخول  لنا  يتسنى  حتى  العربية  بالدنا 

 . األوسطالشرق  فيبرسالة االنجيل وتأثيرها 

أنحن   إلفي  الحاجة  إدراك  مس  الالهوتى للجميع  ى  التعل  نفمأهمية التعليم  يم يظن ان 

إلى جنب التعليم والخبرة يسيران جنًبا  الكثير الن  إن   .الالهوتى للرعاة فقط فهو يفقد 

مما يعني أنه من نواٍح  . . . .أفضل تعليم للرعاة هو ما يحدث في سياق الكنيسة في رسالتها

يجب أن يكون السياق هو   .عديدة ، ال يمكن أن يكون السياق هو الفصل الدراس ي فقط 

من حولها   والعالم  ما   -الكنيسة  على  وهذا  الرعوي  والعمل  املرسلى  العمل  بمعنى شق 

أعتقد ، لكل دورة دراسية فى كلية الالهوت وربما تحتاج الكليات العربية العمل على دمج  

 . الفكر بالخبرة العملية الحياتية اليومية

 

أقامت كليات   أنابيب جديدة من خالل  بال شك لقد  اليوم خطوط  الالهوت والكنائس 

التعليم   وأشكال  اإلنترنت  العلمية عبر  والدرجات  الشهادات  وبرامج  الدراسية  الدورات 

األخرى وعلينا أن نعيد استخدام التعليم الالهوتي لبناء الكنيسة بأكملها من خالل تجهيز  

تشبيه املروى يروى لذلم يروي التعليم  احب هذا ال .كل تلميذ للعمل الذي دعاه هللا إليه

هو لجميع مواطني ملكوت هللا ومن الكنيسة املحلية إلى   .الالهوتي أرض جماعة اإليمان

في املشهد ككل حيث يتم   الالهوتي  التدفق املستمر للتعليم  ، يتغلغل  العليا  الدراسات 

 لدعوته الفريدة الخاصة
ً
 تجهيز كل شخص وفقا

 

رك بعض الحقائق األساسية ، إذا أردنا أن يكون التعليم الالهوتي لقد حان الوقت لكي ند

 وأال يتحول إلى  
ً
 اإلنجيلي فّعاال

ً
مجرد تاريخ  علينا أن نسعى لتطوير املنظومة كلها استعدادا

اب العهد "  الالهوت للكنيسة كلهالعصر جديد، علينا أن نرفع شعار " تَّ
 
. كتب بولس وك

(. ليس من أجل 7- 6:  2سة وتأصيلها في كلمة هللا )كولوس ي  الجديد اآلخرون لتأسيس الكني



 38 

-Theos" يحتاج الالهوت مثللذلك     .سعى القلة أن يكونوا قادة نخبويين داخل الكنيسة

Logos" إلىبمعنى    أي التحول  إلى  ، - "Theos-Eulogeo" دراسة هللا(   تسبيح هللا. اليوم 

 
ً
   أصبح التعليم الالهوتي سعيا

ً
 فقطدماغيا

ً
. حتى أن البعض يعّرف الالهوت على   معرفيا

 .أنه فلسفة مسيحية وليس أسلوب حياة

تكلم عن د.ش. مفيد جميل اسم على ما يسمى  أتكلم عن املشهد الالهوتى وال  أن  أيصعب  

فى قالب رعوى فال تحتاج ان الالهوتى  التعليم  تجتهد لتصلك    !! فهو بالفعل كان يضع 

معه  تعاملوا  الذين  الالهوت  كلية  طلبة  كل  قلوب  ملست  رسالة  صاحب  فهو  رسالته 

فالبساطة عنوان والقداسة والتقوى حقيقية واملعرفة فى ما يهم بشكل عملى فيؤثر فيك  

الالهوتى معرفة   التعليم  العصر ان تكون رسالة  بشكل تلقائى وهذا ما نحتاجه فى هذا 

 . رعوية التى يحتاجها انسان هذا العصرممزوجة بالخبرة ال

 نه عندما كتب بولس إلى تيموثاوس، كان تركيزه على تكوين شخصيته إمن املهم أن نالحظ  

 
ً
   أوال

ً
الكتابي  ، مدعوما الالهوت  والتبرعات )جمع  ،بعلم  الطالب  الحالي لرسوم  النموذج 

الغرب في  الالهوتية  األموال  يعد  للدراسات  لم  والنفقات   ) 
ً
أوال لسببين.  للتطبيق   

ً
 .قابال

ألنهم  املهنة،  ثنائيي  يكونوا  أن  إلى  املجتمع  في  فرق  إحداث  يمكنهم  الذين  الطالب  يميل 

يشعرون بخيبة أمل من قيادة الكنيسة ويريدون تجنب ثالث إلى أربع سنوات من التعليم  

 
ً
تائج واألثر أكثر من  ، يهتم املانحون الجدد بالتعلم القائم على النالالهوتي السكني. ثانيا

 .الدرجات الالهوتية التقليدية الحالية

نحن بحاجة إلى إعادة تصور التعليم الالهوتي على أنه "تلمذة للمتعلمين". هناك حاجة 

، مع التركيز على النتائج  التأثيرى ملحة للتركيز عن قصد على التعليم الالهوتي التحويلي  

 .راعىاملتجذرة في تشكيل املرسل وال

تحليلى الخاص عن املشهد الخاص بالتعليم الالهوتى لقد أصبح التعليم الالهوتي  من 

 فقط. حتى أن البعض يعّرف الالهوت على أنه فلسفة مسيحية وليس 
ً
 معرفيا

ً
سعيا

وهذا لم يكن املقصود من تعليم العلوم الالهوتية فمن املهم أن نالحظ  ،أسلوب حياة
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 أنه عندما كتب بولس إلى تيموثاوس كا 
ً
 ، مدعوما

ً
ن تركيزه على تكوين شخصيته أوال

بعلم الالهوت الكتابي فهو دارس للكلمة نعم ولكن يتبع سيرة بولس وهنا تلمذة الحياة 

اولوية باالضافة الة املعرفة الفلسفية. أعتقد اننا نعانى ازمة حقيقية فى كليات الالهوت  

ة للعمل املرسلى والرعوى  اال وهو ان يكون هناك اشخاص لديهم خبرة ويكونون القدو 

 مع املعارف الالهوتية!!  

 

يحتاج التعليم الالهوتي إلى التركيز على الكنائس الناشئة حيث يأتي العديد من املؤمنين 

الجدد من خلفيات مهمشة وقمعية. القساوسة الذين يخدمونهم لديهم الحد األدنى من  

قلب الناس ويستطيعون تقديم   التعليم املدرس ي الرسمي. ومع ذلك ، فهم يتحدثون لغة

 اإلنجيل بفعالية لزرع الكنائس. 

 

مع االتصال الشفوي    ماذا عن تدريبهم؟ إنهم بحاجة إلى التعليم الالهوتي بلغتهم العامية ، 

كمفتاح ، بينما يحتاج العدد املتزايد من الناس على مستوى القاعدة الشعبية إلى أخذ  

 .أنماط التعلم الخاصة بهم على محمل الجد

أجد صعوبة مع سؤال مشابه لذلك الذي واجهته الكنيسة األولى: هل يجب على األمم 

 
ً
 أن يصبحوا يهودا

ً
 سيح ويتبعونه؟لكي يتعلموا عن يسوع امل  أوال

 

هل يجب أن يكون القساوسة واملبشرون واملهتمون بتعلم كلمة هللا يتحدثون اإلنجليزية   

، 
ً
 تحليلًيا ، وعلى دراية باملنطق األرسطي؟ عاشت الكنيسة األولى   أوال

ً
وأن يمتلكوا عقال

كأقلية بين أتباع الديانات األخرى. لقد عانوا من التجارب واالضطهاد ومع ذلك فقد نقلوا 

حكمة هللا في كل من األشكال املكتوبة والشفوية. كان معظم املؤمنين من خلفيات مهمشة 

 ستجابوا للبشارة. أليس هذا هو واقع عالم اليوم وخاصة عالم األغلبية؟  ومحتقرة لكنهم ا
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أواني  في  الذي يزدهر ويتشكل  الالهوتي  التعليم  الناس على تطوير  هل يمكننا مساعدة 

خزفية من أنواع مختلفة من التربة حتى تروي مياه الرب الحية عطش الكثيرين الذين  

 يموتون بدون املسيح؟ 

سيذكر   تأكيد  للكل  بكل  ومتاح  للجميع  الالهوت  يكون  ان  البعض  محاوالت  التاريخ 

هذا وتحديات  صعوبات  وبرغم  املؤمنين  وتلمذة  الطريق إ  التوجه    لتدريب  على  اننا  ال 

 . وبنعمة هللا سنصل ونحقق ما يريده القدير منا
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 الفصل الثالث

 !والصوت الالهوتى للكنيسة  الساعةتحليل قضايا 
 م ٢٠٢٠م حتى  ١٩٨٠من  سنة من تاريخ الكنيسة في العالم العربى ٤٠رفي أخ

 

 مع االحداث اال من خالل معرفة سبب الصراعات فى منطقة  
ً
ال يمكن التعاطى الهوتيا

امور  فى ثالث  تلخيصها  ونستطيع  كثيرة  منطقة صراعات ألسباب  فهى  االوسط  الشرق 

الصراع على املياة والصراع على البترول والصراع الدينى وبلدان هذه املنطقة تعانى من  

وقت وبها نصف احتياطى العالم من البترول وتوجد فيها  نقص املياة بشكل يزداد مع ال

منطقة   األوسط  الشرق  أن  الواضح  ومن  الكبرى  الثالثة  لالديان  املقدسة  االماكن 

ومع ذلك   .يحاول الكثير تتبع أصل النزاعات اإلقليمية إلى حدث أو ظرف واحد .مضطربة

املاء والنفط    -الثة عناصر  ، يمكن ربط أصول جميع النزاعات في الشرق األوسط تقريًبا بث

تشير بعض التقارير إلى أنه مع القليل من التفاهم االجتماعي والتفاوض السياس ي   .والدين

 .حول ثالث قضايا ، ال يزال هناك أمل في السالم في الشرق األوسط

 

 قضايا اإلسالم السياس ى: -١

 

بالدرجة االولى وبالتالى يغلب لقرينة االسالمية فى شرقنا العربى جعلت من الهوتنا دفاعى  ا

عليه الحوار الجدلى فنحن فرض علينا ان نجيب على االفتراءات التى تقال على املسيحيين  

من   يأتى  من  بينما  امريكا  بشمال  االنجيلى  االيمان  ارتبط  النه  ايضا  والغرب  الشرق  فى 

 يحتاج ان الشرق ويتعلم فى الغرب فى الثقافة الغربية يكتشف ان املسلم مرحب به وال

 
ً
ونهارا ليال  واعياده  ومعتقده  دينه  عن  انهم    ،يدافع  اساس  على  معهم  التعامل  يتم  بل 

 . مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات
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ادركنا اننا فقدنا جوانب   الوقت  فى شرقنا العربى ومع  املبدأ  فلماذا ال يكون لدينا هذا 

حياتنا فى  الالهوت  تطبيق  من   ،  كثيرة 
ً
فقها الهوتنا  ومع  فتشرب  شريعة  االيمان  وصار   

الوقت ال تجد اختالف بين فكر كوهين ومرقص وحسن وربما نحتاج ان نضيع افكارنا  

وايماننا   افكارنا  عن  ونعلن  الشرق  فى  الدينية  التعددية  مع  يتناسب  بشكل  الالهوتية 

خوف وبدون  علنى  بشكٍل  اطياف   ،ومعتقداتنا  كل  فيه  يوجد  واحد  وطن  فى  ولنعيش 

قبل االنتقال من املعتقدات بكل حرية النها ش ئ شخص ى وليس لنا ان نحكم  املجتمع ونت

القانون  عليه  ويطبق  ملجتمعه  خيرا  يبتغى  طاملا  االعتقاد  حرية  فى  البعض  بعضنا  على 

ويدفع الضرائب فهنا تسود املواطنة فى حياة البالد فعال وتطبيقا وليس كالما وانفعاال مع  

 املواقف

 

 ى االسرائيلى: قضايا الصراع العرب-٢

بين فكر التدبيرين   جدال كبيريرتبط دعم دولة إسرائيل بامللك االلفى ومفهوم امللكوت و 

املشيخىين   هناك    !!واملصلحين  ولكن  االبدية  عن  واضح  بمفهوم  الجديد  العهد  يتميز 

عن  صورة  وترسم  هناك  االنسان  عليه  سيكون  ما  بتقديم  مشغوله  تفسيرية  مدارس 

االبدية ربما تكون اشبه بجنة ارضية وفوائد ستعود على املؤمنين وبرغم ان الكالم كان 

ْيٌن  رم عم
م
ْم ت

م
ا ل وٌب: »مم ت 

ْ
ك وم مم ا ه  مم

م
ْل ك اٍن: واضح : بم سم

ْ
ن ال  إ  ى بم

م
ل ْر عم

 
ط

ْ
خ ْم يم

م
ل ٌن، وم

 
ذ
 
ْع أ ْسمم

م
ْم ت

م
ل ، وم

( ".» ه 
م
ون بُّ ح 

ينم ي  ذ 
َّ
ل  ل 

ه  هللا  دَّ عم
م
ا أ  (. 9: 2كو   1مم

مع  الذئب  يعيش  حيث  سعيد  الفى  ملك  على  الالهوتى  الفكر  اصحاب  يصر  فلماذا 

 
ً
مور الروحية بامور وبالقراءة املتأنية للنصوص وبحسب مبدأ قارنين اال  !!!الخروف حرفيا

روحية نرى بوضوح رمزية الكالم عن امللك االلفى السعيد وهو ما يتوق اليه االنسان فى  

للجسد    ،خياله استرداد  مثل  مادى  ش ئ  انناسنأخذ  نظن  فلماذا  االعظم  هناك  ولكن 

ونعيش حياة بال مرض وال موت وال دموع وال الم بالحقيقة نتمنى ذلك ولكن هناك بعد  
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القضية بعيد عن فكر) املدينة الفاضلة ( هنا رحلة تشكيل واعداد لالبدية    روحى لهذه

  !!!وهناك سنكون فى بهاء مجده وسلطانه؟؟ فهل بعد كل هذا نتمنى ملك الفى سعيد

 

 قضايا الهجرة واألقليات:-٣

أكبر هجرة  الالجئين يصبح متفرج بينما نجد أن أزمة الالجئين السوريين، وهي  في ازمة  العالم كله  

قسرية لألشخاص منذ الحرب العاملية الثانية، ولقد ترادف معنى الالجئين مع االعمال اإلرهابية 

املخاوف  من  العديد  وسط  ذلك،  ومع  مترادفة،  والجئ  إرهابي  عبارة  أن  من  الخوف  شبح  وإثارة 

زال املاليين املجتمعية، الحقيقية واملتخيلة على حد سواء، لم ينحسر تدفق الناس بالكامل، ال ي 

 من السوريين بحاجة إلى ملجأ وهم يفرون من بلد محاصر بالكامل بالعنف والفوض ى. 

فصار هناك حقل مرسلى أمام الكثيريين وتلبية لنداء  وقد تفاعل الالهوت كفكر مع قضية الالجئين  

املؤسسات املسيح كثير من  الالجئين من  في خيام  كبير  !! حدث زخم  فأويتمونى   
ً
ية  كنت مطرودا

 للعمل في تخفيف أعباء الهجرة. 

 
ً
تحديا باستمرار  الالهوت  علم  على    يواجه  بالعالم  املعقدة  في عالقته  فهم هللا  في  التفكير  إلعادة 

 أسس كتابية من أجل التعبير بشكل مناسب عن الخبرة البشرية مع هللا. 

 

 :أكتوبر  في مصر)صوت من القناة( ٦قضايا حرب -٤

عندما قامت إسرائيل بضرب مصر واالستيالء على سيناء كان هناك أصوات ألنجيليين يعيشون  

كتيب   شيخ لويس الفي مدن القناة ألرسال رسالة الى العالم االنجيلى الغربى في ذلك الوقت وكتب 

والتدخل   األوسطسماه )صوت من القناة ( ردا مسيحيا بليغا كصوت نبوى من مسيحى الشرق 

 ذلك الوقت.  فياالنجليزى والفرنس ى 

 

 قضايا الحرب االهلية في لبنان: -٥

والذى  جرت بسبب الحروب االهلية هناك   التيواملعاناة هناك دراسات كثيرة  عن لبنان الجريح 

االن مازال لبنان يعانى بسبب  الى يعانى التفرقه والشيع املختلفة من كل صوب وحد ولكن 

وكل منهم ينظر  املجموعات الدينية املختلفة  وعدم تعاملها بانفتاح بل بأسلوب الهيمنة والكبرياء
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الجسد   نفسه هو أحق بأدارة البالد والالهوت املسيحى يتعاطى مع هذه االزمة يوميا كتحدى في

 الواحد والخدمة الروحية . 

 

 :االنفتاح االقتصادى -٦

البحث عن مكانة وسط تضخم رؤؤس األموال  دفع القادة في زمن السادات الى بالنسبة ملصر لقد  

وصار   بهذا  تأثرت  الدينية  املؤسسات  حتى  الكثيريين  لدى  أولوية  اهم  املال  صناعة  وأصبحت 

التصارع على انشاء االعمال وكسب املال من خالل الكنيسة وأعتقادى انها فنرة اضعفت الروحانية  

تأثرت الحياة ا لروحية  وكنيسة القرية في كل بالد الشرق  الحقيقية في الكنيسة في مصر وبالتالي 

 وبسبب االنفتاح على العمالة في دول الخليج واصبح القرار ملن يملك املال ؟؟

 

 

 

 قضايا الفساد : -٧

الصراع على املال  ومن هنا الغاية تبرر الوسيلة   بسبب االنفتاح االقتصادى كان التابع  هو 

للحصول على املال الذى يعطينى قيمة في هذا املجتمع ربما ما تزال هذه فنفعل كل ما هو فاسد 

ومع األسف مفاهيم مثل الوكالة املسيحية انقرضت في ظل   حتى االن،  ى منهاناالثار السلبية نعا

 باالختالس املادى ملال الكنيسة ؟!!!رق أو الص فيبعدم الحكمة تنامى سماع اخبار 

 

 قضايا ثورات الربيع العربى : -٨

العربى بسبب تردى األوضاع االقتصادية وضيق   عفي أوائل االلفية الثالثة تفجرت ثورات في الشار 

العيش للشباب ومن هنا ركبت التيارات اإلسالمية تيار الشباب الثائر وتحولت املجتمعات  

العربية الى فوض ى عارمة أطاحت بأنظمة لم نكن نتوقع انها تسقط في أيام معدودة ولهذا الحراك  

يوش تسيطر على الحالة األمنية واستقرار  في مسارات عشوائية الى ان بدأت الجاتجه  الشعبى 

الحابل بالنابل وصار الفكر   الشارع لكن في تنامى موجات من اإلرهاب خطرة جدا واختلط

 الالهوتى غير قادر على مواكبة الثورات العربية أو الربيع العربى كما سميت في ذلك الوقت!! 
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 بكل قوة 
ً
والحرية وقد تفاعل   إلنسانيةوااثبات القيم العادلة  فيلكن كان مشارك ايضا

 الالهوتيون مع الربيع العربى على مستويات مختلفة. 

 

 قضايا العمل االجتماعى والتنمية:-٩

منذ الستينات وبدأ تنامى للعمل االجتماعى في كثير من بلدان الشرق وقد كان للهيئة  

الطوائف  جتماعى في كل تنامى التيار األ نجيلية السبق في ذلك ومنها القبطية األ 

ر الكنيسة من مؤسسة روحية فقط الى مؤسسة خدمية أيضا يوالكنائس وتم تغي

بانشاء الحضانات والقروض الدوارة وتنمية القرية وغيرها من األمور االجتماعية التي 

تساعد في تقدم الفكر االهوتى الخاص باالنجيل االجتماعى وان الجعان ليس له اذن  

قبل العقول !!! ومن هنا كانت ضحالة التعليم وسقوط   ان تطعم البطون  اللسمع فعلين

مقابل البحث عن  فينعانى من ازمة التعليم  املنبر في حالة ضياع وحتى االن ؟؟

 !!  األموال

 

 قضايا الحوار بين األديان : -١٠

وبسبب معاهدة كامب ديفيد التي ألول مرة في التاريخ يصافح   ١٩٧٣ازدادت هذه املوجة بعد حرب 

رئيس مصري مسلم ومن هنا اباحت التيارات اإلسالمية اهدار دم    -رئيس وزراء إسرائيل  يهودى  

ارف في كل البالد وتسارع في محاولة  غوصار بركان    حادثة املنصه املشهورة ،  فيوتم قتله  – السادات  

املؤسسات الدينية  الحوار بقدر اإلمكان بين األديان الثالث التوحيدية في بالد الشرق بمساندة من 

في الغرب من اجل تقارب وجهات النظر ومحاولة القضاء على الفتنة الطائفية بقدر اإلمكان ولكن  

ة بنصرة اخوك  افي أفغانستان واملناد  ةكما نعلم انفجرت حرب لبنان االهلية وتصارعات قوى كثير 

مار ببالد الشرق وألول  مما ساعد على تأسيس القاعدة ثم داعش وحل الد  !!  املسلم في أفغانستان

الناس بطرق وحشية ألول مرة في التاريخ الحديث واستيقظ    من  ى ومسمعأمرة نرى ذبح على مر 

تكاتفت الدول للقضاء على داعش االن تالعالم على كابوس اسمة تنظيم الدولة اإلسالمية وحتى  

 . ة في كل بالد الشرق ة بين الخاليا املنتشرة والقوات النظامير والى االن مازالت الحروب مستم 
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 قضايا األلحاد:  -١١

الدراما ملتعا او  الكتب  بكثير من االعمال سواء  الفترة األخيرة  في  الكنيسة مع مشكلة االلحاد  ت 

 !! والترانيم والوعظ 

خلق هللا عاملا يمكن أن  هل من الصعب أن نؤمن باهلل وهذا العالم يعيش في األلم واملعاناة؟  لكن  

لقنا  1توجد فيه املحبة. نقرأ عن هذا في تكوين  
 
. خلق هللا العالم وخلق البشرية. في الواقع ، لقد خ

خلقنا أننا  عن حقيقة  يتحدث  هذا  ونح  على صورة هللا.  لنحّبه  لقنا 
 
خ لقد  بعضنا للعالقات.  ب 

. ومع ذلك ، فبالنظر إلى القدرة على الحب يعني وجود القدرة على االختيار. لو لم يكن هناك 
ً
بعضا

 
ً
 .. العالقات ال معنى لهاخيار الحب لن يكون حقيقيا

بما أن الحب قدرة ، فإن الخطية هي احتمال. تفتقد الخطية عالمة الحب الكامل. كلنا نفتقد هذه  

 .، ونتيجة لذلك ، دخلت الخطية العالم الحبهذه  فيم وحواء ، آد  سقط العالمة. لقد 

وعد هللا بعواقب الخطية. تشمل عاقبة الخطية املعاناة واأللم والكد واملوت. هذا هو سبب وجود 

 املعاناة في العالم اليوم.  

 

يقدم هللا ابنه ذبيحة ليدفع ثمن الخطية. لم يبتعد هللا  وكان الحل السماوى واجابة السماء هو أن  

رسل يسوع إلى األرض ليدفع  عن خليقته. شمر عن سواعده. ألن املوت كان نتيجة الخ
 
طية ، فقد أ

يسوع على الصليب كما لو أنه ارتكب خطايانا.  مع الرب  هللا    لقد تعامل.  والدينونة  ثمن الخطية

 و 
ً
بالنسبة ألولئك الذين يقبلونه باإليمان ، فإنهم مطهرون من  نيابة عنا جميعا مات ودفن وقام. 

ا بالنسبة ألولئك  ليحبوا.  ويقوهم هللا  العقالخطية  يرفضونه، سيواجهون  وه الذين  األبدي  و  ب 

 .املوت والجحيم

يعد هللا أن أولئك الذين يعرفونه سيتحررون من عقوبة الخطية وقوتها وحضورها. لذلك  بينما  

، لم ينسنا هللا وال يزال يعمل على جلب اآلخرين  ألفتراس البشريتسابق فيروس كورونا عبر العالم  

هللا ، خاصة عندما تصادفها حول فيروس  معرفة  اف من الحجج ضد  لذلك ال تخ .إلى عالقة معه

 ألجل تعزيتهم.   ١٥:٣بطرس  1كورونا. كما يكتب بطرس للمؤمنين املتأملين في 
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 : قضايا املرأة-١٢

األمر الذي سيفيد في نهاية املطاف التعليم   ضرورة أن تكون املرأة العربية مجهزة كتابيا والهوتيا ،

   5الالهوتي والكنيسة ألنها تحقق املأمورية العظمى.
ً
ملف كبير ويحتاج بحث خاص به لكن عموما

تحرير املرأة هو قضيتى وسوف ابذل كل ما استطيع في سبيل رؤية الحياة تسير بعدل وبحق بين  

 الجميع في مجتمعات الشرق األوسط!!

 

 الزواج والطالق)األحوال الشخصية(قضايا  -١٣

األ أوكان     ملف كبير   في  مر الحق لقضية  األموال  االقتصادى وتدفق  مما   يدىأنفتاح  الرجال 

سبب حالة من عدم الرض ى عن الزوجة الفقيرة أو الزوج الفقير وتنامى صراع املال الى االسرة 

 ثقافيا في بالد الشرق وتعاطى الالهوت بش ئ من السياف 
 
ارثا ابط كانت   كل رو

 
العربية مدمرا

املرأة عورة وا لقطع رقاب من تسول   يعتبر  في مجتمع شرقى  ملطلقة  لها نفسها وتصبح مطلقة 

اقع من منظلق  عار!!   ونحتاج ان نغير وجهة النظر هذه في كنيستنا االنجيلية ونتعامل مع الو

 رفع املظالم وتمكين الحرية للمرأة في كل املجاالت. 

 

 

 قضايا التحول الدينى-١٤

البنات وزواجهم بدون  اتخاذ إجراءات نحو اسلمة  ملف كبير وتم اسلمة املجتمع قبل 

األماكن  في  الشعبى  واملجموع  الدينية  واملؤسسات  القانون  حماية  وفى  والديهم  رغبة 

بالد   من  الفقيرة،  الشرق  املتفرقة  اإلماكن  في  بركة  خصوصا  سبب  الكنيسة  وصارت 

 دينية متوارثة الى بدايات جديدة من الخبرة اإلنسانية.واستنارة لكثيريين عبروا من أفكار  

 

 قضايا التعليم :-١٥

 
5 https://theglobalchurchproject.com/arab-female-leaders/ 
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هو    سللكنائس وصار من يملك املال في املدار   تأثرت بالفعل املؤسسات التعليمية التابعة

من يقود سواء من الهيئة التعليمية أو أولياء أمور الطلبة وكان هناك اخر خمسين سنة  

تدنى في مستوى الخدمات التعليمية عموما مما خلق جيل غير متعلم وغير مثقف يلهو 

 ويلعب بدون هدف . 

 

 قضايا الصحة : -١٧

اقض وظهر البعض الستجابة الالهوتية وقت جائحة كورونا كانت متباينة واحيانا فى تنا

فى وقت   نفسها  عن  عبرت  الهوتية  مدرسة  وكل  يحدث  ما  تفسير  فى  الكتاب  مستخدما 

فالناس   .كورونا وبحسب الخبرة السابقة للكنيسة هي أن األوبئة لها أعراض الهوتية أيًضا

فى وسط الوباء يطرحون أسئلة تتعلق بالسبب وملاذا وبكيفية حديثنا عن هللا ، واملسيح ،  

والرجاء  ، الثالوث  فهم  ، ومشاكل  الردود  .واإلنجيل  أظهرت   ، املاض ي  في  وتعامالت هللا 

 
ً
واهتماما العامة  املخلصة عناية شخصية  والسالمة  كان  ما  ،بالصحة  منها  البعض  له  ا 

وبالطبع روحنة  فرفض وقال كورونا لن تمس اجسادنا فى اسم املسيح !!    موقف متشدد  

 . األمرهذه املواقف و  فيال تنجح  األمور

كان    ملا  والفهم  للمعنى  الالزمة  األطر  اإلنجيل  تفسيرات  وفرت  كيف  هو  أيضا  املذهل 

التوتر الذي يثيره هذا   .إنه سؤال مفيد أن نسأل عن مدى جودة ما يحدث اليوم .يحدث

الوباء يكمن أيًضا في خط حدودى مرتبك وغير مريح وصراعات دولية ويكمن هذا التوتر  

بين الحاجة إلى إيجاد نوع من املعنى لوجود الفيروس نفسه وما إذا كان ينبغي ان نستعد  

للمجئ الثانى ، وملاذا حدث !! ، هل هو ممول لعرض أكثر حداثة للحكم املستقبلي؟ ربما  

 ثر انتشارا ان هللا ال يجرب بالشر وكورونا بسبب سلوكنا الغير صحىكانت االجابات االك

!! 
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 قضايا امليديا:  -١٨

 

الكتابى  املحتوى  لنشر  التاريخ  في  مرة  ألول  ساهمت  املسيحية  الفضائيات  لكن  متشعب  ملف 

والقالب الكنس ى من ترانيم ووعظ وتقاليد رهبانية وغيرها عبر شاشات التليفزيون ومن هنا اصبح  

أصبحت مشهور فتفتح لك  البحث عن الشهرة وتأكيد الذات من خالل التواجد على القنوات وكلما  

لم يسعفنا في هذه    وفكرنا الكتابى    املال ومع األسف أبواب السقوط في التكبر !! والهوتنا  أبواب 

 الحالة. 

ثرت وصارت الرؤى مختلفة بدون ضابط وال  تأ امليديا وكيف اثرت و دراسات كثيرة عن    ىونحتاج ال

مما دفع البعض الى انتقاد القنوات الفضائية بشكل كبير افقدها رسالتها في بعض األحيان   رابط !!

فينا   الكبير  ومن  الذات  صراع  سيناريو  الى  وهكذا  االخر  البعض  وفتح  البعض  غلق   وتم 

 

 

 

 قضايا الترجمة والنشر الالهوتى:-١٩

 

ملراقب للمشهد يجد عشرات الكتب املترجمة الى العربية ومما الشك هى قيمه ولكن تجد ا

والتفسيرية   الروحية  الدراسات  هذه  وراء  الهوتية  فكرية  خصوصا  تيارات  املترجمة 

ربما تتفق او تختلف مع فكر من يكتب املدعومة من هيئات ذات فكر الهوتى محدد و 

الى تيار   ينتمى  اغلبها  الروحية واغلبها شبيه بكتب  ولكن  العملية  فى  يعظم دور االنسان 

  ؟ وكيف يتصرف  ؟التنمية البشرية فالقارئ العربى يبحث عن كتب تقول له ماذا يفعل

الدور  وعظم  مجد  الكتابات  من  املجال  وهذا  ؟؟  يفكر  كيف  على  تساعده  ال  ولكن 

 
ً
 على نعمة هللا  االنسانى وبرغم ان الفكر الكتابى دائما

ً
 ويعترف بضعف ومحدودية  متكال

االنسان بينما الفكر الالهوتي املنتشر يتمحور حول االنسان ويحاول ان يعظم دوره فى  

٪  ال يحتاج سند او معونة  ١٠٠الحياة وربما نحتاج الى التوازن هنا ونعرف ان الدور االلهى  
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البشريةح  لفداء  ش ئ  كل  اكمل  وبالقيامة  اكمل  قد  قال  الصليب  على  فهو  بشر  تى  من 

االنسانى   الدور  ان  نقول  وهنا  يتممه  القدوس  روحة  بعمل  هو  وهو  ١٠٠تقديسنا    ٪

وكلما خضع االناء للتشكيل استطاع هللا    ،الخضوع والطاعة لقيادة عمل نعمته فى القلب

ان يتمم قصده وهنا البد من توجيه الفكر الالهوتى الى نعمة هللا وفساد الطبيعة البشرية 

فه بر  من  وتحت  ومهما صنعت  املسيح  يسوع  ربنا  هو  بر  كل  اكمل  الذى  ولكن  عدم  و 

 .سلطانه نستطيع ان نحيا وتتقوى فى االناء الداخلى فيرى الناس فينا يسوع يتجمد

 

هل يمكن ان يوجد اعمال الهوتية من كتابات او دراسات تؤثر على ثقافة الشرق االوسط 

 وليس مجرد كتب مدرسية منقوله من الهوت غربى و 
ً
من كل بستان زهرة وال تقود عموما

الى تفاعل حقيقى مع احتياجات الناس، ربما كان هناك البعض من الكتابات على مدار  

تاريخ الكنيسة فى املاض ى او فى الحاضر ولم نعرف مدى تأثيرها على مسار الحياة الكنسية 

 يبقى
ً
السؤال  والحياتية واعتقد اننا نحتاج دراسات اكثر تخصصا فى هذا املجال وعموما

 . "هل هناك اعمال تصنع نقله نوعيه فى حياة األنسان والكنيسة

 

 قضية االزدواجية التي يعيشها قادة الفكر: -٢٠

 

التناقض الظاهر فى حياة البعض جعل الجيل الجديد يفقد الثقة فى ما يتعلق باألفكار 

يقل   ال  املياة  فنقاء  هؤالء!!  من  تخرج  التي  والكتابية  وسيلة الالهوتية  نقاء  عن  أهمية 

الفكر  قادة  حياة  تتقدس  أن  ضرورة  هناك  أصبح  ولذلك  لالخرين  ونقله  إستخراجه 

الالهوتى، البد من توافق الوسيلة الخزفية مع الينبوع االلهى لنقل مياة املعرفة التى تغير 

 الحياة وتصنع الفرق في هذا الوجود. 
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  8: 2ر العهد القديم ، فى مقابل أفسسربما يكمن الصراع في ما بين أعمل فتحيا كان شعا

النعمة  على  املستمر  والتنبيه  ْم." 
 
ْنك م  ْيسم 

م
ل كم  ل 

م
ذ وم  ، ان  يمم اإل  ب   ،

ونم ص 
َّ
ل
م
خ م  ة   ْعمم الّن  ب  ْم 

 
ك نَّ

م
"أل

املجانية بدون تقديس الحياة والجهاد املستمر قاد الناس الى عدم وجود اعمال فال تجد  

ة والصوم وال تجد تعامالت امينه بين املؤمنين وال تجد التزام بالعشور وال التزام بالصال 

تأديب وال محاسبية حقيقية للخدام فى الكنيسة وحتى املخدومين فصار العمل االنجيلى 

هو سوق من يبيع بسعر رخيص جدا ولكن الحقيقة ان النعمة ليست كذلك !! فهى غنية 

صلب املسيح باعمال استهتار  وتم دفع ثمن غالى فيها دم املسيح فبعد هذا نعيد اشهار  

كنا فى وقت انتقدنا اعمال البر النها ال تعبر عن حالة القلب فعلينا ان    وعدم التزام وان

صدقونى   الجديدة  الحياة  معنى  تعرف  قلوب  من  وتفيض  اكثر  اعمال  تعود    لننعمل 

لكل  الحياة املستمر ونداء قلبى  تقديس  نابعه من  النابضة للكنيسة اال باعمال  الحياة 

كفاية اللعب بعمل النعمة وعلينا ان نقدم أعمال تبرهن على واقول الصدق    االنجيليين

 !!! ونوال الحياة األبدية مع املسيح عمق الشركة
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 الفصل الرابع

 الفكر الالهوتى والصوت النبوى!!  
 ؟كيف يكون لدينا وسيلة للتأثير بالفكر الالهوتى في عاملنا العربى

يتجادل من ليس لهم املعرفة فيصنعون مذمة بين االخوة ويضيق بهم النقاش فيصنعون  

فى رواية   ملن يبدع ويفكر وهذا حال حارتنا كما قال نجيب محفوظ 
ً
 ثم تكفيرا

ً
انقساما

من جديد   الحارة  فتقع  موت جبل)موس ى(  فبعد  برفاعة  املسيح  شبه  وقد  حارتنا  اوالد 

فيأمر الجبالوي رفاعة بالوقوف أمام ظلمهم، يدعو   تحت سيطرة الفتوات املستبدين،

رفاعة الناس إلى الزهد ونبذ الشرور، وأطماع الدنيا فيلتف حوله البعض ويصدقونه، 

  
ً
مما يثير غضب الفتوات ليقرروا قتله. إال أن عائلته ال يجدوا جثته ويأخذه الجبالوي حيا

الجبالوي والتى ادعى البعض انه ليعيش معه فى البيت الكبير وفى الرواية يجسد شخصية  

 يتكلم عن هللا الظالم فتم تكفيره بينما يرى الروائي نجيب محفوظ 

فكرة معينة عن هللا صنعها الناس" وأنه "ال ش يء يمكن أن يمثل هللا. هللا  "أن الجبالوي  

ليس مثل أي ش يء آخر. هللا عظيم" لكن الجبالوي هو فكر الناس الخاطئ عن هللا فذهب 

الى تكفير نجيب محفوظ واهدار دمه وهو الذى كان يريد ان ينتشل حارتنا من    الناس

سطوة وظلم املتدينين الفاسدين الذين افسدوا الحياة وافسدوا العقول وصنعوا حواجز 

على العقول ووضعوا انفسهم قضاة للفكر ومدافعين عن االيمان الذى يمثلونه ولكنهم  

 .قيقى بل هم يؤمنون باله من صنع افكارهم املريضهابعد ما يكون عن االيمان باهلل الح

 

عملية ان نتوحد فى رأى الهوتى غير ممكنه فالتنوع هو السمة الرئيسية في تاريخ الفكر 

التمييز وعندما  الالهوتي لكن نحتاج ان يكون لدينا ثقافة الهوتيه تجعلنا قادرين على 

نستمع الى رأى نستطيع تصنيف هذا الفكر ومعرفة الى اى فريق ينتمى فعلى سبيل املثال 
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ي فى مقابل الفكر الكلڤينى فنجد البعض من على املنابر املشيخية يعلم  نجد الفكر االرمين

 .بالفكر االرميني ويطبق هذا فى تعاليمه وحياة اليومية

 وقد علق املرنم ماهر فايز على هذا الكالم وقال: 

 
ً
 بالفرق بين "العقيدة" و "شرح العقيدة ولكن؛ ربما نحتاج في األساس تصنيفا

ً
 "ومعرفة

" ربط  بالعبادةوأيضا  إقرار   ."العقيدة  من  وتعترف  تؤمن  ملا  الفعلى  التطبيق  ويقصد 

وهنا حينئذ يتسنى لنا معرفة الفرق بين "الرأي/ الشرح" والرأي  ويكمل تعليقه "   -ايمانك

 ".اآلخر؛ مقارنة بالعقيدة الواحدة

الكنيسة   الشرح مرة ومرات لشعب  نعيد  ان  نحتاج  والفكر  وهذا حقيقى  العقيدة  عن 

كر االخر وربما نعطى مساحة للتعبير عن الراى ولكن بعد ان يتم االتفاق على الرأي والف

 فهنا نكون في عهد معا ان نتفق في الراى لتكون عبادتنا في اتحاد وتوجه واحد. 

 ويتم التعبير عنها وهذا هو  
ً
لتفسير للنص هو وجهة نظر ينتج عنه فكرةمتكامله احيانا

من كثير  فى  ناقصة  او  مع   الالهوت  الدنيا  ملئت  التى  التأمالت  نسميه  وهذا  االحيان 

الفضائيات وامليديا ومع االسف تكون بعيده عن سياق النص وسيبقى النص هو االساس  

 .ولكن توظيف النصوص فى طرح افكار معينه هو خطر شديد فى الكنيسة

 

لذلك على الكنائس االنجيلية ان توضح ايمانها لالعضاء قبل انضمامهم وبتفاصيل ومن  

االمانة اذا وجدت تفسير يتعارض مع ايمانك الشخص ى ان تعلن ذلك وتقول انا ال انتمى  

الى هذه الكنيسة لكن تظل فى الكنيسة وتقود فكرها فى اتجاه عكس ما تم االتفاق عليه  

اال فى الكنائس االنجيلية وتحتاج عالج جذرى وامانه من الخدام  هذه الظاهرة ال تجدها  

 ومن الحاضرين ثانيا وهذه قيمة كتابية ليكن كالمكم نعم نعم ال ال
ً
ولكن تجد من   !!أوال

وهذا   للمسيح  حرفى  بمجئ  وينادى  االلفى  امللك  على  ويصر  املسيحية  للكنيسة  ينتمى 

ة او تجد من يصر بالتكلم عن القديسين يتعارض مع الفكر الالهوتى للكنيسة املشيخي

واجسادهم من على منابر انجيلية فهذا بتعبير ادق غير سوى فاالنسان البد ان يتوافق  
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مع العقيدة التى توجد فى الكيان اإلنجيلي ومع االسف انتشرت هذه الظاهرة ملن يدفع 

عن من يدفع لى  اكثر ويضخ االموال فى الخدمات وانتمائه للفكر ليس عن قناعة هنا بل  

اكثر فهو عقيدته واروج له او لها بكل قوتى !! املوقف الالهوتى هنا يتصف بالنفعية اى 

للبيع  !!لذلك اصبح املشهد سوق  العقل  الفكرية فمن يطعم الجوف يأخذ  بالبرجماتىة 

 
ً
 . والشراء وليس فكر يغير الحياة ويصنع فرقا

ملنظومة التعليمية لها تأثير كبير على التعليم الالهوتى فى بالد الشرق !! فال تستطيع ان  ا

تأخذ طالب تعلم بشكل تلقينى فى كل مراحل عمره وتحاول نقله الى نظام اخر يعتمد على  

البرامج  ،  النقد والتحليل والبحث فى بعض  انها مهمة شاقه ولكن هناك محاوالت جاده 

العالم بحسب شروط االعتماد االكاديمى العاملية وسوف يأخذ وقت    الالهوتية لتواكب

التعليم   بالتأكيد  ومنها  الشرق  بالد  في  العلمي  والبحث  التعليم  منظومة  تتطور  حتى 

 الالهوتى

 

القادم يتعاطون مع املعلومة من حيث الشكل بمعنى هم    علينا أن نالحظ أن أبناء الجيل 

القراء  من  اكثر  هذا  يشاهدون ويسمعون  وفى ظل  املحاضرة  اكثر من طريقة  ويلعبون  ة 

سننقل لهم املعلومة الالهوتيةبعمق وتتثبت فى حياتهم نحن امام تحدى   التحدى كيف

( وهذا مجال جديد نحتاج ان  ان نجعل العلوم الالهوتية بصورة مرئية )الالهوت املرئى

 ديد. نتعمق فيه وندرب عليه كوادر حتى نصل باملعلومات الى الجيل الج

 

 ملاذا يكون املجتمع املسيحى سلبي للغاية بشأن الدراسات الالهوتية؟ 

 .لألسف ، كثير من املؤمنين ال يفهمون أو يقدرون قيمة الدراسة الالهوتية الرسمية

 ، 
ً
واذا تم االتفاق على ان هدف الالهوت هو ترسيخ حياتنا في الحقيقة املستنيرة كتابيا

ومساعدتنا على فهم وشرح ما نؤمن به ، وفي النهاية تغيير الطريقة التي نعيش بها ، فلماذا 

 يخش ى الكثير من املسيحيين من الالهوت؟ 
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  :يمكن تلخيص اعتراضاتهم العديدة في ثالث كلمات بسيطة

 .الخوف ، وخيبة األمل ، والرضا عن النفس

لهم   يصدر  البعض  ان  بسبب  اإليمان  يدمر  الالهوت  أن  يعتقدون  ألنهم  خائفون  إنهم 

 صورة سلبية عن ان الالهوت فلسفة جافة 

 من 
ً
الالهوت كسالح للتدمير بدال أملهم ألنهم يعرفون أشخاًصا يستخدمون  لقد خاب 

 .كونه أداة للبناء

ألنه راضون  العميقة  وهم  الفائدة  تجربة  من  بمنعهم  أملهم  وخيبة  لخوفهم  سمحوا  م 

 .للدراسات الالهوتية

املخلصين  من  كبير  مجهود  تحتاج  الالهوتى  املشهد  تصدرت  التى  الصورة  هذه  وتغيير 

وانخراط الالهوتيين العرب فى املجتمع ونظًرا ألن معظم املسيحيين أمضوا وقًتا في التفكير  

 .، فإن  جميع املسيحيين هم الهوتيون  في مثل هذه األشياء

االختالف الوحيد بين الالهوتيين العلمانيين )أنت وأنا( والالهوتيين املحترفين )األشخاص  

في  دعوتهم  "تتمثل  مسيحيون  أنهم  حقيقة  هو  اإلكليريكية(  املعاهد  في  ّسون 
يدر  الذين 

  ."عن هللا القيام بما يفعله جميع املسيحيين بطريقة ما: التفكير والتعلم

معتقداتنا  ألن   ، تدميره  وليس   ، إيماننا  تقوية  على  الحقيقي  الالهوت  يعمل  أن  يجب 

  .املسيحية األساسية سوف تصمد أمام اختبار التفكير النقدي

ال تخف نحن نمتلك سبب لاليمان على صخرة قوية تصمد فى مواجهة امواج الشك وعدم  

 اليقين 

أحب القهوة املركزة بطعم البندق وكل شخص لدية نوع من القهوة مفضل لدية لذلك  

كل  يجد  وهنا  واالطعمة  واالنواع  االشكال  بكل  منتجاتها  لتسويق  القهوة  تعمل شركات 

شخص ما يحبه من مذاق القهوةالذى يفضله هكذا الالهوت فهناك تنوع في االفكار يكاد  

شخص يفضل توجه فكرى معين وهنا نقول تعالوا معا    يشبه اطعم القهوة فى تنوعها وكل 

وليست   االفكار  معا  ندرس  تعالوا  وهكذا  يفضلها  كما  شخص  كل  القهوة!!  نشرب 
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 ولكن بمذاق مختلف 
ً
االشخاص فنحن سنظل مختلفين حتى لو كنا نشرب القهوة معا

املهم ان تكون قهوة وليست ش ئ اخر فكل من ينكر شخص املسيح ال يوجد فيه طعم  

 القهوة بل هو قهوة مزيفة تتذوقها وال تجد فيها حياة.

من  العديد  فإن   ، العالم  وفي خدمة  الكنيسة  حياة  في  الالهوت  مهمة  هي  ما  سألنا  إذا 

 من ذلك تعليًما تعليمًيا ، أو  
ً
اإلجابات ممكنة ومشروعة. يمكن اعتبار علم الالهوت بدال

نرى هدفه على أنه تسليم التقليد ، أو تقييم  نقًدا ، أو تمجيًدا ، اعتماًدا على ما إذا كنا  

الفكر واملمارسة ، أو تسبيح هللا. بالنسبة ملدرسة الهوتية مثل كاندلر ، يمكن التفكير في  

التعليم الالهوتي باملقابل على أنه تجهيز الطالب لنقل تعاليم الكنيسة بأمانة ، أو كإبعاد  

، أو كإعدادهم لتجربة عبادة أكثر ثراًء.    الطالب عن القبول غير املفكر للطرق التقليدية

 .كل هذه األنماط موجودة بنشاط في علم أصول التدريس لدينا

 

لكن طريقة أخرى لتفسير الالهوت هي شكل من أشكال النبوة. ال أقصد بالنبوة القدرة 

على التنبؤ باملستقبل. أتحدث عن النبوة بمصطلحات كتابية ، مثل تمييز كلمة من هللا  

ا إلى  في  يحتاج بشدة  إلى عالم  الكلمة  بهذه  والتحدث   ، اليومية  للحياة  املعقدة  لظروف 

 .ا االنسماعه

 

فهم علم الالهوت على أنه نبوءة هو اقتراح محفوف باملخاطر. محفوف باملخاطر ألن   ي 

النبوة تسعى إلى اكتشاف طرق هللا الحي ، وكما يذكرنا العبرانيون ، فإن الوقوع في يد هللا  

أمر رهيب. محفوف باملخاطر ألن عمل هللا في العالم ، هنا واآلن ، يتم الكشف عنه    الحي

 .مبهمجزئًيا فقط ، وبشكل غير مباشر ، وفي كثير من األحيان بشكل 

 

ومع ذلك ، فهو محفوف باملخاطر قبل كل ش يء ، ألن الالهوتي كنبي ال يقف فوق سياق  

بقوة في الحياة كما يشاركها الجميع. لذلك الحياة العادية أو بمعزل عنه ، ولكنه يقف  
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وبتواضع   بجرأة  كلمة هللا  ويعلن  يميز  أن  الالهوتي  من  طلب  النطق    -ي  بجرأة ألنه يجب 

من   أعظم  منصًبا  يشغل  ال  الالهوتي  ألن  التواضع  ؛  الناس  يهلك  رؤية  بدون  بالكلمة: 

 .منصب الخادم ، ال يملك قوة غير قوة الكلمة نفسها

 

سة الهوتية مثل كاندلر ، فإن تفسير علم الالهوت كنبوءة يعني إلزام أعضاء بالنسبة ملدر 

تجاوز   في  املتمثل  واملبهج  الخطير  بالتحدي  سواء  حد  على  والطالب  التدريس  هيئة 

للحياة   باستمرار  واملتغيرة  املعقدة  النصوص  تفسير  إلى  القديمة  النصوص  تفسيرات 

با ونتحدث  لتعلم كيف نسمع  الضجيج  الدنيوية. نسعى  هي ملك هللا وسط  التي  لكلمة 

املستمر وإلهاء الثرثرة البشرية. يجب أن نتقبل مًعا خطر االنخراط في عالم هللا بشكل 

 مباشر وبدون نظارات واقية. 

 

 :الالهوت كنبوة

يمثل مثل هذا الجهد للقيام  الالهوتية و كاندلر لكلة هذا املؤتمر بمناسبة الذكرى املئوية 

بعلم الالهوت بطريقة نبوية. لقد اجتمعنا مًعا للتحدث ببساطة وصراحة ، واالستماع  

بعناية واحترام ، وللمناقشة بمسؤولية بعض التحديات الالهوتية الكبرى التي تواجهنا 

ا باملعنى  أنبياء  بأننا  للمدرسة. نحن ال نتظاهر  الثاني  القرن  إلى  انتقالنا  ليس مع  لتنبئي: 

لدينا قدرة خاصة على التنبؤ باملستقبل. نحن نتولى فقط املهمة الشاقة املتمثلة في تمييز 

ما قد يكون عليه هللا في العالم اآلن ، واالستجابة التي قد يدعونا هللا إياها كتالميذ للرب  

 .يسوع املسيح

 

إن توقع أولئك الذين أسسوا كاندلر قبل مائة عام أن يكونوا نبويين بأي معنى للمصطلح  

عن ماي فالور وإعالن   1620كان سيبدو سخيًفا ، تماًما مثل توقع خروج الحجاج في عام 

، كانت أتالنتا تتحول بكل معنى الكلمة  1914سياسة أمريكا الخارجية على الفور. في عام 
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يتنبأ  من الحصان والعر  أن  السيارات ؛ كيف يمكن ألي شخص يعيش بعد ذلك  إلى  بة 

بالثورات التكنولوجية التي من شأنها أن تغير كل جانب من جوانب الحياة: تكييف الهواء  

الذي سيغير القديم إلى الجنوب الجديد ، واملضادات الحيوية التي من شأنها التغلب على  

لي الذي من شأنه تغيير التواصل ، والطائرات العدوى وإطالة العمر ، وعلم التحكم اآل

 التي ستمتد حول الكرة األرضية والصواريخ التي ستقفز إلى الفضاء؟ 

 

عام   في  أتالنتا  بإمكان  كان  العظيمة    1914من  األوروبية  اإلمبراطوريات  بأن  يتنبأ  أن 

الشرق  من  عاملية جديدة ستظهر  قوى  وأن   ، يختفي  االستعمار سوف  وأن   ، ستنحل 

، وأن مزيج  األ القمع والتحرير  في  أفريقيا ستكون ساحة ملغامرات عظيمة  ، وأن  قص ى 

املعادن املوارد واالضطرابات الدينية ستعطي األراض ي اإلسالمية أهمية أكبر من أي وقت  

مض ى في التاريخ؟ كيف يمكن ألي شخص أن يتخيل أن الحرب العظمى التي بدأت في عام  

تستخدم فيه التكنولوجيا املتقدمة لذبح ماليين ال تحص ى؟  ستبدأ قرًنا من الحرب    1914

من كان يمكن أن يحلم بأن البشر سيكونون قادرين على ارتكاب إبادة جماعية مستوحاة 

أو حقول   في جوالج  ستالين  أرخبيل  أو  النازية  أملانيا  في  املحرقة  نطاق  على   
ً
أيديولوجيا

 القتل في بول بوت؟ 

ز الالهوتية الكبرى في أوروبا أنها غير مدركة لألحداث الكارثية ، أظهرت املراك  1914في عام  

تميل   وقوعها.  عند  لها  لالستجابة  مجهزة  غير  وأنها  العشرين  القرن  سيحدثها  التي 

االستجابات الالهوتية للحرب واإلبادة الجماعية والقمع االجتماعي إلى أن تكون ضعيفة  

، مع   ، وعدد قليل من  ومتأخرة. ال عجب إذن أن مؤسس ي كاندلر  هيئة تدريس صغيرة 

الطالب ، وموارد هزيلة حًقا ، قد أبقوا أعينهم مركزة بشكل أساس ي على األبعاد الدينية 

 .والخطابية لالهوت أثناء سعيهم لتشكيل وزراء للكنيسة األسقفية امليثودية ، جنوب
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حداثة التي هيمنت بشكل رئيس ي ، لكن ليس بالكامل. في املعركة الكبرى بين األصولية وال

الحداثة بسرعة  ، انضمت هذه املدرسة إلى  الالهوت األمريكي منذ تأسيس كاندلر  على 

أي تشجيع ودعم االستفسار الحر في    -وبشكل متسق. كانت سمعة كاندلر بأنها "ليبرالية"  

والتقليد   املقدس  على   -الكتاب  دائًما  إيجابية  عواقب  وجود  عدم  مع   ، تاريخها  طوال 

ملدرسة في املنطقة والكنيسة ذات الغالبية املحافظة. بطريقة مماثلة ، على الرغم  تصور ا

من أن كاندلر كمؤسسة كانت بطيئة بشكل مؤلم لدفع قضية املساواة العرقية ، كتب  

أستاذها األول للعهد الجديد ، أندرو سليد ، بحماس ضد املمارسات العنصرية ، وكان  

 .صيات في رفع الوعي اإلقليمي حول املشكلةخريجو كاندلر من بين أبرز الشخ

 

 - :القضايا الالهوتية التي تواجهنا اليوم

بطريقة نبوية من خالل النظر في أربع   ى الالهوت  تلخيص القضايا الرئيسية للفكرنحاول 

قضايا ، والتي تتطلب في تقديرنا أفضل اهتمامنا اآلن  وستستمر  على األرجح  في املطالبة 

 -هوتيين خالل القرن القادم:باهتمام الال 

 الالهوتي والعلمنة ؛ الوحى 

 صورة هللا في املجتمع املعاصر.  

 الخلق ورعاية األرض.

 .6ملكوت هللا والتعددية العاملية 

ربما توجد قضايا أخرى لكن الناس تحتاج إجابات مع ازدياد املشكلة الوجودية في كثير  

 . العربية  جتمعاتمن امل

بها. كلها   خاص وص ي باهتمامنتشترك املوضوعات األربعة في العديد من الخصائص التي 

و  املقدس  الكتاب  في  وبمتأصلة  باقرارت  قناعات  مرتبطه  وتنطوي على   ، اإليمان  قانون 

قريبة من جوهر الهوية املسيحية. لقد كانوا جميًعا موضوع فحص في التقليد الالهوتي 

 
6 https://candler.emory.edu/news/connection/summer-2015/feature-stories/meeting-theological-challenges.html 
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ات في التاريخ والثقافة ، مما يجعلها جذابة بشكل خاص  السابق. تتضمن جميعها تطور 

 في ممارسة علم الالهوت في سياقه. وجميعهم تحت تهديد خطير في العالم املعاصر.

 

 الخالصة: 

هذه إذن هي القضايا الالهوتية التي نسعى ملعالجتها. اسمحوا لي أن أختتم بتوقع ثالثة  

 .وضعناهااعتراضات على هذه القضايا السابقة التي  

 

 ، 
ً
يتجاهل اختيارنا للموضوعات القضايا التي يمكن القول إنها أكثر إلحاًحا ووضوًحا.    أوال

ملاذا ال نتحدث بنبوة عن قضية املسكونية ووحدة الكنيسة ، أو عن يسوع التاريخي ، أو  

إنجيل الرخاء ، أو الصراع املستمر بين املسيحيين بين األصولي والحداثي؟ مع عدم إنكار 

بشأن كل من هذه القضايا ، إال أنها ليست ذات أهمية جوهرية ،    أهمية اتخاذ موقف

 .بالنسبة للعالم وكذلك بالنسبة للكنيسة ، مثل املوضوعات التي اخترناها

 

ثانًيا ، قد يتم االعتراض على أن املوضوعات ليست الهوتية بشكل كاٍف ، بمعنى أنها ال  

إل مباشرة  تؤدي  أو  الكنيسة  اعتراف  من  مباشرة  يميلون تنبع  إنهم  والتقوى.  الصالة  ى 

 باألحرى إلى التحليل الثقافي واألخالق ، وربما يكونون أكثر من الالزم في النقد وال يكفون 

 .  عن لغة السخرية

على مدى العقود العديدة التي حاولنا أن   وهذه هي الطريقة التي نتبع بها علم الالهوت  

 
ً
ات االجتماعية والرعوية ، أصبحنا اآلن ضمن السياق  نتعلمها ونعلم كيف نفكر الهوتيا

واملقتضيات  الثقافية  األبعاد  إلى  الالهوت كموضوع يفتقر  في  التفكير  قادرين على  غير 

بشدة عاملنا  يحتاجه  الذي  الالهوت  نوع  هو  هذا  بأن  مقتنعون  ونحن   في  األخالقية. 

 املستقبل

. 
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 ن العالم من حولنا يتغير وطبيعة  أن نالحظ أبالنسبة ملستقبل التعليم الالهوتى البد 

 والفصول الدراسية تتغير، الدعم املالي يتغير ، أود أن أقول أنه حتى السياق  
ً
الطالب ايضا

يتغير الالهوتي  بالتعليم  فيه  نقوم  الذي  للغاية حيث   .االجتماعي  بيئة مسيسة  في  نحن 

أكبر وعي  مجتمع    يوجد  إلى  ينتمون  الذين  األشخاص  ضد  والظلم   ، العنصري  بالظلم 

ا مختلًفا   .املثليين، ومعاداة أكبر للسامية
ً
أعتقد أن كل هذه الحقائق تخلق بالفعل سياق

 لعمل الالهوت
ً
أنا لست ممتًنا للمشاكل ، ولكن مرحبا بها اذا كانت ستحرك   .أو تحديا

ن ألن املؤسسات الالهوتية تتصارع حًقا مع املوقف  املياة الراكدة من مكانها ولكنني ممت

ساهمنا   مدى  أي  وإلى  الجد  محمل  على  األمر  هذا  سنأخذ  كيف  الجميع  ويتسأل  اآلن 

 !! كمؤمنين بالفعل في هذه املشكلة؟ اليس السبب فينا قبل ان يكون فى غيرنا

 

الالهوتية  ورد   االزمة  ان  اعتقادى   " بالقول  الطرح  هذا  على  حكيم  دكتور عزت  القس 

التعليم   او  الالهوت   
ً
، طبعا بالالهوت كحروف على ورق  مرتبطة  انها  العربية  للكنيسة 

الكتابى لن يتغير مع مر الزمن، لكن الالهوتيين داخل غرفهم املغلقة ملزيد من البحث فى 

م فى االستماع لنبض وصوت "الروح القدس" الذى يتكلم  القديم ، واليسمحوا ألنفسه

للكنيسة فى كل عصر بما ينبغى علينا ان نفعله ونقوله ، واعتقد ان هذا هو السبب فى 

 .خروج مصيبة "الالهوت الحر" فى االوساط العربية واالفكار الغريبة املنتشرة حاليا

 لك الجل جرأة الدخول فى هذا املوضوع الهام" 
ً
 شكرا

"  مما الرسولية  الالهوتية  الكلية  من  محروس  ناصر  األستاذ  يرد  بدورة    جعل 

السادس   للقرن  االولي  القرون  من  مرات  وتغير عدة  للكلمة  فهمنا  الالهوت هو محاولة 

 عشر وهكذا 

 وستانلي جونز قال ان عقائدنا ليست نهائية لكنها هو نور فهمنا لكلمة هللا االن 

 ؟"الهوت الحر مالذي تقصده بال، أخيرةملحوظة 
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مازال دائر واعتقد انه ملف هام البد من  بالد الشرق    في السجال حول تأثير الالهوت  

 الحوارات فيه والوصول باجندة للمستقبل مبنية على خبرات املاض ى وامال املستقبل!!

 

 أخير 
ً
الالهوتيةا نعرف مسبًقا كيف ستنتهي محادثتنا  بأننا  نتظاهر  ال  وحواراتنا    ، نحن 

سنقتح الباب على مصرعية للدراسة    . لكننا ال ننوي إغالق محادثةاملستقبل  في الفكرية  

نبدأ محادثة  اننا    وأقولوالبحث   أن  بين  نريد  الكنيسة    أساتذةحوارية  وقادة  الالهوت 

 
ً
   يمكن أن تساعد في تشكيل مئات السنين القادمة وأن نكون صوتا

ً
للكنيسة والعالم.    نبويا

 !!!. اذا هيا بنا نبدأ
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 الخاتمة
تنطق بالنبوة قبل  تقال و   ملعلومة الالهوتية مثل النبوة ولها توقيت وهناك خطورة ان  ا

فنضج الشعب هو التوقيت املناسب كما انك تزرع البذور فى موسم مختلف لها  ،  وقتها

او   فى وقتها  الالهوتية فاما ان تبنى شعب املسيح  املعلومة  وتنتظر االنبات هكذا اعطاء 

الرب حكمةتربك شعب   فى وقتها فليعطنا  اذا لم تكن  ان  ، و في كل حين  املسيح  يصعب 

نموذج  م عن د.ش. مفيد جميل اسم على ما يسمى !!  اتكلم عن املشهد الالهوتى وال اتكل

الالهوتى   التعليم  الشارع   فيلتقديم  ولنبض  الناس  لنبض  حساس  فهو  رعوى  قالب 

تجتهد الكنس ى   ان  تحتاج  فال  رعوى  قالب  فى  الالهوتى  التعليم  يضع  كان  بالفعل  فهو 

الذين ت الالهوت  عاملوا  لتصلك رسالته فهو صاحب رسالة ملست قلوب كل طلبة كلية 

معه فالبساطة عنوان والقداسة والتقوى حقيقية واملعرفة فى ما يهم بشكل عملى فيؤثر  

ما   وهذا  تلقائى  بشكل  الالهوتى فيك  التعليم  رسالة  تكون  ان  العصر  هذا  فى  نحتاجه 

من   اكثر  العصر". وقد علق  هذا  انسان  يحتاجها  التى  الرعوية  بالخبرة  معرفة ممزوجة 

ور  خدام  من  شخص  الكالم  خمسون  هذا  على  الهوت  وأساتذة  صفحتى  عاة  على 

بمظاهرة حب واالحتفال بحياة معلم في كلية الالهوت ملس  الشخصية على فيس بوك ،  

 قلب الكثيريين بالرعاية والحب والعلم والخبرة. 

 

الحق يقال ان الالهوت العربى فى محنة كبيرة ولقد قررت أنه إذا كنت سأكرس العقد  

حياتي لدراسة علم الالهوت )والدفاع عن دراستي لعلم الالهوت العملى الذى  القادم من 

 
ً
  يبنى الكنيسة ويكون سبب لنشر الوعى الالهوتى( ، فأنا بحاجة إلى أن أكون متأكدا

ً
  تماما

 أن يكون    من أن الالهوت الذي أتعلمه هو  
ً
     كتابي حقا

ً
ن يكون  أبمعنى    !!    ومسيحي تماما

عرف بعض االفراد أمعتمد على اساس كتابى متوازن وله خبرة حياتية معاشة مؤثرة ،  

بدأوا الدراسة فى كلية الالهوت وحدثت ظروف لهم وتعلموا بعض األشياء ثم قرروا عدم 
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االستمرار!! ولكنهم استمروا في شكل من أشكال الخدمة املسيحية مع ما تعلموه ، فهذا  

  .
ً
لذلك إن أنجح عائد للتعليم الالهوتي ليس عدد الخريجين ، بل هو نجاح وليس فشال

كيفية تطبيقهم ما تعلموه في حياتهم اليومية في العالم.فاملعرفة التى ال يوجد لها فائدة 

 .تطبيقية تصبح بذور عقيمة بال ثمار

وضوع  تكون وثيقة الصلة باملأن  قدمها  نحاول ان  نالتى    يةدراسات الالهوتاملهم أن تكون ال

 
ً
  .وليس مجرد معرفة ال تبنى حياة الناس تماما

األسف   امع  املعاهد  من  العديد  انحرفت  للكتاب   لالهوتيةلقد  األساسية  التعاليم  عن 

وال  و   املقدس املقدس  الكتاب  في  الثقة  عن  املحترفين  الالهوتيين  من  العديد  توقف 

يمانهم واالن نحن نحاول  إنستطيع تحديد أجندتهم الالهوتية، وتضررت عقيدتهم وتشوه  

وحياةأ ايمان  من  لنا  تبقى  ما  فى  الثقة  نسترد  أن    ،ن  على  نؤكد  أن  هو  والبد  الالهوت 

رغم الحالة أى كانت    ، هنا وهناك فى األبديةاالساس الفكرى لحياة مستقيمة تمجد هللا

علينا ببث روح الرجاء والتفاؤل فطاملا كان هناك أشخاص مؤمنون برسالة االنجيل فى 

جديدة  طرق  هناك  وستكون  الالهوتى  التعليم  الى  االحتياج  سيولد  بالتأكيد  بلد،  أى 

و  القادة  هو  منها  وواحدة  فيها  ستنهض  و  االيمان  مجتمعات  القادة  تكتشفها  تشكيل 

 . وتشكيل الجيل القادم

 

 إبراهيم القس رفيق  
 ٢٠٢١يولية ١٧
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