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 املقدمة

 

الغال في   ان    تىوال  فصورة  الكتاب،  هاضعأقصدت  بداية  من خالل  رسالة    نجد  في 

كيف ان طريقة تفكيرنا العقلية البد أن تتوافق مع النظام العاملى  لنا  تعلن  الرسم  

وانت العمومية  لها صفة  األنظمة  أخر    فكل  قالب  في  الفكرى  قالبك  تضع  ان  تريد 

هنا يصعب التواصل فالشخص الذى يمثل عقلة كرة دائرة فوتصر برغم االختالف  

أمامك هو   الذى  القالب   " له  املكعبة ويقولون  الرؤوس  الرفقاء أصحاب  اليه  ينظر 

مكعب وأنت كروى الرأس )تفكيرك الالهوتى له طابع خاص( فكيف ستدخل برأسك 

ا كيفية  ملوضوع"  في هذا  عن  الدراسة  هذه  من خالل  علية  أركز  ان  أحاول  ما  وهذا 

له قالب محدد والسؤال كيف نتواصل  التفكير الالهوتى كعقل عربى يعيش في عصر  

فالتغي الجديد  العاملى  النظام  هذا  املحتوى  يمع  في  ليس  ثوابت  ر  عن  بالتنازل  وال 

والطريقة التي لتغيير في الشكل  ولكن ربما نحتاج بعض اااليمان كما يدعى البعض!!  

بها   وضبطها  نتكلم  املصطلحات  جديد!!  أعنى  من  العالم  مع  نتواصل  يجعلنا  وهذا 

 .الالهوتى  وهذا يتم من خالل التفكير 

 

 ما الفرق بين التفكير الكتابى والتفكير الالهوتى؟ 

النظر  هو  الكتابى  والدراسات   ة التفكير  فقط  الكتابى  املنظور  خالل  من  األمور  الى 

 التفسيرية هي التى تحدد وجهة النظر في املوضوعات املختلفة بينما التفكير الالهوتى  

هو استخدام املنطق والفلسفة والتاريخ والخلفيات السياسية واملكانية وعلم النفس  

نرى األمور ونفكر فيها لذلك ودمجها مع املنظور الكتابى في عدسة واحدة من خاللها  

!! فالتفكير يشكل سلوكنا 
ً
مع وهنا لزم التنوية على أهمية أن نتعلم كيف نفكر الهوتيا

 الوضع في األعتبار التمييز بين الالهوت والفلسفة!!  
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  لنبدأ  
ً
 بـ "التفكير". غالبأوال

ً
أو ان التيار  ،  بعدم التفكيرالكارزمتيين  ما ُيتهم اإلنجيليون    ا

 اكبر،  العاطفى 
ً
بعض  إنهم يدركون اعتقاًدا ثم يتشبثون به إلى األبد مع    يأخذ مجاال

 
ً
. قد يكون هناك سببان لهذا الفشل في التفكير،  املعقولية. أحيانا يكون النقد مبررا

 .أحدهما يتعلق بالخوف واآلخر باإليمان

 

دو  إلى  مزاجي  بشكل  التفكير  يرفضون  الذين  أولئك  يميل  األحيان  بعض  ماتية جفي 

أخش ى أن أقول أن املنظور األحادى في قراءة املشهد سيقود    العين الواحدة النظرة ب

 
ً
. ولكن قد يكون هناك أيًضا خوف من أن ما ُيعتقد في اإليمان يبدو  الى التصادم حتما

 مشكوك
ً
فيه إلى حد كبير في ضوء العقل. قد يتسبب الخوف في قيام بعض املسيحيين    ا

األ باملبادئ  املسيحيةبالتمسك  للعقيدة   
ً
تفصيال سن  ف  ،كثر  عدم    21بحلول  يتم 

  بالطبع البد أن يكون لدينا السماح بإزالة ذرة أو قطعة صغيرة أو تغييرها طوال العمر.  

فيها دون تردد. لكن الثبات الفكري  ننمو ونتقوى  قناعات مسيحية جذرية يجب أن 

وبالطبع  إذا    الزماني حدود يرقى إلى مستوى ادعاء الكمال الفكري ف)الجمود( الكلي 

لكن يسوع املسيح يحررنا من الخوف   التفكير.  من  ملزيد  ، فال داعي  إلى ذلك  وصلنا 

 
ً
وهى   ما يكمن وراء مثل هذه املواقف وينتج مكانه الفضيلة الفكرية األولى الذي غالبا

 التواضع؟؟؟  

هو في الواقع فضيلة روحية يجب أن ننميها في عالم الفكر. بالطبع يمكن    التواضع  

من  ساللة  ننتج  ألننا  أسفه  عن  تشيسترتون  أعرب  كما  التواضع.  استخدام  إساءة 

يقودنا   أن  يمكن  الضرب.  جدول  يصدقون  ال  بحيث  عقلًيا  املتواضعين  األشخاص 

 من االفتقار إليه ، ألنن
ً
ا يجب أن نكون متواضعين بما يكفي  التواضع إلى التأكيد ، بدال

لالعتراف بالحقيقة عندما تتألق في قوتها. التفكير الجاد دائًما ما يكون متواضًعا ، ألنه 

يجبرنا على قبول حقيقة أننا ال نستطيع معرفة كل ش يء. لكن إذا تذكرنا أن الحقيقة  
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ق بشأن تفكيرنا ، ألنه  املطلقة هي في نفسها ، أمس واليوم وإلى األبد ، فال داعي ألن نقل

 .ال يوجد ركن في العالم أو في العقل حيث هللا غير صحيح وغير موجود

 

مسألة  املسيحية  أليست  لإليمان.  الخاطئة  النظرة  هي  التفكير  أمام  الثانية  العقبة 

؟ أال يبالغ "املفكرون" في تقدير الحكمة الدنيوية  
ً

ويضعونها مكان  إيمان وليست عقال

ي وهنا  لذلك  االنجيل   ، بالجهالة!!  االنجيل  موضوع  تهمون  بين  إن  اإليمان  الصراع 

وربما نرى عبر العصور أحيانا كان ينتصر العقل فيتوارى االيمان ومرة والعقل قديم ،

لكن اهتمامنا هنا هو نوع التفكير الذي يدور    أخرى نجد االيمان ويتوراى العقل ؟؟  

الصحيح أن يسعى اإليمان إلى التفاهم.  ال يتعارض معه. من الطبيعي و و داخل اإليمان  

خذ على سبيل املثال األخالق الجنسية. قد يعتقد املرء على أسس كتابية أن الزواج  

بهذه  االلتزام  إن  الجنسية.  للعالقات  املعياري  السياق  هو  مختلفين  جنسين  من 

يفكر  أن  والحيوي  الجيد  من  لكن  األسباب.  لجميع  الكامل  الفهم  ينتظر  ال    القناعة 

وقد يجتذب هذا    بمعنى ملاذا؟   التفكير الالهوتي في "سبب" مثل هذه األوامر الكتابية ،

  ، النهاية  في  في تفكيره. قد ال نفهم كل ش يء  التفكير عوامل اجتماعية ونفسية أخرى 

 .للكلمة  لكن ما نفهمه سيعزز اإليمان والطاعة

فيها   والتأمل   ، بعمق  متكاملة  إلى حياة شخصية واجتماعية  دائًما  كلمة هللا  تقودنا 

)التجربة    التبعيةمن منطلق  سوف يكرم اإليمان وليس   بالتوازن مع العقل  له لكن 

 ( أو كما نسميها االختبار الشخص ى !! املتوازنة الشخصية

 غالب
ً
لتعليماته    ا أسباًبا  نفسه  املقدس  الكتاب  يقدم  تفكيرنا  ما  إلى  بالطبع  ويلجأ 

في   الكتابية  الحكمةالنصوص  وأدب  الذهن  ()تثنية  إلى  نقول    يتبادران  ملاذ  حينما 

 يعطى سبب وعلة لفعل هذا السلوك واستحسانه
ً
 .نسلك بحكمة فهنا دائما
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هذا يدعونا إلى ربط تفكيرنا الالهوتي بخبرتنا الشخصية. لن يظل التفكير الصافي في 

 ة نقيالحقائق العميق
ً
 . الحياتية أو منيًرا لفترة طويلة إذا لم يتغذى بالتجربة ا

الناس يبدون مخاوفهم   نتكلم مع  أن الطالب اإلنجيليين الذين يدرسون علم عندما 

الحقيقة   وهذا ليس صحيح  والالهوت الليبرالى  الالهوت سوف يستسلمون لليبرالية

لديهم  إنهم   سيكونون  الوقت  لخطر  ال  مع  من  يقظة  سليمة  الغير  التعاليم  انتشار 

يصاب ربما  ولكن  االيمان  ألساسيات  الدراسة  في  الطالب    منطلق  يتخصص  الذى 

 ويفقدون كل تجارب هللا   الدراسات الالهوتية بالجفاف فهم مع الوقت
ً
يجفون روحيا

. فة الدين  وفى إعتقادى هذا خطر للدارسين في مجال فلسالحيوية
ً
 عموما

 

كتب    بالفعل من  أكبر  متعة  على  الفداء  نحصل  عن  االستمتاع  الالهوت  من  أكثر 

بصحبة املخلص. ولكن عندما يحدث ذلك ، فإن الفكر الالهوتي نفسه يعاني أيًضا  

. يمكن للمرء  على  فقط  ألن موضوع الالهوت ال يمكن فهمه بمجرد التفكير املستنير 

 )االختيار(أسه بالحائط في محاولة للربط بين النعمة السياديةسبيل املثال أن يطرق ر 

أنه عندما نفعل الصواب ال   ما تعلمنا التجربة  اإلنسانية. لكن سرعان  واملسؤولية 

يمكننا أن ننهئ أنفسنا وعندما نخطئ ال يمكننا أن نلوم هللا. كال الواقعين يتعايشان  

  في التجربة. هذا ليس الستخدام الخبرة كذريعة  
ً
للتناقض الالهوتي الذاتي ، ولكن بدال

من ذلك للقول أن الفروق الدقيقة يتم إدراكها بالكامل فقط في التجربة ، وليس من  

يتجاهلها الذي  التفكير  مجرد  صحيحة     خالل  تكون  النظرية  نحتاج  إننا  بمعنى 

 
ً
 .والتطبيق أيضا

 

 theologically  تتكّون من كلمةالتي    logicallyدعونا ننتقل اآلن إلى كلمة "منطقًيا"  

الحيل  تلعب  قد  بأخرى.  أو  بطريقة  انعكاس  كل  في  دوًرا  املنطق  يلعب  "الهوتًيا". 

علينا. ويمكن إساءة استخدامها أيًضا لتمكين شخص ما من كسب الجدال  الفكرية  
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من خالل مهارات مناقشة فائقة دون امتالك الحقيقة بالضرورة. لكن الفكر البشري 

  ا يكون عملية نقاش مع الذات وبهذا املعنى فإن التفكير املنطقي مهم كثير غالًبا م 
ً
في  ا

  1.عملية التفكير الالهوتى 

 أقول بالطبع ال لكن عليك أن  
ً
يسأل البعض هل على دراسة الالهوت لكى أفكر الهوتيا

 فالفكر الصحيح يجب أن يغيرك  
ً
 وكتابيا

ً
تتعلم كيف تفكر بطريقة صحيحة الهوتيا

طريقة   سأغير  كنت  إذا  بمعنى  الفعل  الى  يقود  الفكر  تفعله،  ما  على  ويؤثر  لألفضل 

تصرفي فيجب أن ينبع هذا من التغيير في كيف أفكر او بالتعبير العربى التعامل مع علم  

فعندما تقول  !!الكالم وعلم الفقه او العقيدة والشريعة او االيمان واملمارسة العملية

ينبغى ان يكون لك تفسير ملاذا تفعله وما هى مرجعيتك لذلك !!    لى انا افعل هذا االمر 

هذا هو التفكير الالهوتى ببساطة وهذا ما اشجعك ان تتعلمه وتبحث عنه فال تفعل  

 به وامتلك عقلك وقلبك
ً
  !!ش ئ اال اذا كنت مقتنعا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.thegospelcoalition.org/themelios/article/thinking-theologically/ 
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 الفصل األول 

 األنشطة الحياتية هل ورائها فكر الهوتى؟ 
يساعدون   الهوتيين  مفكرين  لدينا  ليس  الننا  العربية  الكنيسة  فى  نعانى  اننا  أعتقد 

غلب الذين يعملون فى  أبل    ،الناس على صياغة افكارهم بشكل يتناسب مع العصر

الحقل الالهوتى يترجمون الالهوت الغربى ويحاولون فرضه وتطبيقه احيانا على بيئة 

ال فالقناعات  الغرب  عن  تماما  فكر  مختلفة  فى  بنائها  تم  على    االمريكى الشخص  تى 

املثال تبنى    سبيل  تم  تراكم االجيال  اليوم ومع  وليدة  السنين وليس  مئات  عبر  تمت 

بعض الرؤى والتوجهات هى التى تحرك املجتمع االن وهنا دور املفكرين العرب وهو  

يسهل    محاولة ربط السياق املجتمعي بفكر الكتاب املقدس وصياغة االفكار فى قالب

عنه   الساحة االن هو كالم مستهلك جدا عفا  ما يحدث على  بل  استيعابه وتطبيقه 

الزمن واصبح ال يؤثر فى الغالبية العظمى من الشباب بل قله منهم يحاولون البحث  

التى   اليومية  للتحديات  حلول  ايجاد  ومحاولة  الحياة  لفهم  جديدة  مصادر  عن 

 يواجهونها امامنا مشور كبير ملشروع كب
ً
ير وهو تعليم شعب الرب كيف يفكر الهوتيا

اليومية حياته  فى  ويطبقها  افكاره  عن  يعبر  فعلم    وكيف  مهم.  لذلك  كل فالالهوت 

يبدو مبالغمؤمن  مسيحي    في العالم هو الهوتي. أعلم أن هذا 
ً
في األمر   ا فيه لكن فكر 

هللا وما    للحظة: كل مؤمن لديه فكرة عما يشبه هللا. كل مؤمن لديه فكرة عن طبيعة

  يطلبه منا. وهذا هو جوهر الالهوت: إنه دراسة هللا
ً
 . والتفكير واملمارسة معا

 

 

؟ 
ً
 ماذا يعني التفكير الهوتيا

يتم   ما  غالًبا   ، الهوتية  مسألة  حول  مناقشة  تنشأ  بنظرة  عدم  عندما  بها  الترحيب 

أو   بإبهامهم  يلي. قد يتالعب الناس  بما  في االهتمام  فارغة من الالمباالة ونقص عام 
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يظلوا صامتين حتى تهدأ املحادثة وقد أتاحت فرصة تغيير املناقشة نفسها. غالًبا ما  

املسيحيي أذهان  في  حاضًرا  البائس  املوقف  هذا  على نجد  كبير  خطر  رأى  في  وهذا  ن 

 .تقوية املسيحية فالالهوت هو حياة وليس مجرد أفكار الحياة ال

ال يستطيع الالهوت "تحسين" الكتاب املقدس من خالل القيام بعمل أفضل في تنظيم 

تعاليمه أو شرحها بشكل أوضح مما فعله الكتاب املقدس نفسه. نحصل على الهوتنا  

م    من كلمة هللا الكافية. مع ذلك ، أوص ى يسوع تالميذه وهو يأمرنا
ّ
اآلن أيًضا أن نعل 

 (.20-19: 28املؤمنين أن يحفظوا كل ما أوصاه بهم. )متى 

 

تحدي هذا    يمثل 
ً
 خاصا

ً
جداًرا    ا وكأن  الهوتًيا.  للتفكير  أتباعهم  الرعاة  يدعو  عندما 

افه. لم تعد رسالة القس تبدو  خيالًيا من الطوب قد ظهر وتم وضعه بين الراعي وخر

 املقاعد ألنه انفصل عن الواقع. ذات صلة بأولئك الجالسين في 

ال  يتساءل  لذلك   رعاياهم  رعاة نتيجة  يستمع  الناس    بشكل جيد؟  ملاذا ال  ويتساءل 

يظن الناس  ؟؟ لذلك    العاديون ملاذا ال يملك رعاتهم أدنى فكرة عن الحياة الحقيقية

أن علم الالهوت هو فكر صعب حيث الجدل حول ماهية هللا وتعامالته مع البشر، 

دعنى ابسطها لك !! كل سلوك فى الحياة وكيف تعيش وتخدم وتتعامل وتتخذ   ولكن

قرار هو نابع من تشكيل تفكيرك والقناعات التى تتبناها لذلك فالتفكير الالهوتى هو  

ليس ش ئ خاص باالساتذة فى كليات الالهوت بل الجميع هو عالم الهوت طوال الوقت 

شخص عقيدة شكلت حياته وتفكيره وسلوكه  ألن لكل    !!سواء كنا نعرف ذلك أم ال

طريقة  لكل شخص  أصبح  الوقت  ومع  للواقع  ورؤيته  االمر  مع  وتفاعله  وخياراته 

مختلفة في التفكير والتصرف والعيش تتشكل من خالل معرفة من هو هللا وماذا يعنى  

لمة  لك ورؤيتك للملكوت والحقيقة ان هناك اختالفات فى العالم ولكن خضوعنا لك 

اغراض   نحقق  ان  امكانية  يجعل  مما  الغرض  فى  يوحدنا  القدس  الروح  وعمل  هللا 

 .ملكوته رغم اختالفاتنا
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عدم التجاوب وينساقون وراء    بالفزع من  رعاة تتفاقم املشكلة أكثر عندما يصاب ال 

  تصبح العقيدة غير مؤكدة ، وتبدأ امل  !  ه املستمعون بما يح
ً
 أم آجال

ً
تفتقر   واعظ عاجال

. وهكذا  والتعاليم الفاسده   في اتباع أحدث البدع  جماعات االيمانالجوهر  وتبدأ    إلى

وهنا نفقد الغرض الذى من    تبدأ الكنيسة في فقدان نكهتها للثقافة املحيطة األوسع 

 . أجله يريدنا هللا تحقيقه

 

ومن املفارقات  أنه بغض النظر عن الالمباالة التي قد تكون لدى البعض حول فكرة  

، سواء كانوا   منها. كل املؤمنين يفكرون بشكل الهوتي  ، فإنها ال مفر   
ً
التفكير الهوتيا

يعرفون ذلك أم ال. وإال فإن عالقتهم باهلل لن تكون موجودة. كيف يمكن أن ينمووا في  

 تقديسهم كمؤمنين؟ كلما عرفوا هللا ، زادت عالقتهم قوة من خالل معرفتهم به 

 

م  مجرد  ليست  املعرفة  يتم  هذه  معرفة  هي  بل   ، هلل  املرء  فهم  في  معرفية  وافقة 

اكتسابها من خالل الشركة مع مؤمنين مسيحيين آخرين ألغراض االعتراف بالخطية 

  والعالقة الحميمة   ، واملساءلة  وفي النهاية التنوير. إنها معرفة تأتي من الشركة الحلوة 

فقط على أنه اكتساب معرفة    مع هللا في الصوم والصالة. إذا كان علم الالهوت ُيفهم

 .هللا من خالل سياق العقل ، فإن الالهوت ُيفرغ من جوهره. ال يوجد الهوتعن 

 

 من ذلك 
ً
وملا كان األمر كذلك ، فاملشكلة ليست أن املسيحيين ال يفكرون الهوتًيا. بدال

كل  من املهم أن تفكر بش  ، من األنسب القول إن العديد من املسيحيين ال يعتقدون أنه

سليم الهوتًيا. قد ُيطرح السؤال ، "ماذا يعني التفكير الالهوتي السليم؟" لإلجابة على  

 هذا السؤال ، يجب النظر في األمور التالية : 

 :( املفاهيم الخاطئة الشائعة1

 :( املنظور الصحيح2 
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 :( ضرورة التفكير الالهوتي للحياة املسيحية3 

 

 : املفاهيم الخاطئة الشائعة

فإنهم  في    ، الالهوت"  "علم  كلمة  الناس  من  الكثير  يسمع  عندما   ، األحيان  من  كثير 

الفلسفي املستخرج من الواقع من أشكال الفكر  أنها شكل  او   يفترضون  من    الدينى 

يكون موضوع أن   املفترض 
ً
   ا

ً
في    مطلوبا من هم  يفضل    ى،األكاديماملجال  فقط  لكن 

وم  اقعية  و األكثر  القضايا  مناقشة  فقد  الكثيرون  وهكذا   لفهمها.     إقنتعوالموسة 

وحياة  ب بالالهوت  يتعلق  فيما  الحالية  تفكيرهم  طريقة  عن  راضون  وهم  الفكرة 

أهميته    الكنيسة برغم  الالهوت  عن  االبتعاد  أل أفمبدأ  الكنيسة  في  الحياة  نه فسد 

اى شخص بفكرة وعن طريق وسائل التواصل وامليديا   ى  أصبح من السهل ان يناد

تر  الى  أو  يصل  صحتها  عن  النظر  بغض  الساحة  على  األفكار  هذه  وسيطرة  ويجها 

فعدد من يفكرون الهوتيا بشكل صحيح كلما قل  إتساقها مع الفكر الكتابى للكنيسة

 .انتشرت البدع والهرطقات

بين معرفة القصة العلوية والسفلية. تتعامل معرفة ي نتج عن هذه النظرة انقسام 

اقع الناس    ي اإللهي من هللاالقصة العلوية مع جوانب الوح والقصة السفلية مع و

لكننا نجد  سعى لإلجابة على أسئلة الحياة التي ال مفر منها.  جميعنا ن  بالفعل    .اليومى 

ونجد وتحت،  فوق  بين  مثل   انفصال  املسيحي  الالهوت  في  األصعب  التخصصات 

هي في القصة العلوية بينما معرفة هللا ، أو الحقيقة األخالقية ، أو املعرفة الدينية.  

على تلك األشياء التي يمكن مالحظتها من خالل التجربة   سفليةتركز معرفة القصة ال

األشياء التي نشعر    والعقل أو التخصصات األكثر ليونة في الالهوت املسيحي. هذه هي

ونر  بأنفسنايد بها  مالحظتها  ويمكن  ونسمعها  ونلمسها  ونتذوقها  مماراسات    ها  من 

الالهوتى  املعنى  تبسيط  وهو  علينا  يغيب  ربما  لهدف  الكنيسة  وضعتها  وطقوس 

 للشخص العادى في شكل صور وموسيقى والحان وليتورجيات وفرائض وهكذا. 
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افتراضات خاطئة حول الالهوت يضعون عن غير قصد انقساًما  أولئك الذين لديهم  

بين معرفة القصة العلوية والسفلية عندما تتطلب عالقتهم الشخصية مع هللا منهم 

االنخراط في علم الالهوت. لذلك ، فإن تفكيرهم في هذه األمور ، الذي يتطلب تفكيًرا  

ا
ً
 .بل يتأرجح  الهوتًيا جيًدا ، ليس سليًما وال ثابت

 

على سبيل املثال ، قد يبدو للبعض في خدمة العبادة كما لو أن الروح القدس ال يعمل  

فالناس ليسوا عاطفيين للغاية ، وال يرفعون أيديهم في التسبيح ، وال    -بين املصلين  

يبدو أن أحًدا منكسر بسبب خطاياهم. نتيجة لذلك ، يبدو أن املصلين قد ماتوا على  

ي أنهم  حقيقة  من  الوعظ  الرغم  أو   ، املجتمع  داخل  املناسبة  بالكرازة  قومون 

التوضيحي السليم ، أو تأديب الكنيسة الكتابية ، أو ممارسة جوانب مختلفة أخرى  

نسب إلى كنيسة محلية سليمة. إنهم ال يسمحون  
ُ
من الحياة الكنسية التي يمكن أن ت

 .السفلية  ملعرفتهم بالقصة العليا باإلبالغ والتأثير على معرفتهم بالقصة

تزيد ما بعد الحداثة من تعقيد املسألة ألنها تسمح للفرد بالحفاظ على نظرة مسيحية 

للعالم لم يتم تأسيسها على الفكر الالهوتي املتسق. وهكذا ، يمكن للناس أن ينذروا  

ال   الذي  الوعظ  إلى  يستمعون  ذلك  ومع   ، الكنيسة  في  السليم  الوعظ  وجود  بعدم 

 ، وال يزال ُيدعى "كتابًيا" ألنه أثار حفيظة أولئك يشرح النص ، وهو مشحو 
ً
ن عاطفيا

أفعاله. عندما يتم توحيد  الذين سمعوه. تبدأ خبرتهم في التحكم في تفكيرهم عن هللا و

 معرفة القصة العلوية والسفلية بشكل صحيح ، فإن هذا ليس هو الحال  

رثة أخالقية وسط جموع يتردد على شفاه املؤمنين بعد رؤية كا حق؟الما هو والسؤال  

 املتكلمين بالناعمات للناس.

 مثال أخر على تأثير التفكير الالهوتى على العالم :
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لقد أدى التخطيط املتعمد والجهود البشرية الهائلة إلى خلق نظام العوملة الحالي.  

العالم  هذا النظام يستغل الفقراء ويثري األغنياء. إنه يدمر املجتمعات البشرية ويدمر  

الطبيعي. من املفترض على نطاق واسع أن املض ي قدًما في االتجاه الحالي سيحد من  

الفقر العاملي. لقد عرضت أسباب الشك. بما أن املسيحيين يهتمون بفقراء العالم ، 

 .يجب أن نبحث عن حلول أخرى 

 

فر  توماس  يقول  الحالي.  للنظام  بديل  يوجد  أنه ال  مراًرا وتكراًرا  لنا  إن  ُيقال  يدمان" 

أن يعيد عقارب الساعة إلى    ى شخصالعوملة هي نتاج التقدم التكنولوجي وال يمكن أل 

 هناك الكثير من الحقيقة في هذا البيان. نعيش جميع2  "الوراء.
ً
على كوكب واحد ،    ا

وقد قربتنا التكنولوجيا من بعضنا البعض كثيًرا. هذا هو الواقع ، وهو يحمل وعًدا  

. لكن عدم وجود بديل للعيش عن قرب على هذا العالم ال يعني فضل ملستقبل ا  كبيًرا

 .بأي حال أنه ال يوجد بديل عن النظام االقتصادي الحالي للعوملة

 

يريد أنصار النظام الحالي منا أن نعتقد أن حتمية العوملة من نوع ما تستلزم حتمية  

بذل قصارى  املسيحيين  ، سيتعين على  النظام. طاملا نصدقهم  جهدنا لصفقة   هذا 

ال يؤمنون بالقدر. هذا    املؤمنين  سيئة للغاية ، لخدمة ضحايا النظام. لكن املسيحيين

إلجماع   ا 
ً
وفق اتخاذها  تم  التي  السياسية  والقرارات  التخطيط  نتيجة  هو  النظام 

العالم عبر قرن ماض ى من الزمن(التي  )الكتلة السياسية  واشنطن في  أنا ال  تتحكم   .

لصادق ألولئك الذين أسسوا هذا اإلجماع بأنه مهد الطريق نحو أشكك في اإليمان ا

االزدهار العاملي. لكن من يعتقد منا أن افتراضاته خاطئة وأن قيمه في غير محلها ، من  

 
2 (Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree. New York: Farrar, Straus, Giroux, 
1999.)  
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حق وواجب اقتراح أهداف أخرى يمكن مقاربتها أيًضا من خالل التخطيط والقرارات  

 .ملون هذه املسؤوليةالسياسية. املسيحيون هم من بين أولئك الذين يتح

 

يحل مشكلة   أن  من شأنه  عنها  أدافع  التي  السياسات  تبني  أن  من  التأكد  يمكنني  ال 

العوملة   عواقب  أدت   ، العالم  أنحاء  بعض  في  فات.  قد  الوقت  يكون  قد  الفقر. 

 االقتصادية إلى جانب االنفجار السكاني بالفعل إلى حدوث كوارث ذات أبعاد مذهلة

فقط املستقبل  االمور   ربما  هذه  عن  سيكشف  الذة  مشاكل  هو  هناك  أن  يبدو   .

  اجتماعية وسياسية غير قابلة للحل ، وغالب
ً
ما تتفاقم بسبب هذه التطورات. يبدو  ا

تقترب من الصفر. من  األفكار الالهوتية  أن احتمالية اعتماد املقترحات التي قدمتها  

 ، ولكن لنا رجاء في نعمة هللا. اليأسعلينا السهل 

 

ال أستطيع أن أفعل ذلك. يجب  يحى مؤمنلكني كمسمن عدم املحاولة حتى !!   اليأس

أن أعيش باألمل. كانت هناك تغييرات تاريخية مدهشة بشكل مذهل في نصف القرن  

ونهاية    ، الثاني  الفاتيكان  في  املرء  يفكر  ومذهل.  مفاجئ  بشكل  حدثت  املاض ي 

جن في  الذي حدث  والتحول   ، السوفيتية  يرى  اإلمبراطورية  هذا  كل  في  إفريقيا.  وب 

 .وطائعين لكلمة هللا املسيحي عمل هللا من خالل بشر مستجيبين

 

التي قادت العالم إلى عبادة الثروة ، على الطابع الوثني والتدمير  أمريكا  ربما تستيقظ  

املشكالت   حل  استحالة  العالم  شعوب  يدرك  ربما  االقتصاد.  إليديولوجية  الذاتي 

تكاليفه غالًبا فوائده حتى من  إقتصادى من الوفرة  البشرية من خالل نمو   تتجاوز 

اد بعًضا من معرفتها الهائلة الناحية االقتصادية البحتة. ربما تخصص مهنة االقتص

اإلرادة   الوطنيين  القادة  لدى  سيكون  ربما  أخرى.  طريقة  إليجاد  العميقة  ورؤيتها 
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ً
يبدو محتمال الدولية. ال ش يء من هذا  تماًما من الحياة  . لكن  لتنفيذ شكل مختلف 

 رجاء في وسط عالم مضطرب.بيمكن للمسيحيين أن ينظروا إلى هللا 

 

 

 

 أهمية املنظور الصحيح: 
 لذلك  

ً
، وليس فقط الرعاة  بشكل صحيح  يجب على جميع املسيحيين التفكير الهوتيا

أمور  على  وتطبيقه  الالهوت  مسائل  في  االنخراط  الجميع  على  يجب  والالهوتيين. 

الحياة. هذا يعني أن الالهوت يهتم بجميع جوانب الحياة: الفنون ، واألدب ، والتاريخ 

والحياة  ،    ، واألبوة   ، والعمل  العمل  وأخالقيات   ، التربوية  والفلسفة   ، والعلوم 

الكنسية واملجتمعية ، والروحانية ، والجوانب األخرى املتعلقة باألنظمة األكثر ليونة 

للمسيحية. على الرغم من أنه ال يوجد مسيحي يختلف مع مثل هذه املشاعر ، فإن  

 .هو أنه ال يبدو أن هذا هو اإلجماعالثمر بين العديد من املسيحيين 

يهتم الالهوت باملسيحيين من جميع مناحي الحياة: من أستاذ الالهوت الذي يدّرس  

يتطلب األمر من األم كما  .  البسيط في صعيد مصرزارع  املعلم الالهوت النظامي إلى  

حالًيا    التي تعيش في املنزل أن تفهم االتجاهات والبدع والتغيرات الثقافية املوجودة

في الفكر الكتابي السليم من أجل تلمذة وتربية أطفالها بشكل صحيح    أوالدها    وتشرك

الرب. يتغلغل الالهوت في كل جانب من جوانب الحياة ، وليس فقط    وإنذار   في تحذير 

تأثير  كيفية  في  يفكروا  أن  املسيحيين  من  يتطلب  فإنه  هذا  ُيفهم  عندما  األكاديمية. 

 .ياة اليومية على فكرهم الالهوتي وعالقتهم الروحية باملسيحالجوانب الفردية للح

 :  ضروري للحياة املسيحيةما هو 
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 ل الفكر الالهوتي السليم ضروري للمسيحيين    
ً
اقع االمر خصوصا لذين يعيشون  في و

في ثقافة ما بعد الحداثة. يقول الرسول بولس: "ألننا مع أننا نسير في الجسد ، فإننا ال 

ح حرًبا  تمتلك  نخوض  ولكنها  الجسد  من  ليست  معركتنا  أسلحة  ألن  الجسد.  سب 

تثار ضد   التي  السامية  اآلراء  الحجج وكل  ندمر  نحن  الحصون.  لتدمير  اإللهية  القوة 

(" املسيح  لطاعة  أسيرة  ، ونأخذ كل فكرة  يقول  ( 5-3:  10كورنثوس    2معرفة هللا   .

أن الضرورى بولس  من  وأن   ه  معرفة هللا  أي حجة ضد  يقاوموا  أن  املسيحيين  على 

ويجعلو  تكون يأسرواها  األفكار  كل  ذهنية   ة مطيع  ا  معركة  ليست  هذه  للمسيح. 

 .الروح القدسإستنارة و فحسب بل هي مسألة روحية تتطلب قوة 

 

في نسيج الحياة نفسه. سواء كانت عقيدة هرطقة يتداخل  الالهوت    أن علينا أن ندرك  

يجب أن تكون و ،  وحياة املؤمنينيؤثر على الكنيسة  فهو بال شك  اه ثقافي جديد  أو اتج

طاعة للمسيح. إنها حرب يشارك فيها كل جنود املسيح. عندما ُيفهم الالهوت  أفكارنا في  

ا للمساعدة في كسب الحرب ضد  
ً
بشكل صحيح ، لم يعد عدًوا للكنيسة ، بل حليف

 .الشيطان

هنا ال تشير فقط إلى الجوانب املعرفية   الالهوتية  عرفةاملأرجوا ان نكون متفقين أن  

)مثل الثالوث أو التجسد( لفهم هللا ، ولكنها تشمل أيًضا تلك الجوانب التي ال يمكن  

العالق خالل  من  إال  الحميمةفهمها  الروحي  ة  اليومية(واالنضباط  على )التلمذة   .

ن فهمه إال في سياق العالقة سبيل املثال ، معرفة هللا كأب هو مفهوم عقائدي ال يمك

أو  والعالئقية  املعرفية  الجوانب  من  كال  تشمل  معرفة هللا  فإن  وهكذا  الشخصية. 

 .3الشخصية لعلم الالهوت

 الخالصة:

 
3 http://www.helwyssocietyforum.com/what-does-it-mean-to-think-theologically/ 
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من يدعى عملية الفصل بين العقيدة والحياة هو مخطئ ألن السلوك يأتى نتيجة أفكار 

العالقة بين هللا واالنسان ويصنع وتوجهات واى فساد يدخل في هذه املفاهيم يفسد  

حواجز تعيق التطور والنمو الصحى للعالقة بين االنسان وهللا لذلك فهناك ضرورة  

جنب  لعملية التفكير الالهوتى في كل ما نعمل ووراء كل أنشطة كنسية وحياتية حتى نت

حقائق   أمام  التواضع  في  يكمن  هذا  ومفتاح  املسيح  في  الذى  الحق  عن  االنحراف 

لمة والخضوع لروح هللا بشكل كامل، فنحن في سباق مع الزمن ودعوة هللا  لنا أن  الك

صحيحية  قانونية  بطريقة  يجاهد  أن  عليه  يجاهد  فمن  الجائزة  نأخذ  لكى  نركض 

 لتكون عالقته بالرب عميقة مؤثرة متنامية ملجد املسيح وبركة كنيسته.  
ً
 الهوتيا
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 الفصل الثانى 

 التي بها يتشكل تفكيرنا الالهوتى ؟الطرق 

 

بالطبع يفكر الكثير من الناس في هللا ، ولكن ليس كل تفكير في هللا هو تفكير الهوتي. 

 عندما يفكر الناس في هللا ، فإنهم غالب 
ً
ما يفكرون في هللا كما يتخيلونه: ربما يكون    ا

شغوف ا 
ً
 شيخ

ً
أب  ا  أو 

ً
 محب   ا

ً
صامد.    ا قاض  أو  ؛  لكل صالة  األفكار  يستجيب  هذه  لكن 

افتراضات ، أثاث عقلي ربما نشعر بالراحة فيه لعدة   وحدها ليست سوى تصورات و

 .أسباب

ربما    ما الذي يفصل التفكير الالهوتي عن أنواع التفكير األخرى عن هللا؟  السؤال هو 

يمكنني تلخيص األمر على هذا النحو: التفكير الالهوتي ال يقتصر فقط على التفكير في  

، بل التفكير فيما نفكر فيه عن هللا ، وملاذا نفكر فيه ، وما هي اآلثار املترتبة على  هللا  

 تفكيرنا.

 
ً
يبدو هذا صعًبا بعض    :أوال التفكير الالهوتي هو التفكير فيما نفكر فيه عن هللا. قد 

الش يء ، لكن لدي سبب وجيه جًدا للتخصص كثيًرا في الفعل "يفكر". يجب أن نتذكر  

دائًما أنه عندما يتعلق األمر بالالهوت ، فإن ما نتعامل معه ليس حقائق باردة أو صلبة 

م  ؛  بيانات مثبتة علمًيا  ، هذا ال أو  بالطبع  ا نتعامل معه هو الفكر والتفسير والرأي. 

يعني أننا يجب أن نتبنى موقف "كل ش يء مباح" حيث  بما أنه ال يمكن إثبات أي ش يء  

أحب ان  عن هللا على أي حال ، فقد نفكر جميًعا في كل ما نريد بشأن هذه املسألة. ما 

هوتي ، قبل أن يكون أي ش يء آخر ، من بين أمور أخرى ، هو أن التفكير الال   أركز عليه

هللا   حول  الكبيرة  باألسئلة  األمر  يتعلق  عندما  التواضع.  في  ا 
ً
تمرين يكون  أن  يجب 

والحياة والكون وكل ش يء ، فنحن جميًعا ، إلى حد كبير ، نتلمس طريقنا في الظالم. قد  



 19 

"للحقيقة" من   يعتقد البعض منا أن لدينا سبًبا وجيًها لالعتقاد بأن لدينا فهًما أفضل

 من الحقيقة. قد يكون  
ً
اآلخرين ، لكن في النهاية ما زلنا نعمل على أساس اإليمان بدال

الجدل الالهوتي أقل انقساًما إلى حٍد ما وأكثر سالًما وإنتاجية بدرجة كبيرة إذا أخذ  

 !! التواضع ثم التواضع.الكثير منا ذلك في االعتبار

 

:  التفكير الالهوتي هو ا
ً
لتفكير في سبب تفكيرنا في ما نفكر فيه عن هللا. كثير من ثانيا

يتفاعل مع الكون.   الناس لديهم كل أنواع األفكار حول ماهية هللا وكيف )إن وجد( 

لكن من املهم أن نتوقف ونفكر في سبب امتالكنا لألفكار التي لدينا عن هللا. ملاذا هذا  

تكون   أن  يمكن  هللا  عن  أفكارنا  ألن  تكون  وغالبً   -مهم؟  ما  أنواع    -ا  لجميع  نتيجة 

ا. تتشكل العديد من  
ً
العوامل التي ال عالقة لها بالتفكير الواضح أو ال عالقة لها مطلق

واملشاركة    ، النفسية  والصدمات   ، الطفولة  تجربة  خالل  من  هللا  عن  اتنا  تصور

فكارنا  العائلية السابقة والشخصية في الدين املنظم ، وما إلى ذلك. هذا ال يعني أن أ

كلها   كانت  إذا  ولكن  ؛  تكون صحيحة  قد ال  تجربتنا  تشكلت من خالل  التي  عن هللا 

علم   هيئة  في  متأنقة  مسبقة  أفكار  مجرد  الحقيقة  في  فهي   ، لتجربتنا  ثانوية  نتيجة 

 .الالهوت

 

من   بالكثير  يؤمنون  اليوم  املسيحيين  من  العديد  أن  رأيي هو  فإن   ، ذلك  عالوة على 

دون أن يكون لديهم الكثير من فكرة ملاذا يؤمنون بها. ربما صدقهم  األشياء عن هللا  

ألنهم نشأوا في منزل مسيحي وهذا ما كانوا يؤمنون به دائًما  أو ربما يؤمنون ببساطة  

أو أناس آخرون في الكنيسة عليهم أن يؤمنوا به. لكنهم في كثير من    الكاهنبما قاله لهم  

هم ، "ملاذا ، على وجه التحديد ، أؤمن بهذا الش يء  األحيان لم يتوقفوا ليسألوا أنفس

 "املعين عن هللا؟
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أفكارنا    هل  هللا.  مع  بها  نتعامل  التي  بالطريقة  نفكر  ملاذا  أنفسنا  نسأل  أن  نحتاج 

املفروضة   السلطة  أو  الشخصية  التجربة  غير  آخر  ش يء  أي  على  مبنية  الالهوتية 

فكيرنا في ما نفعله تجاه هللا؟ هل  خارجًيا؟ إذا سئلنا  هل سنتمكن من شرح سبب ت

والتقاليد   ، املقدس  بالكتاب  هللا  في  بها  نفكر  التي  الطريقة  ربط  على  قادرون  نحن 

 العظيمة للكنيسة ، وثمار الدراسة الالهوتية على مر العصور؟ 

:  التفكير الالهوتي هو التفكير في مضامين ما نفكر فيه عن هللا. إذا كنا جادين على  
ً
ثالثا

الق بشأن تفكيرنا الالهوتي ، فال يكفي أن نفكر في ش يء معين عن هللا: يجب أن اإلط

نفكر أيًضا في كيفية تأثير هذا الفكر املعين على األشياء األخرى التي قد نفكر فيها عن  

 .هللا وأنفسنا والعالم

 

ا مناسًبا لوقوف سيارتك في
ً
 كمثال مبسط إلى حد ما ، قد تعتقد أن هللا رتب لك مكان

. إن االعتقاد بأن هذه طريقة يتصرف بها هللا في  
ً
موقف السيارات عندما تكون متأخرا

العالم لها آثار على شخصية هللا والتي يجب أخذها في االعتبار في ضوء األشياء األخرى 

التي تحدث بشكل واضح في العالم. على سبيل املثال ، إذا كان هللا يستطيع أن يفرغ 

ا لوقوف الس
ً
يارات ملجرد أنك متأخر ، فلماذا لم يشفي هللا تلك األم الشابة لك مكان

السرطان؟ أطفال!!من  لديها  اإلله    وهى  نوع  عن  الواضح  التناقض  هذا  يقول  ماذا 

نوع   األقل  على  لكنه   ، السؤال  هذا  على  اإلجابة  السهل  من  ليس  به؟  تؤمن  الذي 

 .السؤال الذي يستحق ويحتاج إلى أن ُيطرح

 

األسئلة   على جميع  اإلجابة  على  قادرين  نكون  أن  إلى  دائًما  بحاجة  أننا  أقترح   ال  أنا 

والتناقضات التي يطرحها تفكيرنا الالهوتي. لكن ما أقوله هو أنه على األقل ، يجب أن 

ا لذلك ، مرة أخرى ، نحن 
ً
نعترف بهذه األسئلة وأن نكون مستعدين ملواجهتها. خالف

في   ليس  مجال  في  أسوأ نعمل  في  والخيال  األحوال  أحسن  في  االفتراض  بل  التفكير 
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فليس املجال الالهوتى مجال معيارى كالفيزياء والكيمياء بل هو مجال نطلق    األحوال

فيه الفكر ليصفى في فالتر التنقية ونصل في النهاية الى مضامين تشعل فينا الرغبة في  

 .الحياة من أجل هذف وغاية

أكرر ما قلته بالفعل. هذا هو التفكير الالهوتي: التفكير فيما   ختصار ، اسمحوا لي أنإب

ا  
ً
نفكر فيه عن هللا ، وملاذا نفكر فيه ، وما هي اآلثار املترتبة على تفكيرنا. ال أعتذر مطلق

نه بدون تفكير  كتيب أل " مرات عديدة في هذا ال بشكل صحيح  عن استخدام كلمة "يفكر 

. في الواقع  كون عرضه لكل تيارات األفكار االخرى نفقد البوصلة التي تحدد االتجاة ون

، فهي جعل الناس يتوقفون ويفكرون فيما    في هذه الحياة ، إذا كانت لدي مهمة واحدة  

 يعتقدون وملاذا يؤمنون به. بالنسبة لي ، هذا جزء مما يعنيه عبادة هللا بكل أذهاننا

 .وتجديد قلوبنا امام هللا بأستمرار

قال يسوع إن أعظم وصية هي أن "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن  

(. لم يعط  خيارات ، كأننا نستطيع أن نحب هللا بقلب أو بالروح  37:  22كل فكرك" )متى  

اكتشاف  و أو بالعقل ؛ يتطلب األمر كل ما سبق. من الطبيعي أن يستلزم حبه بأذهاننا  

ال في أي عالقة ، يجبرنا الحب على معرفة وفهم ما هو  أكبر قدر ممكن عنه. كما هو الح 

وما يس يء  !!  وما يحب وماذا يريد    ؟  وكيف يعمل في العالم وفينا    ؟  الطرف االخر   عليه

يسعده   !! إليه   لعلم  !!وما  الدؤوبة  ودراستنا  الكامل  اهتمامنا  يتطلب  بذلك  القيام   .

 الالهوت. 
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 الفصل الثالث

 الالهوت املختلفة تقود الى توجهات مختلفه فروع علم 
املسيحي   الالهوت  رئيسية  نجد في  أنواع  أو  أعمدة  أربعة  ملجاالت    هناك  االفرع  من 

تقود  . هذه األنواع األربعة أساسية  الدراسات الالهوتية تتفرع منهم أغلب الدراسات

الى التفكير  الدارس  من  محددة  بشكل    ،مناطق  وتشكله  العقل  تقود    معين بالفعل 

. عندما تدرس علم الالهوت ، قد تختار التركيز على واحد  وهذا يحدد ما سنصل اليه

 فكل ش يء في النهاية   .لحياة يمكن لكل منها توفير فهم أعمق لإليمان وا  ،منهم
ً
وعموما

 يقود الى الالهوت العملى أي تطبيق الحقائق االيمانية في الحياة اليومية للبشر.

 ألربعة؟ما هي أنواع الالهوت ا

 

 دراسات الكتاب املقدس مجال الدراسات الكتابية : -١

الالهوت   في  الالهوتية.  النصوص  وتفسير  النقدي  الفحص  هي  هذه  الالهوت  ركيزة 

إلى الكتاب املقدس   ولكن يمكن أيًضا توسيعه   -املسيحي ، يشير هذا في املقام األول 

ا على الكتاب 
ً
 .املقدسليشمل نصوًصا أخرى تقدم تعليق

العهدين القديم والجديد. تسمح لنا   -الالهوت املسيحي متجذر في الكتاب املقدس  "

بتعلم كيفية قراءة مقطع من الكتاب املقدس وتمييز مضامينه.  الدراسات الكتابية 

  ."4هذه العملية تسمى التفسير

 

 
4 https://insight.study.csu.edu.au/what-are-the-four-types-of-theology/ 
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واستكشاف  إن دراسة علم الالهوت من خالل التفسير يعني االرتباط بعمق بالنص  

بصفتك الهوتي بداخله.   املعنى 
ً
التي  ا التاريخية  الفترة  تأثير  من  أيًضا  تتحقق  فأنت   ،

 .كتب فيها الكتاب املقدس على النص وتفسيره 

 

 تاريخ الكنيسة مجال الدراسات التاريخية: -٢

، هذه هي دراسة كيفية تغير الالهوت املسيحي بمرور الوقت )تاريخ كما يوحي االسم 

وتطو  العصور(الفكر  عبر  في  ره  التاريخية  باألحداث  وتأثرت  تفاعلت وشكلت  كيف   .

العالم. أنحاء  تأكيد  جميع  الحديث   بكل  التاريخ  من  كبيًرا  قدًرا  املسيحية  شكلت 

 .للحضارة البشرية

التأثير   هذا  إلى  ينظر  التحقيق  من  الخيط  عالم    -هذا  مع  املسيحية  تكيفت  وكيف 

التاريخي فرصة لدراسة علم الالهوت في سياقاتنا    يمنحنا هذا االرتباط  لذلكمتغير.  

 .ومجتمعاتنا في ضوء ما حدث من قبل

 

 

 علم الالهوت النظاميمجال دراسات الالهوت النظامى : -٣

يبحث هذا النوع من الالهوت في كيفية صياغة نظام متماسك من عقائد الالهوت  

أن  املسيحي.   العقيدة  بمعنى  في  متجذر  املسيحي  من    - الالهوت  املجموعة األساسية 

املعتقدات التي تتكون منها الالهوت املسيحي. يسمح لنا علم الالهوت النظامي بتنظيم  

معتقداتنا في نظام متماسك. نتيجة لذلك يساعد علم الالهوت النظامي املسيحيين  

على التفكير في كيفية ارتباط معتقداتهم باهلل ببعضها البعض. ابتكر املسيحيون عبر  

ا للتعليم )عقائد(التار 
ً
افات االيمان  يخ صيغ وموارد   إقرارات االيمان ويطلق عليها إعتر

(. يساعد علم الالهوت النظامي على  املبسطه لتعليم اآلخرين )تعاليم الدين املسيحي 

 .استكشاف تلك املوارد القديمة. وبالتالي  يمكننا تطبيقها في الحياة املعاصرة 
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يفهم املرء كمسيحي ويتصرف )أو ال يفهم( فيما يتعلق بمفهوم  على سبيل املثال ، كيف  

وكيف    -الخطيئة؟ كيف تغيرت التعاليم العقائدية في املوضوعات الالهوتية الرئيسية  

يؤثر ذلك إذن على حياة الشخص املسيحي في حياته؟ ما هو نظام أو إطار العقيدة الذي  

 يعلم السلوك؟ 

 

 :  العمليعلم الالهوت مجال الدراسات في -٤

نواٍح   من  واملجتمع؟  الثقافة  مع  تتعامل  كيف  املسيحي؟  الالهوت  تفعيل  يتم  كيف 

عديدة ، يكون علم الالهوت العملي هو املكان الذي تلتقي فيه خيوط التفكير الالهوتي  

االكاديمية . يمكن للبحوث الجامعية  القادمة من مجاالت الدراسات االخرى   املختلفة

جماعات الدينية وعلماء الالهوت واملعاهد الدينية املساهمة في  والقادة الدينيين وال

الحي".   "اإليمان  إرشاد  على  ويساعد  املجال.  هذا  في  توقعاتى سيكون  التعلم  لذلك 

الربع   في  األديان  بين  املزدهرة  الحوارات  فيه  ستؤتي  ا 
ً
وقت والعشرون  الحادي  القرن 

يمان موحد أو تعبير مؤسس ي واحد  األخير من هذا القرن ثمارها. لن تؤدي إلى نظام إ

من   بكثير  أكثر  هو  ما  إلى  لكنها ستؤدي  املوحد.  االبراهيمى  الدين  البعض  يدعى  كما 

 .  بين العاملين في مجال دراسات الدين حول العالم التفاهم والتقدير املتبادلين

 

  أي
ً
في الواقع  ا يثير اهتمامك أو  في  يأخذ منك كل الوقت  كان نوع علم الالهوت الذي 

للدراسة على تفكيرك كيف تؤثر األنواع املختلفة  في النهاية عليك أن تفهم  ،  الدراسة

البعض  و  بعضها  يثير    ذاه و على  الحياة  ما  في  جديدة  أعماق  لتكتشف  فضولك 

لذلك اكتشف الخطوة التالية في رحلة إيمانك ونصيحتى لذلك انك تحتاج    املسيحية،

 وكما تريد أن تتعلم السباحة قبل   الى تدريب متخصص
ً
فالتوجهات الفكرية كثيرة جدا

 مالذهاب الى العوم في املحيط هكذا الحال علينا ج
ً
تعلم املبادئ األساسية لكيفية   يعا
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نستط هنا  سليم  بشكل  الالهوتى  تيارات التفكير  ونقاوم  الفكر  بحار  في  السباحة  يع 

 البحر القاتله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 كيف نميز الهرطقات والتعاليم الكاذبة؟ 
 ما الفرق بين الهرطقات والتعاليم الكاذبة ؟ 

عبر   الكنسية  االيمان  افات  اعتر رفضتها  التي  التعاليم  الغالب  في  هي  الهرطقات 

وهذه ثابته في التاريخ وعبر العصور سواء التي أتت مع الذين  في فترة االباء  العصور  

حاولوا تهويد الكنيسة بالعودة مرة أخرى الى أركان املمارسات التقليدية اليهودية أو  

ة التي نمت خاللها املسيحية وترعرعت!! بينما التعاليم  من خالل الفلسفات اليوناني

الكاذبة هي التفسيرات الخاطئة التي روج لها معلمون كذبة كان هدفهم الربح املادى  

مع األسف كثيرة ومتشعبة ويلزم لها    وهى!!  والسيطرة على عقول البسطاء من الشعب

كن في  انتشرت  التي  السامة  األفكار  لغربلة  متخصصة  عبر  دراسات  املسيح  يسة 

 العصور.
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على    تشفق  ال  التي  الخاطفة  "الذئاب  ب  الكذبة  املعلمين  املقدس  الكتاب  يشبه 

لذلك علينا التعرف على كل البدع التي انتشرت عبر العصور والتي  (   35 – 28:  20)أع الرعية" 

واملشكلة ليست فقط   وما زالت حتى األن تخدع الكثيريين  ،بسببها خدعت نفوس كثيرة 

يفسد خالصهم ويبتعد  في األساس  ن هذا التعليم  أفي صحة التعليم او عدم دقته بل في  

عن   من  أبهم  يضيع  أحد  يدع  وال  رحيم  الهنا  بالطبع  املخلص،  مع  السعيدة  بديتهم 

يتم بسبب الذئاب الخاطفة من   افه ولكن ضالل خراف املسيح  أصحاب البدع  خر

املسيح   كنيسة  في وسط  انتشرت  التي  أمكن  والهرطقات  لو  يضل  الذى  الخير  وعدو 

 املختارين. 

 العالقة بين الالهوت والفلسفة:عن البد منها مقدمة 

علينا أن ندرك أن األفكار الالهوتية ارتبطت بالفكر الفلسفى عبر التاريخ ومن هنا صار  

العلوم الالهوتية فالسفة بارزين في تاريخ الفكر االنسانى  كثير من الذين يعملون في  

ولكن القضية التي أحارب فيها من   ،في الجامعات املختلفة  ىويتم دراساتهم بشكل علم

؟؟ كيف وما هي األدوات  الثمين وسط عالم ملئ بالكذبالحق  اكتشاف  كيفية  فترة هي  

 !! يمتلكون الحقيقة  عالم من الناس يدعون إنهموكأنك تبحث عن الحقيقة وسط 

هو  األساسية  مهمتنا  على  التركيز  التي حاولت  الكتابات  إلى  "كتاب  أحد  الالهوت  من 

يتخذ   الالهوتي:  عن  املؤلف  التفكير  بعيًدا  مختلفة.  مقاربة  الكوست  إيف  جان 

االهتمامات الفلسفية املعاصرة، ينظر الكوست وهو شخصية بارزة في فلسفة الدين   

بين   العالقة  وجه  إلى  على  ويشير  األفكار.  تاريخ  نظر  وجهة  من  والالهوت  الفلسفة 

الخصوص إلى أن الالهوت والفلسفة لم يتم اعتبارهما عاملين منفصلين حتى العصور 

فصل  الوسطى   ومحاوالت  األصالح  عصر  بسبب  ذلك  بعد  االنفصال  خدث  بينما 

الكنيسة   عن  يقتر الدولة  الذي  للعصر  مميزة  سمة  التمييز  هذا  نهايته. وكان  من  ب 

يجادل الكوست بأن املهمة الفكرية التي أمامنا اآلن هي العمل في املنطقة الحدودية 

 ."مهمة التفكير"بين هذه املجاالت أو خارجها وهو العمل الذي يحدده على أنه 
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 أن 
ً
من خالل هذه الحجة يعيد الكوست ضبط فهمنا للفكر املسيحي الغربي ، معتبرا

في   الوقت فلسفية والهوتية ستكون الخطاب  طريقة جديدة  في نفس  التفكير تكون 

للمسيحية ليس  والخالصة     الدائم  والالهوت  الفلسفة  بين  التاريخي  التقسيم  إن 

الى كيف نميز بين ما هو تعليم الهوتى صحيح وتعليم ممتزج اكثر دقيق  وهذا يقودنا 
ً
ا

دقيقة وصعبة لكن في   بالفلسفة وبعيد عن صحيح االيمان املسيحى ربما هي عملية

ومع الوقت  النهاية هي محاولة رصد لبعض التعاليم التي إنتشرت في الوسط الكنس ى 

 أصبح الناس غير قادرين على التمييز بين ما هو صحيح وما هو كاذب؟؟

من خالل دراسة تاريخ الكنيسة نجد أن التعاليم الكاذبة التي حاول البعض نشرها فى  

ر تصدى لها اإلباء بكل حسم وقوة وكانت الحوارات تدور في  كنيسة املسيح عبر العصو 

املجامع وال تتوقف حتى يتم تمرير إعتراف او إقرار االيمان الذى يعبر عن الجميع ويقود  

ومع    الى وحدة تعاليم الكنيسة وبالطبع كان هناك معايير توضع لضبط هذه العملية

تجتمع وتتحاور وتناقش الى ان  كل عصر إحتاجت الكنيسة أن تعبر عن ايمانها كانت  

باللغة التي يفهمها الجميع   هاوتعلن تصل معا الى مختصر ايمانها في كل مجاالت الحياة

  ، الوقت  ذلك  هي  في  ما  عن  تعبر  التي  االيمان  اقرارات  الزمان  مرور  مع  وتراكمت 

 ،معينةالتعاليم الالهوتية الصحيحة وبالطبع هي كانت رد فهل عن انتشار هرطقة  

بعض اآلراء تقول أن ايمان الكنيسة تم بلورته بسبب العمليات الدفاعية املستمرة 

منها على تعاليم الرسل التي تسلمناها في الكتاب املقدس وتعاليم اإلباء املعتبرين في  

 كنيسة املسيح عبر العصور. 

  
ً
 كتشفأن ن  بحثال  !! علينا في عمليةفحص العقيدة التي توجد في كنيستكإمبدأيا

   األكاذيب
ً
الرب  ال تنكر بعناد وجود هللا ، أو الهوت  عقائد كنيستك    انتإذا ك  ومبدأيا

املسيح للكنيسة ، فمن املحتمل أنك لست   فداءيسوع ، أو فعالية الروح القدس ، أو 

 ولكن ربما تعلن كل هذه الحقائق وتحاول أن تلوى الحقائق في مجال معين  مهرطق
ً
ا

 .ى حساب الكلمة هنا تعتبر تعاليم كاذبة وتحتاج تنقيتهالكى ترض ى بعض الناس عل
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لكن السؤال الهام  هو كيف تستطيع التمييز بين الحق والباطل في كل ما تقراء وتسمع  

في األنشطة الحياتية لكنيسة املسيح وهل علينا أن نمتلك هذا التم يز أو  يوتشاهده 

 ؟؟ القدرة على الحكم على األمور 

 ربما تكمن  
ً
سيكون لديك القدرة    إجابة هذا السؤال في إذا تعلمت كيف تفكر الهوتيا

في   في رحلة االكتشاف والتمييز  على ذلك بجانب مجموعة من العالمات واالرشادات 

 
ً
ان االمر صار االن على الفضائيات فالكل يسمع ويشاهد    تعاليم املعلمين وخصوصا

 ما يحدث ويتأثر بهذه األفكار.

كلمة )املرشحات(التي البد أن يمر عليها أي تعليم ؟؟  الفالتر من  filtersما هي الفالتر 

مر عليها  يالبد أن  و   ،املاء فلتر وهذه الكلمة هي الكلمة االنجيليزية ملرشح املاء الذى ينقي 

بها يعلم  من  شأن  كان  مهما  تعليم  رئيس   ،أي  مصدره  التعليم  هذا  لى  تقول  فربما 

 فاملكانة أو املوقع التعليمى  الكنيسة أو أستاذ في كلية ال
ً
الهوت وسأجيبك ليس مقياسا

فلتر   من  أكثر  وجود  من  البد  بل  يهم  كل    تمر ال  تقييم  عليه  يتم  الطريقة  هذه  وبهذه 

 أم انحرفت عن صحيح االيمان.   التعاليم
ً
 هل صحيحة ايمانيا

 

 
 

 التعليم املقدم لك                   

 

 

حتى تحصل على كوب نظيف من من الفلترة  تنقية املياة البد ان تمر بمراحل كثيرة  

تعاليم    كل تحدد الفالتر التي ستمتلكها لعملية التمييز والفحص لعندما  املاء وهكذا  

عام بشكل  الكنيسة  في  مماراسات  او  تسمعها  عقائد  استطعت   او  ستكون  بعدها 

 
ً
 .التفكير بطريقه صحيحة الهوتيا
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 الخالص باملسيح: فلتر 

أن تسأل نفسك هل هذا التعليم ينكر الخالص باملسيح أو يضع  أول فلتر وأهمهم هو   

الطرق  كأحد  لكنه  بالخالص  ويعترف  يقر  فربما  للخالص  املسيح طرق أخرى  بجانب 

تتوقف  أن  عليك  هنا  السماء!!  الى  املسيح    املؤدية  بعمل  وتمسكك  رفضك  وتعلن 

 الفدائى على الصليب واالحتماء في نعمة هللا فقط.

 فلتر الكتاب املقدس:

الكلمات وسيلة للتحول الحقيقى في الحياة فالكلمة عندما تمتلك عقلك وتعيش فيها  

 وبيه تستطيع تمييز ما يتعارض مع روح الكتاب فقط عند االستماع له،

ال  اإلنجيل هو   مكتوبة.  أو  منطوقة  كانت  ، سواء  كلمات  تتطلب  التي  للبشارة  إعالن 

يمكن أن يكون أقل من ذلك. على الرغم من أنه قد يتم تجسيد اإلنجيل أو تفعيله أو  

، نحن   ننس ى  ، إال أنه يتطلب التعبير. ولئال  به  ممارسته أو أي فعل فعال قد نربطه 

ونحتاج باستمرار إلى التنشئة حتى نتوافق  أيًضا أعضاء في الثقافة التي نشارك فيها  

تماًما في النهاية مع صورة يسوع. وبالتالي ، فإن املشاركة الثقافية هي أداة أساسية في  

تنشئة املسيحي كما هي بالنسبة ألولئك الذين ندعوهم إلى الحياة مع يسوع. واملركزي 

 .في العملية برمتها هو استخدام الكلمات

 

لمة هللا "حية وفعالة" ، وأن التحول يعتمد على روح هللا وكلمة هللا نعلم أن كؤمنين  كم

التي تقوم بعملها. إن كتابنا املقدس ليس فقط موحى به من هللا ، بعد كل ش يء. إنها  

أنفاس هللا. بمعنى آخر ، عندما نلتقي بكلمة هللا ، نلتقي باهلل وهو يتحدث اآلن. وبما  

صن من  هو  كالم هللا  أن  نعلم  الثقافة أننا  على  للتأثير  كلمته  نجلب  فعندما   ، ع هللا 

 .وسكانها ، يمكننا أن نكون واثقين من أن التحول سيتبع 
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تفاعل بثقة مع الثقافة املحيطة بك. افعلها باألفعال ، نعم. لكن ال  لك عليك ان  لذ

التي يتم نطقها على وجبة   الشاكرة الكلمات    ة املقدسة )مكتوب(تهمل استخدام الكلم

نشر عبر اإلنترنت. دع    هاتغرد  ة الكتاب التىمكتوبة في خطاب ، كلم  صالة لمات  ، ك
ُ
أو ت

الهوتك ُيجبرك ليس فقط على "التفكير في أفكار هللا من بعده" ، ولكن أن تتكلم بكالم  

هللا من بعده. وشاهد فقط عائلتك وجيرانك ومجتمعك يتحولون من خالل كلمة هللا 

 الثاقبة الواهبة للحياة. 

 

   :لتر الفلسفةف

من املعروف أن املسيحية نشأت في وسط الفلسفة اليونانية والتي تعتبر قمة املعرفة  

و  الفلسفية  األفكار  في  وأثرت  تأثرت  يقين  وبكل  الوقت  ذلك  في  إستخدم  اإلنسانية 

الرسل املصطلحات اليونانية التي تعبر عن الفكر في الفلسفة اليونانية فعلى سبيل 

" الكلمة التي تعبر عن العقل    "  املثال كلمة في الكلمة. والتي    لناطقاأللهى الوجوس 

 استخدمها الفيلسوف هيركليتوس من قبل. 

املسيحية   للعقائد  الشرح  سياق  في  الفلسفية  املصطلحات  استخدام  من  مغبه  وال 

 أعتبر  
ً
ولكن الخطورة ان تمتزج الفكرة الفلسفية وتسود على االيمان املسيحى فمثال

يين اللوجوس هو ش يء أدنى في التعبير عن الذات اإللهية مما يجعل املسيح الغنوس

ليس مساوى االب في الجوهر وهنا نحتاج أن نكون حريصين ونحن نستخدم الفلسفة 

من   واالستفادة  ذلك  تجنب  نستطيع  الدين  فلسفة  في  الجادة  بالدراسة  ولكن 

 الدراسات الفلسفية في شرح االيمان املسيحى!!  
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   :فلتر التاريخ

كثير   الى  البشرى  الجنس  تعرض  العصور  همجية عبر  بسبب  التاريخية  املأس ى  من 

الحكم وسيطرة االطماع لدى امللوك والحكام وشهوة السيطرة على األمور لذلك في  

كل   من  املسيحين  قتل  تم  الشهداء  بعصر  لقب  الذى  دقلديانوس  االمبرطور  عصر 

أل  وتمسكه شعب  باملسيح  ايمانهم  وزادت  م  جل  املسيحية  في  كبير  تحول  حدث  وهنا 

قسطنطين  االمبراطور  جعل  مما  الوقت  مع  اإلمبراطورية  كل  في  املؤمنين  جماعات 

من   الكنيسة  تحولت  وهنا  لألمبراطورية   الرسمي  الدين  ويضعها  باملسيحية  يعترف 

مجرد متهم الى صاحبة قرار مما اسفر عن عصور ظالمية لسيادة الكهنوت على الناس  

وخجمة أغراض امللوك بتوظيف الدين والسيطرة من خالله على   وسيطرة الطبقية

وتكفير كل من يحاول التفكير بل وصل األمر الى املحاكمات الكنسية والحرق    الناس

الالهوتى   بالفكر  تضيق  الناس  جعل  مما  الرأي  في  البابا  يخالف  من  لكل  واألعدام 

ر ويهرطق كل من يختلف معه وهنا البد  وإحادى النظرة يكف  انه تعسفى   هوالنظر الي

أفكار  من  الزمن  بهذا  متعلق  كان  الذى  ما  نعرف  لكى  الفلتر  هذا  عبر  الفكر  مرور  من 

وكانت سبب في عثرة البشر من الفكر الالهوتى وتنقية الفكر من عوار وانحراف التفكير 

السر  خارج  يغردون  من  متهمين  عصر  كل  في  االيمان  حماة  علينا  يخرج  ب  وربما 

ويحاولون طرح أفكار جديدة وينادون بهرطقتهم ومحاولة تشويهم وهذا يصنع انقسام 

ومحاولة   ريخ  التا  عبر  والتفكير  بهدوء  التوقف  يستلزم  مما  الكنيسة  حياة  في  وبلبلة 

افات الفكرية التىهى ليست بجديدة فكمل يقول كاتب سفر   كشف الغطاء عن االنحر

 لشمس. الجامعة وال يوجد ش يء بجديد تحت ا

   :فلتر الثقافة

فنون   من  اليومى  البشرى  النشاط  يحرك  ما  وشعر وأدب وموسيقى  الثقافة هي كل 

تراثية وأمثال شعبية هي املحكاة اليومية لكل األفكار التي يتبناها شعب لذلك وعادات  

والقيم للمجتمع،   العادات والتقاليد فكل شعب له ثقافة فالثقافة هي " هي مجموعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
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أو أمة. الثقافة هي مجموعة املعرفة املكتسبة بمرور الوقت. وبهذا   مجموعة إثنية مثل

االحترام املتبادل بين الثقافات  املعنى، فإن التعددية الثقافية تقدر التعايش السلمي و 

نفس تسكن  التي  ثقافة   5"الكوكب املختلفة  في  الالهوتى  الفكر  تفعيل  علينا  لذلك 

والبحث  املجتمع ومحاولة تخليص الثقافة من األفكار التي تتعارض مع الفكر الكتابة 

عن أرضية مشتركة بين االثنين في محاولة للتفاعل مع االنسان والوصول بعقله الى  

من خالل العمل املرسلى وترجمة وأسيا  االيمان املسيحى وهذا بالفعل ما تم في افريقيا  

الكتاب املقدس والتفاعل الجاد مع الثقافة واستخدام أدواتها في الوصول الى قلب 

   .وعقل االنسان

 

  ر التواضع:فلت

نحتاجها في تمييز األفكار املنحرفة ألن األفكار الالهوتية الفاسده  التي    من اهم الفالتر 

 ما تعزز الكبرياء االنسانى وتؤكد على أحقية  البشر ويكون مركزها هو االنسان  
ً
دائما

بعيد عن نعمة هللا وتعظيم الدور البشرى  في مقابل االلهى وهكذا نصل الى ان هللا  

هو الخادم املوجود في الفانوس السحرى لخدمة  يدور في محراب الخبرة اإلنسانية بل و 

أغراض البشر وإحتياجاتهم وحاشا ان أقول ذلك بالطبع لكنى احب ان اضع األمور في 

حقيقتها فبدون التواضع في التعليم امام عمق الكلمة املقدسة ودور الروح القدس  

الخصبة التربة  هو  فالكبرياء  صحيح  غير  ما  ش يء  هناك  يكون  املسيح  لنمو   ونعمة 

الحقيقى   التواضع  لكن  الكاذبة  الحق  التعاليم  تجد  هنا  السماوية  الحكمة  وطلب 

 نصل 
ً
الذى يحرر فتعرفون الحق والحق يحرركم وكلما فكرنا بشكل صحيح متواضعا

 بنعمة هللا الى الفهم واالستنارة التي يعقبها تطبيق صحيح ومؤثر وفعال.

 

 

 
5 https://ar.wikipedia.org/wiki/ثقافة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
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 املدرسة التفسيرية:  فلتر 

تحتاج أن تعرف ما هي مدار التفسير سواء الحرفى أو الرمزى أو التفسير التطبيقى  ربما  

فلكل مدرسة أدوات محدده لفهم الكتاب املقدس وربما تجد إختالفات بسيطة ولكن  

فهذا احد األمور الهامة التي    األهم أن تعرف مصدر التوجه التفسيرى للكتاب املقدس

للمواعظ واملحاضرات الكثيرة التي توجد االن    ينبغي ان تكون في فكرك وانت تستمع 

 . في الفضاء االلكترونى 

 

 :الخلفيات)القرينة(فلتر 

أو    تاريخية  خلفية  مثل  الكتابى  النص  وراء  مختلفة  وسياقات  خلفيات  توجد 

افية أو خلفية   ثقافية وهكذا فالخلفيات التوضيحية أحد الفالتر التي البد منها  جغر

ستنتاجات فوق النص مما تجعلنا نضيف أشياء ال فائدة منها  قبل االستمرار في وضع ا

النص الكتابى   تعيق املمارسة االيمانية وتعيق الغرض الذى قصده الروح من وراء 

 والذى يبنى عليه فكر الهوتى صحيح.

اللغات الكتابية االصلية التي كتب بها الكتاب املقدس سواء العبرية أو   : فلتر اللغة  

اليونانية لها أهمية خاصة كأحد الفالتر التي من خاللها نرى املعانى الخاصة بالكلمات  

وربما يكثر الجدل حول معنى ما وما يحسم هذا الجدل املعنى االصلى للكلمة بعيد عن 

 ح. تفسيرات خاصة ال تبنى شعب املسي

والفاعلية: ربما الفحص الدقيق لكل الحركات التعليمية البعيدة عن كلمة  تأثير  فلتر ال

هللا وتفسيرها الصحيح قادت الكنيسة الى األضمحالل فعندما غهتمت كنيسة شمال  

بالفلسفة وتركت   لالمازيغ  واهملت  افريقيا  في  الكرازة  والتجسد  بعد   ثقافتهمبلغتهم 

ثير والفاعلية هو أحد األمور التي تعلن لك  فترة لم نجد مسيحية في شمال افريقيا فالتأ

 ان هذا التعليم مرتبط باالهداف التي علمنا إياها الكتاب املقدس لكنيسة املسيح.



 34 

 :  فلتر السلوك و النتائج

من ثمارهم تعرفونهم أغلب الهراطقة كانوا يعلمون لربح قبيح وشهرة وحب للسيطرة  

تاريخ   األسف  ومع  للمسيح  تواضع وحب  عن  هذا  وليس  من  بقصص  ملئ  الكنيسة 

القبيل عن رعاة والهوتيين تكلموا الجل تصالح مع السلطة أو الثقافة وهنا إختلط  

الثمين مع الرخيص وتم خلط القمح بالزوان واصبح من الصعب التمييز بين االثنين  

ولكن من ثمارهم تعرفون فالزوان ال يصنع دقيق وكل ش يء باالحتكاك العملى يظهر  

من الالهوتيين األمناء الذين علموا شعبهم كيف يفكرون  لنتائج التي نراها  فالسلوك وا

بعد إنتهاء حياتهم وإنضمامهم  ويطبقون كلمة هللا قبل أفكارهم وفلسفاتهم الباطلة و 

تركوا عبير من رائحة املسيح الذكية وأجيال وراء أجيال تستفيد للسحابة من الشهود  

 من أفكارهم وحتى االن. 

السنوات العديدة املاضية كان لدى مشروع تنويرى اسعى من أجله، حيث  لى مدى  ع

ا  
ً
ساء مجتمعنا العربى بشكل مطرد إلى فوض ى عميقة ، غالًبا ما أجد نفس ي مشوش

ا واحًدا دفعني باستمرار إلى األمام: أريد مساعدة الكنيسة في التفكير 
ً
ثقافًيا. لكن هدف

 .مع الثقافةالهوتًيا حول الطريقة التي نتعامل بها 

 
ً
؟    حاولنا في هذا الكتيب اإلجابة على بعض األسئلة مثل  إذا

ً
ماذا يعني التفكير الهوتيا

املشاركة   علينا  ملاذا  الثقافة؟  في  االنخراط  يعني  الفلترماذا  بعين  األمور  ، ومالحظة 

التفكير نحو  وكيف نفعل ذلك؟ وأخيًرا ، كيف تحدث هذه التغييرات ، أم بأي وسيلة؟

 الهوت
ً
 يا

التوحيدى للعالم  الدين االبراهيمى  املتدين  على أقل تقدير  في املفهوم    ى إن تراث العامل

ملئ بقناعات دينية عبر كل دول العالم. وألن اللغة الالهوتية مكتوبة في وثائق كثيرة، 

فقد تشكلنا لنفكر بطريقة معينة بمرور الوقت. بشكل عام ، هذا هو املفضل. االيمان 

س خطأ. لكن بالنسبة للمؤمنين  يجب أن نتذكر أن اإليمان باهلل الواحد  والتدين لي

 واملسيحية ليسا مصطلحين مترادفين. االيمان باهلل ال يكفي. 
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 الخاتمة 

الدراسات   مجال  في  الحديثة  التيارات  لكم  نلخص  أن  حاولنا  قد  نكون  الختام  في 

إحدى فوائد التفكير لعلمية و الالهوتية والتي تهتم بكيفية التفكير قبل الحشو باملادة ا

هي   بإالالهوتي  قوي".  "تشجيع  لديك  سيكون  العقالنى   ال نه  املنطقي  التفكير  شك 

فكيف تفسر هذا الكون الفسيح إذا كان ال   ،اإلحباط مع الوقتاملطلق سيقودك الى  

غاية   نحو  والتالش ى  أيسير  املوت  مجرد  من  التراب،سمى  الالهوتي    في  التفكير  لكن 

لألبدية ويعطيك!!  سيشجعك   مما  لديك رجاءألنه يأخذ  أبدية مجيده   وسيكون  . في 

التشجيع هو نقيض اإلحباط. األمل هو عكس اليأس. عندما تقبل حقيقة أن مواسم  

في بعض األحيان   كليهما، تكون  الحياة  في  يتحكم  األوقات صعبة وأن هللا  جافة وأن 

ا باملعونة اإللهية والحضور الحقيقى من الروح القدس، ألن  فسوف تكتشف إحساًس 

 الرجاء إذ 
ً
 .في هللا وليس في نفسك ا

 

، وكمية التخبط تزدادتذكر في تلك املواسم التي يصعب فيها رؤية هدف هللا ووعده  

لربح   تشجيعك في شخص وأهداف الرب يسوع املسيحمصدر  تذكر أين يوجد رجائك و 

 .النفوس وبناء املؤمنين

مع شكرى العميق ملتابعة الكتابات التي أشارك بها إخوتى في جسد املسيح وصالتى أن 

 تكون سبب للتشجيع وزيادة جرعة الرجاء فالذى عنده هذا الرجاء ال يخزى. 

 القس رفيق إبراهيم  

 ٢٠٢٢يناير 


