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 املقدمة

. من األنسب أن نقول العديد من املسيحيين ال 
ً
املشكلة ليست أن املسيحيين ال يفكرون الهوتيا

. والس
ً
؟" لإلجابة على هذا السؤال يفكرون بشكل سليم الهوتيا

ً
ؤال "ما معنى التفكير السليم الهوتيا

 في كتابه هذا الكتاب ونحاول العمل على مناقشة ثل 
ً
م الخاطئة ( املفاهي1ث أمور : كان سببا

( ضرورة التفكير 3 او النظرة الحياتية الكتابية؟ املنظور الصحيح ما هو ( 2الشائعة في الكنيسة ، 

 .للحياة املسيحية الصحيح اللهوتي

 

وجميعنا لدينا شغف ان نرض ى وعقلنا وروحنا وقوتنا عبادة هللا بكل قلبنا  إلى نتوجهنحن املؤمنين  

ومع  ،(. نحن نسعى لتمجيده بكل ما نحن عليه وفي كل ما نفعله30:12)مرقس هللا ولكن كيف ؟ 

ألحيان في بذل الجهد املطلوب ملعرفة حقيقة هذا االله الذي ندعي ذلك فإننا نفشل في كثير من ا

ش مهم العقيدة جاءت مقولة " م عرف من اينألست ، حبه. نعبده بقلوبنا ولكن ال نعرفه برؤوسنا

ذا صحت إبشكل صحيح ف املهم الحياة" ونسينا ان العقيدة هي التي تحرك سلوكنا لكى نحيا

طبيعة تقول لكى يسير النهر الوكما ان قوانين  ع؟؟ ا تتوقذذا فسدت فماإحياتك و عقيدتك صحت 

تقر يحتاج الى ضفتان وبدون ذلك يكون فيضان مدمر لهذا نحتاج الى مسار لكى نحيا بشكل مس

هو ان نعبده بالحق  السرور هللتجلب اء التي من األشينه إن نعرف أالبد ونسير بشكل منضبط، 

. أنا أزعم أنه ال يمكننا خدمته بإخلص ن التوازن مطلوب بين االثنين بين العقل واملشاعرإ ،والروح

 في مهمة معرفته. 
ً
 دون إشراك عقولنا أوال

ً
عندما نسعى إلى خدمة أو عبادة هللا الذي ال نعرفه فعليا

 .ومدى فهمنا له هوتنا بسبب ضعف دراستنا ذاتها عن هللا نفسه، فإننا نفشل في التعبير عن ال 

الجهل بكل من طرقه املقصود )هللامعرفتنا بعمل ن جهل إباكر  يقول في كتابه "معرفة هللا" اى جي 

يكمن في جذر الكثير من ضعف الكنيسة اليوم". يلحظ باكر أنه على الرغم  (وممارسة الشركة معه

مض ى وعدد ال يحص ى من كليات اللهوت،  من أن لدينا الكثير من كتب اللهوت أكثر من أي وقت

 ملزيد من الكتب واملقاالت ويتم نشر ا
ً
، واملزيد من األفكار واآلراء التي يتم التعبير عنها بطرق يوميا

 .، ومع ذلك فإن الهوتنا ضعيفوبكل الوسائل الحديثةأكثر من أي وقت مض ى 
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 ما يقود 
ً
عتقاد بأن الهوتنا ال راسة هللا إلى األ فتقارنا إلى دإهذه اللهوت الضعيف مشكلة. غالبا

 احياتنا اليومية. ويدعى الناس هذه األوقات ان الدراسات اللهوتية ليست ذات أهمية انه يؤثر على

! نحن نميل إلى االعتقاد بأن اللهوت هو تفكير قادم من السماء ، وهو مخصص فقط  عقليترف 

كنس ى. قد يعتقد البعض منا أن اللهوت هو للمستوى األكاديمي وينفصل عن الرجل العادي ال

ري ، غير أنثوي بشكل واضح ويعني في املقام األول لعقول الرجال. قد يعتقد البعض أن مسعى ذكو 

. لكنني أقول هذا من اكبر عن هللاالنساء غير قادرات ، أو غير مهتمات  بمعرفة األشياء العميقة 

 .صور ونحتاج الى تصحيح املساراألخطاء التي وقع فيها جسد املسيح عبر الع

 من ذلك، فإن 
ً
 اللهوت له آثار كبيرة وخطيرة على حياتنا ، حتى عندما ال نرى العلقة الواضحةبدال

دراسة شخصية هللا وشخصية إله الكون هو ؟؟ اللهوت ما هو معنى لكن  .بين اللهوت والحياة

 من نحن ، وكيف نعمل ، هو ما نعرفه ونؤمن بإلهنا ، ولكنه يحدد  -والصفات األساسية له 
ً
أيضا

 !وماذا نفعل

أو  في حياة تلمذة حقيقية معهبصدق ، أو أن أسير  هكنت ال أعرف هللا، فل أستطيع أن أعبداذا 

 أفي لقاء  أعيش على رجاءأن 
ً
 للشعور أو عقبة بعد الزمان بدى يجمعنا جميعا

ً
. التفكير ليس عدوا

ولكن لزراعة محبة إلهية عميقة وناضجة. أمام الحب. لقد أعطانا هللا العقول ال لخنق املودة ، 

من  ا التركيز على حياة العقل على معرفة هللا بشكل أفضل وحبه أكثر  والعناية بالعالميساعدن

هللا ، نحتاج أيضا إلى العلقة مع . إلى جانب التركيز على العواطف وتجربة خلل تحقيق االرسالية

". يقول "التفكير ال غنى عنه على طريق شغف هللا ممارسة التفكير بعناية حول هللا. جون بايبر

 فكيف نحافظ على توازن صحي بين العقل والقلب والتفكير والشعور؟

 

  ضرورةولكن بكل تأكيد  ختيارإأن تمجيد هللا بعقولنا وقلوبنا ليس 
ً
في هللا يغذي  والتفكير مليا

ن "العقل إالتفكير املنضبط. ى إلوتقود جيد املسيح تم فيدورها شاعر املوباملثل تؤدي العاطفة 

 ."عرفة الحقيقة التي تغذي نيران القلبامل يخدم



5 
 

5 
 

 

."
ً
ليس " 1يقول هاورد ستون وجيمس ديوك في مقدمة كتابهما الرائع حول "كيفية التفكير الهوتيا

، هو إملء الهوت منهجي معقد وغير  Stone and Dukeالذي كتبه  الغرض من هذا الكتاب

 من ذلك على الفعل اليومي املتمثل في متجانس ، ولكن ا
ً
من خلل باللهوت  التفكيرلتركيز بدال

  مهمةبيئتنا الشخصية ، وهي عملية 
ً
 اللهوتالعمل على صياغة إن  لذلك، لنضج الحياة عموما

 يسعى لل لهذا الجيل
ً
 وإيمانا

ً
 صادقا

ً
" واعتقد ان هذه العبارة تلخص همفيتطلب تفكيرا الهوتيا

 أا الكتاب الغرض من هذ
ً
حياة متوازنة د هو الضمان لوجو فالتوازن بين التفكير وااليمان يضا

 .شخص ربنا يسوعتمجد 

الفكر اللهوتي السليم ضروري للمسيحيين الذين يعيشون في ثقافة ما بعد الحداثة. يقول  

تنا اذ اسلحة محارب ، كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب نإو  ألننا الرسول بولس: "

هللا  علو يرتفع ضد معرفة وكلهادمين ظنونا  ،بل قادرة باهلل على هدم حصون  ليست جسدية

محاربة أي حجة تقف املؤمنين يقول بولس على   5-3:10كو2"  كل فكر الى طاعة املسيح ومستأثرين

ضد معرفة هللا وأسرها وجعلها مطيعة للمسيح. هذه ليست معركة العقل فقط ، ولكنها مسألة 

 .حية تتطلب قوة الروح القدسرو 

أم اتجاه  منتشرة هرطقةأو ثابته . سواء أكان ذلك عقيدة كلهايتخلل نسيج الحياة  ىاللهوتالفكر 

املسيح. إنها حرب يشارك فيها  فكر ثقافي جديد يؤثر على الكنيسة ، يجب أن يؤخذ في األسر ويطيع

نستطيع هدم الشكوك التي أحاطت ، جميع جنود املسيح. عندما يتم فهم اللهوت بشكل صحيح 

تكون جاذبه  ع ان نعيد صياغة الهوتنا في قرينة جديدةبعقول شبابنا واحبطت امالهم ونستطي

  فهل نحن مستعدون! ،  فالخمر الجديد يحتاج الى إناء جديدلهم

قصدت من هذا الكتاب ان يكون للقارئ العربى سواء متخصص او غير متخصص في اللهوت 

لذلك بدأنا بتعريفات للمفاهيم ودراسات تاريخية ليفهم الجميع ان تنظيم املعلومات اللهوتية 

ليس باألمر السهل وكل من هب ودب يشارك فيه بل هو أمر يؤثر على حياة املؤمنين بشكل مباشر 

                                                           
1 https://www.amazon.com/How-Think-Theologically-Howard-Stone 
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ن القول  في أى قضية حتى ال نبتعد عن قصد هللا كما أعلنه في الكتاب املقدس وهذا ما فنحترس م

اسمية الفكر الكتابى املتوازن  وحاولت بقدر اإلمكان تبسيط املعاني في لغة معاصرة يستطيع 

 القارئ العادي ان يتواصل معها بسهوله.

 

 

 

 

 

 الحياتية( ملمارسات)رسم توضيحي يبين كيف تتحول نظرتك لألمور من خالل الفهم الالهوتى وهى التي تحدد ا

 

 

 

           عدسة                                                                                                         من خلل                          

                                      في النهاية                                                                                                    التوجه اللهوتى                           

 

 

 وجهة نظرك

 

 

 

 

 

 

من خالل العدسة 

تنظر الى قضايا 

 الحياة المختلفة

وهى التي تحدد 

مسار سلوكك 

والممارسة 

 الفعلية في الحياة 

وتحدد شبكة 

عالقاتك 

وتأثيرك في 

=  الحياة
 ائيةالمحصلة النه
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 الفصل األول 

 
 
 فروع علم الالهوت وكيف تتفاعل معا

 

 تعريف علم اللهوت:

 Theos -هللا". كلمتان يونانيتان عن دراسة لااللهوت هو ببساطة "معنى تعريف من املهم ان نبدأ ب

(θεός) -  و " -هللاlogos" ("ςος") –  لهوت". أكد علم التتحدان إلنشاء كلمة "بمعنى عقل او علم

اليونانية ألسماء العهد املرادفات لويس بيركهوف بإيجاز ودقة: "إن العهد الجديد له  اللهوتى

وهو االسم األكثر Theosثيوس أيضا كلمة " يوجد Elyon‘ و "" "إلوهيم" يهوهالقديم. بالنسبة لـ "

 شيوعا املطبق على هللا ".

الروحي املألوف ، الذي  عن ان الجهل بمعرفة هللا هو املرضباكر في كتابه ، معرفة هللا. كتب  جى اى

 
ً
بير من : "املعرفة القليلة باهلل تستحق أكثر من قدر كملجتمع االيمانساما  ال يزال يمثل تهديدا

 ."عرفة عنهامل

ومعرفة متنان في الواقع هذا النوع من معرفة هللا مليء باملحبة واأل ، اللهوت هو معرفة هللا

 .عرفة هللا في حياتناملتعطش  هو . اللهوت ال يتعارض مع الحب. اللهوتهللا شخصية وصفات

تخصصات شأت هذه الالبد من معرفة الفروع الخاصة بعلم اللهوت وكيف يتم تعريفها وكيف ن

 ن وصلت كشبكة ترتبط بكل فروع املعرفة اإلنسانية تتأثر وتؤثر.أالى من املعرفة وتشعبت 

 :وفروع متعددة ربع اقسام رئيسيةأينقسم علم اللهوت الى 

 Exegetical theology علم الالهوت التفسيري -1

 ديملقواتفسير العهد الجديد دراسة اللغات الكتابية العبري واليوناني و 

 وعلم التفسير وكل ما يتعلق باملدارس التفسيرية املختلفة والدراسات األدبية للنصوص الكتابية

 

 Historical theology علم الالهوت التاريخي-2

 دراسة كيف يتطور اللهوت املسيحي مع مرور الوقت

 )من القرن األول إلى الثامن( االباءفترة 
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 الثالث(حتى األول و من )القرون  قبل مجمع نيقيةآباء -

 آباء نيقية )القرن الرابع(-

 (8إلى  5)القرون نيقيةآباء ما بعد -

 العصور الوسطى )القرون الثامن إلى السادس عشر(

 اإلصلح واإلصلح املضاد )القرون السادس عشر إلى الثامن عشر(

 (والعشرينالحادي حتى الفترة الحديثة )القرنين الثامن عشر و 

 Systematic theologyالنظامىعلم الالهوت -3

 :وهناك عشرة مجاالت  تحت عناوين مختلفة ائق الكتابيةإن اللهوت النظامي ينظم الحق

Theology proper- دراسة شخصية هللا 

Angelology- دراسة امللئكة 

Demonology-دراسة الشيطان 

Biblical theology - دراسة الكتاب املقدس 

Christology - يحدراسة املس 

Ecclesiology - دراسة الكنيسة 

Eschatology – ( دراسة أوقات النهايةعلم االخرويات) 

Hamartiology- دراسة الخطية 

Pneumatology- دراسة الروح القدس 

Soteriology - دراسة الخلص 

Theological anthropology-  طبيعة البشريةدراسة 

 Practical theologyعلم الالهوت العملي -4

Moral theology (Christian ethicsعلم االخلق املسيحية ) 

 Pastoral theology  علم اللهوت الرعوى 

Liturgics/Worship الليتورجية والعبادة 

Homiletics علم الوعظ 

Christian education التربية املسيحية 

Christian counseling املشورة املسيحية 
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Missiology علم االرساليات 

Apologetics علم اللهوت الدفاعى 

 القائمة مفتوحة لكل العلوم التطبيقية لعلم اللهوت 

 
 

   توضيحيرسم 
ً
قود كل ذلك الى الفروع وييبين كيف تتفاعل الفروع لعلم اللهوت الرئيسية معا

 2.التطبيقية

 الهوت الكتاب املقدس )الهوت مستمد من الكتاب املقدس وسياقه(

 اريخ الكنيسة(لهوت من حيث صلته بتاللهوت التاريخي )ال

 عام(اللهوت الفلسفي )اللهوت مستمد أكثر من العقل أو الوحي ال

( الكتاب املقدسعلم اللهوت النظامي )اللهوت الذي يستمد من 
ً
 ومنهجيا

ً
 ثم يجمعها موضعيا

  من اللهوت النظامي( الحياة في العملي اللهوت العملي )اللهوت الذي يستمد التطبيق

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
2 http://www.powerofchange.org/blog/2012/6/4/flavors-of-theology.html 
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الشجرتين النظر في ب ،رسم توضيحي اخر يبين مدى التفاعل بين فروع املعرفة في علم اللهوت

إحداها عبارة عن شجرة قائمة على شجرة اللهوت النظامي لها فروع رئيسية تعتمد على طريقة 

مع فروع رئيسية يمكن أن  شجرة اللهوت الرعوي وهى  األخرى نظر إلى أالتصنيف الفرعي. ثم 

مع العلم وتجيب عن األسئلة الكبرى لكل فرع  الرئيسية في علم اللهوت النظاميتتوافق مع الفروع 

 ةالتطبيقي ةاللهوتيمن ناحية الكتاب املقدس ولكن العلوم  مصادر املعرفة اى الجذر واحد  نأ

 . الحياتية والعلوم االجتماعية مع الكتاب املقدسعلى الخبرة تعتمد 

 
ً
فإن ملا هو نظري  الفعل ورد الفعلعتمد بشكل أكبر على ي علم الرعايةألن  بطبيعة الحال نظرا

كن هذا ال يجعلنا الكنيسة لفي حياة  لها قيمة عمليةالرعوى البنية القائمة على شجرة اللهوت 

 .3النظري للهوت ابالنسبة الى  اقلنضع أهمية 

                                                           
3 https://munsonmissions.org/2015/08/22/categorizing-missions-theology 
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 فعندما نبحث  :للدراسة مثال
ً
يقع أين على سبيل املثال نرى كيف تتفاعل املعارف اللهوتية معا

 لكنمنطقي. ش ئ من اللهوت النظامي  مستمدوهو اللهوت العملي من فرع ؟ هو اإلرسالياتعلم 

 ما
ً
. ربما يجب فقط من رؤى اللهوت النظامي االرسالياتيستمد الهوت  في املمارسة العملية ، نادرا

 أن ... 
ً
من تفاعل  ان العلوم التطبيقية تستمد رؤاهألذلك نقول ألنه ال يحدث عادة  ولكن نظرا

 العلوم النظرية مع بعضها البعض. 

 

 
 

  4الكنسية.رسم توضيحي يبين كيف تتفاعل علوم املعرفة اللهوتية لتصب في النهاية في علم القيادة 

الرسم البياني في الشكل السابق العلقة بين القيادة املسيحية والتخصصات األكاديمية يوضح 

منهم )تهتم كليات اللهوت بتشكيل فكر القادة من الناحية االكاديمية ربما يغفل البعض األخرى.

 ن لهم أ
ً
 وتقويا

ً
( أالدور في تشكيل حياتهم روحيا

ً
 يضا

عادة في أحد هذه التخصصات الثلثة: اللهوت العملي  يكون مجال للدراسة  القيادة املسيحية هي 

أو األخلقيات اللهوتية أو علم االرساليات. باإلضافة إلى ذلك تساهم التخصصات األخرى في مجال 

صات اللهوتية مثل الدراسات الكتابية، اللهوت النظامي القيادة املسيحية. وتشمل هذه التخص

                                                           
4 http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext 
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 النفس. سة والتخصصات غير اللهوتية مثل العلوم اإلدارية وعلم االجتماع وعلموتاريخ الكني

عتبر القيادة املسيحية في املقام األول كقيادة للكنيسة تقليديا مجال دراسة ضمن اللهوت تفمثل 

ز أعله ، من الضروري تجاوز التركي في الرسم  لقيادة املسيحية املبينةالعملي. بسبب الفهم األوسع ل

يهتم بشكل أساس ي بحياة الكنيسة وخدمتها في سياقات  إنهيث التقليدي لعلم اللهوت العملي ح

مختلفة. سيتطلب املعنى األوسع للقيادة املسيحية التحقيق في القيادة داخل املنظمات العلمانية 

صصات ال أو املنظمات غير الحكومية. وهذا يعني االنتقال إلى مناقشات مع تخمثل شركات األعم

 خلق.العلوم االقتصادية واإلدارية في األمور املتعلقة بالقيادة واأل 

من حيث في املجاالت األخرى نحن ال نسعى للتنافس مع األكاديميين  كباحثين في العلوم اللهوتية 

يتحركان اللهوتى والتعليم في املجاالت األخرى األبحاث األكاديمية  . ومع ذلك ، فإنالبحثيةكفاءتهم 

هذه النوعية من  فيوهناك انطلقة  ايد وراء الحدود الضيقة للتخصصات التقليديةبشكل متز 

 .االن األبحاث

هتمام مثل أخلقيات العمل أكثر فأكثر على املستويين النظري أصبحت مجاالت األ مثال على ذلك : 

واللهوت. هذا  االداريةوالعملي وهكذا  تصبح األخلق املسيحية نقطة التقاء طبيعية بين العلوم 

األعمال بأنهم مسيحيون ويشيرون صراحة صحيح بشكل خاص عندما ُيعرف بعض قادة منظمات 

عتبار القيادة إ، يمكن يحية إلى العالم ومعتقداتهم األخلقية. في هذه الحالةإلى نظرتهم املس

 
ً
 .املسيحيةاألخلق علم للدراسة ضمن  املسيحية مجاال

 
ً
 مجا بالتأكيد ، يمكن أن تصبح القيادة املسيحية أيضا

ً
اليوم  أصبح  ،االرساليات للدراسة في علم ال

أقل وضوحا مما كان عليه الحال في األيام التي  رسالياتاال الخط الفاصل بين اللهوت العملي وعلم 

 إلى بلدان أخرى اقصد الغرب اتجاه واحد من بلدان مسيحية األولى هي التحرك في كانت فيها املهمة 

إلى كونها متعددة الثقافات . حيث تنتقل املزيد من التجمعات من كونها أحادية الثقافة في الشرق 

اليات االن أصبحت اغلبها كنائس وطنية يقودها قادة محليين من وخصوصا ان االرسالثقافية ،

. لذلك علينا دراسة االثار املترتبة على ذلك وكيف تنمو هذه الكنائس بشكل القرينة الثقافية نفسها
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ثقافية للقيادة املسيحية التي ثار عبر الال سيما اآل الغربيدون االعتماد على العمل املرسلى  تلقائي

 .دراسات علم االرسالياتMissiology في يتم تناولها

القيادة املسيحية: علم مجاالت الهوتية مختلفة يمكن من خللها دراسة  ثلثحتى اآلن  تم تحديد 

ادة من الواضح أن البحث في القي االرسالياتوعلم املسيحية األخلق علم اللهوت العملي و 

)انظر الرسم  التخصصات اللهوتية  وغير اللهوتية.يعتمد على رؤى من العديد من  املسيحية

 التوضيحى(

 
ً
قيادة الكنيسة تعتمد علم تعتمد على األنثروبولوجيا ، وأن  عن القيادةألن جميع الدراسات  نظرا

بشكل خاص على علم الكنسية ، فإن اللهوت النظامي هو أيضا مجال رئيس ي لدراسات القيادة. 

 .تخصصات اللهوتيةة املسيحية ، بالتالي ، تعتمد على جميع الالقياد

 
ً
ترتبط القيادة املسيحية أيضا بالتخصصات اللهوتية. من خلل االرتباط بعلوم  كما لوحظ سابقا

تخصص إدارة األعمال لتقييم دور القيادة  نحتاج لكل من التخصصات مثاللذلك  اإلدارة

، مفهوم رأس املال االجتماعي التنظيمي.  بين القياداتاالنتقال اإلستراتيجية للكنيسة خلل فترات 

باإلشارة إلى علم النفس يمكننا أن نسأل: ما الذي يحفز الناس أو يحبطهم؟ أو مرتبطا بعلم 

أعرفه عن املجموعات االجتماعية وديناميات  االجتماع ، يمكننا أن نسأل: ما الذي يجب أن

 املجموعة إذا كنت أالتفاعل بين 
ً
 ريد أن أكون قائدا

ً
 ؟ فعاال

 

نحن مقتنعون بأن البحث في مجال القيادة املسيحية ضروري وهام. لقد جادلنا بأن القيادة 

داخل املسيحية هي مثال نموذجي للبحوث متعددة التخصصات التي  في معظم الحاالت  تجري 

 .التخصصات اللهوتية لألخلقيات واللهوت العملي

سيحية يمكن التعامل معه في سياق العديد من في مجال القيادة امل بالنظر إلى أن البحث

 التخصصات الحالية ، فقد ال يكون من الضروري إثبات ذلك كنظام منفصل أو متميز أو محدد. 
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ً
 تتكون بالفعل من مجموعة كبيرة من التخصصات االناملؤسسات اللهوتية من املعروف أن  أيضا

في بعض الكليات اللهوتية، يستجيب األكاديميون لحاجة محسوسة  لكومع ذ ،واملجاالت املتعددة

في أحد املجاالت التي تحتاجها في الكنيسة واملجتمع ويقدمون دورات أو حتى شهادات محددة 

 
ً
 اللهوتية رغب املؤسساتتالقيادة املسيحية. قد و االعلم او اإلدارة او أاملشورة في الكنيسة مثل

 املفي تطوير القيادة 
ً
ومع ذلك ، سواء أكانت الدراسة في مجتمع االيمان  سيحية بشكل أكثر تخصصا

، فل يمكن متابعة الدراسات في القيادة تتبع كحقل متعدد التخصصات أو تخصص جديد

 . األخرى، فالكل في بوتقة واحدهمن الدراسات  املسيحية بمعزل عن غيرها

 

ى أنها مجال للدراسة يمكنه دمج املعرفة عل أن القيادة املسيحية يجب أن تعامل دلذلك نج

اللهوتية املختلفة وتكون لها القدرة على تنظيم والتحليل من مجموعة من التخصصات األكاديمية 

 في هذا الجيل وبأدوات هذا الجيل.  ىاألفكار اللهوتية وشرحها في وعاء لغوى يصل للقارئ العرب

 

. إنه كحقل متعدد التخصصات من في الحياة مليةالعالسياقات مع عدم االغتراب عن القرينة و 

الدراسة، يمكن للقيادة املسيحية أن تقدم مساهمة ملحوظة لكل من األوساط األكاديمية 

وهذا املثل نستطيع تطبيقه على كثير من مجاالت الدراسات اللهوتية  السياقيةالعملية واملمارسة 

املعرفة يصل بنا الى فهم اكثر دقه لألمور وهذا وع معرفة الترابط والتفاعل بين فر إن  .الحديثة

 ينطبق على الفهم اللهوتى والطريقة التي نفكر بها في األمور. 
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 الفصل الثانى

 كيف نظمت الكنيسة معلوماتها الالهوتية؟

 قرارات االيمانإ

 في هذا العمل املتمثل في التفسير
ً
الدقيق للكتاب  من الواقع أن الكنيسة قد تقدمت تدريجيا

يمانها واملعلومات اللهوتية التي تعبر عن إوتعريف يمانها وفهم كل تفاصيله إوتلخيص املقدس 

يسة . تم توجيه انتباه الكنلألخرين تعلمه وتعلن عنهنظام الحق الذي  تشكل التيو فهمها للحياة 

وملا كانت قد  بشكل خاص إلى دراسة عقيدة واحدة في عصر ما ، وعقيدة أخرى في عصر آخر.

 في التمييز الواضح لحقيقة اإلنجيل ، فقد وض
ً
 تقدمت تدريجيا

ً
  عت في فترات مختلفة بيانا

ً
 دقيقا

بهدف  ناو إقرار االيماعقيدة أو اعتراف باإليمان،ما يسمى منهج لللنتائج تحصيلتها الجديدة في 

 .للشعبوتعليمها  املعلومات نقية بدون شطحات وهرطقات الحفاظ علي

نتشر الزنادقة في جميع فلقد أ انتشار الهرطقات  إعلنات االيمان تحد مننجد الوقت نفسه ي ف 

، الذين يحرفون الكتاب املقدس ، والذين يبالغون في بعض جوانب العصور عبر تاريخ الكنيسة

على نفس القدر من األهمية ، وبالتالي يحولون حق هللا إلى كذب.  ى آلخر لجوانب اوينكرون االحق 

على تشكيل تعاريف   الهوية االيمانيةلذلك  فإن الكنيسة مجبرة ، بناًء على مبدأ الحفاظ على 

دقيقة لكل عقيدة معينة يتم تحريفها كما يجب أن تشمل الحقيقة كاملة وتستبعد كل األخطاء 

 .من عامه الشعب غير املتخصصينبلها االنسان وتصل الى فهم قوتكون بصياغة ي هوتيةالل 

ال يجوز تقليص جزء واحد أو املبالغة كأعلن متكامل  الهوتىلنظام الحق الكتابى  بإعلنم أن تقو 

يجب اتخاذ الترتيبات اللزمة للنضباط التوازن وعدم تحيز بالعمل  فيه دون مبرر، ولكن يتم 

 كى تنس ي ، ولالك
ً
فليس  في نفس القضية، ضمن التعاون الحقيقي ألولئك الذين يعلنون العمل معا

حتى ال يتناقض  يمان خاص به إن يكون لكل فرد تفسير الهوتى مختلف وإقرار أناسب من امل

هدم ما يسعى اآلخر ي واحدالنجد مع بعضهم البعض ، و الجسد ون في نفس شركة لاملعلمون العام
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  .ئهلبنا
ً
طة السلوتقر بها املشتركة  قفقدر اإلمكان املواب، تمثل يمانيةإثابته إعداد صيغ  يجب أيضا

 .واالجيال القادمة تعليم أعضاء الكنيسة  وخاصة األطفالهو بالكنيسة والهدف لعامة ا

الكنيسة ، وعندما الخدمة في لذلك ُوجد أن العقائد واالعترافات ضرورية في جميع األعمار وفروع 

ساء معاملتهاال
ُ
فاظ ( تحديد ونشر والح1، كانت مفيدة لألغراض التالية: )او يتم تفسيرها خطأ  ت

يحية من قبل أي فرع من فروع الكنيسة في أي على املنجزات التي تحققت في معرفة الحقيقة املس

وتقديمها املعلمين الزائفين ،  أفكار من العقيدة الصحيحة الكتابية.( لتمييز 2أزمة من تطورها. )

قريبا ها تعلي ينالكنسية بين أولئك املتفق شركة فى.( أن تكون بمثابة أساس لل3) شفاف بشكل

  جماعة االيمان قادرةبحيث تكون 
ً
.( الستخدامها كأدوات في العمل 4في وئام. ) على العمل معا

 .الكنيسة شعبوسط للتعليم 

 

 التي يتم بموجبها قبول األعضاء في العضويةو  العضوية وضع شروطفي جميع الكنائس يتم 

اللهوتى ثقتهم في التعليم  يفالكنسية ، والشروط التي يتم بموجبها قبول حاملي املناصب  يةالكنس

  الحكمالذى يحكم نظرتهم ويعطيهم قدرة على 
ً
. الكنيسة على األمور والتفكير بشكل سليم الهوتيا

 فيها قام رعاة أوقد  يرة املسيحهي حظ
ً
 ،حمايتهم من الذئاب الخاطفة لخدمة قطيعة وخصوصا

 شعب املسيح.مندسين وسط الذين يفترض أنهم 

 

بالعقيدة األساسية  ة جيدةذات املصداقية بالطبع على معرف ية رعو ال تشتمل هذه املهنة 

زاج ذهني وعادات متناسقة إعلن اإليمان الشخص ي باملسيح والتكريس لخدمته ، وم -للمسيحية 

من ناحية أخرى ، ال يمكن تجنيد أي شخص في أي بمعنى حياة يستطيع الناس ان يلحظوها و  معه

والقوانين التي سيكون من  والدستور املشترك مع الكنيسة اإليمان بال يؤمن  مكانه داخل الكنيسة

الفعال في العمل سيكون  والتعاون نسجام املشاعر إواجبه الحفاظ عليها وإدارتها. وإال فإن 

 
ً
األصلي لكنيستنا املشيخية األمريكية في عام  السنودسعتمد إمثال على ذلك لقد  .مستحيل

 ، رسمي1729
ً
وادى هذا  يم املسيحي كمعايير عقائدية للكنيسةباإليمان والتعل اعتراف وستمنستر ا
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ى بدأت بعض الكنائس مع مرور الزمن تتهاون مع داخل الكنائس حت ىاالعتراف الى تماسك حقيق

 دخل االنقسا
ً
 فشيئا

ً
الفكري ثم الفعلي للكنيسة بعد ذلك وحتى في الفترة  مأفكاره املعلنة شيئا

ومن هنا حدث انقسام كبير نتج  إيمانهاريف الزواج املسيحى في اعتراف املعاصرة غيرت الكنيسة تع

لف اى كنيسة في اعتراف ايمانها وتوجهها اللهوتى فهى ( وطاملا تختPCUSA /ECOعنه كنيستين )

 لها مصير واحد وهو االنقسام. 

 

اقرارات االيمان التي ظهرت عبر تاريخ الكنيسة:  ملحة تاريخية عن قوانين و

 

؟ ظمت اكيف ن
ً
التي تعبر عن اإليمان املشترك للكنيسة وهى لكنيسة أفكارها اللهوتية قديما

قليلة للغاية ، وتتعلق باملبادئ األساسية مصادرها كانت العقيدة التي تشكلت قبل اإلصلح  .بأكملها

ك ، وهي التراث املشتر  وطبيعة املسيح)الصراع الكرستولوجى(الثالوث مفهوم للمسيحية ، وخاصة 

 منذ عصر اإلباء وحتى االن.   للكنيسة بأكملها

 ، القانون لم يكتب الرسل هذا القرن األول: قانون االيمان الرسولى: 
ً
، ولكن تم تشكيله تدريجيا

بموافقة مشتركة، من االعترافات التي اعُتمدت بشكل منفصل من قبل كنائس معينة ، واستخدمها 

حالي ، واستخدام عاملي بين جميع الكنائس ، في نهاية القرن في استقبال أعضائه. وصلت إلى شكلها ال

ليس كما ، دة بالتعليم املسيحي ، إلى جانب صلة الرب والوصايا العشر الثاني. تم إلحاق هذه العقي

 
ً
من الرسل ، أو يجب أن يكون كتابا مقدسا محترما ولكن ألنه عبارة عن  موجز لإليمان  لو كان مؤلفا

 . عبر عصور وحتى االن بهذه الصيغة في كنائس املسيح وبدأ ترديدهكلمة هللا من املسيحي ، مقبول 

الذي ُحبل .وبربنا يسوع املسيح، ابنه الوحيد.خالق السماء واألرض هلل اآلب الضابط الكل،أؤمن با"

ُبْنِطي  .وُولد من مريم العذراء.به من الروح القدس
ْ
ُس ال

ُ
ط
َ
 .وتألم في عهد ِبيل

ُ
ونزل  بر،وُصلب ومات وق

جالس عن يمين هللا  وهو.وصعد إلى السماء.وقام أيًضا في اليوم الثالث من بين األموات.إلى الهاوية

وبالكنيسة .وأؤمن بالروح القدس .وسيأتي من هنالك ليدين االحياء واألموات.اآلب الضابط الكل

 ".ية. آمين.ة األبدوبالحيا.وبقيامة الجسد.وبمغفرة الخطايا.وبشركة القديسين.املقدسة الجامعة
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تتشكل هذه العقيدة على أساس عقيدة الرسل ، والبنود املتعلقة القرن الثانى : قانون مجمع نيقية: 

م ، وتلك املتعلقة بألوهية  325بألوهية السيد املسيح التي ساهم بها املجلس العظيم الذي عقد في 

؛  AD 381ة ، ذي عقد في القسطنطينيالروح القدس املضافة من قبل املجمع املسكوني الثاني ، ال

. 569الذي أضافه مجلس الكنيسة الغربية ، املنعقد في توليدو ، إسبانيا ، أي  "filioque" والشرط

في شكله الحالي ، هو عقيدة الكنيسة املسيحية بأكملها ، والكنيسة اليونانية ترفض فقط البند 

ضاف. 
ُ
 5األخير امل

 

رطقية فيما بعد في حضنها فيما يتعلق بتكوين كما نشأت اآلراء اله القرن الثالث : مجمع افسس : 

شخص املسيح ، فقد اضطرت الكنيسة إلى تقديم تعاريف ومضادات إضافية للحقيقة. أحد 

النزعات الهرطقية بلغ ذروته في نسطورية ، والتي تؤكد أن الطبيعة اإللهية واإلنسانية في املسيح 

ميلديا. والتي تؤكد أن الطبيعة اإللهية  431قيدة مجمع أفسس  تشكل شخصين. هذا ما أدانته ع

هذا من قبل  تم تغييرواإلنسانية متحدة في املسيح بحيث تتشكل ولكن ذات طبيعة واحدة. وقد 

هذه العقائد  التي تحدد إيمان الكنيسة بأنها تحتضن طبيعتين في  .A.D. 451خلقيدونية  معمج

 يسة بأكملها. قة عليها من قبل الكنشخص واحد ، تم تلقيها واملواف

 

. من الواضح أن هذه العقيدة كانت مؤلفة لفترة اثناسيوس)األثناس ى(قانون ايمان  : القرن الرابع

طويلة بعد وفاة اللهوتي العظيم الذي يحمل اسمه ، وبعد إغلق الخلفات والتعاريف التي وضعتها 

 غير لإليمان نوعه من نصب تذكاري كبير وفريداملذكورة أعله. إنه  خلقيدونيةمجالس أفسس و 

 الواحد هللا في ثالوثالو  ، العظيمة التقوى  أسرار إلى بالنسبة الحال هو كما بأكملها للكنيسة املتغير

 الطبيعة في املسيح الواحد. ةائيوثن ،

 

                                                           
5 https://ar.ligonier.org/creeds-and-confessions/the-nicene-creed/ 



19 
 

19 
 

كبير في ترينت املجمع املسكوني الانعقاد  الىالبابا بولس الثالث من أجل معارضة تقدم اإلصلح دعا 

(. تشكل خلصات هذا املجلس ، التي تحمل عنوان شرائع ومراسيم مجلس ترينت ، 1545-1563)

 . تحتوي املراسيم على البيانات اإليجابيةحتى االن أعلى حكم عقائدي معروف لتلك الكنيسة

تستانتية للعقيدة. تشرح الشرائع املراسيم وتوزع األمر تحت رؤوس مختصرة وتدين العقيدة البرو

 .في كل نقطة

لقد تم إعداد ونشر التعليم املسيحي ، الذي يشرح ويفرض شرائع مجلس ترينت ، من قبل سلطة 

تم فرض اعتراف اإليمان أيًضا على جميع الكهنة واملرشحين للكنيسة  .1556البابا بيوس الرابع  

بابوية مختلفة  قراراتوضع باإلضافة إلى ذلك ، تم  .واملتحولين من الكنائس األخرى الكاثوليكية 

 وبعض الكتابات الخاصة بشكل رسمي كمعيار لإليمان الحقيقي من قبل سلطة الباباوات 

 

 :اليونانيةاملعايير العقائدية للكنيسة 

تنقسم الكنيسة القديمة عن األسباب السياسية والكنسية بالدرجة األولى ، واملذهبية والطقوس 

الكنيسة الشرقية أو اليونانية ، والكنيسة الغربية أو اللتينية. بدأ  -الثانية ، إلى قسمين كبيرين 

السابع ، واكتمل في القرن الحادي عشر. تحتضن الكنيسة  القرن  هذا االنقسام في ذروته في

والكتلة الكبيرة  األوسطبما فيها الشرق اليونانية اليونان ، وأغلبية مسيحيي اإلمبراطورية التركية 

خلل اإلصلح من الكنيسة الغربية  البروتستانتية من نشأت جميع الكنائسوقد  ،من سكان روسيا

 أو 
ً
 .الكاثوليكية عموما

ا بشكل بارز عن لقب "األرثوذكسية" ، ألن العقائد األصلية التي تحدد تتخلى هذه الكنيسة لنفسه

مذهب الثالوث وشخص املسيح ، والتي تم ذكرها أعله ، تم إنتاجها في النصف الشرقي من 

راثها. تم تطوير اللهوت اليوناني بشكل غير عن ت، وبالتالي هي في شعور غريب  الكنيسة القديمة

التي تغطيها هذه العقائد القديمة ، والتي تضخها الكنيسة وتحتفظ بها  كامل إلى أبعد من األرض

لديهم أيضا اعترافات قليلة من تاريخ أكثر حداثة ، مثل "االعتراف األرثوذكس ي" لبيتر  .بإصرار فريد

 .م 1453، أسقف العاصمة كيو ، اعتراف جيناديوس ،  1642وغيلس ، م
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 :اعترافات الكنيسة اللوثرية

اللوثرية  -تم تقسيم العالم البروتستانتي بأكمله منذ زمن اإلصلح إلى عائلتين كبيرتين من الكنائس 

ذي يحمل اسمه ؛ ، بما في ذلك جميع أولئك الذين تلقوا انطباعاتهم املميزة عن الرجل العظيم ال

دت طابعها والتي استم املشيخية، بما في ذلك  REFORMITIONوالقسم الثانى الكنائس املصلحة 

 .كالفينفكر جون من 

تحتضن عائلة الكنائس اللوثرية جميع البروتستانت في أملانيا ومقاطعات بحر البلطيق في روسيا 

يج والسويد ، نية في الدنمارك ، والنرو، إلى جانب الكنائس الوط أوجسبورجالتي تلتزم باعتراف 

 .والطائفة الكبيرة من هذا االسم في أمريكا

 

، املؤلفان املشتركان لوثر وميلنكتون. بعد أن تم توقيعه من قبل األمراء  سبورجأوجاعتراف 

  إنجيلى. إنه أقدم اعتراف 1530في  أوجسبورجفي ، تم تقديمه إلى اإلمبراطور والزعماء البروتستانت

 للكنائس اللوثريةالهوت اللوثرية ، واملعيار الوحيد لفكر واألساس النهائي 
ً
 او )دفاع( .املقبول عامليا

التعليم ينقسم الى  1537واشترك فيه اللهوتيون البروتستانت في عام ، أوجسبورج ايمان اعتراف

، "األول الستخدام الوعاظ واملعلمين، واألخير كدليل  1529ي أعده لوثر واألصغر ، الذ األكبر

  .تعليم الشبابل

 

غرض تسوية بعض الخلفات التي نشأت في ت الكنيسة اللوثرية لاجتمع ميلدي  1577في عام 

واإلرادة اإلنسانية في الكنيسة اللوثرية ، وخاصة فيما يتعلق باألنشطة النسبية للنعمة اإللهية 

  التجديد ، طبيعة وجود الرب في القربان املقدس. يتضمن هذا االعتراف بياًنا علمًيا أكثر
ً
تطورا

 للعقي
ً
 شامل

ً
دة اللوثرية مما يمكن العثور عليه في أي رموز أخرى عامة. سلطتها ، ومع ذلك وتطورا

ا هو ، من خلل هذا الحزب في الكنيسة ، لم يعترف بها إال من قبل الحزب اللوثري العالي ؛ وهذ

 الذي يحمل باستمرار خصوصيات اللهوت اللوثرية إلى التطور املنطقي األكثر اكتماال.
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افات الكنائس   :الكالفينية املشيخية او اعتر

تحتضن الكنائس البروتستانتية جميع كنائس أملانيا التي تشترك في تعليم هايدلبرغ ؛ الكنائس 

انتية في سويسرا وفرنسا وهولندا وإنجلترا واسكتلندا: املستقلين واملعمدانيين في إنجلترا البروتست

 .إنجلترا وأمريكاوالفروع املختلفة للكنيسة املشيخية في  وأمريكا ،

 االيمان اعترافات 
ً
تتفق إلى حد كبير على نظام العقيدة  اإلصلحية كثيرة للغاية ، رغم أنها جميعا

ألشخاص الذين يتم تلقيهم بشكل عام ، والذين يعتبرون من أعلى السلطات الرمزية التي يعلمونها. ا

 :املوحد ، هم معايير من النظام

م. "تم اعتماده من قبل جميع الكنائس البروتستانتية  1564ولنجر  اعتراف هلفتيك الثاني  أعده ب

تيك األول( ، والكنائس في سويسرا ، باستثناء باسل )التي كانت مضمونة برمزها القديم ، هلف

البروتستانتية في بولندا ، املجر ، اسكتلندا وفرنسا ،  وكانت تعتبر دائما من أعلى السلطات في 

 .يةاإلصلح جميع الكنائس

 

م. تم إنشاؤه من قبل  1562التعليم املسيحي في هايدلبرغ ، الذي أعده أورسينوس وأوليفيانوس  

دي ، وكذلك أداة التعليم الديني لكنائس الدولة األملانية في ذلك السلطة املدنية ، واملعيار العقائ

يمان للكنائس هو اعتراف اإل الوقت بما في ذلك ضفتي نهر الراين . وقد أيدها سنودس دورت و 

 .اإلصلحية في أملانيا وهولندا ، والكنائس اإلصلحية األملانية والهولندية في أمريكا

 

 في كني
ً
بصياغة هذه املقاالت   1551ي في عام سة إنجلترا. قام كرانمر وريدلالتسعة وثلثون مقاال

وتم تنقيحها وتقليصها إلى العدد الحالي من قبل األساقفة ، بناًء على طلب من امللكة إليزابيث ، 

ألسقفية. لكنائس اميلدي. هذه املقاالت كالفينية في العقيدة ، وتشكل املعيار العقائدي ل 1562

 .ا واملستعمراتجلترا واسكتلندا وأمريكالكنائس في إن

انعقد هذا السنودس الشهير في دورت بهولندا لغرض تسوية املسائل التي  :إقرارات سنودس دورت

م. وكانت  1619مايو  9م إلى  1618نوفمبر  13أثارها تلميذ أرمينيوس. عقدت جلساتها في الفترة من 
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كنائس هولندا ونواب من كنائس إنجلترا تتألف من قساوسة وشيوخ وأساتذة الهوتيين من 

وسويسرا املندوبون الفرنسيون ممنوعون من الحضور بأمر من ملكهم.  وبريمن اسكتلنداو 

حقيقي ودقيق وموثوق  لنظام  شرحاستقبلت جميع الكنائس اإلصلحية شرائع هذا السنودس ك

ايدلبرغ ، االعتراف املذهبي اللهوت الكالفيني. إنها تشكل  فيما يتعلق بالتعليم املسيحي في ه

كان أعظم إنجاز لهذا  .صلحية في هولندا ، والكنيسة اإلصلحية ]الهولندية[ األمريكيةللكنيسة اإل 

التي تترَجم  "canons" تأتي كلمة) "السنودس هو إصدار ما اشتهر بعد هذا باسم "إقرارات دورت

م وهكذا، فإن إقرارات دورت التي تق .(نون "إقرارات" من الكلمة اليونانية التي تعني قاعدة أو قا ِ
د 

ة الخمسة حة عن النقاط األرميني 
َ
صل

ُ
 .اإلجابات امل

ث  ث القسم )أو الفصل( الرئيس ي األول من اإلقرارات عن االختيار غير املشروط. ويتحد  يتحد 

ارة املحدودة. يدمج السنودس القسمان الرئيسيان الثالث و 
الرابع القسم الرئيس ي الثاني عن الكف 

ن أن الفساد الكلي ِ
م تعليم عن ضرورة النعمة التي ال يمكن  مًعا كي يبي  ال يمكن أن يقوم إال حين ُيقدَّ

م القسم الرئيس ي الخامس عن مثابرة القديسين بسبب نعمة هللا الحافظة. من هذه  ِ
 
قاَوم. ويعل

ُ
أن ت

ة الخمسة ظهر ما يعرف اآلن باسم "النقاط الخمس ة أواألقسام الرئيسي   ."TULIP ة للكالفيني 

رئيس ي من العقيدة إلى العديد من البنود التي تم التأكيد عليها، ثم يليها رفٌض  ينقسم كل قسم

دة ة محدَّ  .لضلالت أرميني 

 
ً
َعد إقرارات دورت إرثا

ُ
ينبغي تقدير قيمته، وأيًضا استخدامه في كنائسنا، وفي صفوف تعليم  ت

ة العقيدة عن طريق السؤال والجواب ة التي ينبغي أن نجيب بها على أي  ، وأيًضا كنموذج للكيفي 

ات.  اعتراضات أو تحدي 

 املشيخية الكنائس لجميع املشترك العقائدي املعيار هو هذا6: (1647)ستمنستريو  نايمااعتراف 

 م أنه كما، اإلنجليزية اللغة عالم في
ً
من ِقبل جميع هيئات  ن بين جميع املذاهب األكثر اعتمادا

في إنجلترا وأمريكا. أعلن املؤتمر التجمعي الذي دعا إليه كرومويل للجتماع في سافوي  في  دمةالخ

وتوافق مع خلصتهما  ويستمنستر من اعتراف ايمانموافقته على الجزء العقائدي  1658عام  لندن

                                                           
6 https://ar.ligonier.org/creeds-and-confessions 
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عقدة جميع الجمعيات املن 3. " ويستمنسترالخاصة ، واتفقوا مع املشيخيين في استخدام تعاليم 

تسوية األساس العقائدي لكنائسهم إما أيدت أو أقرت هذا االعتراف بشكل  في نيو إنجلند لغرض

 م. إيمانهما هو في  بدقه وتشرح تعرض ألنها صريح وهذه التعاليم الدينية

 

 أخرى ، ومرة  1647تم ذلك عن طريق السنودس الذي اجتمع في كامبريدج  ماساتشوستس  يونيو  

في بوسطن   اجتمعنودس الذي الس بواسطة أخرى  ومرة. كامبريدج منهاج وأعد  1648  أغسطس

وأنتج اعتراف بوسطن. ومرة أخرى من خلل السنودس الذي اجتمع   1680ومايو  1679سبتمبر  

 Saybrook.7وأنتج منصة   1708في سايبروك  كونيتيكت  

 

 :1561اعتراف االيمان البلجيكى 

تب إقرار اإليمان البلج
ُ
، الذي كان راعي كنيسة (Guido de Brès) بريه يكي في األصل بيد جيدو دوك

ا لكالفن في جنيف. ومع أن دو بريه كان الكاتب األساس ي 
ً
ة، وتلميذ ا باللغة الفرنسيَّ

ً
ح، متحدث

َ
ُمصل

م لهذا 
َ
ستل

ُ
حون آخرون في الشكل النهائي وامل

َ
ون ُمصل لهذا اإلقرار، لكن ساهم رعاة كنائس والهوتي 

ًحا شهيًرا في (Francis Junius) إلقرار، منهم فرانسيس جونيوسا
َ
ا ُمصل

ً
، الذي صار الحًقا أستاذ

 .جامعة ليدن

تب هذا اإلقرار في عام 
ُ
حة أخرى 1561ك

َ
، ثم أرِسلت نسخ منه إلى جنيف وإلى كنائس ُمصل

في عام  للتصديق عليه. ظهر الشكل الحالي لإلقرار في وقت انعقاد سنودس دورت العظيم، أي

ة ، حيث تمت مر 1618-1619 ا في أربع لغات )اللغة الفرنسيَّ اجعة النص، واملوافقة عليه رسميًّ

ة(. ثم بعد وقت قليل من كتابة إقرار  ة، واللغة األملانيَّ ة، واللغة الهولنديَّ األصلية، واللغة اللتينيَّ

الذي كان يحكم هولندا آنذاك، اإليمان البلجيكي، ُعِرض على امللك فيليب الثاني، ملك أسبانيا، 

ع هذا اإلقرار بقبوٍل شديد ع ح بالقبول. ومنذ البداية، تمتَّ
َ
صل

ُ
لى أمل عقيم بأن يحظى اإليمان امل

حة في هولندا
َ
صل

ُ
 .بين الكنائس امل

                                                           
7 http://www.bible-researcher.com/confessions.html 
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ثمة أهمية خاصة للغرض من إعداد إقرار اإليمان البلجيكي، وعرضه على امللك فيليب الثاني. ففي 

امه، انصب العنيف الذي مارسه هذا امللك اوجه االضطهاد 
َّ
ة، وُحك لتابع لكنيسة روما الكاثوليكيَّ

حين على إثبات أن إيمانهم كان بحسب تعليم الكتاب 
َ
صل

ُ
اهتمام جيدو دو بريه ومؤمني هولندا امل

سة ومجامعها. وبالتالي، يحمل إقرار اإليمان  املقدس، واإلجماع القديم للكنيسة الجامعة املقدَّ

ة لبلجيكي نبرة نازعة إلى السلما ح بالتعاليم الكتابيَّ
َ
صل

ُ
، وال سيما في إثباته اللتزام اإليمان امل

ة في  العظيمة عن الثالوث، وعن شخص املسيح وعمله. تم شجب تعليم كنيسة روما الكاثوليكيَّ

ح 
َ
صل

ُ
ة، لكن كان الهدف من اإلقرار هو إقناع قارئيه بأن اإليمان امل ليس أكثر من كونه نقاط محوريَّ

ة عبر التاريخإيمان الكنيس  .ة املسيحيَّ

 

زه عن إقرار إيمان فرنسا أو بلد الغال الذي صدر في  ِ
من األغراض األخرى لهذا اإلقرار، والذي يمي 

، والذي يشترك معه إقرار اإليمان البلجيكي في العديد من أوجه التشابه املذهلة، هو 1559عام 

ز اإليمان دي ا إثبات تمي  ِ
ح عن إيمان "مجد 

َ
صل

ُ
ة" )امل (. فمن بين مجددي Anabaptistsملعموديَّ

ة، الذين كان لهم تأثير كبير في هولندا في الفترة األولى من اإلصلح، كان هناك َمْن لم يكتفوا  املعموديَّ

ة الحاكم املدني كخادم هلل، وكأداة ة األطفال، بل رفضوا أيًضا شرعيَّ  برفض ممارسة معموديَّ

ة، أي الكنيسة، ملمارسة سلطانه. فرَّق مجددو  ة بشكل قاطع بين مملكة املسيح الروحيَّ املعموديَّ

ة،  ب رفض الخدمة العسكريَّ
َّ
والنظام املدني، ونادوا بانفصاٍل صارم عن العالم، األمر الذي تطل

زة إلقرار اإليمان البلجيكي ن السمات املميَّ ِ
تب للدفاع عن  وأداء القسم، وتسديد الضرائب. تبي 

ُ
أنه ك

ة في هذه السمات اإليمان ا ح ضد االفتراض بأنه كان يشترك مع إيمان مجددي املعموديَّ
َ
صل

ُ
مل

ِفة.
 ()نلحظ ان املفهوم اللهوتى اثر بشكل قوى على املجتمعات مما اضر بنظرة املجتمع لنا8املتطر 

ائس البروتستانتية. هذه الوثائق هي اعترافات االيمان من مختلف الكن املصلحة اعترافات االيمان

ر عن توافق في اآلراء بشأن عقيدة الكنيسة العتماد االعتراف. يتم تقاسم بعض االعترافات تعب

                                                           
8 https://ar.ligonier.org/creeds-and-confessions/the-belgic-confession/ 
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تابعة للكتاب املقدس( من خلل العديد من الطوائف ، والتي اتخذت  هاكمعايير تابعة )بمعنى أن

 ملقام األول.عقائد املختلفة ألسباب تاريخية في اخياراتها من بين ال

 

 

افات االيمانبعض    :9)مع سنة الكتابة(بين الكنائس املصلحة املشتركة  اعتر

 1523مقاالت زوينجلي السبعة والستين 

 1528عشر أطروحات برن 

  East Frieslandاعتراف ايمان

   Tetrapolitan(1530)ايمان اعتراف 

 ( 1532إعلن مجمع برن )

 (1534اعتراف بازل األول )

  (1536تيك األول )اعتراف بازل الثاني ، ف هلفاعترا

 (1536مقاالت لوزان )

 (1536اعتراف جنيف )

 ( 1549إجماع زيورخ )

 ( 1554إيمان التعليم املسيحي )

 (1556اعتراف الجماعة اإلنجليزية في جنيف )

 (1559) اعتراف اإليمان الفرنس ي

 ( 1559اعتراف اإليمان املسيحي )

 (1561) ىاعتراف البلجيك

 (1563) هايدلبرغ التعليم املسيحي

 ( 1570إجماع سيندومير )

 ( 1571فيتنبرغ التعليم املسيحي )

                                                           
9 https://reformed.org/historic-confessions/ 
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 ( 1578اعتراف ناسو )

 ( 1595توافق بريمن )

 Sigismund  (1614 )اعتراف 

عد ت، واالعتراف البلجيكي وسنودس دورتهايدلبرغ  بانه جمع بين املعروف  Dort (1619) سنودس دورت

 Three Forms of Unityلثة للوحدة األشكال الث
ً
  اسما

ً
دورت ،  سنودستعاليم للعتراف البلجيكي ، و  جماعيا

قبل كبيانات رسمية للعقيدة من قبل 
ُ
وتعليم هايدلبرغ ، والتي تعكس االهتمامات العقائدية للكالفينية وت

 .في العالم عديد من الكنائس اإلصلحيةال

 .لصيغة الوفاق اللوثرية استجابة Harmony (1581، )اعترافات اإليمان 

 (1675) هلفتيكHelveticإجماع 

 (1905) أوتريختUtrechtاستنتاجات 

 (1934) برمن Barmenاإلعلن اللهوتي 

إفريقيا ومنذ اعتماده من قبل العديد من تم تبنيه ألول مرة في جنوب  Belhar (1986)اعتراف 

 بعد ذلك.  الكنائس البروتستانتية

 

 الخالصة:

لل اللمحة التاريخية نستطيع ملحظة مجهود رجال الكنيسة عبر العصور على تنظيم خ من

وحتى االن االمر يحتاج صياغات املعلومات اللهوتية في اقرارات االيمان او اعترافات االيمان 

بمثابة طريقة لحفظ الفهم اللهوتى للعقائد اعترافات االيمان وكانت جديدة ألزاله عدم الفهم 

تؤثر يمكن أن ية من اجل وحدة الكنيسة وعدم وجود شطحات تعليمية من هنا وهناك يحسامل

 .على سلمة التعليم وبالطبع سلمة املمارسة بشكل تلقائي

لذلك نجد التحدي الحقيقى للكنيسة العربية في هذه األيام هو تنظيم معلوماتها اللهوتية  

ن األمور التكنولوجية فنحن في عصر املعلومة م يروتقديمها لهذا الجيل الذى ازدحمت حياته بكث

السريعة وال يوجد وقت لديهم للقراءة الطويلة فماذا نحن فاعلون هل ندفع بهم في مزيد من الجهل 

عن حقائق االيمان وكيف يستطيعون اإلجابة عن من يسألهم ام يعطينا القدير حكمة ان نبدع 
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ة نصل بها لهذا الجيل من املؤمنين ونحفظ االيمان يدجدونبتكر كما كان في تاريخ الكنيسة أساليب 

في وسائط جديدة واعترافات ايمان بأشكال مبتكره. التاريخ لن ينس ى تعب املحبة ملن علم وبذل 

 وتعب في إيجاد طرق جديدة للوصول لهذا الجيل بالحقائق اللهوتية لنا رجاء وننتظر املزيد.
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 الفصل الثالث

رةتطبيقات الهوتية معاص  

 الفكر يقود الى فعل وسلوك

طبيعة التوجه اللهوتى تؤثر على السلوك الحياتي اليومي وتحدد طبيعة املمارسة التقوية الفعلية 

 أعلى ارض الواقع. لذلك بعد 
ً
ن شرحنا ما هي الفروع املختلفة للعلوم اللهوتية وكيف تتفاعل معا

ها تمات اللهوتية عبر العصور وحفظلو عثم تكلمنا في الفصل الثانى عن كيف نظمت الكنيسة امل

نأتي  الى تطبيقات معاصرة حياتية محاولة منى ان نساعد الثالث واألخير لألجيال في هذا الفصل 

 فيها هذا الجيل كيف يفكر بطريقه الهوتية في هذه القضايا املختلفة.

هوت تتحكم في نستطيع تلخيص التوجهات اللهوتية في كنيسة املسيح الى خمس أنواع من الل 

 لجماعة االيمان : اليومياملمارسة والسلوك 

يكون الشخص في دائرته تابع جيد ومطيع للنظام)استلمنها كده  :الطقس يالالهوت التقليدي -1

 نسلمها كده(

 

: لم يضع هوامش للتفكير اللهوتى بمعنى يحاول ان يرسم صورة واحدة البد هوت املحافظالال -2

صدق على قوانيين االيمان التي توصلنا اليها )وليس في اإلمكان ابدع مما كان ان يشترك فيها كل من ي

 ( القادمة والسلوك بمقتضاهاة في تعليم اقرارات االيمان لألجيال املهم نجاح اإلراد

 

: فتح كل الهوامش للتفكير الحر والفلسفة املعاصرة ان تتفاعل مع اللهوت  براليالالهوت اللي -3

ووضع اطار أنساني لألمور اللهوتية )طاملا ال اسبب اذى الحد فلى الحرية ان افكر كيفما اشاء 

 (األكاديميعلى املجال  االعقل وسيطرتهمبادئ  املهم نجاح
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اطني اكثر من اى ش يء اخر وطاملا االختبار فعال ويؤثر ر الب: ركز على االختباالالهوت الكارزماتى -4

في حياتي وله برهان في التأثير على من حولي هذا اكبر من اى اطار الهوتى تضعنا فيه فاالختبار اهم 

من العقيدة) طاملا اخذ الجرعة الشعورية وابتهج القلب هذا قمة األمور وال حاجة الى تعقيد الحياة 

لكن املهم هو نجاح املشاعر وسيطرتها على هوتية الكثيرة يكفى منها القليل ف الل الروحية باملعار 

 (االجواء

 

: هذا ما اسعى من خلله في كل حياتي وهو كيف نفكر بطريقة متوازنة  الالهوت املتوازن الكتابى -5

 وكان سبب في كتابه هذا الكتاب محاولة ان اقدم نموذج للتفكير موجز وفعال بقدر 
ً
الهوتيا

الكل ) وهنا نقول ان كيان االنسان مشاعر وعقل وإرادة وملا ال نسعى الى نجاح سيطرة إلمكان.ا

 م ( بتوازن ولتحقيق االنسجا

 

 

 

 

 

 

 

العقل واملشاعر واإلرادة بنجاح في التوجه اللهوتى واكون متزن بل تجفيف التوازن بين اقصد  

  واللجوء للطقسية كى تحمينا من الشطحات( للمشاعر وال دروشه وابتعاد عن العقل وبل تزمت

واعترف انه ليس باألمر السهل فاألسهل  الهوتى متوازن كتابىكل هذا نستطيعة اذا كان لنا توجه 

ولكن اقدم من خلل هذا الكتاب تحدى  !! ان انتمى الحد التوجهات األربعة األولى وهذا يكفى

 الروح والحق عابدين الهنا الحى. حقيقى للكنيسة العربية ان تسعى نحو التوازن ب
ً
البد من  أوال

 ان تنتمى الى إنه التنويه 
ً
األربعة املذكورين فحتى االن لدينا قادة  ى توجه الهوتى منأليس عيبا

 العقل

رادةاأل المشاعر  
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بحسب هذه التوجهات قادت الكنيسة بنجاح عبر عصور مختلفة من تاريخ الكنيسة والدراسات 

لفكر يقود الى ا الحياتية تتأثر بالتوجه اللهوتى فاالتاريخية تؤكد ذلك ولكن ال شك ان القضاي

 سلوك والهدف ان نصل الى التوازن في الحياة ونحقق قصد هللا كما اعلنه لنا وليس كما نتصوره .

 

 ونهتم بالقضايا 
ً
من خلل الفصل األخير نحاول ان نقدم تطبيقات معاصرة وكيف نفكر فيها الهوتيا

 هلل ورغبة يش في الكنيسة ويبتغى ان يمجد هللا ويالحياتية التي تهم كل مؤمن يع
ً
حقق ارادته حبا

 عميقة منه أن يعيش حياته في سلم ونجاح ملجد فادينا املبارك.

  

في اللهوت  قصدت من هذا الكتاب ان يكون للقارئ العربى سواء متخصص او غير متخصص

ان تنظيم املعلومات اللهوتية  لذلك بدأنا بتعريفات للمفاهيم ودراسات تاريخية ليفهم الجميع

مر يؤثر على حياة املؤمنين بشكل مباشر أألمر السهل وكل من هب ودب يشارك فيه بل هو ليس با

علنه في الكتاب املقدس وهذا ما أى قضية حتى ال نبتعد عن قصد هللا كما أفنحترس من القول  في 

يط املعاني في لغة معاصرة يستطيع وحاولت بقدر اإلمكان تبس اسمية الفكر الكتابى املتوازن 

 .رئ العادي ان يتواصل معها بسهولهالقا

ت لها معى في اكثر القضايا الشائكة التي تعرض فلينظرمن يظن ان التوجه اللهوتى ليس له أهمية 

وكان السبب الرئيس ى هو عدم ضبط التوجه اللهوتى بشكل جعل من الكنيسة في هذا الوقت 

تحولت األمور الى تراشق بالكلمات عبر كل وسائل التواصل وتكفير لآلخر املشكلة صراع شخص ى و 

وبدون داعى وكان املفروض ان نقول هذا توجه الهوتى محدد ينظر من خلله للحياة التقوية ولنا 

 و نتفق عأملحظات قد نختلف 
ً
ن تنتمى ألى تيار أليها، وبكل الحب نتحاور فكما قلت ليس عيبا

شرت اليها ولكن العيب ان ال تحاول ان تكون متسق مع نفسك او تحاول أق و الهوتى من التي سب

 فرض حيثياتك على الجميع. 
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نت في حياتك وشركتك مع هللا على هذا التوجه ال يعيبك في ش ئ،  لكن املشكلة أذا كنت تستريح إ

األساس تبدأ حينما تفكر إنك أنت على حق واألخر على خطأ وتبدأ الصراع الذى ال ينتهى الن 

 اللهوتى الذى من خلله تنظر لألمور مختلف.

وهنا البد ان نتوقف ونعلن بكل شفافية أن التوجهات اللهوتية عبر تاريخ الكنيسة قادت أحيانا  

 أخرى قادت الى صراعات وشهادة محزنة إلى إنتشار للكلمة وخلص النفوس وتغيير الع
ً
الم واحيانا

 للخوض فيها. ىزبات وأمور ال داعلإلنجيل وقادت الى انشقاقات وتح

 

اقع"  "التوجه الالهوتى يقود الى سلوك على ارض الو

 

إذا سألنا عن مهمة اللهوت في حياة الكنيسة وفي خدمة العالم ، فإن العديد من اإلجابات ممكنة 

 
ً
ما إذا كنا تعليما دينيا أو نقًدا أو مذاهًبا ، بناًء على  من مجردوشرعية. يمكن اعتبار اللهوت بدال

للمؤسسات النسبة هللا. ب مجدنرى أن هدفه هو تسليم التقاليد أو تقييم الفكر واملمارسة أو 

يمكن اعتبار التعليم اللهوتي باملقابل بمثابة تزويد الطلب بنقل تعاليم  اللهوتية التعليمية

ة ، أو إعدادهم لتجربة الكنيسة بأمانة ، أو كابتعاد الطلب عن القبول غير املتقن للطرق التقليدي

 .ت اللهوت في كل العالمكلياأكثر ثراًء في العبادة. كل هذه األوضاع موجودة بنشاط في 

 

بواسطة للكنيسة ف الصوت النبوي لكن هناك طريقة أخرى لتفسير اللهوت هي شكل من أشكال 

صطلحات الكتابية ، النبوة ال أقصد القدرة على التنبؤ باملستقبل. إنني أتحدث عن النبوة في امل

حيث أنني أرى في الظروف املعقدة للحياة اليومية كلمة بمعنى التشجيع والتعليم الذى يغير الحياة 

 .النبوي صوت ا هذا هو التلك الكلمة إلى عالم يحتاج بشدة إلى سماعهبمن هللا ، وأتحدث 

 

 النبوي الصوت ن هو اقتراح محفوف باملخاطر. محفوف باملخاطر أل  نبوي صوت علم اللهوت ك

، إنه ألمر  نييالعبران رسالة نقراء فىسعى إلى اكتشاف طرق هللا الحي ، وكما لكى يستعلن عليه ان ي
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العالم ، هنا واآلن  يتم الكشف فظيع الوقوع في أيدي هللا الحي. محفوف باملخاطر ألن عمل هللا في 

 
ً
حتاج من يتخذ املوقف النبوى ليعلن غير معروف ويغير مباشر ، وغالبا ما يكون بشكل و  عنه جزئيا

 صوت هللا ويصنع التاريخ. 

أو منفصل عن الجميع ال يقف فوق  الالهوتي كنبيإنه أمر محفوف باملخاطر قبل كل ش يء ، ألن 

ف بقوة داخل الحياة كما يتقاسمها الجميع. لذلك ، يجب على سياق الحياة العادية ولكنه يق

بها  تحدثنجرأة ألن الكلمة يجب أن  - بكل جرأة وبتواضع اللهوتي أن يميز ويعلن كلمة هللا

: بدون رؤية يهلك الناس ؛ التواضع ألن اللهوتي ال يشغل أي منصب أكبر من وتستعلن للجميع 

 سوى قوة الكلمة نفسها. منصب العبد ، وال يتمتع بأي سلطة

لزام أعضاء هيئة التدريس فإن تفسير اللهوت على أنه نبوءة يعني إانه تحدى لكل معلم الهوتى 

والطلب على حد سواء بالتحدي الخطير واملبهج املتمثل في تجاوز نطاق النصوص القديمة إلى 

سماع الشرح النصوص املعقدة واملتغيرة باستمرار للحياة الدنيوية. نحن نسعى إلى تعلم كيفية 

ي. يجب علينا أن نتقبل البشر  دوامات الفكرخضم الضجيج املستمر و والتحدث عن كلمة هللا في 

 مع
ً
بهذا العالم الواقعي الذى نعيش فيه  خطر إشراك عالم هللا بشكل مباشر ودون نظارات واقية ا

 .االن 

 

 كصوت نبوي: الالهوت 

 

نحن نأخذ فقط ال ندعي أننا أنبياء باملعنى التنبئي: ليس لدينا قدرة خاصة على التنبؤ باملستقبل. 

ا هللا نفي العالم اآلن ، وألي استجابة قد يدعو ان يحدث هللا  يريدهتمييز ما  املهمة الشاقة املتمثلة في

 .10للرب يسوع املسيح لميذ حقيقيينكتان نتبعه 

 

                                                           
10 http://candler.emory.edu/news/connection/summer-2015/feature-stories/meeting-theological-challenges.html 
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 تقول لهم ينبغي ان نكون صوت نبوي عام أن  مئةقبل  كليات اللهوتإن توقع أولئك الذين أسسوا 

 باملعنى  سيئ للغايةمعنى كان 
ً
 العالم ، لكن بياإليجاولم يكن مفهوما

ً
من الحصان  تحول حرفيا

أن يتنبأ بالثورات في هذا الزمن والعربة إلى السيارات. كيف يمكن ألي شخص يعيش حينئذ 

، املناخالتكنولوجية التي يمكن أن تحول كل جانب من جوانب الحياة: تكييف الهواء الذي سيغير 

إطالة الحياة ، وعلم التحكم اآللي الذي ادات الحيوية التي من شأنها التغلب على العدوى و واملض

سيغير االتصاالت، والطائرات التي سوف تمتد في جميع أنحاء العالم والصواريخ التي من شأنها أن 

 إلى الفضاء؟ تصل

 

حل ، نألوروبية العظيمة ستأن يتنبأ بأن اإلمبراطوريات اعام  مئةمن أساتذة اللهوت منذ من كان 

، وأن قوى عاملية جديدة ستخرج من الشرق األقص ى ، وأن أفريقيا وأن االستعمار سيختفي 

واالضطرابات الدينية ستمنح  البترولستكون ساحة مغامرات كبيرة في القمع والتحرير، وأن 

األراض ي اإلسلمية أهمية أكبر من أي وقت مض ى في التاريخ؟ كيف يمكن ألي شخص أن يتخيل أن 

ستستخدم فيها التكنولوجيا املتقدمة لذبح املليين التي   1914الحرب العظمى التي بدأت في عام 

جماعية املستوحاة من الناحية ال توصف؟ من كان يحلم أن يكون البشر قادرين على اإلبادة ال

وغيرها من القمع والقتل في افريقيا وداعش اإليديولوجية على نطاق املحرقة في أملانيا النازية 

 يتصور ان يصل االنسان الى هذه الدرجة من البشاعة. وتصوير مشاهد الذبح من كان

 

روبا غير مدركين لألحداث اللهوتية الكبرى في أو  كانت املؤسسات 1914في عام بالرجوع للتاريخ 

الكارثية التي سيجلبها القرن العشرون وغير مجهزة للستجابة لها عند وقوعها. كانت االستجابات 

اعية واالضطهاد االجتماعي تميل إلى أن تكون ضعيفة ومتأخرة. ليس اللهوتية للحرب واإلبادة الجم

، وعدد قليل من الطلب ، واملوارد مع هيئة تدريس صغيرة كليات اللهوت من املستغرب إذن أن 

الضئيلة حقا ، قد أبقوا أعينهم ثابتة أساسا على األبعاد اللهوتية واملذهبية للهوت أثناء سعيهم 
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نحتاج الى إعادة تشكيل الكنيسة لتكون لها الصوت  .في بلدنا العربيةيسة للكن خداملتشكيل 

 :وهذا يستلزم الكثير لنتائجالنبوي في املجتمع ويعلن للعالم الحق اى كانت ا

ويتسأل . للكنيسة القضايا التي يمكن القول إنها أكثر إلحاحا ووضوحا اوإن اختيارنا للموضوعات  

نبوي عن قضية املسكونية ووحدة الكنيسة ، يسوع التاريخي ، إنجيل  ملاذا ال تتحدث بشكلالبعض 

الحداثيين؟ على الرغم من عدم إنكار أهمية الرخاء ، أو الصراع املستمر بين املسيحيين األصوليين و 

اتخاذ موقف بشأن كل من هذه القضايا ، إال أنها ليست ذات أهمية أساسية ، بالنسبة للعالم 

ن أردنا أننا إاال  حجمهفي هذا الكتاب رغم صغر  املوضوعات التي اخترناها وكذلك للكنيسة  مثل

ن يكون منصة جادة للباحثين العرب في مجال الدراسات اللهوتية أردنا أو  موجز ومنجزيكون 

 
ً
 .لنكون صوت نبوي للكنيسة في هذا الوقت واملستقبل ايضا

فيه الكفاية ، بمعنى أنها ال تستمد مباشرة قد يتم االعتراض على أن املوضوعات ليست الهوتية بما 

الكنيسة أو تؤدي مباشرة إلى الصلة والتقوى. إجابتنا على هذا ببساطة هي أن ايمان من اعتراف 

  ىاللهوت الفكر بها نعلنهذه هي الطريقة التي 
ُ
 دق تفاصيل الحياة أليتداخل في  عمليفعله بشكل ون

كيفية التفكير اللهوتي ضمن عن طريق وتعليمها  حاولنا تعلمهاوهذا الكتاب يحتوى على أفكار 

، أصبحنا اآلن غير قادرين على في بلد كثير تجولت فيها وخدمت بهاات االجتماعية والرعوية السياق

التفكير في اللهوت كموضوع يفتقر إلى األبعاد الثقافية واملستلزمات األخلقية. ونحن مقتنعون 

 .ما بعد الحداثةعصر  فياملوجود  ي يحتاجه عاملنابأن هذا مجرد نوع من اللهوت الذ

 

 أخير 
ً
الباحثين أن يحظى باهتمام العديد من  سنعرضهاواضيع التي ، يمكن لكل موضوع من هذه املا

كيف ستنتهي  نعرف نا. نحن ال ندعي أنالجادين ملزيد من البحث واملناداة بصوت نبوي فيها 

ن نبدأ محادثة يمكن أن نريد أمحادثة. ى حوار او أمحادثتنا اللهوتية. لكننا ال ننوي إغلق 

 نوأن  الدراسات الالهوتيةدمة من عام القا املئةتساعد في تشكيل 
 
  كون صوتا

 
للكنيسة  نبويا

 والعالم. لذلك دعونا نبدأ.
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التي و  وما بعد الحداثة بين األصولية والحداثة كبرى معركة خضم في  ينبغي ان نعترف انناواالن 

وإنتقلت الى باقي بلد وكنائس العالم االن وكيف نتعامل  فترةسيطرت على اللهوت األمريكي منذ 

 الحداثة.  بصوت نبوي مع ما بعد 

 

 

 

 القضايا الالهوتية التي تواجهنا اليوم

 

 
 

  11worldviewما هي النظرة الحياتية:

الصياغة على الرغم من أنه قد يتم تقديم العديد من التعريفات الجيدة للنظرة إلى العالم، إال أن 

ختصرة للفيلسوف رونالد ناش هي األفضل: "النظرة إلى العالم هي مخطط مفاهيمي نحكم عليه امل

أو نعي بوعيه أو تفسيره". الحظ النطاق الكلي املشار إليه بواسطة اللغة. تعمل رؤيتنا للعالم على 

الى  وضيحي تشيرهي بحسب الرسم الت  انطباعاتنا الواعية وغير الواعية حول كل ش يء من حولنا.

عدسة التوجه اللهوتى التي من خللها تنظر الى قضايا العالم وتحدد مفاهيمك وايمانك وبالتالي 

                                                           
11 http://www.uu.edu/institutes/id/evangelogia/post.cfm?ID=40 

 )رسم توضيحي يبين كيف تتحول نظرتك لألمور من خالل الفهم الالهوتى وهى التي تحدد املمارسات الحياتية(

 عدسة                                                                                                                                            من خلل 

                                      في النهاية                          التوجه اللهوتى                                                                                                     

 

 

 وجهة نظرك

 

من خالل العدسة 

تنظر الى قضايا 

 الحياة المختلفة

وهى التي تحدد 

مسار سلوكك 

والممارسة 

 الفعلية في الحياة 

وتحدد شبكة 

عالقاتك 

وتأثيرك في 

الحياة = 
 المحصلة النهائية
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يؤثر على تفاعلك وسلوكك اليومي واملحصلة النهائية هو مدى تأثيرك او البصمة التي ستتركها قبل 

 ان تذهب من هذا العالم. 

 للعالم؟ الكتابيةما هي النظرة 

للعالم إلى كلمة هللا املعصومة. عندما تعتقد أن الكتاب املقدس صحيح  الكتابيةتستند النظرة 

 تمام
ً
على سبيل املثال ، أنك تأخذ ، فإنك تسمح له أن يكون أساس كل ما تقوله وتفعله. هذا يعني  ا

لتكريم السلطات الحاكمة من خلل البحث في املرشحين والقضايا  13رومية مبدأ على محمل الجد 

 .وجعل التصويت أولوية املطروحه

املوجودة في الكتاب  املفاهيمللعالم؟ أجب عن األسئلة التالية ، بناًء على  كتابيةهل لديك رؤية 

 :املقدس

 

 طلقة؟هل توجد حقائق أخلقية م

 هل الحقيقة املطلقة محددة في الكتاب املقدس؟

 هل عاش يسوع املسيح حياة بل خطية؟

 اليوم؟حتى هل هللا هو خالق الكون الشامل والقوي ، وهل ال يزال يحكمه 

 هل الخلص هدية من هللا ال يمكن كسبها؟

 هل الشيطان حقيقي؟

 رين؟هل يتحمل املسيحي مسؤولية مشاركة إيمانه باملسيح مع اآلخ

 هل الكتاب املقدس دقيق في كل تعاليمه؟

ولكن ما هو أكثر أهمية من نعم على هذه األسئلة هو ما إذا كانت  ؟  االسئلة هل أجبت بنعم على 

 نحن جميعحياتك تظهر ذلك. 
ً
، لكن معظم ردود أفعالنا ستعكس ما  الكثير مذنبون ونفتقد ا

 أنه عميق وصادق إلى أنه حقيقي وصحيح. ه عتقدن
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 قضايا معاصرة

 : قضايا مفهوم الخالص 

  تنظر ملعنى الخلصاملسيحية 
ً
على أنه نعمة إلهية تستلزم دفع الثمن وبالفعل قد تم الدفع بدال

عنا كفارة بدم املسيح على الصليب وتم العمل بشكل كامل وقال املسيح على الصليب قد أكمل وال 

َحٍد 
َ
ْيَس ِبأ

َ
ْيِرِه  يحتاج منى اى ش ئ إال القبول بإيمان وثقة وخضوع لعمل هللا لذلك يقول الوحي "َول

َ
غ

 
َ
ل

َ
خ

ْ
َص."ال

ُ
ل
ْ
خ
َ
ْن ن

َ
َبِغي أ

ْ
اِس، ِبِه َين ْعِطَي َبْيَن النَّ

ُ
ْد أ

َ
َماِء، ق ْحَت السَّ

َ
ُر ت

َ
ْيَس اْسٌم آخ

َ
ْن ل

َ
املسيحية  ُص. أل

تنظر للخطية انها نابعة من طبيعة اإلنسان التى تشوهت بالسقوط وبذلك هى عرض ملرض دفين 

وا م وقيامة االنسان فى القلب والعلج فى موت االنسان القدي
ُ
الجديد لذلك قال املسيح." ِاْجَعل

 
ُ
َمِر ت

َّ
ْن ِمَن الث

َ
ا، أل َمَرَها َرِديًّ

َ
 َوث

ً
ة  َرِديَّ

َ
َجَرة وا الشَّ

ُ
ِو اْجَعل

َ
ًدا، أ ِ

َمَرَها َجي 
َ
 َوث

ً
َدة ِ

 َجي 
َ
َجَرة ." الشَّ

ُ
َجَرة  الشَّ

ُ
ْعَرف

ا كان الواعظ  تعتمد على ما إذتنظر املسيحية ان خلصك او تلمذتك ال وانت اى نوع من الشجر؟

ا؟ 
َ
َماذ

َ
الذي سمعت منه اإلنجيل حقيقيا، بل على ما إذا كان اإلنجيل نفسه حقيقيا. فيقول بولس ف

َرُح. َبْل َس 
ْ
ف
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا أ

َ
ِسيِح، َوِبهذ

َ ْ
ْم ِبَحق  ُيَناَدى ِبامل

َ
ٍة أ

َّ
اَن ِبِعل

َ
ِ َوْجٍه َسَواٌء ك

ل 
ُ
ى ك

َ
ُه َعل نَّ

َ
ْيَر أ

َ
 غ

َ
َرُح أ

ْ
ف
َ
ْيًضا" فهناك أ

تكرز باإلنجيل عن تجارة وحسد وغيرة وتنافس لكن اإلنجيل يتقدم ويغير فى الذين يقبلون  أناس

 بفرح رسالته.

 قضايا التعامل مع شرور املجتمع:

؟ كم منا يجهلون كبرى  مدينة اىفي  وأسفل الكباري كم منا يعرف ما يدور حولنا في األحياء الفقيرة 

 يكون لسان حالنا ا نعرفه في الواقع ،عادة مواقع العشوائيات واالحياء الفقيرة 
ً
ألننا لم  واحيانا

نسمع ، كما نقول ، ذلك. "لم أفكر في ذلك" هو عذر ضعيف للغاية بشأن األمور التي تتعلق باملعرفة 

حيين على واجبكم جميع الناس املسيضمير ، سواء كان هناك تفكير أم ال. ولذا أريد أن أضغط على 

تعرفه ، وإعطاء مكان واسع في أفكارك إلى الحقائق الصارخة  ينبغي ان ما الصادق املتمثل في معرفة

 .نحن ان جاز التعبير عين هللا في وسط عالم جائع ملعرفة هللا حولنا توجد، التي 
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الل و ملاذا ا! يبدو أن الكثير من الناس في الوقت الحالي يعتقدون أن البؤس والرذائل البشعة 

ي توجد أسفل بين األسس التي يقوم عليها كل مجتمع مدني ، ال غنى عنها الباطلة ، والت أخلقيات

 بمعنى لكى يكون هناك تقدم وحضارة البد ان تظهر هذهللتقدم بقدر ضجيج عجلت القطار. 

إلى  البشرلذلك نحن نشعر بالقلق إزاء "الحضارة" ، وهو ما يعني بشكل صحيح جلب الظواهر 

تكتل الناس في هذه املجتمعات العظيمة ، والتي تجعل من الحياة  حالة العيش في املدن. إذا كان

املروعة سمة من سمات الحياة العصرية ، فليس بالضرورة أن تحضرهم هذه الفظائع التي نعيشها 

بيننا ، وال نفكر أبًدا في ذلك ، فمن األفضل أنه لم تكن هناك حضارة بهذا املعنى على اإلطلق. كل 

ع يسوع املسيح ومطابقته ، والوالء لكلماته ، واإلحساس الحقيقي باألخوة ، اعتبار من الشركة م

او لوبهم ، بطريقة يتطلب كل اعتبار أن يأخذ املسيحيون ق -مثل املصلحة الذاتية  -واألشياء الدنيا 

" ، ويجب أن تسأل وانت يا ترى ماذا فعلت"!! أن الكنائس لم تفعل بعد على  ةباملسؤوليبأخرى نلقى 

 "يا رب! ماذا تريد أن أفعل؟"، 

هللا ، يكمن العلج العظيم للشرور االجتماعية في املقام األول  الشركة مع  أنا متأكد من أنه في ظل

هنا ، في أن الجزء األكبر من املسيحيين الذين يعتنقون االعتراف بواجباتهم واالضطلع بها. ليس 

ب املقدس أو أي أشخاص آخرين قادرين على القيام الكتاكليات أو املبشرون في املدينة أو  الخدام

 في املجتمعكون من قبل بالعمل. يجب أن ي
ً
أن أعمق اذا حدث ذلك ف كل املؤمنين املنخرطين يوميا

الصعوبات واملشاكل لدينا سيتم حلها. إذا كانت الكنيسة ال تواجه هذه ، حسنا! كل ما يمكنني قوله 

م أن تنقذ هؤالء الذينمن التراخى  أفضل املجتمع االنخراط في لهذا عمليةو  كارثةهو   . "إذا كنت تحر 

تم تعيينهم حتى املوت ، وتقول ، ها! لم أكن أعرف ذلك ، أليس هو الذي يزن القلوب يفكر فيه ، 

وأال يسلم إلى كل إنسان حسب عمله؟" ومن ناحية أخرى ، ال توجد بركات أكثر ثراًء ، واختيارا ، 

ة شفقة ، وفي نقل رسال مع رجل حزين كثر من التي توجد في مشاركة األحزان، ودائمة أ ورائعة

ِرُق صاحب الفداء وإخلصه إلى عالم منبوذ. "
ْ
، ُيش

َ
ة
َ
ِليل

َّ
ْفَس الذ َبْعَت النَّ

ْ
ش

َ
َجاِئِع، َوأ

ْ
ْفَسَك ِلل

َ
َفْقَت ن

ْ
ن
َ
َوأ

هْ 
 
َل الظ

ْ
اِمُس ِمث ُمَك الدَّ

َ
ل
َ
وُن ظ

ُ
وُرَك، َوَيك

ُ
َمِة ن

ْ
ل
 
َج  .رِ ِفي الظ

ْ
بُع ِفي ال

ْ
َواِم، َوُيش ى الدَّ

َ
ب  َعل ُدوِب َوَيُقوُدَك الرَّ
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ْنَقِطُع ِمَياُههُ 
َ
 ت
َ
َنْبِع ِمَياٍه ال

َ
ا َوك ٍة َريَّ َجنَّ

َ
َتِصيُر ك

َ
اَمَك ف

َ
 ِعظ

ُ
ط ِ

 
ش

َ
ْفَسَك، َوُين

َ
.  .ن

ُ
َقِديَمة

ْ
ِخَرُب ال

ْ
ْبَنى ال

ُ
َوِمْنَك ت

ُيَسم  
َ
َدْوٍر، ف

َ
َساَساِت َدْوٍر ف

َ
ِقيُم أ

ُ
 ت

ْ
ك َساِلِك ِللس 

َ ْ
َرِة، ُمْرجَع امل

ْ
غ
 
َم الث ِ

َك: ُمَرم 
َ
 10:58اشعياء "َنى.ون

 

 قضية العالقة بين إسرائيل والكنيسة:

نجد في الفهم اإلصلحي لتاريخ الخلص ال يوجد فصل نهائي بين إسرائيل والكنيسة. الوعد الذي 

( ، أي أنه 17؛  15؛ 12النعمة)تك قطعه هللا إلبراهيم في اإلعلن والتصديق الرسمي على عهد 

األمم وأنه في "نسله" فإن جميع عائلت األرض سوف تتبارك، يجد سيكون اب لجمهور كثير من 

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

ون إليه ، وبالتالي ورثة العهد في كل الحقيقية ، وكل ش يء من خلل اإليمان فهم متحدون به ويعود

(. من وجهة النظر اإلصلحية ، فإن إنجيل يسوع املسيح يفي 29،  16: 3)غل  مرحلة هم أبناء العهد

مباشرة بوعود عهد النعمة لجميع املؤمنين ، سواء اليهود أو االمم. إسرائيل والكنيسة ليسا شعبين 

  -ل الحقيقية هلل ويصفها الكتاب املقدس "جنس مختارمتميزين ؛ بل باألحرى  الكنيسة هي إسرائي

(. وهذا ينطبق على كل شعب هللا 9: 2بطرس  1شعب اقتناء " ) -أمة مقدسة  -لوكي كهنوت م

 )ملكوت هللا( عبر كل العصور اإلنسانية.

 

 

 قضايا السياسة والحكم الصالح:

فهى تعترف بالدولة كمؤسسة ملك ان النظرة الحياتية للسياسة تدعو الى الحكم الصالح والرشيد 

كجداول مياه في يد هللا القدير والدور اإلنسانى للرئاسات بسماح من  مللكوت هللا الن قلوب امللوك

(. وتعتقد املسيحية أيضا في فظاعة اإلنسان 17-13: 2بطرس 1، 7-1: 13، رومية 6: 9هللا. )تكوين 

ضرورية. ومع ذلك، فإن الحكومة لديها ومسؤوليته األخلقية. ولذلك، فإن الحكومة مؤسسة 

ت قوى شمولية. الكتاب املقدس يدعو إلى حكومة محدودة، قيصر له التزامات محدودة، وليس
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دوره، ولكن هللا عين أيضا أدوارا منفصلة لألسرة والكنيسة لنمو املجتمعات وتحسين الحياة. 

 .أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل

 

 ن املسيح:قضية الكرازة للبعيدين ع

الكرازة ال ينبغي أن تكون نهائية واحدة. لقد ال تشارك املسيح مع شخص واحد فقط. متابعة معهم. 

طاملا أن الفرد مستعد  .دعانا يسوع إلى صنع تلميذ ، والذي ينطوي على استثمار الوقت في الناس

ملية وعلقة تسير في للتحدث ، استمر في معالجة اإلنجيل معهم. وصفنا هذا بأنه "املش ي" ألنه ع

 .نحو اإليمان باملسيح -اتجاه 

مثل األديان األخرى هذا  للعالم كتابية يحتاج األشخاص الذين لديهم القليل من التعرض لنظرة 

إلى وقت ملعالجة كل ش يء. هذا ينطوي على الحصول عليها في الكتاب املقدس قدر اإلمكان.  يحتاج

ًقا لوبهم. دعهم يروا كيف أن املسيح هو على قيد الحياة حدع الروح القدس يستخدم سيفه على ق

 .ويعمل في حياتك الخاصة. ساعدهم في مقابلة املؤمنين اآلخرين وشهادة حب هللا في جسد املسيح

 

 
ً
ألننا لسنا في موقع سلطة عليهم. أنت تترك هي رحلة حياة إلى جنب"  نصف ذلك بأنه "يسير جنبا

ب اآلخرين ما تستمر في االستماع والتعرف على الشخص. املش ي بجانكلمة هللا بمثابة السلطة بين

 .هو أفضل طريقة لتعلم كيفية تطبيق اإلنجيل في مجموعة متنوعة من البيئات الثقافية

 

م السياق في خدمة اإلنجيل في العلقات مع الناس. استمع إليهم ، وتذكر اإليمان 
 
من األفضل تعل

 لى حياتهم ، واملش ي جنبا إلى جنب مع املسيح.الذي كشف ، وتطبيق اإلنجيل ع

إن رسالة اإلنجيل بسيطة وواضحة ويمكن تصديقها بإيمان طفولي. ما أشير إليه هو مسؤولية كل 

 ليسوع املسيح ، وهي مهمة أشار إليها ربنا نفسه كمسألة ال تتعلق بقلب 
ً
مسيحي في أن يكون تلميذا

ى الحياة للعالم ، مثل التلمذة ، هو فن مدالكتابى كير ( إن التف37:22العقل فحسب. )إنجيل متي 

 .يجب ممارسته ودراسته باستمرار حتى يتم تنفيذه بشكل جيد
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 قضايا الالهوت املتحرر 

معينة فى فكريه فإنه يشير إلى مدرسة  liberalismيصف فضيلة الحرية بينما  liberalمصطلح  ان

الذي كان له تأثير كبير على الكنيسة املنظورة فى كثير من الطوائف. وهى اللهوت املتحرر اللهوت 

بدأت مع اللهوتيين األملان وكانت تهاجم األبعاد الفوق طبيعية والخارقة فى املسيحية التاريخية 

. حاولوا الحد من العقيدة املسيحية ووضعها فقط املقدسوينكرون صحة املعجزات فى الكتاب 

 كقانون أخلقي أو نظام من القيم.

كان ينبغي أن يغادروا الكنائس املستقيمة العقيدة او سعوا إلقامة دين جديد تماما ألن هذا هو ما 

ك، من ذل كانوا يفعلونه في الواقع ولكن هذا ليس ما فعلته الغالبية العظمى من الليبراليين. بدال

فإنهم سعوا للحفاظ على مكانتهم في الكنيسة من خلل تدريسهم فى معاهد وكليات الهوت فى 

الطوائف الكبرى. وعلى العموم نجحوا. حتى في بداية القرن العشرين، كان هناك صراع كارثي في 

اسم والتي كانت تعرف ب.” the Fundamentalist-Modernist Controversy“أمريكا والذي عرف ب

 الحداثة.-ل األصوليةجد

لقد  ”.between evangelicals and modernists“بدأت الكنائس تنقسم بين محافظ ومتحرر 

انقسمت الكنيسة بين الليبراليين واملحافظين وبين اإلنجيليين والحداثيين. في كثير من الحاالت، 

حالة من التعايش السلمي. ى واصل الليبراليين واملحافظين على التواجد داخل الطوائف الكبيرة ف

منذ ذلك الحين، انقسم العديد من الطوائف إلى درجة أن رأينا أن كنائس اختفت، على األقل من 

حيث حجمها ونفوذها. وكان النمو بين الكنائس اإلنجيلية فى صعود بثبات إلى أعلى، في حين كانت 

اتجاه النمو الى أسفل نحو  فىالكنائس الكبيرة التي تم السيطرة عليها بواسطة الليبرالية 

  .االضمحلل

لقد فقدت واحده من الطوائف أكثر من مليون عضو في أقل من عقدين أو ثلثة عقود، للحقيقة 

أنا مندهش كيف كثير من الناس يبدو أن لديها القليل من الوعي بمدى تأثير اللهوت الليبرالي منذ 

يزال األعضاء لديهم ثقة فى القساوسة الذين ال  الالقرن التاسع عشر وحتى االن ومن الغريب انه 
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شعر بالصدمة ت يؤمنون بألوهية املسيح، وكفارة املسيح، أو والدة املسيح من عذراء. كثير من الناس

 !! في املئة من القساوسة أفكارهم غير كتابية 80ملعرفة أن في بعض الطوائف، ما يقرب من 

 

 قضايا التوحيد والتثليث:

ينظر إلى التوحيد والتثليث )الثالوث الكتابى( هو التأكيد على وجود ذكي، قوي، - حياللهوت املسي

عظيم ومحب هلل. هللا موجود في الثالوث األب واالبن والروح القدس. من املنظور املسيحي )تكوين 

ْرَض وهذا األساس لكل معنى. وتعلن الن1: 1
َ
َماَواِت َواأل َق هللُا السَّ

َ
ل
َ
َبْدِء خ

ْ
ة املسيحية أيضا ظر ( ِفي ال

أن االله القوي القدير الذي خلق كل ش يء في السماء واألرض هو بنفسه الذي أخذ شكل اإلنسان 

في شخص يسوع املسيح ومات على الصليب من أجل خطايانا. املسيحية تعلن هللا الذي هو على 

 .حد سواء يشبع العقل والقلب

 

 قضية املشورة :

يرى البعض ان تكوين االنسان من روح/ جسد/ نفس/والنفس  س:وجهة النظر الحياتية لعلم النف

)عقل مشاعر ارادة( مفهوم الجسد )الطبيعة الساقطة( النظرة املسيحية تركيزها على الحالة 

الروحية وفهمها لحالة اإلنسان الساقط كما يشرحها بولس فى رسالة رومية ومن خلل هذا املنظور 

األعم. علم النفس املسيحي يساعد الناس على التواصل مع د يمكن أن تعالج حقا اهتمامات الفر 

أنفسهم الحقيقية فقط ألنها تسمح لهم باالعتراف بأخطائهم وبالتالي حاجتهم إلى املخلص. أعظم 

حاجتنا ليست فى احترام الذات. بل هو إدراك أننا خطاة في التمرد ضد هللا. فقط بعد تلقي املسيح 

في فهم قيمتهم الحقيقية املبدعة في صورة هللا واختبار حياة ا كمخلص يمكن للناس أن يبدأو 

النصرة. وبدال من مطالبة الفرد بتجاهل ضميره، فإن النظرة املسيحية تدعوه إلى االعتراف بأن 

 .ذنبه حقيقي، ثم تدعوه ملواجهة ذنبه وتوبته وعدم الرجوع اليه
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 قضية مفهوم األلم:

و فى االيمان ومعرفة محدودية اإلنسان وقدرة هللا الن نماملسيحية تنظر لأللم على أنه سبب لل

 ممتزج بفرح النمو وألن هللا لم ينتهي من رسم 
ً
اإليمان ينمو مثل العضلت ويكون هذا مؤلم جدا

َجاِرَب متنوعة 
َ
َقُعوَن ِفي ت

َ
َوِتي ِحيَنَما ت

ْ
َرٍح َيا ِإخ

َ
لَّ ف

ُ
صورتنا بعد! فيقول الوحي املقدس "ِاْحِسُبوُه ك

يَن  ينعامل ِ
ام 
َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
ْي ت

َ
، ِلك امٌّ

َ
ُه َعَمٌل ت

َ
ْن ل

ُ
َيك

ْ
ل
َ
ْبُر ف ا الصَّ مَّ

َ
ُئ َصْبًرا. َوأ ش ِ

ْ
ْم ُين

ُ
نَّ اْمِتَحاَن ِإيَماِنك

َ
اِمِليَن أ

َ
َوك

ْيٍء" يعقوب
َ

اِقِصيَن ِفي ش 
َ
ْيَر ن

َ
 2:1غ

 

 قضية تحقيق النجاح الشخص ى:

نهم ناجحين وجعلوا من أنفسهم إله، فهم ما يكونون واثقين من أنفسهم ويرون فى أنفسهم ا الذين

كاملين من خلل البحث عن رقم واحد واألفضل فى كل ش ئ، دون أن يطلبوا من أي شخص 

الحصول على اى مساعدة. بصراحة، اإلنجيل لديه القليل ليقدمه للناس الذين يرفضون االعتراف 

رب يسوع طوبى للمساكين وهر رسالة اإلنجيل أن تعترف بحاجتك هكذا قال البالحاجة. الن ج

بالروح، والحزانى، واملضطهدين والعطاش، ان التوبة تتطلب مني أن أذهب بكل القلب وفى حالة 

السجود امام هللا واعترف بأن هللا، وليس أنا، هو أفضل املؤهلين لي أن يقول لي كيف اعيش الحياة 

 .لة سلم مع هللا والنفس واآلخرينإلنها أفضل أسلوب وطريقة حياة تكون فيها فى حا املسيحية. هذا

 

 قضايا التعليم:

لذلك  ما ال يفهمونه. اويقدرو ، ولن يعتزوا  ويحبونه لن يسعى الطلب للحفاظ على ما ال يعتزون به

كلمة هللا ،  مبنى علىأساس املدرسة  فلبد ان يكون على املسيحى ان يتبنى نظرة مختلفة للتعليم 

عن خصائص التعليم املسيحي الحقيقي من حيث الغرض والطريقة والنتائج. والغرض من ذلك 

من  كبيربدأ عدد لقد  إلنسان ، والنفس ، ومحيطه.هو وضع املؤمن في علقة صحيحة مع هللا ، وا

 كون مسيحيكى تنه لاملعلمين املسيحيين في إدراك أ
ً
 حقيقي ا

ً
 ، يجب أن يكون املنهج مدمجا

ً
مع  ا

 ن نقدم للطالبأالبد  الكتاب املقدسوالتطبيقية. بواسطة  تاب املقدس من الناحية النظريةالك
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 . يجب أن تكون جزءحياة يستطيع ان يعيشهانقدم له ات بل أكثر من التوجيه النظري والتعميم
ً
 ا

 حيوي
ً
لكتاب املقدس هو من محتوى املنهج ومتكاملة مع جميع املواد الدراسية. يجب أن يكون ا ا

لعامل األساس ي الذي يتم من خلله ربط جميع املواضيع األخرى وترتيبها ، ويوفر املعيار الذي يتم ا

 .من خلله الحكم على جميع املواد األخرى 

العمليات التي  بشرح وتوضيحاملعلم املسيحي  وميقيتطلب نمط التعليم املتمحور حول هللا أن 

يعني أن جميع اإلجراءات والعمليات يجب أن وهذا  ،هاج الدراس يينطوي عليها الهيكل الكلي للمن

 نظر  .تستند إلى نظرية محددة للمعرفة
ً
ألن التعليم يتناول بشكل أساس ي توصيل املعرفة ، يصبح  ا

 أمر  تعريف معرفة الحق
ً
 ا

ً
يمكن تعريف املعرفة بأنها فهم أو إدراك واضح للحقيقة. تفترض   مهما

 بدورها  والحقيقة   عرفة ، ألن املعرفة تعتمد على الحقلكل امل مصدرهللا كلمعرفة لالكتابية النظرة 

، وقد اختار أن يكشف هو الحقيقة نفسه تعتمد على هللا. جميع سبل املعرفة تنبع من هللا. هللا 

 .)الكتاب املقدس(والوحي الخاص ة()الخليقعن نفسه من خلل الوحي الطبيعيويعلن 

على الرغم من االسترشاد ، لى الكتاب املقدس فقطعأو مجال التعليم املسيحي   يقتصر نطاق ال

إلى املتعلم ، وهو حياتية للعالم تسعى املدرسة املسيحية إلى تطوير نظرة  الكتابية بل بالحقيقة 

نه من 
 
فيه  ناالعالم الذي وضعهذا ها في بسيحية وتقديرها والعيش املحياة الفهم خلله منظور يمك

والتمييز بين فصل الرة على رد على تطوير القدالفتساعد العملية التعليمية االنسان  هللا. نأمل أن

عقيدة الكتاب املقدس ، ل بالنسبة، ليس فقط  فريق ألىوالباطل ويستطيع تقرير االنضمام  الحق

 ا في حقائق وقضايا حياته اليومية.ولكن أيض

 

 قضايا العمل املرسلى: 

Worldviewحياة دراكية ولاإل كثر من للحياة أية واقعنماذج مع دمجة بإحكام نم النظرة الحياتية

ملا بعد الحداثة في )بما في ذلك النظرة  الحياتية، وبالنسبة ملعظم النظرات  فعلية اكثر من املعرفية

أكثر قيمة من الدليل املنطقي.  العلئقيملبدأ ا ،اهم بالنسبة لهم اتىقالغرب( ، فإن البرهان العل

ن الشخص الذي نتشارك معه غير متأثر. من أجل ا ما من خلل املنطق ولكن نجد أقد "نثبت" شيئ
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 ، علينا أيضالتأثير في حياتهم
ً
 أن نثبت صدق املسيح وصلحيته في حياتنا. نظر  ا

ً
ألن النظرات  ا

 تمثل مزيج الحياتية
ً
 عميق ا

ً
 وااللتزام العاطفي ، والشعور بما هو "صواب" من االعتقاد اإلدراكي ،  ا

يجب أن نشارك أنفسنا. نحن نؤثر على نظرة الشخص إلى العالم  فل يكفي تبادل معارفنا مع الناس.

 .بنفس القدر من االهتمام الشخص ي الذي نظهره من خلل "دحض" إدراك صحة عقيدته

 

مسيحي. وهو يهودي  -يات من عمره رجل في الستين -قبل عامين كنت أتحدث مع مبشر يهودي 

التبشير طرق تبني كل لقد الجيل القادم. وأعرب عن أسفه ألنه ال يعرف كيف يشهد لليهود من 

هم و  دفاعية الهوتيةلكنني أشارك الشباب اليهود ببراهين لكنه قال " ليثبت أن يسوع هو املسيح. 

 هتمام"هذا لطيف بالنسبة لك. لكن األمر ليس بالنسبة لي. فهم أكثر ا لى يقولون 
ً
بالعلقات من  ا

الى الحياة يتوق او غيرهم مثل هؤالء الشباب اليهود  أي من األدلة التي يمكنني تقديمها لهم. "

إلى التحقق من الحقيقة مع الحياة ، ألن نظرتهم فهو يسعى ما بعد الحداثة بحسب نظرة  الصادقة

 معروفة تجريبيالبد ان تكون للعالم تعلمهم أن الحقيقة 
ً
 ، وليس فقط من الناحية املعرفية. ا

 ، فكار حول اكيف يجب أن تؤثر هذه األ 
ً
لنظرة إلى العالم على الطريقة التي نمارس بها الكرازة؟ أوال

نا بأهمية االستماع إلى الناس والتعلم منهم من أجل تقديم املسيح بأكثر الطرق معنى. لفهم يذكر 

األشخاص الذين لديهم رؤية عاملية مختلفة ، يجب أن نأخذ الوقت الكافي معهم في األحداث األكثر 

 يجب أن نستمع إليهم يتحدثون عن الحياة كما يفهمونها. في حياتهم. ة أهمي

يجب أن نطرح أسئلة عميقة وحقيقية حول األشياء األكثر أهمية بالنسبة لهم. يجب أن نصبح 

، ولكن لفهم النظرة العاملية بأكملها او شخصيةمتعلمين حقيقيين ، ال للمجادلة ضد نقاط فردية 

من خلل معرفة نظرتهم للعالم كله سوف تكون قادرة شعب كامل. فقط من أجل االرتباط بهم ك

 على إنشاء نظرة عاملية بديلة ذات مصداقية ، وليس فقط تقديم بعض املعتقدات الجديدة.
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 قضايا التعامل مع التفكير العلمي ونظرياته:

 ترى املسيحية الخليقة من منظور الخلق -وجهة النظر الحياتية للعلقة بين املسيحية والعلوم 

creationist perspective  والذي من خلله يمكن أن نفهم بشكل جيد التصميم في الطبيعة، ألنه

يفترض وجود املصمم، وهو يقدم واضع القانون، والسبب وراء النظام وهو املنظم. ترى النظرة 

ملقدس يناسب حقائق العلم بشكل أفضل املسيحية أن النموذج الخلقي كما هو موضح في الكتاب ا

النموذج التطوري لفهم الخليقة. املسيحية تثق بسلطة الوحي املقدس وقصة الخلق فى سفر  من

التكوين ترى بعض التفسيرات ان ستة ايام الخلق الكتابية يقابلوا سته عصور جيولوجية. فى 

في انسجام أن هللا "خلق كل ش يء" الواقع نجد املسيحية والعلوم الحديثة فى حالة توافق وتعلن 

(. الكتاب املقدس يعطينا معلومات عن هللا وخليقته في حين يعطي العلم لنا معلومات 9: 3 )أفسس

 .عن الكون 

تنظر املسيحية الى البيئة بوجهة نظر اننا وكلء عليها واإلشراف البيئي يعني أننا مسؤولون على 

ا اإلنسان فينبغي تحسين البيئة إلنها خليقة هللا. بما أن خطة هللا للخلص تشمل خليقته بما فيه
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ِة َمْجِد أ يَّ ِ

 " 18:8ُحر 

 وب:قضايا التسليح وتحريك الجيوش والحر 

الجيش الذين كرمهم هللا. من الواضح أن الجيش يمكن أن  فيكانوا أعضاء الكتاب املقدس وجد بي

 في القوات امل
ً
سلحة ألمة يكون مهنة نبيلة للمؤمن ؛ ليس ضد الكتاب املقدس أن تكون عضوا

شرعية ذات سيادة. وضع هللا السلطات املدنية في مكانها لحكم البشرية. جزء من تلك املسؤولية 

من الشائع  هو أن تدافع األمم عن نفسها من خلل الحرب.و  أخلقىه امر العسكري. إن هو الدفاع

املوقف ليس  إدانة الحرب والجيش بشكل قاطع. ومع ذلك ، فإن هذاة املسيحيبعص الطوائف بين 

 مفهوم
ً
 كتابي ا

ً
سم العسكري الجيد سوف يتطلب الوالء إن الق . اإلنسانى بل امر يحكم فيه الضمير ا

ال مثال: اليمين السيئة سوف تتعهد بالوالء لقائد معين. حلف أو دستور األمة. لألمة وربما قانون 
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فاع عن األمة ، لكنه يتعهد تجنيده في الواليات املتحدة الد عند الجندييقوله يذكر القسم الذي 

 بالدفاع عن الدستور وطاعة األوامر القانونية للرئيس والضباط في القيادة. 
َ
 في الضابط سمق

  ل منلك مشابه  الجيش
ً
إذا لم تتمكن  من اتباع األوامر. يتعهد بالعمل بشكل جيد وإخلص ، بدال

كون الخدمة العسكرية من أداء هذا القسم عن طيب خاطر وبنية كاملة للحفاظ عليه ، فربما ال ت

  فكرة جيدة.

ثم  هللا  إرادةلطلب  صلةيصلى الجيش أن  االنضمام الى صفوف ي الذي يفكر فيب على املسيحيج

 ، تماميتبع الروح القدس. هناك حاجة للمؤمنين األقوياء املليئين بالروح في الجيش
ً
كما هو  ا

ية خيار مشرف ، لكن في معظم . الخدمة العسكر الحياةمطلوب في كل مجال آخر من مجاالت 

 .بينك وبين الهك  وضميري شخص ى الحاالت ، يكون خيار 

 

 قضايا الالجئين والتعامل معهم:

  .إلظهار كرم الضيافة للغرباء مدعويناملؤمنين  جميع
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ْيًضا ِفي ال

َ
ُتْم أ

ْ
ن
َ
ْم أ

ُ
ك نَّ

َ
أ
َ
 3-1:13" عبرانيينك

قام 8-5 :1يوحنا  3؛  9: 4؛ رسالة بطرس األولى  13: 12)رومية ه املقاطع من كلمة هللا في هذ
ُ
( ، ت

، بما في الضيافة كعلمة ألولئك الذين يتبعون يسوع. كان على الكنيسة أن تدعم بعضها البعض

على ا بشكل خاص بمجرد إجبار اليهود ذلك الغرباء الذين جاءوا للعبادة معهم. أصبح هذا مهم

تكون الكنيسة  اآلن يجب أني من قبل الرومان. ميلد 70في عام  بعد خرابها الخروج من اورشليم

 مجتمع
ً
 ترحيبي ا

ً
 .احتياج شديد فيملن هم  األبواب يفتح ا

 

 قضايا فهم التاريخ من منظور مسيحي:

ترى النظرة املسيحية أن حركة التاريخ تبدأ من خلق العالم، ومن خلل سقوط البشرية، إلى 

ذي دمر العلقة الخلص اإللهى من العالم الفاسد واإلنسانية الساقطة. كان هذا هو السقوط ال
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 وايضا على مستوى العلقة بين االنسان واخية االنسان بعضنا البعض. ولقد بين االنسان مع هللا

كان عمل الرب يسوع املسيح على الصليب الذي اخذ الدينونة واستبدل بدال من البشرية، وبهذا 

ضوعه لعمل الروح سوف يستعيد االنسان صورته التى خلق عليها مرة أخرى في ظل ملكوت هللا وخ

جديد. فحركة التاريخ هى إعادة تشكيل وننتظر استعلنه األخير وبين البداية  القدس وتشكيله من

بمفهوم الخلق،  -والنهاية خط الزمان وبعد ذلك ينقلنا لعالم الخلود فتنظر املسيحية الى التاريخ 

  .األبديةم ثالسقوط، والخلص اإللهى إلسترداد الصورة التى شوهتها الخطية 

 

 الجنسية: الحياةقضايا 

تنظر املسيحية الى الحياة الجنسية والزواج: على اساس علقة حب مضحى غير أناني واالن 

 بالنسبة لكل شباب األلفية الثالثة ملا يتم تصوره عبر 
ً
أصبحت الحياة الجنسية موضوعا رئيسيا

ير ر من االرتباك بين املسيحيين وغاإلنترنت عن العلقات الجنسية والبد أن نتنبه له. هناك الكثي

املسيحيين. فاملسيحية تنظر الى الجنس على انه امر جيد ورائع في إطار علقة العهد فى الزواج 

املتبادل فهو يجسد معنى العطاء وليس التمتع الذاتي. إن العلقة الحميمة الجنسية، املنفصلة 

ذاتي أناني، خاطئة ولها معنى مشوه، وهدفها  عن عهد الزواج او في العلقات الجنسية املثلية، هي
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نكون امناء عليها والبشر مسؤولين عليها أمام الخالق ورعاية األرض واملخلوقات وكالة البد ان 
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ا القلب وما يكون مخفى بالنسبة لى هو يستطيع ان يكشفه. يمكننى هللا يستطيع ان يرى خفاي

االستماع إلى اعتراف إيمانك. ويمكنني أن االحظ حياتك. ولكن ال أستطيع ان أعرف ما هو في أعمق 

قلك، وهللا غرف قلبك. ال أستطيع ان ارى روحك. ال أستطيع قراءة عقلك. ولكن هللا يمكن قراءة ع
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حالة روحك في أي لحظة انت تشعر ما هو غير مرئي بالنسبة لي هو واضح  وحده يعلم بالضبط ما

 .إلى هللا

 

 :قضايا الفن والدراما

 فى عملية  -تنظر املسيحية الى الفنون والترفيه 
ً
على أنها جزء هام من النشاط البشرى وهامة جدا

ية. الفنانين يعبرون عما يعنيه خلق هللا ألننا مخلوقين اإلبداع البشري ولنمو املجتمع بقيم ايجاب

التحليل والتقييم بين على صورة هللا فى االبداع. نحن بحاجة إلى تطوير املهارات الفنية والقدرة على 

الغث والثمين فى إطار قيم كتابية حتى يتسنى لنا أن نعلن رسالة اإلنجيل ونذيع الحق فى قالب 

ْيَر  مبدع، ورؤيتنا البد أن
َ
ُموَرُه غ

ُ
نَّ أ

َ
تتطور لنصل إلى جيل الشباب فى عصر ما بعد الحداثة. أل
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ان قادر أن يبدع وكل ابداع قاد البشر إلى تحسين الحياة هللا خلق العالم بإيداع وجعل اإلنس

 .بالتأكيد من عمل هللا

 

 قضايا االقتصاد والتعامل مع املال: 

بمفهوم الوكالة واإلشراف على املمتلكات املعطاة من هللا لنا. النظرة  -االقتصاد تنظر املسيحية الى 

ة البشرية. فيعلن الكتاب املقدس أن املسيحية تبدأ نظرتها االقتصادية مع افتراض حول الطبيع

اإلنسان خاطئ. كما ينش ئ الكتاب املقدس مفهوم العدالة. ولذلك، فإن النظام االقتصادي 

عزز العدالة عن طريق حماية حقوق األفراد من انتهاك اآلخرين، بما في ذلك املرغوب فيه ي

نسان. وبناء على ذلك، ترى الضوابط والتوازنات األساسية التي يمكن أن تكفل حماية حقوق اإل

النظرة املسيحية أن نظام املؤسسات الحرة هو األكثر توافقا مع هذا املعيار. فالنظم االقتصادية 

يها من الظلم وتتحمل مسؤولية االنسان من حيث امللكية الخاصة والقرارات التي تتحقق ف

ت التي خلقت على صورة االقتصادية ويمكن أن تسمح للبشر بحرية التصرف بكل كرامة الكائنا

هللا. النظرة املسيحية ليست من اجل السعي للرخاء والثروات أو ترفا، ولكن حرية السعي لتحقيق 
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دور كل واحد في الكون. فهناك الغنى الذي أعطاه هللا القدرة على اصطناع  الوفاء من خلل فهم

تنظر املسيحية الى  د الغنى.الثروة من أجل أخيه الفقير الذي يحتاج ان يجد مكان يعمل فيه عن

على انه ش ئ مهم ألي ثقافة هو فهم وإدراك اهمية العمل. العمل هو هدية ونعمة  -العمل واملهنة 

بغي أن يتم تطويره مع التميز ملجد هللا. ونحن ندرك أن جميع املهن الصادقة هي شرف من هللا، وين

ا فى هذه الحياة سواء فى مجال االمور )املهنية ووسام للحياة، أن الهدايا والقدرات التى لدينا ملهمتن

 .الدعوة للخدمة( تأتي من هللا، وأن النمو والتطوير فيها يأتي من هللا /

لذلك البد ان نكون متحدين في الرأي وواجب علينا أن نشهد عن وجود املسيح وملكوته في العالم 

هو وحده يرى ما ال يرى. بعض الناس ! هناك خطر عندما نعمل اى ش ئ امام هللا ونظن انه ال يعلم 

كن أن تكون فهذا يعني أنها يم غير املنظورةيعتقدون أنهم إذا كانوا من جماعة اإليمان في الكنيسة 

. ولكننا نعرف أن حاله كنيسة العهد الجديد فى سفر االعمال هي 
ً
فى خدمة جماعة اإليمان سريا

النسبة لنا لكي نشهد للمسيح، البد ان تظهر شركة حية وتفاعل واقعي لخدمة هللا فى االنسان ب

عل مملكته مرئية. علينا علمات تظهر نور اإلنجيل الذي فينا للعالم فنحن نور العالم، البد من ج

 .، فإن لم يكن الهوتك معاش فما الفائدة منهوهذا ما البد أن تسعى الكنيسة للقيام به كل يوم

 

 !!يحة للحياة ية صحالهوتلبناء نظرة مفيدة  األفكاروصلتى ان تكون هذه  محبتيمع 

 إبراهيمرفيق القس 

 كاليفورنيا -2020مارس  9

  

 

 


