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 ا حتت قيادة الروح القدسدراسة الالهوت معً 

�ل وعوده اخلاصة بعرص ما بعد احلداثة، لقد ترك اجلماعة. � لكمة غر�بة ايلوم، داخل الكنيسة وخارجها. 
أة، �تمعاتنا �االستبداديَّةر من قيود اهليالك باتلحرُّ  . هلذا السبب يبحث اجلميع عن اجلماعة. و�دوعة، ووحيدة، زَّ

رة � أننا مازنلا ة لعرص ما بعد املسيحيَّ ة يف اثلقافة الغر�يَّ املفارقات الرئيسيَّ  ومع ذلك، واحدة من  يَّةالفرد�شدة  نقدَّ
 الفتقارنا للجماعة.  بينما يف ذات الوقت نأسف الصارمة

من تأث� اثلقافة  ليست �صنةمنا أن الكنيسة يشء، فقد علَّ منا أي ب�ل تأ�يد، إن اكن تار�خ الكنيسة قد علَّ 
أن تُرى فكرة دراسة الالهوت �شلك مجايع ىلع أنها فكرة غر�بة، إن لم ت�ن  املدهش. فليس من املحيطة بها

لك من الكتاب املقدس وتار�خ الكنيسة أن الروح منا يعلِّ ة. ول�ن جديدة ىلع اإلطالق، يف الكنا�س اإل�يليَّ 
 )، بل الكنيسة كجماعة.٤: ٨أفراًدا فقط رومية  املؤمن�قدس ال يرشد ال

 :األساس الكتايب

د، �تاج أن نضع األساس الكتايب اذلي امليض قدًماقبل  ، فحسببأن الروح القدس ال يعمل يف األفراد ادِّاعئنا  يؤ�ِّ
ة بما أرجو أن ي�ون بعض اتلطبيقات العمليَّ  اخلتامقبل  اطروحتناحالة الختبار  سنتناولبل يف الكنيسة كلك. ثم 

 دراستنا.من 

من املؤمن�.  ة�ليَّ إىل �موعة ون ينضمُّ سبإيمانهم باملسيح، البرش  قرأنه عندما ي �شلك شامل العهد اجلديد يعلِّم
سبيل املثال، يعطي  إن قُرأ ىلع أي �و آخر. ىلع سيكون غ� مفهوممن العهد اجلديد إن الكث�  أقوليف احلقيقة، 

). عالوة ىلع ذلك، ١٨: ١٨موهم مىت �سوع القدرة ىلع قبول أو رفض األشخاص من ملكوت اهللا للرسل وملن يعلِّ 
 مسبًقا من الرب للكنيسة تفرتض من هذه الوصايا ). لك٢٠: ٢٨مهم د اتلالميذ ثم أن نعلِّ يوصينا �سوع أن نعمِّ 

  .�ستقبلهموجود كنيسة يك 

، ٢: ١ورنثوس ك ١، ٧: ١ة ىلع سبيل املثال: رومية ليَّ �ة رسائل بولس موجهة لكنا�س أغلبيَّ  املدهش أنليس من 
يف العموم إرشادات � ، من القسوسة، بالرغم من أنها موجهة ألفراد ). و�املثل، حىت الرسائل الرعو�َّ ١: ١أفسس 

: ٥�سالونييك  ١، ١٦: ٤قرأ رسائله يف الكنا�س كولويس ة. يأمر بولس أن تُ يَّ ة اخلدمة يف الكنيسة املحلحول كيفيَّ 
 ة.) و�فرتض أن أوامره العديدة ذات "بعض�م بعًضا" ستُسمع يف الكنيسة املحليَّ ٢٧
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رحلتها  أثناء، يرشدها ةال يف الكنيسم بوضوح أن الروح القدس فعَّ واحد يعلِّ  نٍص ول�ن دعونا نر�ز للحظة ىلع 
 س�سالنن بأن موته ال يع� نهاية خدمته. ��سوع تالميذه املحارص طمأن، ٣١-١٥: ١٤ة هذه احلياة. يف يوحنا يف بر�َّ 

رون ما قاهل �سوع مهم الروح القدس و�علهم يتذكَّ سيعلِّ و). ١٦اآلية هو واآلب الروح القدس يلكون معهم لألبد 
 ).١٣: ١٦س�شدهم يف لك احلق  أن الروح القدسموضًحا �مل �سوع حديثه ثم أ). ٢٦ اآلية

ولم يأيت مرة بصيغة  ٣١-١٥: ١٤ مرة تقر�بًا يف يوحنا �أن ضم� املخاطب "أنتم" �ُستخدم ثالث امللف للنظرمن 
ألفراد فقط بل لكنيسته. قاد ل يساجلمع دائًما. ملاذا؟ ألن �سوع يعد بإرشاد الروح القدس لصيغة هو بفاملفرد. 

نفس ث يتحدَّ اليت أصبحت العهد اجلديد.  األسفار لكتابةوعد �سوع هنا، ل وفًقاخر�ن، الروح القدس الرسل وآ
 ةالكتابيَّ  وصث من خالل انلص)، ولكنه يتحدَّ بالطبع ،الروح من خالل هذه اللكمات ايلوم إىل جانب العهد القديم

بمعزل عن اآلخر�ن،  تتمة أبًدا أن املسيحيَّ ، بل لكنيسته أيًضا. لم ي�ن القصد من اتللمذة فحسبألفراد لال 
اذلين وهبهم الرب  أوئلك، وثانيًا من خالل أوالً  القدس الروحببها  املوىحول�ن يف خضوع، للمسيح وللكمته 

 .)٧: ١٣عرباني�  ؛١٢-١١: ٤لكنيسته يلخدموا بمواهب اتلعليم والوعظ انظر أفسس 

 :ةالسابقة اتلار�يَّ 

جيًدا عرب تار�خ الكنيسة.  موثَّقة، ول�ن املمارسة داخل اجلماعةة دلراسة الالهوت سابقة كتابيَّ ال يوجد فقط 
د األجزاء حول تار�خ الكتاب املقدس يف كتابه الضخم املتعدِّ ) Hughes Oliphant Oldأويلفانت أودل  زيقدم هيو

الالهوت. كتب  تقديمة كيفيَّ من خالهل رسل م �سوع والتعلَّ  ياتلار�يخ اذل عن الوضعوالوعظ يف الكنيسة، صورة 
قراءة اللكمة والوعظ  فقط من خالل يسة اليت أىت منها �سوع والرسل خدمة اللكمة لايلهوديَّ اكنت تمارس قائًال: "

 بعبارة أخرى، اكن يتم تدر�س .�"نتظمة يف مدارس الرابيَّ مة دراسيَّ  جلسات من خالل بل أيًضا ،بها يف املجامع
 ةالشفهيَّ  ايلداتلقأيًضا  تعلَّموا جيًدا. عالوة ىلع ذلك، فإن ر�نا ورسله قد قديًمايف إرسائيل  اجلماعة داخلالالهوت 

 د مرة أخرى ىلع الرت�� اجلمايع للتفس�.من اتلعليم العربي، ما يؤ�ِّ  أساسيًّا ، واليت اكنت جزءً هللمدراش وامليشنا

 األسفار املقدسةعلماء من ايلهود. ي�تب أودل قائًال: "إن دراسة لل فقط صًصا� انلوع من ادلراسة لم ي�ن هذا
 و�هجة سماو�َّة اقدسً م واجبًا بل اكنت�، أو ألي منصب مه�. لرابيِّ الكهنة أو ل �صصةواتلقليد لم ت�ن مهمة 

أي أن دراسة الكتاب املقدس  نفسه؛يف الكتاب املقدس بالفعل اتلوازن اذلي رأيناه هنا الحظ  ."متديِّنللك يهودي 
 ة أيًضا. ة مشرت�ة وفرديَّ مجاعيَّ  عمليَّةاكنت 
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هناك،  أثناء وجودهإرسائيل.  إىله من رحلته األو� ة قديمة. اعد صديق تلوِّ ظاهرة يهوديَّ  �رد ولم ي�ن هذا األمر
صدييق  روىالسبت ايلهودي.  عشية يوم احلاخاماتيف املدينة القديمة مع �موعة من غذائيَّة وجبة تناول ع بتمتَّ 

تناقش احلاخامات اآلخر�ن يف ة. ثم عرب�َّ لغة الجزًءا من العهد القديم بال الرئييس اخاماحل قرأما حدث. يف ابلداية، 
من السفر،  مرهًقاصف مساًء. ولكونه حوايل الساعة اثلامنة وانل هالك العمليةن دقيقة. بدأت �ملدة عرش هذا اجلزء

مازالوا مستمر�ن بقوة. يف ايلوم اتلايل، رأى  اخاماتاكن احل بينما، مساءً  صدييق أخً�ا يف الساعة احلادية عرش اغدر
 .صباًحا كعادتهماثلانية  الساعة يف حوايل واانته همأناذلي أبلغه ىلع الفور ، اخام الرئييساحلصدييق 

م من املصلح�  .ةكتابات املصلح� األدلة الاكفية ىلع استمرارهم يف دراسة الالهوت بهذه الطر�قة ايلهوديَّ  تقدِّ
ثم بداية من املفرس�ن ايلهود األوائل إىل آباء الكنيسة  ، اكنوا يف حوار مع لك شخٍص �وحىت اتلطه��ِّ األوائل 

لم �علوا  يف ح�موا من كتابات املايض ن ابلاق�، ولكنهم تعلَّ الالهوت بمعزل عأبًدا الُكتّاب املعارص�ن. لم يدرسوا 
 السلطة املطلقة للكتاب املقدس.  بأي حال من األحوال هذه الكتابات تعوق

: "هم... افرتضوا أهمية صوت الكنيسة قائالً  نهج املصلح�) Richard Mullerاملؤرخ ر�تشارد مولر يلخص 
لمفرس�ن، يف كتب اتلفس�، أن �ستش�وا تفاس� اتلقليد األقدم، لصيحة انلوخصوًصا يف احلوار اتلفس�ي... اكنت 

 من األفضلىلع هذا األساس،  ."لإلرشادبل كمصادر سليمة الكنيسة الاكثويلكيَّة بروما فهوم مليس كسلطة ب
 أ�بتها.حة األو� اليت صلَ الكنيسة المُ  أسلوب أن حتايكاحلديثة ة لكنيسة اإل�يليَّ ل

 :ةاتلطبيقات العمليَّ 

من  هناك الكث�إن اكن الروح القدس يرشد شعب اهللا، فلماذا  �،طرح هنا تُ  اليت ةالرئيسيَّ  ر�ما ت�ون األسئلة
وصعب. دعو�  مرشوعطو�لة؟ هذا سؤال  لفرتة همةاحلقائق املالكث� من األخطاء يف تار�خ الكنيسة، وملاذا ُدفنت 

 .فكرت�من خالل  اإلجابةأحاول 

). يتنبأ الرسول بولس باليشء ١١: ٢٤ة ستصيب الكنيسة دائًما حىت عودته مىت أوًال، يوضح ر�نا أن اتلعايلم الغر�بَّ 
)، بينما قىض يوحنا الرسول رساتل� من رسائله اثلالثة مر�ًزا ىلع ٤-٣: ٤تيموثاوس  ٢ ؛٢٩: ٢٠ الرسل النفسه أعم

أنبياء كذبة، وديانات اكذبة، وتعايلم اكذبة خترب  من وجود، ال �ب أن نندهش لك. ذلاملعمل� الكذبةمشلكة 
 يف الكنيسة األو�.ا األمر شائًعا . اكن هذادهاإل�يل وتهدِّ رسالة 

املقدامون من أن  يف كنيسة رومااملدافعون الاكثويلك  �شتيكعقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده هذه املشلكة. ح توضِّ 
وىلع الرغم من أن اإلجابة ة جديدة يف تار�خ الكنيسة. و�سألون: "أين اكنت قبل اإلصالح؟" نتيَّ االعقيدة الربو�ست
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عقيدة ذا الأن السؤال يفرتض �شلك غ� دقيق الغياب الاكمل هلو، ةاملقال ههذ هذا السؤال تتجاوز نطاقالاكملة ىلع 
واسع  ا�شقاقال �ب أن نقلق من هذا االعرتاض. فيف انلهاية، اكن بولس يتعامل بالفعل مع إال أنه قبل اإلصالح، 

لقرن األول. عالوة ىلع ذلك، فإن القراءة الشاملة اتلرب�ر باإليمان وحده يف كنيسة غالطية يف ا عن عقيدةانلطاق 
 القو�ةر أن نعمة اهللا اخلطية جتعلنا نفكِّ فع هذا انلوع من اخلطأ العقائدي. منا أن نتوقَّ اجليدة للكتاب املقدس تعلِّ 

اتلرب�ر باإليمان وحده يف كنيسة العصور الوسطى ال يدل  اختفاء عقيدة. إن ال يم�ن تصديقه�شلك  صاحلة جًدا
 بل ىلع تأ�يد حتذيراته السابقة.القدس ىلع غياب الروح 

من اتلعايلم اخلاطئة؟ قد ال نعرف الكث� سيادة اهللا. ملاذا سمح بالعودة إىل ببساطة علينا ثانيًا، و� اخلتام، �ب 
مور األ �ريأما �ن فلسنا كذلك. لقد اختار أن  ،م: اهللا يلك السيادةدة، ولكننا نعرف السبب العااألسباب املحدَّ 

 حدودة.املحكمته العظيمة وغ� أمام  لضعيففهمنا ا يفبهذه الطر�قة، و�ب علينا أن �سجد 

بها الرغم من أننا قد ال نفهم طرق اهللا، إال أنه يمكننا أن نثق ىلع ر أنه نتوقف هنا. دعونا نتذكَّ  دعونا أالولكننا 
يف  صمدونجد، فإنهم سيإىل املأنه بينما يرشد شعبه بروحه بمجيعها. ألن ملك الكنيسة، ر�نا �سوع املسيح، وعد 

ندرس الالهوت  و�ناخلادلة، ) John Owenب�لمات جون أو�ن  نلتشجع مجيًعا، لكالعالم. ذل خرابمواجهة لك 
 كأفراد و�شلك مجايع مشرتك:

إىل ل تفس� أي جزء من الكتاب املقدس بدون اتلوسُّ  ،و�شلك رس� ،ليك يأخذ إ�سان ىلع اعتقه
اكتشاف احلق من  هل؛ وال أتوقَّع جًدا بغيضوحتت إرشاده هو أمر القدوس بروحه  متعلَّ يهللا أن ا

 من قدراته.  ب�ث�أ�رب يف عمٍل  تعجرفم �شلٍك  شاركأي شخص �قبل 

 

ساوث  يف والية كولومبيا، بمدينةة األو� لتلمذة يف الكنيسة املشيخيَّ ل رش�ك قسيسر هو �فلور يلئجرباادلكتور 
 .)Solid Ground "الراسخ األساسو" )Atonement "الكفارةهو �رر كتايب "واكرويلنا. 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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