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 س وصياغة الالهوتقدَّ دراسة الكتاب المُ 
 اكرتلون و�ن بقلم 

  ة.ة � نعم مدو�َّ ؟ اإلجابة الكتابيَّ ادً جيِّ  ا الهوتيًّ  أن ي�ون لك مؤمن يم�ن ل ون. ول�ن هل الهوتيُّ  لُكُّنا قيل إن 

  اذلي   اهللا   ألنَّ   مؤمن،  للك  وامتياز  دعوة   هإنَّ   بل  –س ليس مكنًا فحسب  قدَّ إن بناء الهوت صحيح من الكتاب المُ 
 أوَّ   منا لكَّ   قد  نعرفه

ً
  ، )٢٠:  ١  رومية  ؛٦-١:  ١٩  مزمور(  اخلليقة  خالل  من  ذاته  عن  اإلعالن  إىل  باإلضافة.  نفسه  عن  ال

نِْبيَاءِ  اآلبَاءَ " اهللا ملكَّ 
َ
نْوَ  قَِديًما، بِاأل

َ
ِخَ�ةِ يِف ابِْنِه" (عرباني� بِأ

َ
يَّاِم األ

َ
إعالن  ). ٢-١: ١اٍع َوُطُرق َكِثَ�ةٍ، لَكََّمنَا يِف هِذهِ األ

س يف تناول ايلد، ندرك أن الكم اهللا من  قدَّ س. مع وجود الكتاب المُ قدَّ ل نلا يف الكتاب المُ هذا ُمسجَّ اهللا عن ذاته  
ُموا إِ  ََفاِء" (إشعياء  خالل إشعياء ينطبق ايلوم: "َ�َقدَّ

ْ
َْدِء يِف اخل تََ�لَّْم ِمَن ابلْ

َ
. اْسَمُعوا هَذا: لَْم أ َّ ). بصفته خالق  ١٦:  ٤٨يلَ

اهللا قادر �شلك مثايل ىلع جعل نفسه معروفًا ألوئلك اذلين خلقهم ىلع    )، فإنَّ ٣:  ١ل (ت�و�ن  م األوَّ تلكِّ اللغة والمُ 
 ة.غراضه اتلواصليَّ ال يشء يُم�ن أن يعوق أو). ٢٧-  ٢٦صورته (اآليات  

، أو "اهللا")  ثيوس ، أو "اللكمة" مع  لوجوس ة  ح� يُنظر إيلها ف� حبق (اليت تر�ط ب� اللكمة ايلونانيَّ   "الالهوت "إن لكمة  
 قتتعلَّ   معرفة  أو  لكمة  ا،حرفيًّ   يع�  اذلي –  "الالهوت "  ة حال، فذلك ألنَّ نا إذا "قمنا بصياغة الالهوت" بأيَّ رنا بأنَّ تذكِّ 
 أوَّ   إيلنا   اهللا  مهسلَّ قد    –باهللا

ً
س، حينئٍذ �ب أن نؤمن  قدَّ ة بناء الهوت من الكتاب المُ . حىت عند اتلفك� يف كيفيَّ ال

ُك  coram Deoيتم أمام وجه اهللا (  احلقييق س، ألن لك الالهوت  قدَّ بما يقوهل اهللا يف الكتاب المُ  ْيَا َوَ�تََحرَّ
َ

)، اذلي به "�
 ). ٢٨: ١٧(أعمال الرسل َونُوَجُد" 

 : سقدَّ الهوت من الكتاب المُ 

س هو األساس اذلي منحه اهللا واملصدر  قدَّ س بإدراك أن الكتاب المُ قدَّ بدأ صياغة الالهوت من الكتاب المُ تذللك،  
) و�ظل ١٦:  ٣تيموثاوس    ٢س "ُموىًح بِِه ِمَن اِهللا" (قدَّ الوحيد املعصوم من اخلطأ للك الهوت حقييق. لك الكتاب المُ 

). الكتاب  ٢ز  وجَ ع به" (ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت المُ ة تمجيده واتلمتُّ هنا �و كيفيَّ "هو القانون الوحيد اذلي يوجِّ 
د  تجسِّ ة من اللكمة المُ لكمة اهللا املكتو�ة � ُمستمدَّ فإنَّ  ىلع ذلك،    س هو خطاب اهللا الشخيص ألوالده. عالوةً قدَّ المُ 

وِح    قد ت�لَّموا س  قدَّ الكتاب المُ   ابتَّ ما كُ   الرسول بطرس أنَّ   نا معلِّ سيح، اذلي أعطاها. يُ �سوع امل "َمُسوقَِ� ِمَن الرُّ
ُقُدِس" (

ْ
   �ويح و  اذلي يرف آخر، �ربنا بطرس أن هذا الروح    ). ول�ن يف موضعٍ ٢١:  ١بطرس    ٢ال

َّ
 "ُروُح  لم ي�ن إال

ي ِ�يِهْم" ( ِ
َّ

س هو رسالة �سوع املسيح إىل كنيسته (انظر  قدَّ الكتاب المُ   ). بهذا املع�، فإنَّ ١١  :١بطرس    ١الَْمِسيِح اذل
)، كذلك أيًضا تظل لكمته  ٢١:  ٥ه قام اآلن من األموات، و�عطي احلياة جلميع شعبه (يوحنا  ). و�ما أنَّ ١٦:  ٢٢؛  ٣-٢رؤ�ا  
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يْن" ( ْمىَض ِمْن لُكِّ َسيٍْف ِذي َحدَّ
َ
الٌَة َوأ "، هو لكمة  حرف ونقطةس، لك "قدَّ لك الكتاب المُ ف).  ١٢:  ٤عرباني�  "َحيٌَّة َوَ�عَّ

بَِد" (إشعياء اهللا  اهللا املعصومة، ومثل
َ
 األ

َ
  ).٢٥: ١بطرس  ١؛ ٨: ٤٠، سوف "تَثْبُُت إِىل

ن "الكتاب  إ ون العبارة القائلة بهم الهوتيُّ أنفسهم بأنَّ   يصفونلألسف، �ستبدل عدد ال ُ�ىص من األشخاص اذلين  
يقولون: "الكتاب املقدس هو  إذ  كذلك،    تيف الواقع ليس  ا ه، ولكنَّ ةبدو متشابهت  ب�لماتاملقدس هو لكمة اهللا"  

المُ البرش لإلعالن،    ختباراتال  سجل   أ�رث دهاءً من اهللا". أو �شلك    إعالنًا   ليسحبد ذاته،    ،س قدَّ ل�ن الكتاب 
المُ يقولون:   الكتاب  املقدَّ "�ش�  المُ   باعتباره سيح  س إىل �سوع  حبد ذاته، ليس    ،سقدَّ إعالن اهللا، ل�ن الكتاب 

س للكمة اهللا". لألسف، أوئلك اذلين  قدَّ من اهللا"، دلرجة أنه يتم أحيانًا تلخيصه قائل�: "�شهد الكتاب المُ   إعالنًا 
مون للكنيسة  اهللا وال يقدِّ عن  ة  للمعرفة احلقيقيَّ   س كمصدرٍ قدَّ كون بمثل هذه الصيغ �يدون عن الكتاب المُ يتمسَّ 

ْ�رَثَ ِمْن لُكِّ ُمَعلِِّ�َّ  غ�ِّ انة جوفاء. و� مقابل لك هؤالء، يُ ة وعبارات رنَّ تغ�ِّ سوى آراء مُ 
َ
 اكتب املزمور للرب قائًال: "أ

نَّ َشَهاَداتَِك ِ�َ لََهيِج" (مزمور 
َ
لُْت، أل   ).٩٩: ١١٩َ�َعقَّ

  : سقدَّ الهوت من الكتاب المُ صياغة 

س؟ ت�من اإلجابة فيما قام به دارسو  قدَّ ، كيف �ب ىلع املؤمن� أن يبنوا الهوتهم من الكتاب المُ بعد قو� هذا
نة عيَّ ة مُ كتابيَّ   نصوص ليس فقط ملع� ادلقيق وهو االنتباه  ة قرون، طبييع لعدَّ  �شلكٍ بصرٍب وصالة س قدَّ الكتاب المُ 

س بأ�مله. بعبارة قدَّ أخرى عرب الكتاب المُ   يف نصوص   املتناسقةع الروابط  سياقاتها املبارشة، ول�ن أيًضا تتبُّ يف  
إنَّ  المُ   أخرى،  الكتاب  الالهوت من  املسيح واذلي  قدَّ صياغة  �سج خيوط �تلفة من احلق اذلي مر�زه  يع�  س 

هو من اهللا، اذلي هو احلق نفسه (تثنية بأ�مله  س  قدَّ المُ   الكتاب  ألنَّ و.  متناسق  س �شلكٍ قدَّ ي�شفه نلا الكتاب المُ 
المُ   فإنَّ   لك)، ذل٣٣:  ٣؛ يوحنا  ٤:  ٣٢ أبًدا. عالوةً قدَّ الكتاب  يناقض نفسه  تتطلَّ   س ال  الكتاب  ىلع ذلك،  ب وحدة 
ز صياغة الالهوت  ر�ِّ تُ ألي آية واحدة. ذللك،    األسايسه السياق  س بأ�مله ىلع أنَّ قدَّ س أن نرى الكتاب المُ قدَّ المُ 

أو املسيح،  أو  ة،  اخلطيَّ أو  اإل�سان،  أو  س بأ�مله عن اهللا،  قدَّ سؤال: ماذا يقول الكتاب المُ ال س ىلع  قدَّ من الكتاب المُ 
فقط    س الالمتنا� ليسقدَّ ق ب�لمة اهللا؟ يقودنا عمق الكتاب المُ السماء، أو أي موضوع آخر يتعلَّ أو  الكنيسة،  

ع العديد من احلقائق اليت يم�ن استنتاجها تتبُّ إىل  س بوضوح، ول�ن أيًضا  قدَّ إىل استكشاف ما يقوهل الكتاب المُ 
المُ  الكتاب  استدالٍل جيِّ قدَّ من  "بواسطة  إيمان وستمنسرت  س  مثل عقيدة    –)  ٦وابلند    ١الفصل  ٍد والزٍم" (إقرار 

المُ  الكتاب  املتنوِّ   إىل الطر�قة، ندخل بعمق أ�رث  س بهذه  قدَّ اثلالوث. عندما ندرس  عة (أنظر  إعالن حكمة اهللا 
  ). ١٠: ٣أفسس 
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.  القدس   س صرًبا ومثابرة من صنع الروحقدَّ ة للكتاب المُ ب ادلراسة املنهجيَّ يها، تتطلَّ مثل الصالة اليت �ب أن تغذِّ 
َفْهِم" (

ْ
ُة ال م� األتقياء،  علِّ �ب أن نطلب املساعدة من المُ بل و)، يُمكننا  ١٦:  ٣بطرس    ٢عندما نواجه أشياء "َعرِسَ

س. فيف انلهاية، هم أيًضا  قدَّ الت السابقة للكنيسة حول الكتاب المُ س، وثراء اتلأمُّ قدَّ لكتاب المُ او�تب تفس�  
س، �ب أن ت�ون  قدَّ ل�ن بينما �ساعدنا هذه املصادر يف قراءة الكتاب المُ ). و ١٤-١١:  ٤عطايا املسيح نلا (أفسس  

انلهائيَّ  الروح  سلطتنا  يقوهل  ما   � المُ القدس  ة  الكتاب  الكتاب قدَّ يف  من  الهوت  بناء  عند  به.  أوىح  اذلي  س 
 قياس ستانت (يُطلق عليه  حون الربو� صلِ ر املبدأ األسايس للتفس� اذلي دافع عنه المُ س، من األفضل أن نتذكَّ قدَّ المُ 

س) واذلي تم اتلعب� عنه ببالغة يف إقرار إيمان وستمنسرت: "إن القانون املعصوم تلفس� الكتاب  قدَّ الكتاب المُ 
س نفسه: و�اتلايل، عندما ي�ون هناك سؤال حول املع� الصحيح والاكمل ألي نص قدَّ س هو الكتاب المُ قدَّ المُ 

م بد من ابلحث عنه ومعرفته من خالل مواضع أخرى تتلكَّ   ًدا بل واحًدا)، التعدِّ كتايب (املع� اذلي هو ليس مُ 
). مثلما يبحث املرء عن ك� �يف معروف ماكن وجوده،  ١وابلند    ٩الفصل  أ�رث" (إقرار إيمان وستمنسرت    بوضوٍح 

ص اذلي أرسله خلِّ يق الوحيد والمُ ا دائًما لإلهل احلقيبأمانة ي�تسبون فهًما غنيًّ اهللا فإن أوئلك اذلين يدرسون لكمة 
   ).١٨: ٣كورنثوس   ٢)، حىت أثناء تغي� الرب �سوع هلم يف نفس الوقت يلكونوا مشابه� هل ( ٣: ١٧(يوحنا 

ُ ا  يطلبه منَّ   ما   إن عمل اهللا بمحبته يظهر يف أن اهللا نفسه �ساعدنا    ). وهكذا فإنَّ ١٣-١٢:  ٢أن يعمله فينا (فيليب  برس  �
). �م  ١٣:  ١٦"روح احلق" سيقودهم إىل لك احلق (يوحنا    :�سوع رسله أنالرب  س. لقد وعد  قدَّ اب المُ يف دراسة الكت

ن دراستنا للعهدين  قدَّ نفسه اذلي أوىح بالكتاب المُ  القدس  هو رائع أن الروح س �س�ن بداخل املؤمن� و�ُم�ِّ
ْشيَاَء الَْموُْهو�ََة نَلَا ِمنَ 

َ
ة، فإن ابلاحث اجلاد يف  ). بانلعمة اإلهليَّ ١٢:  ٢كورنثوس    ١اِهللا" (  القديم واجلديد "نِلَْعرَِف األ

من مجيع الطرق اليت يبارك    استفادة اكملةالصادق يف سعيه لقيادة الروح القدس، واذلي �ستفيد  وس،  قدَّ الكتاب المُ 
سوف   –اليت يتم الوعظ بها، ورش�ة املؤمن�، والصالة  اهللا  بما يف ذلك االستماع األسبويع للكمة–بها اهللا كنيسته  

  ).٢٠: ٤؛ مرقس  ٢٣: ١٣و�أيت بثمر كث� (مىت  ة اهللايفهم لكم

 : سقدَّ احضار الهوتنا إىل الكتاب المُ 

ة. يف بعض األحيان كتابيَّ الاتنا غ�  س عن غ� قصد حت�ُّ قدَّ نا قد �ُسقط ىلع الكتاب المُ ي�من اخلطر دائًما يف أنَّ 
   ،فيه  موجودة   غ� ،  بإقحام معا� إىل انلص نقوم  

ً
  ىلع   اهللا  انترص  مثلما   ول�ن.  انلص   استخراج احلق من   من   بدال

  اخلاطئة   االفرتاضات  وتصحيح  كشف  ىلع  قادرة  لكمته  فإن  كذلك   ،)١٧-١٥:  ٥  رومية(  املسيح  خالل  من  خطايانا 
  س. قدَّ قراءتنا للكتاب المُ   رثي االفرتاضات املختلفة ال ت  بأنَّ   نتظاهرا أن  ا، إذن، ال ينبيغ نلرضها هلا. عمليًّ �  اليت

 من ذلك، �ب أن نعمل ىلع �شكيل افرتاضاتنا من قراءتنا املتأنيَّ 
ً

س. يف الواقع، السيع  قدَّ ة ملا يقوهل الكتاب المُ بدال
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ننا �شلٍك   تلوضيحة،  إلحضار إطار الهو� مدروس، قائم ىلع أسس كتابيَّ  أفضل من إدراك مىت ي�ون    انلص يُمكِّ
أفضل    الكتايب "غ� متوافق" مع افرتاضاتنا السابقة، وهذا سوف يدفعنا إىل العمل ىلع توافق تفك�نا �شلٍك   انلص 

فحص وتقييم مستمر للمنظور الالهو� اذلي    ، و� "اتلفس�دوَّامة  س. وانلتيجة � نوع من "قدَّ مع الكتاب المُ 
  ر منظورنا الالهو� باستمرار.س، حبيث يتطوَّ قدَّ من قراءتنا للكتاب المُ  ناهشلكَّ 

تعلَّ  املثال، ر�ما  ). هذه املعرفة، مهما اكنت  ٥:  ٣يوحنا    ١ة (ؤمن جديد أن املسيح مات ل�فع اخلطيَّ م   مَ ىلع سبيل 
لقديم. وفجأة، عند قراءة عرباني�  ة املوصوفة يف العهد ايقرأ من خالهلا عن اذلبائح ايلهوديَّ   عدسة �دودة، تصبح  

يَْرَ�ُع َخَطايَا")، تتطوَّ   ٤:  ١٠ ثَِ�اٍن َوُ�يُوٍس  َدَم  نَّ 
َ
أ نَُّه َال ُ�ْمِ�ُن 

َ
أن: اذلبائح يف   ة جديدة و�رؤ�ة الهوتيَّ دليه  ر  ("أل

إىل إرسائيل اكنت   الفعَّ   �ش�  اذلبيحة  املسيح، اذلي هو  اخلطيَّ ميجء  الوحيدة عن  ).  ٢٦:  ٩؛  ٢٧:  ٧  ة (عرباني�الة 
("ُهوََذا مَحَُل   ٢٩:  ١ج إعالن يوحنا املعمدان يف يوحنا  س، ورساعن ما يتوهَّ قدَّ و�ذلك تزداد معرفة املؤمن بالكتاب المُ 

َعالَِم!
ْ
ي يَْرَ�ُع َخِطيََّة ال ِ

َّ
  ) ىلع الصفحة بإرشاق جديد. " اِهللا اذل

 : سقدَّ صياغة الالهوت من الكتاب المُ ة  ثمر

المُ   املجيديدور حول اهللا    احلقييقإذا اكن الالهوت   الكتاب  س، فإن صياغة الالهوت هو هدف  قدَّ اذلي أعطانا 
ا يف س. ل�ن إعالن اهللا جاء إيلنا لغرض أس�، أال وهو أن نعرف اهللا شخصيًّ قدَّ مناسب للك قراءة للكتاب المُ 

. عندما نقرأ  �سيادته ين اهلدف� مًعا عن طر�ق تصميم  املسيح ونعبده بر�اط الرش�ة. شكًرا هللا، فقد ر�ط اهللا هذ 
المُ  الُمقدَّ قدَّ الكتاب  فإن دراستنا ستُغذِّ س من أجل الالهوت  فيه،  العبادة  م  يُ احلقيقيَّةي  قه  فرِّ . وما مجعه اهللا، ال 

  .إ�سان

 

مساعد   أستاذ  هو  و�ن  اكرتلون  وادلفاعيَّ لادلكتور  انلظا�  الالهوت  ب�ليَّ علم  وستمنسرت  ات    بمدينة الهوت  لة 
 فيالدلفيا.

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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