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 الالهوت: ملاذا يلجون�؟  الالهوت، ثمَّ  مَّ الالهوت، ث
 كر�س الرسون بقلم

م منذ انتقال   سها العز�ز، يف اعم  سربول، مُ   ر. يس.أ  كتورادل ظلَّت هيئة خدمات يلجون� تنمو وتتقدَّ . فقد  ٢٠١٧ؤسِّ
ال  الفر�ق  أعضاء انضم إيلنا الكث� من   ع أن �شهد،  مُ اجلدد، اذلين أضافوا إيلنا من خرباتهم ومهاراتهم. ومن  شجِّ

أيَّ مرشوع طو�ل األمد �ب أن �افظ ىلع تر��ه  بفضل جهودهم الالفتة للنظر، هذه الز�ادة يف االنتشار. ل�ن  
، فيف الكث� من اجتمااعتنا مًعا �فر�ق، أردِّد اعدًة ته األصليَّ همَّ ىلع مُ    ة، وأن �رتس من اال�راف عنها. ومن َ�مَّ

ر الالكم باطًال،  الالهوت، ثمَّ   ذلك األمر الواحد اذلي نفعله يف يلجون�: الالهوت، ثمَّ  ل�ن    الالهوت. لسُت فقط أ�رِّ
أهميَّ  ر مدى  نتذكَّ الالهوت، ليس فقط  غريض هو أن  أيًضا حلياتنا كأفراد. دعو�    تنا إلرسايلَّ ة علم  كخدمة، بل 

 . ح ذلك بمثالأوضِّ 

. فإنَّ ا رزَت املتحف الرب�طا� يف نلدن من قبل. فهو واحد من األما�ن المُ ر�مَّ  لة دليَّ بهر أن  ه ألمر مهيب ومُ فضَّ
. ل�ن يف إحدى  ات من تار�خ العالم. و� قطعة تروي قصةالعديد من األلفيَّ   �شاهد آثاًرا قديمة يعود تار�ها إىل

 . ة ال تروي بمفردها القصة اكملةً ًرا، تعلَّمت أيًضا أن لك قطعة أثر�َّ ؤخَّ ز�ارايت إىل هناك مُ 

ن آثاًرا من أشور، �شمل بعض القطع  أثر�َّ   �توي ر�ن من هذا املتحف ىلع قطعٍ  ة من بالد ما ب� انلهر�ن، تتضمَّ
  سنحار�ب ليت يعود تار�ها إىل عهد سنحار�ب، ذلك امللك الرشس اذلي نقرأ عنه يف العهد القديم. فيف عهده، اكن  ا

مصدر رعٍب للرشق األوسط، إذ فرض حصاًرا ىلع املدن، وأخضع ادلول لسلطانه. وهناك نقش يف املتحف الرب�طا�  
ون يَأُمرون  ر�ق إىل أورشليم. و�ن امللوك الوثنيُّ يتعلَّق حبصار خليش، اليت اكنت مدينة صغ�ة وحصينة، تقع ىلع الط

بنحت هذه انلقوش لالفتخار بانتصاراتهم. و� هذا انلقش، يظهر حدث قتل سنحار�ب الشنيع بل� إرسائيل    اعدةً 
 . يف خليش

أورشليم،  ىلع  للقضاء  طر�قه  يف  اكن  سنحار�ب  أن  نَعلَم  الرب�طا�؟  املتحف  عن  اغب  اذلي  اليشء  ما  ل�ن 
). وعندما أتت جيوشه لفرض حصار ىلع العاصمة، نصح ٣٧:  ١٩-١٣:  ١٨ملوك  ٢ل غزوه ململكة يهوذا (واستكما 

تروي قصة انتصار   ةة قطعة أثر�َّ يهم. وال توجد يف املتحف أيَّ ا امللك باالت�ال ىلع الرب يك ينجِّ إشعياء انليب حزقيَّ 
اًك من عند الرب أهلك جيش هذا  مال   س يقول إنَّ قدَّ سنحار�ب ىلع أورشليم ألن هذا لم �دث قط. فالكتاب المُ 

 . امللك يف أثناء الليل، فأوقف امللك محلته، واعد إىل نينوى 
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ه ال يوجد ته. وعرب أجيال إرسائيل، تناقل احلق القائل بأنَّ � تضا� قوَّ �ارب الرب عن شعبه. فلم ت�ن قوة األشور�ِّ 
 . ) ٨- ٦:  ٤٤شعياء ؛ إ٤: ٦؛ تثنية ٢٠-١: ٢٠سوى � واحد، وهو ليس إلًها صامتًا (خروج 

 أ�اديميًّا جافًا وجامًدا، لكنَّ "  لكمة "الهوت 
ً

ه تع� ببساطة دراسة اهللا، أو ادلراسة عن اهللا. وليس علم الالهوت �اال
� الهوت فاسد فهلكوا. فعلم  مسألة حياة أو موت. اكن دلى ب� إرسائيل الهوت صحيح فعاشوا. و�ن دلى األشور�ِّ 

معرفة اهللا والشخص اذلي أرسله هو دخوٌل إىل احلياة   لكِّ نفس ىلع املحك. قال �سوع املسيح إنَّ   الالهوت يضع حياة
 . )٣: ١٧ة (يوحنا األبديَّ 

هم بعد ذلك حجزوا ذلك احلق باإلثم، ومن َ�مَّ أخرب عدم  ة، لكنَّ يف ابلداية، عرف آدم وحواء اهللا معرفة حقيقيَّ 
ة عدن، رصنا بالطبيعة ة، أي حلظة طردهما من جنَّ اللحظة املأساو�َّ  إيمانهما الكون، وقىض علينا تماًما. ومنذ تلك

سة ضد اخلالق القدُّ يف معر�ة غ� مُ  وس. ووجود حروب ب� ادلول، وغياب السالم مع بعضنا ابلعض ليس سوى  قدَّ
 ل. فيا للفوىض اليت أحدثتها اخلطيَّ مظهًرا من مظاهر تمرُّدنا األوَّ 

ُ
ا أردنا أن  نفسنا. فإذألِّص بها  ة! وما من وسيلة �

واقعنا اكألحجي يأيت هذا اخلالص من خارجنا. ومن دون الهوت صحيح، يص�  أن  بد  القطع  �لص، ال  ذات  ة 
م نلا صورة عن  �وِّن صورة واضحة. فعلم الالهوت، عندما يُفَهم فهًما صحيًحا، يُ املتناثرة يف األ�اء، اليت ال تُ  قدِّ

ة أخرى، ىلع غرار الصورة  رَّ ة مجع قطع هذه األحجية مًعا مىل كيفيَّ الواقع �ساعدنا يف فهم األحجية. فهو يرشدنا إ
تداخل يف  املرسومة ىلع العلبة، حىت يتس�َّ نلا أن نفهم العالم وأنفسنا فهًما صحيًحا. وهكذا، فإن علم الالهوت مُ 

 . ة لكِّ �ال من �االت املعرفة واحلياة البرش�َّ 

ز   �شمل لكَّ ما أعلنه اهللا سواء بوجه اعم أو بوجه خاص.    ر. يس. سربول ىلع علم الالهوت بصفتهأ ادلكتورر�َّ
ً

�اال
 ل�، نُ ونظ� أبو�نا األوَّ   فالبرش مغرت�ون عن اهللا

َ
اهللا موجود،   أن �ن أيًضا حاجز�ن للحق. أجل، يعرف اجلميع  ودل

ن ا ال نعرف مَ نن هو اهللا. وألنَّ نا ال نعرف مَ ة: أنَّ هو اهللا. وتلك � مشلكتنا األساسيَّ   نمَ ل�ن ليس اجلميع يعرفون  
 .هو اهللا، ال نعرف أنفسنا 

المُ ١٩٧١يف صيف اعم    خدمات يلجون� بدأت هيئة   الواليات  الوقت نفسه اذلي اكنت  فيه من  تَّ ، يف  حدة خترج 
النسبيَّ ستينيَّ  انتشار  املؤمنون  واجه  فقد  باالضطرابات.  امل�ء  العقد  ذلك  العرش�ن،  القرن  واالضطرابات  ات  ة، 

ية يف املجتمع، والالهوت الليربايل مُ ة مُ انيَّ ة. و�نت العلماالجتماعيَّ  نترًشا يف العديد من الكنا�س والطوائف.  تفشِّ
يف بنسلفانيا، بالقرب من مدينة صغ�ة تُدىَع يلجون�، بدأت  ) Allegheny(وهناك، يف سفح سلسة جبال الليج� 

ل املؤمن� حىت يعرفوا اهللا ىلع �و أفضل وأعمق، و�ُ خدمة صغ�ة تُ  فوا اآلخر�ن بهؤهِّ . اكن هذا اجلهد اذلي بُِذل  عرِّ
املسيحيَّ  ادلفاع عن  الالكسيكيَّ للتلمذة واتلدر�ب مدفواًع برغبٍة يف  املجتمع  ة  نأمل، يف إمداد  ة، واملساعدة، كما 
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للتعلُّ  والقابل�  الفصحاء  املؤمن�  من  اإلرسايلَّ بالكث�  نطاق  توسيع  يف  أمناء  ي�ونوا  أن  إىل  �سعون  اذلين  ة  م، 
 . ب هذا العمل وسائل اإلعالم والكنا�س الكربى العظ�. وعن عمٍد، جتنَّ 

املسيحيُّ  �تيف  ايلوم،  الكنيسة  تواجهه  اذلي  واملزتايد  الرص�ح  املجتميع  العداء  االسميُّ وأمام  املشهد،  ون  من  ون 
اذلين هلم  مارس اتلوفيق ب� املعتقدات. فإن مستقبل الكنيسة ينت� إىل املؤمن�  ر الكنا�س الكربى اليت تُ وتتبخَّ 

ة. وإلصالح أي خراب، �ب أن ي�ون  شالكت اليت نواجهها � يف انلهاية مشالكت الهوتيَّ . و� املقنااعت راسخة
 . احللُّ الهوتيًّا 

سربول، وممَّن كرَّسوا    ادلكتوره عرب السنوات، ضمَّ اهللا إيلنا العديد ممَّن تعلموا ودرسوا وتبنُّوا رؤ�ة  �ن متنُّون أنَّ 
س ينمو يف الكنا�س يف لك  قدَّ ل يف الكتاب المُ تأصِّ لالهوت المُ حياتهم لنرش إ�يل الرب �سوع املسيح، ولرؤ�ة علم ا

نَّ  
َ
رَْض اماكن. أجل، إن العمل ضخم وشاق، ل�ن الوعد يقي� وراسخ: "ِأل

َ ْ
ي   لرَّبِّ اَ�ْمتَِلُئ ِمْن َمْعِرفَِة َ�ِْد    أل َكَما ُ�َغطِّ

َْحرَ ا  لِْميَاهُ ا العمل. فإ ). و�ن ُ� ١٤:  ٢" (حبقوق  بلْ �ُستَ نَّدون للقيام بهذا  خدم رجال  ن إحدى عجائب اإل�يل أن 
ومن خالل، رصااعتنا مع العالم، ومع جسدنا،    ،ة اهللا يف هذا العالم الساقط، اعمل� يفو�ساء خطاة لنرش إرسايلَّ 

 . ومع إبليس

 :قائًال  ٢: ١٢ة ، قام باتلعليق ىلع رومي"قداسة اهللاسربول بعنوان "كتور  ادلالكتاب الالكسييك اذلي ألَّفه  يف

ة � "جتديد اذلهن". يع� هذا  تغ�ِّ ع حبياة مُ ها وسيلة اتلمتُّ ة اليت أ�َّد بولس أنَّ الرئيسيَّ   الوسيلةإن  
ق، واملنضبط يف أمور اهللا. �ستديع ذلك  تعمِّ اتلعليم اجلاد، والمُ   وهو  .ال أ�رث وال أقل من اتلعليم

ت حيات ت هم ألن أذهانهم تتمرًُّسا يف لكمة اهللا. يَلَزمنا أن ن�ون أناًسا تغ�َّ  . غ�َّ

سربول الشديد ىلع تعليم الالهوت من حياة الكث��ن. فقد اكن يرى أن لك شخص  كتور ادل اهللا، غ�َّ تر��   و�نعمة
د حقن اذلهن  رَّ ة. وُ� ة سواء يف هذه احلياة أو يف األبديَّ ًدا أو رديئًا هو أمر يمثِّل أهميَّ هو الهو�. و�ونك الهوتيًّا جيِّ 

سة، و�  وعمل الروح القدس، نبدأ يف فهم طبيعة اهللا المُ   س قدَّ لمُ س اكفيًا. فبنور الكتاب االبرشي باملعلومات لي قدَّ
للمُ  يزتعزع  من جديد ت�ر�ًسا ال  تُظِهر  أن  الكنيسة  نا. ىلع  فسادنا ورشِّ ملئها، إدراك  اهللا يف لكِّ  بقداسة  ناداة 

ها دعوة لكِّ مؤمن. قم باتلخفيف من  لكنَّ ة هيئة خدمات يلجون� وحدها،  همَّ وتعليمها، وادلفاع عنها. ليست هذه مُ 
ة  ة حسنة انليَّ ات اإلرسايلَّ طبيعة اهللا، وستُضِعف بهذا من قدرتك ىلع الوصول باإل�يل لغ� املؤمن. واالسرتاتيجيَّ 

العددي فقط ألجل انلمو يم�ن أن تثمر فوائد وقتيَّ  ز ىلع انلمو  ات لن  ة، ل�ن مثل هذه االسرتاتيجيَّ اليت تر�ِّ
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ة. واال�شغال باخلدمة املتَّسم بقرص انلظر لن يدوم.  بالصحَّ   عتتمتَّ اء، ولن تزرع كنا�س  أصحَّ   اذً ة تالميتصنع ابلتَّ 
 . يتةة ألجل ز�ادة األعداد ُم ساومة الالهوتيَّ والمُ 

م إرسايلَّ   ومع ة أن شعب اهللا كثً�ا ما وجدوا أنفسهم اعجز�ن أمام ظروف خارجة عن نطاق سيطرتهم، إال أنَّ تقدُّ
. فنظ� خادم أليشع، يف تلك اللحظة المُ اهللا يف هذا العالم أمرٌ  ض فيها بنو إرسائيل للتهديد،  روِّعة اليت تعرَّ  يقي�ٌّ

 
ُ

ينَ ا"  :ر أنَّ نا. ل�ن علينا أن نتذكَّ ضدَّ   شدةحتَ لمُ رَّب باالرتعاب من غيوم وعواصف املقاومة ا� ِ
َّ

ْ�رَثُ ِمَن    ذل
َ
َمَعنَا أ

ينَ ا ِ
َّ

 . )١٦: ٦ملوك   ٢َمَعُهْم" ( ذل

م خالص شكرنا ألجل مبار�ة اهللا نلا يف املايض. ل�ن،  تصل يلجون� إىل  و�ينما   اعمها اخلمس� يف اخلدمة، نقدِّ
يبدو واضًحا أن دلينا الفرصة يك �دم شعب اهللا ىلع �و لم �دث من قبل. فهناك الكث� من العمل اذلي يم�ن  

هوت   من األشخاص إىل  املز�دنبِّه اهللا  ص�ِّ معنا يك يُ القيام به ب� األمم. أال تُ  حقيقة شخصه؟ يلتنا نرى عودًة لالَّ
احلقييق، واسرتداد الرجال والنساء، والفتيان الفتيات، لرش�تهم مع اهللا اآلب، بواسطة اهللا االبن، و�واسطة نعمة 

 . ثمرة اآلن و�ىل األبداهللا الروح القدس القديرة، وعيشهم حياة مُ 

 

 . ون�واملدير اتلنفيذي هليئة خدمات يلج الرئيس  هو  الرسون كر�س

 

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