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 ة الهوت واحلياة ايلوميَّ علم ال
 توماس دير�ك بقلم 

م ابليور�تا� و�ليام ب���   . باَر�ة إىل األبد"تعر�ًفا شهً�ا لعلم الالهوت بأنه "علم احلياة المُ  (William Perkins) قدَّ
و�ما أن احلياة  ."علم احلياة ألجل اهللا" ه، داعيًا علم الالهوت بأنَّ (William Ames) وتمثَّل به معارصه، و�ليام إيمز

  .ًدا بل وأن ي�ون الهوتيًّا جيِّ   –ألجل اهللا واجٌب ىلع لك مؤمن، ومصدر لفرحه، فع� لك مؤمن أن ي�ون الهوتيًّا  
ة من رسائل بولسة بوضوح من خالل األمثلة اثلالثة اتلايلة المُ تتج�َّ الصلة ب� علم الالهوت واحلياة ايلوميَّ   . ستَمدَّ

، يف كنيسة فيليبِّ وَّ أ
ً

دت� ُذِكرتا باالسم يف الرسالة، وشعر بولس بوجوب عالج هذه املشلكة ، حدث نزاٌع ب� سيِّ ال
ل�ن بولس اكن   .ر�ما اكن هذا صحيًحا   .فاحلمىق ير�ضون إىل حيث ختىش املالئ�ة أن تذهب  .)٢:  ٤(فيليب  

، و�ن صيت الكنيسة وشهادتها ىلع املحك، ولم ي�ن من امل
ً

 . ها لم حتدثم�ن جتاُهل املشلكة و�أنَّ رسوال

د ابن اهللا األز�،  وماذا فعل بولس؟ استخدم أ�رب قدر م�ن من الالهوت اذلي أمكنه حشده، مُ  ثًا عن جتسُّ تحدِّ
ي ا" ِ

َّ
"، األمر اذلي ر�ما اكن معناه  ِهللا،اإِْذ اَكَن يِف ُصوَرةِ    ذل ِ�ِ 

ً
ْن يَُ�وَن ُمَعاِدال

َ
ك  هو أنَّ   لَْم َ�ِْسْب ُخلَْسًة أ ه لم يتمسَّ

د (فيليبِّ  فمع أن �سوع اكن "� حق من � حق، مولود غ�    . )٦:  ٢  بالهوته إىل حدِّ رفض وضع نفسه يف اتلجسُّ
"، مثلما يقول قانون اإليمان انليقاوي اذلي يعود تار�ه إىل اعم  لكُّ يشءٍ   اكنَ   هِ ، اذلي بِ رِ يف اجلوهَ   ، مساٍو لآلِب �لوقٍ 

ْخَ� َ�ْفسَ م، لكنَّ ٣٢٥
َ
ة، أحجمت الكث�  لكمة "أخ�" �فوفة باملخاطر الالهوتيَّ   وألنَّ   . )٧ُه، آِخًذا ُصوَرَة َ�بٍْد" (اآلية  ه "أ

 من ذلك لفًظا ُ� مَ ستخدِ ة هلا، مُ من الرتمجات عن وضع الرتمجة احلرفيَّ 
ً

ًفا (ىلع سبيل املثال، "جعل نفسه بال ة بدال فَّ
نًا   �رثاذلي �ن بصدده جدير بدراسة أ  انلص هذا    .ة) اسم أو صيت"، حبسب ترمجة امللك جيمس اإل�ل��َّ  تمعُّ

د فيما ي� ىلع فكرته الرئيسيَّ   (ومنك وم� أيًضا)  فقد أراد بولس من أهل فيليبِّ  .ةوتفصيًال، ل�ن يَلَزمنا أن �شدِّ
 َما ُهَو نِلَْفِسِه، بَْل لُكُّ َواِحٍد إِ 

َ
 َ�نُْظُروا لُكُّ َواِحٍد إِىل

َ
يًْضا أن ي�ون هلم فكر املسيح: "ال

َ
 َما ُهَو ِآلَخِر�َن أ

َ
  لْيَُ�نْ فَ   .ىل

ِفْكرُ ا ِ�يُ�ْم َهَذا 
ْ
يا   ل ِ

َّ
يًْضا" (اآليتان  لَْمِسيِح ايِف   ذل

َ
د الضخمة من أجل  فقد استُخِدمت عقيدة اتلجسُّ  .)٥-٤�َُسوَع أ
،ااحلديث عن االتضاع، أي من أجل تقديم "  َقِّ

ْ
ِيا حل

َّ
 .) ١: ١" (تيطس تلَّْقَوى اُهَو َحَسُب   ذل

ورشليم، و� القضية  ة يف أتأملِّ أراد بولس أن تُظِهر هذه الكنيسة إحسانًا جتاه الكنيسة المُ   . يف كنيسة كورنثوس   ثانيًا،
وما احلافز اذلي أمكنه استعماهل لتشجيعهم ىلع    .)٩-٨كورنثوس    ٢اليت شغلت ذهن هذا الرسول بلعض الوقت (

اكن   العطاء،  هلذا  أخرى  أهداف  ب�  من  �سخاء؟  (   منالعطاء  إيمانهم  "حقيقة"  ىلع  يربهن  أن  عطائهم    ٢شأن 
دا كما لو أن بولس يناشد فيهم كرب�اءهم: فلم ي�ن أهل  ، بانلص و� إحدى أجزاء هذا    .) ٢٤،  ٨:  ٨كورنثوس  

ة  ة اكنت ُحجَّ ة بولس الرئيسيَّ إال أن ُحجَّ  .)٥-١ :٩كورنثوس ير�دون أن يظهروا بمظهر يسء أمام كنا�س الشمال (
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ْجِلُ�ُم    لَْمِسيِح،اَ�ْعِرفُوَن نِْعَمَة َر�ِّنَا �َُسوَع    نَُّ�مْ ة: "فَِإ الهوتيَّ 
َ
نَُّه ِمْن أ

َ
ْم بَِفْقِرِه (   ْ�تََقرَ اأ

ْ�تُ
َ
، ليَِكْ �َْستَْغنُوا أ :  ٨َوُهَو َغِ�ٌّ

د من أجل توضيح مسألة عمليَّ  ةٍ فمرَّ   .)٩  . ةأخرى، استُخِدم اتلجسُّ

ث فيهم عن طبيعة وشلك اإل�يل، أوضح جيِّ  .يف كنيسة رومية  ثاثلًا، ًدا  بعدما كتب بولس أحد عرش أصحاًحا حتدَّ
ْذَهانُِ�ْم"  الشلك اذلي يم�ن أن تبدو عليه اتلقوى العمليَّ 

َ
ون "بِتَْجِديِد أ ة: أنتم (يا مؤم� كنيسة رومية) ستتغ�َّ

ة  ة، أي: إظهار املحبَّ ولس إىل مؤم� رومية هو اتلقوى العمليَّ ب  رسالة فقد اكن اهلدف األسايس من    .)٢-١:  ١٢(رومية  
(اآليتان  األخو�َّ  (اآلية  ١٠-٩ة  الكسل  من  واتلخلُّص  (اآلية  ١١)،  والضيقات  اتلجارب  يف  الصرب  و�ظهار   ،(١٢ ،(

القدِّ  الضيافة (اآلية  واملساهمة يف احتياجات    ةألهميَّ )، واالمتناع عن اتلفاخر و�براز ا١٣�س� من خالل ُحسن 
)،  ١٨ساملة مع القر�ب (اآلية  )، والسلوك بأ�رب قدر م�ن من المُ ١٧)، وفعل أمور حسنة (اآلية  ١٦ة (اآلية  اذلاتيَّ 

ال يم�ن أن ي�ون األمر عمليًّا أ�رث    .) ٢١)، واتلجاُوب مع الرش دون انتقام (اآلية  ٢٠-١٩و�طعام العدو (اآليتان  
 . من ذلك

فما مدى كون الالهوت عمليًّا؟ نلنظر إىل العظة ىلع    .لِّصها يف ُ� مارس احلكمة اليت رآهبولس اكن فقط يُ   ل�ن 
  . ةاكنت نظرة �سوع إىل القداسة نظرة ماديَّ   .ةاجلبل، اليت تتضمَّن تغطية �سوع الشاملة للك جوانب احلياة ايلوميَّ 

ث �سوع عن األع� واأليدي  .ًضا فاتلقد�س ال �دث فقط داخل أذهاننا، بل يف أجسادنا أي ، وعن األرجل  فقد حتدَّ
و� حديث    . ا للتعب� عن القداسةة، و�مَّ ا الرت�اب اخلطيَّ والغرض من ذلك هو أن �ستخدم أجسادنا إمَّ   .والشفاه

أنَّ  افرتض  املثال،  سبيل  ىلع  الشهوة،  عن  ايلُ �سوع  عيننا  نقلع  أن  �ب  ايلُ نا  يدنا  نقطع  أو  من  م�   
ً

بدال م�، 
 ) ٣٠-٢٧: ٥خاطئة (مىت  يف أفعالٍ  ما استخدامه

ا� من القلق؟ وهل �ساورك القلق حيال قوتك ايلو�، ىلع �و يويح بافتقارك إىل اثلقة يف أبيك السماوي؟ تع  هل
 
ُ

وأنت   .فاهللا يعت� بها   .ةعة بالصحَّ تمتِّ ة ومُ ف� تبدو قو�َّ   . لِّق يف حديقتك لكَّ يومألِق نظرة إذن ىلع الطيور اليت حت
اها؟ قل  ًما إيَّ ضخِّ ذ برؤ�ة خطاياهم، مُ ًما ىلع اآلخر�ن، وتت�َّ هل تصدر أحاك   .)٣٤-٢٥:  ٦بالنسبة هل أفضل منها (مىت  

كذلك، اعمل اآلخر�ن باحرتام، مثلما  .)٦-١: ٧نلفسك إذن: "هكذا أم�ن أن ي�ون حايل لوال نعمة اهللا" (انظر 
 ) ١٢ة (اآلية واسلك حبسب القاعدة اذلهبيَّ  .ترغب يف أن يعاملوك 

لُوا ُ�ْعَطْوا �سوع قائًال الرب  وََعد    .أيًضا موضوع اإلرشاد  نلأخذ
َ
ُدوا   .: ِاْسأ ِ

َ
نَّ لُكَّ َمْن   .ِاقْرَُعوا ُ�ْفتَْح لَُ�مْ   .اُْطلُبُوا جت

َ
ِأل

ُ" (مىت  
َ

ُد، َوَمْن َ�ْقَرُع ُ�ْفتَُح هل ُخُذ، َوَمْن َ�ْطلُُب َ�ِ
ْ
ُل يَأ

َ
: "َ�ْهِديِ�"  ونومثلما يقول املزمور اثلالث والعرش  .)٨-٧:  ٧�َْسأ

أبانا السماوي، اذلي هو راعينا وملكنا، سيمنحنا احلكمة واتلمي� ال�ين �تاج    ل بأنَّ ويح هذا الفعيُ   .) ٢(اآلية  
ف عن  أبانا �بنا، وال ينوي اتلوقُّ   فإنَّ   . دهمجِّ إيلهما الختاذ القرارات السليمة، حىت �سلك يف هذه احلياة ىلع �و يُ 
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    .لكمته إلزاًما عليه  �ونوعهده يضمن أن ت   .أن �بَّنا 
َ

)، وليس إىل سبل  ٣:  ٢٣" (مزمور  لرِْبِّ اُسبُِل  وهو يهدينا "إِىل
بل تلك األمور حتدث �سبب عدم إصغائنا   .ةة إىل أفعال غ� الئقة أو إىل اخلطيَّ فهو لن يهدينا ابلتَّ   .ضلِّلةاإلثم المُ 

 .ليست � األفضل ياراتللكمته، أو �سبب عدم صالتنا طلبًا للحكمة، أو �سبب استسالمنا خل 

 :ةالعناية اإلهليَّ الوضوح وعقيدة  عقيدة

أيِّ حدٍّ يم�ن أن ي�ون علم الالهوت عمليًّا؟ نلدرس مًعا عقيدت�، وهما عقيدة الوضوح، وعقيدة العناية    إىل
 . ةاإلهليَّ 

يُ )  perspicuity(  الوضوح الهو�  مصطلح  "العاديِّ هو  املؤمن�  أن  حقيقة  عن  الكتاب  عربِّ  قراءة  �ستطيعون   "�
س،  قدَّ م للوسائل الصحيحة (العظات، واألدوات املساعدة دلراسة الكتاب المُ هم باستخدامهس بمفردهم؛ وأنَّ قدَّ المُ 

"اكٍف" (ل�ن ليس بالرضورة    )، يمكنهم الوصول إىل فهمٍ وتلوك يب�، و�تب اتلفس�، وحىت �لة ت واملرشدين الروحيِّ 
القت    . )٧، وابلند  ١فصل  ال للخالص" (إقرار إيمان وستمنسرت    ...شامل) تللك "األمور اليت يَلَزم معرفتها   إىل فهمٍ 

تاًحا للجميع، بل اكن س مُ قدَّ عارضًة يف كنيسة القرون الوسطى، عندما لم ي�ن الكتاب المُ هذه الفكرة باتلأ�يد مُ 
لغةٍ  يفه  �صوًرا يف  كأداةٍ   مها ال  �ُستخَدم  و�ن  ادلين،  رجال  والسلطة    سوى  ابلاباوات  بقيود سلطة  انلاس  لر�ط 

ُ   .ةالكنسيَّ  س، ونقرأه باستمرار، وننمو يف مارستنا تلطبيق تعايلمه  قدَّ مُ عنا عقيدة الوضوح ىلع أن �ب الكتاب ال شجِّ �
ة،  املؤمن� انلبالء يف كنيسة ب��َّ   ئلكعلِّمنا أيًضا بأن نتشبَّه بأوو� عقيدة تُ   .وفرائضه، يف سلوك منظور وملموس 

لَكَِمةَ ا"قَِبلُوا    :هماذلين وصفهم لوقا بأنَّ 
ْ
ُكتَُب ا بُِ�لِّ �ََشاٍط فَاِحِصَ�    ل

ْ
ُمورُ ا ٍم: َهْل َهِذهِ  لُكَّ يَوْ   ل

ُ ْ
َهَكَذا؟" (أعمال الرسل    أل

١١: ١٧(. 

فه  و�ُ   .ه حق مسييح أسايسس، لكنَّ قدَّ ستخدًما يف الكتاب المُ ة؟ ليس هذا املصطلح مُ � عقيدة العناية اإلهليَّ   وما  عرِّ
 :إقرار إيمان وستمنسرت اكتلايل 

لك املخلوقات، و� األفعال،   م، و�ضبُطه، و�ُنظِّ اخلالق العظيم للك األشياء هو �مل، و�ُوجِّ   اهللا
ة احلكمة والقداسة، حسب سابق و� األشياء، من كب�ها حىت إىل صغ�ها، بواسطة عنايته لكيَّ 

وعدهل،    ،، ملدح �د حكمته، وقدرته�ِّ تغ معرفته املعصومة من اخلطأ، ورأي مشيئته احلر وغ� المُ 
 ) ١، وابلند ٥(الفصل  .وصالحه، ورمحته
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ق ة إىل بعض القضايا شديدة الصعو�ة (ىلع سبيل  اإليمان هذا عن العناية اإلهليَّ الفصل اذلي ورد يف إقرار    يتطرَّ
م اهللا يف اتلار�خ، وعالقة ذلك حبر�َّ  ة اإل�سان و�وجود الرش)؛ ل�ن اكن هدفه األسايس هو أن  املثال، طبيعة حت�ُّ
 . بها  قبل حدوثه، و�الطر�قة اليت �دث  نيطمئننا بأن ال يشء �دث دون أن �شاء اهللا حدوثه، م

لُكَّ   ٢٨:  ٨ة هو تعبٌ� عن ترص�ح بولس يف رومية  هذا اتلعر�ف للعناية اإلهليَّ   باختصار، نَّ 
َ
أ َ�ْعلَُم  ُْن 

َ
"َو� القائل: 

ْشيَاءِ ا
َ ْ
بُّوَن  أل يَن ُ�ِ ِ

ينَ ا  َهللا،اَ�ْعَمُل َمًعا لِلَْخْ�ِ لِ�َّ ِ
َّ

أو   ل،وَّ ها األفبالنسبة ألم فقدت طفل . ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب قَْصِدهِ"  ذل
ألخت علمت بإصابتها بورم خبيث، أو خلر�ج جامعة أخفق يف مقابلة العمل األو� هل، أو ألناس يعانون من آالف  

بأنَّ  ُ�َعد عقيدة عناية اهللا تذكً�ا هلم  ه يف ح� ر�ما ال �صل ىلع لكِّ اإلجابات، دلى اهللا لكُّ  الظروف األخرى، 
  . عقيدة تمنح الكث� من اهلدوء والسكينة يف خضم عواصف احلياة   �ف   .ة القصوى ل األهميَّ مثِّ اإلجابات، وهذا ما يُ 

والسؤال الفع� هو: هل �ن    .معينة  ون بدرجةٍ فجميعنا الهوتيُّ   .وال يم�ن أن ي�ون األمر عمليًّا أ�رث من ذلك
 دون؟ وهل �ستخدم معرفتنا باهللا يف لكِّ جانب من جوانب حياتنا ملجده؟ ون جيِّ الهوتيُّ 

 

ة األو� يف مدينة كولومبيا، بوالية ساوث اكروالينا، لكنيسة املشيخيَّ ل  لرئييساادلكتور دير�ك توماس هو الرايع  
وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات    .ة الالهوت الُمصلَحة وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� والرعوي يف لكيَّ 

 How the Gospel" (كيف يقودنا اإل�يل إىل موطننا"يلجون�، وقد كتب العديد من الكتب، بما يف ذلك كتاب  

Brings Us All the Way Home(. 

 

   .تيبوتلوك املقالة يف األصل يف �لة 
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