
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 علم الالهوت والكنيسة
 رو�رت جودفري بقلم 

�ق ُصنع  �سوع يب� كنيسته عن طر  إن علم الالهوت، أي احلق اذلي من اهللا وعن اهللا، نافٌع حلياة الكنيسة. فإنَّ 
يَحِّ ا  هللاِ ا  ْ�نُ ا  لَْمِسيحُ اعرتف� باحلق اذلي مفاده أنه هو "تالميذ يتبعونه، مُ 

ْ
). واتلالميذ هم أوئلك اذلين  ١٦:  ١٦" (مىت  ل

ه، كما قال    ر�قه�سوع حياة، حىت �سلكوا يف طالرب  يعطيهم   َِقيَقِة  املسيححبسب حقِّ
ْ
ِ� فَِباحل : "إِنَُّ�ْم إِْن ثَبَتُّْم يِف الَكَ

،اوَن تََالِميِذي، َوَ�ْعِرفُوَن تَُ�ونُ  َقَّ
ْ
َقُّ ا وَ  حل

ْ
ُرُ�ْم" (يوحنا  حل  . )٣٢-٣١: ٨ُ�َرِّ

�سوع تالميذه يك يتلمذوا آخر�ن، و�بنوا كنيسته يف لكِّ أ�اء العالم. و�يف اكن    الرب   ة العظ�، أرسلاإلرسايلَّ   يف
المُ  هذه  �سوع  مَجل 

َ
أ آخر�ن؟  يتلمذوا  أن  اتلالميذ  فكرت�همَّ ىلع  الضخمة يف  للنظر:   ة  موجزت� ىلع �و الفت 

. لو لم ت�ن هذه اللكمات اليت قاهلا �سوع  يمهمسيتلمذ تالميذه آخر�ن عن طر�ق تعميدهم، و�ذلك عن طر�ق تعل
 ا نلتوقَّ ص مثً�ا ل�هشة إىل حدٍّ ما. ر�ما كنَّ لخَّ مألوفة للغاية، لوجد كث�ون هذا المُ 

َّ
  ع وجود اتللكيف باتلعليم، إال

ز ىلع اتلوَجز ر�ما اكن أمًرا غ� مُ ص المُ لخَّ اتلعميد يف هذا المُ أنَّ إضافة اتللكيف ب   ل أمُّ توقَّع. ل�ن املفاجآت حتفِّ
ر يف األمر، نرى �م هو مالئم ومفيدواتلفك�. وعندما نُ   . فكِّ

نة من جزة أن اتللمذة مُ من خالل هذه اإلرسايلَّ   نرى  ين: ضمُّ اتلالميذ، و�نيانهم. فاتلالميذ هم اذلين يَُضمُّون  أ كوَّ
 . غ�ِّ للحياةة، و�ُبنَون باتلعليم المُ املعموديَّ ب

ة املياه، بل بمعناها األوسع  تعلِّق بطقس معموديَّ ق انلطاق المُ ة ليس بمعناها ضيِّ �سوع انتباهنا إىل املعموديَّ   يلفت
  ة ا املعمدان. فإن خدمة املعموديَّ ة. �ستطيع رؤ�ة ذلك بوضوح يف خدمة يوحنَّ ق ب�لِّ ما �شمله املعموديَّ تعلِّ نطاقًا المُ 

)، و�رصاره ىلع وجود ثمار ٣)، ودعوته إىل اتلو�ة (اآلية  ١٨:  ٣(لوقا    ةاليت قام بها اشتملت ىلع كرازته باألخبار السار
ة �شمل الكًّ من الكرازة بوعود اهللا، وادلعوة إىل تقديم االستجابة السليمة تللك الوعود.  ). فاملعموديَّ ٨اتلو�ة (اآلية  

 . اهم إىل بدء حياة اإليمانإيَّ  ذ، داعيةً ة باحلقيقة تضم اتلالميفاملعموديَّ 

م وعود اهللا، وتدعو اذلين يعتمدون أيًضا  ة ورضور�َّ بهذا املع�، أساسيَّ   ة،املعموديَّ  ة يك ي�ون املرء تلميًذا، ألنها تقدِّ
املعموديَّ  يف  للخطاة  اهللا  يقطعه  اذلي  األسايس  والوعد  واتلكر�س.  اإليمان  حياة  خطاياهم، إىل  سيغسل  أنه  هو  ة 

د �سوع يف اإلرسايلَّ  عمِّدون باسم اآلب، واالبن، والروح القدس، أظهر  يذه سيُ أن تالم  �ة العظو�غفرها. وعندما حدَّ
 . اثلالوث هو الضامن هلذا الوعد ة صادر عن اإلهل الواحد يف ثالوث، وأنَّ بهذا أن وعد املعموديَّ 
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صلَحة، اذلي ُكِتب يف القرن السادس عرش، واستُخِدم  ة المُ ة الليتوريج اخلاص بالكنا�س اهلونلديَّ نص املعموديَّ   و�ن
ة المُ د يف رشح األدوار والوعود المُ تلك الكنا�س، �ستفيض �شلك جيِّ طيلة قرون يف   صلة ب�ل أقنوم من أقانيم  تَّ م�َّ
   ة،يَّ ح هذا انلص الليتوريج ما تعنيه املعمود اثلالوث. يوضِّ 

ُ
قه مياه املعموديَّ وما تَِعد به شعب اهللا، وليس ما حت ة يف  قِّ

املعموديَّ  يعتمد. فيف  َمن  "يقطع م لك  بأن  يَِعد اهللا اآلب  أبناًء وورثة". و� ة،  أبديًّا، و�تبنَّانا نلكون  نعمة  عنا عهد 
نا إىل رش�ة م املعموديَّ  وقيامته، حىت نُعتَق من خطايانا،   وته ة، يَِعد اهللا االبن بأن "يغسلنا بدمه من لكِّ خطايانا، و�ضمَّ

َسب أبراًرا أمام اهللا". و� املعموديَّ 
ُ

سنا ا، و�ُ ة، يَِعد اهللا الروح القدس بأن "�َسُ�ن فينو� رَض يف انلهاية  قدِّ
ُ

... إىل أن �
المُ  املعموديَّ ختار�ن، إىل احلياة األبديَّ بال عيب وال لوم، وسط مجاعة  تُقَطع يف  تُ ة". هذه الوعود اليت  لُبِّ    ربِّ عة  عن 

قام  ها يف املد طقس خاريج، أو عمل تقوم به الكنيسة أو املؤمن، لكنَّ رَّ ة ليست ُ� و�ور رجائنا يف اإل�يل. فاملعموديَّ 
تُ  ُد يِف  األول "لكمة منظورة"  ُ�َعمِّ يُوَحنَّا  "اَكَن  �َّةِ اعربِّ عن لكمة وعد اإل�يل اليت يُ�َرز بها، كما نقرأ:  َو�َْ�ِرُز    لرَْبِّ

ََطايَا الَِمْغِفَرةِ  تلَّْو�َةِ ا ُموِديَّةِ بَِمعْ 
ْ
 . ) ٤: ١" (مرقس خل

المُ ة الليتوريج اخلاص بالكنا�س اهلونلديَّ طقس املعموديَّ   يف يُ ة  ح الهوت املعموديَّ صلَحة،  ة أمام الكنيسة. فهو  وضَّ
تُقَطع، و�ذلك معناها من اجلانب البرشي من خالل  ب�ِّ مع� املعموديَّ يُ  الوعود اليت  ة من جانب اهللا من خالل 

 : بقوة ىلع انلحو اتلايل سعربَّ عن هذه ادلعوة إىل اتلكر�ادلعوة إىل اتلكر�س. و�ُ 

َث ونُلَزم بوصيَّ باهللا، ومن خالل املعموديَّ   نا . فإنَّ ئ�لك العهود هناك جز  فيف
ُ

ة جديدة، و� أن  ة، �
ونتَّ  القدس؛  والروح  واالبن،  اآلب،  الواحد،  اإلهل  بهذا  و�بنلتصق  عليه،  قلبنا، لك  لك  من  ه 

ح يف  و�سلك  العتيقة،  طبيعتنا  ونصلب  العالم،  نرتك  أن  و�ذلك  وقدرتنا؛  وفكرنا،   ياةونفسنا، 
 اتلقوى. و�ن حدث وسقطنا يف  

َّ
 نيأس من رمحة اهللا، وأال بعض األحيان �سبب ضعفنا، �ب أال

 . ة ختم وشهادة ال تقبل الشك بأن نلا عهًدا أبديًّا مع اهللانلبث يف خطايانا، ألن املعموديَّ 

 .ي�ون املرء تلميًذا معناه أن �ستمع إىل الوعود، و�ؤمن بها، و�سلك بموجبها  وأن

ؤدِّيها ة تُ ة، إذ �ر�ها دائًما شخص آخر. فاملعموديَّ ة لم ت�ن قط فرديَّ ملعموديَّ ة بالرضورة بالكنيسة. فا املعموديَّ  تر�طنا 
وتُ  املسيحيَّ الكنيسة،  فاحلياة  الكنيسة.  داخل  انعزايلَّ مارَس  حياة  ليست  �ُ ة  حياة   � بل  مجاعة  عَ ة،  وسط  يف  اش 

ن ت�ون الكنيسة  فيها، ليس فقط يف ارتباط شيلك، بل بأ  ءً اإليمان. فاملسيح يب� كنيسته، وعلينا أن ن�ون أعضا 
ا من حياتنا كتالميذ  . جزًءا هامًّ
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ة، يوصينا أيًضا باتلعليم من أجل بنيان حياة شعب اهللا. فطوال خدمة �سوع ىلع  ة �سوع باملعموديَّ إىل وصيَّ   باإلضافة
األرض، علَّم بما اكن ىلع تالميذه أن يعرفوه، و�يف اكن ينبيغ أن يعيشوا هل. ثم واصل رسله عمل اتلعليم هذا،  

و�نَّ ح الاكمل.  �سوع، سواء من خ  امل� سلطانه  أو    اللتعايلم  األرض  مُجِعت خالل  من  خدمته ىلع  قد  رسله، 
علِّم فكره الالهو� من الكتاب  تُ   س لفائدة كنيسته. والكنيسة اليت تتبع املسيح بأمانةٍ قدَّ وُحِفظت يف الكتاب المُ 

 . س، حىت يعرف املؤمنون احلق، و�سلكوا بموجبهقدَّ المُ 

ة، أو بعض احلقائق، أو حىت ة عظيمة. فيسوع ال يدعو كنيسته إىل تعليم احلقائق األساسيَّ همَّ ة مُ اتلعليميَّ   ةهمَّ المُ   هذه
ة، ل�ن  ه باألحرى لكَّفنا بتعليم لك ما أوصانا به. ر�ما نضع بعض احلقائق كأولو�َّ الكث� من حقائق لكمة اهللا؛ لكنَّ 

 . كرَّسة هلاملة بهذه املشيئة، و�ىل حياة اكملة مُ معرفة ش ىلليس نلا احلق أن �ذف أيًّا منها. فهو يدعونا إ

س. و�مكنها أن تفعل  قدَّ أ�رب املخاطر اليت يم�ن أن �سبِّبها الكنا�س نلفسها � أن تعبث بتعليم الكتاب المُ   من
ة ذلك عن طر�ق رفض ابلعض من تعايلم �سوع، أو حتر�فها، أو جتاهلها، أو اإلضافة إيلها. حتذف الكنا�س الليربايلَّ 

ة يف كث� جًدا من  أو األخالقيَّة. وحاولت الكنا�س اإل�يليَّ   كر�َّةعايلم غ� املقبولة لعقوهلا، سواء من انلاحية الف اتل
ط أو ُ� عن طر�ق تعليم إ�يل مُ  ة لغ� املؤمن�األحيان أن جتعل املسيح أ�رث جاذبيَّ   .فَّفبسَّ

ة ىلع �و شامل يف تعليمها، األمر اذلي ينعكس يف معاي�ها  صلَحة أن ت�ون كتابيَّ املقابل، حاولت الكنا�س المُ   يف
 .ةفَعمة بالعقيدة واملبادئ األخالقيَّ ة، المُ اإليمانيَّ 

طوا بعناية ملا سيُ فالراعة �ب أن ُ� الكنيسة، لكٌّ من الراعة والشعب مسؤولون عن اتلعليم الشامل.    يف به،    علِّمونطِّ
ا يف بنيان الشعب. و�مة اهللا � مُ ة اليت سيُ وللكيفيَّ  ستودع احلق للكنيسة، وىلع  وصلونه بها، ىلع �و �ساهم حقًّ

قاوموا الضغوط اليت تدفعهم إىل أن يص�وا داعة للتسلية، أو علماء  يُ   أنعلِّموا بها. كذلك، عليهم  راعة الكنيسة أن يُ 
 . نفس

ُ ما يف �ىلع شعب اهللا، وال سيَّ   كذلك،  تهم ىلع  اع عوا رُ شجِّ تمع ديمقرايط، القيام بواجب شديد اخلطورة. فعليهم أن �
ؤ�ِّدوا يف محاس مثل هذا اتلعليم. لو لم �دث ذلك، ستظل  موا مشورة اهللا الاكملة. كما عليهم أن يطلبوا و�ُ علِّ أن يُ 

نَا    ا رً ذِّ الكنيسة غ� ناضجة ىلع �و خط�. كتب بولس ُ� 
َ
"َوأ َها  مؤم� كورنثوس قائًال:  ُّ�

َ
ِْخَوةُ اأ

ْ
ْن   إل

َ
أ ْستَِطْع 

َ
أ لَْم 

يِف   ْطَفاٍل 
َ
َكأ َكَجَسِديَِّ�  بَْل  َكُروِحيَِّ�،  َ�لَِّمُ�ْم 

ُ
َ�ْعُد    لَْمِسيِح،اأ تَُ�ونُوا  لَْم  نَُّ�ْم 

َ
ِأل َطَعاًما،   

َ
ال بَلَنًا  َسَقيْتُُ�ْم 

نَ ا�َْستَِطيُعوَن، بَِل  
ْ

نَُّ�ْم    آل
َ
 �َْستَِطيُعوَن، ِأل

َ
يًْضا ال

َ
). وهذه الفكرة نفسها تُطَرح  ٣-١:  ٣كورنثوس    ١َ�ْعُد َجَسِديُّوَن" (أ
 : �يف الرسالة إىل العربانيِّ 
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ِي
َّ

ِجَهِتِه    اذَل مُ ا ِمْن  الَكَ
ْ
وََعرِسُ    ل ِعنَْدنَا،  ُمتَبَاِطيِئ    تلَّْفِس�ِ اَكِثٌ�  ُ�ْم  رِصْ قَْد  إِْذ  بِِه،  .  لَْمَساِمعِ انِلَنِْطَق 

نَُّ�ْم  
َ
ْن تَُ�ونُوا ُمَعلِِّمَ� لَِسبَِب ُطوِل  إِْذ اَكَن يَ -ِأل

َ
َمانِ انْبيَِغ أ ْن ُ�َعلَِّم�ُ   -لزَّ

َ
ْتَاُجوَن أ

َ
َحٌد َما    مْ حت

َ
أ

قَْواِل  
َ
ْراَكُن بََداَءةِ أ

َ
    ِهللا،اِ�َ أ

َ
ُ�ْم ُ�ْتَاِجَ� إِىل ،اَورِصْ نَبِ

نَّ لُكَّ َمْن يَتَنَاَوُل    للَّ
َ
. ِأل  َطَعاٍم قَوٍِيّ

َ
 إىِل

َ
  للَّنَبَ اال

َعِديُم   ةِ اُهَو  ِرْبَ
ْ
ِم    خل ا    لرِْبِّ ايِف الَكَ مَّ

َ
َوأ ِطْفٌل،  نَُّه 

َ
َعامُ اِأل َقوِيُّ ا  لطَّ

ْ
ينَ افَِللْبَاِلِغَ�،    ل ِ

َّ
نِ ا �َِسبَِب    ذل قَْد    تلََّمرُّ

ََواسُّ اَصارَْت لَُهُم 
ْ
�ًَة ىلَعَ  حل َْ�ِ ابَْ�َ  تلَّْمِي�ِ اُمَدرَّ

ْ
ِّ ا وَ  خل  ) ١٤–١١: ٥. ( لرشَّ

ثمَّ   فالكنا�س ومن  اجلسد،  يف  اعلق�  يزالوا  ال  انلاضج�  غ�  واملؤمنون  انلاضجة  مُ غ�  أصبحوا  فقد  تباطيئ  ، 
 .، يك تتعلَّم وتُدرَّب ىلع اتلمي� والرباهللا لكمةاملسامع. ل�نَّ الكنيسة انلاضجة �ستمع يف محاس إىل 

ون إىل الكنيسة، أو اذلي يُبنون يف احلق. و�ن  الكنيسة إىل علم الالهوت حىت تتلمذ آخر�ن، س  حتتاج واء اذلين يَُضمُّ
 . �رِّس جهودها تلقديم �توى تعلي� أم�، من أجل اإلسهام يف بنيان اتلالميذ يف احلقيلجون� تُ هيئة 

ق إرسايلَّ   لن ق باتللمذة بالاكمل إىل أن يَُضم مجيع �تاري اهللا إىل الكنيسة.  ظ� اليت تتعلَّ �سوع العُ الرب  ة  تتحقَّ
بأن يدعمنا و�فظنا �سوع    رب من ال  العظيموعد  النا الكث� نلفعله يف خضم ظروف وأحوال صعبة. ل�ن دلينا  دلي

نَا َمَعُ�ْم لُكَّ 
َ
يَّامِ ايف أثناء تتميمنا دلعوتنا: "َوَها أ

َ ْ
   أل

َ
ْهرِ ا نِْقَضاءِ اإِىل  . )٢٠: ٢٨" (مىت دلَّ

 

ة الهوت وستمنسرت  هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ   ادلكتور رو�رت جودفري 
نة من  ة املكوَّ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُمم�َّ 

  ،كتبال  العديد منف  ومؤلِّ   )،A Survey of Church History(  "مسح شامل تلار�خ الكنيسةة أجزاء بعنوان "ستَّ 
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح"منها "

 

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