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 علم الالهوت ملجد اهللا 
 ستيفن لوسانبقلم 

�ب أال ت�ون دراسة علم الالهوت هدفًا يف حد ذاته. فلم ي�ن اهلدف من العقيدة الصحيحة قط هو ُصنع  
صلَح لم ي�ن قط إنتاج  أشخاص عقوهلم متلئة، ل�ن قلو�هم خاو�ة، وحياتهم عقيمة. فالغرض من الالهوت المُ 

فتعليم  ينجامد  �تار�ن" إىل معرفته وعبادته.  اقتيادنا  هو  الغرض من معرفة اهللا ومعرفة حقه  املقابل،  بل يف  "؛ 
د  س يُعَطى من أجل إشعال قلو�نا باتلكر�س هللا، وحتف�نا ىلع احلياة ألجله. باختصار، الالهوت اجليِّ قدَّ الكتاب المُ 

 �ب أن يُثِمر تمجيًدا نابًضا باحلياة. 

ندرس علم   فالالهوت ُ� �ن  املظاهر.  نتثقَّف فقط ألجل  فنحن  رَّ الالهوت ال يك  الغاية األس�.  د وسيلة بللوغ 
د أذهاننا، و�لهب قلو�نا، و�سمو  ندرس احلق عن اهللا حىت نعرفه معرفة أفضل، وحىت ننضج. فعلم الالهوت ُ�  دِّ

و�ُ  و�بعبادتنا،  سبلنا،  و�ن�  نفوسنا،  من كرب�اء  ه صلواتنا، و�ط  و�ُ وجِّ والقوة،  بالطاقة  سلو�نا  حياتنا،  مد  س  قدِّ
 ُ و�ُ و� إيماننا،  د  و�ُ عمِّ شدِّ الالهوت لك ذلك، وأ�رث  صقل خدماتنا، وُ� ق شغفنا،  ن شهادتنا و�رازتنا. يصنع علم  صِّ

 كثً�ا. فلكُّ جانب من جوانب هذا املسىع احليايت يمجد اهللا.

د اهللا يف   ْو َ�ْفَعلُوَن َشيْئًا، فَ   ما نعمله. كتب بولس  لكِّ علينا أن نمجِّ
َ
�ُوَن أ ْو �رَْشَ

َ
ُ�لُوَن أ

ْ
ْ�َعلُوا لُكَّ ا يقول: "فَإَِذا ُكنْتُْم تَأ

ٍء لَِمْجِد  ر  ة بتمجيد اهللا �شمل حىت دراسة علم الالهوت نفسه أيًضا. حذَّ ). هذه الوصيَّ ٣١: ١٠كورنثوس  ١ِهللا" (ايَشْ
ِعلُْم َ�نُْفُخ" (ا":  الرسول قائًال 

ْ
يَماِن اة جتاه اهللا وجتاه اآلخر�ن. فعلينا أن ندرس ") إذا لم يؤدِّ إىل �بَّ ١:  ٨  س كورنثو  ١ل ِ

ْ
إل

�ِسَ�" (يهوذا  ا ًة لِلِْقدِّ ). وهذا احلق، بدوره، سيدفعنا ٢:  ١بطرس    ٢ِهللا َو�َُسوَع َر�ِّنَا" (ا) فقط من أجل "َمْعِرفَِة  ٣لُْمَسلَِّم َمرَّ
 إىل أن نعطيه املجد اذلي �ستحقه. 

ُ لُكَّ  ة ىلع وجه اخلصوص توضِّ همَّ حدى اآليات المُ إ
َ

نَّ ِمنُْه َو�ِِه َوهل
َ
ُ  اح هذا احلق. كتب بولس يقول: "ِأل

َ
ْشيَاِء. هل

َ ْ
لَْمْجُد  األ

  
َ

بَِد. آِمَ�" (رومية  اإِىل
َ ْ
مه بولس عن خالص اهللا للخطاة اهلالك�.  ٣٦:  ١١أل ). �تتم هذا اإلقرار أعمق تعليم قدَّ

بولس العقائد العظيمة اليت تتعلَّق بادلينونة، واتلرب�ر، واتلقد�س، واتلمجيد، واالختيار، انفجر يف فبعدما رشح  
 ل� برد فعل الرسول يف تمجيده هللا. تمثِّ �سبيح حار هللا. دعونا ندرس هذه التسبحة بتمعُّن، مُ 

ُ"–تبدأ هذه اآلية بثالثة ضمائر، مسبوقة حبروف جر  
َ

ْشيَاِء" (رومية اتان "لُكَّ  عها لكمتان شمويلَّ تتب  –"ِمنُْه َو�ِِه َوهل
َ ْ
أل

ة اكملة، والهوت نظا� حقييق يف  ). وهذه أشمل اجلمل اليت ُكِتبت ىلع اإلطالق. ف� فلسفة حياة مسيحيَّ ٣٦:  ١١
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س بأ�مله يف لكمات قليلة، وتار�خ العالم باختصار. فال يشء يقع خارج  قدَّ ة الكتاب المُ حد ذاتها. فأمامنا هنا قصَّ 
ْشيَاِء" �شمل لكَّ يشء يف ثالثة �االت رئيسيَّ اهذه العبارات اثلالث. فإن "لُكَّ 

َ ْ
 ة: اخلليقة، واتلار�خ، واخلالص. أل

، كتب الرسول أن لكَّ األشياء "ِمنُْه". يعيدنا هذا إىل األزل، عندما وضعأوَّ 
ً

ة اليت تتعلَّق ب�ل  اهللا خطته الرئيسيَّ   ال
م    أصلما سوف �دث. فاهللا هو   قصده األز� ("ِمنُْه")، اذلي �شمل لكَّ ما سوف �دث. فمن قبل تأسيس العالم، صمَّ

املواصفات اتلفصيليَّ  الرسم اتلخطيطي للك اخلليقة، بما يف ذلك  ). كذلك، أعدَّ اهللا  ٣٩-٣٨ة لألرض (أيوب  اهللا 
). ومنذ أمد طو�ل، اختار اهللا �تار�ه ٩- ٨:  ٤٦ز� اذلي اشتمل ىلع لكِّ ما سوف �دث يف الزمن (إشعياء  قضاءه األ

). لك هذا  ٣٧:  ٦)، ثم ائتمن ابنه عليهم حىت يؤمِّن خالصهم (يوحنا  ١٣:  ٢�سالونييك    ٢؛ ٤: ١؛ أفسس  ٢٩:  ٨(رومية 
 ".ق للخليقة، واتلار�خ، واخلالص هو "ِمنْهُ سبَ اتلخطيط المُ 

م "لكَّ األشياء" اليت خطَّ  ح بولس بأن لكَّ األشياء � "بِِه". يع� ذلك أن اهللا، داخل إطار الزمن، يتمِّ ط هلا.  ثانيًا، رصَّ
)، واذلي �مله و�قيمه باستمرار ب�لمة  ٧-٦:  ٣٣؛ مزمور  ١:  ١فهو اخلالق اذلي أوجد الكون ب�لمته (ت�و�ن  

ة، اعمًال لك يشء حبسب رأي  . كذلك، هو اذلي يدير شؤون العناية اإلهليَّ )٢:  ١؛ عرباني�  ١٦:  ١قدرته (كولويس  
ة بديلة. فال يشء �دث، حىت و�ن  ة، متبنيًا اسرتاتيجيَّ ته األصليَّ ة عن خطَّ ). وهو ال �يد ابلتَّ ١١:  ١مشيئته (أفسس  

يل احلظ السعيد، أو احلظ ). وأمور من قب٢٩:  ١٠؛ مىت  ٣٣:  ١٦اكن أ�سط حر�ة، بمعزل عن قصده السيادي (أمثال  
ة، أو القدر األع� � أمور غ� موجودة. كذلك، إن عمل اهللا من أجل خالص مجيع  اليسء، أو األحداث العشوائيَّ 

ًسا،  قدِّ ًدا، ومُ دِّ تًا، وداعيًا، وجاذبًا، وُ� بكِّ وس، مُ ال تماًما. فاهللا يعمل بواسطة ابنه وروحه القدُّ �تار�ه هو عمل فعَّ 
 ). ٣٠-٢٩:  ٨؛ رومية ٤٠-٣٧: ٦ًدا مجيع �تار�ه (يوحنا جِّ وحافًظا، وُم 

ُ". يؤ�ِّ اثاثلًا، كتب بولس بعد ذلك أن "لُكَّ  
َ

ْشيَاِء" � "هل
َ ْ
ه لك األشياء �و �ده. فالغرض  د هذا أن اهللا يقود و�وجِّ أل

رض من لكِّ ما يديره اهللا داخل اتلار�خ  ). والغ١:  ١٩األس� من العالم املادي هو إظهار جالل اهللا وعظمته (مزمور  
نقًذا اخلطاة اهلالك�، هو ملدح �د نعمته ). و�ُّ ما يعمله اهللا يف اخلالص، مُ ١١: ٤٨هو إظهار عظمة اسمه (إشعياء 

 ملجد اهللا وحده.  –). فالغاية األس� من لك يشء �: سو� ديو جلور�ا ١٤، ١٢، ٦،  ٣: ١(أفسس 

ق بعمله ة يف األزل. و�ُّ األشياء � "به"، أي أنها تتحقَّ اهللا، أي أنها نابعة من مشيئته السياديَّ لكُّ األشياء � "من"  
ط هل اهللا، وما سبق  �ده السيادي إىل األبد. فلكُّ ما خطَّ   تُعلنالسيادي يف إطار الزمن. و�ُّ األشياء � "هل"، أي أنها 

مه، و�فظه تلتميم قصده ومرس   ته. فعيَّنه، هو يتمِّ
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ح بولس بأن هذا الالهوت الفائق   ُ    وحدهثم رصَّ
َ

  اهو اذلي يُنِتج التسبحة اتلايلة: "هل
َ

بَِد. آِمَ�". فهذه  الَْمْجُد إِىل
َ ْ
أل

م يف لكِّ يشء،  العقيدة السامية عن اهللا تقود إىل ت�ر�سنا العميق هل. فذاك اذلي خلق لكَّ يشء، واذلي يتح�َّ 
د مجيع �تار�ه، جديٌر ب�ل احلمد والتسبيح. فما من �د ينت� إىل اإل�سان. وال ينقسم هذا املجد ب�  واذلي ُ�  دِّ

 ). ٨: ٤٢اإل�سان. فإهلنا الغيور ال يعطي �ده آلخر (إشعياء واهللا 

اتها فكرة  حتمل يف طيَّ ة) "رأي أو ُح�م سليم ىلع شخٍص ما". ف�  �شمل مع� لكمة �د ("دو�سا" يف اللغة ايلونانيَّ 
، اليت معناها اعتقاد صحيح  )orthodox(ع به أحدهم. ومن لكمة "دو�سا" تأيت لكمة "أرثوذكيس"  الصيت اذلي يتمتَّ 

ع بصيت وشهرة كب��ن. و� �ش� أيًضا  �شأن يشء ما. وصارت اللكمة �ش� إىل رأي سليم عن شخص بارز يتمتَّ 
�ظى   شخص  �ستحقه  اذلي  اإلكرام     بماكنةٍ إىل 

َّ
و� أ�رب.  رفيعة.  بدرجة  تبجيله  وجب  أعظم،  الشخص  اكن  ما 

 ما درسنا علم الالهوت، سمت نظرتنا عن اهللا، و�اتلايل، ازداد �سبيحنا وتمجيدنا هل. و�املثل، لكَّ 

.  وهري اجلبطر�قت� �تلفت� يلزم اتلمي� بينهما. الطر�قة األو� � �د اهللا    املجد س عن  قدَّ ث الكتاب المُ يتحدَّ 
يمثِّ  املجد  بأ�ملها. وهذا  اهللا  اإلهليَّ هذا هو �مل وجوهر طبيعة  كينونته  و�شمل لكَّ كماالت صفاته  ل  ة اكملة، 

فهو    –ة ز�ادة أو نقصان. فمن األزل إىل األبد، اهللا اكئن  ة. هذا املجد اجلوهري يظل دائًما كما هو، دون أيَّ اإلهليَّ 
ي اَكَن وَ ا" ِ

َّ
اَكئُِن وَ ا ذل

ْ
يِت" (رؤ�ا  ا ل

ْ
ِي يَأ

َّ
). وال يمكننا أن نعطي اهللا �ًدا جوهر�ًّا. فال �سعنا أن نضيف إىل طبيعته ٨:  ٤ذل

 أو ننتقص منها.

المُ يتحدَّ  الكتاب  اهللا    سقدَّ ث  �د  عن  إيلهأيًضا  �ده  املنسوب  رؤ�ة  جتاه  الوحيد  السليم  الفعل  رد  هو  وهذا   .
 إيَّاه�ب أن نعطيه    اجلوهري. وهذا هو املجد اذلي

َّ
 . و�

َّ
ما ازدادت  ما أدر�نا �د اهللا اجلوهري، �سبنا املجد إيله. و�

ز اتلمجيد السا� هل. والشخص اذلي ينمو يف معرفة  معرفتنا باهللا، ازدادت عبادتنا هل. فنظرة سامية عن اهللا ستحفِّ 
 ده بأشد حرارة. مجِّ حه و�ُ سبِّ اهللا بمز�د من العمق سيُ 

ه لن تأيت أية حلظة سواء يف الزمن أو يف  �ب أن يُعَطى إىل اهللا "إىل األبد"، أو "إىل ادلهور". أقرَّ بولس بأنَّ   هذا املجد 
عطي فيها املجد هللا. فهذا هو شغله الشاغل يف الوقت احلارض، وهذا سيكون هو الشغف اذلي يقوده  ة لن يُ األبديَّ 

نَفق يف احلياة ملجد  ُخِلق ألجله. وهذا سبب وجودنا. فينبيغ أن نُ عرب ادلهور اآلتية. هذا هو الغرض األس� اذلي  
 اهللا، سواء اآلن أو إىل األبد. 
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ُهوِر  ا ف�، ولن ت�ون هل نهاية ىلع اإلطالق: "َوَمِلُك  ة عن تمجيد اهللا، ألنه ال يُ ف ابلتَّ نا لن نتوقَّ و�نَّ   َ�ْفَ�  ا دلُّ
َ

ِي ال
َّ

ذل
 يَُرى،  

َ
ُ  اَوال

َ
هل ِ

ْ
ُ  اإل

َ
َِكيُم وَْحَدُه، هل

ْ
َكَراَمُة وَ احل

ْ
 َدْهِر  ا ل

َ
ُهوِر. آِمَ�" (ا لَْمْجُد إِىل ). فإن "املجد" سيُعَطى ١٧:  ١تيموثاوس    ١دلُّ

 َدْهِر 
َ

ُهوِر" ألنه سيح�م ملاًك فائًقا عرب ادلهور اآلتية.ا هل "إِىل  دلُّ

هذه اآلية � تصديق بولس األخ� ىلع الالهوت اذلي علَّمه تلوِّه. فقد ختم قائًال: "آم�". هذا  اللكمة األخ�ة يف  
بمثابة القول "هذا صحيح"، أو بتعب� آخر: "هذا حق"، أو "يل�ن هكذا"، أو "أجل". فع� علم الالهوت أن ينزتع من  

ه احليايت السائد واملر�زي. �ب أن  داخل قلو�نا رد الفعل احلار هذا. وهذا احلق عن اهللا �ب أن يُن ِتج هذا اتلوجُّ
  ثمَّ – ي�ون هذا هو نبض قلو�نا األعظم، وشغفنا األقوى، ومحاسنا األشد، ودافعنا األس�. �ب أن نعيش ونموت  

 ملجد اهللا.   –نعيش إىل األبد

يح ال�ين ينتميان إيله وحده.  التسبويلت دراستنا لعلم الالهوت ت�ون ملجد اهللا، ويلتها تقودنا إىل أن نعطيه احلمد  
 آم�. 

 

وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات    ).OnePassion(  ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس هيئة خدمات وانباشون
برنامج ادلكتوراه يف اخلدمة يف لكية الهوت  الوعظ  )The Master’s Seminary(  يلجون�، ومدير  ، ومدير ملعهد 

 .عرش�ن كتابًا اتلفس�ي. وقد كتب أ�رث من 
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