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 ؟ الهوتنا ما هو 
 ف�جسون سينلك�بقلم 

المُ  القنااعت  من  العديد  ه �لة  همَّ هناك  توجِّ اليت  يلجون�  تيبوتلوك ة  خدمات  هيئة  تار�خ  هت  وجَّ مثلما  تماًما   ،
 : بأ�مله. عربَّ مارتن لوثر منذ �و مخسمئة اعم عن إحدى هذه القنااعت قائًال 

الهوتيُّ  فاجلميع  مؤمن.  لكَّ  ذلك  و�ع�  الهوتيُّون،  اجلميع اجلميع  ي�ون  أن  يم�ن  حىت    ون، 
 . مؤمن�

 ؟الهوتنا ل�ن ما هو علم الالهوت؟ و�صفة خاصة، ما هو 

 : علم الالهوت

علم الالهوت هو الكٌم عن اهللا (بأفضل وأس� ما يف اللكمة من مع�)، بمع� أنه هو اتلفك� واحلديث عن اهللا  
ًال بطر�قة مرتابطة ومنطقيَّ   يف اإلعالن اذلي أعطاه اهللا، ة. و�النسبة للمؤمن املسييح، يع� ذلك فكًرا الهوتيًّا متأصِّ

ًا عنه. إذن، من ناحية، �ن مدعوُّ ومُ  ه بطر�قة  ون باحلقيقة إىل أن ي�ون دلينا "فكر الهو� عن لكِّ يشء"، ألنَّ عربِّ
ف اتلار�خ، واالكتشافات اليت نقوم بها، � مجيعها جزء ال يتجزَّ  ف  أو بأخرى الكون بأ�مله، وت�شُّ أ من ت�شُّ

 Abraham(  اكيربم  ا براهإ ة، و� الفداء، و� انقضاء العالم. قال   اخلليقة، و� العناية اإلهليَّ إعالن اهللا عن ذاته يف

Kuyper  ( َّلُكَّ  إن ال يشء يف الكون غ� إل� باملع� املطلق. أو يف استشهاد من ُ
َ

نَّ ِمنُْه َو�ِِه َوهل
َ
ا �سلطة أىلع نقول: "ِأل

ْشيَاءِ ا
َ ْ
  – ون اجلميع الهوتيُّ –   )omnes sumus theologi(  نيس سوموس ثيولويج"). هلذا السبب "أوم٣٦:  ١١" (رومية  أل

الف��اء انلوو�َّ سواء كنَّ  أو �بِّ أو روَّ   ،ةا علماء يف  �ستانيِّ اد فضاء،  أو  أو حىت  � لألدب،  للقمامة،  أو جامع�   ،�
ي اذلي تواجهه، يف أيَّ "علماء الهوت". هذا هو االمتياز واإلثارة ال�ان تتمتَّ  ة دعوة يم�ن  ع بهما حياتنا، واتلحدِّ

). هل اكن بولس يعمل  ١٣:  ٣  يليبا. فيف انلهاية، واقتباًسا من لكمات بولس، �ن ال نفعل سوى شيئًا واحًدا (فتصوُّره
األعمال   من  اآلالف  خالل  من  ل�ن  واحًدا  شيئًا  يفعل  اكن  هو  أجل،  ل�ن  ال.  بالطبع  واحًدا؟  شيئًا  بالفعل 

نا نعلم أن هدف احلياة بأ�ملها هو معرفة  ون، ألنَّ تيُّ املختلفة. وهكذا احلال معنا �ن أيًضا. فيف لك يشء، �ن الهو
 . اهللا

 BBC كيف يعمل علم الالهوت؟ ر�ما يفيدنا يف هذه املرحلة مثال توضييح. هناك برنامج يذاع ىلع قناة  ل�ن 
ة اليت �شاهدها يف  حِبطة، وغ� األخالقيَّ فيف وسط الكث� من األمور المُ .  The Repair Shop  يعجب� �شدة، بعنوان

ُ�رِض اتل ففيه  اإلطالق.  ىلع  الربامج  ألطف  من  هذا  ُ�َعد  اعديُّ   لفاز،  أو  أشخاص  اتلالفة،  املوروثة  أمالكهم  ون 
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مة من أجل إصالحها. واعدةً الفاسدة، أو املشوَّهة، أو شبه المُ  رة عن سبب كون  ما يروون قصًصا عميقة ومؤثِّ   حطَّ
  ائهم. ثمَّ ة كب�ة �سبب ارتباطه بأحد أحبَّ م أهميَّ ل هل مثِّ هذا اليشء (اذلي ر�ما ت�ون قيمته يف حد ذاته ضئيلة) يُ 

احلرفيِّ  ذلك  بعد  اخلشبيَّ �شاهد  األعمال  يف  واخلرباء  واملعدنيَّ �  واملياكنيكيَّ ة  واآلالت  ة  األثاثات  أعمال  و�  ة، 
نة أو الصلبة، يمارسون مهاراتهم الفائقة فيما هو أشبه بالسحر. و� ح� يقوم أناس  ة واألدوات، سواء الليِّ املوسيقيَّ 

، ثمَّ � باإلصالح األشياء عن طر�ق الرتقيع، يهدم هؤالء أوَّ مث
ً

ستعيدين �د تلك  حينئذ فقط يعيدون ابلناء، مُ   ال
ك  األشياء اثلمينة اذلي فُِقد منذ أمد طو�ل. ثم تأيت اخلاتمة الرائعة، عندما �شهد االمتنان الشديد ىلع وجوه الُمالَّ 

يتأثَّ  إذ  وفرحهم،  وثناءهم،  إىل حد  املختلف�،  روعة  رون  من  يز�د  ما  (وهو  للغاية  رفع غطاء اعدي  عند  ابلاكء، 
صِلح يف لكِّ �دهاحلدث 

ُ
 .) عن اليشء اذلي أ

ة، الفداء،  علم الالهوت هو متجر إصالح اإل�يل. فإن موضواعته املختلفة (اهللا، اخللق، السقوط، العناية اإلهليَّ   إن
 فسادنا الشخيص، ثم يعيدون  اخلرباء، اذلين يهدمون أوَّ   مثِّل، إن جاز اتلعب�، عدًدا ضخًما من �تلفاتلمجيد) تُ 

ً
ال

اخللق. و�ذلك، فما داعه اآلباء الهوت السياحة، اذلي فيه نرى    ندق الغرض األص� من حياتنا عبناءنا، حىت يتحقَّ 
ستمتاع  بصعو�ة يف مرآة، يصبح الهوت الرؤ�ة، اذلي فيه س�ى وجًها لوجه. فإذ ُخِلقنا ىلع صورة اهللا تلمجيده واال

 .به إىل األبد، سنُجَعل أخً�ا مثله

 ؟الهوتنا هو، إذن، �توى  ما 

 : هوتناال

ه قال إن الالهوت يأيت من عند اهللا، و�علِّمنا عن اهللا، و�قتادنا إىل اهللا. و�ما أن احلياة  عن توما األ�و�� إنَّ   قيل
؛ انظر  ٣:  ١٧ال نفعل ذلك إال بالروح القدس؛ يوحنا  ة � أن نعرف اهللا و�سوع املسيح اذلي أرسله (و�ن  األبديَّ 
اإلهل الواحد يف ثالثة أقانيم، اثلالوث   –)، فإن الهوتنا يبدأ (و�نت�) من اهللا. فهو �ربنا َمن هو اهللا  ٢٥،  ٢٣:  ١٤يوحنا  

وهذا الالهوت يقودنا  ث األقانيم، اآلب، واالبن، والروح القدس.  ثلَّ ة جلوهره المُ بارَك إىل األبد، يف الرش�ة الرسمديَّ المُ 
دة، والبسيطة، اليت ال ننجح يف إدر  يف إماكنيَّ   اكها،إىل معرفة طبيعة اهللا العجيبة، واملوحَّ

َّ
 جانبًا تلو اتنا املحدودة، إال

يه بصفات اهللا. هذه الصفات ليست سوى وسائل مُ  دة لوصف كماهل، أي الهوته غ�  تعدِّ اآلخر، من خالل ما �سمِّ
 .املحدود واملجيد

سة  ة مُ ث األقانيم، اذلي هو اكٍف يف ذاته ومن ذاته، واذلي هو �بَّ ثلَّ فإن الهوتنا هو الهوت اإلهل الواحد مُ   وهكذا، قدَّ
يف لك إعالناته عن ذاته. ليس من املث� ل�هشة إذن أن ي�ون الهوتنا مدفواًع بتلك الرؤ�ت� اللت� رآهما نيب  
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َمًال يف  ها حلقيقة مذهلة أن يبدو فكرنا الالهو� بأ�مله ُ� . و�ن٥-٤ورؤ�ا    ٦يف إشعياء    –ة  القداسة ورسول املحبَّ 
 . هات� الرؤ�ت�

ِياة اهللا، "الرؤ�تان تعكسان ألوهيَّ   فهاتان
َّ

اَكئِنُ ا اَكَن وَ   ذل
ْ
يا وَ   ل ِ

َّ
يِت" (رؤ�ا    ذل

ْ
)، أي بأن ١١ة اخللق (اآلية  )، وقصَّ ٨:  ٤يَأ

ث األقانيم، "اآلب القدير، خالق السماء واألرض، ثلَّ مُ لك األشياء يف السماوات وىلع األرض ُخِلقت باإلهل الواحد ال
اإليمان انليقاوي)، و��لمته، االبن األز�، من خالل خدمة الروح القدس، اذلي رفَّ    انونما يَُرى وما ال يُرى" (ق

 .الرتتيب، وامللء، واإلتمام  ىلع وجه املياه األو�، تلك اخلدمة اليت انطوت ىلع

بمرآة نرى فيها الغرض من وجودنا كمخلوقات، ذلك الغرض اذلي يقبع خلفنا، و��اد    اننا الرؤ�تان تمدَّ   وهاتان
و� لكمة واحدة، خلقنا اهللا للرش�ة معه وتلمجيده.    –ي�ون غ� واضح املعالم. فقد خلقنا اهللا ملجده وللتمتُّع به  

فندرك حقيقة حاتلنا، الشبيهة   –وس القدُّ – نا اآلن �د أنفسنا، نظ� إشعياء، مغمور�ن باكتشاف من هو اهللا  لكنَّ 
، إذ خر�تها اعتداءات الشيطان. فإنَّ بقلعة إسكتلنديَّ 

ً
نا خر�ون، واعجزون عن إصالح ة قديمة قد صارت أطالال

: ٥ا قادر ىلع فتح السفر اذلي ر�ما يتضمَّن خطة خالصنا واسرتدادنا (رؤ�ا  ، و�سون. وال أحد منَّ وفاسدونأنفسنا،  
٤( . 

 قبل أن  الهوتنا. فاهللا يبيغ استعادة صورته. صحيح أننا �ب أن ن�تشف خرابنا أوَّ ليست هذه � نهاية    ل�ن
ً

ال
ايلوحناوي أن هذا اإلهل ليس  -ن من رؤ�ة حاجتنا إىل اإلصالح؛ ل�ن بعد ذلك، �ربنا الالهوت اإلشعيايئنتم�َّ 

ن خالل مجرة من ىلع املذبح  مبعوثه االسرتداد، م   ققِّ وس (ثالثة أضعاف)، اذلي �ه هو اإلهل ذاته القدُّ �تلًفا، لكنَّ 
 ثم تصلح. وهذا الالهوت المُ حترق أوَّ 

ً
س �ربنا بأن إشعياء رأى يف رؤ�اه �د الرب �سوع  قدَّ اغ من الكتاب المُ َص ال

نا ندرك أن الشخص  ). ثم بما أن فكرنا الالهو� يرى أن اإلعالن تدر�يج وتراك� يف اآلن ذاته، فإنَّ ٤١:  ١٢(يوحنا  
إشع  ذلي ا رؤ�ا  إيله  العالم (رؤ�ا  �ش�  يرفع خطايا  املذبوح، اذلي  يهوذا، محل اهللا  أسد  ).  ١٠-٦:  ٥ياء ليس سوى 

ل يف شخصه اإلل� الواحد، ذي الطبيعت�  )، نتأمَّ ٢٠:  ٤وعندما نغوص إىل عمق أ�رب يك "نتعلَّم املسيح" (أفسس  
الواحد، يف حالة االتضاع وحالة املج الشخص  رب    –نيب، و�هن، وملك  و� وظائفه اثلالث ك  د،املتحدت� يف 

 . واحد، �سوع املسيح

هذا السياق، ن�تشف أن شيئًا ما �دث نلا: فبواسطة الروح الرسافي�، تتالمس حياتنا �شلك مبارش مع املسيح    يف
ة  ة. و� تلك اللحظة نفسها، يبدأ احرتاق اخلطيَّ ة. فإننا ننال غفران اخلطايا ونتربَّر من ذنب اخلطيَّ يف ذبيحته الكفار�َّ 

بأيَّ   يف أن �دث  يم�ن ذللك  �ستطيع  داخلنا. وال  أننا  نظن  أن  باستمرار،  ة وسيلة أخرى، ألنه كما ذكر اكلفن 
عِطي نلا ألجل الك األمر�ن.  

ُ
احلصول ىلع املسيح للترب�ر دون احلصول عليه للتقد�س هو تمز�ٌق هل إىل نصف�، ألنه أ
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دنا باملسيح الواحد اذلي هو نلا "برٌّ  ر  اذلي يتربَّ   اطئ، فاخل ). ومن ثمَّ ٣٠: ١كورنثوس  ١ وقداسة" (والروح القدس يوحِّ
). و�ن  ٤- ٢:  ٦ة، و� قيامته إىل حياة جديدة هللا (رومية  �شرتك أيًضا و� الوقت ذاته يف موت املسيح عن سيادة اخلطيَّ 

،ا ة اليت تملك انلعمة بها "بِ تب�ِّ أي الهوت آخر هو إساءة فهم للكيفيَّ   الِلَْحيَاةِ    لرِْبِّ
َ ْ
َر�ِّنَا" (رومية    لَْمِسيِح ابِيَُسوَع    بَِديَِّة،أل

٢١: ٥( . 

رِْسلِْ�" (مهما اكن الطر�ق شاقًّا؛    ال
َ
نََذا أ

َ
تَتَم بطاعة غ� مرشوطة: "َهأ

ُ
عجب أن الرؤ�ا الفائقة اليت رآها إشعياء خت

وٌس،  ). وال عجب أن يرتدَّد صدى رؤ�ا إشعياء يف النشيد السماوي اذلي سمعه ي١٣-٨: ٦إشعياء   وٌس، قُدُّ وحنا: "قُدُّ
وٌس،   ُ ا  لرَّبُّ اقُدُّ

َ
هل ِ

ْ
ٍء،  ا  إل َقاِدُر ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ِيال

َّ
اَكئِنُ ا اَكَن وَ   ذل

ْ
يا وَ   ل ِ

َّ
يِت" (رؤ�ا    ذل

ْ
)؛ كما تبلغ هذه الرؤ�ا ذروتها يف  ٨:  ٤يَأ

َعْرِش ا تعبُّد ال نهايئ: "لِلَْجالِِس ىلَعَ  
ْ
َ�ةُ اَولِلَْخُروِف    ل َكَراَمةُ ا وَ   لرَْبَ

ْ
لَْطانُ ا وَ   لَْمْجدُ ا وَ   ل بَِد    لسُّ

َ
 أ

َ
بِِدينَ اإِىل

ْ
).  ١٣:  ٥" (رؤ�ا  آل

تَتَم مؤتمرات يلجون�
ُ

 . هللو�ا"برتنيمة "  اعدةً ليس من قبيل الصدفة إذن أن خت

ة"، واذلي جرى  ر. يس. سربول اتلعليميَّ أهذا هو الهوتنا. وهذا اكن نبض يلجون� منذ األيام األو� من "خدمة    أجل،
ة. وهذا  اتلعب� عنه طوال هذه اخلمس� اعًما بمختلف الطرق. و�هذا، نص� مجيًعا جزًءا من هذه اخلدمة اتلعليميَّ 

اذلي ينقلنا من اخلراب إىل الفداء ثم إىل االسرتداد    اإلل�،وتنا، يص� هو متجر اإلصالح  الالهوت، اذلي هو اله
 . )األخ�. املجد هللا وحده (سو� ديو جلور�ا 

 

ادلكتور سنلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� يف  
األو� يف مدينة كولومبيا، بوالية لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة  

 ). The Whole Christساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "املسيح اكمًال" (

 

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