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  ميادين جديدة يف علم الالهوت-اتسعا

يف اجتاىات مستحدثة، املسيحي  احلاضر مسائٌل جديدٌة دفعت الفكر الالىويت العصر يف ظهرت
: ومن أبرز تلك امليادين، الثالثة التالية 

 الهوت الدايانت- 1

وينطلق من أّن يف .  يدرس العالقة بٌن املسيحية والدايانت األخرى-حسبهم– الىوت الدايانت
اليهود، املسيحيون، املسلمون، البوذيون، اهلندوس، أتباع الدايانت :  شعواب تسًن يف ُسبل دينية خمتلفةالعامل

:  وىو يطرح تساؤالت من النوع التايل . ..التقليدية

 كيف يعمل هللا يف اجلماعات الدينية األخرى؟-

كيف خيّلص هللا تعاىل اليهود واملسلمٌن وسواىم؟ - 

 ىل من املمكن أن يكون يف الدايانت األخرى أنبياٌء وكتٌب مقدسة ؟ - 

  ماذا ينبغي أن يكون موقف املسيحيٌن من أتباع الدايانت األخرى؟- 

املسيحي، وىو بذلك " الوحي"ملُ الىوت الدايانت حياول فهم الدايانت األخرى وتقوديَها يف ضوء عف
 ألنو دراسة الىوتية مسيحية ملا ديكن معرفتو عن ؛خيتلف عن علم الدايانت املقارنة أو اتريخ األداين

 .الدايانت األخرى من خالل التفكًن املنهجي يف تعليم الكتاب املقدس والتقليد املسيحي

  الهوت التحرير-2

ريُد خالص يإن هللا :  املقدمة التاليةمنتنطلق عند بعض املسيحيٌن ىذه املقاربة الالىوتية اجلديدة 
:  ويطرح أسئلة من النمط التايل . اإلنسان بكليتو، ال اإلنسان يف بعده الروحي وحسب

والقهر؟    ماذا يطلب الكتاب املقدس من املسيحيٌن الذين يواجهون حاالت الظلم-
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لتحرير تقاوم الُنظم  لمسيحيٌن وىل جيب عليهم أن يلتزموا يف حركات ومنظماتلل ىل ديكن -
واحلكومات القاىرة ؟  

 ما قيمة حتليل الُنظم والُبىن االجتماعية يف تكوين الضمًن املسيحي؟ -

ىل العنف خياٌر صحيح للمسيحيٌن؟ -  

درس التزام املسيحيٌن يف مسًنة التاريخ على الصعيد االجتماعي يخمتصر القول إّن الىوت التحرير 
وملا كانت منهجية علم الىوت التحرير شبيهة يف نواٍح كثًنة ابلتحليل املاركسي . واالقتصادي والسياسي

 تللنظم االقتصادية، فإّن العديد من املسؤولٌن املسيحيٌن عارضوا احلركات والنشاطات املنبثقة من الىو
 .التحرير

هبما حاولت الكنيسة الكاثوليكية تقومی الىوت ، 1986 و1984  يف عاميات وثيقتان صدرتوجدو
: التايل التحرير، وديكن اختصار مضموهنا على الوجو

بينها روح مشرتك، أال   واحدا، بل عدد من التعابًن الالىوتية يوّحدالىوات ليس الىوت التحرير -
 .وىو واقع الظلم والقهر

اللجوء إليو للبلوغ إىل  ية، ىو حيادي، وديكن املسيحيٌننقت التحليل االجتماعي، ابعتباره وسيلة -
. فهم أفضل لتفاعل الُنظم االجتماعية

 ىو عنصر ال يالطبق مسيحيٌن القبوُل أبّي حتليل للتاريخ مبين على القول أبن النظاملل ال ديكن -
. مفّر منو يف احلياة البشرية

مجيع األمكنة واألزمنة، ويدعو مجيع   املسيحيون أبن هللا ىو سيد التاريخ، حاضر بنعمتو يفيؤمن -
ملسيحيٌن أن يقبلوا أبّي نظرة إىل التاريخ مبنية على احلتمية لديكن   ال ّ تو، ومن ئالبشر إىل تتميم مشي

.  املادية

تعليم الكتاب املقدس،  على املسيحيٌن أن ديّيزوا بٌن مقاربتهم من الواقع االجتماعي ابالستناد إىل- 
 .اليت تتسرّت وراء التعاليم املسيحية ة صحيحة وضرورية، وبٌن املاركسيةبوىي مقار
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. حتريرا کامال حقيقيا  حتريَر اإلنسانايّ  من واجب املسيحيٌن، أفرادا وكنائس، أن يلتزموا جد- 

  الهوت االنثقاف-3

ات ثقافية ئيبمن كون املسيحيٌن جيدون أنفسهم اليوَم يف - حسبهم– ينطلق الىوت االنثقاف 
 فقد .متعددة خمتلفة بعضها عن بعض، ويدرس ىذا الفرع من الالىوت العالقة بٌن الرسالة املسيحية والثقافة

أّما اليوم، فاملسيحّيون اهلنود، واألفارقة، . اعتاد املسيحيون يف املاضي الربَط بٌن املسيحية والثقافة األوروبية
والعرب، والفيليبينيون وسواىم، يريدون أن حييوا حياهتم املسيحية ابلطرق واألساليب اليت تناسب تقاليدىم 

: ية وما شاهبهاتثقاف إىل دراسة املسائل اآلنصرف الىوت االنوعلى ىذا األساس ي. الثقافية

جمرد التعبًن أو التطور  ىل ىو:  ما ىو األساسي اجلوىري يف اإلديان املسيحي، وما ىو العرضي- 
الثقايف أو التارخيي؟  

اجلديدة اليت من شأهنا إثراء  عندما يفكر املسيحيون من خمتلف البيئات يف إدياهنم، فما ىي الرؤى- 
اجلماعة املسيحية أبسرىا؟  

 واجلماعة املسيحية الشاملة ؟ (الوطنية) ما ىي العالقة بٌن الكنيسة احمللية -

التقليدية والثقافية اليت   كيف تواجو الرسالة املسيحية كل ثقافة مبفردىا وخصوصّياهتا ؟ ما ىي القيم- 
هتا، وما ىي اليت ينبغي هلا أن تقاومها وتنبذىا ؟ ثبّ ت
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