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 ملاذا �ب ىلع املسيحي� دراسة الكتاب املقدس؟
 قلم أر. يس. سربولب

ة يشء ضئيل القيمة، قائل�: "لسنا حباجة إىل الالهوت، لك ما �تاج إيله هو أن يعتقد كث�ون أن ادلراسة الالهوتيَّ 
 —نعرف �سوع". ل�ن ال مفر من الالهوت يف حياة لك مؤمن. فإنه يمثل �اوتلنا لفهم احلق اذلي أعلنه نلا اهللا 

. ليست املسألة إذن �: هل سننخرط يف دراسة علم الالهوت أم ال؛ بل �: هل الهوتنا وهذا يشء يفعله لك مؤمن
م ألن اهللا قد بذل الكث� من اجلهد يك يعلن عن ذاته لشعبه. فقد صحيح أم خاطئ. ثمة أهمية أن ندرس ونتعلَّ 

ش، وُ�هَضم، وُ�دَرس، وفوق لك أعطانا كتابًا، ليس يك يظل فوق رف تلوضع فوقه زهور �ففة، بل يك يُقَرأ، وُ�فتَّ 
 يشء يك يُفَهم.

ِكتَاِب الُكُّ هناك نصٌّ هاٌم يف رسالة الرسول بولس اثلانية إىل تيموثاوس، يقول فيه: "
ْ
َونَافٌِع  ِهللا،اُهَو ُموىًح بِِه ِمَن  ل

ْو�ِيِخ،الِلتَّْعِليِم وَ 
ِديِب الِلتَّْقِو�ِم وَ  تلَّ

ْ
أ يا تلَّ ِ

َّ
،ايِف  ذل رِبِّ

ْ
بًا ِللُكِّ َ�َمٍل َصاِلٍح  هللاِ اِليَكْ يَُ�وَن إِ�َْساُن  ل هِّ

َ
 ٢" (اَكِمًال، ُمتَأ

). ينبيغ أن يضع هذا انلص نهاية للك اداعء بأننا لسنا يف حاجة إىل العقيدة، أو بأن العقيدة ١٧-١٦: ٣تيموثاوس 
س. فبسبب أن الكتاب املقدس موىح به من اإلهل نة للكتاب املقدتمعِّ عديمة القيمة. فهناك منفعة من ادلراسة المُ 

 م نلا شيئًا قيًِّما ونافًعا، وهذا اليشء هو اتلعليم.القادر ىلع لك يشء، فهو إذن يقدِّ 

أيًضا الكتاب املقدس نافع للتو�يخ. ي�رِّس العالم األ�ادي� الكث� من جهوده للنقد الكتايب، اذلي �س�َّ أحيانًا 
، وهو نقد حتلي� للكتاب املقدس. إال أن انلقد الكتايب اذلي ينبيغ أن ننخرط )higher criticism( بانلقد األىلع

نا املفعول به يف انلقد وليس الفاعل. بمع� آخر، الكتاب املقدس ينقدنا  . فح� نأيت إىل لكمة اهللا، �نفيه يص�ِّ
ة عن اخلطية. و�ننا ق بنا، و�ذا العقيدة الكتابيَّ اإل�سان تتعلَّ ة عن ت�شف هذه اللكمة خطايانا. فإن العقيدة الكتابيَّ 

و�َّخ ىلع إثمنا ح� نقرأ نصوص الكتاب املقدس. ر�ما ال نصيغ إىل نقد أقراننا، ل�ن من احلكمة أن ننتبه إىل نقد نُ 
 اهللا اذلي يأتينا من الكتاب املقدس.

لسلوك اخلاطئ واملعتقد اخلاطئ. منذ فرتة، و�ناء ىلع طلب أيًضا الكتاب املقدس نافع للتقو�م، أي تلقو�م لك من ا
؛ اكن )New York Times(أحد األصدقاء، قرأُت أحد الكتب اليت حققت أفضل املبيعات حبسب إحصائيات �لة 

 تتواصل مع األموات. بعد أن وصلُت إىل نصف الكتابوا الكتاب يدور حول كيف يم�ن أن ت�ون وسيًطا روحيًّ 
ة، وقدر ضخم من الكذب ن ىلعَّ اتلوقُّف. اكن هناك يف ذلك الكتاب قدر ضخم من القذارة الروحيَّ تقر�بًا، اك

والز�ف، حىت أن ذوي الفهم البسيط لرش�عة اهللا يف العهد القديم سيتمكنون من اكتشاف هذه األ�اذيب. هذه 
 قدس.� منفعة تقو�م اتلعليم الاكذب والسلوك اخلاطئ اليت �نيها من الكتاب امل
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ِديِب اوأخً�ا، الكتاب املقدس نافع ألجل "
ْ
يا تلَّأ ِ

َّ
،ايِف  ذل رِبِّ

ْ
بًا ِللُكِّ َ�َمٍل َصاِلٍح  هللاِ اِليَكْ يَُ�وَن إِ�َْساُن  ل هِّ

َ
". اَكِمًال، ُمتَأ

�نا يف طرق اهللا، حىت �ستطيع  ليس الغرض من علم الالهوت هو أن يداعب عقونلا و�مِتعها، بل أن يوجهنا و�درِّ
 ننمو إىل الكمال، و�ىل ملء الطاعة. وهلذا السبب �ن ننخرط يف دراسة علم الالهوت. أن

 

مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف 
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

  .يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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