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 اعملون، ال سامعون فقط 
 ب�ك بارسنس بقلم 

طوال  إىل الكنيسة    ا لم يذهبو  ِممَّنىلع مر السن�    األشخاصة، اتلقيت بالعديد من  يف كنيسة �ليَّ   بصفيت راعيًا 
ذهبوا إىل الكنيسة    أشخاًصا ا  أيًض   قابلتس. لقد  قدَّ س أو الهوت الكتاب المُ قدَّ الكتاب المُ أبًدا  ولم يدرسوا  حياتهم  

  . أر. يس. ومع ذلك، كما قال ادلكتور ههوتالس وقدَّ ة دراسة الكتاب المُ كيفيَّ أبًدا  يتعلَّموا لم  هم ولكنَّ  ، طوال حياتهم
أن العديد    ة يف يومنا هذا �دين أم ال. املشلكة األساسيَّ � جيِّ ا الهوتيِّ والسؤال هو ما إذا كنَّ   -ون  الهوتيُّ   نا لُكُّ   :سربول

املسيحيِّ  دراسة    املؤمن��  من  إىل  حباجة  أنهم  يعتقدون  أن  بينما   الالهوت،ال  غ�هم  يبدو  ي  كث��ن  ون  هتمُّ ال 
أن    املؤمن� �ب ىلع    ول�ن.  دلرجة ال �سمح هلم بدراسته�شعرون بالكسل الشديد  ببساطة  أنهم  أو    ت بالالهو

 ؟نفوسنا  ُ�لِّص اذلي   ذاكعن  �ربنا   وهو اذلي، بالالهوت  هتمهوت. كيف ال نال وا باليهتمُّ 

ال  يعرف  املسيحيِّ ال  من  واذل كث�  املسييح  الشباب  سيما  وال  جتدَّ �،  يبدحديثً   دوا ين  أين  من  دراستهم    نوأا،  يف 
ساوسة � يعتقدون أن الالهوت هو فقط للق . لقد وجدت أن بعض املسيحيِّ القيام بذلك  يَّة، وال يعرفون كيفلالهوت 

ا حقً   يمكنهمهم ال  يعتقدون أنَّ   انلاس العاديِّ�، واألسوأ من ذلك، أن بعض القساوسة والعلماء �علون  ماءوالعل
�  ا أن بعض املسيحيِّ مة. لقد وجدت أيًض تقدِّ ة مُ احلصول ىلع درجات الهوتيَّ   ىلعدراسة الالهوت إال إذا عملوا  

  – الهوتنا اخلاص    لتشكيلالالهوت اخلاصة بهم. ل�ن اهللا ال يدعونا    صياغة و�شكيليعتقدون أنهم حباجة إىل  
ىلع    . عالوةً سماعه  فقط  ال،  به  العملوفهمه، و  ته،دلراس  ونمدعوُّ   �ن.  سقدَّ المُ   الكتاب  يف  بالفعلوُضع نلا    لقد

انلاس    �ُشلكِّ ة. عندما  رسويلَّ ال   ، اجلامعة،سةقدَّ مُ ال  واحدة، الكنيسة ال الهوت    لكنه  ؛ذلك، إنه ليس الهوتنا اخلاص
 خاصة بهم.   يُنشئون هرطقاتا الهوتهم اخلاص، فإنهم حتمً 

القيام ب المُ   دراسة إن  الكتاب  الكتاب    املخلص� أجدادنا    أقوالس ودراسة  قدَّ الالهوت يع� دراسة  اذلين درسوا 
صات وتفس�ات مفيدة ملا  لخَّ الكنيسة، واليت � بمثابة مُ   قوان� و�قرارات إيماندراسة هذا س بأمانة. يع� قدَّ المُ 

  فس�ات ت كتب  ا  ول�ن أيًض   ،انلظا�الالهوت    مس. وهذا يع� دراسة ليس فقط كتب علقدَّ مه الكتاب المُ علِّ يُ 
س  الكتاب تار�خ الكنيسة،  �تب  س)، وقدَّ (طر�قة تفس� الكتاب المُ مبادئ علم اتلفس�   عن كتب  ، فضًال الُمقدَّ

�شلٍك  فهم  يُ اذلي  الهوت  ال  ألنة تطبيق الالهوت يف لك احلياة)،  ة (كيفيَّ والالهوت اتلار�يخ، وحىت احلياة املسيحيَّ 
  خدمة ا دراسة الالهوت و�ن �لس حتت  هذا يع� أيًض و.  �شلٍك صحيح  يف احلياة  الُمطبَّق  هو الالهوت   صحيح

ب� كنا�سناهللا  لمة  الوعظ  املحليَّ يف  أسبواًع ا  وال أسبوٍع   بعدَ   ة،  العبادة،  خالل  من  وتسبيح،  الفرائض ،    مارسة 
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س الُمثلَّث األقانيم،    يك نعرفاهللا،  شخص  سة. ألننا عندما ندرس الالهوت، فإننا ندرس  قدَّ المُ  حبق � الكتاب الُمقدَّ
 . نا نعِ ُص  من ا وليس إلهً ، ننادي به، وهنعبدو، ه�بو

 

هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  بارسنس ادلكتور ب�ك  
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .اكلفنبقلم جون  ) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

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