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 مقدس را مطالعه کنند؟ چرا مسیحیان باید کتاب 
 آر. سی. اسپرول نویسنده:  

گویند: «من به االهیات  می آنها ي االهیات ارزش کمی دارد. خیلی از مردم باور دارند که مطالعه 
با اینحال، االهیات براي هر مسیحی غیر  احتیاجی ندارم؛ فقط الزم هست بدونم عیسی کیه.» 

کاري که   –کنیم ما براي درك حقیقتی که خدا بر ما مکشوف کرده تالش می قابل اجتناب است. 
شویم یا نه؛  بنابراین سوال این نیست که آیا ما درگیر االهیات می  دهد.اي انجام می هر مسیحی 

مهم است که مطالعه کنیم و بیاموزیم  بلکه سوال این است که آیا االهیات ما صحیح است یا نه. 
او یک کتاب به ما داد،   چون خدا رنج زیادي براي مکشوف کردن خویش به قومش متحمل شد. 

هاي خشک الي آن بگذاریم؛ بلکه تا خوانده شود، باشد و گل  کتابی که قرار نیست روي طاقچه
 تر از همه، درك شود. جستجو شود، هضم شود، مطالعه شود، و مهم

شود: ي او به تیموتائوس یافت می هاي پولس رسول، در دومین نامه یک متن مهم در نوشته 
است،   دیدر عدالت مف ت یو اصالح و ترب  هیو تنب میجهت تعله کتب از الهام خداست و ب  یتمام «

این متن    ).17-16:  3» (دوم تیموتائوس  آراسته بشود  کویجهت هر عمل ن ه  تا مرد خدا کامل و ب 
ها ارزش  ها احتیاجی نداریم و یا آموزهي پایانی بر این ادعاها باشد که ما به آموزهباید نقطه

مطلق  مقدس توسط خداي قادر کتاب چون مقدس سودمند است. ي دقیق کتاب مطالعه دارند.ن 
 دهد، و آن دارایی، آموزه است. یک دارایی ارزشمند و مفید به ما می  الهام شده است، 

صرف نقد  دنیاي آکادمیک انرژي زیادي مقدس همچنین براي توبیخ نیز مفید است. کتاب 
با  مقدس است. خوانند، و نقد تحلیلی کتاب کند، که گاهی آن را نقد اعلی می مقدسی می کتاب 

به جاي موضوع انتقاد، هدف را به ما  اي که ما باید درگیر آن شویم، مقدسی حال، نقد کتاب این 
خوانیم، کالم وقتی کالم خدا را می کند.  مقدس «ما» را نقد میکتاب به عبارت دیگر،  کند.  ارائه می 
ي  انسان، درست مانند آموزه مقدسیي کتاب آموزه دهد. مان را به ما نشان میخدا گناه 

مان خوانیم، به خاطر گناهکاري مقدس را می شود و وقتی متن کتاب مقدسی گناه، شامل ما می کتاب 
شاید ما به نقد دوستان خود گوش ندهیم، اما حکیمانه است که به نقد خدا که  شویم.  توبیخ می
 رسد توجه کنیم.مقدس به گوش ما می در کتاب 

چندي پیش با درخواست یک  اصالح زندگی اشتباه و باور غلط مفید است.  مقدس برايکتاب 
ي  یک واسطه   ي اینکه چطور درباره   خواندم   ي برتر نیویورك تایمز اي از یک نویسنده دوست، مقاله 

نصف کتاب را خواندم و بعد آن را کنار گذاشتم.  روحی شویم و با مردگان ارتباط برقرار کنیم. 
هاي زیادي که افرادي با حتی درکی ساده از شریعت  یادي در کتاب بود؛ دروغ هاي روحانی زپلیدي 
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چنین منفعتی از اصالح تعلیم غلط و  این توانستند آنها را تشخیص دهند. خدا در عهد عتیق می 
 مقدس به دست بیاوریم. توانیم از کتاب زندگی اشتباه است که می 

است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل   دیدر عدالت مف ت یترب مقدس براي «، کتاب انتها در
هاي خدا تا بتوانیم  هدف االهیات تحریک خرد ما نیست بلکه تعلیم ما در راه   » .آراسته بشود  کوین 

 شویم.به همین دلیل است که ما درگیر االهیات می به سوي بلوغ و پري اطاعت او رشد کنیم. 

 

 Saint Andrew'sي کلیسا ار سازمان خدمات لیگونیر و بنا کننده ، بنایانگذدکتر آر. سی. اسپرول

Chapel  در شهر سنفورد، ایالت فلوریدا بوده است. ایشان اولین ریس دانشگاهReformation 

Bible College  قدوسیّت  توان به بوده و بیش از صد جلد کتاب به رشته تحریر درآورده که می
 اشاره کرد.   (The Holiness of God) خدا

 

 منتشر شده است.   سازمان خدمات لیگونیرسایت  این مقاله در وب 
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