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 ها که فقط شنونده هستند عمل کنندگان، نه آن 
   بارك پارسونز   نویسنده: 

ام که به  ها افراد زیادي را دیده از آن جا که در یک کلیساي محلی کشیش هستم، در طی سال 
چنین کسانی  کنند. هممقدس را مطالعه نمی مقدس یا الهیات کتاب آیند و هرگز کتاب کلیسا نمی 

ش  مقدس یا الهیات آن را آموز ي کتاب ي مطالعهآیند ولی هرگز نحوه ام که به کلیسا می را دیده 
سوال این است  – اند. در عین حال، به قول دکتر آر. سی. اسپرول همه الهیدان هستند ندیده

که آیا الهیدان خوبی هستیم یا خیر. مشکل اساسی عصر ما این است که بسیاري از کسانی که  
تصور می می  بسیاري  گویند مسیحی هستند  که  حالی  در  ندارند،  الهیات  مطالعه  به  نیازي  کنند 

ا نمی دیگر  اهمیت  الهیات  به  می صالً  نظر  به  یا  آن دهند  سراغ  رسد  به  که  هستند  تنبل  قدر 
طور ممکن است  روند. با وجود این، مسیحیان باید به الهیات اهمیت بدهند. چهاش نمی مطالعه

 دهد؟ي آن کسی است که جان ما را نجات می اهمیت ندهیم، در حالی که الهیات درباره 

دانند اند، نمیبه ویژه مسیحیان جوان و کسانی که به تازگی ایمان آورده  بسیاري از مسیحیان، 
ام که برخی از  ي الهیات باید از کجا شروع کنند و باید به چه نحو پیش بروند. دیده براي مطالعه

کشیش  براي  فقط  الهیات  که  معتقدند  بعضی مسیحیان  بدتر،  حتی  و،  است  پژوهشگران  و  ها 
باعث و محققان  الهیات  شده  کشیشان  راه مطالعه  تنها  به فن تصور کنند که  نا آشنا  اند افراد 

کنند  ام که بعضی مسیحیان تصور می کسب درجات عالی دانشگاهی است. به عالوه، مشاهده کرده 
خواهد الهیات خودمان را تولید  هر کس باید الهیات خودش را داشته باشد. اما خداوند از ما نمی 

مقدس ارائه شده است. از ما خواسته شده آن را مطالعه و  پیش در کتاب  این الهیات از –کنیم 
فهم و اجرا کنیم، نه این که فقط شنونده باشیم. افزون بر این، این الهیات مال ما نیست؛ این  
الهیات ِ کلیساي واحد و مقدس، الهیات کلیساي جامع و رسوالنی است. آن که براي خودش الهیات  

 شود.  گذاري می ي خود مرتکب بدعت قع به شیوه کند در واتدوین می 

مان که  هاي پدران مومن ي نوشته مقدس و مطالعه پرداختن به الهیات به معناي پرداختن به کتاب 
ي عقاید و اعترافات تاریخی کلیسا، بودند است. الهیات یعنی مطالعه  مقدس را مطالعه کردهکتاب 

شوند. پرداختن به الهیات  مقدس محسوب می کتاب   ها و شروح سودمندي براي آموزشکه خالصه
ي تفاسیر  مند، بلکه به معناي مطالعههایی با موضوع الهیات نظام ي کتاب نه تنها به معناي مطالعه 

مقدس)، تاریخ کلیسا، الهیات  ي هرمنوتیک (روش تفسیر کتاب هایی دربارهمقدس و کتاب کتاب 
یري الهیات در سراسر زندگی) است، زیرا اگر الهیات  تاریخی، و حتی زندگی مسیحی (نحوه بکارگ

به معناي مطالعه   کار  این  به عالوه،  کار گرفته خواهد شد.  به  زندگی  به درستی فهم شود در 
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اي که هر هفته از طریق پرستش،  در کلیساهاي محلی ماست، مطالعه  کلمهالهیات تحت هدایت  
ي خداوند، یعنی  ي الهیات یعنی مطالعهمطالعهگیرد.  ها صورت می خواندن سرودها و انجام آیین

مقدس، نه خدایی که خود ساخته  شناخت، محبت کردن، پرستش و تصدیق خداي تثلیث از کتاب 
 باشیم. 
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