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   تاریخ خدمات لیگونیر
 استیفن جی. نیکولز  نویسنده:

 آخرین چیزها 

اند: «مکانی  یادبود گرانیتی در «پارك پوینت استیت» واقع در پیتسبورگ کلمات زیر حک شده   بر روي یک سنگ 
المللی». این مکان که «تري ریورز» نام دارد نقشی اساسی در عصر مستعمرات ایفا کرد. در عین  با پیامدهاي بین

به وقوع می   ، کمتر کسی متوجه اهمیت کامل رویدادهایی1750ي  حال، در دهه  آنجا  بود. ولی  که در  پیوست 
المللی دقیقاً  هاي بینرفت که تا چندین قرن باقی بماند. این مکان داراي پیامد عواقبش عظیم بودند و اثرات آن می 

 ي دوران کودکی آر. سی. اسپرول و وستا (وورهیس) اسپرول قرار داشت.در ده مایلی شمال غربی خانه 

 شالوده  :1971پیش از آگوست 

آر. سی. از پیتسبورگ محبوبش خاطرات شیرینی داشت. آن مکان او را ساخته بود؛ این واقعیت را چند دهه پس  
اش تشخیص داد. پیتسبورگ فقط «شهر فوالد» نبود، بلکه «شهر پرزبیتري» هم بود.  شد در لهجه از ترك آنجا می 

ه خالی از تعهدات مومنانه بود بدل گشته بود. آر. سی.  به یک فضاي پرزبیترینزیم ک  1960و    1950هاي  اما تا دهه 
شک لیبرال  ي آنها بی همه -ي الهیات پرزبیتري رفتبه یک کلیساي پرزبیتري، یک کالج پرزبیتري، و یک دانشکده
  بودند. در نتیجه، آر.سی. دو سنگ بناي اساسی را کسب کرد.

را شنید سرشار از شکرگزاري از خداوند از بابت فیض و  بار حقیقت انجیل  نخست، وقتی او سرانجام براي نخستین
ي انجیل  گانه رسانی و پرستش خداي سه محبت او شد، و نیز وجودش را میل و اشتیاقی شدید به شناخت، خدمت

فراگرفت. آن شکرگزاري و شور و شوق نشان خود را بر سراسر زندگی وي به جا گذاشت؛ او را و خدمتی را که  
اش تقویت شد.  هاي دفاعیاتی راند. دوم، از آنجا اطرافش مملو از تعالیم غلط بود مهارت جلو می   بنیان گذاشت به

ي ماموریت خدمات لیگونیر اغلب نه تنها با هدف  دهنده بود؛ او همچنین مدافع بود. سخنان او درباره سی. انتقال   آر.
سی. به طور مستقیم از پیامدهاي    شد. آر.ان می آموزش و بیان حقیقت، بلکه با هدف دفاع و پشتیبانی از حقیقت بی

  مخرب تعالیم کذب آگاه بود.

آر. محبت و عالقه  براي آنها  -سی. به حقیقت، نیکی و زیبایی   ي  به مبارزه  او  از شالوده   -و میل  ي  خود بخشی 
ن یک مسیحی کتاب  خدمات لیگونیر بود. بخشی دیگر به پیغام مربوط بود. از همان بار اولی که آر. سی. به عنوا

گیرد». در حالی  آفرین شد که «خداوند کارهاي خود را جدي می مقدس را مطالعه کرد متوجه این حقیقت تحول 
که بسیاري از افراد فعال در فرهنگ و کلیسا دیدگاهی سطحی از کیستی خدا داشتند، آر. سی. همچون اشعیاي  

ي لیگونیر  مد. تقدس خدا، در تمامیت کمالش، نه تنها شالوده نبی در برابر شکوه تابناك تقدس خداوند به زانو درآ
  بود بلکه در هر کاري که طی پنجاه سال اخیر صورت داد نفوذ داشت و همچنان چراغ هدایت آن است.
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ي دیگر دارد و آن مخاطبین هستند. آر. سی. در سی  این شالوده در کنار ماموریت و پیامش، نیاز به یک قطعه 
ي کتاب مقدس  کرد. در همان حین، در کالس مطالعه اي بود، اما این او را قانع نمی لهیات برجسته سالگی استاد ا

ي مردم آشنا شد که نیازمند خوراك روحانی بودند  داد. او در آنجا با عامهکلیسا در روزهاي یکشنبه هم تعلیم می 
بودند. معلم و مخاطبان بر یکدیگر اثر گذاشتند.  ها  ي تعالیم قوي از کالم خدا و آموزه نه خوراکی رقیق، بلکه گرسنه 

شد تا شاگردان بیشتر  شد، و همین باعث می تر بودند، شوق آر. سی. به تدریس بیشتر می هر چه مخاطبان گرسنه 
  طلب علم کنند.

 1984تا  1971

. یکی آر. سی.، وستا،  پس از آنکه شالوده شکل گرفت، خداوند دو نیرو را کنار هم جمع کرد و ساختار را بنا نمود
ي اسپرول بود. شایان تذکر است که از همان آغاز آر. سی. و وستا با هم مشغول به کار شدند. نیروي  و خانواده 

ي یک صنعتگر پیتسبورگی بود. او در «لیگونیر ولی» واقع در پنسیلوانیاي غربی زندگی  دیگر دورا هیلمن، بیوه 
  جریب براي فروش گذاشته شد. 52ه مساحت اش یک ملک بکرد. در نزدیکی خانه می 

ي اسپرول ساخت تا از آن به منظور مکانی براي زندگی این  اي براي خانواده او آن ملک را خرید و در آن خانه 
آر. سی.   لیگونیر ولی استفاده شود.  خانواده، سالن سخنرانی، سالن غذاخوري شاگردان، و دفاتر مرکز مطالعاتی 

هاي دوشنبه، بود.  کرد و میزبان «گفتگوهاي» تحلیلی، و جلسات پرسش و پاسخ شبو ارائه می   ها را تهیهسخنرانی
،  1975هاي صوتی ضبط شدند. سپس، در سال  هاي آموزشی بر روي کاستهایی به نگارش درآمد. مجموعه کتاب

لبانی و لباس خاص  ي آموزشی بر روي ویدیو ضبط شد. آر. سی. با عینک آفتابی خبار یک مجموعه براي اولین 
ي «قدوسیت خدا» را ضبط کرد. در آن زمان هیچ چیزي شبیه به آن وجود نداشت. او یک  مجموعه   1970ي  دهه 

دورانی پیشگام در    LVSCهاي اولیه در  تخته سیاه، یک تریبون، و اشتیاق و پیغام و مخاطب داشت. آن سال
  شود.آموزش مسیحیان بزرگسال محسوب می 

در آن زمان آر. سی. و وستا چنین نگاهی به کار خود نداشتند. آنها فقط وفادار و مطیع اوامر خدا  با وجود این،  
بودند. از آنجا که وفادار بودند، خداوند به آن مرکز مطالعاتی برکت و ثمر داد. باب اینگرام، که بعدتر رئیس لیگونیر  

تیبل  (و سردبیر  می )  1992  –  1988تاك  یاد  به  که همشد،  دوستان  آورد  گروه  اعضاي  از  زیادي  با شمار  واره 
نسالنم را تربیت کرد». از  گوید: «آن مرکز مطالعاتی هم رفت. او در این باره به اختصار می مجردش به آنجا می 

هاي آلگنی خود را به مرکز مطالعاتی واقع در استالزتاون  هاي کوه ها هزار نفر با عبور از جاده ، ده 1984تا    1971
آمدند و آر. سی. و سایر مدرسان آن مرکز بر اساس کالم خدا به آن  ند. آنها با ذهنی سرشار از سوال می رساند می 

دیدند.  هاي صوتی و تصویري آر. سی. تعلیم می گفتند. شمار بسیار بیشتري نیز از طریق آموزش سواالت پاسخ می
ها در زیرزمین کلیسایی  که در یک کالس یکشنبه بار زمانی صداي آر. سی. را شنیدند و او را دیدند  بسیاري نخستین 

  روبروي یک دستگاه تلویزیون نشسته بودند.
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 1994تا  1984

اش دشوار بود بهتر عمل  هیئت مدیره خیلی زود متوجه شد که لیگونیر بدون داشتن جایی بزرگ که نگهدارش 
ي  اورالندو هم مکانی مناسب براي مراجعه ، لیگونیر به اورالندو، فلوریدا، منتقل شد.  1984خواهد کرد. در سال  

  ، لیگونیر میزبان نخستین 1988مردم جهت دریافت تعالیم بود و هم مکانی براي ارسال محتواي آموزشی. در سال  
سراسري  عنوان  کنفرانس  با  قدوس اش  خداي  به  جشن    محبت  نقش  همچنان  سراسري  کنفرانس  این  بود. 

ساالنه گردهم  براي  هایی  خانوادگی  نقطه ي  همچنین  و  دارد  را  لیگونیر  و  شاگردان  کتب  انتشار  در  عطفی  ي 
  هاي آموزشی لیگونیر بود. مجموعه 

آغاز به کار    1977در    تاكتیبلبود.    تاكتیبل نقل مکان به اورالندو همزمان با پیشرفت مهمی در رابطه با انتشار  
ي مقاالتی حول یک موضوع و محتواي خاص هر  ائهبندي شد. این مجله با اراز نو طراحی و قالب  1989کرد و در  

شود. این مجله  روز هفته، پیوسته در حال رشد بوده و اکنون ماهانه بیش از یکصد هزار نسخه از آن منتشر می 
ي آن است. در همان زمان، آر.  تبلور نگاه آر. سی. به تشویق مردم خدا به خواندن کالم خدا و همچنین مطالعه 

در همین  .  1986در    ي خداوند برگزیده ، و سپس  1985در    قدوسیت خداسیک منتشر کرد:  سی. دو کتاب کال
  شدند.هاي آموزشی تولید و ضبط و توزیع می حین، همچنان مجموعه 

 2021تا  1994

به روي آنتن رفت. در سال    1982در سال    آر. سی. اسپرول  ساعت مطالعه ي رادیویی آر. سی. با عنوان  اولین برنامه 
تجدید ذهن  ي  شد. این روند تا شروع برنامه از شش ایستگاه رادیویی پخش می   از آر. سی. بپرسید ي  ا، برنامه 1986

ي قدوسیت خدا بودند. رادیوهاي مسیحی عمدتاً  هاي آن مجموعه ادامه داشت که اولین قسمت   1994در سال    شما
رد. صداي گچی که در دست آر. سی. بود و به  کهاي تعلیمی پخش می برنامه   RYMپرداختند. اما  به موعظه می 

کردید در کالس او حضور دارید و او مستقیماً با شما  شد از رادیو قابل شنیدن بود. احساس میتخته کشیده می 
ي مشابهی وجود نداشت و خیلی زود مورد توجه کسانی قرار گرفت که  گوید. در آن زمان هیچ برنامه سخن می 

کردند. این وضع همچنان  کردند و به رادیو گوش میکارشان مسیري طوالنی را طی می  براي رفت و آمد به محل
 برقرار است. 

شد. به  کتب بیشتري نوشته شد. در اورالندو، سراسر کشور، و در نهایت در اقصی نقاط جهان کنفرانس برگزار می 
گران کرد.  در شهرهاي زادگاه اصالح عالوه، لیگونیر شروع به برگزاري تورهاي مطالعاتی در سرزمین مقدس و نیز  

سایت ابزاري مهم و موثر براي  ها را گسترش داد. وب ي فناوري، لیگونیر ابزارهاي ارتباطی و ترویج آموزهبا توسعه 
ها، «لیگونیر کانکت»، و «از لیگونیر بپرسید» نیز وجود  اي از پادکست، مجموعهRefNetانتشار تعالیم شد. به عالوه  

ي این اقدامات، در کنار اقدامات جدیدي که در دست انجام است، از فناوري براي اعالم قدوسیت خدا  مه دارد. در ه
  شود.به شمار هر چه بیشتري از مردم استفاده می 
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با باز کردن درهاي «ریفورمیشن بایبل کالج» در    2011داد، در سال  در حالی که لیگونیر حیطه خود را توسعه می 
دانشجوي ساکن در کمپ دانشجویی و حدود    140هاي خود بازگشت. این کالج حدود  ه ریشه فلوریداي مرکزي ب 

پایگاه آموزشی خود را گسترش داد تا مدرسان را    2010یکصد دانشجوي آنالین دارد. به عالوه، لیگونیر در سال  
ها و بستري براي نوشته   کرد، لیگونیرنیز در بر بگیرد. در کنار طیف وسیع محتواي تعالیم که آر. سی. تهیه می 

به این سو، لیگونیر تالش    1971سخنان سایر مدرسان و معلمان مورد اعتماد خویش نیز تدارك دیده است. از سال  
  داشته است میان معلمان و دانشجویان ارتباط برقرار کند.

اکنون به هفت زبان  سایتش هم ي زبان انگلیسی فراتر برد، به طوري که وب افزون بر این، لیگونیر خود را از محدوده 
ها اضافه  کند. هر روز محتواي جدیدي به این سایتمختلف از جمله اسپانیایی، عربی، فارسی و چینی فعالیت می 

زبان ي اسپانیایی را که نسخه   Renovando tu Menteي  رنامه بار ب، لیگونیر براي اولین 2018شود. در ماه مارس  می 
تفسیر  هاي آر. سی. و دیگران، و از جمله  است پخش کرد. در همین راستا، بسیاري از کتاب   تجدید ذهن شما

هاي مختلف ترجمه شدند. خدمات لیگونیر، مانند پارك پوینت استیت واقع در  به زبانکتاب مقدس    یافتهاصالح 
 المللی شده است.رز»، تبدیل به مکانی با پیامدهاي بین «تري ریو

 گام بعدي چیست؟ 

گذاشت و دستاورد را جشن  گردید، آر. سی. وقت می شد و هدفی محقق میهرگاه اقدام مهمی به اجرا گذاشته می 
پرسیم. پرسید: «گام بعدي چیست؟» ما همچنان این سؤال را از خود می کرد و می گرفت. بعد رو به اطرافیان می می 

  دانیم. از یک سو، پاسخ را نمی 

هاي دشوار ما را همراهی کرده است. و در روزهاي  همان آغاز کنار ما بوده و طی سالدانیم که خدا از  البته می 
که در غم وفات آر. سی. بودیم خداوند باز به لیگونیر برکت داد. در این سه سال گذشته، لیگونیر    2017پایانی سال  

  بیش از هر زمان دیگري در تاریخش بسط و گسترش یافته است.

کند، و  ال گذشته شکرگزار هستیم. اما باشد که مغرور نگردیم. لیگونیر به کلیسا خدمت می ما براي این پنجاه س 
پرسیم: «پنجاه سال آینده چگونه  نگریم و می در این راه از رحمت ابدي خداي قدوس برخورداریم. ما به خدا می 

م، لطفاً توجه داشته باشید که  مان را با هم جشن بگیریسالگینگریم تا پنجاه خواهد بود؟ حاال که به گذشته می 
نگاه ما رو به جلو است، و عهد خود را در اعالم قدوسیت خدا در تمامیتش به شمار هر چه بیشتري از مردم را تازه  

دانیم گام بعدي چیست، مشتاقانه در انتظار کاري که خدا  سازیم. ما به مسیر خود ایمان داریم، و با اینکه نمی می 
  خواهد کرد هستیم.
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) رئیس ریفورمیشن بایبل کالج، مدیر ارشد آکادمیک در خدمات  @DrSteveNicholsدکتر استیفن جی. نیکولز (
 For Us and for Our لیگونیر، و یکی از مدرسان این مرکز است. از او چند کتاب منتشر شده است، از جمله

Salvation و A Time for Confidence . 

 

   منتشر شده است. تاكتیبل مجله این مقاله در  
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