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 الهیات، الهیات، الهیات: چرا لیگونیر؟ 
 کریس الرسون  نویسنده:

همچنان به رشد خود ادامه    2017خدمات لیگونیر از زمان فوت موسس محبوبمان دکتر آر. سی. اسپرول در سال  
از طریق    ي رشد در خدمت اند. مشاهدههایشان به ما ملحق شده ها و مهارتداده است. اعضاي جدیدي با تخصص 

بایست تمرکز خود را بر مأموریت اصلی  کننده است. ولی هر کوشش مداومی می ي این اعضا دلگرمالعادهتالش فوق 
مان، اغلب آن یک  حفظ کند و مراقب باشد تا از مسیر درست منحرف نشود. بنابراین در بسیاري از جلسات تیم 

ام.  الهیات، الهیات. نه، شمردن را فراموش نکرده شوم: الهیات،  دهیم متذکر می کاري را که در لیگونیر انجام می 
مسئله این است که به یاد بیاوریم که الهیات نه تنها براي مأموریت ما به عنوان یک سازمان خدمات مسیحی بلکه  

  براي زندگی فردي ما تا چه اندازه حیاتی است. اجازه دهید این نکته را شرح دهم.

هاي محبوب من است. عبور از  در لندن بازدید کرده باشید. این موزه یکی از مکان ي بریتانیا شاید تا کنون از موزه 
انگیز است. هر چیزي در آنجا داستانی دارد.  اند حیرتهاي مختلف تاریخاي که متعلق به هزاره برابر اشیاي عتیقه 

  ند.کناما در یکی از بازدیدهاي اخیرم متوجه شدم که بعضی اشیاء کل داستان را نقل نمی 

رودان به اشیاي آشور و از جمله سناخریب، آن پادشاه خشنی که در  ي مذکور، بخشی از کلکسیون میان در موزه 
  را   شهرها   عتیق از وي سخن به میان آمده، اختصاص دارد. در آن عصر او بر خاورمیانه وحشت گسترده بود؛عهد 

ي الخیش، شهري کوچک  تانیا یک حکاکی از محاصره بری   ي موزه   در .  نمودمی   تسلیم  را  هاملت   و   کرد می   محاصره
هایی را براي الف  ي منتهی به اورشلیم، وجود دارد. پادشاهان کافر اغلب چنین یادمان و داراي برج و بارو در جاده 

ها در الخیش به دست سناخریب  ي قتل عام وحشتناك اسرائیلی کردند. حکاکی مذکور صحنه شان بنا می پیروزي 
  دهد.را نشان می 

دانیم که سناخریب در راه تخریب اورشلیم و تکمیل  ي بریتانیا قابل مشاهده نیست؟ می حال کجاي داستان در موزه 
پادشاهان  پیروزي  (دوم  بود  یهودیه  بر  ارتش ).  37:  19-13:  18اش  که  آمدند،  زمانی  پایتخت  محاصره  براي  ها 

اوند اعتماد داشته باشد. هیچ شیء تاریخی که داستان  اشعیاي نبی با حزقیاي پادشاه صحبت کرد تا به یاري خد 
اي  گوید فرشته پیروزي سناخریب بر اورشلیم را بیان کند وجود ندارد زیرا این اتفاق هرگز رخ نداد. کتاب مقدس می 

  شبه نابود کرد، و او کارزار خویش را پایان داد و به نینوا بازگشت.از جانب خداوند ارتش آن شاه خارجی را یک 

هاي اسرائیل این  کند. قدرت آشور با قدرت خدا قابل مقایسه نبود. در میان نسل خداوند براي قوم خود مبارزه می 
؛  4:  6؛ تثنیه  20-1:  20حقیقت سینه به سینه نقل شد که فقط یک خدا وجود دارد و او خاموش نیست (خروج  

  ).8-6: 44اشعیا 
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روحی نیست. الهیات  ي دانشگاهی خشک و بی داوند. الهیات رشته یعنی پژوهش در یا پیرامون خ  الهیاتي  واژه 
ها الهیات درستی داشتند ي تیغی است که در یک سویش مرگ و در سوي دیگرش زندگی وجود دارد. اسرائیلیلبه 

ها الهیاتی نادرست داشتند و نابود شدند. این مسئله کمال اهمیت را براي  و مطابق با آن زندگی کردند. آشوري 
گوید شناخت خدا و آن یکتا که عیسی را فرستاده است معادل ورود به  ها داشت. عیسی مسیح می نتک انسا کت

  ).3:  17زندگی ابدي است (انجیل یوحنا 

شناختند، و سپس در گناه آن راستی را در ناراستی خفه کردند، و در نتیجه  آدم و حوا در آغاز خدا را به خوبی می 
بار تبعید از عدن، وضع طبیعی ما نامقدس و  ي غم ي وجود ما را نابود کرد. از آن لحظه همه   ایمانی جهان را و بی

ي  ها جنگ هست و صلح نیست صرفاً یکی از تجلیات طغیان اولیه در نزاع با خالق قدوس است. اینکه میان ملت 
اشد نجات یابیم، آن نجات باید از  توانیم خود را نجات دهیم. اگر قرار بایم، و هیچ نمی ماست. چه گناه بدي کرده 

بیرون بیاید. بدون الهیات خوب، واقعیت همچون جورچینی است که قطعات زیادي از آن در دسترس نباشد و در  
دهد که  نتیجه تصویر واحدي مشاهده نشود. الهیات، اگر به درستی فهمیده شود، تصویري از واقعیت به ما می 

کند، درست مانند قطعات جورچین،  ا را در کنار هم گذاشتن قطعات کمک می بتوانیم آن جورچین را حل کنیم. م
ي قلمروهاي شناخت و  و خواهیم توانست جهان و خودمان را به درستی بشناسیم. بر این اساس، الهیات بر همه 

  ي انسان موثر است.تجربه 

یی را که خدا به طور کلی و به  پرداخت که تمامی چیزهادکتر آر. سی. اسپرول به الهیات همچون یک رشته می 
مان از بدو تولد  گیرد. بشریت از خدا بیگانه شده است. ما همچون والدین اولیه طور ویژه آشکار کرده است در بر می 

چه کسی است.  داند که او  خدا وجود دارد، ولی هر کسی نمی دانند که  می کنیم. بله، همه  حقیقت را سرکوب می 
  دانیم خود کیستیم. دانیم خدا کیست نمیدانیم خدا کیست. و چون نمی نمی  -مشکل اساسی ما همین است

تابستان   را در  لیگونیر کار خود  از دهه   1971خدمات  به تازگی  ایاالت متحده  ي  شروع کرد، درست زمانی که 
ریسم  انگاري و مشکالت اجتماعی مواجه بودند. سکوالبیرون آمده بود. مسیحیان با شیوع نسبی   1960ي  آشفته 

ها همچون سرطان پخش شده بود.  فرهنگی رشد کرده بود و الهیات لیبرال در بسیاري از کلیساها و زیرمجموعه 
ي کوهستان الگینی در پنسیلوانیا، نزدیک شهر کوچکی به نام لیگونیر، یک خدمات مسیحی کوچک  اما در کوهپایه 

یقتر بشناسند و بشناسانند. این تربیت و آموزش از  شروع به کار کرد تا به مسیحیان کمک کند خدا را بهتر و عم
خاست، و هدف آن بود که بتواند فرهنگ را سرشار از مسیحیان دانا و  میل به دفاع از مسیحیت کالسیک برمی 

بیانی کند که به دنبال اجراي مأموریت بزرگ باشند. این طرح در فضایی به اجرا گذاشته شد که تحت تأثیر  خوش 
   تر جریان اصلی بود.یساهاي قوي ها و کلرسانه

شود، کسانی که فقط به اسم مسیحی هستند رو  با توجه به اینکه کلیسا روز به روز با خصومت بیشتري مواجه می 
به اضمحاللبه پراکندگی گذاشته  آینده گذاشته   اند. کلیساهاي اصلی رو  تعلق  اند.  ي کلیسا به مسیحیان معتقد 
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بایست  ها می حلها، راهایم در نهایت مسائلی الهیاتی هستند؛ براي تعمیر آسیبآنها مواجه   ي مسائلی که بادارد. همه 
  از جنس الهیات باشند.

انجیل  خوشبختانه خداوند در طی سال رویاي گسترش  با  را که  اسپرول  متعهد دکتر  از دانشجویان  بسیاري  ها 
ي کلیساها فرستاده است. آري، این کار  رد در همه خداوند عیسی مسیح و الهیاتی را که ریشه در کتاب مقدس دا

ها آب   که   نحوي   خداوند مملو خواهد شد به   جالل   از معرفت  جهان   دشوار است، ولی وعده حتمی است: «زیرا که 
  ). 14: 2سازد» (حبقوق دریا را مستور می 

 د:نویسمی  2: 12در تفسیر رومیان  قدوسیت خدادکتر اسپرول در کتاب کالسیکش 

روش کلیدي مورد تأکید پولس براي متحول کردن زندگی «تجدید ذهن» است. این سخن دقیقاً  
به معناي تعلیم است، نه کمتر و نه بیشتر. آن هم تعلیم جدي. تعلیم عمیق. تعلیم منظم در امور  

  تجدید   يواسطه   به   باید   ما  زندگی .  است  خداوند   کالم   بر   تسلط   به   امر    الهی. این روش در واقع
  مان تغییر پیدا کند.ذهن

به لطف خداوند، تمرکز خاص دکتر اسپرول بر آموزش الهیات، زندگی بسیاري از افراد را تغییر داده است. او معتقد  
انتقال   دارد. صرف  بد همواره اهمیت  یا  الهیدان خوبی است  آیا فرد  این مسئله که  و  الهیدان هستند  بود همه 

  کند.ت نمی اطالعات به ذهن یک انسان کفای

القدس به تدریج شخصیت قدوس خداوند را و شخصیت گناهکار خود را  ما در پرتوي کتاب مقدس و اعمال روح 
کنیم. کلیسا باید تعهد قطعی به اعالم، تعلیم و دفاع از قدوست خداوند در تمامیتش را از نو کشف  شناسایی می

اعالمیه  فقط  این  نیست،کند.  لیگونیر  ماموریت خدمات  وظیفه   ي  اگر شخصیت  ي همه بلکه  است.  ایماندارن  ي 
هاي بشارتی هرچند دلسوزانه که  توانیم انجیل را به غیر مسیحیان برسانیم. استراتژي خداوند را رقیق کنیم نمی 

هایی به  تمرکزشان بر رشد تعداد مسیحیان است ممکن است موقتاً مزایایی داشته باشند، ولی چنین استراتژي 
ي دور را نبیند پایدار  هاي مسیحی که آیندهشوند. سازمانگیري کلیساهاي سالم منجر نمی شکل   تعلیم صحیح و

   بر سر الهیات براي افزایش شمار مسیحیان کشنده است. نخواهد بود. مصالحه 

گرچه قوم خدا اغلب دچار مصائبی شده که در اختیار خودش نبوده است، پیشروي ماموریت خداوند در این جهان  
اي دیگر که اسرائیلیان در معرض خطر بودند، گرایش  رود. ما، همچون خادم الیشع در برهه مري قطعی به شمار می ا

با مایند    که   هاي پیش رو به اضطراب درافتیم. ولی باید به یاد داشته باشیم که «آنانی داریم در برابر عالئم سختی 
  ).16: 6  با ایشانند بیشترند» (دوم پادشاهان که  از آنانی 

مان شاکر هستیم.  شود از خداوند بابت برکت دادن به گذشته اکنون که لیگونیر وارد پنجاهمین سال خدمتش می 
رسانی به قوم خدا بیش از پیش وجود دارد. باید کارهاي فراوانی در میان  در عین حال، به وضوح فرصت خدمت
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اش بیدار کند.  فراد بیشتري را در برابر حقیقت کیستی کشورهاي مختلف صورت گیرد. لطفاً دعا کنید تا خداوند ا
ي خود با خداوند پدر را از  باشد که احیاي الهیات حقیقی را شاهد باشیم و مردان و زنان، پسران و دختران، رابطه 

هاي ثمربخشی داشته  القدس تجدید کنند و اکنون و تا ابد زندگیطریق خداوند پسر و فیض نیرومند خداوند روح 
  شند.با

 

  ) رئیس و مدیر خدمات لیگونیر است.@ChrisLarsonکریس الرسون (
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