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   الهیات و زندگی روزمره 
 درك دابلیو. اچ. توماس  نویسنده:

ویلیام پرکینز که پیوریتن بود تعریف مشهوري از الهیات دارد: «علم زندگی پر برکت ابدي». ویلیام ایمز، همعصر  
او، به تقلید از وي الهیات را «علم زیستن براي خداوند» نامید. از آنجا که زیستن براي خداوند نزد تمامی مسیحیان  

. ارتباط میان  الهیدان خوبک الهیدان باشد، آن هم یک  رود، پس هر مسیحی باید یوظیفه و لذت به شمار می 
  شود.الهیات و زندگی روزمره به وضوح در سه مثال زیر که برگرفته از پولس است مشاهده می

کند  اند و پولس احساس میشود که مشغول مشاجره نخست، در فیلیپی. در کلیساي فیلیپی از دو زن نام برده می 
بپ این موضوع  به  باید  (فیلیپیان  که  وارد شدن حذر می ).  2:  4ردازد  از  فرشتگان  احمقآنجا که  ها شتاب  کنند 

کنند. شاید این طور باشد، اما پولس رسول است، و شهرت خوب کلیسا و گواهی آن در معرض خطر است، و  می 
  توان این مسئله را الپوشانی کرد.نمی

کند: تجسد پسر ابدي خداوند.  ر توانش است وارد بازي می ترین بحث الهیاتی را که دکند؟ عظیمحال پولس چه می 
از جسم شدن   معنا که  این  به  را غنیمت نشمرد»، شاید  بودن  برابر  با خدا  بود،  عیسی، «چون در صورت خدا 

ي نیقیه  با اینکه عیسی، همانطور که اعتقادنامه ).  6:  2سربازنزد تا فروتر شدن در تجسدش را بپذیرد (فیلیپیان  
گوید، «خود خدا از خدا بود، مولود و نه مخلوق، در ذات با پدر یکی و همه چیز از او آفریده  دي، می میال  325

اصطالح «خالی کرد» خطر فراوانی براي  ).  7شده»، ولی او «خود را خالی کرده، صورت غالم را پذیرفت» (آیه  
ی برگردانده نشده و به جایش از تعبیر  ها به طور تحت اللفظ الهیات دارد و به همین دلیل در بسیاري از ترجمه 

  جیمز). دیگري استفاده شده است (مثالً «خود را گمنام کرد» ترجمه کینگ 

نکته  بر  باید  حال  عین  در  و  دارد،  بیشتري  بررسی  ارزش  بحث  مورد  پولس  بخش  کنیم.  تأکید  نظرمان  مد  ي 
ي کارهاي  ز دهیم: «و هریک از شما مالحظه عیسی را از خود برو ذهنیت خواهد فیلیپیان (و من و شما) همان می 

خود را نکند، بلکه هرکدام کارهاي دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود» (آیه  
ي عظیم تجسد به سود ابراز فروتنی استفاده شده؛ «راستی که در دینداري است» (تیطس  در اینجا از آموزه ).  4-5

1 :1 .(  

ي اورشلیم کمک رسانده شود و مدتی است که مشغول این  خواهد به کلیساي رنج دیده قرنتس. پولس می   دوم، در
هاي سخاوتمندانه بهره بگیرد؟ به ویژه، چنین  از چه مشوقی براي تشویق به کمک ).  9-8فکر است (دوم قرنتیان  

رسد که به غرور  جایی تقریباً به نظر می در  ).  24و    8:  8کند (تواند «اصالت» ایمانشان را اثبات می مشکلی که می 
ولی استدالل کلیدي  ).  5-1:  9خواهند از کلیساهاي شمال عقب بیفتند ( شود: قرنتیان نمی مخاطبان متوسل می 

دانید که هرچند دولتمند بود، براي  او یک استدالل الهیاتی است: «زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می 
  بار دیگر از تجسد به نفع موضوعی عملی استفاده شده است.).  9:  8فقر او دولتمند شوید» ( شما فقیر شد تا شما از  
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ي ماهیت و عملکرد انجیل مطلب نوشت، دینداري عملی را به  سوم، در رم. پولس پس از آنکه یازده فصل درباره 
بدیل دهید» (رومیان  وضوح به تصویر کشید: شما (مسیحیان کلیساي رم) «به تازگی ذهن خود صورت خود را ت

ي پولس به رومیان با هدف دینداري عملی نوشته شده است: نشان دادن محبت برادرانه  کلیت رساله ).  1-2:  12
با  )12، صبوري کردن در مصائب (آیه  )11، خود را از تنبلی رهانیدن (آیه  )10-9(آیات   ، نیازهاي مقدسین را 
،  ) 17، انجام اعمال نیکو (آیه  )16از ظاهرنمایی و فخرفروشی (آیه  ، اجتناب  )13نوازي برآورده کردن (آیه  مهمان

هاي ، و انتقام نگرفتن از نامهربانی )20-19، غذا دادن به دشمن خود (آیات )18صلح حداکثري با همسایگان (آیه 
  شود.تر نمی از این عملی). 21دیگران (آیه 

گذاشت. الهیات تا چه پایه کاربردي  بود به اجرا می   اش دیدهدهنده ولی پولس فقط همان حکمتی را که در نجات 
پردازد در نظر بگیرید. دیدگاه عیسی راجع  ي سر کوه را که عیسی به طور کامل به زندگی روزمره می است؟ موعظه 

گوید. منظورش این است که ما از بدن  ي فیزیکی دارد. عیسی از دست و چشم و پا و لب سخن می به تقدس جنبه 
گوید باید به جاي گناه  کنیم. مثالً، در موضوع شهوت می اي گناه کردن و یا براي ابراز تقدس استفاده می خود یا بر

  ). 30-27: 5کردن با چشم راست و یا دست راست، چشم را از کاسه درآوریم و دست را ببریم (انجیل متی 

ید به نحوي که نشان از عدم توکل به  آیا به اضطراب دچار هستید؟ آیا نگران تأمین مایحتاج زندگی روزمره هست
می  پرواز  در حیاط شما  روز  هر  که  پرندگانی  به  باشد؟ پس  آسمانی  نظر  پدر  به  قوي  و  سالم  کنید.  نگاه  کنند 

آیا اهل قضاوت  ).  34-25:  6رسند. خداوند مراقب آنهاست. به عالوه، ارزش شما براي او بیشتر است (انجیل متی  می 
کنید؟ به خود بگویید:  شوید و در توصیفشان مبالغه می از دیدن گناه دیگران مشعوف میکردن هستید به نحوي که  

ها با احترام برخورد  با انسان ). 6-1:  7شوم!» (نگاه کنید به  «فقط به خاطر فیض خداست که مرتکب این گناه نمی 
  ).12یی زندگی کنید (آیه  کنید، همانطوري که انتظار دارید دیگران با شما برخورد کنند. بر اساس قانون طال

دهد: «زیرا هر که سوال کند، یابد و کسی که بطلبد،  ي هدایت را در نظر بگیرید. عیسی چنین وعده می مسئله 
ي مزمور بیست و سوم، «او مرا هدایت  بنا به وعده ).  8دریافت کند و هر که بکوبد براي او گشاده خواهد شد» (آیه  

پادشاه، حکمت و تشخیص  -دهد که پدر آسمانی ما، آن چوپانر این آیه نشان می فعل مذکور د). 2کند» (آیه  می 
کند. پدر ما الزم براي اخذ تصمیم درست جهت پیش بردن این زندگی به نحوي که او را جالل دهد به ما عطا می 

است. اما  ي آن است که سخنش قابل اتکدهنده کند و قرار نیست محبتش متوقف شود. عهد او نشان را محبت می 
کشاند. او هیچگاه ما را در مسیر اعمال  و به گمراهی و شرارت نمی )  3کند (آیه  او ما را «در راه درست» هدایت می 

طلبند، دهند، حکمت را نمی شوند خودشان به کالم او گوش نمی دهد. کسانی که گمراه می نادرست یا گناه قرار نمی 
  گزینه نیستند.شوند که بهترین  هایی می یا تسلیم انتخاب

 وضوح و مشیت 

  الهیات تا چه اندازه کاربردي است؟ دو آموزه را در نظر بگیرید: وضوح و مشیت.
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  کنند،   مطالعه   را    مقدس توانند خودشان کتابدر الهیات اشاره به این حقیقت دارد که مسیحیان «عادي» می وضوح  
)  تاكتیبل مقدس ، معلمین، تفسیرها، و حتی  ه کتاب مطالع  براي  کمکی   ابزارهاي  واعظان،(  مناسب  وسایل  کمک  به   و

شان براي رسیدن به رستگاري الزم  توانند به درکی «کافی» (گرچه نه لزوماً جامع) از «چیزهایی که دانستنمی 
البته این نکته در کلیساي قرون وسطی محل تردید بود،  ).  7:  1مینستر  ي وستاست» دست پیدا کنند (اعتقادنامه 

  درك   روحانیون  فقط   که  بود   زبانی   به   و   نبود   عادي   مردم  دسترس   در   عمدتاً   مقدس ر آن زمان کتاب چرا که د
  .شد می   استفاده کلیسا  و  پاپ مرجعیت  به مردم داشتن  نگه  وابسته براي  یوغی عنوان به  آن  از و  کردند،می 

کتابآموزه  وضوح  مطالعه   اغلب  باشیم،  داشته  دوست  را   آن  کند می   تشویق  را  ما   مقدس ي  و  به  بپردازیم،  اش 
گوید شبیه به آن ایمانداران برجسته  آموزه به ما می   هایمان را تبدیل به اعمال مشهود و ملموس کنیم. اینبرداشت

گوید: «در کمال رضامندي کالم را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش  در بیریه باشیم که لوقا در توصیفشان می 
  ).11: 17ین است» (اعمال نمودند که آیا این همچنمی 

  ينامه اعتقاد .  است  مسیحیت  اساسی  حقایق  از   یکی   ولی   نرفته،   کار   به    مقدس چیست؟ این اصطالح در کتاب   مشیت
 :کند می  تعریف   گونه این  را مشیت  مینستروست

دهد و  کند، جهت میبیند، هدایت می خداوند، خالق اعظم تمامی چیزها، تمامی مخلوقات را می 
ها، و این  ها تا حتی کوچکترینکند، از اعمال گرفته تا چیزها، از بزرگترین ها حکمرانی می بر آن

ناپذیرش و  دهد، بنا به دانش قبلی و شکستکارها را بنا به حکمت و مشیت مقدسش انجام می 
.  5ي آزاد و تغییرناپذیرش، تا جالل حکمت، قدرت، عدالت، نیکی و رحم او ستوده شود. (اراده 

1.(  

پردازند مسائل نسبتاً دشواري مطرح شده است (مثالً چیستی کنترل تاریخ  در فصلی از اعتقادنامه که به مشیت می 
ي اصلی از آن فصل این است که خواننده اطمینان بیابد که  ي آزاد و شر)، ولی انگیزه توسط خدا و ربط آن به اراده 

  افتد.خواهد اتفاق نمی دا می هیچ چیز بدون خواست قبلی خدا و جز به آن شکلی که خ 

دانیم که به جهت  است: «و می   28:  8به طور خالصه، این تعریف از مشیت بیان دیگري از سخن پولس در رومیان  
ي چیزها براي خیریّت ایشان با هم در  اند، همهي او خوانده شده دارند و بحسب اراده آنانی که خدا را دوست می 

می  ک کار  مادري  براي  میباشند»  دست  از  را  فرزندش  می ه  را  بدخیم  تومور  خبر  که  خواهري  شنود،  دهد، 
شود، و براي کسانی که در هزاران سناریوي دیگر هستند  ي کاري رد می اي که در اولین مصاحبه آموخته دانش

ي  نی که همه داند. به عالوه، زمادانیم ولی او می ها را نمی ي پاسخمشیت خدا یادآور آن است که با اینکه ما همه 
با خود  شود، فقط همین ي کارها کرده می چیزها گفته و همه  این آموزه  ها بیشترین اهمیت را خواهند داشت. 

ي ما تا حدي  شود. همه تر نمیآورد. از این کاربردي ي توفان زندگی به همراه می آرامش و صلح سرشاري را در میانه 
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آیالهیدان هستیم. مسئله  این است که  اصلی  تمامی  ي  در  از خدا  از شناخت خود  آیا  الهیدان خوبی هستیم؟  ا 
 کنیم؟ هاي زندگی خود و براي جالل خدا استفاده می جنبه 

 

در کلمبیا، کارولیناي جنوبی، و استاد تمام    فرست پرزبیترین دکتر درك دابلیو. اچ توماس کشیش ارشد کلیساي  
نظام  دانشکده الهیات  در  شبانی  الهیات  و  الهیات مند  و  اصالح   ي  لیگونیر  معلمین خدمات  از  یکی  او  است.  شده 

  است.  How the Gospel Brings Us All the Way Homeي کتب فراوانی از جمله نویسنده

 

   منتشر شده است. تاكتیبل مجله این مقاله در  
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