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 الهیات ما چیست؟ 
 سینکلر بی. فرگوسن  ویسنده:ن

دارند. یکی  را، همچون کل تاریخ خدمات لیگونیر، به حرکت وامی   تاك تیبل ي  چند اعتقاد مهم وجود دارد که مجله 
 توان انتظار داشت؟ و اصالً چه کس دیگري را می   -از این اعتقادات را پانصد سال پیش مارتین لوتر بیان کرده است

یعنی همه الهیدان هستند؛  الهیدان هستند، پس همه می ي مسیحیان. گفته می همه  توانند مسیحی  شود همه 
  اشند.ب

  چیست؟ مااما الهیات چیست؟ و به ویژه، الهیات 

 الهیات 

ي خدا  اندیشیدن و صحبت کردن درباره   - ي خداوند (در بهترین و واالترین معنا) استالهیات سخن گفتن درباره 
و  ي خداوند دارد  به شکلی منسجم و منطقی. براي هر ایماندار مسیحی، این یعنی الهیاتی که ریشه در مکاشفه 

  - چیز» داریم، زیرا کل عالمتوان گفت که ما «الهیات همه ي آن است. پس به یک معناي صحیح می کننده بیان
ي خداوند از طریق آفرینش، مشیت، نجات  به طریقی بخشی از خودمکاشفه  - کنیمبررسی تاریخ، کشفیاتی که می

  و داوري است.

کبه گفته  نیست  عالم  در  آبراهام کویپر، هیچ چیز  باالتري  ي  مرجع  باشد.  مطلق کلمه خداناباورانه  معناي  به  ه 
به همین دلیل است که همه، اعم از فیزیکدانان  ). 36:  11گوید: «از او و به او و تا او همه چیز هست» (رومیان می 

و افتخار  اي، اخترشناسان، ادیبان، باغبانان، رفتگران، یا حتی «الهیدانان»، الهیدان هستیم. این مزیت، چالش  هسته
  زندگی ما در هر شغل قابل تصوري است.

کرد؟ البته که نه.  آیا پولس فقط یک کار می ).  13:  3کنیم (فیلیپیان  سرانجام، به قول پولس، ما فقط یک کار می 
طور هستیم. در تمامی چیزها الهیدان  کرد اما به هزار شکل مختلف. ما نیز همینولی بلی، او فقط یک کار می

  دانیم سراسر زندگی براي شناخت خداوند است.ا می هستیم زیر

ي جالبی هست. این برنامه  سی برنامه بی کند؟ بهتر است مثالی بزنیم. در تلویزیون بی اما الهیات چگونه عمل می 
هر دو  کننده یا غیر اخالقی و یا  هاي تلویزیونی که افسرده نام دارد و در مقایسه با بسیاري از برنامه   کارگاه تعمیرات

شده یا دیده، خراب هاي عادي اشیاي ارزشمند ولی آسیب دهد. در این برنامه انسان هستند حس بسیار خوبی می
  - کنند اي نقل می دهنده هاي عمیقاً تکانبرند. آنها اغلب داستانشان را براي تعمیر به یک کارگاه می از شکل افتاده 

نفسه ارزش چندانی نداشته باشد) براي خودشان بااهمیت است  هایی درباره اینکه آن شیء (که شاید فی داستان
  زیرا ارتباطی با یکی از عزیزانشان دارد.
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آالت، کنیم که در کار با چوب، فلز، کار با ماشین گر را مشاهده می ي مردان و زنان صنعت العاده سپس مهارت فوق
مکانیزم و  ابزارآالت  مبلمان،  با  اشیاي سفتکار  موسیقی،  کارشان همچون جادو    هاي  نرم متخصص هستند؛  و 

کنند و امیدوارند بهترین نتیجه را بگیرند، ولی آنها اول همه چیز را از  بندي می هایی مثل من سرهمنماید. آدممی 
ي  گردانند. سپس نتیجه اش را بدان بازمیسازند و شکوه از دست رفته کنند و سپس شیء را از نو می هم باز می 

ي اینکه شیء محبوبش  سپاسگزاري و تحسین عمیق صاحب شیء از متخصصان هستیم. او از مشاهدهشگفت: شاهد  
معموالً شیء زیر یک ملحفه معمولی    -به طور کامل بازسازي شده مشعوف است و اشک در چشمانش حلقه زده

  دهد).شود (که به خوبی معناي تجدید حیات بزرگتر را می پنهان است و ملحفه ناگهان کنار زده می 

ها» یا موضوعات مختلف آن (خداوند، آفرینش، سقوط، مشیت، نجات،  الهیات کارگاه تعمیرات انجیل است. «هسته
کنند و  اي هستند که نخست آسیب شخصی ما را واکاوي می هاي تخصصی جالل نهایی) کمابیش همچون بخش 

بود محقق گردد. بدین طریق، آنچه نیاکان  کنند تا اینکه هدف اصیلی که در آفرینش ما  سپس ما را بازسازي می 
دوزیم.  شود و ما به آن چشم می نامیدند و ما درك مبهمی از آن داریم تبدیل به الهیات بینش می ما الهیات زائر می 

ایم که تا ابد او را جالل دهیم و از او لذت ببریم، دست کم همچون او ساخته  از آنجا که به شباهت خدا خلق شده 
  .خواهیم شد 

 چیست؟ ما حال محتواي الهیات 

 الهیات ما

شود. به  ي خداست و ما را به خدا رهنمون می آید، درباره اند که الهیات از خدا می از توماس آکوئیناس نقل کرده
ي اوست (و این شناخت فقط از طریق  عالوه، از آنجا که حیات ابدي معادل شناخت خدا و عیسی مسیح فرستاده 

پس الهیات ما با خدا شروع (و به آن ختم)  )  25و    23:  14؛ همچنین  3:  17شود؛ انجیل یوحنا  ی القدس میسر مروح 
خداي واحد که سه شخص است، تثلیث متبارك، در مشارکت    -گوید که او کیستشود. این الهیات به ما می می 

  القدس.ابدي سه شخص، پدر، پسر و روح 

هایی  شود که ما، با ظرفیت محدود خود، جنبه و بسیط او منجر می انگیز، واحد  این الهیات به شناخت ذات حیرت
هایی براي توصیف کمال او، الوهیتش، نامحدود  کنیم. صفات در واقع شیوه نامیم درك می از او را که صفات می 

  بودنش و جاللش است.

ی تجلیاتش محبت  کند و در تمامالهیات خداي تثلیث است که براي خود و در خود کفایت می   ماپس الهیات  
  - تحت تاثیر دو دیدگاه نبی تقدس و رسول محبت باشد  مامقدس است. در نتیجه، جاي تعجب نیست که الهیات 

در این دو دیدگاه    مارسد کل الهیات  این خود یک واقعیت شگفت است که به نظر می .  5-4و مکاشفه    6اشعیا  
  وار بیان شده است.خالصه 
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و نیز داستان  )  8:  4کنند «که بود و هست و خواهد آمد» (مکاشفه  را منعکس می این دو دیدگاه خداوندي خدا  
را (آیه   تعالی خالق  اینکه همه):  11آفرینش  تثلیث آفریده است، «خداي  ي چیزهاي زمین و آسمان را خداي 

، و با امر و  اش پسر ابديي نیقیه)، از طریق کلمه ي چیزهاي دیدنی و نادیدنی (اعتقادنامه آسمان و زمین و همه 
  هاي اولیه در حرکت بود.القدس که بر آب اجراي روح 

دهند که در آن سرنوشت خود را که پشت سر ما قرار دارد تقریباً به طور  اي به دست ما می این دو دیدگاه آینه 
کالم، براي  در یک    - کنیم. خداوند ما را براي جالل خود آفرید و براي اینکه از او لذت ببریمنامحسوس مشاهده می 

واحد    -بینیم که تحت فشار کشف کیستی خداهمراهی با او و پرستش او. اما اکنون خود را همچون اشعیا می 
ي عمل شیطان  یابیم که نتیجه اي می ي قدیمی اسکاتلندي، خود را خرابه قرار داشت و، همچون یک قلعه   -قدوس 

توانیم طرحی براي نجات و  قصیم و ناپاك. هیچ کدام از ما نمی توانیم خود را احیا کنیم، ناایم، نمی است. ما وامانده 
  ).4: 5احیاي حیات خود تدارك ببینیم (مکاشفه  

خواهد آن شباهت را بازسازي کند. بلی، پیش از آنکه متوجه  رسد. خداوند می این گونه به پایان نمی   ما اما الهیات  
گوید  یوحنایی به ما می   -ایم. اما سپس الهیات اشعیایی ه نیاز به بازسازي خود شویم باید پی ببریم که تخریب شد 
اش، از طریق زغال سوزان بر قربانگاه که  گانه است که نبی که نه خدایی دیگر، بلکه همان خداي واحد قدوس و سه 

گوید، اشعیا  کند، ما را احیا خواهد کرد. این الهیات مبتنی بر کتاب مقدس می سوزاند و سپس احیا می نخست می 
  ). 41: 12بیند (انجیل یوحنا در این رویا جالل خداوند عیسی را می 

شویم شخصی که رویاي  کننده است، متوجه میگوید مکاشفه هم پیشرونده و هم رشد از آنجا که الهیات ما می 
دارد،  ي خداوند که گناهان جهان را برمی شدهي قربانی ي یهودا، بره اشعیا به آن اشاره دارد کسی جز شیر قبیله 

شویم، به شخصیت  تر می عمیق )  20:  4همچنان که در «شناخت عیسی» (افسسیان  ).  10-6:  5نیست (مکاشفه  
اندیشیم، و نیز به دو وضعیت  و در عین حال متحدش در یک شخص می   همتاي الهی او در طبیعت دوگانه بی

  در عیسی مسیح. این همه در یک خداوند  - فروتنی و جالل، و سه منصب نبی، کاهن و پادشاه

القدس زندگی ما را در تماس با عیسی قرار داده  کنیم که براي ما اتفاقی افتاده است: روح در این بافتار، مشاهده می 
گردیم، و در همان لحظه گناه  شویم و از لعنت گناه مبري می بخشد. ما بخشیده می اش ما را حیات می که کفاره 

ن نیست، زیرا همانطور که کلوین بارها تذکر داده، تصور اینکه بتوانیم عیسی  شود. جور دیگري ممکدر ما شسته می 
شمردگی داشته باشیم بی آنکه او را براي تقدس بخواهیم به معناي دوپاره کردن اوست، زیرا او این  را براي عادل 

  هر دو را به ما داده است.

متروح  است  قدوسیت»  و  «عدالت  که  واحد  با عیساي  را  ما  می القدس  قرنتیان  حد  (اول  بنابراین،  ).  30:  1کند 
گناهکاري که عادل شمرده شده همزمان در مرگ عیسی بر گناه غلبه یافته و در رستاخیز او حیاتی تازه از خداوند  
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باور به هر الهیات دیگري به معناي عدم درك فیض است، چرا که «فیض نیز  ).  4  - 2:  6دریافت نموده (رومیان  
 ) 21:  5دالت براي حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسی مسیح» (سلطنت نماید به ع

شود: «لبیک مرا بفرست!» (هر قدر  جاي شگفتی نیست که دیدگاه واالي اشعیا به اطاعت بی قید و شرط منجر می 
ي یوحنا از سرود  همچنین جاي تعجب نیست که نگاه اشعیا در تجربه ).  13-8:  6هم مسیر ناهموار باشد؛ اشعیا  

آید» (مکاشفه  لق که بود و هست و می شود: «قّدوس قّدوس قّدوس، خداوند خداي قادر مط آسمانی منعکس می 
رسد «و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیرزمین و در دریاست و  ؛ و در ستایش جالل او به اوج می )8:  4

:  5گویند، تختنشین و برّه را برکت و تکریم و جالل و توانایی باد تا ابداآلباد» ( باشد، شنیدم که می آنچه در آنها می 
  رسد.هاي سراسري لیگونیر معموالً با همخوانی «هللویاي» هندل به پایان می فی نیست که کنفرانستصاد).  13

ي  است. این الهیات از همان روزهاي اول و از دوران «تدریس آر. سی. اسپرول» قلب تپنده   ماآري، این الهیات  
در اینجا همه ما بخشی از این همکاري    لیگونیر بوده و اکنون پنجاه سال است که به طرق مختلف ابراز گشته است.

 شدهشود، و ما را از وضعیت خراب ، تبدیل به کارگاه تعمیرات الهی می مادر تدریس هستیم. و این الهیات، الهیات 
  جالل فقط از آن خداست.برد. به نجات و احیاي نهایی می 

 

ت استاد  و  لیگونیر  معلمین خدمات  از  یکی  فرگوسن  بی.  سینکلر  نظامدکتر  الهیات  الهیات  مام  دانشکده  در  مند 
  باشد.می  Maturity شده است. او نویسنده چندین کتاب از جملهاصالح 

 

   منتشر شده است. تاكتیبل مجله این مقاله در  
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