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A Brief Overview 
 

Since its publication a decade ago, Let the Nations Be Glad! has provided thousands of people 

with a sound theological foundation for missions. Piper now offers a revised and expanded edition 

of this theological and biblical defense of God's supremacy in all things. 

 

Drawing on texts from the Old and New Testaments, Piper demonstrates that worship is the 

ultimate goal of the church and that proper worship drives missionary outreach. He describes 

prayer as the fuel of missions work because of its focus on a relationship with God rather than the 

needs of the world. He goes on to illustrate that while suffering is the price of missions, God is 

worthy of any sacrifice. He examines whether Jesus is the only way to salvation and discusses the 

extent of the missionary enterprise, seeking to define the scope of the task and the means to 

reaching "all nations". 

 

This revised and expanded edition contains updated references to contemporary literature and 

debates and new illustrations and quotations. This edition has a final section devoted to the 

practical outworking of compassion and worship. Included in this new section is a chapter 

encouraging passion for God's supremacy and compassion for man's soul, based on Jonathan 

Edwards's musings on the unity of motives for world missions. Concluding this section is a 

chapter containing Piper's reflections on New Testament worship as an inner reality more than an 

external form. 

 

Let the Nations Be Glad!  Is essential reading for all those involved in, preparing for missions 

work, and for devoted believers all over the world and provides inspiring theological reflection for 

eager seekers of God’s heart.  This book also offers enlightenment for pastors, youth workers, 

those involved in campus ministries, and all who want to connect their labors to God's global 

purposes. 

 

Author info 

John Piper (D. Theol., University of Munich) is the pastor of Bethlehem Baptist Church in 

Minneapolis and founder of Desiring God Ministries. He is the author of numerous books, 

including Desiring God, The Pleasures of God, and The Supremacy of God in Preaching. 



 

________________________________________________________________________ 

 5-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت











 تقديم به: تام استِلِر

 

 به پاس همکاری

 در پرستش، دعا، و رنج

 برای برتری خدا در همه چيز،

 منظور شادی جميع مردم به

 واسطه عيسی مسيح به
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پیشگفتار


مردم مالقاتبا وخدماتاجتماعیاستکه٬موسساتبشارتی٬کلیساها٬اشتیاقوافرمنبه

ع٬خدامحور از مسیحآکنده روحقوت٬شق از خادمینی٬القدسيافته با خدا کالم از شده اشباع و

هایگمشدهوعدالتجوباشند.برتریخدادرهمهچیزبرایشادیمشتاقيافتنجان٬تجهییزشده

باشد.اينديدورويااممیتعهدومسئولیتمحوریمندرتمامزندگی٬هاازطريقعیسیمسیحملت

برای بهسالمنبسیارواضحامروزه براینخستینبار زمانیاستکه از اين1993تر اولیننسخه

کنمکهاينکتابرابهکاربردتابیشازپیشبرتریواحاطهکتابرامنتشرکردم.خداراشکرمی

بیکر انتشارتی موسسه از همچنین بدهد. قرار روحانی خدمات تمام محوريت در را خود مطلق

يافتهاينکتابرادراختیارمقرارداد.ارمکهامکانچاپوويرايشمجددوبسطسپاسگز

نکته استاتبه شنیدنمکجان به منشخصا استکه کرده آنعالقمندایاشاره کردن بازگو و رر

:هستم

هایبشارتیدرصرفاطاعتازفرمانماموريتبزرگخالصهوواالترينانگیزه

چهاهمیتآنبهقوتخودباقیست(ونهدرمحبتکردنشود)اگرمحدودنمی

بهگناهکارانمطرودوازپاافتاده)هرچندکهانگیزهاينخدمتبسیارقویاست،

می خدا قهر و خشم به وقتی ويژه اشتیاقبه و غیرتسوزان بلکه (؛ انديشیم

ي تنها و کهتنها چرا کحکومتفروزانبرایآشکارشدنجاللعیسیمسیح...

عیسیمسیحوجاللو آنحکمرانیمقتدر و ... دارد شکوهمندمسیحیوجود

1شکوهسلطنتاوست.

است.درآنجاپولسرسولازدعوتخوددرمقام5:1سخنانجاناستاتدرارتباطبارومیان

به“اوبهخاطراسممنخواندهشدم[برایاطاعتايماندرجمیعامتها:”]گويديکمبشرسخنمی

گويد:جاناستاتيکبارديگردرتحسینغیرتپولسمی“بهخاطراسماو!”تاکیدپولستوجهکنید:

شودهنگامیکهناشناختهخدشهدارمی٬مابايدغیورباشیم...چراکهحرمتاسممقدساو]مسیح[”

ياموردبی توجهیقرارگیرد،اوبرآشفتهمیبماند، گويند.ویهمهوقتکفرمیشودوقتینامشرا

روزگاری2“مشتاقومصمماستکهتمامیجاللوحرمتبهناماودادهشودکهمستحقآناست.

                                                 
1

 خرب خوش خدا برای هجانیان ٬جان اس تات. کتاب : رومیان  
2

 هامن منبع 
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شبانان نمی٬ومبشرين٬پژوهشگران٬استکهبسیاریاز اينباره بهکالمیدر لیکنآنرا گويند،

کنند.عنواننیرویپیشرانهزندگیخوداحساسمی

يوحنایرسول بهتمامخادمینتسریدادهاست: به”آکندگیازغیرتعشقبهمسیحرا زيرا

سن(دوستويارديرينمنحTom Stellerُ(.تاماستلر)7)سوميوحنا“جهتاسماوبیرونرفتند

ختامیبراينکتابنوشتهاست.منوتامبیشازبیستوپنجسالسابقهدوستیورفاقتداريم.من

اثر کردهاين تقديم او قلببه صمیم از تقديمرا را زندگیمان که هستیم آن خواهان هم با ما ام.

میرند.کنندويامیزندگیمی“بهخاطراسماو”ایازاينجهانپهناورمسیحیانیکنیمکهدرهرنقطه

٬خدامحورتوانمسیحیانیدارد:درکجامیيکپرسشبهطورمداومذهنمارابهخودمشغولمی

ازعشقمسیحوخادم درخانهآکنده اعتقادداريمچنیناشخاصیرا يافت؟ما ٬کلیساها٬هاگونهرا

مستعشقمسیح٬توانيافتکهوالهوشیدایخداهایتربیتخادمیمیمدارسالهیاتیوحوزه

ايناستآنهدفیکهکتابحافَمقدسنَهستندوکتاب دنبالضربهسحیاتبخشايشاناست.

باشد.تحققوگسترشآنمی

عشقیماندگاروجاودانومسحورخداومسیحوجودداردکهکاملیتخدارادرجانانسانو

شناختیوحتیالهیاتنیستروش٬شناسیکند.اينمقولهغرقهدرانسانخدمتبهعیسیجستجومی

هاتوراقوم٬ایخدا”آورد:زمورفريادبرمیآواباسرايندهمبلکهمستحیلدرخداست.اينعشقهم

جمیعقوم امتحمدگويند. حمدگويند. را تو تسبیحبخوانیدها نمود... ترنمخواهند شادیو ٬ها

(.دراينجا7-6:47و4-3:67)مزمور“پادشاهماراتسبیحبخوانیدزيراخداپادشاهتمامیجهاناست

میموآشکارازعظيکذهنیتمسلّ ديده ومتوبرتریخدا دوباره را شودکهمصمماستخدا

روششناختیوالهیاتگرداند.٬شناسیدوبارهبهجلوبیاوردواورابیشازپیشواردمقولهانسان

ریياموعظاتیازايندستندارد.اينذهنیتهیچسازشیباتفکرخداناباو

باشند بهافرادینیازمنديمکهمجذوبخدا کتابیکهپیشروداريدماننديکقايقبادبانیما .

کوچکیاستکهبدنبالکشتیبزرگتعهدپاتريکجانستونوجیسونماندريکدرسازمانانتشاراتی

Operation Worldراستایشناختبهتر اينکتابدر باشدکهتماممسیحیاناز درحرکتاست.

دبخشخدمتبیدارکنندهکلیساوبهبو٬هاينکتاببزرگهاودعابرایآنهااستفادهکنند.منبملت

:توجهکنید“انگیزد؟نیتیرابرمیاينکتابچهنوعذه:”پرسمکنمومینگاهمی

آورند،دردستانلرزهدرمیانگیزیکهجهانرابهمهارواختیارتمامنیروهایشگفت

قتدراختیاراوست.کند.اتاقکنترلخلعیسیمسیحخداونداست.اوسلطنتمی
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علت دراو دسايسشیطان و انسان گناهان تمام است. امور غايتهمه و العلل

سلطنتنجات جاللو تجلیشکوه عصرنهايتبه در انجامید. خواهد ما دهنده

وياشرارتیکهظاهراروندصعودی٬هازمینلرزه٬هاها،قحطیدرجنگ٬حاضر

.تمامیاعمالخداکامالعدلومحبتاست.مابايدداردنیزاينامرواقعیتدارد

دشمنرابهخوبیبشناسیموبتوانیمباتکیهبرجنبهشفاعتدرجنگروحانیبه

پیشارتقا بیشاز را خدا از داريمکهشناختخود نیاز ما پیروزیدستيابیم.

مقواتتوانبادرکاينحقیقتکهقدرتغلبهبرتمادهیمکهدراينصورتمی

(،فريادبلندشادمانیدرايمانراسرداد.او19:11دشمنبهمادادهشدهاست)لوقا

قربانیشد درجلجتا قبالهنگامیکهبهعنوانبرهخدا احاطهخودرا٬]مسیح[

دنیایآشوب وقتیبا متالطمومملوازنیازروحانی٬ناآرام٬زدهترککردهبود.

3سازد.قیقتقلبماراازاطمینانوآرامیآکندهمیاينح٬شويمروبرومی

کجاستآنواعظ اينجاست. اينچنینسخن٬معلم٬نکته ريیسکنفرانسکه يا آموزشگاه مدير

ای،هرخواهمجرقهگويد؟شمارآنهاروبهفزونیاستومنهممايلميکیازآنهاباشم.مننیزمی

کهمی ازغیرتالهیرا برایحسکردنآنچندکوچک، توانمدرجانخوانندگانخودايجادکنم.

آزاداحساسکنید.ضرورتینداردک٬جرقه يکبارهدربررسیاينکتابخودتانرا هتماممطالبرا

بخوانید.

برایشباناننیز]مانند اينکتابصرفامختصمبشريننیست. بگذاريدصريحوواضحبگويم:

پذيررابااهدافشکستناپذيروجهانشمولندشاگردانحساسوآسیبخواهمن[الزماستکهمی

خواهنددرزمرهمسیحیانباشد.کسانیکهمیخداپیوندبدهند.اينکتابمتعلقبهافرادعادینیزمی

دانشکده برای آيند. حساب به ارقام و اعداد جزو صرفا اينکه نه و باشند جهانی و ٬هافراملیتی

مايلهستندبهموازاتالهیاتآموزشگاههای ٬شناسیدرانسان٬تربیتخادموسمینارهايیکهواقعا

شناسینیزرشدکنند،مطالعهاينکتابالزماست.همچنینکتابحاضرمتعلقبهشناسیوفنروش

بررهبرانیاستکهنیازدارندفتیلهاحساسوظیفهوتعهدآناندرمسیرتمرکزبربرتریوتوفقخدا

مجددامشتعلگردد.٬تمامامور

                                                 
3

به اینطرف در بیش از دوازده زابن و دو میلیون نسخه  0222کنمی که پنج ویرایش اجنام شده از سال گویند : طبق یک برآ ورد تصور میجانس تون و ماندریک می 

 چاپ و منترش شده است.
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ورزيم.دعایمنوتاماستلرعاشقعیسیمسیحهستیم.وبهکلیساوخادمینخدانیزعشقمی

ما متعهد و تالش٬متحد زحماتو ايناستکه مسیر در سلطنتمسیح”هایما شکوه مشمول“

کهحاضربهچشمپوشیاززندگیهايیازمسیحیانفراملیتیبرخیزندباشدکهنسلرحمتخداگردد.

هاازطريقعیسیمسیحباشند.ملتخوددرراستایشادیتمام
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بخشاول






 خدا را برتر از هر چيز ديگر قرار دهيد






 بها ٬قدرت ٬هدف
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اول:فصل




 برتری خدا در خدمات بشارتی از طريق پرستش


بشارت بشارتنیستبلکهپرستشاست. آنجهتکهپرستشمیهدفغايیکلیسا، دهیماز

غايتوجوداستونهنمی کهخدا چرا درحالیکهپرستشهدفغايیاستونهبشارت. کنیم.

هنگامیکهجهانحاضربهپايانراهخودبرسدومیلیون نفرازفديهانسان. شدگاندربرابرتختها

بهرویدرافتادهوسجدهکنند امابشارتديگروجودنخواه٬خدا بشارتضرورتیاست، دداشت.

.4پرستشتابهابدپايدارخواهدبود

باشدچونبايدبشارتبنابراين،پرستشمنبعانرژیوهدفبشارتاست.ازاينجهتهدفمی

هاراواردشادمانیعمیقجاللخداسازيم.هدفبشارتهماناشادمانیومسرتمردمدهیمتاملت

در نژاد ازهرزبانو وشادیکندپسزمیناست!خداوندسلطنتگرفته”برابرعظمتخداست.

جزيره بسیار گردندها “مسرور 1:97)مزمور قوم”(. جمیعقومایخدا حمدگويند، تورا توراها ها

(.4-3:67)مزمور“شادیوترنمخواهندنمودهاحمدگويند.امت

مقدمبرموعظهکردندر٬رایخدادرپرستشپرستشهمچنینمنبعانرژیبشارتاست.اشتیاقب

نمی شما خداست. نمیباره عزيز که را تعريفکنیدآنچه بشارتهیچگاهتوانیدتحسینو شماريد.

خواهمشادمانمندرخداوند”تواندازصمیمدلاعالمکند:ونمی“هاشادینمايند!امت”گويد:نمی

(.2:9و34:114)مزمور“خواهمسرايیدنامتوراایمتعالخواهمنمودوشادیووجدبود...درتو

رسد.وباپرستشنیزبهپايانمیشودخدمتباپرستشآغازمی

در٬هایکلیسايینباشدترازطلبیدنخیريتانسانوفوقازاولويتاگرطلبیدنجاللخدااولی

دابدانگونهکهشايستهاستحفظآنصورتنهانسانچنانکهبايدخدمتخواهدشدونهحرمتخ

نمیمی هیچوجه به من بهشود. شما جلبتوجه صدد در بلکه اهمیتبشارتبکاهم، از خواهم
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و اطاعت معیل از “ جلسات پرستشی”و ارتباط آ ن اب “ پرستش”فصیل را اضافه کردم که منظور من از واژه  ٬ 0222ایفته این کتاب به سال در منت ویرایش  

ت که اصل موضوع این اس“. پرستش هجانشمول اب سادگی دروین و آ زادی بریوین”(. عنوان این فصل چننی است : 0-0:::کند )رومیان پرستش را اکمال منعکس می

توان علت این امر را عهد جدید در خصوص جتلیات ظاهری پرستش به حنو غرییب سکوت کرده است و بیشرت بر جتربه دروین اتکید و مترکز کرده است. البته می

 در فرهنگ ما.“ پرستش اجنام”هاست و نه یک کتاب راهامن برای تبنی چگونگی مقدس معرف دید و روای برای خدمت در متام فرهنگدرایفت چرا که کتاب
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می مشتعل خدا ارزشمندیِ گرمای پرستشبا شعله وقتی هستم. بشارتبرعظمتخدا نور شود،

منمشتاقفرارسیدنآنروزهستم.زدگانجهانخواهددرخشید.وظلمت

کلیساهايیکه٬جايیکهغیرتبرایخداضعیفباشد اشتیاقبرایبشارتنیزضعیفخواهدبود.

بهندرتاشتیاقیپرشوربرایذکرجالل٬محورعملکردايشاننیست٬ستايشعظمتوشکوهخدا

ود(.حتیجامعهخارجازکلیسانیزتفاوتموج3:96شوند)مزمورراموجبمی“هادرمیانامت”او

ما بیتفاوتیتعهد سردیو با را برایمردم ما ادعاهایجسورانه کامالدرکمیان خدا نسبتبه

کنند.می

 عانامه آلبرت انشتينادّ

درخصوصشک٬،يکدانشمندومتخصصدرزمینهتئورینسبیت(Ch. Misnerچارلزمیسنر)

بیاتمانتواندماراازسطحیبودنتجرديدگاهیداردکهمی٬مذهبیوناباوریانشتیننسبتبهکلیسا

:درپرستشخداآگاهنمايد

کمگرفتهطراحیکیهانياعالمهستی...بسیارباشکوهوعظیماستونبايددست

درواقعبه بههمیندلیلبودکهانشتینتوجهچندانیبهمذهبشود. اعتقادمن،

اوکرد.بیبامنبرخوردمیباوجودیکهبهعنوانيکانساناساسامذه٬نداشت
می گفتندگوشکردهباشدوچنیناحساسکردهبايدبهآنچهوعاظدربارهخدا

آنها که آنچه از بیشتر خیلی او است. بوده گويی کفر ايشان سخنان که است
ولیآنهاحتیقادرنبودنددر٬توانستندتصورکنندشاهدعظمتخدابودهاستمی

زنمکهاوبهسادگیاحساسکردهبودمنحدسمیصحبتکنند.بارهواقعیتامر

5خالقهستیراحرمتگذارد.٬تواندبهنحوشايستهکهمذهبنمی

بسیارپرمعنیاست.نکتهسادهواصلیدرورایايناتهامايناستکهخدادر٬گويیهامکفراتّ

ت و هويتاوستستوده شايسته که بدانگونه ما نمیجلساتپرستشی وکريم آگاهانه نا ما شود.

اهمیتمی کم کوچکو را او مبهوتعظمتتوصیفناشدنیناخواسته که برایکسانی شماريم.

رسدکهخوراکوصفعظمتبیحدوحصرسازندهآنلزومیندارد.بهنظرمی٬خلقتخداهستند

هایدرمانیوطرح-رابطه٬شناختیدهندهروانهایتسکینتوصیه٬روحانیمنظمدرجلساتيکشنبه

رگیوعظمتبالمنازعخداندارند.يعنیبز٬هیچتماسقابلتوجهیباواقعیت٬آمیزمصلحت
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 .992:دسامرب  First Things 18نقل از  
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همادرتالشبرایخدمتکردنبهخداازخودخدامنحرفشود.درستمانندامکانداردتوجّ

غفلتمی٬مرتا نصیبنیکو از زودیبهما به مشغلهکنیمو لببههایخودخاطر خدا حضور در

دهد:گشايیم.ای.دبلیو.توزردراينخصوصبهماچنینهشدارمیشکايتوگاليهمی

خدارابهعنوانيکپدرچشمانتظارويابهنوعیهمیشهناخرسندومامعموالً”

دهیمکهسراسیمهوشتابزدهبهدنبالکمکرساندنجهتتحققرنجیدهخاطرنشانمی

واهانهخودبرایسالمتیورستگاریجهانیاناست...بسیاریازاعتراضاتنقشهخیرخ

خدایمقتدروناراضیاستواراست.خادمینبرپايههمینتصورموهوموخیالیازيک

کند.همچنینآنهاتريلیونمايلدرسالحرکتمی87/5اندکهنورباسرعتدانشمندانپیبرده

کهکشانیمی قطر که نوریدانند سال استمعادليکصدهزار آن بخشیاز شمسیما منظومه که

تريلیونمايلاست.اينتنهايکیازآنيکمیلیونکهکشانیاستکه587.111باشدکهدرحدودمی

ثبتکردهقويترينتلسکوپ بیشازهایماوجودآنانرا طبقيکبرآوردعلمیدرکهکشانما اند.

دمایسطحاينستارهمیلیاردستارهوجو211 ددارد.خورشیدمنظومهمايکیازآنستارگاناست.

مايلدرثانیهدرمدارخود135اندکهباسرعتیمعادلدرجهسانتیگرادتخمینزده6.111سوزانرا

حرکتمی که بدينمعنا يکبامیلیونسالطولمی251کند تا شیریکشد راه کهکشان دور به ر

بگردد.

اگرآنچنانکهمسیحیان”گويند:زدههستند.آنانمیدانازاينحقايقعظیمآگاهوبهتدانشمن

آوردهمی بهوجود اينعالمرا باشدکهمحضسخنخود داشته گوينديکخدایشخصیوجود

ستايشمیبنابراينهرگاهازاويادمی٬باشد بهحقشايستهاستکهمراتبکنیمويااورا نمايیم،

“تکريمودرعینحالترسخودراابرازکنیم.٬تمجید٬احترام

کهبهکتاب حتیبهترازدانشمندانمیما نهفقطاينحقايقرا داريم، بلکهمقدساعتقاد دانیم،

:ايمیرتانگیزترنیزازآنشنیدهچیزهايیبسیارح

د:چشمانخودرابهگويکنیدتاباویمساویباشم؟قدوسمیپسمرابهکهتشبیهمی”

علیّیّنبرافراشتهببینیدکیستکهاينهاراآفريدوکیستکهلشکراينهارابهشمارهبیرون

خواند؟ازکثرتقوتوازعظمتتوانايیویيکیازآنهاجمیعآنهارابهناممی٬آورده

(26-25:41)اشعیا“گمنخواهدشد.

موجوددرع ستاره درمکانخودقرارگرفتههريکازمیلیاردها رصهکیهانبرطبقارادهخدا

شناسد.ترازهمهاينکهتمامآنهارابهناممیداند.وعجیباست.تنهااوستکهتعدادواقعیآنهارامی



 

________________________________________________________________________ 

 15-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

فکر آسمان در او عملکرد وصفناپذير شکوه عظمتو به وقتی هستند. او امر مطیع آنها تمامی

هایاوست.وطريقاينکاينهاحواشی”ايم.کهتنهادامنردایاورالمسکردهکنیممانندايناستمی

(.به14:26)ايوب:“شنويملکنرعدجبروتاوراکیستکهبفهمد؟ایدربارهاومیچهآوازآهسته

می برآورده، همیندلیلاستکهفرياد برآسمان”گويیم: متعالشووجاللتوبرتمامیایخدا ها

(.خداآنواقعیتمسلمیاستکههرکسدراينجهانبايدباآنروبروشود.5:57)مزمور“انجه

ایهمهچیزدرنهايتبهارادهوخواستاوبستگیدارد.سايرواقعیاتدرقیاسبااوهمچونقطره

مانندتپه انگاشتنياکمتباراندراقیانوسويا ناديده اورستاست. وجهیبهخداایدربرابرکوه

تواندسفیراينخدایعظیمباشدبیکنندهاست.چگونهکسیمیایغیرقابلفهموحماقتیتباهمقوله

یرتزدهامامملوازشادینباشد؟آنکهازحضورمهیباوبلرزهنیفتدومبهوتوح

 دومين کار بزرگ در جهان

محوريتحساس بشارتعبارتستاز در نکته مهمترين و چگونهترين حیاتکلیسا. در خدا

خداوندعظیماستو”امکانداردکسیکهمبهوتبزرگیوعظمتخدانیستبتوانداعالمکندکه

نهاولويتنخستاست٬(.بشارت4:96؟)مزمور“بینهايتحمید.واومهیباستبرجمیعخدايان

قتهمانخونحیاتبخشدرتداومبلکهخدا.اينهابازیباکلماتنیستند.اينحقی٬ونههدفغايی

ويلیامکاری هندازانگلستانبايککشتیبادبانیبه1793پدربشارتنوينکهدر٬خدمتاست.

:سفرکردهبودچنینگفتهاست

امیدزيادیبهوقوعتحولروحانیدرهندداشتم.٬زمانیکهانگلستانراترککردم

متعدد موانع با برخورد در ٬اما رنگمیامید کم آنمنکم از باختلیکنخدا

داشتمومی را منخدا اگرچهحمايتکرد. دانستمکالماوراستیوحقاست.

شدواگرچهخرافاتدرآنجاهزارانبارقويترازآنچیزیهستندکهتصورمی

وهرچندکههمگانمراترک٬ایبهمراتببدترازهرچیزیبودنداروپايیاننمونه

ريشهک با من ايمان اما نمودند، جفا من بر بسیاری و خداردند کالم در که ای

خدا٬داشت فتحوپیروزیبا يافت. غلبه اينموانعومشکالت، عاقبتبرتمام

6خواهدبود.
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اثر این مورای. هجت کسب اطالعات بیشرت در ابره ویلیام اکری به کتاب شاهد وفادار: زندگی و خدمات ویلیام اکری اثر تمیویت جورج  ٬نقل از کتاب امید مقدس 

 مراجعه کنید.
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ويلیامکاریوهزاراننفرماننداو،نیرویپیشرانهخودراازديدروحانیبهيکخدایعظیمو

دديدورويايیوجودداشتهباشد.اند.پسابتدابايدکسبکردهوبهپیشرفتههموارهپیروزمن

تمامیتاريخبهسویيکهدف٬چشیدنطعمپرستش بشارتاست. برگسترشدادندامنه مقدم

امت٬بزرگدرحرکتاست میانتمام اودر وپسريگانه خدا هایستايششدنعمیقوپرشور

ننهدفبزرگنیست.بلکهابزاررسیدنبهآناست.وبههمیندلیلدومیفینفسهآ٬جهان.خدمت

کاربزرگانسانیدرجهاناست.

 

 غيرت خدا نسبت به خودش در حکم شالوده و اساس برای ما است

کندتااينحقیقتدروجودايمانداروکلیساتفهیمگردد،اينيکیازچیزهايیکهخدااستفادهمی

باشد.هدفغايیخدابشارتیزاستکهچنینامریدرموردخودخداهمصادقمیانگواقعیتبهت

همهچیز٬کندبلکهپرستشاست.وزمانیکهاينموضوعبهآرامیدرقلبايمانداررسوخمی٬نیست

ایگرداندوهمهچیزازجملهبشارترابهگونهشود.دنیااغلبسرخودرابهاطرافمیمتحولمی

بیند.وتمیمتفا

بهاشتیاقخوداوبهآشکارساختنجاللشمی٬شالودهباورمادررؤيتجاللخدا باشد.خدا

خودشمی به او عالقه و مهر مرکز معنا وتمام برتریجالل هماوردیدر هیچرقیبو او باشد.

زرگترينحکمسازد.اوهرگزازاولینوببیند.خدابههیچوجهازخودبتنمیعظمتخودشنمی

نمی عدول نَخود تمام دلو تمام به او خودکند. فکر تمام توانايیو تمام تجلیجالل٬فسو از

ترينوغیرتمندترينقلببرایخدامشتاق7برد.هایمختلفلذتمیکاملیتخويشدرابعادوجنبه

عرصهخلقتهماناقلبخودخداست.درتمامی

هرتايیدیبرايناعتقادراسخاستکهدانم،همچونمُگریکهمیبیشازهرچیزدي٬اينحقیقت

غیرتوهدفونیرویپیشرانهبشارتفقطپرستشاست.عمده تريندلیلبرایاينسوالکهچرا

محرک برایخدا ايناستکهغیرتخدا بايدمحرکوپیشرانهبشارتباشد، برایخدا اشتیاقما

بشارت ازبرآيندفو٬بشارتاست. کهبشارتپیامدغلیانشادیخدا رانشادیمادرخداستچرا

پرستش ومهمتريندلیلدربیاناينکهچرا بودنخويشاست. هدفغايیبشارتاستاين٬خدا

مقدسهدفومقصودخداست.مابهاينهدفومقصوديقینداريمچونکتاب٬باشدکهپرستشمی
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در خش نودی خدا از خدا  : تعمقایب اب عنوان )شادی و خرس ندی خدااین پدر آ سامین در درون خودش را در کتمن این حقیقت جعیب و شگرف در خصوص شادم 

 ام.( به طور آ شاکر مورد برریس قرار دادهبودن خویش
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ایجمیع”کند.دننامشدرمیانتماماقوامجهانبهکرّاتيادمیازاشتیاقمداومخدابرایستودهش

(.اگراينهدف1:117)مزمور“ایتمامیقبايلاوراحمدگويید!٬هاخداوندراتسبیحبخوانیدامت

پسبايدهدفمانیزباشد.٬خداست

 

 ستآشکار ساختن جالل خود و خرسندی خويش تا ابد اآلباد ا ٬غايت امر برای خدا

٬سالهاموعظهوتعلیممندرزمینهبرتریخدادرقلبخدا،ثابتکردهاستکهبرایاکثرافراد

توانندنوعحقیقتمذکورهمچونبرخوردکردنبايککانتینرمملوازمیوهامادربستهاستکهنمی

لذيذترينو٬اينمیوهيابندکهمیوهراتشخیصدهند.اگرازاينتصادمجانسالمبدرببرندآنگاهدرمی

ازطريقمباحثاتطوالنیدرنقاطديگردلچسب مناينحقیقترا ترينمیوهدرتمامجهاناست.

مقدسخواهیمداشت.ام.بنابرايندراينجاصرفانگاهیکوتاهبهاصولکتاببرایمردمکامالبازکرده

درواقعبسطهمانپاسخیاستکهآنچهکهمنادعامی شدهدرکتاببهاولینپرسشمطرحکنم،

“هدفغايیانسانچیست؟”مینستردرموردخداوانساندادهشدهاست.سوال:تعلیماتدينیوست

هدف”سوال:“آشکارساختنجاللخداوکسبشادیجاوداندراوست.٬هدفغايیانسان”پاسخ:

ودشوخشنودیخويشتاابدهدفغايیخدامتجلیساختنجاللخ”پاسخ:“غايیخداچیست؟

“است.

توانگفتکهخداراستیوعدلاست.ارزشقايلشدنولذتبردنازچیزیبهبیانیسادهمی

کهبراستیارزشمندوخرسندکنندهنیست،درتقابلباراستیوعدالتقراردارد.بههمیندلیلاست

هایاورا،مردمانیکهحقیقتخداوارزش(18:1گويد)رومیانکهپولسازناراستیمردمانسخنمی

کتمانکردندومقامخالقبودنشراتغییردادند.درنتیجهنسبتبهخدابیاهمیتشدندوحرمتاو

راپايمالکردند.راستیوعدالتدرنقطهمقابلاينقراردارد.راستیيعنیتشخیصارزشواقعیهر

ناراستیمردماندررسالهدومچیزچنانکههستولذتبردنازآندر ارزشحقیقیآن. قیاسبا

رانپذيرفتند.بنابراينعادالنکسانیهستندمحبتراستیتقبیحشدهاستچراکهآنان11:2تسالونیکی

آغوشبازمیمحبتراستیکه با راستیيعنیتشخیصدادنرا عشقورزيدنو٬پذيرفتن٬پذيرند.

زشمنداست.نمودنآنچهبهواقعارحفظ

عشق٬پذيردمی٬دهدراستیاست.يعنیاوباغیرتوقوتیبیکرانواليتناهیتشخیصمی٬خدا

ازوحفظمی٬ورزدمی خدا بودنخودرا. يعنیارزشخدا کهبراستیارزشمنداست، کندآنچهرا

اينامريمتجلیساختنجاللوعظمتبی کفرضنهايتارزشمندخودمشعوفوخرسنداست.
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دهندخدامقدسیاستکهنشانمیمبهموگنگالهیاتینیست،بلکهبرآيندبیشازدههامتونکتاب

باشد.ويشازسویمخلوقاتخودمیپیوستهخواهانجاللوحرمتخ

صريحاحتماالً از اشاراتکتابيکی ساختنترين برایآشکار خصوصغیرتخدا مقدسدر

فرمايد:شودکهدرآنخدامیمیديده11-9:48درکتاباشعیا٬جاللخود

بهخاطرجالل تاخیرخواهمانداختو به اسمخودغضبخويشرا بهخاطر

خويشبرتوشفقتخواهمکردتاتورامنقطعنسازم.اينکتوراقالگذاشتماما

بهخاطرذاتخود درکورهمصیبتآزمودم. بهخاطرذات٬نهمثلنقرهوتورا

میخود بیاينرا بايد اسممنچرا بهکنمزيرا وجاللخويشرا حرمتشود

ديگرینخواهمداد.

منمتوجهشدمکهدرنظربعضیافرادششعبارتدراينمتنمانندضرباتخردکنندهچکش

شود:محورنسبتبهجهانواردمیبزرگیاستکهبرنگرشانسان

بهخاطراسمخود

بهخاطرجاللخويش

هخاطرذاتخودب

بهخاطرذاتخود

حرمتشوداسممنچرابايدبی

جاللخويشرابهديگرینخواهمداد

شود،بهيقینناشیازعالقهوعشقآنچهکهدراينمتنبهمثابهضرباتچکشبرماواردمی

خودشمی به مشتاقخدا غیرتمندترينو قلب٬ترينقلببرایتجلیجاللخداباشد. خودهمانا

خداست.غايتخواستخداايناستکهجاللاسممقدسخودراعیانسازدوآنرانگاهدارد.

 مقدس که مبين غيرت خدا برای جالل و عظمت خويش هستندمضامينی از کتاب

خداقومخودرابهخاطرجاللخويشبرگزيد:
عیبباشیم،محبتمقدسوبیچنانکهماراپیشازبنیادعالمدراوبرگزيدتادرحضوراودر

کهماراازقبلتعییننمودتااوراپسرخواندهشويمبهوساطتعیسیمسیحبرحسبخشنودی

ارادهخودبرایستايشجاللفیضخودکهمارابهآنمستفیضگردانیددرآنحبیب.)افسسیان

(4:1-6
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خدامارابهخاطرجاللخويشخلقفرمود:
نامیدهشودهاسممنجایدورودخترانمراازکرانهایزمینبیاور.يعنیهرکهرابپسرانمرااز

(7-6:43واورابهخاطرجاللخويشآفريدهواورامصورنمودهوساختهباشم.)اشعیا


یلرابهخاطرجاللخوددعوتکرد:اسرائ٬خدا

(3:49)اشعیاام.مودهیلتوبندهمنهستیوازتوخويشتنراتمجیدنایاسرائ

قومواسمو٬یلوتمامیخاندانيهودارابهخويشتنچسبانیدمتابرایمنتمامیخانداناسرائ

(11:13)ارمیافخروزينتباشند.


یلراازبندگیمصررهانید:اسرائ٬خدابهخاطرجاللخود

بلکهنزددريا درمصرنفهمیدند... کارهایعجیبتورا يعنیبحرقلزمفتنهانگیختند.پدرانما

(8-7:116)مزمورلیکنبهخاطراسمخودايشانرانجاتدادتاتوانايیخودرااعالننمايد.


خدافرعونرابرانگیختتاازطريقاوقدرتوجاللاسمخودراآشکارکند:

رتوظاهرسازموتاگويد:برایهمینتورابرانگیختمتاقوتخودرادزيراکتاببهفرعونمی

(17:9)رومیانناممندرتمامجهاننداشود.


فرعونرادردريایاحمرشکستداد:٬خدابهخاطرجاللخود

ودلفرعونراسختگردانمتاايشانراتعاقبکندودرفرعونوتماملشکرشجاللخودرا

خوهنددانستکهمنيهوههستموقتیجلوهدهمتامصريانبدانندکهمنيهوههستم...ومصريان

(18و4:14)خروجهايشوسوارانشجالليافتهباشم.کهازفرعونوارابه

یلدربیابانشفقتفرمود:خدابهخاطراسمخودبرقوماسرائ
هايیکهايشانرابهحضورآنهابیرونلیکنمحضخاطراسمخودعملنمودمتاآنبهنظرامت

(14:21)حزقیالنشود.آوردمبیحرمت

یلرادرکنعانپیروزگردانید:اسرائ٬خدابهخاطراسمخود
فديهداده٬یلاسرائ٬ومثلقومتو ايشانرا بیايدتا کداميکامتبررویزمیناستکهخدا

برایخويشقومبسازدواسمیبرایخودپیدانمايدوچیزهایعظیمومهیببرایشماوبرایزمین
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بجاآوردوبهحضورقومخويشکهبرایخودازمصروازامتهاوخدايانايشانفديهدادی.خود

(23:7)دومسمويیل


خدابهخاطرجاللاسمخودقومخويشراترکنکرد:

ايدلیکنازپیرویخداوندبرنگرديد...زيراخداوندبهخاطرشماتمامیاينبدیراکرده٬مترسید

(22و21:12)اولسمويیلومخودراترکنخواهدنمود.نامعظیمخودق


طراسمخوداورشلیمرانجاتداد:خدابهخا

زيراکهاينشهرراحمايتکردهبهخاطرخودوبهخاطربندهخويشداودآنرانجاتخواهم

(34:19داد.)دومپادشاهان


ردانید:یلرابهخاطراسمقدوسخودازتبعیدبازگخداقوماسرائ
ایخانداناسرائچنینمیخداونديهوه بهخاطراسمفرمايد: که بهخاطرشما نه یلمناينرا

هاخواهندآورم.واسمعظیمخودرا...تقديسخواهمنمود...آنگاهامتقدوسخود...بعملمی

(23-22:36دانستمنيهوههستم.)حزقیال


اشراآشکارکرد:نیعیسیدرتماماعمالخودجاللپدرآسما

٬دواماهرکهطالبجاللفرستندهخودباشدوَهرکهازخودسخنگويدجاللخودراطالببُ

(18:7)يوحنااوصادقاستودراوناراستینیست.


شوند:عیسیفرمودکهاعمالنیکماموجبتمجیدخدامی

اعمالنیکوی برمردمبتابدتا کهدرآسمانهمچنینبگذاريدنورشما را ديدهپدرشما را شما

(12:2واولپطرس16:5استتمجیدنمايند.)متی


ايمانممکننیست:٬دهدکهبدونطلبیدنجاللخداعیسیهشدارمی
چگونهمی يکديگرمیشما ازخدایتواندايمانآريدحالآنکهجاللاز که طلبیدوجاللیرا

(44:5)يوحناواحداستطالبنیستید؟
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عیسیفرمودکهاجابتدعاموجبجاللخداست:
چیزی هر اسممنسؤو به که يابد.را جالل پسر در پدر تا آورد خواهم بجا کنید )يوحناال

(13:14


عیسیرنجومصیبترابهخاطرجاللخدامتحملشد:

جهتاآلنجانمنمضطرباستوچهبگويم؟ایپدرمراازاينساعترستگارکن؟لکنبه

ام.ایپدراسمخودراجاللبده.ناگاهصدايیازآسماندررسیدهمینامرتااينساعترسیده

(28-27:12)يوحناکهجاللدادموبازجاللخواهمداد.

است ساعترسیده پدر دهد.٬ای جالل را تو نیز پسرت تا بده جالل را خود )يوحناپسر

(32-31:13و1:17


يیدکند:ستادتاجاللعدالتخودراتأافرخداپسرخودر

ازقبلمعینکرد...تاآنکهعدالتخودراظاهرسازد...برایاظهارعدالتخوددر اورا خدا

(26-25:3)رومیانزمانحاضر.


آمرزد:خدابهخاطرخودشگناهانمارامی

)اشعیابهيادنخواهمآورد.منهستمکهبهخاطرخودخطايایتورامحوساختموگناهانتورا

(25:43

(11:25)مزمورایخداوندبهخاطراسمحودگناهمرابیامرززيراکهبزرگاست.


ماراپذيرفت:٬عیسیمسیحبهخاطرجاللخدا

(7:15)رومیانپسيکديگررابپذيريدچنانکهمسیحنیزماراپذيرفتبرایجاللخدا.


پسرخداراجاللبدهد:موريتداردکهالقدسمأروح

اومراجاللخواهددادزيراآنچهازآنمناستخواهدگرفتوبهشماخبرخواهدداد.)يوحنا

(14:16
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خدابهمافرماندادهاستکههمهچیزرابرایجاللاوانجامدهیم:
بخوريد بنوشید٬پسخواه کنید.٬خواه برایجاللخدا هرچهکنیدهمهرا ولقرنتیان)اخواه

(21:6و31:11


خداازماانتظارداردکهدرخدمتخوداوراجاللبدهیم:

برحسبتوانايیکهخدابدودادهباشدبکندتادرهمهچیزخدابهواسطه٬اگرکسیخدمتکند

(11:4عیسیمسیحجالليابدکهاوراجاللوتوانايیتاابداآلبادهست.آمین.)اولپطرس


سازد:رمیهخاطرجاللخداماراازمیوهعدالتپُعیسیب

رشويدازمیوهعدالتکهبوسیلهعیسیمسیحبرایتمجیدوحمدکنمتا...پُوبرایايندعامی

(11و9:1)فیلپیانخداست.


هابهخاطرتبديلنمودنجاللخدامشمولداوریهستند:تمامانسان

...تبديلنمودند.کردندواحمقگرديادعایحکمتمی )رومیاندندوجاللخدایغیرفانیرا

(22:1-23

(23:3)رومیانباشند.اندوازجاللخداقاصرمیزيراهمهگناهکرده


هیروديسکشتهشدچونجاللخداراتمجیدنکرد:

(23:12ن)اعمالرسوالرد.درساعتفرشتهخداونداورازدزيراکهخداراتمجیدننمودو...بمُ


بازگشتعیسیبهخاطرجاللخداخواهدبود:

کهايشانبهقصاصهالکتجاودانیخواهندرسیدازحضورخداوندوجاللقوتاوهنگامیکه

(11-9:1آيدتادرمقدسانخودجالليابد)دومتسالونیکیان

هدفنهايیعیسیبرایماايناستکهجاللاوراببینیمولذتببريم:
باشمتاجاللمراکهبهایبامنباشنددرجايیکهمنمیخواهمآنایکهبهمندادهپدرمیای

(24:17ایببینندزيراکهمراپیشازبنیادجهانمحبتنمودی.)يوحنامنداده
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حتیدرخشمخداهدفاوشناسانیدنجاللخويشاست:
رتخويشرابشناساند،ظروفغضبراخداچونارادهنمودکهغضبخودراظاهرسازدوقد

کهبرایهالکتآمادهشدهبودبهحلمبسیارمتحملگرديدوتادولتجاللخودرابشناساندبر

(23-22:9)رومیانظروفرحمتیکهآنهاراازقبلبرایجاللمستعدنمود.



خداايناستکهتمامزمینازمعرفتجاللاوآکندهشود:نقشۀ
کهج مستورمیزيرا را دريا مملوخواهدشدبهنحویکهآبها سازد.هانازمعرفتجاللخدا

(14:2)حبقوق


همهرخدادهابهجاللخدامنجرخواهدشد:

(36:11زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواوراتاابداآلبادجاللباد.آمین.)رومیان


يگزينخورشیدخواهدبود:پرتوجاللخداجا٬دراورشلیمجديد

سازدووشهراحتیاجنداردکهآفتابياماهآنراروشنايیدهدزيراکهجاللخداآنرامنورمی

(23:21)مکاشفهبرّهاست.٬چراغش



نسبتبهخدا روشن٬غیرتخدا ذهنمرا اينحقیقتقويا درباره خدا غیرقابلترديداست.

ایدربررسیهدفرسالهاینخستینبارکتابجاناتانادواردزباعنوانساختوآنهنگامیبودکهبر
مقدسرابرایاوصدهادلیلوآياتکتاب٬درآنکتاب8رامطالعهکردم.غايیخداازخلقتجهان

ندادناينحقیقتگردآوردهاست:نشا

يک چيز اقعفقطمقدسبیانشدهاستدروهدفنهايیاعمالخداکهبهطرقمتعدددرکتاب

9جالل خدا.استوآنيکچیزبهبهتريننحوممکنچنیننامیدهشدهاست:

ازجاللخداوخرسندیجاوداناو.غايتاموربرایخداعبارتست٬بهبیانیديگر

 کم اهميت شمردن جالل خدا و هولناکی دوزخ

                                                 
8

ت خدا برای جالل خویش : روایی زنده غری ”توانید به کتاب برای آ ش نایی اب زندگی ادواردز و اس تلزام الهیایت او هجت بشارت و نزی منت اکمل کتاب اید شده می 

 (991:اثر جان پایپر مراجعه کنید. )چاپ “ جااناتن ادواردز
9

 هامن منبع 
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انبهلحاظطبیعتخودقادردهد.انسخدامحوریخداراتحتتاثیرقرارمی٬شرايطقلبیانسان

(.23:3)رومیان“باشند.اندوازجاللخداقاصرمیزيراهمهگناهکرده”خداراجاللبدهد.نیستقلباً

اينحقیقتراکهتنهاخداحاکممطلقوشايستهتماممهروعالقهوتوجهما٬مابهدلیلشرارتخود

بهشباهتمخلوقاتاومبدلساختیمايم.ماجاللخاست،تحريفوواژگونکرده دایغیرفانیرا

هايیبرایخويشساختیم(.ماسرچشمهاليزالآبحیاتراترککرديموحوض23-18:1)رومیان

(.13:2توانندآبرادرخودنگاهدارند)ارمیاکهشکستههستندونمی

جهالتیکهبهجهتسختدرعقلخودتاريکهستندوازحیاتخدامحرومبهسبب”هاملت

ماتمامادرخطاياوگناهان٬(.بهلحاظطبیعتانسانیخود18:4)افسسیان“دلیايشاندرايشاناست.

(.سرانجام3-1:2کرديموجملگیفرزندانمعصیتبوديم)افسسیانشیطانرامتابعتمی٬ردهبوديممُ

 (و9:1لونیکیانتسا2“)زحضورخداوندا”(ومحرومیت46:25)متی“عذابجاودانی”وعاقبتما

ونیز8:21است)مکاشفه“موتثانی”بودکه“درياچهافروختهشدهبهآتشوکبريت”سقوطدر

.11(11:21و11:14

پايانجاللخداازجانباوترسیموحشتبیحدوحصردوزخبهمنظوراثباتارزشمندیبی

پايانگناهِدهدشهادتآشکاریازتبعاتبیبدستمیمقدسازدوزخشدهاست.تصويریکهکتاب

بنابراينفشارگناههاقصورکردهايم.تمامیملتقصورازجاللخدااست.ماهمگیقصورکرده اند.

شانه بر خدا جالل تکريم از قصور بشری نفوس تمامی میهای نگرشسنگینی در خدا کند.

کند.وازديدازجاللاسمخودوتجلیآنحمايتمیمقدسباغیرتیعظیموتعهدیاعلیکتاب

انسانبدونفیض،موجودیاستکهاينحقیقتراواژگونساختهودرطبیعتخود٬مقدسکتاب

بیشترخواهانجاللدادنخويشاستتالذتبردنازجاللخدا.تنهاخدابايدستايششود؛لیکن

می را دستخود اعمال وانسان اين دوستايد. چنداناه٬سويه-اقعیتِ دو خدمترا به میتنیاز

دهد.کند.وخدامحوریخداکهموجدبحراناستهمچنینراهچارهرانیزبدستمیمی

 تواند محبت باشد؟ چگونه برافرازی خدا از سوی خود، می

مقدسيعنیغیرتخدابرایجاللامکهاينحقیقتمحوریکتاببیشازسیسالتالشکرده

اماينبودهويشرابهمسیحیانمناطقمختلفمنتقلسازم.مهمتريناعتراضیکهباآنروبروشدهخ

چهره اينتعلیمازخدا ازقرارمعلومتصويرایغیردوستداشتنیبدستمیاستکهظاهرا دهد.

گردد.دمیمهربانورحیمخدادرورایغیرتخارجازاعتدالمنیّتاوازنظرناپدي٬قلبپرمحبت
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 کنند به فصل چهارم مراجعه کنید.به منظور تبینی پیامد عذاب جاوداین برای کساین که حقیقت خدا را اناکر می 
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نمی طالبنمی”گويدکهآياکالمخدا نفعخودرا (.پسچگونه5:13؟)اولقرنتیان“شودمحبت...

درحینبررسیِ پیوستهبدنبالجاللودوستداشتهشدنخوداست؟اينسوالخوبیاست. خدا

 و مهربانی رحمتو از قلبخدا، در خدا فراباشندگی چگونه که ديد خواهیم اوپاسخ، محبت

گیردـــکهبهمعنایجاریشدنبشارتاست.سرچشمهمی

دوروشبرایمشاهدهسازگاریوهماهنگیموجودمیانغیرتخدابرایجاللخويشوسخن

وجوددارد.اولینروشايناستکهبگويیممنظور“شودمحبت...نفعخودراطالبنمی”پولسکه

ديکامرکامالاشتباهاست.برخیمواقعالزماستوگاهینیزپولسايننیستکهطلبیدننفعخو

می بگويیمناصحیح که است اين ديگر روش ٬باشد. يک وخدا است بفرد منحصر کامال وجود

مینمی شاملما که آنگونه روشتوانسخنپولسرا دو منهر نظر به تسریداد. نیز او به شود

صحیحهستند.

 جويدمی ٬شادی ديگرانشادی خود را در  ٬محبت

طالبنمی”روشاول:سخنپولسدر نفعخودرا تراوشذهنیاودرراستای“شودمحبت...

محکومکردنهرروشیدرجستننفعخودنبودهاست.منظوراوايننیستکهاگرشماشادیخودرا

خوانیمکهمی35:21النايد.دراعمالرسودرمحبتديگرانبجويیدعملیبرخالفمحبتانجامداده

دادن”کندکهکالمخداوندعیسیرابهخاطرداشتهباشندکهفرمودپولسبهمشايخافسستوصیهمی

گرفتنفرخنده است.از تر محبتمی“ اينامرحاکیازعدم مشايختوصیهاگر به پولسهرگز بود،

نگاهدارند.اگرطلبیدنبرکتبرایخودازکردکهآنرابهعنوانيکانگیزهآگاهانهدرخاطرخودنمی

خواستکهآنراطريقبخشیدنبهديگرانيکعملتباهشدهوناصحیحبود،پولسهیچگاهازمانمی

بهخاطربسپاريم.

رابادرايتو5:13گفتارپولسدراولقرنتیان٬کنندکسانیکهدربارهمفهوماينانگیزهتعمقمی

محبت...”نمايند.بهعنوانمثالجاناتانادواردزراجعبهسخنپولسکهیرمیحکمتافزونتریتفس

گويد:می“شودعخودراطالبنمینف

بلکه نیست. خرسندیخود بهمنفعتيا فرد معنایدرجهعالقه سخنپولسبه

جويدومحبتمنفعتخودرادرجايیکهنبايدمی٬منظورايناستکهشخص

و محدود را میخود بهمحصور محدود را محبتخود که کسانی هستند کند.

نمی میخیريتخود منفعتعموم به بلکه خیريتکنند، به چیز چه که انديشند

دانند...وقتیکهگفتهويااينکهنفعخودرادرشادمانیباديگرانمی٬ايشاناست
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می که طالبنمیشود را خود محبتنفع ايشود که بدانیم اوستبايد امتیاز ٬ن

.11امتیازیمحدودبهخوداو

هدفپولسمحکومکردنهرروشیدرطلبیدنمنفعتياخرسندیخودنبوده٬بهعبارتديگر

است.اونگرشخودخواهانهوخودپسندانهانسانرادرنظرداشتکهشادمانیومنفعتخودرانهدر

وياناديدهگرفتنآنهابهمنظورکسبمنفعتخودکمککردنبهديگران،کهدراستفادهکردنازآنان

کردکهنگرشطلبیدننفعخوددقیقابهمعنایانجامکارنیکبرایديگرانباشد.داند.اوتصورنمیمی

درحقیقتاودردوآيهپیشازاينمی صدقهدهموبدنخودرا”گويد: اگرجمیعاموالخودرا

(.بهبیانديگراوبه3:13)اولقرنتیان“برمنداشتهباشمهیچسودنمیبسپارمتاسوختهشودومحبت

رابدستآوريد.اينطورنیست؟پسيقینحاصلکنید‘هیچچیز’خواهیديقیناشمانمی”گويد:مامی

بنابرايناوعمالبههر“.کهمحبتمبنایعملکردشمااست.کهدراينصورتنفعزيادیخواعیدبُرد

 محرکیمتوسلمیانگیزه میيا انتقاد باد به را برخیاو که بهشود او اينجاستکه نکته اما گیرند.

کند.اومارابهتحولعمیقوبنیادیقلبیفراهایحقیر،خودخواهانه،ومادیانساناشارهنمیانگیزه

 کند.زآندعوتمیهایمنتجاخواندکهشادمانیونفعخودرادرعملبهمحبتوتمامینیکويیمی

 گناه تقليد از خدا

روشدومايناستکهبگويیمخدايکوجودمنحصربفرداستوسخنپولسبدانگونهکهدر

موردمااستناددارد،قابلتسریبهخدانیست.اينامرکامالدرستاست.بسیاریازاموریکهبرای

خدانیستیمامااوهست.علتاينکهمانبايدماممنوعیتدارد،درموردخداچنیننیستچراکهما

جاللخودراطالبباشیمبلکهجاللخدارا،ايناستکهاوخداستومانیستیم.وايناصلازديد

باشدونهجاللما.اصلواحدومسلمايناستکهخداچنیناستکهاوخواستارجاللخودمی

يتناهیاست.ايننکتهبرایمااينمعناراداردکهخداجاللکسیبايدستودهشودکهصاحبجاللال

بايدستايشوتمجیدگردد.وبرایخدانیزبدينمعناستکهخدابايدخودشراتمجیدکند.برایما

ايعنیبايدطالبجاللخودباشد.يعنیاينکهنبايدجاللخودرابجويیموبرایخد

اشد.شیطانمتوجهاينموضوعشدودرباغعدنازآناستفادهثباتبتواندبسیاربیاينمقولهمی

مانندخدا،”کرد.اوبهمنظوروسوسهکردنآدموحواواردصحنهشد:اگرازمیوهممنوعهبخوريد،

مااکنونهممانندخدا”توانستندبگويند:(.آدموحوامی5:3)پیدايش“عارفنیکوبدحواهیدبود

(.امابجایاعترافبهاينحقیقتدرقبال27:1)پیدايش“ايمهشباهتاوآفريدهشدههستیم،چراکهب
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 انگلس تان( 180:جااناتن ادواردز ؛ حمبت و مثرات آ ن ) 
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اگرما”وسوسهابلیس،آناناجازهدادندکهنافرمانیباظاهریفريبندهبهعنوانحقیقتخودنمايیکند:

راينکهمامثلخداباشیم.بنابراينپیشنهادماردشبیهخداهستیم،پساشتباهنیستاگربخواهیمخودِ

وآنگاهازآنمیوهخوردند.امامشکلاينجاستکهانسان“.تواندچیزبدیباشدخداخواهیمبودنمی

دهدکهکاریراانجامدهدکهماحقحقنداردسعیکندمانندخداباشد.خدايیخدابهاوحقمی

نیکیوبدیوفايدهوضرررابرایانجامآنرانداريم.درموردآدموحوا،اينخداستکهحقدارد

آنانتعیینومشخصکند.آنهامحدودومتناهیهستندوحکمتودرايتالزمبرایتشخیصتمامی

باشد.عناصرالزمجهتشادزيستنراندارند.تنهاخداازتمامآنچهکهالزماستدانستهشود،آگاهمی

زازخدابداند.قضاوتدرموردمفیديامضربودنهرچیزنیابنابراينانسانحقنداردکهخودرابی

مالمصداقحماقتوعصیانگریاست.بدوناتکابهخدا،کا

ايم،وبهطريقیخواهاناقتداکردنموضوعبسیارسادهاست،اگرمادرشباهتخداآفريدهشده

کهمانداشتهباشیم،بهبیراهه(،چنانچهتصورکنیمکهخداحقوقیندارد1:5بهاوهستیم)افسسیان

ايم.يکپدرمايلاستکهفرزندشدررفتار،ادبوایناصوابرادرذهنپروراندهايموانديشهرفته

خواهددرارتباطباوالدينوخواهرونزاکت،ثباتشخصیتوصداقتازاوسرمشقبگیرد،امانمی

ودازاقتدارپدرانهالگوبگیرد.برادرخ

ستودنجاللبناب آنها يکیاز و حقنداريم. ما بدهدکه انجام کارهايیرا حقدارد راينخدا

داد،مغايرباعدالتوراستیاوبودچراکهدرواقعارزشمندیوخويشاست.اگراينراانجامنمی

می ناديده را ارزشبیپايانجاللخودچعزتاليتناهیخود از اوبهچیزیکمتر اگر شمگرفت.

شد.پرستیمیداشت،تصوراوبتمی

 يابد آن گاه که ما بيش از هر چيز در او لذت ببريمخدا بيش از هر چيز در ما جالل می

برایدرکواضحاين کههست. البته است؟ نشانمحبتاو ازجاللخودش، تمجیدخدا آيا

يابدوقتیکهمابیشازهریخدابیشازهرچیزدرماجاللمهایمتعددیوجوددارد:حقیقتروش
اگراينسخندرست12شايداينمهمترينعبارتدرالهیاتمنباشد.چیزجاللخودرادراوببینیم.

توانديدکهچراخداهنگامیکهدرزندگیمنجاللخويشراتمجیدنمود،باشد،پسبهسادگیمی

جستوندیمرادروجودخويشمیعینمحبتعملکردهاست،چراکهاونهايترضايتوخرس

دراويافتم. درمنجالليافتهنگامیکهمنبیشازهرچیزديگریخرسندیوشادیخودرا

بنابراينوقتیخداجاللخويشراطالباستتضادیباشادیمنندارد،ومنافاتیهمبامهربانی،
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 به منظور بسط این نظریه به کتاب شادماین خطر آ فرین: جالل خدا و اقناع جان اثر پایپر مراجعه کنید. 
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خداهرچهبیشتربرایجاللخودغیورتواندداشتهباشد.بهعبارتديگر،رحمانیتومحبتاونمی

باشد،بدينمعناستکهبیشترخواهانشعفوشادیمندرآنجاللاست.بنابراينخدامحوریخدا

خدادرکناريکديگرقراردارند.بامحبت

يابدکهمابیشترازبرایبهتصويرکشیدناينحقیقتکهخدابیشازهرچیزهنگامیجاللمی

اولذتببريم،توجهشمارابهصحنهمالقاتخودبهعنوانيکشبانبايکیازايماندارانهرچیزدر

شوماودرحالیکهرویتختکنم.فرضکنیدهنگامیکهوارداتاقمیبستریدربیمارستانجلبمی

بهاينجاشبانعزيز،چهکارخوبیکرديدکه”گويد:درازکشیدهاستبهمننگاهکردهوبالبخندمی

باعثدلگرمیوتسلیمنشديد واقعا آمديد، بلندمی“. مسیرفرضکنیدمندستخودرا تا کنم،

بهعنوانيک”گويم:صحبتراعوضکنموباخونسردیمی چیزمهمینیست.منوظیفهخودرا

داده انجام امشبان بدونتام“. و سخننسنجیده دارد؟چرا وجود اينجا اشتباهیدر لشبانبايدچه

ایاست.پسچراموجبناراحتیماشود؟اينکاروظیفهمناستوانجاموظیفهنیزکارپسنديده

شود؟آزردگیخاطرورنجششخصمیعبارتمذکورباعث

می ناديده را حرمتشخصبیمار دلیلکه اين خشنودیقلبیبه رضايتو چون چرا؟ گیرد.

موجبتک وظیفه ازحسانجام بهصرفانجامبیشتر بیمار عیادتاز حرمتشخصاست. ريمو

وظیفهموجبتکريموظیفهاست،درحالیکهعیادتباشادمانیورضايتقلبیموجبحرمتبیمار

بهعیادتاومیمی وشخصیکه بهخوبیدرکمیشود. بنابراينواکنشرويماينموضوعرا کند.

موجبمسرتوشادیمناست”توانستچنینباشد:یآمدگويیبیمارمصحیحشباندرقبالخوش

به”بینید؟درهردوعبارتآياشماتضادیدراينجامی“.کهاينجاباشموخوشحالمکهتوانستمبیايم

نفع ص“ بتکردهحخودم ”ام. شادی موجبمسرتو هستممن اينجا استکه “ ”و کهخوشحالم

کنندخودخواهینیستندبلکهحساحترامرابهبیمارمنتقلمیوحالاينعباراتمبین“.توانستمبیايم

کنید.ونهبهشبان.وقتیکسیازشماخشنودوراضیاست،شمانیزاحساسرضايتواحتراممی

کنند،شمانیزاحساسزمانیکهافرادپیرامونشماازاينکهدرکنارشماهستند،احساسرضايتمی

جالل و احترام کنارارزشمندی، در بودن از که انگیزه اين با بیمار از عیادت داشت. اوخواهید

خوشحالهستید،عملمحبتاست.

خالفمحبترفتار خويشبر جالل تمجید در خدا چرا اينکه استبرای پاسخی پساين

اوکنیم،وقتیاززيستندرکناربريم،وقتیدرحضوراوشادیمیکند.وقتیمادرخدالذتمینمی

يابد.اينامردانیم،آنگاهاوبراستیجاللمیخرسندهستیم،وهنگامیکهپیرویاوراافتخارخودمی
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گذاردتاشادیخودرادرخدابجويیموشدهاستکهماراآزادمینهايتدستاورديکزندگیمتحول

زهرچیزدرماجاللخواهداونیزجاللخودرادرما.وايندوجداازيکديگرنیستند.خدابیشا

بیشازهرچیزدراولذتببريم.يافتاگرما

 تمجيد خدا از خودش رهنمودی آشکار در مسرت انسان است

مقدسبنابراين،هنگامیکهبابیشازصدهاآيهازتکريممشتاقانهخداازجاللخويشدرکتاب

تايیافراطیاوتلقیکنیم.ماآنهارابهعنوانتوانیمآنهاراحملبرخودسشويم،ديگرنمیمواجهمی

می نامتناهی وجودی عادالنه تمجید از حاکی وعباراتی ستايشاست، و تمجید شايسته که دانیم

يابیم.خدابهطورمطلقبیهمتاوخواستخدارامبنیبرمسرتوشادمانیعمیقخودماندرآنهامی

باشد.ت،اوتنهاوجودیاستکهشايستهحمدوپرستشمیمنحصربفرداست.درگسترهعظیمخلق

می تمجید را خود شادیبنابراينهنگامیکه به را انسان واقع در حقیقیرهنمونکند، جاودانیو

شود.می

(.11:16)مزمور“هاتاابداآلبادبهحضورتوکمالخوشیاستوبهدستراستتولذت”

گشايیم،ازآنچهکهشادیومسرتحقیقیوجاوداندخودمیاماهنگامیکهمازبانبهتمجی

بنابرايناگرمیاستمنحرفشده وبرایايم. تمجیدکنیم. را بايدتنهاخدا خواهیمبامحبتباشیم،

محبتبهانسانکمکمی تمجیدکند. نیزبامحبتبودنايناستکهخودرا کندکهبهسویخدا

شکوه با عمیقواالترينارزش، بزرگترينپاداش،ترينزيبايی، شادمانیجاودان، ترينرضايتخاطر،

بهسویعالی انسانرا محبت، وبهتريننوعپرستشرهسپارگرددـودريککالم، ترينمشارکت،

یانعظمتخدادهیم.وخدانیزبابشود.مااينکارراباذکرعظمتخداانجاممیخدارهنمونمی

کند.یاينکاررام



 کندخدا خود را در رحمانيت تمجيد می

يکراهديگربرایدرکاينحقیقتکهچگونهغیرتواشتیاقخدابرایجاللخودشمبتنیبر

باشدوجوددارد،ودراينجاارتباطموجودمیانفراباشندگیخداوانگیزهبشارتمشخصمحبتمی

عظمتوبرتریخدا”شود:راينعبارتديدهمیشود.رابطهموجودمیانخدمتوبرتریخدادمی
است:9-8:15دراينخصوصرومیانآيهکلیدی“دردولتجاللرحمتاوعیاناست.

می” وعدهزيرا تا ثابتگويمعیسیمسیحخادمختنهگرديدبهجهتراستیخدا هایاجدادرا

“هاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو.گرداندوتاامت
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هسهنکتهمهمدرحقايقبهمپیوستهاينآياتبرجستهبشارتیتوجهکنید.ب

پولسدراينجاسهدلیلارائهغیرتبرایجاللخداانگیزهبخشماموريتجهانشمولاست.ــ1

کردهاستکهچرامسیحخودرافروتنساخت،ازآسماننزولکردوبهعنوانخادمقدمبهدنیایما

های]خداوعده”دومبرایاينکه“راستیخدا.عیسیمسیحخادم...گرديدبهجهت”گذاشت.نخست،

“.تمجیدنمايندبهسببرحمتاوهاخداراامت”سومبهاينخاطرکه“ثابتگرداند.به[اجدادرا

موريتمسیح،تمجیدخدابود.اوآمدتاراستیخدارانشانبدهد.ونیزاعالمکندکهبنابراينمأ

پسعیسیخ دا،خداینگاهدارندهعهداست. برراستیبهخاطرخدا خدابهاينجهانآمدـــتا

راتمجیدکند.ازآنجاکهخداپسرخودرافرستادخدارااثباتنمايد،وجاللخداشهادتدهد،کالم

موريتبزرگشمأتکهمحرکاولیهدرنخستینبخد،بنابراينپرواضحاستاتمامايناموررابجاآورَ

ـــکهعیسیبرایانجامآننزولفرمودـــهمانااشتیاقخدابرایجاللخودبودهاست.ايناولین

موريتجهانشمولنگیزهبخشمأبینیم:غیرتبرایجاللخداامی9-8:15حقیقتیاستکهدررومیان

است.

2 وــ بودن انگیزهروحخادم رحمت، از موريتبخشمأقلبمملو است. عیسی”جهانشمول

مسیحخادمشدورحمت“هاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو.مسیحخادم...گرديد...تاامت

رابههمراهآورد.اوخادمشدنهتنهابرایاينکهارادهپدرراکهبهایبسیارگزافیداشتانجامدهد،

بهارمغانبیاورد.اودرخاللزندگیزمینیخودهابلکهنیزبهاينجهتکهرحمترابرایتمامملت

توجهکنید:38-36:9رابطهموجودمیانشفقتوخدمترانشانداد.بهعنوانمثالبهمتی

وچونجمعیکثیرديد،دلشبرايشانبسوختزيراکهمانندگوسفندانبیشبان،پريشانحالو

حصا گفت: شاگردانخود به آنگاه بودند. پسازصاحبپراکنده کم. فراونستلیکنعمله د

حصاداستدعانمايیدعملهدرحصادخودبفرستد.

می ديده خادمین شمار افزونی جهت به دعا فراخوان در عیسی پايانشفقت تا آغاز از شود.

ماموريتعیسی،پیشرانهاورحمتوشفقتبود.ونهتنهادرحیاتاوبلکههمچنیندرمرگوی.

که” بهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدیزيرا برایخدا “ذبحشدیومردمانرا

(.رحمانیتمسیح،قلبخدمتاوبود.هیچانسانیاستحقاقوشايستگیآنرانداردکه9:5)مکاشفه

خادم تماما رحمانیتبود، تماما داد انجام او آنچه خدمتکند. ايندومینمسیحویرا بود. گونه

 رومیان در که است می9-8:15حقیقتی رحمت،ديده از مملو قلب و بودن خادم روح شود:

بخشماموريتجهانشمولاست.نگیزها
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غیرتبرایجاللخدانکتهسومايناستکهحقايقاولودومدرواقعيکحقیقتهستند.ــ3

رحمتبرایملت از قلبمملو و آيه يکیهستند. هم با توضیحاينمعن9ها، شکلساده به را ا

اينغیرتمسیحبودوبايدغیرتمانیز“.هاخداراتمجیدنمايندتاامت”دهد:مسیحآمدمی آری!

رودوهابهخداعشقبورزندوجاللاوراتمجیدکنند.اماآيهمذکوربازهمجلوترمیباشدکهامت

انگیزهرحمتوانگیزه“بهسببرحمتاو.نمايندهاخداراتمجیدتاامت”دهد:مسیحآمدادامهمی

می چونآنجاللیکه متفاوتنیستند، انگیزه دو میانجاللخدا، خواهیمشاهدتمجیدشدنشدر

یم،هماناجاللرحمتعظیمخداست.هاباشامت

می سرچشمه فیضالهی نهر آنجا از اوستکه جالل اوج نقطه خداوندرحمانیتخدا گیرد.

نارسايی،توامی هیچکمبود، او متکیاست. خود کامالبه خود درون در او که چرا باشد رحیم ند

اوبرایبودنتمامیآنچهکههستتنهابهخودوابستهمی نیازياضعفیندارد. باشد.جاللنقصان،

بنابراينقائمبهذاتاو،درآزادیواختیارویبرایرحمکردنبهتمامملت گسترههاجاریاست.

خداوتمجیدجاللاويکیهستند.رحمت

گونهراموجبها،خدمتیمسیحقلبیمشتاقبرایجاللخداوقلبیآکندهازرحمتبرایامت

خود13شود.می در اشتیاقیبرایجاللخدا و شور ما اگر بگیرند. قرار يکديگر کنار در بايد اينها

انساحساسنمی مداروفاقدهرگونهمعنايیماندگارخواهدبود.انکنیم،رحمتماسطحی،ظاهری،

آنگاهغیرتخودخواند گويایرحمتاونباشد، مابهرغمۀهمچنیناگراشتیاقمابرایجاللخدا

(.13:9باشد)متیها،ارزشیبرایخدانداردومصداقرياکاریمیتمامظاهرسازی



 دهدمیخدا همه چيز را برای ستايش جالل فيض خود انجام 

ایمیانغیرتخدابرایآنکهجالليابدازيکسو،واشتیاقهماهنگیوسازگاریعجیبوعالی

تصوير به افسسیان اولینفصلرساله نحوچشمگیریدر به سویديگر، از برایرحمتکردن او

نجاتکندکهخداتمامآنچهراکهبرایکشیدهشدهاست.پولسدراينقسمتسهمرتبهتکرارمی

گويدکهاينجاللهمانابهوضوحمی6بودهاست.وآيه“ستايشجاللخود”انجامداده،بهخاطر

القدس،وهرشدنبهوسیلهروحتعیینی،فرزندخواندگی،مُاست.برگزيدگی،پیش“جاللفیضخود”

فیضاوبودهانجامهمهچیزبرحسبخشنودیارادهخود،تماماازجانبخدابهخاطرستايشجالل

 ازقبلتع”است. یمارا برایستايشهشويمبهوساطتعیسیمسیح...دسرخوانپیننمودتااورا
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 به فصل ششم این کتاب مراجعه کنید. 
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موافقرایارادهخودمی(.”6و5)آيات.“جاللفیضخود کند،تاازماکهاو]خدا[کههمهچیزرا

12و11)آيات“جاللاوستودهشودبوديماولامیدواربهمسیحمی بیعانهمیراثما]روح”(. القدس[

(.14)آيه.“تاجاللاوستودهشودلکخاصاواستبرایفدایآنمِ

امت9:15اينهمانچیزیاستکهدررومیان ديديمکه آنجا در کرديم. بهمشاهده را خدا ها

مورد،شود.درهردوسببرحمتاوتمجیدخواهندنمود.دراينجااوبهخاطرفیضخودستودهمی

آورد.بنابراين،هراندازهکهخدابرایجالليابدوانسانشادیوخرسندیرابدستمیخداجاللمی

کند.فیضخدا،تنهاامیدماوتمامیخويشاشتیاقدارد،بههماناندازهبهنیازگناهکارانتوجهمی

بهموفقیتشد،امیدبیشتریهاست.ازهمینرو،خداهرچهبیشتربرایجاللفیضخودغیورباملت

خدمتوجودخواهدداشت.

 بخش خدمت است پرستش، عنصر قوت

آنچهتابدينمرحلهقصدداشتیمنشاندهیم،ايناستکهفراباشندگیخدادرقلبخودشمغاير

بامحبتاونیست،بلکهدرواقعاساسوشالودهمحبتاست.ازآنجاکهخداازکاملیتخودبسیار

هاواقوامدرخرسندیوشادیاووشادماناست،دررحمتخويشارادهکردتاتمامملتخشنود

سهیمباشند.شايدالزمباشددوبارهبراينحقیقتتاکیدکنیمکهپرستش،منبعقوتوآنهدفیاست

نیزدرمسیرهمینهدفحرکتمیکهمحرکمابرایخدمتمی کهخدا کند.خدمتازباشدچرا

هادرايناشتیاقیکهاوبرخودشخواهدتمامامتگیردومیمیٲالاشتیاقخدابرایخدامنشکم

(.26و13:17و11:15/يوحنا23و21:25داردسهیمباشند)متی

 کندتنها يک خدای واحد برای منتظران خود کار می

(،18:31)اشعیا“ترحمفرمايدخیزدتا...میبر”ايننمایچشمگیرازخدابهعنوانتنهاخدايیکه

دهد.يکیازچیزهايیکهنبايدبهآنفکرکنیم،شريکمسیرخدمترابهبیشازيکطريقسوقمی

گويد:همانندیاينخدایمنحصربفرداست.اشعیاباعلمبهاينموضوعمیدانستنخداياناقوامدربی

کهازايامقديمنشنیدندواستماعننموندو” غیرازتوکهبرایمنتظرانخويشزيرا چشمخدايیرا

نديد بپردازد “ نحوی4:64)اشعیا به که است خدايی عظمت مبهوت اشعیا ديگر، عبارت به .)

کند،اونیازنداردکهمردمبرايشکاریانجامبدهندبلکهبعکس،آوروظاهرامتضادعملمیشگفت

جاللمی را خود کردنبرایآنها کار دستبردارندودهدبا بهخود اتکا از آنان آنکه مشروطبر

باشند.“منتظراو”
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 رسوالن اعمال پولسدر سخن بر 25:17اشعیا است: دستمردم”]سبقتجسته از خداوند[

سوجمیعچیزهافَبلکهخودبههمگانحیاتونَ٬شودکهگويامحتاجچیزیباشدخدمتکردهنمی

رقلبمسیحیتهماناجاللخداستکهدرفیضاوهويداوآشکاروحدتويگانگید“بخشد.می

ملت که نیازیندارد استچون شکوه با عظیمو خدا ايناست. او بدهند. کاریانجام برایاو ها

پسرانساننیامدهتامخدومشودبلکهتاخدمت”اختیارراداردکهخودشبرایآنهاکاریانجامبدهد.

(.خدمتبهمعنایاستخداموجذبنیروی45:11)مرقس“افدایبسیاریکندخودرجانتاکندو

باشدخدايانمیکاربرایانجامکارخدانیست.بلکهنشانهآزادیازيوغسنگینوبارهایدشوارساير

(.31-28:11)متی

دهشدهایازجهانهرگزمشابهچنینخدايینهديدهشدهونهشنیگويددرهیچنقطهاشعیامی

زيراکهازايامقديمنشنیدندواستماعننمودندوچشمخدايیراغیرازتوکهبرایمنتظران”است.

بايدبهديدخدايانیبودندکه(.آنچهاشعیادرهرگوشهوکنارمی4:64)اشعیا“خويشبپردازدنديد
ووبیلتوجهکنید:بُيانبابلینَبهجایآنکهخدمتبکنند.بهعنواننمونهبهخداشدايشانخدمتمی

بها” و حیوانات بر آنها بتهای گرديده، منحنی نبو و شده خم شمابیل که آنهايی شد. نهاده يم

داشتید]اکنون[حملگشتهوبارحیواناتضعیفشدهاست.آنهاجمیعامنحنیوخمشدهآنباربرمی

یلسرائروند.ایخاندانيعقوبوتمامیبقیهخانداناتوانندرهانیدبلکهخودآنهابهاسیریمیرانمی

ايدوتابهپیریشمامنهمانهستموتابهمبرداشتهمنبودهکهازبطنبرمنحملشدهوازرحِ

منآفريدمومنبرخواهمداشتومنحملکرده٬شیوخیت خواهمبرداشت. را خواهم٬منشما

(.5:11میاوهمچنینار4-1:46یا)اشع“رهانید

کند،حالهااينواقعیتاستکهخداحملمیتفاوتموجودمیانخدایحقیقیوخدايانامت

خدمتمی خدا نشاندادن٬کندآنکهخدايانبايدحملبشوند! با خدا بايدخدمتبشوند. آنها اما

ردنبردگاندرسازد.اماخدايانباگردآوجاللقدرتبالمنازعخويشراآشکارمی٬رحمانیتخود

تصويرخدابهعنوانوجودی٬دهند.بنابراينخودرابزرگودرخورستايشجلوهمی٬اطرافخويش

کهغیرتاوبرایجاللخويش،محرکاودررحمانیتوخدمتاست،بیانگراينحقیقتاستکه

وبراستیيگانهوبیهماننداست.تنهاا٬درمیانتمامخدايان
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 م در تمام جهانمهمترين پيا

انگیزه خدمتبشارتیرا به اقدام نیز يکروشديگر به ضرورتداشتکهمندمیخدا سازد.

همهبتوانندشادم پیغامیجهانیبهسویملتهاجاریگرددتا انیوانجیلازجانبچنینخدايیبا

شعفخودرادرخدابیابند.

بسیاريرهوجزشادیکندپسزمینخداوندسلطنتگرفتهاست” (.1:97)مزمور“گردندمسرورها

“خواهندنمودشادیوترنمهاهاتوراحمدگويند.امتهاتوراحمدگويند.جمیعقومایخداقوم”

)مزمور“دلشمازندهگرددشوندوایطالبانخداوندشادمانحلیماناينراديده”(.4-3:67)مزمور

دارندگاننجاتتودايماگويند:خداودوستتووجدوشادیکننددرواماجمیعطالبانتو”(.32:69

درخداشادی”تواندمفهومبشارتیداشتهباشد:(.چهپیامیبیشازاينمی4:71)مزموز“متعالباد!

يابدهنگامیکهکنید!دراووجدنمايید!برایخدابهآوازشادمانیبسرايید!زيراخدادرشماجاللمی

د برشما شفقت و رحم دادن نشان با خودشرا به محبتخويشنسبت خدا ببريد! تمتع او ر

“کند.گناهکارانتمجیدمی

رسانیمايناستکهمردمدرهرجاکهبخشدرپیامیکهبهسرحدات]ملتها[میحقیقترهايی

بهسویهستندبايدبهترين ماهمهرا برایخودجستجوکنند. را دعوتمیها وآنانکهخدا کنیم.

می گفت: خواهند لذت”آيند دستراستتو به کمالخوشیاستو تو ابداآلبادبهحضور تا “ها

 میانامت11:16)مزمور در خدا جاللمی(. اينفرمان، با خودشرا ها “درخداوندتمتعببر”دهد:

کهآنانازجستجویشادیدروبزرگترينمطالبهخداازتمامانسانهاايناست(.اولین4:37)مزمور

تنهابايددر14تواناوراخدمتکردچیزهایديگرتوبهکنندوآنراتنهادراوبجويند،خدايیکهنمی

اند،کهرد.گناهبزرگدراينجهانايننیستکهمردمازکارکردنبرایخداکوتاهیکردهاوتمتعبُ

 او جالل ايشان، کار با گويی کهخواهدافزوده خدا در بردن تمتع از ما استکه اين بلکه شد،

يابدکهمادراوشادیايمچراکهخدازمانیدرماجاللمیجاللاوستکوتاهیکردهدهندهانعکاس

کنیم.می

انگیزترينانديشهدراينجهان،درکاينحقیقتاستکههدفتغییرناپذيرخدادرنشانهیجان

م طريق از خود جالل بهدادن ابدی شادی کردن اعطا در او هدف مشابه تقريبا کلیسا، اموريت

هایمتفاوت(چگونهحیاتانسانهاست.شکوهبهارکوهستاندرايناستکهافرادمختلف)باديدگاه
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مقدیس ر کتابکنند. من به روش چگونه خدمت کردن خدا به طو دهند قوم خدا او را خدمت میمقدس مملو از تصاویری است که نشان میدامن که کتابمن می 

 ام، اما این به آ ن معنا نیست که خدا را مهطراز اکرفرمایی قرار دهمی که متکی به درآ مد اکرگران خود است.پرداخته
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شدگانبینند.بنابراين،خدانسبتبهشادمانیمقدستمامیفديهوشادیرادرطراوتجويبارهايشمی

اندمتعهداست،باهمانغیرتواشتیاقیکهجاللخودرادرملتوزبانگردآمدهکهازهرقومو

نیرویبهتمامیانچهکهآنجامدادهاستمی رحمتاوۀآورندجنبشجويد.برتریخدادرقلبخدا

ومحرکخدمتبشارتیکلیسایاوست.

 مقدس که مبين برتری خدا در خدمت هستندمضامينی از کتاب

مقدسراتوانیمقوتآياتکتابایکهتاکنونبهبسطآنپرداختیم،اکنونمیزمینهیشبرخالفپ

کهحاکیازتوفقوبرتریخدانسبتبهانگیزهبشارتیکلیساهستنداحساسکنیم.آنچهخواهیمديد

کنند.مقدستأکیدمیخدمتیکتاببرمحوريتعمدهخدادرديد

آياتیروبرومی درردرعهدعتیقبا را سهرگونهخدمتبشارتیمعرفیٲشويمکهجاللخدا

(.3:96)مزمور“ها،جاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرجمیعقومهادرمیانامت”کنند:می

اماهنوز15(.مواردیازايندستبسیاروجوددارد.4:12)اشعیا“باشدذکرنمايیدکهاسماومتعالمی”

ايم.اندنپرداختهاينخصوصگفتهتقیمعیسی،پولسويوحناکهدربهبیاناتمس

 ترک کردن خانواده و دارايی خود به خاطر اسم او
بعدازآنکهجوانثروتمندبهراهخودرفتزيراحاضرنبودازثروتخوددرراهپیرویازعیسی

 کند، پوشی می”چشم شما به آينه هر گفت: خود شاگردان به بهگويعیسی شخصدولتمند که م

الالنکهبهشدتمتحیرشدهبودندسؤ(.رسو23:19)متی“شودملکوتآسمانبهدشواریداخلمی

نزدانسانمحالاست”(.وعیسیدرپاسخفرمود:25)آيه“تواندنجاتيابد؟پسکهمی”کردندکه:

مبشریکهخانهوپیشهخودرا(.آنگاهپطرسبهعنوان25)آيه“لیکننزدخداهمهچیزممکناست

کنیم.پساينکماهمهچیزراترککرده،تورامتابعتمی”برایپیرویازعیسیترککردهبود،گفت:

ایماليماحساسفداکاربودناوراشماتت(.عیسیدرپاسخبهگونه27)آيه“ماراچهخواهدبود؟

هانياخواهرانياپدريامادريازنيافرزندانيازمینهايابرادراخانهاسممنهرکهبهخاطر”کرد:

(.29)آيه“اتجاودانیخواهدگشتراترککرد،صدچندانخواهديافتووارثحی

ایکهباشد.انگیزهمی“بهخاطراسممن”ایکهدراينجاالزماستبهآنتوجهکنیمعبارتنکته

صورتتنهابهخاطراسماوپذيردايناستکهارايیمیعیسیبرایترککردنخانهوخانوادهود

بگیرد.يعنیبهاعتبارعیسی.هدفخداايناستکهاسمپسراودرتمامزمینودرمیانمردمستوده

تکريمنمودنپدراست)مرقس کهحرمتنهادنبهپسر، زمانیکههر37:9وتمجیدگرددچرا .)
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 به فصل پنجم مراجعه کنید. 
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(بنابراين،خدمت11-11:2ایتمجیدخدایپدرخواهدبود)فیلپیانزانويیبهنامعیسیخمشود،بر

دهد.عیسیبهحیاتخودادامهمیخدامحوربهخاطراسم

 نام تو مقدس باد
صريح است، شده مطرح ربانی دعای ابتدای در که عبارتی گفتدو بتوان عبارتشايد ترين

ازغیرتخدابرایجالليافتننامشدرگفتاریعیسیدرتعلیماينحقیقتاستکهخدمتبشارت

دراينجاعیسیبه(.11-9:6)متی“نامتومقدسبادوملکوتتوبیايد”شود.میانامتهابرانگیختهمی

آموزدکهازخدابخواهیمکهنامخودرامقدسبداردوملکوتخودرا]برزمین[مستقرسازد.مامی

کارگرفتنغیرتواشتیاقخدابرایجاللخودشدرمیاناينيکدعایبشارتیاست.هدفآنبه

(.مقدسبودننامخدا18:74و17:9کنند)مزمورآنانیاستکهناماورافراموشکردهويااهانتمی

يعنیاسماورادرآنجايگاهیقراردهیمکهبايدباشدوآنرافوقازهرچیزیکهبدانوفاداریو

ريمواحترامکنیم.توجهاصلیعیسیـــدرنخستیندرخواستمطرحدرايندعادلبستگیداريم،تک

ـــمعطوفبهايناستکهمردمهرچهبیشتروبیشتربهسمتمقدسداشتناسمخداحرکتکنند.

مقدسشمردنهنوزمتحققوجودخلقتاست.خدمتبشارتادامهداردچوناينۀاينامرشالود

نشدهاست.

 دن به خاطر اسم اورنج بر
ثروتوشادیو عیسیمسیحتمام دمشقدگرگونشدوتوبهکرد، راه آنکهپولسدر بعداز

 ”ابتهاجویشد. نیزهمهچیزرا زيانمیبهسببفضیلتمعرفتخداوندخود “دانممسیحعیسی،

 پ8:3ُ)فیلپیان او وفاداری صِرفِ(. در آموخت، دمشق پولسدر آنچه بود. بخشايشرهزينه شادی

نمیروَگناهانوموهبتپیرویازسَ کايناتخالصه بلکهشاملرنجبردننیزمیر عیسی،شد، شد.

برایهازيراکهمناورانشانخواهمدادکهچقدرزحمت”حنانیارابااينپیامبهسویپولسفرستاد:
“ناماو”سدرخدمت،بهخاطرهایپول(.زحماتومشقت16:9)اعمالرسوالن“بايدبکشدناممن

شد،بهاوهشداردادندکهبهاورشلیمنرودواوپاسخبود.هنگامیکهبهپايانزندگیخودنزديکمی

میچهمی”داد: منمستعدمکهنهفقطقیدشومبلکهتادرکنیدکهگريانشدهدلمرا شکنید؟زيرا

.برایپولسجاللاسمعیسیوحرمتاو(13:21ال)اعم“بهخاطرنامخداوندعیسیاورشلیمبمیرم

مهمتراززندگیخودشبود.
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 “ها به خاطر اسم اودر جميع امت”

دهدکهدعوتالهیوخدمت،بهخاطرناممسیحدرمیانبوضوحنشانمی5:1پولسدررومیان

بههاايماندرجمیعامتکهبهاوفیضورسالترايافتیمبرایاطاعت”شود:هاانجاممیتمامملت
يوحنایرسولانگیزهومحرکمبشرينمسیحیقرناولراباعبارتیمشابهخاطرنشان“.خاطراسماو

به”نويسدکهآنهاموظفهستندبرادرانمسیحیخودراساختهاست.اوبهيکیازکلیساهایخودمی

بهجهتاسماوزيرا”دهد:ینتوضیحمیبدرقهکندودربارهعلتايندستورچن“طورشايستهخدا
(.7-6)سوميوحنا“گیرندیزینمیهاچبیرونرفتندوازامت

آنهاکامالً”گويد:(چنینمی7-6وسوميوحنا5:1جاناستاتدرموردايندوقسمت)رومیان

سرافرازکردهاست،واوبهدستراستپدردرآسماننمی شستهوخدادانستندکهخدا،عیسیرا

آنها کند. تمجید را زبانیخداوندیعیسی هر استتا داشته ارزانی بدو مرتبترا و مقام برترين

اسمعیسیبودند. يقیناست.16“آرزومندجالل حتمیو نیستبلکه رويا يا يکخیال اينآرزو،

کفايتهمهاموراستبهمقرارداردکه:خدایازلیوابدی،اوکهلَشالودهامیدمابراينواقعیتمسَ

باشد.اوبهخاطر]جالل[طورخللناپذيروجاودانهمتعهدبهجاللدادناسمعظیموقدوسخودمی

حرمتنخواهدشد.کلیسادرماموريتکند.اسماوبرایهمیشهبیهاعملمیاسمخوددرمیانامت

آرمانوهدفخويشرابرزمینمتحققخودپیروزخواهدبود.خداقومخودراتايیدخواهدکردو

خواهدساخت.

 مشقت جانش را ببيند! ۀدهنده، ثمر باشد که آن نجات

میانسرخپوستاننیوجرسیخدمت1741ۀ(مبشریکهدردهDavid Brainerdديويدبرينرد)

مرگخودرسد.يکهفتهپیشازاشبهپايانمیسالگیزنديگی29کرد،اطمینانداشتکهدرسنمی

ازآرزویقلبیخوددرموردجاللخدادرتمامجهانسخنگفت.دراينجابهآخرين1747بهسال

کنیم:جمالتیکهتوانستبادستخودبنويسدتوجهمی

جمعه،دوماکتبر.جانمندراينروزآکندهازحضوردلنشینخداست.آرزودارم

ملکوتاودرايندنیابرقرارگرددوهمگاناوتا“...جاللاوراببینم”باشمتا“بااو”

رابهخاطرآنچهکههستبستايند،بهاوعشقبورزندواوراتمجیدکنند،وتاآن
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 “.کتاب مقدس در عرصه بشارت”جان.آ ر.دبلیو.اس تات؛  
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نجات بیابد”دهنده خويشرا مشقتجان ثمره “ گردد. خشنود ای”و بیا آمین،

17“خداوندعیسی.

عیفخدمتبشارتیدرکلیسااست.وفقدانچنینغیرتواشتیاقیکهاوداشتعاملافولوتض

اينهمانموضوعیبودکهديويدمورِیدريکقرنپیشتذکردادهبود:

هامسیحی،شمارسربازانواقعیخداکهدرقبالاينپرسشکهچراباوجودمیلیون

قادربهنبردبالشکرتاريکیباشندچنیناندکاست،تنهايکجوابوجوددارد:

وشهامت.شورواشتیاقبرایملکوتازدسترفتهاست.ودلیلآنفقدانروحیه

18است.پادشاهوسلطانملکوتهمکمشدنعالقهودلبستگیبه

بهقرار را نگاهیروشنبهاينموضوعما پیتربايرهاوسبا اينحقیقتامروزنیزصادقاست.

ند:خوادادنجاللخدادرمحورمرکزیزندگیوخدمتخودفرامی

ايمتاجاللسلطنتخداونجاتعظیماورابهدنیااعالمماخواندهوفرستادهشده

از اهدافخدمتی تمام نسبتبه اولويتاينهدفواال بر تاکید امروزه کنیم...

فوق بُالعادهاهمیت يک توجه نگرشو است. برخوردار وای انسان به ما عدی

دنیوی،غیرمذهبیوۀرابهمثابهيکوظیفجامعه،تهديدیبرایخدمتاستوآن

شِ میبْحتی الحادیجلوه زندگیمیه ارتداد دوران در ما عصریکهدهد. کنیم،

می چیز همه سنجش معیار را خويشتن متکبرانه ازانسان بخشی بنابراين داند.

خدمتماايناستکهشجاعانهدرقبالدشمنانصلیباعالمکنیمکهزمینمتعلق

کندکهبیرقخداوندِخداومسیحاوست...وظیفهوتعهدخدمتماايجابمیبه

جهانوپُقیام زيرا درتمامجهانبهاحتزازدرآوريم، تعلقکردهرا ریآنبهخدا

دارد.

و رهبران، برایجاللپادشاهآسمانیبرانگیختهنخواهدشدمگرزمانیکهشبانان، غیرتکلیسا

پا جالل به تعالیم،معلمین موعظات، تمامی خدا جالل که هنگامی کنند. پیشتوجه بیشاز دشاه

روش بر او که زمانی و کند، اشباع را ما گفتگوهای و راهنگارشها ما، گفتن سخن وهای کارها

بهۀهایروانشناسانتوصیه مردمحضوراورا آنگاه مسلطوغالبباشد، وگرايشهایفرهنگیما ما
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 “زندگی دیوید برایرند”ادواردز؛  جااناتن 
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 مشلک بشارت. اندرو مورای؛ لکید 
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مرکزیزندگیخوداحساسخواهندکردوجاللاوبرایايشانمهمترازتماماموالوعنوانواقعیت

هايشانخواهدبود.دارايیونقشه

 

 های گمشده ضعيف استقوت خدمت، زمانی که محبت برای جان

انگیزهومحرکبرایيکخادماست.شفقتودلسوزیبرایگمشدگان،بهترينوزيباترين

کهدريافتداشتهبدونآنماحالوت اماتقسیمکردنموهبتارزشمندیرا ايمتجربهنخواهیمکرد.

جان باشد. خدا برایجالل اشتیاق غیرتو از جدا نبايد دلسوزی اينشفقتو ديديم که چنان

برچرايیاينمطلبمی افزايد.اوخاطرنشانداؤسونيکیازرهبرانمبشرينجواندلیلديگریرا

ایاستکهنگاهداشتنآنتجربه“جهان”يا“گمشدگان”حساسوجودمحبتنسبتبهسازدکهامی

هوجودآنقابلتشخیصدادننیست.بسیاردشواراستوهمیش

نگرفته شکل شما در گمشدگان به نسبت محبت مشابه احساسی هیچوقت آيا

میم.نااست؟اينهمانچیزیاستکهماآنرازبانوگويشنامفهوممسیحیمی

نکوهشمی و احساسالزام قلبخود در ايمانداران منتظربسیاریاز آنان کنند،

هستندکهشايدنوعیحسخیرخواهیدرايشانبرانگیختهشودوآنهارابهسوی

رسد.محبتنسبتبهبشارتدادنسوقبدهد.امااينانتظارهیچگاهبهپاياننمی

نمی“گمشدگان” شما است. ممکن احساستغیر انتزاعی مفهوم به نسبت وانید

عمیقیداشتهباشید.بهنظرشماغیرممکناستکهبانگاهکردنبهعکسيکفرد

ناآشناعمیقانسبتبهاومحبتاحساسکنید،تاچهرسدبهيکملت،نژادوياهر

مرتبطباشد.“هایگمشدهتمامجان”چیزیکهبهنوعیبامفهوم

احساسمحبتدرشماپديدآيدتاازمسیحبايکفردناشناسمنتظرنباشیدتا

دانیدکهآنناشناسهمصحبتکنید.شماپدرآسمانیخودرادوستداريد،ومی

بهواسطهاوآفريدهشدهاست.اماازخدادورافتادهوجداماندهاست،بنابراينآن

دارادوستداريدواوراهایاولیهرادررساندنبشارتبرداريدچونشماخگام

ازايمانويادعاهایخودبراینجاتگمشدگانصحبتمحبتمی اگرما کنید.

ايم.چراکهقبلازهرچیز،محبتکنیم،برخالفروحتواضعوشفقتعملنکرده

کتاب باشد. تخالصبهنیّ”گويد:می8-7:6مقدسدرافسسیانمابايدبرایخدا
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دانندهرکسکهعملنیکوکندمکافاتکنندنهانسانرا.ومیمیخداوندرابندگی

“هديافتخواهغالموخواهآزاد.آنراازخداوندخوا

ندارد.ماهرگزنبايدمسیحیانیانسان را گراانساناستحقاقولیاقتمحبتخدا

توباشیم،عیسیرابهگناهکارانبیچارهموعظهکنیمواوراتاسطحکسیکهبخ

کندپايینبیاوريم.مردمسزاوارلعنتهستندامااقبالبهتریرابرایايشانفراهممی

.19هایخودراببیندخدا،مستحقاستکهپاداشرنجۀعیسی،آنبرّهرنجکشید

 معجزه محبت

سخنانداؤسونبسیارحکیمانهودرعینحالهشداردهندهاست.تذکراوبهمنظورمحدودکردن

شناسیمنیست.منقصدندارمازاهمیتاينمابهاحساسشفقتبرایمردمیکهآنهارانمیخدمت

هايیکهازمابسیاردورهستندرادرموضوعکهخداقادراستبارسنگینمحبتآسمانیبرایانسان

بههمینجهتدراينجاشهادتوسلیداوِل بدهم. کوچکجلوه بگذاردبکاهمياآنرا ازقلبما

ام:رادرموردبارقلبیمادرشبرایمردمچینوهندوستانآوردهOMSالمللیموسسهبین

بهمردمچینوهندفکرمی بودکهاوهمهروزهدرحینمادرمسالها سالها کرد.

کرد،وقبلازخاتمهدادنبهدعایخوددعایخانوادگیبرایايندوملتدعامی

برزمینمی کرد.عشقومحبتاوعمیقودايمیشتوگريهمیگذاصورتشرا

دانمکهاوپاداشجاودانیسالهاتحملبارقلبیآندوملتدريافتبود.ومنمی

القدسدرقلوبمسیحیانخواهدکرد.اينمحبتمسیحايیاستکهبواسطهروح

.21گیردجایمی

غیرتبرایجاللخداازيکديگرجداالزماستيکبارديگرتاکیدکنمکهانگیزهشفقتوانگیزه

رحموشفقت،اشکشادیوتلذذدرخداستکهازخودفراتررفتهوديگرانرادربَرۀنیستند.گري

.21گیردمی



 دعوت خدا

شانبیشآنافرادیباشیمکهبرایمتعالبودنخدادرزندگیۀکندکهدرزمرخدامارادعوتمی

تیاقدارند.کسیکهخواهانجاللوشکوهمسیحنباشد،قادرنیستبهازهرچیزديگرغیرتواش

                                                 
19

 جان داوسون؛ شهرهای خودرا برای خدا فتح کنمی. 
20

 وسیل داٍول؛ شعهل ور برای خدا. 
21

 این کتاب مراجعه کنید. 6توانید به فصل در این خصوص می 
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بلندایپُرشکوهمقصودخدمتدستيابد.بدونيکخدایبزرگ،ديدورويايیبزرگبرایجهان

توانديگرانجذبپرستشکرد.نمیوجودندارد.بدوناشتیاقبرایپرستش،

ققهدفجهانشمولگردآوردنپرستندگانیخدادرقدرتمطلقوبیهمانندخويشبدنبالتح

کنند.اوبااشتیاقیبیحدوحصرخواهانازهرملتوقوموزباناستکهاورابهشادیپرستشمی

هاست.پسبیايیدشورواشتیاقخودرادراينمسیربااوهماهنگبرتریاسمخوددرمیانتمامملت

جهانیهدفاوسهیمۀيشدنیویخودچشمبپوشیمودرگسترکنیموبهخاطراسماوازرفاهوآسا

ماقرار اگرچنینکنیم،تعهدمقتدرانهاونسبتبهاسمخودشچونبیرقبلندیبرفرازسرِ شويم.

-35:8ورومیان16:9ها،شکستنخواهیمخورد)اعمالرسوالنخواهدگرفتوبهرغمتماممصیبت

رت،کهپرستشاست.بشارتبهايندلیلوجودداردکهپرستشوجود(.هدفغايیکلیسا،نهبشا39

(.وسپساعالم4:37)مزمور“درخداوندتمتعببر”ندارد.اولینقدمدرراهماموريتبزرگايناست:

انتهاجالل(.4:67)مزمور“شادیوترنمخواهندنمودهاامت”کنیمکه تا ازابتدا بهاينطريقخدا

کند.مینمینیرویبشارتراتاآمدنخداوندتأتوپرستشخواهدياف

موعجیباستاعمالتوایخداوندعظی

خدایقادرمطلق!

هایتوعدلوحقاستراه

ها!ایپادشاهامت

کیستکهازتونترسدخداوندا

وکیستکهنامتوراتمجیدننمايد؟

زيراکهتوتنها،قدوسهستی

بهحضورتوهاآمده،وجمیعامت

پرستشخواهندکرد

زيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست!

4-3:15مکاشفه
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فصلدوم:





 برتری خدا در خدمت از طريق دعا


توانیمبدانیمدعاچیست،مگرهنگامیکهدريابیمزندگیيکمبارزهاست.مانمی

باشد.افولاشتیاقمایزندگیجنگاست.تمامزندگیايننیست،هرچندکههمیشهباآنتوامم

سیمزمانجنگاستبهدعاتاحدزيادیمعلولغفلتازاينحقیقتاست.دعاقبلازهرچیزبی

کهپیشرفتعلیهمواضعنیروهایتاريکیوقدرتبیۀبرایگفتوشنوددربار -ماموريتکلیسا

استفادهکنیمکهباطبقۀبااليیدرعنوانيکآيفونمنزلکنیمازدعابهباشد.وقتیسعیمیايمانیمی

سیمزمانعنوانبیکند.خدادعارابهارتباطاست،تعجبینداردکهدعاآنگونهکهبايددرستکارنمی

جنگبهمادادهاستتابتوانیمبرایهرآنچهکهجهتپیشبردملکوتمسیحدراينجهاننیازداريم،

دهدورادرموقعیتمهمنیروهایخطمقدمقرارمیماباشیم.دعامستقیماباستادفرماندهیدرتماس

بهخداجالل -سازد.کسیکهقوترامیعنوانفرماندهلجستیکیباامکاناتنامحدودآشکارمیرا

کند.بنابراين،دعاسنگربرتریوتفوقخدادرماموريتاستکهمارابابخشد،جاللرادريافتمی

سازد.ودررفعهرنیازمرتبطمینهايتافیضبی

 زندگی جنگ است

شد،دردومیننامهخودبهتیموتاوسنوشت:وقتیپولسبهواپسینايامزندگیخودنزديکمی

جنگکرده” نیکو جنگِ داشتهبه محفوظ را ايمان و رسانیده کمال به را خود دوره و امام )دوم“

رابکنوبدستجنگنیکویايمان”کند:اوسفارشمیبه12:6(.دراولتیموتاوس7:4تیموتاوس

زندگیجنگبود.درستاستکه٬برایپولس“آورآنحیاتجاودانیراکهبرایآندعوتشدی.

و٬ساختمانوشبانیاستفادهکردهاست٬خانواده٬میدانورزش٬ازنمادهایديگریهمچونزراعت

شودکهيکی.لیکننمایفراگیرجنگدراينحقیقتديدهمیآورصلحوسالمتیبودالبتهکهاوپیام

(.اومردشادیومسرتبوداما15:6هاینبردروحانیهماناانجیلسالمتیاست!)افسسیانازسالح

 مصیبت”شادیاو در هافخر “ )رومیان 12:12و3:5بود قرنتیان دوم 11:6/ فیلپیان کولسیان17:2/ /

(.13:4و6:1س/همچنیناولپطر24:1
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جنگاستچراکهحفظکردنايمانوبدستآوردنحیاتجاودانمستلزمنبردیمداوم٬زندگی

گويدکههدفشیطاننابودکردنايمانمابوضوحمی5:3اماناست.پولسدراولتسالونیکیانوبی

محنتمابهکردهباشدوفرستادمتاايمانشماراتحقیقکنممباداآنتجربهکنندهشماراتجر”است.
گردد. باطل تسالونیکی“ شهر به ٬در که شیطان بود اين هدفاو بود. کرده حمله مسیحیان ايمان

ونابودسازد.“باطل”نمنطقهرازحماتپولسدرآ

آنانیراکه]خدا[عادلگردانیدايشانرانیز”درستاستکهپولسبهامنیتابدیبرگزيدگان)

جاللداد با[(31:8میان]رو“ هستندکه اينامنیتابدیبرخوردار کسانیاز تنها اما داشت. اعتقاد

)اول“کننددعوتوبرگزيدگیخودراثابتمی”جنگنیکویايمانوبدستآوردنحیاتجاودان

پطرس12:6تیموتاوس دوم 11:1/ فرمود: عیسی نجاتيابد”(. همان کند صبر آخر به تا که “هر

می13:13)مرقس مبارزه وشیطانهمواره دوبا(. را بتواندما ايمانما انهدام با تباهیوکندتا به ره

هالکتبازگرداند.

 تیموتاوسagonizesthaiواژه اول در جنگ”که اَ“ به بدفعاتو است، شده شکالترجمه

ازدرٍتنگتایدجدوجهدکن”گوناگوندرتبیینماهیتزندگیمسیحیبکاررفتهاست.عیسیفرمود:

می شما به زيرا کهداخلشويد توانستگويم نخواهند و کرد خواهند بسیاریطلبدخول )لوقا“

تابهآنآرامیداخلشويممباداکسیدرآنجدوجهدبکنیمپس”گويد:می11:4(.عبرانیان24:13

هرکه”گويد:هتشبیهکرده،میپولسزندگیمسیحیرابهيکمیدانمسابق“نافرمانیعبرتآمیزبیفتد.

)اول“کشد،اماايشانتاتاجفانیرابیابندلکنماتاجغیرفانیراورزشکنددرهرچیزرياضتمی

برایايننیزمحنت”گويد:(.اوراجعبهخدمتخوددرموعظهوتعلیماينحقايقمی25:9قرنتیان

(.ونیز29:1)کولسیان“کنددرمنبهقوتعملمینمايمبهحسبعملاوکهمیمجاهدهکشمومی

اضافهمی رساندکهيکیازشماواپفراسبهشماسالممی”کندکهدعا،قسمتیازاينمبارزهاست:

برایمن”(.12:4کولسیان“)کند.میجدّوجهدغالممسیحاستوپیوستهبرایشمادردعاهایخود

هستند.“جنگ”ااشکالمختلفواژه(.اينهاتمام31:15)رومیان“یدکنجدّوجهدنزدخدادردعاها

دهد.اوبانگاهیبهنبردزندگیخودپولسحتیصحنهنبردرابهمیدانمبارزۀزبانگسترشمی

نهآنکههوارابزنمبلکهزنممشتمیدوم،نهچونکسیکهشکدارد؛وپسمنچنینمی”گويد:می

محروم٬دارممباداچونديگرانراوعظنمودمخودسازموآنرادربندگیمیتنخودرازبونمی

سازد.زندوتنخودرازبونمیمشتمی٬دود(.اودرمیدانمسابقهمی27-26:15)اولقرنتیان”شوم

هرچنددرجسمرفتارمی”گويد:اومی کنیمولیبهقانونجسمیجنگنمیزيرا زيرا اسلحۀنمايیم.
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قادراستبرایانهدامقلعهنگماج کهجسمانینیستبلکهنزدخدا هاکهخیاالتوهربلندیرا

می معرفتخدا خالف به را میخود زير به اسیرافرازد مسیح اطاعت به را فکری هر و افکنیم

(.5-3:11)دومقرنتیان“سازيم می

دريکنگاهپولسبهتیموتاوستوصیهمی کلیبهکندکهخدمترا ای”عنوانمیداننبردببیند:

جنگسپارمبرحسبنبوتهايیکهسابقابرتوشدتادرآنهاتیموتاوس،اينوصیترابهتومی٬فرزند
کنی نیکو تیموتاوس“ 18:1)اول ”(. هیچ نمیسپاهی گرفتار روزگار امور در را )دوم”سازدخود

عرصۀنبردهستند.٬خدمتوبشارت٬(.بهبیانديگر4:2ستیموتاؤ

رسالهافسسیانبهاحتمالزيادآشنا استکه18-12:6ترينمتنبرایمادرموردجنگروزانه،

٬رافهرستکردهاست.مانبايدبهخاطرچنددرخت“اسلحۀتامخدا”پولسدرآنجاآالتوابزارهای

جنگاست.پولس٬داشت:زندگیتوانجنگلراناديدهبگیريم.ازاينمتنآشنايکبرداشتسادهمی

شتیگرفتنباخونوجسمنیستکُ”دهد:اينجنگماهیتجنگرابرایماتوضیحمی٬بااينفرض

هایروحانیدرجايهایآسمانی.لهذاهاوجهانداراناينظلمتوبافوجهاوقدرتبلکهبارياست

(.13-12:6)افسسیان“رابرداريداسلحۀتامخدا

هاتعلیمدادهشده،همگیبرایعرصۀاينجنگرکاتارزشمندزندگیکهدرسايرقسمتتمامب

رادرعدالتپسآنکمربندزرهجنگیمااست.اگر٬شناسیمرامیراستیاند.اگربسیجوآمادهشده

آنرادوستداريم،انجیلسالمتیبنديم.اگرعنوانجوشنبرسینهخودمیدستداريم،پسآنرابه

پسايمانراچون٬خدارادوستداريمهایآرامیدروعدهکنیم.اگررامانندچکمۀسربازیبهپامی

می دستچپخود به سپر در اگر کنیم. دفع را شرير تیرهایآتشین تا شادینجاتگیريم خود

شیرينترازعسلبرایماکالمخداگذاريم.واگرپسنجاتراهمچونکالهخُودبرسرمی٬کنیممی

مسیحیيکدرزندگی“غیرنظامی”کنیم.تقريباهربرکتازشهدآنچونشمشیراستفادهمی٬است

صرفايکقسمتيايکبخشیاززندگیمسیحی٬است.جنگاوبهمیدانجنگدنبهمنظورفراخوان

22جنگاست.٬باشد.زندگینیست.حیاتمسیحیعاریازجنگنمی

 تیزيس نبودِ ساده

هاورويکردهایبسیاریازمردمدرقلبخودبهاينامراعتقادیندارند.آنهابانشاندادناولويت

کنیمنهدرزمانحزندگیمیقصددارندوانمودکنندکهمادرايامصل٬سطحیخوددرامورروحانی

جنگ.

                                                 
 مراجعه کنید. 1::1:/0::1:/0:6توانید به ماکشفه عنوان منونه می عالوه بر متون اید شده فوق به 22
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جنگ زمان خروزنامه٬در خود رزمی نیروهای عملکرد از درشت سرخط با میها دهند.بر

برايشاننامه٬کنندهادرموردپسرانودخترانخودکهدرجبهههستندبايکديگرگفتگومیخانواده

میمی دعا حفظسالمتآنها قلببرای صمیم از و حالنويسند در ما جنگهمۀ زمان در کنند.

یزهستیم.درآنايام،شويموبادقتوهوشیاریمراقبهمهچمسلحمی٬بريمباشبهسرمیآماده

بهگونه سفْکنیمنهبهخاطرنَزيستیپیشهمیکنیمــسادهایديگرمصرفمیپولودارايیخودرا

هایاستراتژيکديگریبرایخرجکردنپولوجودداردتااينکهمثالًعمل،بلکهبهايندلیلکهراه

آيد.وسايلد.سطحزندگیماپايینمیيکجفتالستیکنوبخريم.همهدرمشقتجنگسهیمهستن

شوند.روهایرزمیاختصاصدادهمیمجللحملونقلمسافریبهانتقالدادننی

دانندمادرگیرجنگیبسیاربزرگترازجنگدومجهانیوياحتیهرتعداداندکیهستندکهمی

کمیمی عدۀ هردشمنزمینیخنوعجنگاتمیهستیم. شیطاناز استودرکطرناکدانندکه تر

کنندکهعرصۀاينجنگمحدودبهصحنهتآترنیستبلکههرشهروشهرستانوروستايیرادرمی

توانددرککندکهقربانیاناينجنگصرفايکدستياچشموشود.چهکسیمیاينجهانشاملمی

ازدستنمی بازندوگرفتارخودرامیآنهاهمهچیزحتیجان٬دهندياحتیزندگیزمینیخودرا

عذابجاودانخواهندشد؟

لويیسدرکتاب اس. شیطانبهروحشريرگفتمیهایشیطانبهارواحشريرنامهسی. نويسد:

هایناشیازجنگلويیسدراينجابهويرانی“امیدوارنباشکهبیشترازاينازجنگبدستبیاوری.”

تواندايمانوارادۀمسیحیانواقعیرانابودسازد،هدکهجنگنمیددومجهانیاشارهدارد.اوشرحمی

آنانکمکمی به بهخاطرطريقبلکه قبالوخامتشرايط٬هایعالیخداکندتا در پسنديده رفتار

درچه”دهد:مرگوحیاتجاودان،شکرگزارباشند.شیطانبانارضايتیادامهمی٬ناخواستۀزندگی

بريم.هنوزخاطرۀکشتاریکهجنگبراهانداختفراموشنشدهاست.بهسرمیوضعیتناخوشايندی

هایمايعنیعشقبهدنیاکارآيیخودراازدستدادهاست.درزمانجنگحتیيکیازبهترينسالح

بنابراينشايدحتیوقوعيکجنگ23“تواندباورکندکهبرایابدزندهخواهدبود.يکنفرهمنمی

عنوانجنگجهانیسوموياجنگعلیهتروريسمالزمباشدتامارانسبتبهجديتنبردیبهکوچکتر

نانساندرجرياناستبیدارکند.کههمهروزهباشدتعلیهجا
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 دعا برای به کار بردن اسلحۀ کالم

ادربهدرکتوانیمآنگونهکهبايد،دعاکنیم.حتیقمادامکهقدرتکالمخدارااحساسنکنیم،نمی

 افسسیان در بود. نخواهیم صحبت18-17:6ماهیتدعا دعا جنگو میان موجود رابطۀ پولساز

وبادعاوالتماستمامدرهروقتدرروح18وشمشیرروحراکهکالمخداستبرداريد،17”کند:می

کنیدوبرایهمینبهاصراروالتماستمامبهجهتهمهمقدسینبیدارباشی درمتناصلی“د.دعا

است.به17شود،بلکهادامۀآيهعنوانيکجملهياعبارتجديدومستقلشروعنمیبه18يونانیآيه

“وشمشیرروحراکهکالمخداستبرداريدوبادعاو...”اينشکل:

هایجنگیطبقارادهوخواستخدادعاعنصرارتباطیباستادفرماندهیاستکهدرآنجاسالح

.دعاالزمۀجنگاست.6رافسسیاناند.ايناستآنارتباطموجودمیانسالحودعادمستقرشده

 بشارت، کشتزار دعاست

تواندرسايرمتونیمشاهدهکردکهاگرچهواژۀجنگبهرابطۀموجودمیاندعاوبشارترامی

انتقالمی اماهمینواقعیترا بهکارنرفته، بهطورمستقیمدرآنها عنواننمونهدرانجیليوحنادهند.

شمامرابرنگزيديدبلکهمنشمارابرگزيدموشما”فرمايد:عیسیدرفرازیازبیاناتخودمی16:15

سممنطلبکنیدبهرامقررکردمتاشمابرويدومیوهآوريدومیوۀشمابماندتاهرچهازپدربها

“شماعطاکند.

خواهدتاآنچهراکهشاگرداندرنامسازاست.چراپدرمیارمهموسرنوشتمنطقاينگفتار،بسی

کنندبهايشانعطاکند؟پاسخ:بهايندلیلکهآنهافرستادهشدندتامیوهبیاورند.علتمسیحطلبمی

لکردهاينکهپدرابزاردعارادراختیارشاگردانقرارداداينبودکهمسیحماموريتیرابهايشانمحو

گويدکهدلیلمحولایاستکهتلويحابهمامیبهگونه16:15دريوحنابود.درواقعساختارجمله

کردنماموريتازسویعیسیبهشاگردان،برایاينبودکهآنهاقابلیتاستفادهازقدرتدعاراکسب

زپدربهاسممنطلبکنیدبهشماتاهرچهاشمارامقررکردمتاشمابرويدومیوهآوريد...”کنند.

کند. عطا حقیقت“ اين بیان برای حقیقتاينروشديگری بیدر دعا، جنگاستکه زمان سیم

حینمامومی در برایاستفاده و طراحیکرده را آن خدا شماباشد. است. سپرده دستما ريتبه

کید.امااصلموضوعهماناست:دعابهتلقی“رهانیدناسیران”يا“آوردنمیوه”توانیدماموريترامی

رولميزرعدشمنطراحیشدهاست.ثممنظوربسطملکوتخدادرقلمروبی
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 کند؟چرا دعا بدرستی کار نمی

سیمجنگیرابهاحتمالزياددلیلشمارهيکبرایاينموضوعدردستايماندارانیاستکهبی

توانیدماهیتدعارادرکیکهندانیدزندگیجنگاست،نمیاند.تازمانبهآيفونخانگیتبديلکرده

سردار است. جنگی ماموريت رسانیدن انجام به ابزار دعا راکنید. خود نیروهای )عیسی( لشکر

خوانده،وبههريکازآنانماموريتیحساسمحولکردهاست)برويدومیوهبیاوريد(ونیزبههرفرا

فرکانسارتباط آنها میيکاز که کرده اعطا ارتباطیمخصوصیرا فرماندهیکلدر ستاد توانندبا

همقطاران،فرماندهکلبرایهريکازشماماموريتیراتعیینکردهاست.”گويد:باشند.وبهايشانمی

خواهدشماآنراانجامبدهید.ودراينراستابهمناختیاردادهاستکهبههريکازشماامکانومی

فرستندهد طريق از را ايشان به مستقیم انجامسترسی براستیخواهان شما اگر بدهم. هایشخصی

دهید،اوبهاندازۀهمینماموريتهستیدوکسبپیروزیبرایاورادراولويتاولکارتانقرارمی

وازطريقراهنمايیتاکتیکیوپوششهوايیدرزمانی کهنیازفرستندهبهشمانزديکخواهدبود.

“تانخواهدداد.داريدياری

میلیون کنونچهکردهاما مسیحیتا میدانجنگهستیمها اينحقیقتکهدر به باور از ما اند؟

آمادهدستبرداشته نه استراتژيکیايم. طرح و هیچنقشه هوشیاری. دقتو نه نگاهبانیو نه باش،

ببین اما فقطآسودگیخیالورفاهشخصی. بینداريم. با بهسیمجنگیچهکردهیمکه آنرا ما ايم؟

سیمشخصیدرمنزل،اتاقکار،قايقوخودرویماعنوانيکبیايمکهبتواندبهنحویدستکاریکرده

برایدرخ آتشباریبهمواضعدشمنبلکه برایاعالم نه البته درسنگرعملکند. بیشتر واسترفاه

خودمان.

 ام مصيبتايّ

ل انجیل در مخالفت35-34:21وقا و مصیبتعظیم ايام مورد بهعیسیدر بود راه در هايیکه

بیدارباشیدتاشايستۀآنشويدکهدعاکردهپسدرهروقت”شاگردانخودهشدارداد.سپسفرمود:

)آيه“ازجمیعاينچیزهايیکهبهوقوعخواهدپیوستنجاتيابیدودرحضورپسرانسانبايستید

بهبیانیديگر،پیرویازعیسیمستلزممبازرۀجدیباشیطاناست.واينبهمعنایجنگاست.(.36

می درمحاصره را حملهمیشیطانما نابودیتهديدمیگیرد، به را ايمانما يککندو خدا اما کند.

ا اگرمابهخواببرويمبهشدتمتضررخواهیمشد. ماچنانکهفرستندهدراختیارماگذاشتهاست.

عیسیفرمود،اگربیداروهوشیاربمانیمودراينمبارزه،ازخداکمکبخواهیم،اوبهياریماخواهد

آمدواجازهنخواهددادکهسربازانوفادارشآنتاجپیروزیراکهبايدنثارپسرانسانکنندازدست
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توانیمماهیتدعارادرککنیممگرنمیشويمکهبدهند.بنابراينيکبارديگربااينحقیقتمواجهمی

زمانیکهباورداشتهباشیمزندگی،جنگاست.

 دعا برای صلح، بخشی از جنگ است

گويدظاهراباتصويرجنگدردعاسازگاریندارد.پولسدراينجامی4-1:2آياتاولتیموتاوس

 تا کنیم دعا حکومتی صاحبمنصبان تمام و پادشاهان برای آ”که کمالبه با استراحتو و رامی

(.لحناينکالمبسیارآرام،مسالمتآمیزوتوامباصلح2)آيه“دينداریووقار،عمرخودرابسربريم

است.

د يک شیوه اين با دعا بخوانید. ديگر يکبار را مذکور آيات آيات دارد. استراتژيک 4و3لیل

دهندۀماخداکهوپسنديدهاستدرحضورنجاتزيرااين]دعابرایآرامیوصلح[نیکو”گويند:می

خواهدکهمردمازهرقبیلهوخدامی“خواهدجمیعمردمنجاتيابندوبهمعرفتراستیگرايند.می

امابزرگترينمانعدراينمسیرايناستکهمردمبدنبالتعارضات امتوزبانونژادنجاتبیابند.

کشمکش براجتماعی، میهایسیاسیو توانوخوردهاینظامیراه وقت، توجه، بدينوسیله افتندو

شود.واقعیدرسطحجهانمنحرفمیخالقیتآنهاازمسیرآننبرد

و هدفومقصودشیطانايناستکههیچکسنتواندنجاتبیابدوبهمعرفتراستیبگرايد.

ختلفجهاناستکهازاينطريقکارهایکلیدیومهماوبراهانداختنجنگدرنقاطميکیازراه

امن و واقعیبراینجاتجانهایگمشده نبرد از را عموم گمراهتوجه یتابدیمقدسینمنحرفو

میمی نیز او نیست.کند. خون جسمو علیه بر کرد پولساعالم که جنگواقعیهمانطور داندکه

اتفاقبیفتد،او“جسموخون”باربرطبقبنابراينهرچهبیشترجنگ،کشمکشوتحوالتخشونت

بیشتربههدفخودنزديکشدهاست.

می مايلاستهمگانپسوقتیپولسازما کنیمچونخدا خواهدکهبرایصلحوآرامیدعا

نجاتيابندوبهمعرفتراستیگرايند،قصدندارددعارادرقالبابزاریبرایافزايشرفاهوآسايش

بلکهتصوي دهد. جلوه دهديکدرخواستکامالاستراتژيکازستادفرماندهیریکهاوارائهمیما

رابهسمتجسموخونمنحرفکند.]آسمان[استکهدشمناجازهنیابدقدرتآتشما

 

 نياز مبرم زمان

بريکبارديگربراينحقیقتتاکیدمی کردچونعیسیماموريتیرا عطا بهما را دعا خدا کنم:

مادرزمینزندگیمیعهدهماگذاش بهعقببرانیم،وازت. کنیمبهاينعلتکهنیرویتاريکیرا
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طريقدعاراهدسترسیبهستادفرماندهیبررویماگشودهاستتابهاينهدفنايلشويم.وقتی

کارایبرایافزايشرفاهماباشد،ازسیمغیرنظامیمبدلسازيمتاوسیلهکنیمآنرابهيکبیسعیمی

منطبقباهدفیکهبرایآن را دعا بسیاریازما خواهدافتادوايمانماروبهکاهشخواهدرفت.

ازسویمسیح،بهسیمجنگیبرایمتحققساختنماموريتمحولشدهطراحیشدهاست،يعنیبی

ايم.کارنبرده

مقدسدرشیم.آنچهکتابزمانجنگبامابايددرقلبخودودربینمردمخودبهدنبالذهنیتِ

اصرارومداومتدردعا،وخطراهمالو مراقبتدردعا، موردضرورتدعا،هوشیاریبرایدعا،

می تعلیم دعا وسبکشمردن استیصال که زمانی تا ندارد. ما قلب در تاثیری و طنین هیچ دهد،

هیجاندستیابیبهيکاستراتژینو يا حسدرماندگیيکبمبارانشبانهو برایانجیلرا ينحمله

واهیمبوددرروحعیسیدعاکنیم.نکنیم،قادرنخ

بر مبشرينفرياد بگیرند. قرار يکموقعیتجنگی در کلیساها ايناستکه ما زمان مبرم نیاز

می کهبا”آورند: مقتدریکهازرنجرويگرداننیست، آنسپاه کجاستآنمفهوممبارزبودنکلیسا،

رودتادرجهانتوفانبپاکند؟کجاستآنروحیۀخطرپذيری،کهتنهاراسخبهپیشمیشادیوعزم

عملمی تکیهکردنبرخدا رفتارمسالمت24“کند؟.با درپیشجويانهپاسخايناستکهکلیسا ایرا

گرفتهاست.

مخداست.اوهستیم.درمثالبرزگرعیسیفرمودکهبذربهمعنایکال“بذرسوم”مااکنوندرقرن

می را ملکوتقوتخود کالم بهبذر آنرا ما بهجایآنکه اما میوهافشاند. )يا عنوانشمشیرخود

هایدنیویوغروردولتوهوسچیزهایديگرداخلشدهکالمراانديشه”آوردن(بدستبگیريم،

(.19:4)مرقس“گرددثمرمیکندوبیخفهمی

زندگیدرهرلحظۀآنعرصۀجنگاست.حتیپیشتمامگويدبههمینعلتاستکهپولسمی

“هوسچیزهایديگر”و“غروردولت”ازآنکهگامدرراهانجامماموريتکلیسابگذاريم،الزمستبا

فوقازتمام کنیمتاحرمتملکوتخدا بايدمبارزه عزيزوگرامیداشته“چیزهایديگر”بجنگیم.

ايناولینومهمترينن آنگاهچوندرمیداناينشود. اينبهمعنایجنگايماناست. است. ما برد

هاقدمبگذاريم.وتبهتمامیملتتوايمدرآوردگاهبشارتملکجنگمهمتجربهکسبکرديم،می

 

 

                                                 
 “چه چزی در عالَم بشارت، مانع است؟”جمیز ریپسام؛  24
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 خدا خواهان پيروزی در جنگ است

کند،شتباهنمیدرعرصۀايننبرد،خدابرپیروزیخوداصراروتاکیددارد.ازآنجاکهاوهرگزا

طريقویدراينمهمبهجاللخوداومنتهیخواهدشد.حمايتخداازجاللخودونشاندادنآن

ها،هدفاودرسرتاسرتاريخاست.بنابرايناودراينشدگاندرتمامیملتبرایشادیوقوتفديه

طورکهدرفصلاولديديم،هدفهاآشکارامتعلقبهاوهستند.هماننبردشرکتداردوتمامپیروزی

بهابدمیغايیخدا،جاللخويشوشادمانیازبرتریبی اينحقیقتتضمینهمانندخودتا باشد.

باشد.خدابهمنظورمتجلیساختنجاللخويش،قدرتحاکمیتمطلقخودراکنندۀپیروزیاومی

رساند.میرماندادهاستبهکمالکندوماموريتیراکهفاِعمالمی

 هاقدرت اميد پيوريتن

واساسماموريت دعاهایقومخدا وپیروزینهايیاوشالودۀ اطمینانازحاکمیتمطلقخدا

اولینتالش بذر است. اثباترسیده تاريخبشارتبه در نیرویقدرتمنداينباور است. هایکلیسا

رويید.آنهاشبانانومعلمینیبودندکهحدهاهادرانگلستان،درخاکامیدپیوريتنبشارتیپروتستان

آمريکا(فعالیتداشتند.پیوريتن-درانگلستان)وبعدهادرنیو1661تا1561فاصلسالهای هاانگلندِ

تعالیم با منطبق عملکرد و الهیات به آن بازگشت و انگلستان کلیسای پااليش و تزکیه خواستار

25گرايانبودند.اصالح

حاکمیتمطلقخداامیدیپرشوروشجاعانهدراطمینانبهپیروزیخدابرتمامنگرشآنانبه

کرد.آنهاعمیقابرانگیختهازغیرتواشتیاقاستقرارملکوتخدابرتمامجهانرادرايشانايجادمی

پیوريتن بهمعنایواقعیبهوعدهمللجهانبودند. قلبا پیروزیمسیحايمانداها شتند:هایمرتبطبا

بهاينبشارت(.”18:16)متی“کنموابوابجهنمبرآناستیالنخواهديافتکلیسایخودرابنامی”

برجمیعامت خواهدرسیدملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتا انتها آنگاه شهادتیشود. “ها

خواهندکردونامتوایآمدهبهحضورتوسجدههايیکهآفريدهۀامتایخداوندهم”(.14:24)متی

(.3:12)پیدايش“ازتوجمیعقبايلجهانبرکتخواهنديافت(.”9:86)مزمور“راتمجیدخواهندنمود

هایزمینمتذکرشدهبهسویخداوندجمیعکرانه(.”8:2)مزمور“هارابهمیراثتوخواهمدادامت”

تمامی(.”27:22)مزمور“دهخواهندکردهابهحضورتوسجبازگشتخواهندنمودوهمۀقبايلامت

                                                 
بدنبال دینداری: روایی ”اثر لیلند ریکن ؛ “ ها و واقعیت آ چنه بودندپیورینت”توانید به این منابع مراجعه کنید: ها میهجت کسب اطالع بیشرت د مورد پیورینت25

 (.Erroll Hulse)اثر “ هاماهیت و تعالمی پیورینت”اثر پیرت لوییس ؛ و “ هانبوغ پیورینت”یج. آ ی. پکر ؛ اثر “ ها از زندگی خداپس ندانهپیورینت
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(.4:66)مزمور“زمینتوراپرستشخواهندکردوتوراخواهندسرايیدوبهنامتوترنمخواهندنمود

26(.11:49)پیدايش”هاخواهدبودمراورااطاعتامت”

ريشه و اينحقیقتمحکم به اطمینان مبا قلوبتمامی مسیح يکروز سرانجام که رالتدار ها

بارقه نخستین همچون ستود، خواهند را او جالل مردم جمیع و کرد خواهد بشارتتسخیر های

اينامرپنطیکاستیدرکشورهایانگلیسی سالقبلازآغازنخستینجنبشنوين151زباندرخشید.

اتفاقافتاد.1793يلیامکَریدربشارتیبهرهبریو

نفرازانگلستانبهسویآمريکامهاجرتکردند.15111دودح1641تا1627درفاصلۀسالهای

هابودندکهپیغامسلطنتجهانیمسیحراباخودبهآنجابردند.درواقع،مُهرمنطقۀاکثرآنهاپیوريتن

گفت:مهاجرنشینخلیجماساچوستسخنانيکسرخپوستآمريکایشمالیرابرخودداشتکهمی

گرفتهشدهشدهبود.آنچهاينمُهرنشان9:16،کهازاعمالرسوالن“اامدادفرمابهمکادونیهآمده،مار”

اينبودکهپیوريتنمی برایگسترشملکوتداد بخشیازنقشۀخدا را بهآمريکا مهاجرتخود ها

ستند.دانهامیخوددرمیانملت

 دعاها و رنجهای جان اليوت

ازاقیانوسآتالنتیکگذشتو1631امیدبودکهدرسالهایمملوازجانالیوتيکیازپیوريتن

راکس نوپای کلیسای شبان بعد سال يک و داشت سال هفت و بیست او رفت. آمريکا بریبه

زوظايفافتادکهاوبیشاماساچوستشدکهحدوددوکیلومتربابوستنفاصلهداشت.گاهاتفاقمی

داد.شبانیخودانجاممی

جانالیوتنمَدِر،حدودبیستقبیلۀسرخپوستدرآنحوالیزندگیمیطبقگفتۀکات کردند.

قادرنبودازعملبهالزامالهیاتیخودممانعتکند.اگرکالمخطاناپذيرخداوعدهدادهبودکهيکروز

واگرمسیحبهتمامیاقواموملت قاهادرحضورمسیحزانوخواهندزد، درعنوانحاکموفرمانروا

استبهواسطۀروحخودازطريقدعابرتماممخالفینخودغلبهکند،پسامیدمبارکیوجودداشت

می ايناقوام مسیحبهسویيکیاز سفیر مقام در وقتیيکنفر برایکه دستخدا ابزاریدر رود،

یبرایاستقرارملکوتمسیحباشد.گشودنچشماننابیناوايجادپايگاه

شد،شروعبهمطالعهويادگیریزبانمیکهالیوتبهآرامیواردمرزچهلسالگیمیبنابراينهنگا

کرد.اوبهکشفورمزگشايیواژگان،اصطالحات،دستورزبانوصرفونحوافعال“آلگونکويین”

دعوتبههایارزشمندديگرینظیرمقدسوکتابپرداختوسرانجامموفقبهترجمۀکاملکتاب
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 ها به فصل پنجم مراجعه کنید.برای دسرتیس به آ ایت بیشرت در خصوص وعدۀ پریوزی مس یح بر متام ملت 
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ريچاردباکسترشد.الیوتدرآنزمانهشتادوچهارسالداشتوتعدادقابلتوجهیکلیسااثرتوبه

مناطقسرخپوست اينداستاندر سرخپوستبودند. آنها کهشبانانبرخیاز بود نشینتاسیسشده

حیرت به”انگیزمردیاستکهيکبارگفت: قادر وتحملرنجازطريقايمانبهمسیحعیسی، دعا

.27“امهرکاریاست!انج

ثابتومحکممبتنیبرامیدمنبهايندلیلداستانفوقرادراينجاآوردمکهبراهمیتفراوان

دادهواوحاکمیتمطلقدارد:کتاب وعده خدا مقدسوجايگاهآندرماموريتبزرگتاکیدورزم.

(.9:86)مزمور“واهندنمودبهحضورتوسجدهخواهندکردونامتوراتمجیدخها...همۀامت”

هاغالبوحاکمبودودرنهايتبهتولدجنبشنوينبشارتیايناستآنچهکهبرانديشۀپیوريتن

،ادونیرامجادسون،الکساندرداف،ديويد28منتهیشد.ويلیامکریهمانندديويدبْرَِينِرد1793درسال

جانپاتن انجیلدرسرتاسروبسیاریديگرکهزندگی29لیوينگستون، پیغام انتشار راه در را خود

اند،دراينسنتْتغذيهشدهوبالیدهبود.جنبشنوينبشارتیدريکخالءالهیاتیشکلجهانگذاشته

نگرفت،بلکهدربطناصالحاتبزرگسنتیبوجودآمدکههدفآنقراردادنحاکمیتخدادرمرکز

بشا نبرد درعرصۀ شهامتوزندگیانسانبود. بهخاطرجاللخودسربازانشرا خدا رتجهانی،

31بخشد.پیروزیمی

 غايت عملِ خداست بشارت، به

کتاب برایجاللخودشدر چگونگیپیروزیخدا ماموريتمشاهدۀ به ايمان مقدسحتیاز

متحققساختن از استکهخدا عهدجديدبهوضوحتصريحکرده بزرگنیزاهمیتبیشتریدارد.

وريتبزرگ،بهخاطرتزلزلاراداۀانسانچشمپوشینخواهدکرد.خداوندازابتدااعالمکردکه:مام

کردهاست.غايتعملِعیسایقیام(.بشارت،به18:16)متی“کنمکلیسایخودرابنامی”
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 Cotton Matherاثر “ اعامل عظمی مس یح در آ مریاک” 
ها و مشقات جان بنیان، ویلیام کوپر و دیوید لبخند پهنان خدا: مثرۀ رجن”و “ های دیوید بریرند.خدمت و رجن”ع از زندگی و خدمت برایرند: منابعی هجت اطال 28

 مراجعه کنید. www.DesiringGod.orgاثر جااناتن ادواردز و ای سایت “ زندگی دیوید بریرند.”اثر جان پایپر، مهچننی “ بریرند.
29

 www.DesiringGod.orgو ای سایت “ زندگینامۀ جان پاتن به قمل برادرش.”اثر جان پایپر. و “ در اسارت آ دخموران”منابعی هجت اطالع از زندگی و خدمت پاتن:  

 مراجعه کنید.
ای ابشد در اصل موضوع مورد حبث من ای ای انهزارهای ابشد و چه اینکه پیش هزارهزاره ها )و البته نه متام آ هنا( پساهبس یاری از پیورینتاگر چه یکنفر مانند  30

و ای گرد آ مدن شود. امید به پریوزی گریز انپذیر و حمتوم ماموریت مس یح، )چه شام آ ن را به صورت سلطۀ عرص طالیی اجنیل بر روی زمنی تغیریی اجیاد منی

مند کردن و قوت خبش یدن به مبرشین است. کتاِب این مورای به برگزیدگان از هر قوم و ملت و زابن در زمنی تصور کنید.( عامل حیایت و رسنوشت ساز در انگزیه

توان نشان داد که آ چنه الهام اعتقاد دارمی که اب قطعیت میما ”گوید: گذارد. او می( به حنوی قانع کننده بر این حقیقت حصه می:91:)منترش به سال  امید پیورینتانم 

 “ها که در بیداری قرن هیجدمه احیا شده بود.خبش اولنی جنبش بشاریت در عرص حارض است چزیی نبود جز آ موزۀ پیورینت

http://www.desiringgod.org/
http://www.desiringgod.org/


 

________________________________________________________________________ 

 53-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

 مرا گوسفندان ديگر هست ... بايد آنها را نيز بياورم

ومراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستند؛”مود:خوانیمکهعیسیفردرانجیليوحنامی

خواهندشنید مرا آواز و بیاورم نیز را آنها بايد “ مضمون16:11)يوحنا انجیليوحنا اينمتندر .)

دهدکهمسیحعالوهبرکسانیکهماموريتبزرگرادارد.متنیاستآکندهازامیدوقدرتونشانمی

اين“مراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستند.”دند،کسانديگریرادارد.قبالبهاوگرويدهبو

گیردچهکسیدرزمرهگوسفنداناوباشد،وخداتصمیممی31گزيدگیاشارهدارد.آيهبهآموزۀپیش

يدهرآنچهپدربهمنبهجانبمنآ”آنهاحتیپیشازآنکهعیسیايشانرابخواندبهاوتعلقدارند.

؛6:17؛27-26:11؛47:8؛45-44:6؛37:6)يوحنا“نخواهمکردوهرکهبهجانبمنآيداورابیرون

کند.دربشارتجهانشمولتضمینمیخداوندعیسی،تعهداورا“خواست”(.حاکمیت37:18

دهد.اماآنهاگزيدگی،خدمتبشارتراغیرضروزریجلوهمیبعضیمدعیهستندکهآموزۀپیش

تقويتاشتباهمی امیدآنرا اينآموزهبهمعنایغیرضروریبودنبشارتنیستبلکهبعکس، کنند.

يکرخدادمی طیپیامی)که مسیحی، اسبقانجمنمشارکتدانشجويان مدير الکساندر، جان کند.

گفتماگرعنوانيکمبشرباخودمیمندرآغازخدمتخودبه”تعیینکنندهدرزندگیمنبود(گفت:

توانميکمبشرباشم.اکنونباگذشت]آموزۀ[امنیتابدیصحتداشتهباشد،پسمنهیچگاهنمی

توانستممبشرگويمکهمنهرگزنمیهایقلبانسان،میبیستوچندسالازکشمکشباسختدلی

 اگر نمیمسیحباشم اعتقاد امنیتپايدار آموزه اطمینا32“داشتم.به ما به میاينامر مسیحن دهدکه

33هایجهاندارد.درمیانملت“گوسفندانديگر”

،منظورشايننبودکهبدونمبشريناينکارراخواهد“بايدآنهارانیزبیاورم”وقتیعیسیفرمود:

اينموضوعدراينحقیقتبهوضوحنماياناستکهنجاتازراهايمانبدستمی آيد)يوحناکرد.

(.عیسیگوسفندانخودراازطريق21:17(وايمانازشنیدنکالمرسوالن)يوحنا35:6؛16:3؛12:1

فرستادهبودموعظۀکسانیکهاوفرستادهاستگردمی آورد،درستهمانگونهکهپدرآسمانیاورا

 بود.21:21)يوحنا عیسی زمان در که است صادق اندازه همان امروزه مذکور حقیقت بنابراين .)

(.پس27:11)يوحنا“کنندشناسمومرامتابعتمیشنوندومنآنهارامیانمنآوازمرامیگوسفند”
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 ام.پرداخته“ گزیدگی خش نودی خدا در پیش”من قبال به طور مبسوط به دفاع از این حقیقت در کتاب  
 اند چون در آ ن زمان اتثری معیقی بر زندگی من گذاشت.این مجالت در حافظۀ من ثبت شده 32
ش یب خدا در روای به پولس گفت ترسان مباش بلکه خسن بگو و ”این دقدقا هامن حقیقیت است که پولس رسول را در رشایط دلرسدکنندۀ قرنتس تقویت کرد:  33

(.به عبارت دیگر 2:-1::9اعامل رسوالن “.)را اذیت خنواهد رسانید زیرا که مرا در این شهر خلق بس یار است خاموش مباش زیرا من اب تو هس مت و هیچکس تو

 گوسفنداین در اینجا دارم که عییس آ هنا را از طریق تو فرا خواهد خواند و آ انن خواهند آ مد. پس شهامت خود را حفظ کن.
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ازراهبشارتجهانیمسیحکند.استکهدرانجیلدعوتمیمسیحاين استکهگوسفندانخودرا

کاملازاينکهآنانخواهندآمد.نمايد.وايناستدلیلاطمینانجمعآوریمی

 ت برای خدمتآراسته به قو

تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبهمن”عیسیپیشازصعودبهآسمانبهشاگردانخودفرمود:

می شما همراه عالم انقضای تا روزه هر اينکمن است... شده باشمداده “ اين21و18:28)متی .)

خواند.اقتداریاستکهعیسیبهواسطۀآنگوسفندانخودرافرامی

یروشنساختنمفهومقدرتوحضورخودکهعاملموفقیتخدمتبشارتخواهدسپساوبرا

بودبهشاگردانشفرمودکهدراورشلیممنتظربمانندتازمانیکهبهقوتازاعلیآراستهشوند)لوقا

دراورشلیمو”القدس،ايشانقادرخواهندبودکه(.اوگفتکهباآمدنآنقوتازطريقروح49:24

آيد،اين(.هنگامیکهروحمی8:1)اعمالشاهدانویباشند“یيهوديهوسامرهوتااقصایجهانتمام

خداوندهر”دهد:سازد.لوقانیزچنینشهادتمیخودِخداونداستکهوعدۀبنایکلیسارامتحققمی

برکلیسامی ناجیانرا انجاممی47:2)اعمال”افزودروز خداونداينکاررا ادوازطريقتوبهود(.

 تاريخ)اعمال )اعمال18-16:26بازگشتبزرگترينمبشر سفرهايشان هدايتکردنمبشريندر و )

29و26:8 (بهکار11:6ومرقس11:13(ونیزاِعطاکردنکلماتیکهالزمداشتند)اعمال11و7:16؛

خودادامهداد.

 “نه من بلکه فيض خدا که با من بود”

اوآپولسعمیقاً نهخودش. ماموريتشبرآيندکارخداوندبود انجام در موفقیتاو که بود گاه

برایمسیحبهواسطۀمنبهعملآوردکنمکهسخنیبگويمجزدرآناموریکهجرأتنمی”گفت:

(.19-18:15)رومیان“بهقوتروحخداهادرقولوفعل،بهقوتآياتومعجزاتواطاعتامت

دهد.پولسچنانکههموارهبودهاست،تمامجاللرادرماموريتکلیسابهمسیحمیغیرتواشتیاق

کرد.ودکهکلیسایخودرابنامیخداوندب

لیکنبهفیضخداآنچه”گويد؟پسچگونهاستکهپولساززحماتومشقاتخودسخنمی

امانهمنانمشقتکشیدموفیضاوکهبرمنبودباطلنگشتبلکهبیشازهمۀايشهستم،هستم
پولسزحمتکشیدهبود.اودرجنگ،جنگیدهو(.11:15اولقرنتیان)”بلکهفضخداکهبامنبود

خداستکه...برحسبرضامندیخود”گويد،اينمی13:2مسابقهرابردهبود.اماچنانکهدرفیلپیان

بهعملايجادمی وهمفعلرا کند.هماراده ازاستعارۀکشاورزیپولساي“ استفاده با نحقیقترا

بخشد.لهذانهکارندهچیزیمنکاشتمواپَلُسآبیاریکرد،لکنخدانمومی”دهد:چنینتوضیحمی
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(.پولسدرهمهحالبرتریوتعالی8-7:3)اولقرنتیان“دهنده،بلکهخدایرويانندهاستونهآب

کرد.رادرخدمتکلیسارعايتمیخدا

ایخدمتداشتتابهگونهغیرتبرایجالليافتنخدادرماموريتکلیسا،رسوالنرابرآنمی

بهکنندکههموارهعظمتخدا،ونهخودشان،جلوه عنوانمثال،پطرسبهکلیساهایجوانگرباشد.

بدودادهباشدبک”گويد:می ندتادراگرکسیخدمتکند]کهبايدبکند[برحسبتوانايیکهخدا

بهواسطۀعیسیمسیحجالليابد همچنینعبرانیان11:4)اولپطرس“همهچیزخدا (.21-21:13؛

بخشدشايستۀجاللاست.بههمیندلیلپطرستاکیدداردکهخدمتبايدبهقوتخداآنکهقوتمی

يافتوهمهلنمیکرد،جالانجامشودنهبراساستوانايیخودمان.خداونداگرکلیسايشرابنانمی

اهمیتیداشتهباشد.دنیادرکارما“موفقیت”بود،بیآنکهمیزانچیزباطلوبیهودهمی

 

 راز عهد جديد در حاکميت مطلق خداست

اتفاقمیرسوالنمی درطولخدمتايشان آنچه انجامدانستندکه به راستایتحققو در افتاد،

رسیدنوعده است. خادم”هایعهدجديدبوده عهدجديدرا تا همکفايتداد را ما ]خدا[ او که

برسختدلیمردمان(.وعده6:3)دومقرنتیان“شويم هایعهدجديدمبیناينحقیقتبودندکهخدا

ودلتازهبهشماخواهمدادوروحتازهدر”غلبهخواهدکردوايشانراازدرونتازهخواهدساخت.

راازجسدشمادورکردهودلگوشتینبهشماخواهمدادوروحسنگیلِاندرونشماخواهمنهادود

خودرادراندرونشماخواهمنهادوشمارابهفرايضخودسالکخواهمگردانیدتااحکاممرانگاه

(.27-26:36)حزقیال“يدداشتهآنهارابجاآور

می خبر گسترشجنبشمسیحیت از که همانطور پیوستهلوقا طبقدهد، خدا عمل ابتکار بر

ورزد.زمانیکهکرنلیوسواهلخانۀاوتوبهکردند،اوازحاکمیتمطلقخوددررشدکلیساتاکیدمی

بخشهانیزتوبۀحیاتخدابهامتالحقیقتفی”کند:عنوانکاریکهخداانجامداديادمیاينواقعهبه
“هاراتفقدنمودتاقومیازايشانبهنامخودبگیردمتخدااولا(.”18:11)اعمال“راعطاکردهاست!

زمانیکهبذرانجیلبرایاولینباردرخاکاروپايیفیلپیکاشتهشدولیديهاولین14:15)اعمال .)

بودکهعملکرد: اوراگشود”ثمرۀآنشد،اينخدا بشنودتاسخناخداونددلِ )اعمال“نپولسرا

(.14:16
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العادۀخدادرخدمتکلیساآشکاراست.خداانجیلخودوقومخودوقايع،کارفوقدرتماماين

اوستواينرادرايندنیارهانمی کندتابانیرویخودجنگکنند.جنگاوراصلیاينعرصه،خودِ

جنگبايدبهروشیانجامشودکهاوراجاللبدهد.

 کنددعا، برتری خدا در خدمت را اثبات می

سا،ازماانتظارهمیندلیلاستکهخدابرایداشتنجايگاهیسرنوشتسازدرماموريتکلیبه

دارددعاکنیم.

هدفدعاايناستکهبرهمگانآشکارسازدکهپیروزیدراينجنگبهخداتعلقدارد.دعا،ابزاری

امخويش.اينموضوعبهشدهازسویخداتافیضخودرابرماقراربدهدوجاللرابرناستتعیین

پسدرروزتنگیمرابخوانتاتوراخالصی”فرمايد:آمدهاست.خدامی15:51صراحتدرمزمور

چارلزاسپرجاندراينبارهگفتهاست:خداوايمانداراناهلدعاهريک“دهمومراتمجیدبنمايی.

سپسخداسهمخودرانجام“بخوان.درروزتنگیمرا”سهمونقشیدارند...سهمشماايناست:

می وبازنوبت“توراخالصیدهم.”دهد: بپذيريد. ايناستکهخالصیخودرا وحالنقششما

نامهوعهدراداردکهشماخطاببهاواينحالتيکقرارداد،توافق“مراتمجیدبنمايی.”خداست:

می میکنیدواوبهشماکمکمیدعا خدا فرمايکند. توخالصیخواهیيافتومنبايدتمجید”د:

آوريمواينيکمشارکتودوستیبسیارخوشاينداست:ماآنچهراکهنیازداريمبدستمی...“بشوم

34تمامیمجدوجاللبهنامخداخواهدبودکهشايستۀآناست.

می امور همۀ کفايتکامل را خدا نعدعا، وارثین جايگاه در را ما و قرارماتبیداند او پايان

بنابراينزمانیکهکلیسادرماموريتخودبادعاحرکتمیمی آشکاروعیاندهد. برتریخدا کند،

شود.تیاجاتسربازاناومرتفعمیگرددواحمی

 دهددعا، خدای پدر را جالل می

وهرچیزیرا”عیسیاينحقیقتراقبلازصعودخودبهشاگردانتعلیمداد.اوبديشانفرمود:

(.بهعبارتديگر13:14يوحنا“)پدردرپسرجالليابدکهبهاسممنسوالکنیدبجاخواهمآوردتا

شودکهديدهمی24:16واالترينهدفدعاايناستکهپدرجالليابد.جنبۀديگراينهدفدريوحنا

تاخوشیشماکاملبطلبیدتابیابیدتاکنونبهاسممنچیزیطلبنکرديد؛”فرمايد:درآنعیسیمی
پسهدفديگردعاايناستکهخوشیماکاملشود.همسانیايندوهدفيعنیجاللخدا“گردد.

شود.وماودرعملبهدعاحفظمیوشادمانیق

                                                 
 دوازده خطابه در مورد دعا چارلز اسپرجان؛  34
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درتمامخدماتخودشورواشتیاقیکهرسوالندرموردتمجیداعمالعظیموفوق العادۀخدا

ناش داشتند، يوحنا خداوندعیسیدر تعلیمعیسیبود. می5:15یاز منتاکهستموشما”فرمايد:

“توانیدکرد.زيراکهجداازمنهیچنمیآوَرَدماندومندراو،میوۀبسیارمیها.آنکهدرمنمیشاخه

هاو.شايدنقشهتوانیممبشرينکارآمدوموفقیباشیمبنابراينماباتکیهبرخودمانبههیچوجهنمی

وتالشراه ولیهیچنتیجۀروحانیبرایجاللمسیحبدنبالکارها باشیم، هایانسانیزيادیداشته

اماطبقيوحنا مايلنیستکهمابی5:15نداشتهباشند. بیاوريم.“میوۀبسیار”ثمرباشیمبلکهتاخدا

ماخودقادربهانجامآننیستیم.اانجامدهدکهبنابراين،اووعدهدادهکهبرایماوازطريقماکاریر

اگردرمنبمانیدوکالممندر”فرمايد:توانیماوراجاللبدهیم؟عیسیدرپاسخمیماچطورمی

بماندآنچهخواهید “کهبرایشماخواهدشدبطلبیدشما ما17:15)يوحنا دعامی(. وازخداکنیم،
چهراکهخودقادربهانجامشنیستیمــــيعنیمیوهآوردنـــراانجامتابواسطۀمسیحآنطلبیممی

خدا“بهاينکهمیوۀبسیاربیاوريد.شودجاللپدرمنآشکارمی”بینیم:می8بدهد.سپسعلترادرآيۀ

توانیمکندکهبدونمسیحهیچکارینمیيابد؟دعابهاينحقیقتاعترافمیچگونهدردعاجاللمی

انجامبدهیم.ودعا،چرخشماازخودمانبهسویخداستباايناطمینانکهاوکفايتکاملهمۀ

به را ما دعا، متواضعمیاحتیاجاتاست. کفايتکاعنواننیازمندان، مقام در را ملهمهسازدوخدا

دهد.چیز،جاللمی

پیشرفتمی طريقدعا خدمتبشارتاز همیندلیلاستکه هبه جاللکند. دفنهايیخدا،

اورا درپیروزیمطلقهدفبشارتیخوديعنیزمانیکهتمامملتها واواينکاررا خويشاست.

کند.وستايشوتمجیدکنند،انجامخواهدداد.اوباورودبهعرصۀنبرد،ازپیروزیخودحفاظتمی

دهدسازد،چراکهدعانشانمیملمیبرایسربازانخودآسانوقابلتحازطريقدعادشوارینبردرا

دعاهای محدودۀ بستگیبه مبارزه میدان در خدا حضور گسترۀ است. خداوند قدرتمتعلقبه که

انگیزدعادرحیاتپرشورکلیسایبشارتیقرناولکلیسادرخدمتبشارتیخوددارد.بهتاثیرحیرت

جالليافت!توجهکنید.خدادرآنچهتدارکديدهبودبهبزرگی

 شدخدا در همه چيز ديده می

پسشمابهاينطوردعاکنید:ایپدرماکهدرآسمانی،”آنهاخواستارتمجیدنامخدادرجهانبودند:

(.9:6)متی“نامتومقدسباد

ملکوتتوبیايد.ارادۀتوچنان”خواندند:آنهاخدارابرایگسترشدادنملکوتشدرتمامیجهانمی

(.11:6)متی“زمیننیزکردهشودآسماناستبرکهدر



 

________________________________________________________________________ 

 58-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

خالصهایبرادرانبرایمادعا”خواستندکهانجیلبهسرعتپیشبرودوجاللبیابد:آنهاازخدامی

(.1:3)دومتسالونیکیان“کنیدتاکالمخداجاریشودوجالليابدچنانکهدرمیانشمانیز

ازخداخواستارب آنهاپُریروحرا باآنکهشريرهستیدمی”ودند: بهپسشما دانیدچیزهاینیکورا

سراخواهددادبههرکهازاوالقداوالدخودبايدداد،چندمرتبهزيادترپدرآسمانیشماروح

(.19:3وهمچنینافسسیان13:11)لوقا“الکندسؤ

می ازخدا آنها بر”خواستندکهفريادرَسايشانباشد: خدا کهشبانهروزبدووآيا گزيدگانخودرا

(.7:18)لوقا“کننددادرسینخواهدکرد؟استغاثهمی

آنهاازخدامی ایبرادرانخوشیدلمنودعایمن”خواستندکهجانهایگمشدهرانجاتبخشد:

(.1:11)رومیان”نزدخدابهجهتاسرايیلبراینجاتايشاناست

شمشیرروحراکهکالم”نرادربکاربردنشمشیرکالمهدايتکند:خواستندکهايشاآنهاازخدامی

(.18-17:6)افسسیان“وحدعاکنیدخداستبرداريدوبادعاوالتماستمامدرهروقتدرر

هروقتدرروحدعاکنید...وبرایمننیزتا”آنهاازخداشهامتدراعالمانجیلراخواستاربودند:

و(.”19-18:6)افسسیان“شودتاباگشادگیزبانسرّانجیلرابهدلیریاعالمکنمکالمبهمنعطا

اآلنایخداوندبهتهديداتايشاننظرکنوغالمانخودراعطافرماتابهدلیریتمامبهکالمتو

(.29:4)اعمال“سخنگويند

آياتومعجزاتطلبمی آنهاازخدا عطا”کردند: بهکالمتوتمامبهدلیریتاافرمغالمانخودرا

سخنگويند،بهدرازکردندستخودبهجهتشفادادنوجاریکردنآياتومعجزاتبهنام

الیاسمردیبودصاحبحواسمثلماوبهتمامی(.”31-29:4)اعمال“بندۀقدوسخودعیسی

دعاکردوآسمانباريدودلدعاکردکهباراننباردوتامدتسهسالوششماهنباريدوباز

(.18-17:5)يعقوب“زمینثمرخودرارويانید

هرگاهکسیازشمابیمارباشد،کشیشان”خواستند:آسایدوستانخودراازخدامیآنهاشفایمعجزه

کلیساراطلبکندتابرايشدعانمايندواورابهنامخداوندبهروغنتدهینکنند.ودعایايمان،

(.15-14:5)يعقوب“راشفاخواهدبخشیدوخداونداوراخواهدبرخیزانیدمريض

ازقضاپدرپوبلیوسرارنجتبواسهالعارض”کردند:آنهاازخداشفایغیرايماندارانراطلبمی

اوراشفاداد )اعمال“شده،خفتهبود.پسپولسنزدویآمدهدعاکردهودستبراوگذارده،

(.8:28



 

________________________________________________________________________ 

 59-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

میآنه برایبیرونراندنارواحشريرفرا را خدا ا گفتاينجنسبههیچوجه”خواندند: ايشانرا

(.29:9)مرقس“رودجزبهدعابیروننمی

داشتنداماکلیساپیوستهپسپطرسرادرزنداننگاهمی”خواستند:آساراازخدامیآنهارهايیمعجزه

چوناينرا]رهايیخودرا[دريافتبهخانۀمريممادرکردند...وبهجهتاونزدخدادعامی

اما(.”12و5:12)اعمال“کردنديوحنایملقببهمرقسآمدودرآنجابسیاریجمعشدهدعامی

تسبیحمی را خدا کرده نصفشبپولسوسیالسدعا زلزلهقريببه ناگاه که ایخواندند...

(.26-25:16)اعمال“عظیمحادثگشت

اماپطرسهمهرابیرونکرده،زانوزدودعاکرده،به”کردند:ازندهشدنمردهراازخداطلبمیآنه

سویبدنتوجهکردوگفتایطابیتابرخیز!کهدرساعتچشمانخودرابازکردوپطرسرا

(.41:9)اعمال“ديدهبنشست

(.11:6)متی“راامروزبهمابدهمانانکفاف”خواندند:آنهابرایاحتیاجاتخودخدارافرامی

الکندازخدايیکهازشماکسیمحتاجبهحکمتباشدسؤاگر”خواستند:آنهاحکمتراازخدامی

(.5:1)يعقوب“نمايدوبهاودادهخواهدشدکندومالمتنمیهرکسرابهسخاوتعطامی

حمايتمی به را خدا کلیساها، تثبیترهبران برای آنها ايشان”طلبیدند: جهت به کلیسا هر در و

“کشیشانمعیّننمودندودعاوروزهداشته،ايشانرابهخداوندیبدوايمانآوردهبودندسپردند

(.23:14)اعمال

پسازصاحبحصاداستدعانمايیدتاعملهدرحصادخود”خواستند:آنهاتقويتخودراازخدامی

”38:9)متی”بفرستد وروزهمشغولمیوچون(. القدسگفتبودندروحايشاندرعبادتخدا

آنگاهروزه‘امبرناباوسولسرابرایمنجداسازيدازبهرآنعملکهايشانرابرایآنخوانده’

(.3-2:13)اعمال”گرفتهدعاکردهدستهابرايشانگذاردهروانهنمودند

لکنایبرادران،ازشماالتماسدارمکهبهخاطر”ند:آنهاموفقیتدرخدمتراازخداخواستاربود

القدسبرایمننزدخدادردعاهاجدوجهدکنیدتاازخداوندماعیسیمسیحوبهمحبتروح

(.31-31:15)رومیان“نافرمانانيهوديهرستگارشوموخدمتمندراورشلیممقبولمقدسینافتد

کنم:بلکهبرایآنهانیزکهبهونهبرایاينهافقطسوالمی”خواستند:آنهااتحادويگانگیراازخدامی

وسیلۀکالمايشانبهمنايمانخواهندآوردتاهمهيکگردندچنانکهتوایپدردرمنهستیو

(.21-21:17)يوحنا“مرافرستادی.مندرتوتاايشاننیزدرمايکباشندتاجهانايمانآردکهتو
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کنیمتاشماشبانهروزبیشماردعامی”خواستندکههمبستگیرامیانايشانتقويتکند:زخدامیآنهاا

(.11:3)اولتسالونیکیان“راروبرومالقاتکنیمونقصايمانشمارابهکمالرسانیم

الفهمکنمتامحبتشمادرمعرفتوکموبرایايندعامی”طلبیدند:آنهابصیرتوفهمراازخدامی

بیلغزشباشید بیغشو مسیح، روز در برگزينیدو را چیزهایبهتر تا افزونترشود، “بسیار

(.11-9:1)فیلپیان

می ازخدا را خدا کشفارادۀ آنها شنیديمباز”خواستند: اينرا روزیکه از نیز آنجهتما از و

معرفتارادۀاودرهرحکمتولتنمودنتاازکمالٲايستیمازدعاکردنبرایشماومسنمی

(.9:1)کولسیان“فهمروحانیپُرشويد

ايستیمازدعاکردنبرایشما[تاشمابهمعرفتبازنمی”]خواستند:آنهاشناختبهترخداراازخدامی

(.17:1همچنینافسسیان11:1)کولسیان“کاملخدانموّکنید

ازاينسببزانو”همحبتمسیحرابهايشانعنايتکند:خواستندکهقوتپیبردنبآنهاازخدامی

تمامیمی با که استطاعتيابید نهاده بنیاد و کرده محبتريشه در شما[ ]تا پدر... آن نزد زنم

سینادراککنیدکهعرضوطولوعمقوبلندیچیستوعارفشويدبهمحبتمسیحکهمقدّ

(.19-18و14:3)افسسیان“پُریخدافوقازمعرفتاستتاپُرشويدتاتمامی

ايستمازشکرنمودنبرایشمابازنمی”خواستند:ترامیددعوتخودراازخدامیآنهاشناختعمیق

وازيادآوردنشمادردعاهایخود...تاچشماندلشماروشنگشتهبدانیدکهامیددعوتاو

(.18-16:1)افسسیان“چیستوکداماستدولتجاللمیراثاودرمقدسین

ايستیمازدعاکردنبرایشما...تا[بهقوتتمامبازنمی”]کردند:آنهاازخداقوتوتحملراطلبمی

باشید شادمانیداشته با تحملرا کاملو صبر تا شويد زورآور “ افسسیانو11:1)کولسیان نیز

(.16:3

ايستمازبازنمی”کردند:کردازخداطلبمیمیترازقدرتخداراکهدرايشانکارآنهادرکعمیق

تاچشماندلشماروشنگشته شکرنمودنبرایشماوازيادآوردنشمادردعاهایخود...

بدانیدکهامیددعوتاوچیستوکداماستدولتجاللمیراثاودرمقدسینوچهمقداراست

بی عظمت حسب بر مومنین ما به نسبت او قوت اونهايت قوت توانايی عمل )افسسیان“

(.19-18و16:1

لیکنمنبرایتودعاکردمتاايمانتتلفنشود”خواستند:آنهامحفوظماندنايمانخودراازخدامی

استوارنما “وهنگامیکهتوبازگشتکنیبرادرانخودرا ”32:22)لوقا پسدرهروقتدعا(.
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هازجمیعاينچیزهايیکهبهوقوعخواهدپیوستنجاتکردهبیدارباشیدتاشايستۀآنشويدک

(.36:21)لوقا“يابیدودرحضورپسرانسانبايستید

ايمان’درساعتپدرطفلفريادبرآوردهگريهکنانگفت:”خواستند:آنهاافزونیايمانخودراازخدامی

.(17:3وافسسیان24:9)مرقس“‘آورمبیايمانیمراامدادفرمامی

می ازخدا دارد:آنها آزمايشمحفوظنگاه از آزمايشمیاور”خواستندکهايشانرا در را ما و )متی“

”13:6 “بیدارباشیددعاکنیدتادرمعرضآزمايشنیفتید.روحراغباستلیکنجسمناتوان(.

(.41:26)متی

می فرا را کاملگرداند:آنهاخدا ينهمپیوستهبهجهتشمادعاوبرایا”خواندندتاعملايشانرا

کنیمکهخدایماشمارامستحقايندعوتشماردوتماممسرّتنیکويیوعملايمانرابامی

(.11:1)دومتسالونیکیان”قوتکاملگرداند

ايستیمازدعاکردنبرایشما[تاشمابازنمی”]کردند:آنهاقوتانجاماعمالنیکوراازخداطلبمی

)کولسیان“قشايستۀخداوندبهکمالرضامندیرفتارنمايیدودرهرعملنیکوبارآوريد.بهطري

(.11:1

هایماراببخشچنانکهمانیزقرضدارانخودقرض”کردند:لتمیٲآنهاآمرزشگناهانراازخدامس

(.12:6)متی“بخشیمرامی

(.13:6)متی“ازشريرمارابرهان”خواستندکهايشانراازشريرحفظکند:آنهاازخدامی

يابد،تمامايندعاهامبیناينحقیقتهستندکهکلیسایازآنجاکهبخشندهوعطاکننده،جاللمی

کردند.کلیسانبايدباتکیهبرقدرت،حکمتوياايماناولیهبرتریخدارادرخدمتخويشدنبالمی

 را بايدحیاتخود کلیسا زندگیکند. قدرتوخود آنکسیاستکه خدا جستجوکند. درخدا

يابد.فرمايد.بنابراينفقطخداجاللمیحکمتوايمانراعطامی

 شودهدف غايی خدا تنها در دعا متحقق می

کیدیمجددبراينهدفبزرگاستکهخداجاللخودرابرایأاينجايگاهرفیعومهمدعات

کند.خدادراينموردقَسَميادسازدوآنراحفظمیآشکارمیشدگانازهرملت،شادیتمامفديه

پُرخواهدشد”کردهاست: (.21:14)اعداد“لیکنبهحیاتخودقَسَمکهتمامیزمینازجالليهوه

هدفبشارتیخدااعالمحقیقتتغییرناپذيرخدابودنخوداست.اوباآفريدنپرستندگانیپُرشورو

(.وخود9:7و9:5قوموملتوزبانبههدفخوددستخواهديافت)مکاشفهمشتاقدرمیانهر

دعادراينمهمشرکتخواهدداشت.ازطريق
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 اما هدف خدمت، دعا کردن نيست

غیرممکناستکهبتوانبیشازاينبرجايگاهونقشاساسیدعادرتحققاهدافخداتقريباً

يکنکتۀمهمدراينجاالزماست.منازمبالغهکردنوبزرگنشانبرایجهانتاکیدکرد.اماتوجهبه

عنوانمثالازاينکهدعاراکنم.بهدادننقشدعادرقیاسباکالمخداوموعظۀانجیلاحساسخطرمی

بنامم،احساسخوشايندیندارم.اگرچنینادعايیرانپذيريمبههیچعنوانضرورت“هدفخدمت”

کنمبهايندلیلنیستکهايم.اگرمنادعایفوقراقبولنمیدعارابهخطرنینداختهاجتنابناپذير

درمی وموقعیتکالمخدا بهخاطربرایجايگاه بلکه تنزلبدهم، را دعا خواهماهمیتوجايگاه

کنمماموريتبزرگ،غیرتدارم.بنابرايناجازهبدهیدباصدایبلندوبهطورآشکاروصريحاعالم

کهمنمعتقدهستماعالنانجیلدرجهانوعملکردنبهآنهدفخدمتاست.دعا،اسلحۀکالمرا

خواند.بهايمانواطاعتفرامیهارابَرَد،وکالمخداآنسالحیاستکهامتباقوتبهکارمی

يناينعملموعظۀکالمخدا،يعنیانجیلمقدس،درخطمقدمخدمتقراردارد.اگردعاجايگز

چوناويعنیروحراستیآيد...”افتد.عیسیفرمود:بشود،برتریمسیحدرماموريتکلیسابهخطرمی

القدسبراینجاتمردمیکه(.بهايندلیلاستکهروح14-13:16)يوحنا“اومراجاللخواهدداد

اللدادنعیسیمسیحاست.کند.ماموريتاوجشودفعالیتمیانجیلعیسیمسیحبهآنهاموعظهمی

القدسمیدانظهوربخشاوموعظهنشود،نهحقیقتوراستیروحدرجايیکهبهعیسیوعملنجات

امکان بشود منجر او تمجید به که شناختمسیح معرفتو نه و داشت، بود.خواهد خواهد پذير

درمقابنابرايندعاکردنبرایبازشدنقلوبمردمدرجايیکهآنهاتصوير بلیازمسیحانجیلرا

خودندارند،کاریبیهودهاست.

چگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننجاتخواهديافت.پس،زيراهرکهنامخداوندرابخواند”

اند؟وچگونهبشنوندبدونواعظ؟...لهذاندارند؟وچگونهايمانآورندبهکسیکهخبراورانشنیده

.(17و14-13:11)رومیان“استوشنیدنازکالمخدا.ايمانازشنیدن

بخشازشنیدنکالممسیحپديدبیايدچراکهايمان،درخداچنینمقدرکردهاستکهايماننجات

واقعپاسخبهمسیحاست.اگربناباشدعیسیدرماموريتکلیساجاللبیابد،بايددربارهاوبشنوندو

تواندجانشینآنباشد.دعادرنهاازطريقکالماومقدوراستودعانمیاينمهمت35اورابشناسند.

واقععاملتقويتآناست.الگویعهدجديدايناست:

(.18-17:6)افسسیان.“شمشیرروحراکهکالمخداستبرداريد...ودرروحدعاکنید”

                                                 
 مطلب در فصل چهارم مورد حبث قرار گرفته است. این 35
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بهروح” همه بودند... کرده کالوچونايشاندعا بهدلیریمیالقدسپُرشده را “گفتندمخدا

(.31:4)اعمال

 سازددعا، قوت انجيل را جاری می

انجیل”گیرد.القدسدردعاازقوتمنحصربفردکالمخدامنشاءمیحتیجاریشدنقدرتروح

عنوانعامل(.شايدبتوانیمازدعابه16:1)رومیان“...قوتخداستبراینجاتهرکسکهايمانآوَرَد

بهحرکتمیکورهاکنندۀمحر بالفاصلهعاملروحرا خدا کهکالم کنیمچرا -قدرتانجیلياد

کهزندهوتاازآنروکهتولدتازهيافته”آورد: ايدنهازتخمفانیبلکهازغیرفانیيعنیبهکالمخدا

”23:1)اولپطرس“ابداآلبادباقیاست بهوسیلۀ(. کلمۀحقتولیداو]خدا[محضارادۀخودمارا

(.18:1)يعقوب“مخلوقاتاوباشیمنمودتاماچوننوبر

ساختن منتشر ماموريتبزرگطبقتعلیمعیسی، هدفاصلیدر اينبشارت”است:کالم به و
هاشهادتیشود،آنگاهانتهاخواهدتابرجمیعامتملکوت]انجیل[درتمامعالمموعظهخواهدشد

رسید عیس14:24)متی“ فرمود:(. مَثَلبرزگر ”یدر مَثَلايناستکه خداستاما کالم تخم، )لوقا“

ونهبرایاينهافقطبلکهبرای”کرد،فرمود:(.زمانیکهاوبرایآيندۀخدمتشاگردانشدعامی11:8

نیزکهبهوسیلۀکالمايشانبهمنايمانخواهندآورد (.وبعدازرستاخیزخود21:17)يوحنا“آنها

بهارتقاءجايگاهکالمادامهداد:به قیامکردهوناظربرخدمتکلیسا، خداوندیکهبه”عنوانخداوندِ

)اعمال“هرشودکردکهازدستايشانظاداد...آياتومعجزاتعطامیکالمفیضخودشهادتمی

(.3:14

لوقابدفعاتازرشدآنب عنوانرشدکالمهزمانیکهمسیحیتنوپاشروعبهگستردهشدنکرد،

است: کرده ياد ”خدا خداو اورشلیمبغايتمیکالم وعددشاگرداندر افزود.ترقینموده )اعمال“

7:6 ”(. اما خدا ترقیيافتکالم کرده 24:12)اعمال”نموّ قوّت”(. ترقیکرده خدا کالم بدينطور

(.21:19)اعمال”گرفتمی

است.موعظۀکالمسالحی“هدفخدمت”اعالمپیامانجیلکنمبهايندلیلاستکهمنتاکیدمی

استکهخداطراحیکردتاازآنبراینفوذدرقلمروتاريکیوگردآوردنفرزنداننورازهرملت

(.نقشۀکاملخدابرایفديهکردنخلقتمنوطبهپیروزیکالماوست.18-16:26استفادهکند)اعمال

دافخدابهموفقیتنخواهندرسید.رهاشود،اهاگراعالمکالمخداناتمام
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 ثمر باشد تواند بیکالم خدا نمی

گرددبلکهزمینراسیرابکرده،آنبادوبهآنجابرنمیوچنانکهبارانوبرفازآسمانمی

همچنانکالممنکهبخشد،سازدوبرزگرراتخموخورندهرانانمیراباروروبرومندمی
ثمرنخواهدبرگشتبلکهآنچهراکهخواستمبجانزدمنبیصادرگرددخواهدبود:ازدهانم

(11-11:55خواهدآوردوبرایآنچهآنرافرستادمکامرانخواهدگرديد)اشعیا

نقشه اوتمام آری، حاکممطلقاست. معطوفبهموفقیتاعالمشدنکالمشخدا را هایخود

توانندمتحققنشوند.کارکردهاست.باوجوداين،اهدافاونمیتوسطمردانوزنانضعیفوگناه

روحخودرادراندرونشماخواهمنهادوشمارابه”اينحقیقتشالودهواساسعهدجديدخداست:

ويهوهخدايتدلتوودلذريتتورامختون(.”27:36)حزقیال“فرايضخودسالکخواهمگردانید

يهوهخ بمانیخواهدساختتا بهتمامیدلوتمامیجانخوددوستداشتهزنده )تثنیه“دايترا

(.13:2)فیلپیان“کندهمارادهوهمفعلرابعملايجادمی”کند(.خداکهدرکلیسایخودکارمی6:31

اماهیچکسنمی درنااطاعتیزندگیکنند، باشد.شايديکنسلتماما تواندمانعنقشهوهدفخدا

دانمکهبههرچیزقادرهستیوابداقصدتورامی”دتهاپیشبهاينحقیقتواقفشدهبود:ايوبم

تواندازگرددوهیچکسنمی(.هرگاهخداارادهکند،کالماواستوارمی2:42)ايوب“منعنتواننمود

36آنجلوگیریکند.

 پيروزی حتی از درون قبر

رسدکهعیسیمغلوبشدوشکستچنینبهنظرمیالصلیب،اغلببانگاهکردنبهروزجمعۀ

کهنسبتبهویهتکحرمتکنند،تمسخروتحقیرشنمايند،موردايذاواجازهدادخورد.اوخودش

امابرتماماينوقايعاواحاطهوکنترلداشت. اورادشنامبدهندومصلوبشکنند. آزارقراردهند،

-17:11)يوحنا“نهمگیردبلکهمنخودآنرامینراازمننمینهم...کسیآمنجانخودرامی”

اگرمرزهایچینبرایبیشازچهلسالبررویمبشرين18 بنابراينهمیشهاينگونهخواهدبود. .)

واردبهپایخودغربیبستهبود،بهاينعلتنبودکهعیسیتصادفالغزيدوبهدرونقبرافتاد.بلکهاو

نیکهقبررامُهرومومکردند،اوازدرونآنپنجاهمیلیونچینیرانجاتداد.وچونآنشد.وزما

37زمانآنفرارسید،اوسنگقبرراکنارزدوماتوانستیمآنچهراکهاوانجامدادهبودببینیم.

                                                 
 مورد برریس قرار بدمه.“ دهدرضایت خدا از متامی آ چنه که اجنام می”ام حبث حامکیت مطلق خدا را به شلک مبسوط در کتاب من تالش کرده 36
37

‘ خرافات’رتین مبرش اترخی چنی بود ...او در صدد انبود کردن متام سابقه است ... مائو تسه تونگ انخواس ته بزرگدر اترخی، یب 911:رشد لکیسا در چنی از سال ” 

به ابزار اقتصاد آ زاد، مذهیب برآ مد اما برانمۀ او راه را برای پیرشفت مس یحیت گشود. دنگ ش یائو پینگ اکبوس وحشتناک دوران مائو را خامته داد و اب ملحق شدن 
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سیکملکوتخدامانند”دهد.عیسیدفنشد،امااوکاریبسعظیمرادرتاريکیقبرانجاممی

استکهتخمبرزمینبیفشاندوشبوروزبخوابدوبرخیزدوتخمبرويدونموکند.چگونه؟او

شدفنکندکهکارعیسیبهپايانرسید،کالماوهمراهباخود(.دنیاتصورمی27-26:4)مرقس“نداند

هايشعقیمماند.شدونقشه

افتدنمیرد،تنهاۀگندمکهدرزمینمیردانگا”اماعیسیدرهمانظلمتوتاريکیمشغولکاربود.

دهدکهدفنبشودودرهرزمانو(.اواجازهمی24:12)يوحنا“ماند؛لیکناگربمیردثمربسیارآوَرَد

آيد.دستاناومملوازثمراتیاستکهدرآنهرجايیکهخودشصالحبداندباقوتازآنبیرونمی

محالبودکهموتاوراخدادردهایموتراگسستهاورابرخیزانیدزيراکه”.اندتاريکیبهبارنشسته
ف(،درراستایهد16:7)عبرانیان“بهقوتحیاتغیرفانی”(.عیسی24:2اعمال“)دربندنگاهدارد

رود.ناپذيرخودبهپیشمیخلل

توانددادهاست.امادنیانمیهایخودرابرضداوانجامبرایمدتبیستقرن،دنیابیشترينتالش

توانداورامحدودياواداربهسکوتتوانداودربنداسارتبگذارد.نمیاورادرقبرنگاهدارد.نمی

رود.تمامقدرتآسماندرکند.عیسیزندهاستوکامالآزادانههروقتبههرکجاکهبخواهدمی

وبرایاوآفريدهشدواوبهطورمطلقبرترازهرقدرتیدردستاناوقراردارد.همهچیزبهواسطۀاو

”17-16:1اينجهاناست)کولسیان حاملهمۀموجودات(. وبهکلمۀقوتخود، است)عبرانیان“

(.پسموعظۀکالماوهدفخدمتاستوهیچگاهشکستنخواهدخورد.3:1

 جايگاه واقعی دعا در نقشۀ خدا

يگروبااطمینانازجايگاهدعادرنقشۀخدامبنیبرآکندهشدنتمامزمینتوانیميکبارداکنونمی

بلکه کالمشکرده، موعظۀ به منوط را اهدافخود تحقق تنها نه خدا بگويیم. سخن او جالل از

موفقیتموعظهرانیزدرگرودعاقراردادهاست.مقصودخدادرجالليافتنشبدونموعظۀمقتدرانۀ

پذيرنخواهدبود،هاامکانشود.وازسویديگرموعظۀمقتدرانۀانجیلبهتمامملتقنمیانجیلمتحق

مگراينکهدعاهایصمیمانهوآکندهازايمانقومخداپشتیبانآنباشد.اينجايگاهرفیعومهمدعادر

نقشۀخدابرایجهاناست.نقشهبدوندعاعملینخواهدشد.

ازهمینروپولسبهدفع دارد. خالصهای”اتدرخواستدعایحمايتبرایاعالمکالمخدا

نیز کنیدتاکالمخداوندجاریشودوجالليابدچنانکهدرمیانشما دعا )دوم“برادرانبرایما

                                                                                                                                                 
 Operation Worldمنت فوق از کتاب “ امروز[ لکیسای خداوند عییس بزرگرت از جنبش مکونیس یت چنی است.مس یحیان نزی از آ زادی بیشرتی برخوردار شدند ... ]

 اثر پاتریک جانس تون و جیسون ماندریک آ ورده شده است.کند کنمی، خدا معل میوقیت ما دعا میفصل: 
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وبرایمننیز]دعاکنید[تاکالمبهمنعطاشودتاباگشادگیزبانسرّانجیلرا(.”1:3تسالونیکیان

“دربارۀمانیزدعاکنیدتاخدادرکالمرابهرویمابگشايد(.”19:6)افسسیان“عالمنمايمبهدلیریا

(.19:1همچنینفیلپیان11:1)دومقرنتیان“وشمانیزبهدعادرحقمااعانتکنید(.”3:4)کولسیان

بی دعاوسیلهدعا، برایخدمتکالمخداست. درمیداننبرددنیا مینایتأایبرسیمارتباطیما

بی اين نیست. ايمانداران آسايشموقتی و دارندرفاه موجه غیبتغیر که دستسربازانی در سیم

کند.آنمتعلقبهکسانیاستکهدرانجاموظیفۀخودفعالوکوشاهستند.دعادربدرستیکارنمی

کهخدمتباحمايتدعابهپیشافرازد.زمانیهابرمیدستاينافراد،نامخدارادرمیانتمامملت

کند،انسانراتمیکند.اماوقتیبااصولمديريتانسانیحرکرود،جاللقدرتخداراآشکارمیمی

دهد.جاللمی

 بازگشت به سوی دعا در زمان حاضر

بازگشتبهسویدعادراوايلقرنبیستم،واقعاحرکتچشمگیرخداومملوازامیدبهبیداری

وبهپايانبردنماموريتبزرگاست.نگاهیبهگذشتهومشاهدۀاينکهخداچگونهحرمتدعاکلیسا

العادۀدعادرافقآيندهراافزايشبدهد.يکصدسالرااحیاکردهاست،بايدانتظارمابهعملکردفوق

اايرادکردهيرسوندرخصوصارتباطموجودمیاندعاوبرتریخداسخنانیرپیشازاين،ایتیپی

داشتمبگويمتطبیقدارد.اوگفت:استکهدقیقاباآنچهمنقصد

خدا ... دارد آمادگی جهت مقدماتی يکدورۀ به نیاز پنطیکاستجديد هر شروع

فرامی بنابراينهرگونهپیشرفتنوينیمقدسانخودرا بجويند. خواندکهفیضاورا

شوداعترافوحتیغیرايماندارمجبورمیتحتقدرتاوبهسهولتممکنخواهدبود

38“اينانگشتخداست!”کندکه

هايیدرقرنبیستمبوديمکهامیدبهپیشرفتدرخدمتبشارترادرسالهایاخیرشاهدجنبش

آمدند: هیجان به الیوت جیم بشارتی شعار از عمیقا مسیحیان از نفر هزاران افروخت. بر دلها در

نم” که چیزی نمییبخشیدن که را کسبآنچه داشتبرای نگاه احمقانهتوان دستداد، از توان

ورشدنغیرتبشارتدردهۀاماهمۀماازفضایايجادشدهتوسطدعاکهمنجربهشعله“نیست.

درWorld Evangelical Fellowshipشداطالعنداريم.ديويدهاواردمديرارشد1951تا1941

ازآنچهخدابرایآشکارکردنجاللخودشازطريقدعاهایدانشجوياندرآنآنفضاقرارداشتو

گويد:ايامانجامدادهاستسخنمی
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 یرسون؛ اعامل رسوالن جدید.پیی 
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منهنوزهمکارترنگورورفتۀتصمیمگیریبرایشرکتدربشارتجهانیبه

ام.متاسفانهجزيیاتامرراثبتراباامضایخودمدرپايینآننگاهداشته1946سال

درهنکرد مبشر دانشجوان يکیاز کنار در اينکارترا که دارد کامالامکان اما ام

توانمدرطولدانشگاهتورنتوامضاکردهباشم.اينکارت،سبزرنگبود.منحتیمی

نگاه تحريرم میز روی خود شست انگشت با را کارت اين آنقدر دانشکده ايام

درمحلقرارگرفتنانگشتميمی کارتداشتمکه بود. شده کوچکايجاد کدايرۀ

کردومنهرروزبهيادمذکوردردعاهایروزانۀمننقشيکيادآوریراايفامی

آوردمکهباخداعهدبستهبودمتااورادرخارجازکشورمخدمتکنمتازمانیمی

بهکارديگریهدايتکند.منپانزدهسالخدمتموفقخوددر کهاوبوضوحمرا

ناشیازدعاهایزيادمی دآمريکایالتینرا راثروجودآندانموبخشاعظمآنها

شد.کارتانجاممی

بعدازآنکهازتورنتوبهدانشکدهبرگشتیم،دانشجويان،راسخومصمم،بهتشکیل

جلساتمنظمدعابرایخدمت،مبادرتکردند.جیمالیوتنزديکتريندوستمندر

او بود. درطولهمیندانشکده اما زندگیکرد. چندسالبعدازاتمامدانشکده تنها

زندگیکوتاهتاثیریجاودانبرمنوصدهاتنديگرداشت.دقیقادهسالبعدازآن

هفتۀعهددرتورنتو،جیموچهارنفرازهمراهانشبدستسرخپوستاناکوادوردر

ارننفربود،اگرچهمادرايامرودخانۀکوراریکشتهشدند.مرگاوپیغامیبرایهز

هایجیمگروهکوچکیازدانشجويانکرديم.باتشويقدانشکدهتصورآنراهمنمی

شديمتابرایخدمتخودمانوسايرهرروزساعتششونیمصبحباهمجمعمی

برنامۀمنظمروزانۀمنشدهبود.شاگرداندعاکنیم.اينامردرطولدوراندانشکده

فراهمکردهبودکههردانشجويیکهمايلبودبرایخدمتجیم الیوتامکانیرا

می کند، بهمدتپانزدهبشارتومبشريندعا شبانهروز توانستدرهرساعتاز

ساعتآنمکانمملوازدانشجويان24دقیقهدرآنمحلبهدعابپردازد.وتمامطول

روزيکدانشجودرآنجابررویزانوهایخودبود.بنابراينهرپانزدهدقیقهدرشبانه

کرد.بهجهتمبشريندانشکدۀويتونشفاعتمی

آرتوينيککهنهسرباززمانجنگبودکهدرايتالیاخدمتکردهبودواکنون

ازمی نفر برایده روز منظمهر بهطور او مبشرينملحقشود. خواستبهجرگۀ
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بهکارخودوفادارانهبود.آرتدرتمامدوراندانشکدهدانشجوياننامبهنامدعاکرده

ادامهداد.

سال در اينکه تا نديدم آرترا همايشبشارتجهانی1974منديگر در او با

Lausanneيکديگر با ازخاطراتگذشته درحالیکه درسويیسمالقاتکردم.

“بهيادداری؟تدعادرويتونراديويد،آنجلسا”کرديم،اوگفت:صحبتمی

“البتهکهبهياددارم.”پاسخدادم:

 کهاآلندرعرصۀنفرازهمدوره511منهنوزبرای”اوادامهداد: هایدانشکده

دانیچهکسانیمبشربرونمرزیآخرازکجامی”گفتم:“کنم.خدمتهستنددعامی

هستند؟ “ پاسخداد: م”او ارتباطهستمو در دانشکده دفتر افرادییمنبا دانمچه

“کنم.منهنوزبرایآنهادعامیاند.عنوانمبشرعازمخدمتشدهبه

فهرست به نگاهی صورتامکان در که خواستم او از بودم متحیر حالیکه در

دفترچه آورد. برایمن فهرسترا او بعد روز ودعاهايشبیندازم. کهنه بسیار ای

هایدانشکدهدرآننوشتههاوهمدورهکالسیمستعملکهاسامیتعدادبسیاریازهم

39شدهبود.

عطايایروحانیو به تجهییزشده و گزارشدعاهایمبشرينايثارگر برایاولینبار زمانیکه

در فزاينده هیجانی خواندم را بود آورده ببار مسیح برایجالل آنان زندگی ثمراتچشمگیریکه

آرزودرونمجوشیدکهآرزوکردمدستخود بهشخمزدندرازکنموهرگزبهعقببرنگردم. را

ولردرکتابزندگینامۀخودداشتمدردعاوخدمتبشارتهمانندجورجمولرثابتومحکمباشم.م

نوشت:

6سالو19هستمومنتظرمکهخدابرکتمخصوصیراکه1864اکنوندرسال

کرده برایآندعا بدونحتیيکروزوقفه هنوزبهطورامماه بهمنارزانیفرمايد.

کاملدرخواستمنبرایتوبۀافرادجوابدادهنشدهاست.دراينفاصلههزارانبار

گرفته را بیپاسخدعاهايم روزه همه سالاستکه ده اآلن اما براینجاتام. وقفه

ودوام،برایبرخیششياهفتسالوبرایبعضیديگرچهار،سهایدعاکردهعده

امسالدعاکردم.برایبرخینیزهیجدهماهدردعابودم،اماهنوزجوابکاملنگرفته

ماهبرایآنهادعاشدهبود[روزانه6سالو19...منهنوزبرایاينافراد]کسانیکه
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 دیوید هاوارد. 
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باشم....ايماندارگرامیکهخوانندۀاينکتابدردعاهستمومنتظردريافتپاسخمی

دلگ درهستی، تنها البته کن، وقفدعا را اشتیاقیجديدخود با وشجاعباش، رم

41کنیباعثجاللخداخواهدشد.صورتیکهيقینداریآنچهدرخواستمی

)لوقا“بايدهمیشهدعاکردوکاهلینورزيدمی”عیسیمارابهثباتقدمدردعافراخواندهاست:

(.برتریخدادرماموريتکلیساازطريقدعای13:14يوحنايابد)(.ازطريقدعا،پدرجاللمی1:18

منمعتقدهستمکهمسیحازکلیسایخوددرآغازقرنبیستميکمجدانهثابتوتمجیدمی گردد.

برگزيدگانخودراکهشبانهروزبدواستغاثهمی”سوالدارد: کننددادرسینخواهدکرد،اگرآياخدا

-7:18)لوقا“انراخواهدکردگويمبزودیدادرسیايشاشد؟بهشمامیچهبرایايشانديرغضبب

(.8

خداونداتابهکی؟ایخداوندتابهکیجاللخود”ايدکه:آياهیچگاهبهحضورخدافريادنکرده

سازیوبهخاطرکلیسايتباقوتهارامنشقنمیکنی؟تابهکیآسمانرابرزمینتايیدواثباتنمی

“هایجهانبرقرارخواهدشد؟کنی؟پسچهوقتپیروزیتودرمیانملتنمینزول

 من”شايداوبهسادگیپاسخبدهد: هنگامیکهقوممنشبانهروزبهحضورمناستغاثهکنند،

خدادراينجنگ،پیروز“هاستودهخواهدشد.ايشانراتايیدخواهمکردوجاللمندرمیانملت

آورد.وانجیلراهخودراتوسطدعاروزیراازطريقانجیلعیسیمسیحبدستمیاست.اواينپی

خواهدگشود.تادرهرچیزخدابهواسطۀعیسیمسیحجالليابد.
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۳فصل





 برتری خدا در خدمت از طريق رنج


بامیزانبهايیکهبرایبدستآوردنآنمی اگرکنیم.پردازيمقیاسمیماارزشگنجیپنهانرا

العادههمهدارايیخودرابهخاطرکسبآنبفروشیم،آنگاهمشخصاستکهارزشآنبرایمافوق

وملکوتآسمانگنجیراماندمخفیشدهدرزمینکهشخصیآنرايافته،پنهاننمودو”زياداست.

شادیوعمقیقربان(.بهای44:13)متی”زمینراخريدآنچهداشتفروختوآنازخوشیآنرفته
اومبینارزشگنجخدادرنظراوبود.مشقتورنجیکهباخوشیوشادمانیبهخاطرملکوتخدا

هادرايندنیاست.دعاهاوپرستشدهدکهجاللخداارزشمندترازتمامشودنشانمیپذيرفتهمی

ارابرایبسیاریبههمیندلیلسرگذشتمبشرينیکهازهمهچیزخودگذشتند،ارزشواالیخد

قرن،تاثیریشگرفبرمردمداشت.ازماواقعیتبخشیدهاست.زندگیهنریمارتینبیشازدو

 هنری مارتين، تسليم در برابر خدا

درانگلستانچشمبهجهانگشود.پدرشمردثروتمندی1781فوريهسال18هنریمارتیندر

سالداشتبرایتحصیلبهآموزشگاهیفرستادکهدرآنزمانیکهشانزده1797بود.اومارتینرادر

زمانکمبريجنامداشتوبعدهانیزبههمیننامباقیماند.چهارسالبعدمارتینبهباالتريندرجهدر

ادبیاتالتینجايزهدريافتکرد.رياضیاتمفتخرشدويکسالبعد،درشعرو

هاوافتخاراتآکادمیک،از،وبرخالفموفقیتدرآنزمانهنریجواناعتقادیبهخدانداشت

منبهباالترينآروزهایخوددستيافتهبودم،”کرد.رويایخوداحساسناامیدیوسرخوردگیمی

گنجدنیادر“شد.اماگويیبهيکسايهچنگانداختهبودموايناحساسبشدتباعثحیرتمنمی

جلوه ديگر او پدر،دستان مرگ نداشت. کتابای و خدا، يکخادم نصايح خواهرانش، دعاهای

ایراسخبهشخصیتبااراده1812خاطراتديويدبرينرد،اورادرمقابلخدابهزانودرآورد.درسال

لینبهایملکوتوموقعیتعلمیخودپشتکردوباخیالآسودهبهجرگۀمبشرينپیوست.ايناو

درزندگیاوبود.

همکارچارلزسیمونکهمبشروواعظیبرجستهدرکلیسایتثلیثاقدسکمبريجعنوانمارتینبه

کهبههندعزيمتکردهمچناندرمعاونتسیمون1815جوالی17بودخدمتخودراآغازکردوتا
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مارتینمی اودرعنوانکشیشدرکمپانیهندشرقیخدمتمیبايستبهبهکارخودادامهداد. کرد.

ويلیامکـَریبرخوردکرد.واردکلکتهشدوهمانروزبا1816می16تاريخ

مارتینيکمبشرانگلیکنوکریيکباپتیستبود.بههمینعلتنسبتبهنحوۀاجرایمراسم

يکروحانیجوانبهنام”اینوشت:عبادیبايکديگراختالفنظرداشتند.درهمانسالکریطینامه

ارتوخدمتدراوستبهتازگیازراهرسیدهاست...ماگفتگویخوبیبامارتینکهبراستیروحبش

“عنواندودوستدرکناريکديگربهخانۀخدارفتیم.يکديگرداشتیموبه

عنوانکشیشبهکارترجمهمشغولبود.مارتیندرکنارانجامخدماتووظايفرسمیخودبه

هایعیسی،وعهدجديدکاملرابهزبان،تفسیرمَثَل،اوکتابدعا1818ظرفمدتدوسالتامارس

اينکاربه“هندوستانی” ترجمهکرد.بعدازآنبهترجمۀعهدجديدبهزبانفارسیهمتگماشت.

خوبیسايرکارهايشنبودوسالمتاودراينراهبهخطرافتاد.بنابراينتصمیمگرفتتابهبودیکامل

الزمرادردازآنبهايرانسفرکند،بااينامیدازاينطريقبتوانداصالحاتبهانگلستانبازگرددوبع

اشانجامبدهد.ترجمه

16بیماریمارتینشدتيافتواوبهسختیتوانستسالمتخودرابدستبیاورد.مارتیندر

زمانمرگست.اودردرشهرتوکاتواقعدرقسمتآسیايیترکیهچشمازجهانفروب1812اکتبر

سالداشت.31

 رنج پنهان مارتين

آنچهشمادراينمروراجمالیاززندگیمارتیننتوانستیدمشاهدهکنید،فرازوفرودروحاوبود،

کنمعلتساخت.منتصورمیهمانچیزیکهدستاوردهایاورابرایمردمواقعی،موثرومفیدمی

هايادداشتونیززندگیوخاطراتتبشارتدردوکتاباينکهديويدبرينردچنانپُرقدرتازخدم
نامه کتابهایو ايناستکه زندگیمبشرينهنریمارتینصحبتکرده، تصويریاز هایمذکور

دهند،ونهيکزندگیهمیشهدرآرامشوعنوانيکزندگیپیوستهدرجنگروحانیبدستمیبه

کند.منتقلمیندگیآنهارابهتروبیشتربهمارفاه.رنجومشقت،احساسبرتریخدادرز

رفتتوجهکنید:بهقسمتیازخاطراتاوهنگامیکهازمسیردريايیباکشتیبهسویهندمی

درکامورالهیرابسیاردشواريافتم.درطولدوسالگذشتهتالشمنبیشتربر

باریمرابهحالفالکتهاواهدافدنیویبودهاست...دريازدگیوبویکشتیطرح

انداختهاستودورنمایدستکشیدنازرفاهوآسايشقبلیدرانگلستانونیزمحروم

شدنازمشارکتبامقدسین،بهمنظورعزيمتبهيکسرزمنناشناختهوتحملکردن
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بیماریومشکالتدرکنارمردمیکهخدایحقیقیرانمیشناسند،آنهمبرایچندين

 به حسمیشدتبرروحوجانمسنگینیمیماه، قلبمازکند. که کنمچیزینمانده

حرکتبايستد.

درپشتاينسخنان،روايتعشقخوابیدهاست.مارتیندلباختۀلیدياگرينفلبود.امابهخودحق

نشانبدهدنمی بهخدا اعتمادووفاداریخويشرا ،دادکهپیشازاينکهخودبهاينسفرتنداده،

 در بههند، بعدازورود دوماه اما اينمسیردعوتکند. بههمراهیدر را 1816جوالی31لیديا

درخواستکردکهبهاوملحقشود.ایبهلیديانوشتوضمناعالمپیشنهادازدواج،ازوینامه

خوانیم:مارتینمدتپانزدهماهدرانتظارپاسخبود!دردفترخاطراتاوچنینمی

عاقبتنامه-1817اکتبر24 درآنمتذکرروزخوبینیست. بهدستمرسید. ایازلیديا

نمی که احساسشده ابتدا است. اينوصلترضايتنداده بیايدچونمادرشبه تواند

بهتدريجکهتالطمدرونی اما دربرگرفت. وناامیدیوجودمرا امفروکشکرد،اندوه

رهقوتگرفت.اگرچهمشکلبود،اماباویموافقبودمچشمانمگشودهشدوعقلدوبا

می اطاعتی نا خود مادر به نسبت اگر میکه جالل را خدا نه او عمل نهکرد، و داد

داشتهباشیمکهمارابرکتبدهد.توانستیمازاوانتظارمی

مارتینهمانروزقلمبهدستگرفتوبرایاونوشت:

دوهاست،اماقصدندارمتورانکوهشکنم.صداقتوراستیهرچندقلبمماالمالازان

گرمنـــــوهکهتومانعازهرگونهشماتتياانتقاداست...افسوسازقلبعصیان

دانستمکهدرتسلیمبودنبهارادهوخواستسازد!نمیچگونهمرامضطربوآشفتهمی

ام.خداچقدرکمرشدکرده

واربودکهشايداوضاعتغییرکند.دراينمدتهزاراننامهفاصلۀمیانهندومارتینپنجسالامید

اشنوشتهشدهاستانگلستانراطیکرد.آخريننامۀبدستآمدهازاو،دوماهقبلازپايانزندگی

شود.بخشپايانیايننامهچنینآغازمی“عزيزترينم،لیديا”(کهباعنوانآشنای1812آگوست28)

ست:ا

بهشدتامیدوارمکه اما ازقلمومرّکبنخواهدبود. بیشازاينمجالیبرایاستفاده

يکبارديگرتوراروبرومالقاتکنم.محبتنثارتماممقدسینباد.

ترينوفاداریوعشقباعمیقهمیشهبهيادتوخواهمبود

هنریمارتین
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 نتوانستدراينجهاناورا نهمرگآنچیزیبودکهمارتینازآنمارتینديگرهیچگاه ببیند.

وحشتداشتهباشد،ونهديدنلیديانیزبزرگترينآرزويشبود.اشتیاقوغیرتفراواناوشناسانیدن

تمامزندگی برتریوعظمتمسیحدر باشدکهجاللمنچهدرزندگیوچهدرمرگ”اشبود. ،

مارتینآنچهراکه“توانمبمیرم.رادرنظردارد،پسنمیمسیحديدهشود!اگراوبرایمنانجامکاری

اشباقوتهاومشقاتاوجاللخدارادرزندگیمسیحبرايشدرنظرداشتبهخوبیانجامداد.رنج

41آشکارساخت.

 “دو بمير يدبيا خواهد کهمیاو  از”

بهارنجومشقتدعوتهرايمانداریاستبهويژهکسانیکهخواندهشده ندتاپیغامانجیلرا

صلیب،پاياندهشتناکيکزندگیخداترسوشادنیست”گويد:ديگرانبرسانند.ديتريشبونهوفرمی

کند،ازاوبلکهازابتدایايجادمشارکتمانبامسیحهمراهمااست.زمانیکهمسیحکسیرادعوتمی

هرکهخواهد”باشد:می34:8ایازمرقسهسخنبونهوفرانعکاسساد42“خواهدکهبیايدوبمیرد.می

برداشتنصلیبو“مرامتابعتنمايد.وصلیبخودرابرداشتهازعقبمنآيدخويشتنراانکارکند

متابعتکردنازعیسیبهمعنایهمراهشدنباعیسیدرطريقجلجتاباعزمیراسخبرایرنجکشیدن

صلیببارسنگینینیست اوست. بلکهابزاردردکشیدنوومردنبا کهبايدبهدوشکشیدهشود،

؛يا:“صندلیالکتريکیخودترابرداروبهدنبالمنتامحلاعدامبیا”مردناست.مثلاينکهبگويیم:

برداروبهطنابرا”؛يا:“کنندبیاورشمشیررابرداروبهمکانیکهدرآنجاسرراازبدنتجدامی”

“ور.پایچوبۀداربیا

هر از عیسی است. مسیح دعوت به کامل سرسپردگی از مانع صلیب حمل انگاشتن سطحی

که دارد ترک”ايمانداریانتظار را مايملکخود تمام “ نیزدشمن”کندو را جانخود )لوقا“ بدارد

با26و33:14 مسیراطاعترا (وسپسبدوننگرانیازآنچهکهدراينزمینازدستخواهدداد،

دمانیدرپیشبگیرد.پیرویومتابعتازعیسیيعنیهرزمانکهاطاعتايجابکند،حاضرباشیمشا

بهخاطراوخیانترابپذيريم،طردبشويم،موردضربوشتموتمسخرقراربگیريم،مصلوبشويم

ابهجلجتااوالصلیبدراينزندگیتدهدکهاگردرتمامايامجمعۀوبمیريم.عیسیبهمااطمینانمی

 همراهیکنیم،درصبحيکشنبۀقیامباویقیامخواهیمکرد. بهجهتمنو”را هرکهجانخودرا

                                                 
41

 اند.ی مارتنی گرفته شدههای هرنها و انمهایدداشت”های این قسمت از کتاب نقل قول 
42

 دیرتیش بوهنوفر؛ هبای شاگردی 
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هرکهدراينجهانجانخودرادشمنداردتاحیات(.”35:8)مرقس“انجیلبرباددهدآنرابرهاند

(.25:12)يوحنا“نگاهخواهدداشتجاودانیآنرا

 

 شهادت نياز داريم؟ آيا ما به الگوی

خطرناک موردشهادترا پرسشدر قرنبیستويکم، رشديکحرکتجديدتروريستیدر

می میجلوه کشته تروريستی اهداف خاطر به که کسانی و مسیحی شهدای میان اما شوند،دهد.

ههایبنیادیوعمیقیوجوددارد.نخستآنکهزندگیيکشهیدمسیحیبدستکسانیگرفتتفاوت

برعلیهدشمنخودشمشیرنمیمی اوهیچگاه است. کهخواهاننجاتايشانبوده کشدوآنشود

کهبدستداردهرگزبرزمیننمی دنبالنمیشمشیریرا کنند،گذارد.دوم،شهیدانمسیحیمرگرا

يراهرکهز”دارند:آنهادرپیمحبتهستند.مسیحیانهرگزبهخاطرنشرپیغامانجیلشمشیربرنمی

پادشاهیمنازاينجهاننیست؛”(.عیسیفرمود:52:26)متی”شمشیرگیردبهشمشیرهالکگردد

کردند...لیکناکنونپادشاهیمنازاينجهانبودخدّاممنجنگمیاگرپادشاهیمنازاينجهانمی

آنباخونخودمان(.گسترشمسیحیتباريختنخونديگرانوآمیختهشدن36:18)يوحنا“نیست

کندونهازراهپاشیدنشود.مسیحیتازطريقتحملرنجبرایاهداکردنحیات،رشدمیانجامنمی

(.24:1/کولسیان45:11رگ)مرقسبذرم

آتیس جورج 43سخنرانی همايش دومین  Lausanne Congress on Worldدر

Evangelization سال به میالن دعوت1989در موضوع با برانگیز،، تامل بسیار برایشهادت،

آياعدمرشدمادرکشورهایاسالمیناشیازکمبود”آورودرخورتحسینبود.اوسوالکرد:شگفت

تواندباقوترشدکند؟آيايککلیساینوپاوجوانشهدانیست؟آياکلیسایزيرزمینیومخفیمی

طقجهانامروزمفهومسخنانعیسیباتمامنفوذودربسیاریازمنا“بهالگویشهادتنیازندارد؟

کم،پذيرفتنشود:انتخابپیرویازعیسیبهمعنایانتخابمرگيادستتاثیرعمیقآناحساسمی

بودکهدرسال ديويدبارتطیيکبرآوردآماریتخمینزده 2112احتمالبسیارباالیآناست.

به2125درسیدومیانگینشمارشهدایمسیحیتاسالمسیحیبهشهادتخواهن164111نزديکبه

                                                 
43

 George Otis 
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 معادل متوسطسالیانه بود.211٫111طور خواهد 44نفر  نسخۀۃدايراو مسیحیتدر المعارفجهان
45نفراست.45٫411٫111گويددرقرنبیستمتعدادشهدایمسیحیبالغبرمیخود2111

 “امبا مسيح مصلوب شده”

درمسیحاست.“خلقتتازه”وپوشیدن“جسم”يا“طبیعتکهنه”گبرداشتنصلیبمستلزممر

آنانیکه”برد:اينطريقیاستکهرسولخداونددرتبییندعوتعیسیبهبرداشتنصلیببهکارمی

باهوسازآنمسیحمی ”24:5)غالطیان“اندهاوشهواتشمصلوبساختهباشندجسمرا بامسیح(.
مصلوبشده منزندگیمییمیولیزندگام مسیحدر بلکه اين، از منبعد لیکننه وکنم، کند.

کنمکهمرامحبتنمودوخودرابرایمنکنمبهايمانبرپسرخدامیزندگانیکهالحالدرجسممی

داد “ ”21:2)غالطیان (. ما انسانیتکهنۀ مصلوبشد او رابا گناه ديگر گشته معدوم گناه جسد تا

نهدرآنچهبرزمیناستزيراکهمُرديدودرآنچهباالاستتفکرکنید”(.6:6)رومیان“مبندگینکنی

(.3-2:3)کولسیان“خدامخفیاستزندگیشمابامسیحدر

منظورازمرگروحانی،کاربردعملیآموزۀعیسیدربارۀرنججسمانیومرگنیست،بلکهاين

محبت،بزدل،متکبرندلیلکهطبیعتکهنه،خودخواه،دنیوی،بیسازد.دقیقابهايکاربردراممکنمی

امیديافته ومملواز پرازمحبت، متکیبهخدا، استويکطبیعتجديد، مسیحمرده با وما ايم،

آنکهامیدخودراازدستبدهیمحاضردرستبهخاطراينمرگدرونیوحیاتتازهاستکهمابی

آکندهازامیدهستیم.دردوحتیمرگباقلبیبهپذيرفتنخطر،رنج،

 “اگر مرا زحمت دادند شما را نيز زحمت خواهند داد”

بهاينعلتکهزندگیمادرحال وتنها کمرنگنشانبدهیم. نبايددعوتبهتحملرنجرا ما

رقیقکن را پريشانیوجفا نبايدآموزۀعهدجديددربارهرنج، یموازحاضرراحتوآسودهاست،

ايمبرطبقآنمحبتیکهخداازمااهمیتآنبکاهیم.شايدعلتاينباشدکهمابراستیتصمیمنگرفته

ایباشد.امانبايدزندگیمرفهخودانتظارداردزندگیکنیم.وشايدمقولۀرنجازنظرمايکامرحاشیه

 دهد.مقدستعلیممیکنیمکتابمیرامدنظرقراردهیموآنرامیزانیبسازيمازآنچهکهفکر

(.يکاجبارالهی45:11عیسیبهاينجهانآمدتازندگیخودرادرراهبسیاریفديهکند)مرقس

ولوقا31:8)مرقس”پسرانسانبسیارزحمتکشد...الزم است ”برایتحملرنجبراوقرارداشت:

                                                 
44

 “ 0220جدول آ مار سالیانۀ خدمت در سطح هجان: ”دیوید ابرت؛  
45

اند اما ابرت شاید ما تصور کنمی که فقط مس یحیان به تعداد زاید شهید داده“ یحیتاملعارف هجان مس  دایرۃ”دیوید ابرت، جورج .یت. کوراین و اتد.ام.جانسون،  

میلیون نفر بوده است. او مشاهده  12میلیون و آ مار شهدای اترخی مس یحیت  12ای میان اسالم و مس یحیت اجنام داده است: تعداد شهدای اترخی اسالم مقایسه

 ز شهادت دارند اکنون مس یحی هستند.کشور در هجان که اترخیی مملو ا 0:2کرد که 
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پسبايدوظ25:17 کهاينوظیفۀاوبود، ازآنجا اينوظیفهبهطور(. یفۀتمامیپیروانشنیزباشد.

می ديده او اينکالم تلويحیدر می”شود: را شما مننیز فرستاد مرا پدر که فرستمچنان )يوحنا“

بهخاطرآريدکالمیراکهبهشماگفتم:غالمبزرگتراز”(.همچنینعیسیبهصراحتفرمود:21:21

اگرصاحب”(.21:15)يوحنا“ندشمارانیززحمتخواهنددادآقایخودنیست.اگرمرازحمتداد

(.25:11)متی“اشراتراهلخانهزيادچقدر،خانهرابعلزبولخواندند

 آيا رنج کشيدن او به جای ما، بدين معناست که ما رنج نخواهيم کشيد؟

نیابتیبهسادگیممايهبهمفهوممرگمسیحبهنگرشسطحیوبی دچاراشتباهعنوانکفاره را ا

امرابرایکند.واشتباهايناستکهبگويیمچونمسیحبرایمنمُرد،پسنیازینیستمنزندگیمی

ازآنجاکهاوبهجایمنزجرکشیدورنجبُردپسلزومینداردکهمنبهخاطر کنم. ديگرانفدا

واقعنیابتیبودهاست،پسآيامنديگرانمتحملرنجومشقتبشوم.بهعبارتديگر،اگرمرگاوبه

آوراستگريزانورويگردنباشم؟اگرمرگاوجانشینمرگمننبايدازآنچهبرايمناخوشايندورنج

شوم؟شدهاست،پسچرامنبهاستقبالازمرگ]بهخاطراو[دعوتمی

نهاينکه نمیرم، منبرایگناه تا کردنپاسخايناستکهمسیحبهجایمنمُرد بهفدا حاضر

امبرایديگراننباشم.مسیحمتحملکیفرگناهانماشدبنابراينمشقاتيامرگبرایماناشیزندگی

ازکیفرخدابرمانیست.دعوتبهرنجکشیدنهمراهمسیحبهمعنایبردوشکشیدنبارگناهانخود

کردنبههمانروشیاستکهاومابهآننحوکهاوبردوشخودکشیدنیست،بلکهبهمفهوممحبت

منظوررويگردانیمنازتحملرنج به خودخواهیمنو مرگمسیحبهخاطرگناه محبتکرد. را

برخود چوناومجازاتگناهانوخطايایمرا برایکسبقوتتحملآنبود. بلکه محبتنبود،

زومینداردکهبهخاطررضايتشخصیاممصالحهداد،ديگرلعنوانپدرآسمانیگرفتومراباخدابه

خودبیشازاينبهرفاهوآسايشزمینیوابستهباشم.مناکنونآزادمتابگذارمهمهچیزدرراستای

یدنبرتریوجاللخداانجامشود.شناسان

 مرگ مسيح: نيابتی و الگو

يدپذيرفتهشودونیزعنوانيکمرگنیابتیکهبادهدکهمیانمرگمسیحبهپطرسبهمانشانمی

عنوانيکالگوکهبايدازآنپیرویگردد،ارتباطیوجوددارد.مخاطبیناوبردگانوغالمانمسیحیبه

دآزاروبدرفتاریقراربگیرند.هستندکهممکنبودازسویاربابانمشرکخودمور

آنشويد.لکناگرزيراچهفخرداردهنگامیکهگناهکاربوده،تازيانهخوريدومتحمل

کهبرایهمین زيرا ثواباست. ايننزدخدا زحمتکشیدوصبرکنید، نیکوکاربوده،
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دراثرایگذاشتتاايدچونکهمسیحنیزبرایماعذابکشیدوشمارانمونهخواندهشده

(21-21:2)اولپطرسقدمهایویرفتارنمايید.

است.مسیحبهخاطرماعذابکشید.“برایما”متنتوجهداشتهباشیدکهعبارتکلیدیدراين

نمی ما که داد انجام کاریرا گرفتوبرایما را جایما او نیابتی. يعنیکفارۀ برایاين توانستیم

(.اين24:2)اولپطرس“گناهانمارادربدنخويشبردارمتحملشدکهخودْ”خودمانانجامبدهیم.

(.اينکاری3:8توانستبرایماانجامبدهد)رومیانغیرازپسرخدانمیکاریبودکههیچانسانیبه

لکناآلن”توانازآنتقلیدياباآنهمانندسازیکرد.بودکهيکباربرایهمیشهاتفاقافتاد،پسنمی

قت(.اينحقی26:9)عبرانیان“دراواخرعالمظاهرشدتابهقربانیخود،گناهرامحوسازديکمرتبه

تشکیلمی را آزادیومحبتما شادی، واساستمامیامید، آمرزيدهشدوشالوده گناهانما دهد.

تواندمارااز(.خدابامااستوهیجچیزنمی7:1وافسسیان16:3اکنونحیاتجاودانداريم)يوحنا

(.39ــ35و31:8جداسازد)رومیاناو

پطرسمی وقتی بنابراين ”گويد: را نمايیدنمونهشما رفتار قدمهایوی اثر در ،“ایگذاشتتا

ايدتامحبتکنیدگويدشمادعوتشدهمنظورشايننبودکهشمابايدکفارۀگناهانباشید.بلکهاومی

همانطورکهعیسیکرد؛وبهخاطرراستیعذابراپذيراباشید،چنانکهاوپذيرابود.نمونهوالگويی

ارتباطمیانایدوبسیارحیاتیکهبايدازآنمتا بعتکنیم،محبتورنجاستنهفديهکردنگناه.

مرگنیابتیزيربنایسرمشق نمیاست. ما نهتقلیدکردن. ازگیریاست، خواهیمآمرزشگناهانرا

طريقرنجکشیدنبهآنصورتکهمسیحعذابکشیدبدستبیاوريم،بلکهچونگناهانماآمرزيده

اورنجمانندعذابکشید،مانیزبرایماکنیمبههمانشکلکهعیسیکرد.چوناومحبتمی،ماشده

کنیم.راتحملمی

اينوظیفۀشماست..“ايدخواندهشدهزيرابرایهمین)تحملرنج(”گويد:درحقیقتپطرسمی

 بگويید: فريببدهیدو را ارباب”سعینکنیدخود وهایاينسخنبرایبردگانو بوده ظالمآنها

بهتمام9-8:3بهاينعلتگفتمفريبچوناولپطرس“ارتباطیبهمنندارد. وضعیتمشابهیرا

اطالقمی ايمانداران ”کند: خالصه شما بلکههمۀ مدهید دشنام به دشنام عوضبدیو بدیبه ...

می که زيرا بطلبید برعکسبرکت اين برای شدهدانید خوانده وارثايد شويد.تا برکت بنابراين“

کنیدکهايندعوتصرفابرایبردگانوغالماننیست.بلکهمتعلقبهتماممسیحیاناست.مالحظهمی

آنگونهکهمسیحزندگیکرد،عذابکشیدومُرد،دعوتیاستازهمۀماتابازندگیکردنبههمان

برتریوجاللخدارانشانبدهیم.روشیکهاوزيست،
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دهدکهچگونهعیسیآنعذابظالمانهراتحملکرد.مانیزبايدبههمانطريقتوضیحمیپطرس

کههیچگناهنکردومکردرزبانشيافتنشد.چوناورا”عملکنیمکهاوبرایمانمونهگذاشت:

داورنمود.بلکهخويشتنرابهکشیدتهديدنمیدادوچونعذابمیدادند،دشنامپسنمیدشناممی

(.23-22:2)اولپطرس“کردعادلتسلیم

 مسلح شويد“ نيّت”شما نيز به همان 

لهذاچونمسیحبهحسبجسم”گويد:ترازايندعوت،میپطرسبهمنظورارائۀتصويریواضح

هایمسیحذهنیت(.عذاب1:4)اولپطرس“برایمازحمتکشید،شمانیزبههماننیّتمسلحشويد

بهتمر را طبیعتوروشمحبتوکزبرمقولۀرنجدعوتمیما بدينمعنیکه]تحملرنج[ کند،

ایحبیبان،تعجبمنمايیداز”گويد:خدمتاستکهاغلببهآننیازداريم.درهمینراستاپطرسمی

آيدکهگوياچیزیغريببرشماواقعشدهاينآتشیکهدرمیانشماستوبهجهتامتحانشمامی

(.پسرنجکشیدنبهخاطرمسیح،چیزعجیبوغريبینیست،بلکهدعوتو12:4)اولپطرس“باشد

(.ايناست9:5)اولپطرس“آيدهمینزحماتبربرادرانشماکهدردنیاهستندمی”وظیفۀشماست.

شقتبرایماغريبوبیگانهباشد.آننیّتیکهبايدچونزرهبرتنکنیم،مباداکهرنجوم

 اکنون آماده باشيد!هم 

های،مدتچهاردهسالازعمرخودرادرزندان1964الی1948هایريچاردوورمبراندبینسال

هاکشوررومانیرااشغالکردندوهاراتحملکردهبود.زمانیکهکمونیسترومانیگذراندهوشکنجه

بهخاطراهدافسیاسیخودتحتکنترلدرآو رند،وورمبراندرهبریوهدايتکوشیدندتاکلیسارا

آمادگیروحانیبرای لزوم بر پطرسرسول مانند او گرفت. عهده بر کلیسایزيرزمینیرومانیرا

تحملرنجتاکیدفراوانیداشت.

هاچهکاریبايدانجامبدهیم؟آياقادربهتحملآنهاخواهیمبود؟اگرنتوانمدرقبالشکنجه

شناسمبهزندانخواهمافکندواينیشصتنفرديگرراکهمیتحملکنم،آنگاهپنجاهال

کمونیست استکه چیزی اطرافیانم.همان به خیانتکردن يعنی دارند، انتظار من از ها

بنابراينآمادگیبرایتحملزجروعذابکهازهمیناآلنبايدشروعشود،اهمیتخودرا

بهزدهد.وقتیکمونیستنشانمی کهخیلیدشواراستاندازند،آنوقتندانمیهاشمارا

خودراآمادهکنید.

آخرينکالسخودرادرزمینۀپذيرشعضودرکلیساپیشازترکرومانیبهخاطر

دارم.گروهیمتشکلازدهالیپانزدهدختروپسررادرصبحيکشنبه،نهدرکلیسابلکهدر
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اجداد]روحانی[شما”شیرهابهآنانگفتم:محیطباغوحشجمعکردهبودم.دربرابرقفس

شدند.امروزشمانیزبارنجوبهخاطرايمانشاندرمقابلاينوحوشانداختهوپارهپارهمی

مشقتروبروخواهیدبود.شايدشمارادربرابرشیرهایدرندهنیندازند،اماباافرادیمواجه

اگرمیخواهیدشدکهدرسبعیتبسیاربدترازاينش خواهیدبامسیحپیمانیرهاهستند.

،اشکدرزمانیکهگفتندحاضريم“وفاداریببنديد،همینجاوهمیناآلنتصمیمبگیريد.

چشمانشانحلقهزدهبود.

از را چیز زندانهمه در زندانبیفتیم. به آنکه قبلاز باشیم، بايدهماکنونآماده ما

خواهندگرفتولباسزندانرابهشماخواهندداد.نهازهايتانرادستخواهیدداد.لباس

اثاثیهمجللخبریهست،نهازفرشونهازپرده.همسروفرزندانخودرانخواهیدديد.

اینخواهیدداشتوهیچگاهزيبايیيکگلرامشاهدهنخواهیدکرد.هیچچیزیکتابخانه

ارد.کسیکهقباللذايذزندگیراترککهزندگیرابرایشمارضايتبخشکندوجودند

46نکردهباشد،تابتحملنخواهدداشت.

پولسنیزسعیداشتايماندارانرابرایرويارويیبارنجومشقتآمادهکند.اونیزمانندپطرس

می دعوتشماستمسلح کشیدن رنج که نیّت اين با را تسالونیکیآنها ايمانداران پولسبه کرد.

سرا...فرستاديمتا...درخصوصايمانتانشمارانصیحتکندتاهیچکسازتیموتاؤو”گويد:می

می خود زيرا نشود مصايبمتزلزل اين شدهدانید مقرر همین )ايمبرای “ تسالونیکیان (.3-2:3اول

دعوتماايناست.بنابراين

ساهاینوپاتوقفنمودتاکرد،درکلیزمانیکهپولسازنخستینسفربشارتیخودمراجعتمی

باهمین نیّت”آنانرا او]وبرنابا[“ پندمی”تجهییزکند. تقويتداده دادندکهدردلهایشاگردانرا

اينکه ثابتبمانندو مصیبتايمان، گرديمهایبسیارمیبا )بايدداخلملکوتخدا (.22:14اعمال“

اينبسیار نیّت”اهمیتداشتکهنوايمانانبا استو“ راهجلجتا ملکوتخدا، مسلحشوندکهراه

ازاينطريقواردشويم.ايندعوتمااست.بايد هایبسیاردارد.اينيکالزامالهیاست:مامصیبت

می” کسانیکه زحمتخوهمۀ دينداریزيستکنند به مسیحعیسی در کشیدخواهند اهند )دوم“

(.12:3ستیموتاؤ
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 “سوی او برويم بيرون از لشکرگاه به”

کنندۀمسیحونمونهبودناودرتحملرنج،نويسندۀعبرانیاندربیانارتباطموجودمیانعملفديه

نگرشیمشابهباپطرسدارد،اماباسبکوسیاقیمتفاوتبهاينموضوعپرداختهاست.

شید.لهذابنابراينعیسینیزتاقومرابهخونخودتقديسنمايد،بیروندروازهعذابک

شهریباقی اينجا در که برويمزانرو بهسویاو لشکرگاه از بیرون برگرفته، را او عار

(14-12:13)عبرانیاننداريمبلکهآيندهراطالبهستیم.

تاقومرا”ابتدابايدبدانیمرنجوعذابیکهعیسیتحملکردازيکجنبه،خارجازتوانمااست:

بهلغت.“بهخونخودتقديسنمايد بدونشکوبهطورمطلقمنحصربفرداست. مرگپسرخدا

توانیمهمانياازاينجهتمامی“لهذا”توجهکنید.چونخونعیسیبهخاطرماريختهشد،“لهذا”

رسوايیومالمتیراکهاومتحملشد،برخودبگیريموبیرونازلشکرگاهبهسویاوبرويم.اينآيه

توانیمفارغازهررنجويدکهچونعیسیبهجایماغذابکشید،ازاينجهتمامیگوبهمانمی

هایعیسیمبنایایداشتهباشیم.بلکهواقعیتبعکسايناست.عذابخطرومالمتیزندگیآسوده

حرمتیاستکهاومتحملشد.وبیحرکتمابهسویتحملهمانرسوايی

 فوقاز اينجا يعنیمتنعبرانیاندر لشکرگاه بیروناز يکمتنبشارتیاست. ديگری، هرچیز

 لشکرگاه فضایبیروناز در خود. رفاه امنیتو گوسفندانديگر”خارجازحصار اينآغل“ از که

می زندگی امتنیستند لشکرگاه، از بیرون لشکرگاهکنند. از بیرون دارند. مختلفوجود اقوام و ها

بهای که دارند اينجهتمامردمیحضور از ندارند. قربانیکوچکنیاز به جانشانگرانبهاستو

گیريم.اينوظیفهوتعهدمااست.برخودب“عاراورا”دعوتداريمتا

 در سودان“ عار او”تحمل 

ازتحقیروطردشدگیگرفتهتاتواندطیفگستردهحرمتیوسوءرفتارمیبی شاملشود. ایرا

افتد.ماتنهاقسمتیبسیاراندکازتحملدردنیایماچنینوقايعیاتفاقمیشکنجهومرگ.همهروزه

توجهکنید.1988درسالمبشرينفرامرزیعنواننمونهبهگزارشنشريۀشنويمبهرامی“عاراو”

درآنزمانقوانینشريعت1983در حکومتجمهوریاسالمیدرسودانبرقرارشد.

هاخادممسیحیشد.بههمیندلیلدهومردمسودانتحمیلمیاسالمبرتمامشهروندان

بهقتلرسیدندوکلیساهایبیشماریبهآتشکشیدهشدد...

ایپروفسوراحمدمحمودوسلیمانعلیبَلدوازدانشگاهصفحه33برطبقگزارش

نيکهزارمردوز1987مارس28و27خارطوم)کههردومسلمانهستند(طیروزهای
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آتش سپسدر و سالخی غربسودان در واقع دئین، شهر در دينکا قبیلۀ کودک و

سوزانیدهشدند.

مسیحیدينکاشبهنگامازجلسۀعبادتیخودباز25اينکشتارزمانیشروعشدکه

گشتندکهگروهیازمسلمینافراطیباچماق،نیزه،تبروسالحکالشینکفروسیبهمی

دوچندينخانهبهآتشرآنشبهفتنفرازدينکاهابهقتلرسیدنآنانحملهکردند.د

کشیدهشد.

واگن در دينکاها بسیاریاز بعدزمانیکه شدهصبحروز آهنسوار هایباریراه

زدهخارجشوند،يکصدمسلمانافراطیبودندتابلکهبتوانندبهسالمتازآنشهرآشوب

شدهوبهدينکاهایبیدفاعحملهکردند.دينکاهايیمسلحهمزمانواردايستگاهراهآهن

ایهدفزدهبهدوريکديگرجمعشدهبودندزندهبهآتشکشیدهشدند.عدهکهوحشت

تا برخیمُثلهشدندوشمارینیزباضرباتچماقبهقتلرسیدند. گلولهقرارگرفتند،

47زمانیکهشبفرارسیديکهزاردينکاکشتهشدهبودند.

رسدنبايدتعجبکنیمکهگويدوقتیآتشازراهمییدرشرايطیچنیندهشتناک،پطرسمیحت

يکآرامشنسبیزندگی در ما اينعلتکه شايدبه است. اتفاقافتاده غريبیبرایما گويیچیز

ذهنخواهدکنند.امامنمعتقدهستمکهخدامیکنیمچنینوقايعیبرايمانغیرقابلدرکجلوهمیمی

ایمابااينانديشهمسلحگردد:مسیحبهخاطرماعذابیوحشتناکوناعادالنهراتحملکردونمونه

دنبالاودراينمسیرحرکتکنیم.برایماگذاشتتاب

 آيا بايد شب را در صف مرگ سپری کنيم؟

 عبرانیان وسلیدرخصوصچگونگیاطاعتاز لشک13:13چارلز از بیرون رفتنبه وو رگاه

کهدوماهازتوبۀ1738جوالی18ایرادراختیارماقراردادهاست.دربرگرفتنعاراوبرخود،نمونه

بهچارلزگذشتهبود،اودستبهکارعجیبیزد.ویبهاتفاقيکیازدوستانشبهنامبْرِی کهاورا

بهزندانیانبشارترزنداننیوگیتهفتهدبهمدتيککرد،خطابمی“مکانیکفقیروبیچاره”طنز،

بودوزدند.اومحکومبهمرگصدامی“سیاهِدزد”دادند.يکیاززندانیانبردۀسیاهپوستیبودکهاورا

برد.ازبیماریتبرنجمی

شنبه،چارلزودوستش]ازمقاماتزندان[درخواستکردندکهدرصورتامکانشبراروزسه

سپریکنندکهقراربودروزبعداعدامبشوند)اينيعنیبیرونازلشکرگاه!(.آنشبدرکنارزندانیانی
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آندوبرایزندانیاناعدامیتوضیحدادندکه موعظهکردند. انجیلرا يکنفرازآسمانآمدتا”آنها

نجاتبخشد. را گناهکاران رنج“ سپساز گريهو عذابها، آنانصحبها، با خدا مرگپسر و ها

د.کردن

صبحروزبعدزندانیانرابرگاریمخصوصحملمحکومینسوارکرده،بهسویتايبرنبردند.

هارابهگردنمحکومانانداخته،گاریراحرکتدادند.چارلزنیزهمراهآنانرفت.اندکیبعدطناب

خورد.آناندرهواپیچوتابمیپیکر

آوریداشت.چارلزریکردند،نتیجۀبسیارشگفتشبیکهچارلزودوستشدرکنارمحکومانسپ

درموردآنشبچنیننوشت:

کشیدآنهابااعتقادراسخبهاينحقیقتکهمسیحبرایايشانمردهبودواکنونانتظارمی

احساسپیروزی آرامشو شادمانی، از مملو آغوشبگیرد، ملکوتبه در را ايشان تا

نگاهخودبهمنخوشامدگفت.هرگاهکهنگاهماباهمتالقیبودند....آنبردۀسیاه...با

زدکهقبلازآنهرگزنديدهبودم.اشموجمیکردچنانآرامشدلنشینیدرچهرهمی

ماآنهارابدرقهکرديمتابهديدارخداوندخوددرجشنعروسیبروند.وقتیگاریرااز

دنتقالنکردبلکهباشکیبايی،روحخودرازيرپایايشانکشیدند،هیچیکبرایزندهمان

ساعت دقیقا مردم12سپردند. با کالمی منچند گفتند. درود به را زندگی آنها تمام

صحبتکردمومملوازآرامشواطمینانازآنچهبرایدوستانماناتفاقافتادهبودازآنجا

48یمنبود.ترينساعتزندگهایدارمبارکبرگشتم.آنساعت،زيرچوبه

آورپیغاموسلیدربخشمنبودهاست.نخستقدرتحیرتدونکتهدراينماجرایعجیبالهام

بهحدیعمیقبودکه بودندوتوبۀآنها تمامآنمحکومینتوبهکرده موردمحبتوراستیمسیح.

(وزندگیخودداشتهباشند“شاگردی”يا“پیروی”توانستندبامرگرودرروشوند)بیآنکهفرصت

البتهعذابیکهمتحملشدندبهخاطر بهايناطمینانکهمسیحايشانراخواهدپذيرفتبسپارند. را

هماناشتیاقدرايشانکارمی اما کهدربرابرخودداشتندعدالتوراستینبود، رنجیرا آنها کرد.

هجاللبرايشانبقدریواقعیبودکهبانگريستندوامیددستيافتنبعنوانراهرسیدنبهآسمانمیبه

آرامشمرگراپذيرفتند.وه!چهقدرتیدرشهادتدادنوجوددارد!

وسلیدرخواستمی ايناستکه منشد، باعثتحیر که دوم سلولنکتۀ در شبرا کندکه

هم بهقتلجنايتکارانیبگذراندکهديگرچیزیبرایازدستدادننداشتندواگريکنفرديگررا
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 های چارلز وسیل؛ جدل اولایدداشت 
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رسانیدند،تاثیریدروضعیتايشاننداشت.کسینبودکهوسلیرابهاينکاروادارکند.اوخادممی

توانستایزنداننبود.بهيقینسپریکردنشبدرمنزلشخصیوگفتگوکردنبادوستانمیحرفه

بسیارخوشايندترباشد.پسچرااوبهزندانرفت؟

لباوگذاشت.وسلینیزاطاعتکرد.درعرصۀخدمتبشارت،صدهاموريترادرقخدااينمأ

کند.هیچگاهدونفردعوتیمشابهموردعجیبوجودداردکهخدامارابهانجامدادنآنهادعوتمی

کامالً دعوتشما خوابهمندارند. حتیدر که کاریباشد دادن انجام شايد است. بفرد منحصر

کنمکیدمیکرديد.اماتأامآنرامشاهدهمیباشدکهفقطدرروياهايتانانجديديد.وشايدچیزینمی

بهصدایروح که مکانیدر چه به را ببینیدشما لشکرگاه”القدسگوشکنیدو از بیرون هدايت“

رامتحملشويد.“عارمسیح”کند.آنگاهممکناستمی

 “يد بکشدها برای نام من بااو را نشان خواهم داد چقدر زحمت”

ومشقتوظیفۀمااست،بهويژهدرارتباطباکسانیکهچهمبشرباشیموچهنباشیم،تحملرنج

اندتاپیامانجیلرابهجهانیانبرسانند.پولسنمونۀاصلیچنینمبشرينیاست.زمانیکهبرگزيدهشده

آمدهاستمسلحکردوبه1:4کهدراولپطرس“نیّت”پولسدردمشقبود،خداوندحنانیاراباآن

بروزيرا”کرد.خداوندبهحنانیاگفت:سویاوفرستاد.اينتنهاچیزیبودکهبرایپولسکفايتمی

کهاوظرفبرگزيدۀمناستتانامراپیشامتهاوسالطینوبنیاسرايیلببرد.زيراکهمناورانشان

(.سپسخدابهتحکیماين16-15:9)اعماال“دبکشدهابرایناممنبايخواهمدادکهچقدرزحمت

“نیّت” میروح”درپولسپرداخت: برايمگويدکهبندهاوزحماتالقدسدرهرشهرشهادتداده،

(.23:21)اعمال“مهیااست

رنجوزحمتبخشیازدعوتپولسبود،درواقعقسمتاصلیهويتوخدمتاوراتشکیل

کند.مشقاتپولسمانندعنواننماداصالتونشانۀمقامرسالتخوديادمیبهدادکهپولسازآنمی

رسانید.برگرواديد،حقانیتاورادرانجامآنچهکهخداویرابرایآندعوتکردهبودبهاثباتمی

ثابتمی درصبربسیار،درزحمات،دردرهرامریخودرا هستیم. کنیمکهخدّامخدا

ها،درخوابیها،دربیها،درمحنتها،درزندانها،درفتنهگیها،درتازيانهحاجات،درتن

القدس،درمحبتبیها،درطهارت،درمعرفت،درحلم،درمهربانی،درروحگرسنگی

ريا،درکالمحق،درقوّتخدابااسلحۀعدالتبرطرفراستوچپ؛بهعزّتوذلت،

کنندگانواينکراستگوهستیم،چونمجهولواينکراهوبدنامیونیکنامی؛چونگم

کردهشدهامامقتولنی،معروف،چوندرحالتموتواينکزندههستیم،چونسیاست
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دولتمندمیچونمحزونولیدائماً اينکبسیاریرا چونفقیرو چونسازيشادمان، م،

(11-4:6چیزامامالکهمهچیز.)دومقرنتیانبی

کند.آنچهاودررسالۀانگیزپولسبراستیذهنرامبهوتمیالعادهوحیرتمشقاتفوقزحماتو

داردواقعاتوانکاهاستبهويژهزمانیکهدردوعذابهرقسمترابیانمی28-23:11دومقرنتیان

شد.نگاهیدرذهنخودمجسمکنیمواحساسکنیمکهچگونهدردرویدردهمچنانانباشتهمی

نظیررادرجمالیبهحجمفزايندهومتراکمدردواندوهپولسدرطولخدمتخود،تصويریبیا

کند:مقابلماترسیممی

هامکرر،ازيهوديانهازيادتر،درزندانهابیشتر،درمرگهاافزونتر،درتازيانه....درمحنت

چوبز سهمرتبهمرا يکدفعهسنگسارپنجمرتبهازچهليککمتازيانهخوردم. دند،

شدم،سهکرّتشکستهکشتیشدم،شبانهروزیدردريابهسربردم.درسفرهابارها،در

خطرهاینهرها،درخطرهادربیابان،درخطرهادردريا،درخطرهادرمیانبرادرانکذبه،

درسرماهابارها،خوابیهابارها،درگرسنگیوتشنگی،درروزهدرمحنتومشقت،دربی

وعريانی.بدونآنچهعالوهبراينهااست،آنباریکههرروزهبرمناستيعنیانديشه

برایهمۀکلیساها.

ازاينمتنباسرعتعبورنکنیدوآنرايکنَفَسنخوانید،اندکیتاملکنید،بهويژهرویعبارت

ازچهليککمتازيانهخوردم” ب“. برهنهکردهواورا توانستهتیرکیبستهبودندکهنمیپولسرا

ایچرمیکهگاهقطعاتیازفلزياديدهدرامرشالقزدن،باتازيانهبگريزد.آنوقتيکماموریآموزش

رفتسیونُهضربهبرپشتپولسنواختهبود.پوستبدندراينمیاندچاراستخواندرآنبکارمی

تبدنپولسنمايیمشمئزکنندهداشتهاست.جراحاتشد.درپايان،قسمتپشپارگیوجراحتمی

شدکهروندبهبودیاغلببهخاطرعفونتهایمتعددموجبمیپوستقابلتمیزکردننبود.پارگی

مردمزخم ايام آن در کندیپیشبرود. به و مشکلشود دچار ضدعفونیکردنها بارۀ چیزیدر

موادضدعفونینمی همودانستندو طولمیکننده شايدچندينماه نداشت. بتواندجود او کشیدتا

ایخودرابدوناحساسدردبپوشد.رد

بااينتصويرذهنیاکنونمجسمکنیدکهايناتفاقبرایدومینباردرهمانقسمتازبدنپولس

بهبودیدرمرحلۀدومآهستهتکرارشدوزخم برایشد.وچندماهبعدترحاصلمیهاتازهشدند.

شود.تصورکنیدکهقسمتپشتبدنپولسچهشکلیپیداکردهبود.سومینبارهمناتفاقتکرارمی
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هایپولسبودهمشقاتورنجودرنهايتپنجمرتبهايناتفاقتکرارشدهاست.واينتنهايکیاز

است.

 کند که خادمين او زجر بکشند؟دهد يا تعيين میآيا خدا اجازه می

خدا میچرا بايداينگونهساجازه الؤدهدچنینوقايعیاتفاقبیفتد؟اينپرسشصحیحنیست.

؟مشقاتومصايبمختلفقسمتیازنقشۀخدابرایکندتعیینمیکنیمکهچراخداچنینوقايعیرا

(.28-27:4واعمال11:53قوماوست،همانطورکهمصايبمسیحبخشیازنقشۀنجاتبود)اشعیا

لیکناونیزبدوندرستاستکهشیطانمیکامال تواندعاملتسريعدربروزرنجوزحمتباشد،

49تواندکاریانجامبدهد.اجازهخدانمی

يادمیپولسازرنجوزحمتبه عنوانعطایخدا بهشماعطاشدبهخاطرمسیحنه”کند: زيرا

بلکه پطرس29:1یلپیان)ف“زحمتکشیدنهمبرایاوفقطايمانآوردنبهاو، نیزدوباربهاين(.

مقولهبه اشارهکردهاست: ”عنوانارادۀخدا زيرا چنیناست، نیکوکاربودنوزحمتاگرارادۀخدا

هایخودزحمتکشندجانبرحسبارادۀخداکشیدنبهتراستازبدکاربودن...پسکسانینیزکه

درنیکوکاریبهخالقامینبسپارند يعقوبتماموقايعزندگیاز51(.19:4و17:3لپطرس)او“را

نقشه از ناشی تصادفی مشکالتظاهرا میجمله قرار خدا تحتحاکمیتارادۀ را ما وهای دهد

بهفالنشهرخواهیمرفتودرآنجايکسالهان،ایکسانیکهمی”گويد:می گويیدامروزوفردا

 و تجارتخواهیمکرد و برد خواهیم بايدگفتبسر عوضآنکه به ..... برد خدانفعخواهیم اگر
پنچر15و13:4يعقوب“)کنیممانیموچنینوچنانمیزندهمیبخواهد شدنالستیک،تصادفات(.

                                                 
توانند به ما آ سیب برسانند (. بنابراین بدون اجازۀ خدا منی::21مرقس “)نگذارد که دیوها حرف بزنند.”توانند خسن بگویند: ارواح رشیر حیت بدون اذن مس یح منی 49

مرتس! اینک ابلیس بعیض از شام را در ”دهد. (. اب این وجود ش یطان لکیسا را در جفا قرار می2:و 1-6:0/  :0و::0:بینمی )ایوب چنان که در کتاب ایوب نزی می

. به منظور کسب اطالعات بیشرت در خصوص ارتباط میان حامکیت خدا و اعامل رشیرانۀ انسان به کتاب (2:0:ماکشفه “)زندان خواهد انداخت ات جتربه کرده شوید.

 اثر جان پایپر مراجعه کنید. “ خش نودی خدا”
و اراده دارد؟ پیش آ ای خدا د”های متفاوت در خسن گفنت از ارادۀ خدا )ارادۀ مقدر و ارادۀ دس توری( به حبث آ قای پایپر اب عنوان هجت برریس در خصوص روش 50

مراجعه کنید. )این موضوع مهچننی توسط توماس. آ ر. اش نایدر و بروس. ای. وار در کتاب “ خش نودی خدا”در کتاب “برگزیدگی و خواست او بر جنات مهگان

کنمی ه وقیت در مورد ارادۀ خدا فکر میمبحث پیش برگزیدگی، پیش داین و فیض مورد حبث قرار گرفته است.( نکتۀ حایز امهیت این است ک“ هنوز حامکیت دارد”

( و اعامیل که اجنام آ هنا را در حامکیت خود مقدر کرده است مانند مرگ پرسش بدست 2:02:خروج “)قتل مکن”کند مثال ابید میان اعامیل که او حمک به اجنام آ ن می

کند که بر خالف اوقات خدا بر حسب ارادۀ حمتوم خود وقوع اتفاقایت را تعینی می ( متایز قایل بشومی. به دیگر خسن، گاهی01-01:1و  02:0انسان گناهاکر )اعامل 

-شود که نقشۀ آ ن از قدمی طرح شده بود و رضورات ابید به دست انسان گناهاکر اجنام میارادۀ دس توری او هستند. این امر بدون تردید در تصلیب پرس او دیده می

اند که خدا مرتکب گناه نشد که اراده کرد گناه وجود داش ته ابشد. این یک حبث دشوار و پیچیده است. و من به این داش ته شد. لیکن قاطبۀ مس یحیان مهواره اعتقاد

ست عنوان ارادۀ خدا دچار مشلک بشوند. البته از یک نظر چننی ه  ای به مطلب کردم که ممکن است بریخ خوانندگان اب نگریسنت به مقولۀ رجن بهدلیل در اینجا اشاره

ای که دچار مشلک شده است بتواند از مباحیث که در ابال اما ممکن است اینگونه مه نباشد. اما به هر حال انسان در قبال این امر، مس ئول است. امیدوارم خواننده

 اشاره شد و نزی کتب مشابه اس تفاده کند.
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وهرآنچهمانعانجامنقشهرانندگی،تعمیراتجاده قراردارد. اگرخداهایشمابشوددرارادۀخدا
اندوچنینوچنانخواهیدکرد.مشمازندهخواهیدبخواهد

دهد.آمیزخداقرارمیهایماراتحتلوایانضباطمحبتنويسندۀرسالۀعبرانیانمشقاتورنج

شوند.افتندبلکهبهطورهدفمندبرایرشدمادرتقدسانجاممیاينهابهطورتصادفیاتفاقنمی

ايدکهيدونصیحتیرافراموشنمودهاهنوزدرجهادباگناهتابهحدخونمقاومتنکرده

باشماچونباپسرانمکالمهمی ایپسرمنتاديبخداوندراخوارمشمارو”کندکه:

دوستمی خداوند را که هر زيرا مشو. خاطر سرزنشيابیخسته او از داردوقتیکه

(4:12-6انیان)عبر“زند.فرمايدوهرفرزندمقبولخودرابهتازيانهمیتوبیخمی

شوند،امورینیستندکهخداقبالازآنهاهايیکهمبشرينوخادمینباآنهامواجهمیمشقاتورنج

آگاهنبودهاست.اوبهوضوحآنهاراديده،برخودحملکردهواکنونشاگردانشراباهمانمخاطرات

بهسوی(.”16:11)متی“فرستمیهان،منشمارامانندگوسفنداندرمیانگرگانم”روبروکردهاست.

)لوقا“فرستموبعضیازايشانراخواهندکُشتوبربعضیجفاخواهندکردايشانانبیاورسوالنمی

ايم.شده“مقرر”گويدبرایهمینمی3:3(.وپولسنیزدراولتسالونیکیان49:11

 کندخدا به شش دليل برای خادمين خود رنج را مقرر می

برایپولسکهالگووپیشگامیمحتماً رنجوزحمتفراوانیرا چرا؟بهچهعلتخدا پرسیم:

هرکودکیمی حاکممطلقاست. بود؟خدا کرده استهمینمبشريناستمقرر قادر داندکهخدا

-خواست،تمامتهديدوارعابشیطانعلیهکلیساراخاتمهمیامروزشیطانرابهچاهبیندازد.اگرمی

.اماخداارادهکردهاستکهکلیساراهخودراازمیانتوفانورنجبگشايد.دلیلاينامرچیست؟داد

ام.منششدلیلرادراينجاذکرکرده

 ــ رنج و زحمت موجب تعميق ايمان و تقدس است1

مالحظهکرديم،خداازطريقزحمات،فرزندانخودراتاديب12همانطورکهدرعبرانیانفصل

می است. تقدسايشان و ايمان به بخشیدن عمق هدفاو شريک”کند. تا جهتفايده به او لکن

هايیکههرچندپسربودبهمصیبت”ایمشابهبرخورداربود:عیسینیزازتجربه“قدوسیتاوگرديم.

آموخت کشیداطاعترا نااطاعتیبه8:5)عبرانیان“ عیسیاز نیستکه بدانمعنا اينآيه اطاعت(.

(.فرايندیکهعیسیراهر15:4بود)“بدونگناه”رسید.چراکهنويسندۀعبرانیانتاکیدداردکهعیسی

چهبیشترباعمقاطاعتآشناکرد،عبورازمصیبتورنجبود.دربارۀمانهتنهاالزماستاطاعتما
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دودلبستگیبهدنیایآثاراتکابهخوموردآزمايشقراربگیردوثابتشود،بلکههمچنینبايدازبقايا

تطهیرگردد.

کند:پولسبااشارهبهزندگیخودازاينتجربهصحبتمی

ایکهدرآسیابرماعارضگرديدخبرباشیدازتنگیخواهیمشمابیزيراایبرادراننمی

کندرنهايتوفوقازطاقتبارکشیديم،بهحدیکهازجانهممايوسشديم.لکهبی

برمیتابرخودفتوایموتداشتیم کهمردگانرا .خیزاندخودتوکلنکنیمبلکهبرخدا

(9-8:1)دومقرنتیان

گويدخداآنهارامقررکردهبودتاايمانبیندد،بلکهمیپولسدستشیطانرادررنجهایخودنمی

ديگریجزاعتمادبهوعدۀخدادراوافزايشيابد.خداپولسرادرشرايطیقراردادکههیچگزينۀ

رستاخیزمردگانبرايشباقینماندهبود.نخستینهدفازرنجومشقتدرزندگیمبشرينوخادمین

(.ازآنجاکهمحبتاز4-3:5ايناست:امیدماراازدنیابهسویاعتمادکاملبرخدابرگرداند)رومیان

(،بنابراينرنجومحنت،نخستینابزاربنای5-4:1لسیانگیرد)کوچنینامیدواعتمادیسرچشمهمی

کیبايیدرزندگیخادمینخدااست.صبروش

هزارانمبشردرطولتاريخدريافتندکهمدرسۀرنجهمانمکتبیاستکهمسیحدرسايمانرادر

نمیآنتعلیممی جایديگر در درسیکه سالدهد. پیتونبه جی. جان. گرفت. در1824توانفرا

اوازسال بهجهانگشود. زمانمرگخوددر1858اسکاتلندديده به1917تا عنوانمبشردرنیو،

کرد.ویچهارماهپسازهبرايدزدردريایجنوب)کهامروزهجمهوریوانواتونامدارد(خدمتمی

الداشت.دوهفتهبعدازورودبهجزيرۀتاناهمسرخودراازدستداد.اودرآنزمانسیوچهارس

آنواقعهنوزادتازهمتولدشدۀآنانازدنیارفت.اوهمسروفرزندخودرابهتنهايیوبادستانخويش

اگربهخاطرعیسیوهمدردیوالتفاتیکهنسبتبهمندراينجاابرازکردنبود،من”بهخاکسپرد.

اوبهمدتچهارسالدرآنجزيرهاقامتکردو51“مردم.بايدديوانهشدهوهمانجابرمزارعزيزانممی

باخطراتفراوانیروبروشد.سرانجامبرعلیهاوشورشکردندوجانتصمیمگرفتازآنجابگريزد.

توانستبهاواعتمادداشتهباشدبهنامناواراوبهدنبالکمکبهسویتنهادوستیکهدرآنجزيرهمی

ایفراموشناشدنیدستاوردفیضیبودکهاثریماندگاردرزندگیروحانیاونهرفت.فراراوبهگو

داشت.ناوارازپیتونخواستکهازدهکدهخارجشودودرباالیيکدرختکهپسرشبهاونشان

اپديدارشدنماهدرآنجابماند.دادمخفیبشودوتمی

                                                 
51

 خدمت در نیو هربایدز؛ زندگینامۀ جان. یج. پیتون. به قمل جمیز پیتون 



 

________________________________________________________________________ 

 88-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

کردمکهبهترمبهوتبودم،اماحسمیازمحبتچنیندوستانناپايدارومتزلزلی،ماتو

زندگی مرور به آنگاه ماندم. همانجا در تنها ازدرختباالرفتمو اماستاطاعتکنم.

بهدفعاتصدایشلیکتفنگ گويیهمینديروزبود. وفريادهایاهالیراپرداختم. ها

درمیانشاخه امامنآنجا نشستهودرمیانبازوانعیسیاشنیدم. زامنیتبرخوردارها

درتمامغم اينچنیننزديکبهخوداحساسهاوپريشانیبودم. هايمهیچگاهخداوندرا

مهتاباز نور زمانیکه تا بودم. نشنیده خود جان در را صدایآرامبخشاو و نکرده

هایآندرختبلوطچشمکزدونسیمشبصورتمرانوازشکرد،تمامیالبالیبرگ

لداشتمبهعیسیگفتم.تنها،امادرحقیقتتنهانبودم!اگربهجاللخدایآنچهرادرد

می منتهی برباالیمن را بسیاری شبهای ناخشنودی کوچکترين بدون بودم حاضر شد،

دهندهراحسکنموازمشارکتچنیندرختیبگذرانم،تابازهمحضورروحانینجات

زارکهمرگدرهرطرفآنپرسهدريکبوتهبااولذتببرم.اگرشمايکشبتانیمه

52زندکامالتنهاباشید،آيادوستیداريدکهشمارارهانکند؟می

 دهدــ رنج و محنت، ظرفيت شما را افزايش می2

شکیبايیوصبردرتحملکردنرنجومشقت،موجبافزايشپاداشآسمانیمادرتجربهکردن

باشد:می18-17:4زمعنایسخنانپولسدردومقرنتیانجاللخداخواهدبود.اينبخشیا

ایاستبارجاودانیجاللرابرایمازيادهوزيادهزيرااينزحمتسبکمابرایلحظه

کنیمبهچیزهایديدنیبلکهبهچیزهایناديدنی.زيراکند.درحالیکهمانظرنمیپیدامی

ودانی.کهآنچهديدنیاستزمانیاستوناديدنیجا

 با “دستيافتن”زحمتپولس، “بهارمغانآوردن”يا جاللابدیوغیرقابل“آوردنبهبار”يا

اونمی دراينقسمتجدیتلقیکنیم. بايداهمیتسخنانپولسرا بهقیاساست. گويدکهصرفا

تحملمی البتهاينموضوعدرجآسمانامیدواراستوازاينجهترنجوزحمترا ایخودکند.

گويدکهرنجوزحمتبارجاودانیجاللرابدنبالدارد.ازقرارکامالدرستاست،امااوهمچنینمی

میزانبهره البتهجاللبررنجمعلوممیانتحملمشقاتبا دارد. ارتباطوجود مندیازشادیجالل،

میسبقتمی پشتسر را آن و گیرد رومیان پولسدر که چنان می18:8گذارد، يقین”گويد: زيرا
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اثر جان پایپر و ای درسهایی از زندگی پیتون در وب سایت “ در اسارت آ داخمواران”توانید برای کسب اطالع از زندگی پیتون به کتاب هامن منبع. مهچننی می 

www.DesiringGod.org .مراجعه کنید 

http://www.desiringgod.org/
http://www.desiringgod.org/
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بههرحال“هیچاست.نسبتبهآنجاللیکهدرماظاهرخواهدشددانمکهدردهایزمانحاضرمی

زحماتدرايمانوشکیبايیدارد.آنبارجاودانیياتجربۀجاللبستگیبهتحملکردنمشکالتو

اشیدچونشمارافحشگويندخوشحالب”عیسینیزبههمینمقولهاشارهداشتزمانیکهفرمود:

وجفارسانندوبهخاطرمنهرسخنبدیبرشماکاذبانهگويند.خوشباشیدوشادیعظیمنمايید

درآسمانعظیماست اجرشما میزيرا جفا انبیایقبلازشما بر کههمینطور رسانیدندزيرا )متی“

هرچهبیشتررنجوزحمترادرايمانتحمل(.اگرکالمعیسیرابهاينمعناتعبیرکنیمکه11:5-12

کنیم،اجربزرگتریدرآسمانخواهیمداشت،آنگاهشادیوتهوربیشتریاحساسخواهیمکرد.اگر

بناباشديکمسیحیکهبهخاطرعیسیزحماتزيادیراتقبلوتحملکرده،بايکمسیحیکهرنج

لخداداشتهباشند،پسديگرعلتینداشتکهيکایيکسانازجالوزحمتراتحملنکرده،تجربه

رغم(،چراکهعلی23:6مسیحیازتحملکردنناماليماتخوشحالباشدوشادیعظیمنمايد)لوقا

دريافتمی را بازهمپاداشخود قبالزحمات، قرارتابنیاوردندر به پاداشواجرموعود کرد.

باشد.اگراينشکالتتحملشدهويکجبرانخاصمیمعلومپاسخ]خدا[بهزحمات،جفاهاوم

-معنابهطورصريحوآشکاردراينجابیاننشدهاست،امابهشکلضمنیوتلويحیدرسايرقسمت

اينجامیهایعهدجديدمالحظهمی در بهيکیازسخنرانیشود. را هایجاناتانخواهمتوجهشما

عمیق که کنم جلب پُرادواردز و مساترين اين قبال در پاسخ کنونمحتواترين تا من که است له

ام.خوانده

و رتبه به مقدسین جالل دارد... شادیوجود و برایوجد آسمان در مراتبمختلفی

تحمل7:2شهرتآناندرتقدسوانجاماعمالنیکبستگیدارد]وباتوجهبهرومیان

محسوبمیرنجوزحمتازمهمتريناعمالنیکوموردپسند عیسیهرخدا شود[.

طبقاعمالشپاداشمی بر شهرکسرا ده استبر کرده سود قنطار ده کسیکه دهد.

کندحکومتخواهدکردوکسیکهپنجقنطارسودکردهباشدبرپنجشهرحکمرانیمی

باهرکهبابخیلیبکاردبابخیلیهمدروکندوهرکهبابرکتکارَد(.”19-17:19)لوقا

کند درو برکتنیز “ قرنتیان می6:9)دوم ما به پولسرسول شأن(. که همانطور گويد

اندنیزباستارگانبايکديگرتفاوتدارد،مرتبتکسانیکهبهرستاخیزازمردگانرسیده

ایگويدکههرشخصاگرفقطکاسه(.عیسیبهمامی41:15کند)اولقرنتیانهمفرقمی

ازشاگرداناوبدهداجرویفراموشنخواهدشد.پساگرکوچکترينآبخنکبهيکی

رگترپاداشبزرگترنخواهندداشت؟عملنیکگمنخواهدشد،چگونهاعمالبز
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ترجاللقراردارند،ازوجدوشادیايشانکاستهنخواهدکسانیکهدرمراتبپايین

تمامکسان دارند: معیارهایديگرینیزوجود که چرا خواهندشادیکاملیکهمیشد،

شود،داشتهباشند،بايدقناعتکاملپیشهکنند.هرنهریکهازاقیانوسشادمانیجاریمی

مملوولبالباست،امابرخینهرهاازسايرينوسیعتروبزرگترهستند.اماهیچحسادت

.کسانیکهکندایدرآسمانوجودندارد،بلکهمحبتِکاملبرهمگانحکومتمیوغبطه

بهاندازۀديگراندرمراتبواالیجاللقرارندارند،نسبتبهآنانکهباالترهستندغبطه

نخواهندخورد،بلکهمحبتیخالص،عمیقوبزرگنسبتبهآنانخواهندداشت.باشادی

آنهاشادمانخواهندبودومحبتايشاننسبتبهآنافرادچناناستکهازشادمانیايشان

باشند.بنابراينبهعوضآنکهازخشنودیايشانشازخرسندیخودشادومسرورمیبی

گردد.کاستهشودبرمیزانآنافزودهمی

بسیار افرادی هستند، جالل در عالیه مراتب صاحب که کسانی ديگر عبارت به

میدوست قابلاحترام محبتالهینسبتبداشتنیو و حُسننیّت از آکنده هباشندکه

ديگرانهستند.آنهاخدارابیشازهرچیزديگریدوستدارندومقدسیناوراکهدر

محبتمیمراتبپايین دارند شادیقرار تقدسو بهتر مراتبکنند. در که آنان عالوه،

همانندهستند.درايندنیا،کسانیکهباالترازنظیرجاللقراردارند،درتواضعنیزبیبی

کنندکهگیرند،چراکه...ديگرانتصورمیندموردرشکوحسادتقرارمیديگرانهست

اند،امادرآسمانچنیننخواهدبود.مقدسینیکهدرايشاننیزازهمینطريقرشدکرده

رسیده شادمانی عالی مدارج به همچنینآنجا و تقدس در بیاند نیز تواضع نظیردر

هستند....

مراتبباالترهستندموجبکاستنازشادیکاملفرودستانوجدوشعفآنانکهدر

نخواهدبود،چراکهآنانبهخاطراينامربیشترخوشحالهستند.ازآنجاکههريکدر

شادیديگریشريکاست،وحدتويکدلیدرمیانآنانحاکماست.بنابراينآنچهدر

ویعزتيابدباقیاعضابااواگرعض”آمدهاستمتحققخواهدشد:26:12اولقرنتیان

53“بهخوشیآيند.
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( نباید اب تعلمی ادواردز در اینجا )و اب آ اییت که بدان ارجاع کرده است( متضاد به نظر برسد. 16-1:20ثَل اکرگران اتکس تان که مهگی مزد یکسان گرفتند )میت اکرهای جااناتن ادواردز، جدل دوم. مَ  

تواندهر اندازه برکت که خبواهد به هر ان استباط کرد این است که خدا آ زادانه میتو آ ید این است که مهۀ ما در اقیانوس شادماین سهمی هستمی. مفهوم دیگری که از َمثل اتکس تان میاچنه که از منت برمی

حد عطا مناید ات او را متواضع و فروتن سازد و به او قدرت درک این حقیقت را بدهد که ملکوت آ سامن آ کنده کس بیش از آ چنه شایس ته است عطا کند. خدا براس یت آ زاد است ات به انسان شادی یب

مراتب ”به نقل از مقالۀ “آ ای خسن گفنت از سلسهل مراتب کامل اساسا دارای تناقض ذایت نیست؟”کمن جااناتن ادواردز به حنو موثری به سوال بلومربگ پاخس داده است: است. من تصور میاز فیض 

های مرشوط آ سامن را کنند و ای آ انن که وعدهحصبت می“ منفعیت”قبال کساین که از پاداش  . البته من در2شامرۀ  1992از نرشیۀ اجنمن الهیایت اوجنلیاکل مورخ ژوئن “ پاداش در ملکوت آ سامن

 کمن.دهند، از دیدگاه بلومربگ حامیت میهای پاداش یکسان تعلمی میعنوان وعده حتریف کرده و به
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افزايشدادنبنابراينمالحظهمی دررنجوزحماتمقدسینخود، کنیدکهيکیازاهدافخدا

ظرفیتآنان،چهدرايندنیاوچهدرعصرآيندهبرایتحصیلشادمانیوافردرجاللاوست.هنگامی

(پاکشودوازاقیانوسشادمانیآسمانلبريزگردد،13:4یان)اولقرنت“قاذوراتدنیا”کهظرفآناناز

تریآنگاهچونزندگیخودراتنهابرخدابناکردهوازدنیارويگرداندهبودندوجدوشادمانیعظیم

درانتظارايشانخواهدبود.

 ـــ رنج کشيدن عامل ارتقاء روحيۀ شهامت در ديگران است3

تفاوتی،وارتقاروحیۀتهورورایبیدارکردنديگرانازخواببیخدااززحماتخادمینخودب

واکثر”کند.زمانیکهپولسدرروممحبوسشدبهکلیسایفیلپینوشت:شهامتدرآناناستفادهمی

-کنندکهکالمخدارابیازبرادراندرخداونداززنجیرهایمناعتمادبههمرسانیده،بیشترجراتمی

برایبیدارساختنکلیساهایبه“د.ترسبگوين رفتهومهیاساختنآنهاجهترويارويیباخوابخدا

کرد.شقاترسوالنخوداستفادهمیخطراتمختلفبهخاطراواززحماتوم

هایديويدبرينردِجوانتاثیربهسزايیبرهزاراننفرداشتهاست.هنریهاوازخودگذشتگیرنج

اشيادکردهاست:ودبارهاازتاثیرگذاریبرينردبرزندگیمارتیندرخاطراتخ

11 نمونه”-1815سپتامبر اغلب تحرکاو و پويا بهای است، بوده من برای بخش

“ایضعیفداشتومريضاحوالبود!خصوصازاينجهتکهبنیه

اويادوخاطرۀآنمردمقدسخجستهباد!خیلیخوشحالمکهکتابرا”-1816می8

“يترفاقتوهمراهیاوبرخوردارم.اکنونکهدرهندهستمدراختیاردارم.وازمز

منحضور”،1816می12 تازهشد. جانمنامروزازرحموشفقتپايانناپذيرخدا

احیاگراورادررازگاهاناحساسکردم.بهويژه،زمانیکهگزارشبرينردازمشکالتو

بسختی میان در خدمت میتهای مطالعه را فوقپرستان شهامت درالعادهکردم را ای

بی هیچنويسندۀ يادآنمردمقدسومحبوبگرامیباد! روحیخويشاحساسکردم.

هرگزبرایمنتاثیرگذارنبودهاست.برایخدمتدرمیاناينبومیانفقیربیشازپیش

فکرمی باحساسوجدورضايتخاطرکردم. ازشرآنکنمبايدهرچه را یشترخود

54“کنندخالصکنم.هایدروغینپُرمیتصوراترومانتیککهگاهیوجودمراباروح
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 های هرنی مارتنیها و انمهایدداشت 
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کاردشواریاستکهبخواهیمدرموردمیزانتاثیرگذاریشهیدانیچونجیمالیوت،ناتسنت،اِد

وراجرآدريانبرنسل پیتفلمینگ، آنچهکه55کنیم.مقدسمبالغههایدانشجويانکتابمککولی،

روايتهیوآرونی شهاداتکسانیکه در بارها و شنیده56بارها میرا عبارتاندتکرار ازخود”شود

امابیشترازآنچهکهاغلبدرمعرضديدقراردارد،زنانقدرتمندیهستندکهدر“گذشتگی است.

ازخودگذشتگیمانندامرايثاروکنندتادرورایاينمردانقرارداشتهوبسیاریازماراتشويقمی

آنهاباشیم.

چنیننوشتهاست:1956بارباراآدريان،همسرراجردردفترخاطراتخودراجعبهشبژانويه

امشبسروانبهمااطالعدادکهچهارجسددررودخانهکشفشدهاست.يکیازآنها

میشلوارجینوتی فردشرتبرتندارد. کهچنیندانستمراجرتنها بود آنگروه در

آيهلباسیمی اينخدا،:”14:48ایبهمندادهبود،مزمورپوشید...دوروزقبلخدا زيرا

زمانیکهباخبرمرگ“خدایماستتاابداآلبادوماراتابهموتهدايتخواهدنمود.

ارزش خانه از عزيمتاو ازحمدوستايشبود. قلبممملو مواجهشدم، داشت.راجر

57خداوندا،کمکمکنتاهممادرباشموهمپدر.

هاوزحماتخادمینخداکهموجدمقدسچنداندشوارنیست.رنجدرکديدگاهپولسازکتاب

تفاوتکهدردهندهبرایمقدسیندلسردوبیایاستتکانايمانوحتیحمدوثنایاوست،ضربه

اند.کردهاه،احساستهیبودنعینبرخورداریازرف


چتبیترمن نام به مبشری شدن بدستچريک58اعدام ويکلیف، انجمن به وابسته ام.، 19های

موجیازغیرتبرایمسیحرابرانگیخت.چتبهمدتهفتهفتهدر1981مارس6کلمبیايیدر

رخواستاسارتبودوهمسرشبرندابادودخترخردسالبهاسامیآنواسترچشمبهراهاوبودند.د

اينبودکهموسسۀوايکلیفخاککلمبیاراترککند.19ام.

پیشازطلوعآفتابباشلیکيکگلولهدرسینۀچتاورااعدامکردهبودند.19هایام.چريک

اشاصالحپلیسجسداورادريکاتوبوسکهدربخشجنوبیشهرمتوقفشدهبودپیداکرد.چهره
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مردند از دیوید سنت و راهامنی جنگل از ــزندگی جمی الیوت، و خویشاوندان یب رمح. مهچننی آ ای آ هنا ابید می ل  سایۀ قادر مطلقمنابع زیر از الزیابت الیوت: عبور از دروازۀ جال 

 راسل. یت. هیت.
56

 شدند.به معنای وحشی انمیده می Aucaای است که قبال انم قبیهل 
 نقل از کتاب عبور از دروازۀ جالل اثر الزیابت الیوت 57
58

 Chet Bitterman 
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درپرچمشد.چريکازوحشتونگرانیدرآنديدهنمیشدهومرتببودونشانی هاجسداورا

نیازشکنجهبربدنشوجودنداشت.خودپیچیدهبودندوهیچنشا

مقدسدرخواستخارجیانبرایهمکاریبامترجمینکتاب”درهمانسالکهچتبهقتلرسید

بود. بلکههايینیستاينازآننوعدعوت59“ويکلیفدوبرابرشده انتخابکند، کههريکازما

افتدنمیردتنهاماندلیکناگربمیرداگردانۀگندمکهدرزمینمی”نمايد.راهیاستکهخداتعیینمی

(.12:24)يوحنا“ثمربسیارآورد

 ــ رنج و زحمت موجب تکميل مصايب مسيح است4

شلیدقلب کسانیاستکه مسیرخدمتبه رویانجیلزحماتمبشرينمسیحدر بر را خود

زيراکهانجیل”بگشايند.پولسازطريقهمینمسیرتوانستپیغامانجیلرابهمردمتسالونیکیبرساند:

دانیددرمیانالقدسويقینکاملچنانکهمیمابرشمامحضسخنواردنشده،بلکهباقوّتوروح

بهخداونداقتدانموديدوکالمرادرزحمتِشمابهخاطرشماچگونهمردمانشديم.وشمابهماو

روح خوشی با پذيرفتیدشَديد القدس “ تسالونیکیان تحمل6-5:1)اول در تسالونیکی ايمانداران .)

کردهشدايدوزحماتفراواندرعینخوشیوشادمانیازپولسالگوگرفتهوبهرنج هایاواقتدا

ادرمیانايشانثابتکردهبود.بنابراينزحماتپولسعاملبودند.پولسمردیبودکهاينگونهخودر

راستیومحبتاصیلبهحرکتآورد.مشوقونیرویمحرکیبودکهايشانرابسوی

ایکهدردهایمسیحدرمازيادهزيرابهاندازه”الگویفکریپولسدراينکالماومشخصاست:

افزايد.اماخواهزحمتکشیمايناستبرایتسلیومیمتسلیمانیزبوسیلۀمسیحشود،بههمینقسْ

نجاتشما قرنتیان“ رنج6-5:1)دوم براینجات(. آنها از که بود دستخدا هایپولسابزاریدر

آنهامی توانستندهمانرنجمحبتمسیحرادرپولسنظارهکنند.ايماندارانقرنتساستفادهکردهبود.

کرد.برایکلیسامحرزوعیانمیحسهیمبودوواقعیتآنهاراهایمسیپولسعمالدررنج

هایخوددرراهاآلناززحمت”فرمايد:استکهمی24:1اينبخشیازمنظورپولسدرکولسیان

شادیمی درکنموشما رسانمبرایبدناوکهدربدنخودبهکمالمینقصهایزحماتمسیحرا
ایمسیحبههیچوجهدرمقولۀکفاره،ضعفيانقصانینداشتبلکههزحماتوعذاب“کلیسااست.

پولسنهتنهامنظورپولسناشناختهبودنرنج هایاوبرایکسانیاستکهبهصلیبايمانندارند.

هابههاکردهبود،بلکهخودنیزدراينرنجهایمسیحبهامتزندگیخودراوقفرسانیدنپیامرنج

می“زحماتمسیح”وشريکبودبهنحویکهمردمخاطرمسیحسهیم بهاينطريقاوازرا ديدند.
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 استیو ایستس ٬ دعوت به سوی مرگ.  
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پیرویمی برایکلیسا جانفشانی الگویمسیحدر خاطر”کرد: به زحماترا همۀ اينجهت، از و

شومتاايشاننبزنجاتیراکهدرمسیحعیسیاستباجاللجاودانیتحصیلبرگزيدگانمتحملمی

(.11:2موتاوس)دومتی”کنند

“ۀتوراديديموقتیپاهایتاولزد”
فرصتیبدستآوردمتاشنوندۀسخنرانیجی.آزؤِلدساندرزباشم.پیغاماودرموردرنج1992در

وزحمتبود.درآنزمانباوجودیکههشتادونُهسالداشت،اماهنوزبهگوشهوکنارجهانسفر

سنهفتادسالگیتايکسالقبلازدرگذشتخود،هرساليککتابکردتاموعظهکند.ساندرزازمی

ابرازمراتبتحسینوقدردانیخودنسبتبهيک بهاينموضوع،صرفا نوشت!هدفمنازاشاره

61شدهبرایانجیلاستکههیچگاهبدنبالمنافعشخصینبود.زندگیسراسروقف

رفتپایبرهنهازيکروستابهروستایديگرمیساندرزروايتيکمبشرهندیرابیانکردکهبا

نتیجه بدون را مسافتیطوالنی که يکروز کند. موعظه را انجیل بهایدلگرمتا بود، پیموده کننده

روستایبزرگیرسیدوتالشکردانجیلرادرآنجاموعظهکند،امااوراطردکردند.آنمبشربادلی

یدکهازفرطخستگیبهوستادرزيرسايۀدرختینشستوطولینکششکستهوغمگیندربیرونازر

خوابرفت.

یسومنتظرشنیدنسخناناوهستند.رئاندزمانیکهبیدارشد،ديدکهاهالیگرداگرداوحلقهزده

دهکدهبرایاوشرحدادکهدرتماممدتیکهاودرخواببوده،اهالیبهنظارۀاونشستهبودند.وقتی

زدهومتورماوراديدند،نتیجهگرفتندکهاوبايدمردمقدسیباشدوايشانباطردکردناواهایتاولپ

مرتکبشرارتشدهبودند.بنابرايناهالیروستاضمنابرازتاسفازرفتارخود،آمادگیخويشرا

مکردند.برایشنیدنپیغامیکهاوبرایرسانیدنآنمتحملزحماتزيادیشدهبود،اعال

درسومینمرتبه،زنانگريستند
کنندگاندرکنفرانسمبشرينسیارکهباحمايتموسسۀبیلیگراهاميکیازکمنظیرترينشرکت

درآمستردامبرگزارشدهبود،يکجنگجویماسايیبهنامژوزفبود.دکترگراهامشخصابهشهادت

خوانیم.يکلکاردمیاوگوشدادهبود.روايتزيررابهنقلازما

ایمواجهزد،باعدههایکثیفوداغآفريقاقدممیروزیکهژوزفدريکیازجاده

عنوانکردند.ژوزفهمانروزوهمانجاعیسیرابهشدکهدربارۀمسیحبااوصحبتمی
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کنند که در مرز که خود را وقف خدمت به افرادی می finishersدر صفحات بعدی مراجعه کنید. برانمۀ “ ابزنشس تگی و بشارت”در اینخصوص به پانوشت  

عنوان خزایین به عییس تقدمی کنمی  ای ابید آ هنا را به” گویند:ان دید روحاین خود میابزنشس تگی هستند ات متام توان و همارت و قلب خود را وقف عییس منایند . آ هنا در بی

 “و ای آ هنا را از دست بدهمی.
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القدسشروعبهمتحولساختنزندگیاوکردهدهندۀخودپذيرفت.روحخداوندونجات

خواستاينبودکهزدهوخوشحالبودکهاولینچیزیکهمیژوزفآنچنانهیجانبود.

یلۀخويشدرموردعیسیصحبتکند.زودتربهدهکدۀخودبرگرددوبااعضایقب

رفتوازآنچهدرصلیبديدهوازآننجاتیکهيافتهبود،ژوزفخانهبهخانهمی

نشیراازآنهاببیندکهخودشدرقبالآنپیغامکرد.اوانتظارداشتهمانواکصحبتمی

امادرکمالشگفتیوناباوری،نهتنهابااوهمراهنشدند،بلکهعلیهوی نشاندادهبود.

زنان آنگاه زمینانداختندو به بستندو ژوزفرا قبیله مردان خشونتزدند. دستبه

دستداشتند،شروعبهکتکزدنهايیازسیمخارداربهروستادرحالیکههريکرشته

ونازدهکدهرهاکردندتابمیرد.اوکردند.سپساورادربیر

بهسمتچاهآبکشانیدودرآنجاازهوشرفت.پسازژوزفسینه خیزخودرا

اوچندروزکهدرحالتنیمه بلندشود. توانستازجایخود سرانجام هوشیاریبود،

شناخت،بهشدتمتحیربود.باخودفکردمیکههمۀآنهارامیهنوزازرفتارخصمانۀمر

بنابراينبعدازمرور بهطرزصحیحبرایمردمنگفتهاست. کردشايدداستانعیسیرا

آنچهکهخودشنیدهبود،تصمیمگرفتبهروستابرگرددويکبارديگرروايتعیسیرا

برایمردمنقلکند.

ن،واردروستاشدودرمیداندهکدهازعیسیصحبتکردژوزفباحالینزارولنگا

توانیدآمرزشگناهانرادراوبدستمسیحبهخاطرشمامُردوحاالشمامی”وگفت:

بشناسید. را آوريدوخدایزنده بستندوزنانبههمانروشقبل“ مرداناورا دوباره

جراحاتچندروزقبلنیزتازههایجديد،شروعبهکتکزدناوکردند.عالوهبرزخم

،دربیابانرهاکردندتابمیرد.شدند.سپساورادرحالیکهبیهوشبود

بود. کامالمعجزه دوم مرتبۀ در اما عجیببود، بسیار اول مرتبۀ در او ماندن زنده

مامصممبرایبازگشتزده،اژوزفچندروزبعدبههوشآمد،مجروح،ضعیف،وحشت

بهدهکده.

آنکهفرصتحرفزدن قبلاز اينمرتبه اما بازگشت، بهروستا برایسومینبار

می که سوم وقتیبرایبار گرفت. قرار حمله مورد باشد، توانستآخرينمرحلۀداشته

کرد.گرفت،درهمانحالازمسیحصحبتمیاشباشدموردکتکوآزارقرارمیزندگی
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هدرحالکتکزدنچیزیکهديدصورتزنانیبودکقبلازآنکهبیهوشبشود،آخرين

گريستند.اومی

رحمیاوراکتکزدهاينمرتبهژوزفدررختخوابخودبهوشآمد.کسانیکهبابی

بازگشتسالمتیاوتالشمی اکنونبراینجاتزندگیو تمامبودند، سرانجام کردند.

اهالیبهسویمسیحآمدند.

حتم طور به داستان میاين تببین پولسرا سخن مفهوم از بخشی فرمود: که هاینقص”کند

“رسانمبرایبدناوکهکلیسااست.زحماتمسیحرادربدنخودبهکمالمی

 ــ رنج و زحمت فرمان پيشروی مبشرين است5

ازرنجوزحماتکلیسابرایاستقرارگروه کندکهدرهايیاستفادهمیهایبشارتیدرمکانخدا

ایاستکهلوقاانتظارداردرايطعادیتمايلیبرایرفتنبهآنجاوجودندارد.ايندقیقاهماننتیجهش

ازروايتشهیدشدناستیفانوجفایبعدازآنبدستبیاوريم.رنجوزحمتابزاریاستدردست

آنجهتانگیزه از که اخدا برایادامهدادنبهخدمتبشارتیخود میمندکردنکلیسا کند.ستفاده

هایظاهریوتاکتیکیکلیساقضاوتکنیم.اگرشماازديدبنابرايننبايدخیلیزوددرموردشکست

خداوندکهبهترينکارشناسجنگاستبهوقايعنگاهکنید،آنچهدرورایشکستظاهریخواهید

رتاواست.ديد،تغییرموضعبرایپیشرفتبیشترمبشريناووتجلیوسیعترحکمتوقد

ودرآنوقت]بعدازشهادتاستیفان[جفایشديدبر”معرفتدبیرخدادرجفااست:1:8اعمال

نواحی بهجزرسوالنبه کلیسایاورشلیمعارضگرديدبهحدیکههمه پراکندهيهوديهوسامره

برشماآيدقوتالقدسچونروح”فرمودهبود،8:1تاآنموقعبهرغمآنچهعیسیدراعمال“شدند.

اقصایجهان تا و وسامره تمامیيهوديه اورشلیمو در شاهدانمنخواهیدبود “خواهیديافتو

هیچیکبهنواحیيهوديهوسامرهنرفتهبودند.بنابراينپراکندهشدنکلیسادرايندوناحیهبرحسب

دهد.واند،جفاانجاممیتصادفنبودهاست.آنچهاطاعتنت

واماآنانیکهبهسبب”گويد:می19:11تتاکیدبرجنبهوهدفبشارتیجفا،دراعماللوقاجه

گشتندوبههیچکساذيتیکهدرمقدمۀاستیفانبرپاشدمتفرقشدند،تافینیقیاوقبرسوانطاکیهمی

نانیاننیزبشارتلیکندرانطاکیهبرخیازاينپراکندگانبهيو“بهغیرازيهودوبسکالمرانگفتند.

(پراکنده1:8دادهبودند.بهعبارتديگر،جفاموجبشدکهکلیسانهتنهادريهوديهوسامره)اعمال

(.19:11هانیزگشودهشود)اعمالگردد،بلکههمچنینراهیدرمیانامت
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رخوترفاه،بیعالقگیبهتحمل
ايننیستکه درحاکمیتمطلقخودمیدرسمهمیکهدراينجاوجوددارد،صرفا تواندخدا

نعمتو ثروت، آسايش، و رفاه استکه ايننکته به توجه بلکه پیروزیمبدلکند، به شکسترا

تواندعاملسستیورخوتهولناکیدرکلیساباشد.تمامآنچیزهايیکهماامنیتوآزادیفردیمی

گذاریدرزمان،پول،يعنیاموریازقبیلسرمايهتوانندبرایبشارتدادنموثرباشند،کنیممیفکرمی

آورده بار نتايجیکامالمعکوسبه نیرویانسانی، و خودانرژی، خمودگی، بیاعتنايی، ضعف، اند:

ریونگرانیازبابتامنیتشخصی.محو

خوداندکههرچهبرمیزانغناوتمولماافزودهشوددرصدکمتریازدرآمدمطالعاتنشانداده

درصد3/4دهیم.يکپنجماعضایکلیساکهفقیرهستند،رابرایکلیساوماموريتآناختصاصمی

دهند،يعنیدرصددرآمدخودرامی1/6دهند،حالآنکهيکپنجمثروتمند،درآمدخودرابهکلیسامی

باقلبگناهکارآوراستکهظاهرابهطورمستقیم.اينيکاصلعجیبوحیرت61نصفاعضایفقیر

هایسختمثلايامجفا،بیشتراززمانیکههمهچیزدرآرامشماوکفايتمسیحسروکاردارد:زمان

باشد.بیشتروخادمینافزونترمیوامنیتاستموجددعاهایبیشتر،قدرت

(.23:19عیسیفرمودوروديکشخصمتمولبهملکوتآسمانبسیاردشوارخواهدبود)متی

برزگره مثَل عیسیدر کمککند. ديگران ورود به استکه دشوار ثروتمند برایيکفرد مچنین

کندداخلشدهوکالمراخفهمیغروردولتوهوسچیزهایديگرهایدنیویوانديشه”فرمايد:می

توبسیاریازاعمالنیک.ثمرشدنخدم(،يعنیبی19:4)مرقس“گرددثمرمیوبی

اماتمولجفاممکنا زدگیاثراتیبهمراتبطلبیورفاهستاثراتمخربیبرکلیساداشتهباشد،

ويران و دنبالجفاکنندهبدتر بايدبه منايننیستکه منظور البته دارد. کلیسا از بردعوتخدا تر

هی مانندپايینانداختنخودازکنگرۀ کهاينخودبهنوعیآزمايشکردنخداست، کل.باشیم،چرا

اگربه بلکهمنظورمايناستکهبايدمراقبرفاه،آسايشبیشازحد،ثروتوراحتیخودباشیم.

عکس،بايدمملوازشويمنبايددلسردومايوسباشیم،بلکهبهخاطرعدالتوراستیمتحملجفامی

اردادهاست.متماموريتکلیساقرخداجفاوسختیرادرخد1:8امیدباشیمچراکهطبقاعمال

اينموردساده سطحینبايددر پیشرفتانديشيا باشیم. وگسترشبشارتبهایزيادیرانگر

ترينستارگانآسماناورشلیمطلبد.استیفاناينبهارابازندگیخودپرداخت.اويکیازدرخشانمی

(.به11:6)اعمال”ندگفتيارایمکالمهنداشتباآنحکمتوروحیکهاوسخنمی”بود.دشمنانش
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  :99:نقل از میین پولیس اس تار تریبون. مورخ سوم می  
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مرگشمی بیشاز او بودن زنده چونيقین بود الزم او وجود برکتباشد. و خیر توانستمنشا

کرد.هیچکسماننداستیفاننبود.اماخدااززاويۀديگریبهموضوعنگاهمی



چگونهژوزفاستالینبهاينهدفخدمتکرد.
نشینرادراوايلقرنبیستمبهسویمسیحهدايتککاریکهخداطیآنتمامیروستاهایازبراه

گیریخداازبلواوآشوباست.بیلواِمیاستِرنزداستانیرادرکرد،نمايشیبزرگازچگونگیبهره

اندکهبازيگراصلیآنژوزفاستالیناست.نقلکرده2111رويایکتابسراسرنويدبخشخودبهنام

همزمانبا1931شود،درکهامروزهکرهشمالینامیدهمیهزاراننفرازمردمکشوری

ژاپنی اطرافوالدیتجاوز در آنها از بسیاری گريختند. آنجا از وُستکساکنشدند.ها

عنوانمرکزتولیدتسلیحاتوُستکبهبهتوسعۀوالدی41تا31زمانیکهاستالیندردهۀ

نیتیبهحسابآورد.بنابراينآنهارادرپنجایراخطرامنظامیاقدامکرد،مهاجرينکره

حاشیه مسلمانانمنطقۀ مرکز تاشکند مناطق، آن يکیاز کرد. شورویپراکنده ایاتحاد

متعصبازبکبود.بیستمیلیونازبکسرسختوپرتوانصدهاسالدرقبالهرگونه

ويجمسیحیتمقاومتکردهبودند.تالشمبشرينغربیبرایتر

 کرههنگامی مهاجرين ازبککه ، شدند ساکن تاشکند اطراف در مهارتای به ها

ایتقريبادرتمامصنعتیومحبتآنانخوشامدگفتند.درخاللچنددههمهاجرينکره

هارخنهکردهبودند.جتماعیازبکشئوناتفرهنگیوا

سازماندهیمی رخدادهایجهانیرا آنگونهکهخدا تعبهطورمعمول، دادیازکند،

کهاينجماعت بود استالینمظنونشده بود. میانمهاجرينجایداده در ايماندارانرا

قناعتنمیکره میانمردمخود بهآتشبیداریدر بلکهدوستانمسلمانایصرفا کنند،

ازبکوقزاقخودرانیزبهسویمسیحهدايتخواهندکرد.

ها،هاوقزاقهاوتاثیراتآنبرازبکایرهنخستیننشانۀبیداریِايجادشدهبهدستک

درآنزماننخستینجلسۀعمومیمسیحیاندرتاريخ1991دردومژوئن آشکارشد.

آلماجمهوری در جمعیتانبوهی-هایمرکزیآسیا شد. برگزار پايتختقزاقستان آتی،

بودبشنوند.اکهازآمريکاآمدهایرگردآمدهبودندتاسخنانيکمبشرجوانکره

هايیاينهمايشعظیممیدانیبرآيندعملکردخدابودکهدرطولچنددهه،قومخودرادرمکان

پذيرفتندشهادتبدهندکهعیسیمسیحدورازدسترسقراردادتابهمسلمینیکههیچمبشریرانمی
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اينراه باشد.آوارهشدنازارانمیکاریارزشمندبرایبسیاریازايماندراهوراستیوحیاتاست.

وُستکبهنقاطديگرسرزمینمادریدرکرهوسپسپراکندگیمجدددرسرزمینجديدشانازوالدی

هادرحفظاطمینانخودبهنیکويیخداونقشۀایبايستآزمايشبسیاردشواریبرایايمانکرهمی

زندگیمحبت برای او آمیز آنچه حقیقت در باشد. بوده میشان انجام خدا نقشۀکه بر مبتنی داد،

ریازمسلمانانازبکوقزاقبود.ای،بلکههمچنینبرایبسیاآمیزاونهفقطبرایمهاجرينکرهمحبت

پیشرویودستگیری
درهدايتوراهبریفعالیتروش میهایعجیبخدا بیاناتعیسیبههایبشارتیرا تواندر

عنوانخواهدکهمنتظردستگیریوزندانباشندواينوقايعرابهشانمیشاگردانمالحظهکرد.اوازاي

ندارند را مردمیکهدرشرايطعادیامکاندسترسیبهآنها با برایروبروساختنآنها تاکتیکخدا

هاخواهندسپردواندازیخواهندکردوجفانموده،شمارابهکنايسوزندانبرشمادست”تلقیکنند.

“واينبرایشمابهشهادتخواهدانجامیدحضورسالطینوحکامبهجهتناممنخواهندبرد.در
(.9:13ومرقس13-12:21لوقا)

ایباناممستعارفرانکمارشالبهمقاله1989درژوئنوجوالیMission Frontiersماهنامۀ

کردوسیاسیحساسبودخدمتمیچاپرسانید.اينمبشردربخشیازآمريکایالتینکهبهلحاظ

درآنمقالهداستانزندانیشدناخیرخودرانوشتهبود.اووهمکارانشقبالبهدفعاتموردضربو

هایحکومتیاورامتهمبهکالهبرداریوشتمقرارگرفتهوبهزندانافتادهبودند.اينمرتبهخبرچین

ننداشتهکهاوبدوندروغگفتنمجوزرسمیدولتیرادرارتشاکردهبودند،چوندرتصورآنهاامکا

دستداشتهباشد.آنهاحتیباورنداشتندکهاودرهمانکشوربدنیاآمدهاست.

ازحملهوتجاوزجنسیازسویيکمحکومقویهیکلکهچهاررشته اورا خدا زندان، در

داد.زمانیکهفرانکراباآنمرددرزنجیرطالدرگردنوحلقهطالدرانگشتدستشداشتنجات

وسپسبا“خداوندامراازاينمردشرورحفظکن”يکسلولانداختند،اودرقلبخوددعاکردکه

ایبرافروختهفريادکشیدوبهفرانکگفتکهساکتشدهواوازانجیلصحبتکرد.آنمردباچهره

اورابهحالخودرهاکند.

کرد.درهفتۀاول،زدند،فرانکازانجیلبرایآنانصحبتمییاندرحیاطقدممیزمانیکهزندان

بهمسیحايمانآ نامهاتاوا بهسؤيکزندانیمسلمانبه که دعوتکرد االتپنجاهوردوفرانکرا

فرانکاز بعدازدوهفتهاوتوانستبايکوکیلمالقاتکند. مسلمانديگردرآنبندپاسخبدهد.

مقدسدرخواستکردهبود.يکشنبۀبعدچهلوپنجزندانیبرایشنیدنقاماتزندانيکجعبهکتابم
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سخنانفرانکدرحیاطجمعشدهبودند.اوابتدادراينموردصحبتکردکهدورشدنازخانواده

هپسرچقدربرايشدشواربودهاستوسپسبرایآنانتوضیحدادکهخداآنقدرپُرازمحبتاستک

توانستندبهاوايمانبیاورندوزندهخودشرافرستادتادرراهگناهکارانفديهشودواکنونآنهامی

ک خواستند خدا از آمدندو جلو به برایدعا برخاسته آنها از سینفر وبمانند. بیامرزد را ايشان ه

هدايتکند.

کشورشاخراجکردندوبهاياالتمتحدهديرینگذشتکهفرانکاززندانآزادشد،امااورااز

بهخوبی“اينبرایشمابهشهادتخواهدانجامید”فرستادند.اينکاومعنایکالمعیسیراکهفرمود

کند.درکمی

معجزاتدرموزامبیک
خداونديکرهبربومیبهناممارتینوکمپُسرابلندکرد.شرحخدمتاودرکتاب1961دردهۀ

موزامبیکزندگیبرخا” مرگدر از برکتدادنروايتحیرت،“سته در طرقعجیبخدا آوریاز

خدمتبشارتاست.

-مارتینوسلسلهجلساتیرادرمنطقۀگوروواقعدريکصدکیلومتریزادگاهخودنائوالرهبریمی

پايیبود،کرد.پلیساورادستگیرکردوبدونمحاکمهبهزندانانداخت.ريیسپلیسکهيکافسرارو

باشد.حتیزمانیکهکردجلساتاوبهنوعیباعملیاتگروهچريکیفـْرِلیمودرارتباطمیتصورمی

يک بدعتمذهبی”يککشیشکاتولیکبرایاوتوضیحدادکهجلساتآنهاصرفا اوهیچ“ است،

صمهمنیست،تمايلیبهاجرایعدالتنشاننداد.ريیسپلیسمتعجببودکهاگرمارتینويکشخ

فرستادند.ایاوغذاوخوراکیمیپسچرامردمعادیپیوستهبر

خودرویمخصوصزندانبهمکانديگری با زندانیرا يکشبآنافسردرحالیکهدوازده

ناگهانمتوجهشدمنتقلمی راه در وروبرویاو”کرد، ردایسفیدودرخشانوسطجاده مردیبا

موجبشدکهکنترلخودروراازدستدادهوآنراواژگونکند.خوداواينصحنه“ايستادهاست.

بهحالاول را کمکيکديگرخودرویواژگونشده زندانیانبا بود. افتاده دراتاقکخودروبهدام

یستوانستازاتاقکآنخارجشود.برگرداندندوافسپل

ما سراغ به بیمارستان، سرپايیدر يکدرمان از بعد چوناو کند، ویگفتگو با رفتتا رتینو

کردمیاناينزندانیوآنچهديدهبودبايدارتباطیوجودداشتهباشد.اوواردسلولمارتینواحساسمی

شدودرموردآمرزشازاوسوالکرد.مارتینودربارۀنیازريیسپلیسبهآمرزشالهیوچگونگی

سپسبی“کنمبرایمندعاکنید.خواهشمی”اضعگفت:بدستآوردنآنصحبتکرد.آنافسرباتو
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سلول از را او بعد کند. استحمام بتواند او تا سازند آماده آبگرم برایمارتینو داد درنگدستور

انفرادیبیرونآوردوترتیبیدادکهدريکمحاکمۀعادالنهبهپروندۀاورسیدگیشود.چندیبعد

مارتینوآزادشد.

ريیسپلیسنهتنهابرایمارتینووايماناواحترامعمیقیقايلبود،”رجالبتوجهاينکهنکتۀبسیا

بلکهمجوزیقانویدراختیاراوقراردادتاتادرهرنقطهازحوزۀاستحفاظیتحتنظرویآزادانه

بهروش62“رفتوآمدوموعظهکند. خداهایعادیبدستنمیچنینمجوزیهیچگاه اما ازآمد،

طريقرنجوزحمت،راهیرامهیاکرد.بنابراينزندانیشدنعاملیبرایتوسعۀانجیلبود.


شدخدمتکردخدارادرزندانبهترمی

دستگیروزندانیشد.اتهام1985ژانويه9هريستوکالکوف،شبانکلیسایجماعتیبلغارستان،در

درکل محاکمۀکالکوفبهواقعاواينبودکهعلیرغمحضورشباندولتی، یساموعظهکردهاست.

مضحکۀنظامقضايیبلغارستانبود.بههرحالاوبههشتماهزندانمحکومشد.درخاللآنمدت

کرد.توانستازمسیحصحبتمیمیکالکوفباهرکسیکه

ردند.بههمینکزندانیانونگهبانانپیوستهسوالمی”ویبعدازآنکهاززندانآزادشد،نوشت:

شدخدمتخاطرخدمتدرزندانبسیارپرثمرترازخدمتدرکلیسابود.خدارادرزندانبهترمی

درنقاطمختلفیازجهانسخنانعیسیبقدریزندهونزديکبهشرايط63“کردتاوقتیکهآزادبوديم.

اندازیخواهندکردوجفاادستوقبلازاينهمه،برشم”اند:هستندکهگويیهمینديروزبیانشده

زندان کنايسو به را شما مننموده، جهتنام به حکام سالطینو حضور در و سپرد خواهند ها

(.دردورنجمادرراستای13-12:21)لوقا“خواهندبردواينبرایشمابهشهادتخواهدانجامید

نتشارفیضخداست.هدفا

 شودــ برتری مسيح در رنج مشخص می6

آشکار را مسیح برتری قدرتو که دستخدا در هستند ابزاری مبشرين و زحماتخادمین

منتهیمیمی هررنجوزحمتیدرنهايتبهتجلیجاللوبرتریخدا ازکنند. زمانیکهخدا شود.

فیضمنتوراکافیست،زيراقوتمندر”پولسامتناعورزيد،بهاوگفت:“خاردرجسم”برداشتن
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 فیلیس اتمپسون، زندگی برخاس ته از مرگ در موزامبیک. 
63

 هربرت سالزبرگ، دعوت به رجن دعوت به پریوزی. 
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هایخودپسبهشادیبسیارازضعف”گويد:وپولسدرقبالاينمکاشفهمی“گردد.ضعفکاملمی

(.11-9:12)دومقرنتیان“اکنشودبیشترفخرخواهمنمودتاقوتمسیحدرمنس

شدوویرادراوساکنمی“قوتمسیح”کردچونپولسباقوتدربرابرجفاهاايستادگیمی

می قوتبهعبارتديگرزمانیکهپولسبهنقطۀپايانتوانايیخويشمیساخت.توانا آنگاه رسید،

داد.اينهدفخداازخارجسممسیحتنهامنبعنیرويیبودکهویراکامالدردستانعیسیقرارمی

کیخواهدکامالبهاومتباشد.خدامیهاوزحماتمانیزمیپولسبود.ونیزهدفاودرتمامیرنج

(.منظورايناستکهخداچنیناعتمادو9:1)دومقرنتیان“تابرخودتوکلنکنیمبلکهبرخدا”باشیم

توانیمهیچخواهدتاازاينطريققوتومحبتعظیمخودرادرزمانیکهمانمیتوکلیراازمامی

امبدهیمآشکارسازد.کاریبرایخودانج

کردي چنینآغاز اينفصلرا حفظهمکما با رنجکشیدنومحرومشدنتوام دستدادن، از :

دراينجهان بیشازهرپرستشودعايیموجبتجلیجاللخدا شادمانیبهخاطرملکوتخدا

برای خدا چرا جهتيافتنپاسخاينپرسشکه ادلۀششگانه در کشفاينحقیقترا و است.

لکرديم.اکنونالزماستتاکیدکنیمکهتجلیجاللکنددنباخادمینخودرنجوزحمتراتعیینمی

اولی ازطريقرنجکشیدن، رنجوزحمتراوبرتریخدا تريندلیلدرمیانتمامداليلاست.خدا

می مشخصمیتعیین دنیا برای را خدا جالل و برتری که عاملی بهترين زيرا ارزشکند و سازد

دهد،مقولۀرنجاست.رانشانمیتالعادۀآننسبتبهتمامخزاينثروفوق

خوشحالباشیدچونشما”خواهدکهبرایوقوعجفا،شادمانباشیم.عیسیبهصراحتازمامی

رافحشگويندوجفارسانندوبهخاطرمنهرسخنبدیرابرشماکاذبانهگويند.خوشباشیدو

آسمانعظیماستشادیعظیمنمايید در اجرشما زيرا 11:5-12تی)م“ می(. توانیمدرعلتاينکه

ترازتمامآنچیزهايیاستکهدرجفاخوشحالباشیمايناستکهپاداشمادرآسمانبسیارعظیم

کندکهگنجدهیم.بنابراينتحملرنجتوامباشادمانیبهدنیاثابتمیايندنیابهخاطرجفاازدستمی

ن،واينکهاينگنجبزرگترازتمامآنچیزهايیاستکهدنیاواقعیمادرآسماناستنهبررویزمی

کنندمتجلیلمیتواندبدهد.جاللخداازطريقرنجیکهقوماوباشادمانیبهخاطراسماوتحممی

گردد.وعیانمی

“هاوزحماتخودشادمانمازضعف”
اند.نمونۀبارزآنپولساستفادهکردهرابهايندلیلبکاربردمکهمقدسینازآن“شادمانم”منواژۀ

می که است ضعف”گويد: از بسیار شادی ازپسبه بنابراين کرد... خواهم فخر بیشتر خود های
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-9:12)دومقرنتیان“هابهخاطرمسیحشادمانمهاواحتیاجاتوزحماتوتنگیهاورسوايیضعف

ودر“کنیم.هاهمفخرمیدرمصیبت”هکردهاست:(.اومشابههمینکالمرادررومیاننیزاستفاد11

شود،وصبربهنوبۀخودامیدیافزايدچونموجبايجادصبردرامتحاناتزندگیمیبیانعلتآنمی

(.بهعبارتديگرفخروشادیپولسپیامد4-3:5رابدنبالداردکهباعثشرمسارینخواهدشد)روم

عیسی که آنچیزیبود جاللامیدبه آنپاداشعظیمهمانا که پولستصريحدارد و بود. فرموده

کنیدکهشادیوفخرپولساززحماتخودمبینارزشواالی(.پسمالحظهمی2:5خداست)روم

جاللوبرتریخدابرایاوبودهاست.

زتحملتازيانهبینیمبعدامی41:5اند،چنانکهدراعمالسايررسوالننیزبههمیننحورفتارکرده

ازحضوراهلشوراشادخاطررفتندازآنروکهشايستهشمردهشدندکهبهخاطراسماورسوايی”

کردند،برتریجاللخداراشادمانیآنانبهرغموجودخطروآندردیکهبهواقعتحملمی“بکشند.

داد.هجهاندرخودداشتنشانمیبرتمامآنچهک


پذيرفتیدرانیزبهشادیمیتاراجاموالخود

باشادمانیو مسیحیانقرناولبادوستانزندانیخودهمدردیکرده،حتیتاراجاموالخودرا

نیزبهخوشیزيراکهبااسیراننیزهمدردمی”پذيرفتند:طیبخاطرمی بوديدوتاراجاموالخودرا

(.شادمانی34:11)عبرانیان“یکوتروباقیاستپذيرفتیدچوندانستیدخودشمارادرآسمانمالنمی

اندکهدرهایگوناگونناشیازامیدبهپاداشیبزرگتراست.مسیحیاندعوتنشدهدرتحملمصیبت

بهقدریکهشريک”اندتاشادمانباشند:زمانجفابابدخلقیورنجشزندگیکنند.آنهادعوتشده

شويد خشنود هستید زحماتمسیح ”13:4پطرس)اول“ تجربه(. در که وقتی من برادران هایای

(.2:1)يعقوب“گوناگونمبتالشويدکمالخوشیدانید

محبتخداارزشمندترازحیاتاست
رحمتتو”ناپذيرمابرتریمحبتخدانسبتبهاينزندگیاست.شالودهواساسشادمانیخلل

(.25:11هستند)عبرانیان“گذرا”.لذايذاينزندگی(3:63)مزمور“]ایخداوند[ازحیاتنیکوتراست

تا17:4باشند)دومقرنتیانمی“ایسبکولحظه”هاوزحماتآنسختی (،امارحمتومحبتخدا

بهحضورتوکمالخوشی”هایخداابدیوفارغازهردردورنجاست.ابداآلباداستواراست.شادی

(.11:16)مزمور“ابداآلبادهاتااستوبهدستراستتولذت

ترازشکرگزاریاستشادمانیدررنجدرخشان
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بايدباابرازقدردانیومندیازنعماتومواهبالهی،میگويدکهدرقبالبهرهکالمخدابهمامی

(.امادرنظربسیاریاز3:4شکرگزاریخودبرنیکويیورحمتخداشهادتبدهیم)اولتیموتاوس

شود.خدابرایآنهانیکواست،شکرگزاریتنهاراهجاللدادنخدادرزندگیمحسوبمیمسیحیان

دهد.بنابراينروششهادتدادندرموردخداازديدايشاناينهاینیکوبهايشانمیچونبخشش

رگزارینمايیم.استکهازاودريافتکنیموسپسشک

مقدسبهدفعاتمالدرستوبهحقاست،اماکتاباگرچهشکرگزاریبهخاطرآنچهکهداريمکا

کندکهبهجایبیشتراندوختنبايدبیشترببخشايیم،وحتیاگرمحبتايجابکنددرمارادعوتمی

محرومیتبهسرببريم.قانونمشخصیدرکالمخداوجودنداردکهبهمابگويدچهموقعبايدمانند

ترککنیموچهزمانبايدمثلزکیبهبخشیدننیمیازاموالآنجوانمتمولتمامدارايیخود را

شودايناستکهشادمانیدرهنگامرنجخودبسندهنمايیم.اماآنچهدرعهدجديدبهوضوحديدهمی

باتبلوربیشتری وزحمتونهشکرگزاریدرحینرفاهوآسايش،طريقیاستکهجاللمسیحرا

سازد.آشکارمی

تآمدهاستتواندترديدداشتهباشدکهجاللمسیحبهروشیغیرازآنچهدراينآيامیچهکسی

تواندآشکارگردد:می

نیزبهسبب بلکههمهچیزرا بهخاطرمسیحزياندانستم. سودبودآنرا آنچهمرا اما

دانمکهبهخاطراوهمهچیزرازيانفضیلتمعرفتخداوندخودمسیحعیسیزيانمی

(.8-7:3)فیلپیانکردموفضلهشمردمتامسیحرادريابم.

نمی حقشما البته دهید. نشان او هدايای از شادی ابراز با ارزششخصرا وتوانید ناشناسی

کندکهشخصبخشندهموردمحبتماقرارنگرفتهاست،اماقدردانیازناسپاسیبهطورحتماثباتمی

ثابتمیدهبخششمبینارزشمندیهديه آنچهارزششخصرا نیست. آمادگیقلبیاودرنده کند،

پوشیازتمامآنچیزهايیاستکهدراختیاردارد.بههمیندلیلاستکهرنجوزحمتنقشیچشم

کند.هدفماازخدمتايناستکهتماممردمازهرقوموملتومحوریدرماموريتکلیساايفامی

ستشکنند.وپرستشخدابهمعنایارجنهادنبهاوفوقازهرچیزديگراززبانخدایحقیقیراپر

ورزیبهدنیابتواندمردمرابهجملهزندگیوحیاتاست.بسیاردشواراستکهزندگیمبتنیبرعشق

ازاين تعییننمودتا درزندگیخادمینخودرنجوزحمترا خدا هدايتکند. سویمحبتخدا

ازقیداسارتدنیابرهاند.وقتیشادیومحبتبعدازدلکندنازدنیابهبقایخوددرطريقآنهارا
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آنگاهمی ادامهدهد، برخداتوانیمباصداقتکاملوقدرتبهمردمدنیوجودما امیدشما بگويیم: ا

باشد.

شود؟چگونهامیدبهخداديدهمی
پیوستهمستعدباشیدتاهرکهسببامیدیرا”کند:پطرسازامیدیمرئیوقابلديدنصحبتمی

الؤ(.چرامردمبايددرموردامیدماس15:3)اولپطرس“کهداريدازشمابپرسداوراجوابدهید

کنند؟چگونهبايدزندگیکنیمتامردمرانسبتبهامیدخودکنجکاونمايیم؟اگرامنیتوشادیمادر

همانگونهبودکهد آينده درخصوصآيندۀخودمیبارۀ ديگرکسیدرموردآنسنیا الؤانديشد،

گويدبهاينمعناستکهدنیاتفاوتیديد.آنچهپطرسمیکرد،چراکهچیزعجیبیدرامیدمانمینمی

کند.اينامیدنشأتگرفتهازامنیتمالیياقدرتيااوراقبهادار،خانهرادرامیدمسیحیانمشاهدهمی

بلکهناشیازوزمین کهدرمکاشفۀعیسیمسیحبهشما”نیست، عطاامیدکاملآنفیضی]است[

(.13:1)اولپطرس“خواهدشد

هدايتکند“امیدمابهخدا”بنابراينخدابرایآنکهماراازقیدامیدهایدنیویبرهاندوبهسوی

امتحاناتبهمنظورازمیانبردن(،رنجومرارترامقررفرمود.لهیبسوزانآتش21:1)اولپطرس

پسکسانینیزکهبر(.”7:1کشد)اولپطرسنقاطاتکایزمینیماوپالودنطالیايمانماشعلهمی

)اولپطرس“کشند،جانهایخودرادرنیکوکاریبهخالقامینبسپارندحسبارادۀخدازحمتمی

سیح،بیشازتمامارزشیکهبرایخزاينمادی(.شادمانیمادرتحملرنجوزحماتبهخاطرم19:4

دهد.قايلهستیمخداراجاللمی



 تحمل مشقت زمان جنگ به خاطر بشارت

شرايطزمانجنگدعوتمی سویزندگیدر به را ارزشسادهعیسیما بهکندکه زيستیآن

قناعت منظور بلکه نیست، سادگی نفس میخاطر که است جنگ زمان بپیشگی توسعۀتواند ه

 عیسیفرمود: بسازيدکهآنچهداريدبفروشیدوصدقهدهیدوکیسه”جهانشمولبشارتبینجامد. ها

انصافیبرایخوددوستانازمالبی(.”33:12)لوقا“کهنهنشودوگنجیراکهتلفنشوددرآسمان

بهخیمه را چونفانیگرديدشما کنیدتا هایجاودانیبپذيرندپیدا “ ”9:16)لوقا طالب(. پسشما

هایجهانهمۀاينچیزهارامباشیدکهچهبخوريدياچهبیاشامیدومضطربمشويد.زيراکهامت

لیکنپدرشمامیمی طلبکنیدکهطلبند، را بلکهملکوتخدا احتیاجداريد. داندکهبهاينچیزها

(.31-29:12)لوقا“زودهخواهدشدجمیعاينچیزهابرایشمااف
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بهمعنایهزينهکردنتمامیماًادالردرماهالز111/181دالريا111/81نکتهاينجاستکهدرآمد

ایبنبست.خطریکهامروزماراآننیست.خدامارادعوتکردهتامجرایفیضاوباشیمنهکوچه

یننیست.شايدبتوانیمکندايناستکهفکرکنیمبايدمجرايیاندودشدهازطالباشیم!اماچنتهديدمی

تواندباعثشودکهمسباشیم.اصالمهمنیستکهچقدربخشندهوسخاوتمندهستیم،چونطالنمی

دنیافکرکندخدایمانیکوست.بلکهتصورخواهدکردکهطال،خدایمااست.واينبههیچوجه

دهد.اراجاللنمیخد

 اشتياق مهلک برای کسب ثروت

ت،آرزويیمهلکومرگباراست.جیحزیخادمالیشعبهجذامنعمانمبتالشدآرزویکسبثرو

(.حنانیابهخاطرهوسپول27-26:5چوننتوانستبروسوسۀپاداشمادیغلبهکند)دومپادشاهان

-22:11(.جوانثروتمندنتوانستواردملکوتشود)مرقس6-5:5جانخودراازدستداد)اعمال

هایمجللخودسرگرمبود،عاقبتگرفتارندیکهبدوناعتنابهالیعازرفقیردرمهمانی(.مردثروتم23

تفرمايدکهآرزویکسبثروتمادی،عاملتباهیوهالک(.پولسمی23:16عذابآتششد)لوقا

(.9:6سانساناست)اولتیموتاؤ

ايجادحسنفرتوانزجاراز ازبیاناينمطالبدرکالمش، بلکهمیهدفخدا -پولنیست،

کیفرسنگین باشیم. دوستداشته را او محبتخودشجلبکندتا به را ما وعالقۀ خواهدتوجه

گیرد،بهواقعارجمندیخدارادوستینشانتعالیوبرتریخدااست.وقتیطمعدرماشکلمیپول

گويدخشمخدابرآننازله،میپرستیمعادلدانستايم.بههمیندلیلپولسطمعرابابتتحقیرکرده

(.6-5:3خواهدشد)کولسیان

 “من پيراهن نداشتم”

ازاحتیاجخودتمامیمعیشت”برایمامردمآمريکادرکچرايیتحسینعیسیازکاربیوهزنیکه

انداخت “خويشرا بهمنظورپیبردنبهمفهومروحانیاينکالم،4:21)لوقا دشواراست. تقريبا )

الزمباشدکهازآمريکاخارجشده،بهجایديگریبرويم.استانفوردکِلیتصويرعینیاينمفهومشايد

رادرهايیتیمشاهدهکرد.

کلیسابرنامۀجشنشکرگزاریراترتیبدادهبودوازتماممسیحیانخواستهشدهبودکهضمن

شده،پاکتیآوریدرمیانهدايایجمععنوانقربانیمحبتتقديمکنند.شرکتدرآنجشن،هدايايیبه

دالرپولنقدوجودداشتکهازسویيکیازايماندارانبومیبهنامادموندهديهشدهبود.13حاوی

آنمبلغپولمعادلدستمزدسهماهکاريکمردبود.شدتتعجبکِلیمشابهحیرتماازديدنيک
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بهدرآمريکابود!کِلیبهدنباليافتنادموندبههردالریدربینهدايایصبحيکشن6111فقرهچک

سونگاهکردامااثریازوینديد.

الؤمدتیبعدکِلیاورادرحینکاردرمزرعهمالقاتنمودوازویدرخصوصهديۀآنشبس

پسکرد.کلیمتوجهشدکهادموندبرایتقديمکردنآنمبلغبهخداونداسبخودرافروختهبود.

راخودشدرجشنحضورنداشت؟چ

رفتامادرمقابلاصرارکلیگفت:درابتداادموندازپاسخدادنبهاينسوالطفرهمی

64“.آخرمنپیراهننداشتم”

 بازنشستگی و بشارت

گیریهستند:يکیچالشگذشتنازهمهچیزخوددردوپديدهدرآمريکاهمزماندرحالشکل

رسانیدنسه انجام به رشدراه به ديگریجمعیترو و تحققماموريتبزرگاست، مخويشدر

هایدرآمدرافتحکرده،اکنوندرسراشیبیبازنشستگیهستند.مسیحیاناستکهقله65“بازنشستگان”

اينتواننددرتحققرويایخاصآمريکايینقشداشتهباشند؟آيااساساًدراينگروهسنیچگونهمی

مقدسدارد؟ابروياانطباقیباکت

شوند؟مقدسچنینافرادی]بازنشستگان[ديدهمیدرکدامقسمتازکتاب”پرسد:رالفوينترمی

آياموسیبازنشستهبود؟پولسچه؟ياپطرسويوحنا؟آيادرجريانجنگ،افسرانارتشبازنشسته

سالگیدارفاتیراوداع91قبلازاينتوضیحدادمکهآزؤلدساندرزتازمانیکهدرسن66“شوند؟می

سالگیهرسال89سالگیتا71نمود.اوازسنکردوموعظهمیگفت،بهنقاطمختلفجهانسفرمی

برابهرشتهتحريردرآوردهبود.يککتا





                                                 
 خواهد.؛ آ چنه خدا از ما مینورم لوییس 64
های مطرح در پیرشفت و ارتقا خدمت مس یحی مترکز بر افراد میانسال و اس تفاده از آ هنا که اولنی ویرایش این کتاب اجنام شد یکی از هممرتین اسرتاتژی 992:از  65

برای هزاران نفر الهام خبش بوده است چنان که تصممی گرفتند به جای آ نکه  01:02در راس تای تمکیل فرمان ماموریت بزرگ بوده است. خسنان پولس در اعامل 

لیکن این چزیها را به ”گوید:به هدر بدهند آ ن را وقف حتقق ماموریت بزرگ منایند. پولس می“ ابزنشس ته”عنوان  زندگی خود را در زمنی گلف ای در حال ماهیگریی به

ام که به بشارت فیض خدا شهادت ارم ات دور خود را به خویش به اجنام رسامن و آ ن خدمیت را که از خداوند عییس ایفتهدشامرم بلکه جان خود را عزیز منیهیچ می

جتهیزی منودن مس یحیان بزرگسال اب اطالعات و  هجت finishersمراجعه کنید.برانمۀ  www.finishers.gospelcom.netهجت کسب اطالع بیشرت به وب سایت “دمه.

 finishers”گویند:عنوان شغل دوم طرایح شده است. آ هنا در تبینی دید روحاین خود می های خدمیت به شلک پاره وقت ای حیت بهها هجت کشف فرصتچالش

ترین نسل ساملرتین و تعلمی ایفته Boomersهاست. خودش در میان متام ملت برانمۀ اتمنی اطالعات الزم در راس تای پیوسنت مردم به خدا و غریت او برای جالل انم

هایی گرانبها به توانمی آ هنا را چون گنجهستند و خواهند بود. این نسل، پر جتربه، اکر آ زموده و ذخاخری ارزمشندی از اس تعدادها هستند. ما می empty –nestersدر 

 “همی.مس یح تقدمی کنمی ای آ انن را از دست بد
 رالف وینرت؛ دام ابزنشس تگی. 66

http://www.finishers.gospelcom.net/
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 سالگی، چهار برابر بود 66قدرت سيمون در 

اونکتهدويستسالقبل،چارلزسیمونشبانکلیسایتثلیثاقدسدرکمبريجبود ایهرچند.

بعدازبیستو1817خودفراگرفت.درسال“بازنشستگی”دردناکاماعمیقازنگرشخدابهمقولۀ

پنجسالخدمتدرکسوتشبانکلیسایتثلیثاقدس،سالمتجسمیاوروبهافولنهاد.ویبسیار

کناره کار ادامۀ از مدتیطوالنی داشتبرای تصمیم و بود موولضعیفشده هندلی کند. 67گیری

داستانزيبایآنچهراکهخداباسیمونانجامداد،اينگونهنقلکردهاست:

پشتسرهایگوناگونوشرايطناامیدکنندهدرطولسیزدهسالگذشتهنابسامانی ایرا

گذاشتهبودواکنوندرآستانۀشصتسالگیقرارداشت،امابیآنکهکوچکتريننشانیاز

نیجسمیدراوديدهشود،ناگهانتصمیمبهکنارهگیریازخدمتگرفت.ویعازمناتوا

سال در ببیند... را آنجا برایآخرينبار تا رويدادیشگفت1819اسکاتلندشد انگیز،،

بهنحوملموسو”گويدهنگامعبورازمرزاشراعمیقامتحولساخت.خودمیزندگی

شددرستمانندآنزنیکهدامنردایخداوندمارالمسغیرقابلانکاریقوتمناحیا

ایعینیبدانگونهکهدرکالممرسوماستاتفاقنیفتاداماخواستومعجزه“کردهبود.

برایاوآشکاروعیانبود.مشیتالهیکامالً

بودکهتااومی باخودعهدکرده گفتقبلازآنکهتصمیمبهترکخدمتبگیرد،

ب خودرسیدن عمر سبت وارد آن از بعد و کند فعالیت مجدانه سالگی شصت ه

تورا”گويد:رسیدکهخداوندوموالیاومی]بازنشستگی![بشود.امااکنونبهنظرشمی

بهحالخودتواگذاشتم،چونبهشدتباانديشۀرهاکردنکار،سرگرمبودی.واينک

امابهایکهباخودعهدکردهایرسیدهبهمرحله بودیودرتصمیمخودراسخهستی،

عوضآنبايدقوتخودراتاواپسینساعتعمربهمنتقديمکنی.پسمندوبرابر،

سهبرابروحتیچهاربرابربهتوقوتتازهخواهمبخشیدتابلکهبهخاطرآنتصمیماز

68“منعذرخواهیکنی.

 به را خود نگاه مسیحیان از سبت”بسیاری دوختهزند“ تفريح،گی کردن، استراحت ــــ اند

مسافرتوامثالهمـــيعنیجانشینزمینیودنیویآسمان،چراکهزندگیبعدازمرگراباورندارند.

هایدرذهنیتآناناينتفکرنقشبستهاستکهبايددرهمیندنیابهخودمانپاداشبدهیمچونسال

                                                 
67

 Handley Moule  
68

های بردابری: اس تقامت تزلزل انپذیر جان نیوتن، چارلز س میون و ویلیام ویلربفورس اثر جان پایپر. و نزی مهچننی کتاب ریشه. هندیل. یس. یج. موول؛ چارلز س میون 

 مراجعه کنید. www.DesiringGod.orgلیت توانید به وب س برای کسب اطالعات بیشرت در خصوص س میون می

http://www.desiringgod.org/
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کرده کار جاودانزيادی آرامی وايم. نامربوط موضوعی آنها نظر در مرگ از بعد شادمانی و ی

پاداشغريبیدوختهسرايیياوه چه بر را خود نگاه مسیحیان که وه بیستسالایبیشنیست. اند!

هاانسانرادربرخواهدفراغتواستراحتدرحالیکهدربحبوحۀايامآخرکهپیامدهایآنمیلیون

باریاستبرایپاياندادنبهآخريندورمسابقهاند.چهراهتاسفانشنیدهگرفتکههنوزپیغامخدار

بهکمالرسانیدهودرنهايتايستادندرحضورپادشاهیکهخودبهطريقیمتفاوتد ورخويشرا

است.

 چرا مانند ريموند لول نباشيم؟

خانواده1235ريمونداللبهسال اهالیپدر از جزيرۀایسرشناسوصاحبنام واقعدر الما

بی جوانیبا ايام در زندگیاو بهجهانگشود. ديده اسپانیا در عیاشیسپریمايورکا باریو بندو

شد،تااينکهپنجرويایآسمانیچناناورامتحولساختکهمابقیعمرخودراوقفمسیحکرد.می

عنوانمبشرراهیکشورهایاسالمیدربهاودرابتدامَنِشراهبانراپیشهساخت،اماديرینپايیدکه

دراروپابهشمالآفريقاشد.اوزبانعربیرابهخوبیآموختبهنحویکهدرسنهفتادونُهسالگی

تدريسآنمشغولشد.

درآرامشبه شاگردانودوستاناوبهطورطبیعیانتظارداشتندکهویايامکهولترا

بکذراند.امااللچنینآرزويینداشت.اومايلنبوددرمقاممطالعهومصاحبتبااطرافیان

عنوانيکمبشرازدنیابرود.معلميافیلسوفدارفانیراوداعگويد،بلکهآرزوداشتبه

“...کسیکهحیاتداردنخواهدمُرد.”شعاراللاينبود:

می تامالتاو در سنینکهولتب”خوانیم... در مردم ایخداوند، کاهشطبیعیآه ا

گرمایبدنوافزودهشدنسردی،آرزویمردندارند.امااگراينارادۀتوباشد،خادمت

اگرتوبهمرگویارادهکرده دهددرآتشمحبتایاوترجیحمیآرزویمردنندارد.

“بمیرد.

همانخطراتومشکالتیکهاورامجبورکردعلیرغممیلخودازجنوابازگردد،

مشوق در شمالآفريقا به سفریديگر 1314ویبرایانجام کاهش”گرديد. وجود با

،آتشمحبتواشتیاقاونهفقطسردنشده“بدنوضعفدورانکهولتگرمایطبیعی

می شعله فروزانتر بلکه کوچکبود، گروه با ديدار تجديد آرزوی تنها نه وی کشید.

بلکهمشتا داشت، را باايمانداراندرآفريقا او قبدستآوردنتاجافتخارشهادتبود.
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آگوستواردبوگیاشدوقريببهيکسالدر14قلبیآکندهازاحساساتپرشوردر

حلقۀکوچکايماندارانخدمتکرد.میان

يک ومشتاققرارگرفتندرصفشهیدانمسیح، سرانجامخستهازتنهايیوانزوا

عنوانهمانمردیکهيکباراوراازشهربیرونرابهروزواردبازاراصلیشهرشدوخود

راندهبودندبهمردممعرفیکرد.عملکرداوشبیهايلیابودکهخودرابهسپاهاخابنشان

هایخودادامهداد!اللدرمقابلجماعتايستادوبهآنهاهشداردادکهاگرهمچنانبهراه

واهدشد.سپسبامحبتوبهزبانساده،حقايقدهند،خشموقهرخدابرايشاننازلخ

عکس نمود. بازگو برایايشان نفرتیرا خشمو با آنها نبود. انتظار از دور العملمردم

برانگیختهازتعصبوناتوانیدرپاسخدادنبهاو،برویهجومآوردندواورابهبیرون

فقتپادشاه،ویراسنگسارکردند.کمبامواازشهرکشانیدند.درآنجاطبقحکميادست

69رخداد.1325ژوئنسال31ايناتفاقدر

هنگامیکهاللزندگیخودرادرراهمسلمانانشمالآفريقافداکرد،هشتادسالداشت.باقلبی

مسیحومشتاقبراینسل درتحملمصايبوتشنگیعمیقبرایمالقاتبا شکیبا ــــ هایآينده

تواندرککردکهچراسربازانصلیبپیشازکسب(.نمی21:19درمرگخود)يوحناجاللدادناو

گذاری،مايلبهبازنشستگیهستند.آخرينپیروزیوياواردشدنبهجشنتاج

 برای سفرهای بشارتی“ تخفيف ويژه”

ادامننمی هفتادسالگیکماکانبهحرفهوشغلخود بايدبعدازشصتوپنجيا مهگويمکه

می بلکه پنجسالگیمیبدهیم، سنشصتو ما تواندگشايشفصلخواهمبگويمبرایبسیاریاز

 همان با را خود ما اگر و زندگیباشد. نیّت”جديدیدر ذهنهاینجاترنج“ کرده، مجهز دهنده

ينفصلهایبرتریوبرتریخدااشباعنمودهباشیم،آنگاهوقتوتوانخودرادراخويشراباراه

متفاوت خیلی سرمايهپايانی برويم آمريکايی رويای سرنخ دنبال به بخواهیم که زمانی از گذاریتر

میلیونکرده ايم. انسان نشسته”ها باز به“ جهان نقاط اقصی مختلفدر کار صدها انجام برای بايد

پارککنیدواز وسايطنقلیهخودرا ازسفربگويیم! اما بلیط”تخفیفويژهوخدمتگرفتهشوند.

کنندپروازکنید.باشدکهامتیازدروکردنهاتعیینمیآژانسبههرنقطهکه،استفادهکرده“ارزانقیمت

خجستهخواهیبودزيرا”محصولدرسرتاسرجهان،روشکسبمنفعتدرتمامايامعمرماباشد.

(.14:14)لوقا“عطاخواهدشدجزاندارندکهتوراعوضدهندودرقیامتعادالن،بهتو

                                                 
 ساموئل زومیر؛ رمیوند لول خنس تنی مبرش در میان مسلمنی. 69
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 “به دست آدمخواران کشته خواهی شد”

رويم.نقشۀمسافرتاوبهجزايردريایجنوبمورداعتراضبرخیيکبارديگربهسراغپیتونمی

؛وپیتونپاسخداد:“بهدستآدمخوارانکشتهخواهیشد”گفتند:مسیحیانقرارگرفتکهبهاومی

هایخاکی.درروزعظیمدکهبدنمخوراکآدمخوارانشودياکرمبرایمنتفاوتیندار

قیام شباهتبدنمنجیِ به و بهسالمتجسمشما جسممننیز خواهدرستاخیز، کرده

71بود.

اند،آخرينمسیحیدرحالیکهبهآسمانچشمدوخته“بازنشسته”هابیندکهمیلیونوقتیدنیامی

کنند،آنگاهبرتریوجاللخداخواهدسانیدنپیغامخدابهسايرينمیتوانخودراباشادمانیوقفر

هایمجللواعیانیدرخششنخواهدداشت.درخشید.جاللخدادرزندکی

 از انکار نفس سخن نگوييد

مسیحتمامیاعضایکلیسایخودرا،ازجوانترينتاپیرترينفرد،بهزندگیدرشرايطزمانجنگ

گويدکهگامنهادندرپوشیمیکند.اوبهصراحتوبدونپردهبزرگدعوتمیحینانجامماموريت

خواهیمحرفیازانکارنفسدرمیانباشد.برایمااينمسیر،خالیازدردورنجنیست.لیکنمانمی

اند،هايیکهمبشرينبهخاطرانجیلتحملکردهوجوداينهمهشهاداتمختلفاززحماتوعذاب

ازتحملزيانبسیار تقريبادرهمۀآنها هایسنگیندرعینشادیوافرسخنبهمیانعجیباست.

آنانکهرنجبسیارکشیده کردنجانخودبرایآمدهاست. اغلبازوجدوشادیعظیمدرفدا اند،

ند.کنديگرانصحبتمی

جانيکانسانقابلبهيقینهیچشادیدراينجهانباشادینجاتدادن”گويد:لوتیمونمی

ترينزندگیاينبانو،زيباترينوشادمانه”شروداِدیدرمورداِمیکارمايکلگفتهاست:“قیاسنیست.

ساموئلزويمربعدازپنجاهسالخدمت)واز“ام.نمودايثاروفداکاریدرنوعخودبودکهمنديده

گردد.چقدرخوشحالنبهسویمنبازمیشادیعظیمآ”گويد:دستدادندوفرزندجوانخود(می

میمی اگر کنم.شدم تجديد دوباره خدمترا سالهای آن تمامی توانستم ديويد“ و تیلور هادسون

71“ام.منکههیچفداکارینکرده”گفتند:لیوينگستونهريکمی

اخودراانکاردرمیاناينمطالب،منآموختمکهراهمحبت،راهانکارنفسوراهشادمانیاست.م

گرايی،وخودخواهیرهاشويموقبلازهرچیز،ابتداملکوتخداکنیمتاازقیدلذاتگناه،تجملمی

                                                 
 .جان. یج. پیتون 70
 .جان پایپر؛ فراید جنگ علیه ذلت گرایی مس یحی 71
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خواهیم.ماجاللعظیممسیحراراطلبکنیم.مابهترينوبزرگترينخیروصالحرابرایديگرانمی

بهآشکارمی -کفايتکاملخوداعالممینجشادیوعنوانبزرگترينگکنیموتعالیوبرتریاورا

نمايیم.

يابدکهبیشازهرچیزديگررضايتوخرسندیخودرادراوبجويیم.وخداهنگامیدرماجاللمی

برتریجاللخدازمانیبادرخششبیشترمتبلورخواهدشدکهباشادیورضايتخاطرزحماتو

هایخدمتدرمحبتراتحملکنیم.رنج
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 خشدومب






دربشارت،خدارابرترقراردهید






موريتضرورتوماهیتمأ
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۴فصل





 برتری مسيح در مقام واالترين

 بخش هدف ايمان نجات


مقدسبرتفوقوبرتریخدادرخدمتبشارتتاکیدداردواينامرراازطريقمحوريتکتاب

قیقتشکوهمندیکهدرعهدجديدمکشوفدادنبهبرتریپسراو،عیسیمسیحتايیدکردهاست.ح

بخشتنهابراومتمرکزاست.اينشدهايناستکهاززمانتجسمپسرخدا،تمامابعادايماننجات

(مکشوفوشناختهشدهنبود.امااکنونبرمامکشوف31:17)اعمال“هایجهالتزمان”حقیقتدر

بهاطاعتايماندرجمیعامتها”اينماموريتشدهکهمسیحمحوراصلیماموريتکلیسااست.هدف
(.اينبُعدنوينیبودکهباآمدنمسیحآشکارشد.خداباقراردادن5:1باشد)رومیانمی“خاطراسماو

اوراجاللبدهد.بخش،ارادهکردکهمسیحدرمحوريتايمانآگاهانهونجات

 طرح يک پرسش

می فصل اين در سوال اين به اينخواهیم به برتریمسیح آيا که بدهیم پاسخ متداول و کلی

س سه بطنخود اينپرسشدر نجاتاست؟ راه او تنها قرارمعناستکه ما برابر در را والديگر

دهدکههريکدرتبیینماهیتخدمتکلیسایعیسیمسیحبسیارحیاتیوسرنوشتسازهستند.می

شود.بهپرسشاصلیمنتهیمیپاسخافرادمختلفدراينفصلدرنهايت

آياهرانسانیعذابدهشتناکخشمخداراتجربهخواهدکرد؟
کنندکهمسیحتنهاامیدبشريتاست،امامجازاتابدیناشیازايمانبسیارندکسانیکهتاکیدمی

کههرگزبرخیادعادارندکههمگاننجاتخواهنديافتحتیکسانی72کنند.نیاوردنبهاوراانکارمی

عنوانمثالواعظونويسندۀمعروفجورجمکدانلداگرچهدراند.بهدرموردمسیحچیزینشنیده

هایاخیربهوفوردرآمريکاچاپومنتشرديدهازجهانفروبست،اماآثاراوکهدرسال1915سالت

                                                 
“ سوالات همم در مورد هجمن”عنوان کیفر جاوداین منکرین خدا به این منبع مراجعه کنید:  دوزخ به هجت برریس بیشرت در خصوص احنراف اخری از اعتقاد اترخیی به 72

آ ن سوی خرب خوش: ”اثر دی. ای. اکرسون / “ روایرویی مس یحیت اب پلورالیسم )کرثت گرایی( دیین”اثر رابرت پیرتسون / “ هجمن در حمامکه”اثر آ جیت فرانندو / 

اثر رابرت “ هجمن زیر آ تش”اثر رابرت پیرتسون و ادوارد ویلیام فاج / “ هجمن از دو دیدگاه”اثر اری دیکسون / “ آ موزۀ عییس در ابرۀ هجمنهای معارص در قبال چالش

 پیرتسون و کریس مورگان. 
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 اوجهنمرا يونیورسالیسمداشتهاست. تاثیربسزايیبرتفکر است، کردنبرایشده معنایکفاره به

تقدسمی73خويشتن تمامو عدالتخدا جهنم در او، ديد از میاندانست. از را بشر نوع گناهان

.همهنجاتخواهنديافتوجهنم74سازدداردوازاينطريقخداهرانسانیراواردجاللمیبرمی

منزلگاهابدینیست.

زنجاتنیافتهاستپسمجازاتابدیدرکارنخواهدگويندازآنجاکههیچکسهنوبرخینیزمی

بنابراينهیچبی برد بینخواهد از منکرينمسیحرا تمام آتشداوریخدا چون ايمانیوجودبود

بلکههمان جهنميکمکانابدیبرایمجازاتنیست، تجربهکند. نخواهدداشتکهکیفرابدیرا

خاصیچونکالرکپیناک،جاناستات،ادواردفاجوبرخینابودیوهالکتغیرايمانداراناست.اش

75کنند.ديگردراينمسیرحرکتمی

بنابراينپرسشمابايداينباشدکهآيااساساکیفرابدیوجوددارد؟آياممکناستکهشخصی

یناشیازخشمخداراتجربهکند؟برایهمیشهازمسیحبريدهشودوعذابجاودان

انجامدادبرایامروزماضروریاست؟آياآنچهمسیح
گويندکهعنوانيگانهامیدبرایبشريتقبولندارند.آنهامیامروزهبسیارندکسانیکهمسیحرابه

هایديگریبرایمسیحصرفاتدارکخدابرایمسیحیانبودهاست.امادرارتباطباسايرمذاهبروش

وتحصیلسعادت بنابراينآنچهمسیحانجامداد،پذيرفتهشدندرحضورخدا جاودانیوجوددارد.

یغیرمسیحیانهیچضرورتیندارد.برایقاطبۀمسیحیانکاربرددارد،امابرا

میانمذاهبمی عالمالهیاتمسیحیدرخصوصتفاوتموجود جانهیک، همگی”گويد: آنها

 هم با تاکیداتخاصخود در تنها يکديگرند. با موازی و تفاوتدارند.برابر اين“ مسیحیت]در

                                                 
73

 Self-atonement 
74

نی مراجعه کنید. او در خبشی از موعظۀ خود در آ ن کتاب در کتاب خلقت در مس یح به کوشش روالند ح“ عدالت”عنوان مثال به موعظۀ مک داندل اب مضمون  به 

کند ات خملوقات خویش را برهاند. و به خاطر ذات عادل خود کیفر گناه به منظور اصالح و جربان است. خدا به حسب ذات حمبت خود، گناه را جمازات می”گوید:می

دیدگاه مک داندل را در خصوص عدالت الهیی، خود جربان گری، و یونیورسالیسم به طور “ خش نودی خدا”من در کتاب خودم به انم “ زداید.گناه را از خلقت می

 ام. )جان پایپر(مبسوط مورد حتلیل و نقد قرار داده
75

ار اخالیق مورد سوال من ابور سنیت جمازات ابدی را به دلیل مالحظات تعصب آ مزی الهیایت و انزج”گوید:پیناک می“ مخمصه الهیایت.”الکرک پیناک و دلوین براون؛  

توامن بپذیرم که خدای حمبت خواس تار رجن و عذاب جاوداین مردمی است که در این زندگی فاین و مقدیس نداشت. منیدمه. گرایش من در ابتدا بسرت کتابقرار می

مقدیس هجمن در واقع هالکت و نند که منظور از آ موزۀ کتاباند.... اکنون زمان آ ن است که مس یحیان اوجنلیاکل قدم جلو گذاش ته و اعالم ک حمدود مرتکب گناه شده

“ آ تش سوزاننده”مبحث چهار دیدگاه در مورد هجمن؛ اثر ویلیام کراکت / “ نگرش رشطی”توانید مراجعه کنید: مهچننی به این منابع می“ انبودی است نه عذاب جاوداین.

به حلاظ عاطفی مفهوم عذاب ابدی برای من قابل حتمل ”خوانمی: اثر دیوید ادواردز که در خبشی از آ ن می“ س تاتمباین اوجنلیاکل و پاخس جان ا”اثر ادوارد ویلیام فاج / 

-ای را مطرح کرده و ادامه میاو سپس مباحث چهار گانه“ آ نکه در زیر فشار آ ن در مه شکس ته نشود.تواند اب این تفکر زندگی کند یبدامن انسان چگونه مینیست. منی

مقدس است.... من در این خصوص مقدس به هالکت و انبودی و کیفر ابدی گناه، یک ابور سنیت به منظور گردن هنادن به اقندار کتاباشارات مس تقمی کتاب”دهد:

-این خصوص بر مبنای کتاب ها درشوم. اما از گفتگوی رصحی و روشن میان اوجنلیاکلنگریش جزم اندیش ای تعصب آ مزی ندارم بلکه اب قید احتیاط به آ ن نزدیک می

 “مقدیس ابید در دیدگاه خود نسبت به کیفر ابدی حلاظ کنمی.عنوان یک تناوب کتاب کمن. مهچننی اعتقاد دارم که هالکت متامی رشیران را دست مک بهمقدس حامیت می
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يکیازروش برترنیستبلکهصرفا يکباور نبايدبههاینجاتورستگاریمیديدگاه[، ما باشد.

 که باشیم داشته روزی به چشم بايد بلکه باشیم جهانی واحد مذهب يک وحدت”دنبال روح

فزاينالفرقهبین نحو به کرده، متحول عمیقا را مسیحیتکنونی تاثیردهای، مذاهبجهان ساير ایبر

76“بگذارد.

براینجاتابدیبوده تدارکخدا داد، آنچهمسیحانجام بايدبپرسیمآيا اينبدانمعناستکه

هاونهفقطمسیحیان؟است،برایتمامانسان

آياايمانداشتنآگاهانهبهمسیحضروریاست؟
مبشريناظهارمی دقیبرخیاز بهطور بهمسیحقوصريحنمیدارندکه ايمانآگاهانه دانندآيا

بخشسايريننیزبدونانکارکردنواقعیتداورینهايیوضرورتکارنجات77ضرورتداردياخیر؟

درچیزیامادرعینحالکسانیراکههرگز،مسیحيگانهامیدبشريتاست،آری”گويند:مسیح،می

عنوانمثالبه“کهمسیحهیچاعتراضیبداننداردنجاتخواهدداد.اند،ازطريقايمانیۀاونشنیدهبار

استکهمشابههمینبحثرادرارتباطبامقدسین78هايیمیالرداريکسوننمايندۀبرخیازاونجلیکال

میعهدعتیقمطرحمی آنها نشنیدهکنند. بشارترا که ممکناستگويندبرخیافراد بیآنکه”اند،

79“نهوتوامباشناختازمفهومنامعیسیداشتهباشندازمواهبمرگاوبرخورداربشوند.اعتقادآگاها

                                                 
76

ذاهب. هیک گفتار خود را در کتاب مذکور اب نقل عباریت از هباودا حبیث پریامون مس یحیت و سایر م“ هر راهی را که انسان برگزیند از آ ِن من است.”جان هیک؛  

های جانیب ا برگزیند، مهه از آ ِن پذیرم چرا که حیت اگر راهبه هر طریقی که انسان به من تقرب جوید او را می”برد:گیتا ]کتاب مذهیب هندوییسم. )مرتمج([ به پااین می

“ صدای انهامهنگ؛ نقدی بر پلورالیسم دیین و مسالۀ حقیقت”زی پاخس مس تدل در قبال آ ن به این منابع مراجعه کنید: به منظور برریس افاکر هیک و ن“ من هستند.

اثر دانرز گراو / جان ِپری ، منشی سازمان لکیسای هجاین و بشارت وابس ته به سازمان وحدت لکیساهای اصالح “ روایرویی اب پلورالیسم دیین.”اثر هارودل نتلند / 

امی که به عییس مس یح امیان بیاورمی. این امیان تبلور عیین اعامتد خشص به خدا، تسلمی بودن به اهداف او و ما فرا خوانده شده”نوشت:  918:در لندن به سال شده 

ا از ملکوت خدا به دور هستند. هامنطور که دکرت توامن ابور کمن که آ هنام و منیتقدمی کردن خود به درگاه اوست. چننی امیاین را در میان پریوان سایر مذاهب شاهد بوده

گریند.افرادی که در روز شوند بلکه به خاطر امیان خویش مورد قضاوت قرار میهای اعتقادی خود داوری منیمردم به خاطر حصت آ موزه’... نویسد:اس تاریک می

 International Review ofاین قسمت به نقل از نرشیۀ “‘ کنند. ران را حمبت میشوند کساین هستند که اب امیان به حمبت خدا، دیگداوری وارد ملکوت خدا می

Mission  آ ورده شده است. 918:اکترب  096شامره 
که خدا  من اعتقاد دارم که اکرث مس یحیان پاخس روش ین برای این پرسش ندارند.... حقیقت این است”گوید:دیوید ادواردز. مثال جان اس تات می“ مباین اوجنلیاکل” 77

که هرگز پیغام در کنار هشدارهای جدی در رابطه اب مس ئولیت ما در قبال پاخس به دعوت اجنیل، به طور رصحی و مشخص مکشوف نکرده است که چگونه اب کساین 

 منابع دیگر عبارتند از:“ اند رفتار خواهد کرد.اجنیل را نشنیده

William. V. Crocket & James G Sigountos: Through no fault of their own. 

Timothy Phillips & Aida Besancon Spencer & Tite Tienou:Prefer to leave the matter in the Hands of God.  
78

شارت را های است که معتقد هستند کساین که هرگز ب ها از اوجنلیاکلشامل بریخ نقل قول Crocket & Sigountosاز “ آ هنا هیچ تقصریی ندارند.”کتاب  

-اند جزو هالکنی میکساین که پیغام اجنیل را شنیده و آ م را رد کرده”اند در واقع از طریق ماکشفۀ عام خدا رس تگار خواهند شد. اس تنتاج آ هنا از این قرار است:نشنیده

(. ::9خدای زنده ابزگشت کنند )اول تسالونیکیان  های ُمرده خود دست بکش ند و به سویابش ند. کساین که نور ماکشفه عام بر ایشان اتبیده است ابید از بت

اعالم حقیقت در ”توانید به کتاب در پاخس به این دیدگاه می“کند.شود که عقاید رشک آ مزی خود را ترک کنند اما به جنات قطعی آ انن مکک منیماکشفۀ عام موجب می

 اثر آ جیت فرانندو مراجعه کنید.“ حمبت
هامن رساهل مبنای حبث خود قرار داده است. عنارص  1:آ یۀ  2:م خدا در طبیعت را به نقل از فصول اول و دوم رومیان و نزی ابب میالرد اریکسون ماکشفۀ عا 79

( 2شد. اب( اعتقاد به اینکه انسان موظف به اطاعت اکمل از احاکم این خدا می0( اعتقاد به یک خدای قادر و نیکو. :در طبیعت عبارتند از: “ پیغام اجنیل”اصیل 

تواند برای ( تشخیص این واقعیت که خود او منی1ابشد. آ گاهی از این حقیقت که او قادر به اطاعت اکمل از معیارهای خدا نیست و به مهنی علت مقرص و حمکوم می
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انسان که ضرورتیدارد اساسا آيا مطرحکنیم: اينسوالرا بهبنابراينبايدصريحوروشن، ها

جۀتوانددرنتیخاطررسیدنبهنجاتورستگاریابدیدرموردمسیحبشنوند؟وآياامروزکسیمی

کارمسیحنجاتبیابدباوجودیکههرگزفرصتشنیدندرمورداورانداشتهاست؟

می میپسمالحظه سوال ما وقتی که کنید که بشريتبرای”کنیم امید يگانه مسیح عیسی آيا

ايم:درواقعسهپرسشرامطرحکرده“رستگاریاست؟

 کرد؟آياهرانسانیعذابدهشتناکخشمخداراتجربهخواهد .1

 آياکارمسیحروشضروریخدادرتدارکنجاتابدیاست؟ .2

 آياالزماستکهمردمحتمادرموردمسیحبشنوندتابتوانندنجاتيابند؟ .3

 احساس فوريت

االتسهگانۀفوقبسیارمهموسرنوشتسازاستچراکهدرؤمقدسبههريکازسپاسخکتاب

 رشته است ممکن منفی پاسخ يک مورد ببرد.هر میان از را بشارت امر در فوريت احساس

هايیماننداريکسونتمايلیبهقطعايناحساسفوريتندارندوديدگاهايشانبههیچوجهاونجلیکال

شود.آنهابهجایتاکیدبرلزومموعظهدربندینمیبانگرشهیکيامکدانلددريکرديفطبقه

میعنوانيکاولويتبسیابارۀمسیحبه اصراردارندکهنجاتورستگاریهرانسانیرا توانرمهم،

شنیدندرموردمسیحانتظارداشت.جداازمبحث

بههرحالهنگامیکهشخصباورداردکهشنیدنپیغامانجیلتنهاامیدبرایرهايیازکیفرنهايی

ديدگاه است، رخصوصضرورتآنهایمتفاوتیدگناهوزيستندرشادیابدیجاللفیضخدا

ادعایويلیامکراکتوجیمزسیگونتوسکهمی اما دارد. مسیحیتلويحی”گويندوجود )کسیکه“

برای“انگیزۀخودرا”بدونشنیدندرموردمسیحوبهصرفمکاشفۀعامنجاتيافتهاست(بايدعمال

                                                                                                                                                 
پذیرد و مورد س پارند میکه خود را به رمحت او می ( امیان داشنت به رحامنیت خدا و اینکه او مهۀ کساین8جربان ای فدیه کردن این گناه چزیی به خدا تقدمی مناید. 

کند آ ای از معل فدیه کنندۀ خدا حمروم خواهد بود و از مواهب مرگ مس یح، دهد. بنابراین کیس که به این مواهب امیان دارد و بر اساس آ ن معل میآ مرزش قرار می

اگر  کرده است.... اگر چننی ابشد وامر به احامتل زاید در مورد امیانداران عهد عتیق صدق می چه از جزییات آ ن آ گاه ابش ند و چه نباش ند برخوردار خنواهد شد؟ این

توان این اصل را تعممی داد؟ آ ای اند وارث جنات گردند آ ای منیهیوداین عهد عتیق به خاطر حماسن اخالیق انیش از اجنیل مس یحیان اما بدون حمتوا و مضمون آ ن توانس ته

اند مشمول جنات عنوان ماکشفۀ خاص خدا نداش ته توان گفت کساین که از زمان مس یح به اینطرف هیچگاه فرصت شنیدن پیغام اجنیل را بهل منیبر اساس مهنی اص

اب قید احتیاط  او در اینجا“ توانستند در قبال برخورداری ای عدم برخورداری از جنات، عادالنه مس ئول قلمداد بشوند؟خواهند شد؟ در چه زمینۀ دیگری آ هنا می

خبش از خدا بر اساس  گوید بس یار اندک و اناکیف است اما به هر حال بر یک معرفت جناتآ چنه پولس در رساهل به رومیان می”دهد:حرکت کرده است چون ادامه می

اند امیدی ای برای کساین که هرگز نشنیدهآ  ” Evangelical Mission Quartelyمیالرد اریکسون؛ ه نقل از “گذارد.رصفا ماکشفۀ عام او در طبیعت حصه می

ابید به مهنی روش اند میآ ندس ته از مرشکنی و خدا انش ناساین که جنات ایفته”گوید:. ای. اچ. اسرتانگ در مهنی راس تا می 918:آ وریل  0شامره “ هست؟ بهل، اما....

خویشنت را تسلمی نقشۀ رمحت خدا که هر چند مبهم اما در طبیعت سایه انداخته است تسلمی  عنوان گناهاکراین یب پناه و یب ایور های عهد عتیق[ به]مانند پاترایرخ

گفت رصفا از طریق شنیدن ای خواندن الکم خدا است که دعوت به این دیدگاه اب نگرش متٲهل برجس ته چارلز هاج منافات دارد که می“ کرده و جنات ایفته ابش ند.

 مند. جدل دوم.نظامشود. الهیات جنات، موثر واقع می
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می آنها نیست. حقیقت طنین بدهد، افزايش دادن نوگروبشارت اين بشارتگويند ناشنیده،يدگانِ

يک”واگرماقصدداريمبهآنهادسترسیپیداکنیم،“مشتاقانهدرانتظارشنیدن]دربارهخدا[هستند.”

81“کلیسایقویالزماستتاخداراجاللبدهدوبشارترابههمسايگانغیرمسیحیخودبرساند.

عایآنهاصرفاتالشیبیهودهبرایقویجلوهدادنتوانمازبیانايننکتهصرفنظرکنمکهادامامننمی

يکديدگاهضعیفاست.چهاگرمردمبتوانندبدوننیازبهشنیدندربارۀمسیح،نجاتپیداکنندپس

بشارت،ديگرلزومینخواهدداشت.ضرورت

ب دارد. مطالببیشتریوجود بايدگفتکههنوز بهسواالتسهگانۀفوق، توجه ايدبنابراينبا

بلکهدستاذعانداشتکهمهم بهحفظضرورتبشارتنیست، تمايلما اينمیان، تريننکتهدر

دهد؟مقدسدراينخصوصچهتعلیمیمیيافتنپاسخاينسوالاستکهکتاب

مقدسیاست.ازديدمنسواالتسهگانۀموردبحثهایکتابهدفمندراينجامراجعهبهداده

بتداشتهباشند.منامیدوارمبتوانماثباتکنمکهعیسیمسیحتنهاامیدبشريتبرایمابايدپاسخیمث

االتسهؤرستگاریونجاتاست.بدينمنظورسهدستهازمتونکالمخداراکهارتباطمستقیمباس

ام.برخیاظهارنظرهانیزهمچنانهمراهماخواهندبود.گانهدارندسرلوحهقرارداده

 دی جهنمعذاب اب

اينانبهجهتحیاتوبسیاریازآنانیکهدرخاکزمینخوابیده اما اندبیدارخواهندشد،

(2:12)دانیالجاودانیوآنانبهجهتخجالتوحقارتجاودانی.

رسدکهدرندارد،امابهنظرمی“جاودانی”هموارهمعنایolamدرستاستکهواژۀعبریکامالً

مرگواينمتنهمینکار از خجالتبعد يکانفکاکقطعیمیانشادیو به که چرا دارد را برد

 چنانکه دارد. اشاره حیاترستاخیز همانطور دارد، حقارتجاودانیوجود نیزخجالتو جاودانی

وجوددارد.

اوغربالخودرادردستداردوخرمنخودرانیکوپاککردهگندمخويشرادرانبارذخیره”

(.اين17:3/لوقا12:3)متی“خواهدسوزانیدپذيردآتشیکهخاموشینمیولیکاهرادر،مودخواهدن

آتشیکهخاموشی”سخنانيحییتعمیددهندهدراشارهبهداوریعیسیدرپايانجهاناست.عبارت

پذيردنمی هرگزخاموشنمی“ لهیبسوزانیاستکه به بنابراينيکعذاببیپاياشاره و انشود

موردتاکیدقرارگرفتهاست:48-43:9خواهدبود.اينحقیقتدرانجیلمرقس

                                                 
 “آ هنا هیچ تقصریی ندارند.”؛  sigountosکراکت و  80
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بهتراستکهشلداخلحیاتشویاز تورا ببُرزيرا بلغزاندآنرا پسهرگاهدستتتورا

اينکهبادودستواردجهنمگردی،درآتشیکهخاموشینپذيرد،جايیکهکِرمايشاننمیرد

تورامفیدتراستکهوآتش،خاموشینپذي بلغزاندقطعشکنزيرا رد.وهرگاهپايتتورا

لنگداخلحیاتشویازآنکهبادوپابهجهنمافکندهشوی،درآتشیکهخاموشینپذيرد،

آنجايیکهکِرمايشاننمیردوآتشخاموشنشود.وهرگاهچشمتو،تورالغزشدهدقلعش

ي بهتراستکهبا تورا ازآنکهبادوچشمدرکنزيرا شوی، کچشمداخلملکوتخدا

.جايیکهکِرمايشاننمیردوآتشخاموشینیابدآتشجهنمانداختهشوی،

آشکارابهجهنماشارهداردوآخرينآيهازخجلتو“آتشیکهخاموشینپذيرد”دراينجاعبارت

میعذاببی وارد آنجا به که کسانیحکايتدارد پايان نمیرد”)شوند ايشان کِرم “(. هالکتواگر

گويندزندگیبعدازمرگ،بعدازيکدورۀکوتاهمجازاتدرجهنمبهنابودی)تعلیمکسانیکهمی

می81رسدپايانمی اينآياتديده در خ( آتشیکه بر مکرر پسچرا کِرمیکهشد، و اموشنشود

گويدکِرمايشاننخواهديزازاينپرسشمیکیدشدهاست؟جاناستاتدرتالشبرایگرمیردتأنمی

وآتشخاموشنخواهدشد ايشانبهپايانبرسد.”مُرد زمانیکهمجازاتاعمالشريرانۀ اين82“تا

تاکیدشده8:18شود.بلکهدورانابدیبرایاينامردرمتیشرطياقیدالزمدرمتنانجیلديدهنمی

لغزاندآنراقطعکردهازخوددورانداززيراتورابهتراستکهپساگردستتياپايتتوراب”است:

“افکندهشوی.نارِجاودانیلنگياشلداخلحیاتشویازآنکهبادودستيادوپادر

بلکهبینیمکهاينآتشنهفقطخاموشینمیدراينجامی درواقعنیزمی“جاودانی”پذيرد، باشد.

تکیهبرلغتاينآتشصرفايکآتشتطهی کنند(درچنینتفسیرمیaionionرکننده)کهبرخیبا

شود،عصرآينده،بهنحویکهدرسخنانمتعاقبعیسی،بهويژهدرخصوصگناهنابخشودنیديدهمی

اندبیممکنیدبلکهوازقاتالنجسمکهقادربرکشتنروحنی(.”11:12/لوقا32-31:12نیست)متی

/همچنینلوقا28:11)متی“کهقادراستبرهالککردنروحوجسمرانیزدرجهنمازاوبترسید

لیکنبهمعنایمحوکردنيا“هالککردن(.”4:12-5 نهايیبودناشارهدارد، دراينجابهقطعیتيا

لغتيونانی ساختننیست. apollymiنابود مفهوم خرابی”اغلببه “ دستدادن”يا از “ تلف”و

(.امامفهومنابودی]موردنظرپیناک14:12؛6:11؛17:9؛25:8باشد)متیمی“دستکشیدن”يا“شدن

(.9:1بدیدارد)دومتسالومیکیانرساند،بلکهحکايتازهالکتاومکمَستر/م[رانمی
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خزیاند ات ایشان را به عذاب ابدی، شکنجه بدهد بلکه آ تش داوری خدا، هالاکن را انبود خواهد کرد .... خدا رشیران را برمنی”گویند الکرک پیناک و مک َمسرت می 

  911:مارس  Christianity Today 02نرشیه “ کند که این موت اثین است.حمکوم به انبودی میداوری خود را بر رشیران اعالم و آ انن را 
 دیوید ادوارز؛ مباین اوجنلیاکل.82
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ایملعونانازمندورشويد،درآتشجاودانیکهبرایابلیس:صحابطرفچپراگويداپس”

فرشت و در ايشان و است... شده مهیا او گان جاودانی حیاتعذاب در عادالن اما رفت خواهند

جاودانی مقابلحیات46و41:25)متی“ نقطۀ در آتشجاودانیمترادفعذابجاودانیاستکه .)

بگويیم اگر دارد. حیاتجاودانی”جاودانیقرار ابدیاشاره“ بهسطحیازحیاتبدونجنبۀ صرفا

حق نکردهدارد، ادا 83ايم.مطلبرا بگويیم ابدی”بنابرايناگر کیفر ابديتهیچاشاره“ دوران ایبه

توانبهسادگیگفتکهعاقبتنمی”گويد:ايم.چنانکهلئونموريسمیندارد،ازحقیقتفاصلهگرفته

84“شريرانکمترازابدیبودنفرجامايمانداراناست.

کنیم،مقولۀعذابآگاهانۀابدیباقوتمقايسهمی11:21امکاشفهنهفقطاين،بلکهوقتیمتنراب

ایملعونان”شود:کنیمکهدرآنجابهبزهاگفتهمیمراجعهمی41:25شود.بهمتیگرمیبیشتریجلوه

مطابقباايندقیقاً“کهبرایابلیسوفرشتگاناومهیاشدهاست.ازمندورشويددرآتشجاودانی

ازيکعذابآگاهانهخبردربیانتقديرنهايیابلیساست،شرايطیکهآشکارا11:21شفهمتنمکا

دهد.می

کند،لیکنوایبرآنکسیۀاومکتوباسترحلتمیهرآينهپسرانسانبههمانطورکهدربار”

گريهودا(.ا24:26)متی“.آنشخصرابهتربودیکهتولدنیافتیکهپسرانسانبدستاوتسلیمشود

گويد(ياحتیبراینابودی)معتقدينبهبرایجاللنهايیمقدرشدهبود)چنانکهيونیورسالیسممی

متولدنمی هرگز بود بهتر که شده گفته پسچرا 85شد؟نابودیکامل( يوحنا در با12:17. يهودا از

باشد.میمرتبط28:11درمتی“هالک”يادشدهاستکهباواژۀ“پسرهالکت”عنوان

)مرقس“بوَدعذابجاودانیالقدسکفرگويدتابهابدآمرزيدهنشود،بلکهمستحقهرکهبهروح”

”29:3 برخالفروح(. کسیکه اما شود، انسانسخنیگويدآمرزيده برخالفپسر که القدسهر

سخنان،مغايرباآن(.اين32:12)متی“هرگزآمرزيدهنخواهدشد.درعالمآيندهگويددراينعالمو

گويدافرادگناهکاربعدازتحمليکدورهرنجوعذابدرجهنم،سرانجامديدگاهیهستندکهمی
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 عنوان پیامد ابدی انراس یت نگریس ته است و انبودی را به 16:08های متاخر )مانند جان اس تات( به میت تر نسبت به دیدگاهاساکت مک انیت اب نگریش وس یع 

اب عرص آ ینده در ارتباط است. خصوصیت مامتیز کنندۀ آ ن عرص در قبال عرص حارض، ابدی،  16:08واژۀ جاوداین در میت ”بیند. نتیجه گریی او از ان قرار است:می

دا برای عادالن زمانبندی انحمدود دارد این است که هامن گونه که زیسنت در حضور خ 16:08یب پااین و زمانبندی انحمدود آ ن است. به احامتل بس یار قوی معنای میت 

“ آ هنا هیچ تقصریی ندارند”نقل از کتاب “ جمازات گناه و رد کردن مس یح نزی زمانبندی انحمدود دارد .... آ خرین مرحهل برای رشیران، عذاب آ گاهانه و جاوداین است.

  81:صفحه 
84

  :99:مارس  Christianity today 01در “ حصاد هولناک”لئون موریس،  
85

بود که تودل نیافیت. مرقس به یقنی ابید بگویمی این دور ماندن از خدا )او را هبرت می”گوید:این کتاب جان اس تات می 2:1در صفحه “ مباین اوجنلیاکل”ادواردز؛  

کند نوشد و زندگی میخورد، میخرس ندی می دهد که چرا انساین که ات هفتاد سالگی بهاما توضیح منی“ای بس یار وحشتناک و تبعیدی مداوم است.( واقعه1:::0

 ایفت؟گوید که هبرت بود که هیچگاه موجودیت منیانگهان و بدون هیچ آ گاهی می
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متیمی خواهندشد. بهملکوتوارد و شده هیچبخشايشیبرایگناهآمرزيده عالمآينده گويددر

آمرزيدهنشوديادکردهاستکهتابهابدعنوانگناهیکهنابخشودنیوجودنداردومرقسازآنبه

براستیيکواژۀدنیویدربیانيکدورانبیپاياناستونه“جاودانی”يا“ابد”دهدلغتنشانمی

بهيکدورهمحدوددرعالمآينده.اشاره

خواهندازاينجابهنزدۀعظیمیاستچنانچهآنانیکهمیدرمیانماوشماورط،وعالوهبراين”

سخنانابراهیم(.اينها26:16)لوقا“نشینندگانآنجانزدماتوانندگذشتتوانندوورکنند،نمیشماعب

کند.نکتهمهمايناستکه(گفتگومیhadesاستکهدرآسمانباآنمردثروتمنددرجهانارواح)

د.رنجوعذابآنمکانراگريزینیست.هیچراهیبرایخارجشدنازآنجاوجودندار

که]خدا[بههرکسبرحسباعمالشجزاخواهدداد؛امابهآنانیکهباصبردراعمالنیکو

اما و را؛ حیاتجاودانی بقايند، و اکرام و اطاعتراستیطالبجالل تعصبکه اهل به

(8-6:2)رومیانباشند،خشموغضبرا.کنندبلکهمطیعناراستیمینمی

هستند.بهنظر“حیاتجاودانی”کهخشموغضبدوجنبۀمتناوباينمتنبسیارمهماستچرا

کهايشانبهباشد.ياابديتبرخوردارمی“نگیجاودا”رسدکهخشموغضبهمانندحیاتازبُعدمی

درهالکتجاودانیقصاص تا آيد هنگامیکه او قوتجالل و خداوند حضور از رسید خواهند

(11-9:1)دومتسالونیکیانۀايماندارانازاوتعجبکنند.مقدسانخودجالليابدودرهم

باشد.می9:6سؤواولتیموتا5:5دراولقرنتیان(olethrosدراينجاهمانلغت)“هالکت”واژۀ

دورازتصويرموجودنشانیازاِمْحاونابودیندارد،بلکهحاکیازتباهیوهالکتحیاتانسانبه

است.حضورخدابرایابديت

بنابراينازکالمابتدایمسیحدرگذشتهبهسویکمالسبقتجويیموبارديگربنیادتوبهاز

داوریجاودانیاعمالمردهبهخداننهیموتعلیمتعمیدهاونهادندستهاوقیامتمردگانو
(2-1:6)عبرانیانرا.

یدۀدرياکهرسوايیخودراهاهستند...وامواججوشهایمحبتانۀشماصخرهاينهادرضیافت

برایايشانتاريکیظلمتمثلکفبرمی هستندکه مقررجاودانیآورندوستارگانآواره

(13-12)يهودااست.

 عذابايشان دود و ابداآلباد میتا پسآنانیباال پرستشرود. را صورتاو وحشو که

(11:14)مکاشفهندارد.شبانهروزآرامیکنندوهرکهنشاناسماوراپذيرد،می
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هیچواژه زبانيونانیبرایبیانابديتوجاودانگی، در از  eis aionasایرساترومحکمتر

aionon ابداآلباد”يا “ ندارد. ”وجود تا دودش و هللويا گفتند ديگر بار و میابداآلباد “رودباال

چۀآتشوکبريتانداختهشدجايیکهکند،بهدرياوابلیسکهايشانراگمراهمی”(.3:19)مکاشفه

(.و11:21شفه)مکا“شبانهروزعذابخواهندکشیدابداآلبادوحشونبیکاذبهستندوايشانتا

 eis tous aionasکند:وقفۀابديتاشارهمیتربرتداومپیوستهوبیکیدقویهمینواژهبايکتأ

ton aiononجاناستاتکوشیدهتابهنحویاز“.ابداآلباد”مانياه“تاهمیشهوهمیشه”بهمعنای

بهوحشونبی11:21گويدکهمتنمکاشفهمنظورآشکارعذابجاودانیدرياچۀآتشبگريزد.اومی

هانیستندبلکهمعرفصوَرگوناگوندشمنیوخصومتدنیابرعلیهکهنمادانسان”کاذباشارهدارد

86“تواننددردراتجربهکنند.ماهیتوجودیخودنمیباشند.وآنهابهلحاظخدامی

که چرا است، نکرده نگاه موضوع به دقیق استاتچندان اما مکاشفه در بعد آيه 15:21چند

می بهدرياچۀ”گويد: مکتوبيافتنشد، وهرکه)نهفقطوحشونبیکاذب(کهدردفترحیات،

گرديد. آتشافکنده “ 8:21همچنینمکاشفه نیز هایگناهکاریانساناز استکه کرده نصیب”ياد

ايناستموتثانی. بود. کبريتخواهد آتشو به شده افروخته درياچۀ در ايشان “ تا”عذابیکه

“آتشوکبريت”ازآنيادشدهاستتصريحبهعذابافرادانسانیبا11-9:14درمکاشفه“ابداآلباد

همانعذاب که ش”دارد افروخته کبريتدرياچۀ آتشو به ده “ عبارتديگر،می8:21در به باشد.

اندازیيکسويهومتعلقبهوحشونبیکاذبونگرد،چشمبدانگونهکهاستاتمی“درياچۀآتش”

باشدايمانوگناهکارنیزمیهایبی(نیست،بلکهمکاننهايیانسان13:21مرگوعالمارواح)مکاشفه

جاودانیراايمانعذابدهدکهافرادبینمی(،وباقطعیتنشا8:21/15:21/11-11:14)مکاشفه

87تجربهخواهندکرد.

                                                 
86

 هامن منبع. 
87

عنوان یک  به جان اس تات در ماکتبه و تبادل نظر خشیص بر مقولۀ کیفر ابدی هالاکن به حد اکیف نسبت به من بزرگوار بوده است. من بیش از یس سال اب او 

برای من  992:ای که به اترخی اول مارس خوامه یب غرض و منصفانه چشم انداز او را در انمهام. و در اینجا میبرادر، الهیدان، و ش بان به مشورت و رایزین پرداخته

ام منصفانه بوده است.... در کتاب مباین اوجنلیاکل نوش تهتوامن بگومی نظر تو در مورد مطالیب که من منی”نوش ته است در اختیار شام بگذارم. او چننی نوش ته است: 

اعتقاد دارم. اما ماهیت این کیفر مورد حبث من ‘ کیفر ابدی’کمن و به ای قوای اتیید میرا که تو نقل قول کرده‘ خامویش نپذیرد’و ‘ جاوداین’عنوان مثال من متام آ ایت  به

گریه و فشار دندان بر ’شود و ای. مهچننی من به وجود عذاب چنان که در روایت الیعازر فقری دیده مینکرده است و نه ابدی بودن آ ن. تو این موضوع را روشن

کند رویش است که اما آ چنه برای من اجیاد مشلک می‘ افتادن به دس تهای خدای زنده چزیی هولناک است.’کمن به اندازۀ تو یقنی دارم که اعتقاد دارم. فکر می‘ دندان

کمن تو زایدی جزم کین در حایل که ابید شقوق دیگر تفسری را نزی حلاظ منایی. من فکر میعنوان رضبۀ پااین دهنده اختاذ می های خودت از الکم خدا بهنقل قولتو در 

ایل که خدا مهه چزی را به آ ن وضوح و گذاری. در حاندیش هس یت. هامن طور که در انمۀ قبیل خود متذکر شدم تو هیچ جایی برای ندامن گرایی متواضعانه ابیق منی

‘ ندامن گرایی’های قبیل خود برای دکرت اس تات خاطر نشان کرده بودم که نگرش نه چندان مثبت من به من در انمه“ کین مکشوف نکرده است.سادگی که تو بیان می

در آ ن هجت اییب کمن. چه در داخل لکیسا و چه در خارج آ ن. من به هیچ متاثر از درایی نس بیت ابوری است که من سعی دارم ‘ احتیاط پیشگی توام اب تردید’و 

ندامن ’دارد ات مکرت به میخوامه ابعث اکراه در ایدگریی الکم خدا ابمش و ای برحنوۀ برداشت از آ ن پرتویی جدید بتاابمن. اما تشخیص من از بامیری زمان ما مرا واعنوان منی
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کندکهماوحشتناکبودنهایسطحیدرموردآناثباتمیجهنميکواقعیتهولناکاست.گفته

مابهدانمکههیچکسدرموردهولناکیجهنممبالغهنکردهاست.ايم.منمیآنراجدیتلقینکرده

هراسندرتمی تصوير بر استسبقتتوانیم کرده عیسیارائه خودانگیزیکه بر بايد ما بجويیم.

بلرزيم.

چرا؟چونوحشتبیحدوحصردوزخازسویحداتعیینشدتااثباتروشنارزشبیپايان

می دستکم را آن گناهکاران که باشد او کتابجالل تصوير بگرفتند. جهنممقدسیعادالنه 88ودن

هاايم.تمامیملتترينشهادتبرعظمتگناهقصورازجاللخدااست.ماهمگیقصورکردهواضح

هایهرانسانیقرارداردچونقصورمادرتمتعاند.بنابراينفشارسنگیناينگناهبرشانهقصورکرده

وشادیمادرخودکفايیخويشاست.بردندرخدابسیاربیشترازرغبت

مقدسحاکیازعظمتوحاکمیتمطلقاوستکههمهچیزرادرراستایتصويرخدادرکتاب

دهد.وتصويرتجلیعظمتجاللخودبهخاطرشادیوترنمابدیوجاودانقومخويشانجاممی

                                                                                                                                                 
یشرت سعی دارم به اتیید و اثبات فروتنانه توجه داش ته ابمش. اما این موضوع را که من از قطعیت مستند و موجه اعتقاد راخس خود به روی بیاورم و ب ‘ گرایی متواضعانه

 س پارم.ام را به قضاوت دیگران میسوی مباحث جزم اندیشانه و خسیف حرکت کرده
88 Greg Boyd  د. این امر او را به سوی اختاذ دیدگاهی بس یار غری معمول نسبت به ابور سنیت و یکی از اشخایص است که اب حقانیت هجمن به شدت چالش دار

تالش کرده است ات متوین را ‘ش یطان و مسالۀ رشارت’نگرش انبودی سوق داده است. وی معرف دیدگاهی اب عنوان خداپرس یت آ زاد است. او در کتاب خود به انم 

هر دو نگرش ”روند در کنار مه قرار داده و اتکید کند که هایی که در مقولۀ انبودی ابوری به اکر میتند اب خبشکه در ارتباط اب مبحث ابدی بودن عذاب هجمن هس 

مقدیس را در کنار یکدیگر قرار دهمی خواهمی دید که مقولۀ انبودی اکمال اجتناب انپذیر زماین که متام شواهد کتاب”گوید از یک طرف می“ اساسا حصیح هستند.

شوند که انطبایق اب مقولۀ مذکور ندارند و در این خصوص به این دارد که متوین در الکم خدا ایفت میو از سوی دیگر اظهار می“ ید آ ن را قبول کنمی.است و اب

کند؟ به کجا هدایت می این امر ما را”کند که . او سوال می 9-::6/ دوم تسالونیکیان  :1و 21:08/ میت  2:02:و  1::2:ها اشاره کرده است: ماکشفه قسمت

-مبتین بر شواهد کتاباز نظر من این یک معامی الینحل است. من ابور ندارم که موضع سنیت ای دیدگاه انبودی ابوری آ نطور که ابید و شاید بتوانند توضیح اکیف 

شود که آ ای به حلاظ (. حال این پرسش مطرح می2::28یوحنا مقدس بر ضد خود خسن گوید )مقدیس بر هل ای علیه موضوع ارائه کنند. مهچننی قبول ندارم که کتاب

کمن ات از بن بست دیدگاه سنیت ای انبودی من تالش می”دهد:سپس خود او به این سوال پاخس مثبت می“ منطقی یک راه منسجم در اتیید هر دو دیدگاه وجود دارد؟

هجمن عذاب ابدی ”کمن که چشم انداز هر دو دیدگاه را اتیید کند. او سعی دارد نشان بدهد که  ابوری در فهم ماهیت جمازات ابدی عبور کمن و ساختاری را معریف

اند اند اب آ انن که نه گفتهاماکن ندارد مشارکیت واقعی میان کساین که به خدا آ ری گفته”کند: مهچننی یک فرض همم را مطرح می“ اند.کساین است که قبال انبود شده

حمبت ”مناید:و سپس اینچننی نتیجه گریی می“ تواند رشاکیت وجود داش ته ابشد.ن طور که میان آ چنه خدا معال اتیید کرده اب آ چنه که نفی کرده منیوجود داش ته ابشد هام

ای برای هر واسطه ( به واسطۀ حمبت خدا اکمال مشخص شده است، آ چنه کهeschatonاب مشارکت مهراه است و مشارکت اب راس یت. بنابراین وقیت واقعیت معاد )

افتد خشیص اتفاق میدر درون خشص ای است که تواند برای خشص دیگری مه واقعی تلقی شود. این جتربهمطرح است منی‘ واقعیت’عنوان  که خمالف حمبت خداست به

که از طریق واسطۀ حمبت خدا نسبت به خدا و نسبت به  ابشد. اما برای متام کساین که در راس یت سهمی هستند ــــ یعین آ اننکه اب اشتیاق یب وقفه در پیی آ ن می

توانمی اتیید می”بنابراین “ ایبد.هجمن تنها در درون است که واقعیت می“ ”یکدیگر ابز هستند ـــ این چزیی نیست. منظور یک عدم ای نیس یت مقدر شده و ابدی است.

ات ابد معذب خواهند بود. از چشم انداز متام کساین که در واقعیت معاد سهمی هستند دیگر هیچ  کنمی که ساکننی هجمن از یک نظر انبود شدگان هستند که در آ جنا

اند .... آ انن پیوس ته معذب خواهند بود لیکن این عذاب [ وجود دارند اما چنان که گویی هرگز وجود نداش ته)مرتمج((. آ هنا ]ساکننی هجمن 6:لعنیت خنواهد بود )عوبدای 

گوید آ هنا انبود و برای ابد فراموش مقدس میچنان که کتاب“ ”ابشد.معقول و اتسف ابر خودشان در جتسم یک تصویر واهی و انحصیح از لعنت میانیش از انتخاب ان

، آ ن عدم و نیس یت که آ هنا مقدیس جاوداین بودن عذاب گناهاکران را قبول داش ته ابش می ... از درون جتربۀ عصیان و انفرماینتوانمی تعلمی کتابشده هستند ... اما می

-می Boyedپیچیده و ضد و نقیض “ مدل”توامن خودم را جماب کمن که من منی“ کنند. اما برای دیگران هیچ چزیی نیست.خواستند هامن چزیی است که جتربه میمی

و عذاب ابدی  Boyed”ن کتاب است. اما من پاخس کواتهی حتت عنوان تواند از مداقه و برریس دقیق جان سامل به در بربد. نقد گسرتدۀ این دیدگاه فراتر از حوصلۀ ای

 ام که در دسرتس عالمقندان قرار دارد.نوش ته www.DesiringGod.orgدر سایت “ انبود شدگان

http://www.desiringgod.org/
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کندوشادیخويشرابیشازآنچهمقدسموجودیاستکهاينحقیقتراکتمانمیانساندرکتاب

يددرجاللدادنخودخواهاناست.بجودرخدا

استات89وقتیکالرکپیناک جان می91و تکرار را اعتراضاتدورانگذشته کیفر ابدیکنندکه
زندگی درواقعبهآنچهکهجاناتانادواردزبهوضوحمحدودومتناهیتناسبیبا گناهکارانندارد،

بی بود کردهدريافته مالاعتنايی میزان شدتو مدتاند: چه شما اينکه به سرزنشارتباطی متو

ايدمربوطاست.اهیکهمرتکبشدهايدندارد،بلکهبهعظمتگنمرتکبگناهشده

خطایيکنفرکهموجبهتکحرمتديگریبشود،عملیشريرانهاستبهويژهکهشخص

ماموجوداتیهستیبزه مکهدرقبالکارنسبتبهآنديگریتعهداتبزرگینیزداشتهباشد.

باشیم.وهرگونهضديتمحبتبیکرانخدا،نسبتبهحفظحرمتواطاعتازاومتعهدمی

امر،گناهیقبیحونکوهیدهاست.بااين

میزان با انسانی هر از اطاعتکردن و حرمتنهادن محبتکردن، نسبتبه ما تعهد

بامحبتبیکرانواليزالمحبت،حرمتواقتدارآنشخصمرتبطاست...خداوجودیاست

کههمهچیزرادرغايتزيبايیوشکوهمندیانجامدادهاست...

بنابراينگناهورزيدنبرضدخدا،نقضتعهدمانسبتبهاووسزاوارومستحقمجازات

امابیشتراز ابدیبودنعذابمردمخداناشناس،گواهبربزرگیگناهايشاناست... است....

91اندنخواهدبود.کهانجامدادهحرمتیبی

يکنکتۀکلیدیدردرکتفاوتموجودمیانادواردزومنتقدينمعاصرکهدرنقدديدگاهتاريخی

دانستکهديدگاهگويند،ايناستکهادواردزعمیقاخودرامتعهدمیمقدسسخنمیجهنمدرکتاب

 محبتخدا عدالتو به نسبت خويشرا خدا خود کناز میکسب نظر به چنین اما کهد. رسد

امااينروشموجب92خودهستند.ونظراتاخالقی“هابرداشت”هایمعاصربیشترتسلیماونجلیکال

                                                 
خدای حمبت خواس تار رجن و عذاب جاوداین مردمی است که در این زندگی فاین و حمدود  توامن ابور کمن کهمنی”گوید پیناک می“ مخمصۀ الهیایت”پیناک و براون؛  89

 “اند.مرتکب گناه شده
ابشد یک عدم توازن جدی اند اب عذایب که جاودانه و یب پااین میآ ای میان گناهاین که آ گاهانه در بُعد زمان اجنام شده”گوید اس تات می“ مباین اوجنلیاکل”ادواردز؛  90

 “د ندارد؟وجو 
جااناتن ادواردزــــ ملکوت و ”توانید به این منابع مراجعه کنید: های ادواردز جدل اول. مهچننی میاز ایدداشت“ عدالت خدا در جمازات گناه”جااناتن ادواردز؛  91

 اثر کریس مورگان.“ خدا حمور هجمندوزخ و جااناتن ادواردز ــ الهیات ”اثر جان گرس ترن. “ دوزخ
ام. نکته همم این است که گناهاکران در هجمن، عادل مورد نقد و برریس قرار داده“ خش نودی خدا”ن پیناک در مورد عمل مطلق خدا را در کتاب خود به انم من خسنا92

گناهاکران مهچنان به عصیان و انفرماین خود  اند درایفت خواهند کرد و ذلاتوانند در آ جنا توبه کنند. آ هنا مطابق طبیعت فاسد خود آ چنه را که اکش تهخنواهند شد. آ هنا منی

 ادامه خواهند داد و از این هجت زساوار کیفر ابدی هستند. این بینش را مدیون مهاکرم آ قای اتم اس تلر هس مت.
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دارنسبتبهحفظراستیالزمداريم،تعهدیعمیقوريشهتقويتکلیساوماموريتآننیست.آنچهبه

باشد.رتشخیصدرستازنادرستمیبرتریخداد

 کفارۀ مسيح برای نجات  ضرورت

شويم،لزومضرورتکفارهمسیحدرنجاتودومینپرسشیکهدربررسیخودباآنمواجهمی

تواندبههرطريقینجاتيابد؟آياآنچهرستگاریانساناست.آياهرانسانیبدونتاثیرکارمسیحمی

خداازکفايتالزمبرخوردارحضورکنندبرایواردکردنانسانبهشادیابدیسايرمذاهبارائهمی

است؟

گیرند،برضرورتکفارۀمسیحدرنجاتومقدسکهدراينجامورداستنادقرارمیمتونیازکتاب

رستگاریانسانتاکیددارند.

زيرااگربهسببخطایيکنفروبواسطۀآنيکموتسلطنتکرد،چقدربیشترآنانیکه

پذيرنددرحیاتسلطنتخواهندکردبهوسیلۀيکيعنیامیافزونیفیضوبخششعدالتر

عیسیمسیح.پسهمچنانکهبهيکخطاحکمشدبرجمیعمردمانبرایقصاص،همچنین

بهيکعملصالحبخشششدبرجمیعمردمانبرایعدالتحیات.زيرابههمینقسمیکهاز

 همچنیننیز شدند، بسیاریگناهکار بسیارینافرمانیيکشخص، اطاعتيکشخص، به

(19-17:5)رومیانعادلخواهندگرديد.

است.آنچهمسیحانجامدادمحدودجهانشمولبودنکارمسیحنکتهبسیارمهموحیاتیدراينجا

بهقوميهودنبود.کارمسیح،آدمثانی،نظیرعملکردآدماولبود.چنانکهگناهآدمموجبمحکومیت

همچناناطاعتمسیحنیزموجبعادلشدنتمامکسانی-کهاوسرايشاناست-تمامبشريتگرديد

(.اطاعت17)آيه“پذيرندآنانیکهافزونیفیض...رامی”باشد.استکهبهاوپیوسته،اوسرايشانمی

اسفناکومصیبتتمامبشريتاست.مسیحدرصلیببهواقعپاسخخدابهوضعیت

انسان به چنانکه انساننیزقیامتمردزيرا به آدمهمهموتآمد، وچنانکهدر گانشد.

میرنددرمسیحنیزهمهزندهخواهندگشت.لیکنهرکسبهرتبۀخود،مسیحنوبراستومی

(23-21:15)اولقرنتیانباشند.بعدآنانیکهدروقتآمدناوازآنِاومی

می اينمتنمالحظه مسیحدر رستاخیز نسلبشر.کنیدکه پاسخیاستبرایمصیبتمرگدر

افرادايننسلجديد مسیحبهواسطۀرستاخیزخوداکنونسرونوبرنسلجديدیازبشريتاست.



 

________________________________________________________________________ 

 126-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

مسیحخدایيکقبیلهياقومخاصنیستکه93(.23)آيه“باشندازآنمسیحمی”کسانیهستندکه

خخدابهمعضلجهانیمرگبهمادادهشد.آنانعنوانپاسصرفامحدودبهمشکالتآنانباشد.اوبه

اند.هستندکهدرمسیحيافتشدهرسند،کسانیکهبهقیامتازمردگانمی

وانسانيکمتوسطیاستيعنیانسانیکهمسیحعیسی” واحداستودرمیانخدا خدا زيرا

 که معینباشد. زمان شهادتیدر داد، فدا همه راه در را خود تی“ مسیح6-5:2سؤموتا)اول کار .)

عنوانيگانهواسطهدراينجهانمیانخداوانسانبود.هماهنگبانقشاوبه

مستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيراکهذبحشدیومردمانرابرایخدابه

هَنهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدیوايشانرابرایخدایماپادشاهانوک

(11-9:5)مکاشفهساختیوبرزمینسلطنتخواهندکرد.

ر مسیح عیسی کتابمکاشفه، سرتاسر رّبدر و پادشاهان پادشاه مقام در )االَا و14:17رباب

دهدکهاومردمراازنشانمی9:5بینیم.مکاشفههایجهانمی(وحاکمبرتماممردموقدرت16:19

ایخودخريدهاست.کفارۀاوضرورتالزمدرهرفرهنگبرایورودهرهرقبیلهوزبانوقومبر

(.52-51:11باشد)ر.کيوحناومیمردوزنبهواسطۀآندرملکوتا

ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکهبدان”

نجاتيابیم 12:4)اعمال“بايدما نمیکارمسیحدر(. امااينآيهبهنحوصريحوآشکارديده شود،

به او اسم بودن فراهمجهانشمول در او چگونگیعملکرد بر ضمنی طور نجاتبه راه تنها عنوان

[(کهاز28:21دهد)ازطريقريختنخونخود]اعمالساختننجاتبرایقومخودششهادتمی
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زۀ یونیورسالیسم است بدین داشت چنان که گویی مروج آ مو  9:-1:8:توان نگریش بس یار سطحی و اندرست به این منت و نزی رومیان توجه داش ته ابش ید که می 

آ انین که افزوین فیض و ”یعین “ مهه”تعریف شده است.  1:در هامن ابب آ یه  8ها جنات خواهند ایفت. مفهوم اکربرد مضری مجع در رومیان ابب معنا که متام انسان

خبشش شد بر مجیع ””عبارت “ ابش ند.از آ ن مس یح می”تند که کساین هس  8::00و مهه کساین که زنده خواهند شد در اول قرنتیان “ پذیرند.خبشش عدالت را می

شود و از این هجت هیچ انساین متحمل قرار دارد عادل حمسوب می‘ آ دم’به این معنا نیست که هر انساین که هنوز در  1:8:در رومیان “ مردمان برای عدالت حیات

ای مه گوید که بریخ آ ن را قبول خواهند کرد و عدهای خسن میاز پذیرفنت موهبت عدالت به گونه 1:( آ یه :کیفر ابدی خنواهد بود. من دالییل برای این امر دارم. 

عدالت را  زیرا اگر به سبب خطای یکنفر و به واسطۀ آ ن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشرت آ انین که افزوین فیض و خبشش”خنواهند پذیرفت. به آ یه توجه کنید: 

( 0شود که حلن الکم حالت اتکیدی بر اینکه هر کس خواهد پذیرفت ندارد. مالحظه می“ خواهند کرد به وس یلۀ یک یعین عییس مس یح.پذیرند در حیات سلطنت می

می ها نیست چرا که پولس در مهنی رساهل راجع به کیفر ابدی تعلبه معنای عادل شدن متام انسان 1:8:در رومیان “ خبشش شد بر مجیع مردمان برای عدالت حیات”

کین برای خود در روز و به سبب قساوت و دل انتوبه اکر خود غضب را ذخریه می”گوید:می 8:0عنوان منونه در رومیان دهد. بنابراین مهگان عادل خنواهند شد. بهمی

دهد که غضب خدا ابدی است و می دهد و نشانرا در نقطۀ مقابل این غضب قرار می“ حیات جاوداین” 1و  1سپس در آ ایت “ غضب و ظهور داوری عادلۀ خدا.

خبشش شد بر مجیع ( ”2نه موقیت. بنابراین کساین که عادل خنواهند بود زیر غضب خدا قرار خواهند داشت و اما عادالن حیات جاودان را بدست خواهند آ ورد. 

بینمی که عادلشمردگی به طور خوداکر رس رسالۀ رومیان میبه این معنا نیست که مهگان عادل خواهند شد چون در رسات 1:8:در رومیان “ مردمان برای عدالت

پس چونکه به امیان عادل مشرده ”گوید:می 8::خواهد بود. مثال: رومیان “ به وساطت امیان”آ ورد بلکه شود و هر انساین خود به خود آ ن را بدست منیمتحقق منی

بنابراین برداشت سطحی یونیورسالیس یت از اکربرد “ شود.ن اعامل رشیعت حمض امیان عادل مشرده میدانمی که انسان بدو زیرا یقنی می” 01:2مهچننی رومیان “ شدمی.

توانست در صورت اماکن به خاطر قوم خویش از جنات حمروم شود بس یار که آ رزو داشت می 2:9مضری مجع در خسنان پولس اب توجه به اندوه شدید او در رومیان 

 مناید.انمفهوم و انقص می
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بنابراينپیرو توانندانسايرمذاهببههیچطريقیغیرازايننمیکفايتجهانشمولبرخورداراست.

زيراهمه”بايستدرناممسیحنجاترابدستآورد.خواهدنجاتيابد،مینجاتبیابند.اگرکسیمی

شوندبهوساطتآنباشندوبهفیضاومجاناعادلشمردهمیاندوازجاللخداقاصرمیگناهکرده

وسیلۀست.کهخدااوراازقبلمعیّنکردتاکفارهباشدبهواسطۀايمانبهایکهدرعیسیمسیحافديه

(.25-23:3)رومیان“خوناو

ها،يهودوغیريهود،تحتقدرتگناهقراردارندودرتصريحداردکهتمامانسان21-9:3رومیان

همعضلجهانیگناهدربرابرداوریخداهیچحرفیبرایگفتننخواهندداشت.بنابراينپاسخخداب

هایخدادربرخوردباگناهنبود،بلکهتنهاراهیاستکهمرگمسیحاست.اينيکیازراهوروش

تواندگناهکاریراعادلشمارد.یخدام

درپاسخبهپرسشدوم،عهدجديدتصريحداردکهکفارۀمسیحمحدودبهيهوديامخصوصيک

خواهددرحضورخداعادلباشد.تنهاراهبرایهرانسانیاستکهمیقوموملتوزباننیست.بلکه

راهحلاينمشکل، کردهاست. دوروجدا ازخدا مشکلگناهيکمسالۀجهانیاستکهانسانرا

اينحقیقتاستوارمرگکفاره بشارتبرشالودۀ انجامشد. برایهمیشه يکبار که بود ایپسرخدا

هایبايدبهتمامملتباشد،پسمیمی94مسیحتنهابنیانبراینجاتورستگاریاست.ازآنجاکهکار

گويد:جهاناعالمگرددچنانکهلوقامی

وبهايشانگفتبرهمینمنوالمکتوباستوبدينطورسزاواربودکهمسیحزحمتکشدو

رزشگناهاندرهمۀروزسومازمردگانبرخیزدوازاورشلیمشروعکردهموعظهبهتوبهوآم

(47-46:24)لوقاهابهناماوکردهشود.امت

 ن در مورد مسيح برای دريافت نجاتضرورت شنيد

القدسبرخی)يابهترپرسشیکهدراينجافرارویماقراردارد،ايناستکهآياامکانداردروح

فیضازطريقايمانبهرحمانیتاستبگويمتعداداندکی(ازافرادراهدايتکندوايشانوبهواسطۀ

اند.بهعبارتخالقنجاتبیابند،درحالیکههرگزدرطولزندگیخودچیزیدربارهمسیحنشنیده

                                                 
ات  08:1/ رومیان  6::8و  ::09/ یوحنا  2::18/ مرقس  01:06ها مراجعه کنید: میت هجت مطالعۀ بیشرت در خصوص کفایت مرگ مس یح به این قسمت 94

ن / کولس یا 08و0:8؛  1:و6:و2:و  8-0::؛  ::1/ افسس یان  1:1و  ::1/ غالطیان  :0-1:8:/ دوم قرنتیان  8::2/ اول قرنتیان  2:-1و  6:8و  8::

؛ 01:0؛ ::9:/ اول پطرس  2::0:؛ 0::01؛ 2::1:؛ 06و00و0:9:؛  ::2/ عربانیان  2:1:س ؤ / اول تمیوات 1:0:/ تیطس  9:8ان / اول تسالونیکی ::02

  ::8/ ماکشفه  0:0/ اول یوحنا  1:2:
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ديگرآياافرادمتدينومومندرسايرمذاهبکهصمیمانهبهفیضخدايیکهاوراازطريقمکاشفۀ

95توانندوارثنجاتابدیبشوند؟رند،می(ايماندا21-19:1اند)رومیانعامطبیعتشناخته

ایبسیارعظیمدرتاريخبشراتفاقافتاد.عظمتاينرخدادباآمدنپسرخدابهاينجهان،واقعه

بخش،تنهاوتنهابرعیسیمتمرکزشد.اومکاشفۀکاملخداوتمامامیدبهحدیبودکهايماننجات

 ايمان بودن متمرکز که چنان خداست مثابهنجاتقوم به او از غیر شخصديگری هر بر بخش

96باشد.حرمتداشتنویمیبی

“هایجهالتزمان”قرنهامخفیبود.بامکشوفشدناينراز،“سّرعظیم”قبلازآمدنمسیح،آن

بهپايانرسیدودعوتبهتوبهبُعدجديدیيافت:عیسیمسیحبهموجبرستاخیزخودازمردگان،

هااست.ورحمتوآمرزش،تنهاوتنهابايدازدرگاهاوطلبیدهشود.اينکبهقسمتینسانداورتماما

کنیمکهاينحقیقترابرایماآشکارساختهاست.ازکالمخدامراجعهمی

“سّرمسیح”
هایگذشتهبهبنیآدمتوانیدادراکمرادرسّرمسیحبفهمید.کهآندرقرنوازمطالعهآنمی

بهطوریکهالحالبررسوالنمقدسوانبیایاوبهروح،مکشوفگشتهآشکا رنشدهبود،

هادرمیراثودربدنودربهرۀوعدۀاودرمسیحبهوساطتانجیلشريکاست.کهامت

هستند.کهخادمآنشدمبهحسبعطایفیضخداکهبرحسبعملقوتاوبهمنداده
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احتیایج نیست که فکر کنمی لکیسا کش یت ”گوید: ایبند. او میتوانند جنات الکرک پیناک؛ معتقد است که ابورمندان سایر مذاهب بدون شنیدن در مورد مس یح می 

)کتاب آ هنا هیچ تقصریی “ توان این گونه اندیش ید که لکیسا انتخاب شده ات بر جنات اکمیل که توسط عییس به هجان داده شد شهادت بدهد.جنات است بلکه می

بارتند از: الکرک پیناک؛ رمحت بیکران خدا ـــ قطعیت عییس مس یح در هجان مذاهب. هامن ماخذ؛ هیچ امسی زیر آ سامن.( منابع دیگر ع  0:1:ندارند. ــ قسمت اعامل 

 در حبث چهار دیدگاه در ابرۀ جنات در دنیای پلورالیسم. دنیس ُاکهمل و تمیویت فیلیپس.“ یک دیدگاه لکی”

 به مس یح برای جنات رضورتدارد؟ چارلز کرافت؛ مس یحیت و مذاهب هجان. فصل پنجم از جان. ایی. ساندرز؛ آ ای امیان

 ی در رسنوشت بشارت انشنیدگن.جان ساندرز؛ هیچ امسی دیگر ـــ حتقیق

 اند هالکت است؟مالکومل. یج. مک وی؛ آ ای رسنوشت آ انن که هرگز نشنیده

اند ــــ سه دیدگاه پریامون بشارت این که هرگز نشنیدهاند: گابریل فایکر؛ روالند. اچ. انش؛ و جان ساندرز؛ رسنوشت کسهای خمتلف را مطرح کردهکتیب که دیدگاه

 انشنیدگان.

 ُاکهمل و فیلیپس؛ آ ای بیش از یک راه وجود دارد؟ اکرسون؛ خاموش کردن صدای خدا. دیک داوِست؛ خداای، این عادالنه نیست!

 است؟ رچیارد رامش؛ ساکننی آ سامن.دهنده  روالند انش؛ آ ای عییس یگانه جنات

 اوس و گریگوری. ای. تورنربی؛ چه کیس جنات خواهد ایفت؟پاول. آ ر. ه
96

شود، تداوم و پیوس تگی وجود دارد. حیت پیش از جتسد میان روش خدا برای جنات در عهد عتیق اب آ چنه به واسطۀ امیان به عییس مس یح در عهد جدید دیده می 

-به کتاب بیان حقیقت در حمبت اثر فرانندو مراجعه کنید. ماکشفۀ عام در طبیعت منی کرد. در این خصوصمس یح هیچکس جدا از ماکشفۀ خاص خدا جنات پیدا منی

ماکشفۀ عام در طبیعت مهواره انسان را به سوی  02-::1:توانست موجد امیان در مردم قبل از مس یح ابشد بلکه بعد از او توانست موثر واقع شود. طبق رومیان 

رده است اما کفایت بیش از این را نداش ته و ندارد. علت آ ن مه این است که انسان به خاطر طبیعت خود، حقیقت را ش ناخت جالل خدا و شکر منودن او هدایت ک

دهنده ـــ در ارساییل ممترکز بود که انعاکس این  کامتن و حتریف کرد. بنابراین تنها ماکشفۀ خاص هادی به سوی جنات بوده است. و این ماکشفۀ خاص ـــ وعدۀ جنات

خبشی که بر ماکشفۀ خاص خدا  شود. اکنون عییس نقطۀ اوج و کامل حتقق آ ن ماکشفۀ خاص است. بنابراین امیان جناتهای عهد عتیق دیده میدر مرامس قرابینجنات 

 ابشد.ممترکز بود اینک بر او ممترکز می
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هاازکمترينهمۀمقدسینماينفیضعطاشدتادرمیانامتشدهاست.يعنیبهمنکهکمتر

قیاسمسیحبشارتدهم.وهمهراروشنسازمکهچیستانتظامآمسّریکهازبهدولتبی

هامستوربوددرخدايیکههمهچیزرابوسیلۀعیسیمسیحآفريد.تاآنکهالحالبربنایعالم

آسمانیحکمتِگوناگونخدابوسیلۀکلیسامعلومشود.هاوقدرتهادرجايهایاربابرياست

(11-4:3)افسسیان

که اکنون و بود. نشده عیان کاملمکشوفو طور به مسیح آمدن از قبل که بود اينحقیقتی

هادرمیراثودرامت”شود.آنحقیقتايناستکهشناختهمی“سّرمسیح”عنوانمکشوفشده،به

(.حقیقتمذکورازآن6:3)افسسیان“درمسیحبوساطتانجیلشريکهستندبدنودربهرۀوعدۀاو

گويد.یشود.انجیلیکهدربارۀمسیحمشناختهمی“بوساطتانجیل”جهتسّرمسیحنامیدهشدکه

مکاشفه انجیل امتبنابراين بدهد نشان نیستکه داشتهای تعلق خدا به قبال وسیلۀها بلکه اند

هابهمیراثابراهیم(ازبهطوريکسانبهسوینجاتاست.سّرمسیح)واردکردنامتهاهدايتملت

کندکهعنوانموهبتخداتلقیمیشود.پولسخدمترسالتیخودرابهطريقموعظۀانجیلاعالممی

(.8:3هابرساند)افسسیانبهامتبهویعطاشدتابشارتغنایمسیحرا

اينحقیقتمکشوفبنابراينيکتحولعظیم پیشازآمدنمسیح، درتاريخنجاتاتفاقافتاد.

(.19:2توانندبهطوريکسانواردخانوادۀخدابشوند)افسسیانهامینشدهبودکهتماماقواموملت

زمان کمال”هنوز به جاللو“ بود. بهجهانمکشوفنکرده را چونعیسیهنوزخود بود نرسیده

متحدشدنمل نجاتتشکوه کار حقیقتمستوردر جمعشدنهمۀها آنپس، از و بخشاوبود.

گرددکهبهصلیبخود،سالمتیوکلیسایواحدهادراوازطريقموعظۀپیغاممسیحمتحققمیملت

(.21-11:2جهانیرابوجودآورد)افسسیان

هچرانجاتپیشازتجسمبهعبارتديگريکدلیلمهموژرفالهیاتیدراينمیانوجودداردک

هابرایجاللهامکشوفنشدهبود.وآندلیلايناستکهجمعشدنتمامملتپسرخدا،برامت

اشمرکزپرستشتماماقوامیمسیحهنوزکامالمکشوفنشدهبود.هدفخدااينبودکهپسريگانه

دريافتکرده بنابراينمالحظهمیباشدکهکالممصالحهرا مسیحروشیکاند. نیمکهموعظهدربارۀ

هامقدرکردهاست.کردنتمامامتاستکهخدابرایجمع

)24) سازد استوار را استشما قادر که را او آآلن برحسببشارتمنو24الف( ب(

الف(25هایازلیمخفیبود،)ج(مطابقکشفآنسّریکهاززمان24موعظۀعیسیمسیح)

حالمکشوف )لیکندر )25شد کتبانبیا بوسیلۀ و خدای25ب( برحسبفرمودۀ ج(
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جمیعامت )سرمدیبه )25ها گرديد. آشکار جهتاطاعتايمان به خدایحکیم26د( )

(26-24:16)رومیانیحتاابداآلبادجاللباد.آمین.وحیدرابوسیلۀعیسیمس

اندازه اندکدرکاينآياتتا با اگر اما است. روشفوقایدشوار به یشکیبايیاينآياترا

برایخدمتبشارتتقسیم مهم حیاتیو بسیار معنايی درککنیم، را آنها میان ارتباط بندیکرده،

بدستخواهدآمد.

امادر“اآلناوراکهقادراستشمارااستوارسازد...”اينآياتحالتسرودحمدوثنارادارند.

خدایحکیموحیدرابوسیلۀ”گويدکهمی26تمرکزشدهاستوتاآيهادامه،سخنانپولسبرخدام

حالتسرودحمدندارد.“اد.آمین.عیسیمسیحتاابداآلبادجاللب

انجیلدرپرتوهدف جمالتسنگینپولسدرموردمفهوم درمیانايندوعبارتسرودگونه،

ایکهپولسدرحقکنیم.آناستواریبالمیجاودانیخداقرارگرفتهاست.اکنونمسیرفکریاورادن

باشدالف(بابشارتاووموعظۀعیسیمسیحدرارتباطمی24کند)ايماندارانرومبرایآندعامی

کردآشکاراست.وب(.اينبدانمعناستکهقدرتخدادرانجیلیکهپولسبهآنموعظهمی24)

ايماندارانبهآناستوارگردند.کردتااينهمانقدرتیاستکهاودعامی

هایبسیاردوردهدکهبشارتوموعظۀاومنطبقبرآنسّریاستکهاززمانسپساوادامهمی

کرد،الف(.بهبیانديگر،آنچهپولسموعظهمی25جو24مخفیبوده،امااکنونآشکارشدهاست)

باشد.بشارتاوهمبیانآناهدافبودوآنمی“مطابق”مغايرتوتضادیبااهدافخداندارد،بلکه

آنچهاوموعظهمی بودکهاکنوندرتاريخمکشوفوهمهماهنگباآنها. کرد،بخشیازنقشۀخدا

است.آشکارشده

ب(.يعنیآنسّربه25امااينمکاشفهچگونهصورتگرفت؟بوسیلۀآنچهکهانبیانوشتهبودند)

استوبههایدرزمانکاملطور آشکارشده نکاتیازآندرکتبانبیا است. گذشتهمخفینبوده

عنوانگیرند)بههمیندلیلنگارشاتانبیایعهدعتیقدرکشفاينرازمورداستفادهقرارگرفتهومی

توجهکنید.(.13-9:15دررومیاننمونهبهارجاعپولس

خدایسرمدیبه”رگگويداينسّربزجودمی25آنسّرمخفیچیست؟ برحسبفرمودۀ

گرديد. آشکار جهتايمان به امتها جمیع اينقسمتچنیناستکهطبیعی“ تفسیر ترينروشدر

اطاعتازاوبهواسطۀايماناست.هابهبگويیمآنسّرهماناهدفخدادردعوتکردنجمیعامت

اعتدرايمانحکمفرمودهاست،بهطورهارابهاطامانکتهپنهاندراينسّرکهخداجمیعامت

خاصحکمبهايمانداشتنبهعیسیيعنیمسیحایموعوداسرايیلاستتاازطريقاوبتوانندقوم
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ووارثابراهیمباشند)افسسیان 19:2خدا دررومیان6:3ــ برای5:1(. پولسدعوترسالتخود

هارسالترايافتیمبرایاطاعتايماندرجمیعامتکهبهاوفیضو”کند:هارااينگونهتشريحمیامت

د،25آيه16درفصل“اطاعتايمان”کندکهعبارتدراينجااوآشکارمی“.بهخاطراسماو]مسیح[

بهمعنایدعوتبرایايمانآوردنبهاسممسیحاست.پسدعوتمذکورمبتنیبرشناخت،توکلو

هابرحسبهایازلیمخفیبودـکهتمامملتتآنسّریکهاززمانباشد.ايناساطاعتازمسیحمی

دکردهوازطريقاونجاتيابند.بايدبهمسیحایاسرايیلاعتمافرمانخدامی

الفدرخورتوجهاستواشارهداردبهکاملشدنزماندر25آيه“اکنون”يا“درحال”عبارت

همهچیزمتحولشده“اکنون”ادرمحورتاريخقرارداد.ازتاريخنجات،يعنیزمانیکهخدامسیحر

هااست.زمانآنفرارسیدهبودکهسّرمخفیآشکارگردد.زمانآنفرارسیدهبودکهخداجمیعامت

آوردنبععیسیمسیحفرمانبدهد.رابهاطاعتازخودبهواسطۀايمان

 آمدنکارجديدیانجاممی“درحال”خدا با ديگرامتدهد. نمیمسیح،خدا وا را در”گذاردتا

هابهتوبهدعوتشوندو(.زمانآنفرارسیدهبودتاجمیعامت16:14)اعمال“طُرُقخودرفتارکنند

درمیراثودربدنودربهرۀوعدۀاودر”اينسّربرآنانمکشوفگرددکهازطريقايمانبهمسیح

تندشريکهسبهوساطتانجیلمسیح بلکه6:3)افسسیان“ نهبدونانجیل! اما انجیل.بهوساطت(.

تبیشتربرایسازاينحقیقکنندهوسرنوشترويم،اهمیتتعیینهمچنانکهدرمسیرخودبهپیشمی

ماآشکارخواهدشد.

“هایجهالتزمان”
اززمان درهرجاحکممیهایجهالتچشمپسخدا اآلنتمامخلقرا فرمايدکهپوشیده،

توبهکنند.زيراروزیرامقررفرمودکهدرآنربعمسکونرابهانصافداوریخواهدنمود

)اعمال مردگانبرخیزانید. از اورا اينکه به دلیلداد معیّنفرمودوهمهرا آنمردیکه به

(31:17-31

نامخدای”برآن”کندکهاينآياتقسمتیازموعظۀپولسدرآتناست.اومذبحیرامشاهدهمی

بهعبارتديگرخدايیدرجهانوجودداشتکهآنهااطالعیازاونداشتند،اما“ناشناختهنوشتهبود.

بلکهاين بههمین“خدایناشناخته”برايشمذبحیساختهبودندتا قبولنمايد. ادایاحترامآنانرا

پولسمی علت می”گويد: ناشناخته شما را شماپپسآنچه به من میرستید، نمايماعالم )اعمال“

(.23:17
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بسیاربعیدودورازاحتمالاستکهبگويیممنظورپولساينبودکهخدایحقیقیرادرآنمذبح

هیچکسنمیمی ارجنهاد. و کرد باشدکهشدتصور چیزیداشته واقعاز تواندتصورینزديکبه

فقطيکیاز“خدایناشناخته”شواحترامقايلشود.پرستشاطالعیازآننداردويابرایآنارز

النوعديگریتوانستيکربابعادمذهبتعددخدايانبودکهطبقآناينخدایناشناختهنیزمی

همان“آمیزجهالت”ایبااحتمالوجودداشتنآنمايلبهپرستشاوبودند.اينپرستشباشدکهعده

(.ماخواهیمديدکهحتی31دادند)آيهانجاممی“هایجهالتزمان”درهایقديمچیزیبودکهنسل

باوجودیکهمعرفتخدایحقیقیبهنوعیدرمیانمردموجوددارد)مانندموردکرنلیوس(،پرستش

بدستيافتنبهنجاتنخواهدبود.موج“آمیزجهالت”

جهالتزمان” های دارد“ دورانی به اشاره پولس سخنرانی در مسیح”که و“سّر مکتوم هنوز

افسسیان25:16نامکشوفبود)رومیان برطبقاعمال26:1/کولسیان4:3-5/ اينزمانها،16:14(.

31:17وياطبقاعمال“هاراواگذاشتکهدرطرُقخودرفتارکنند.همهامت”ايامیبودندکهخدا

“.پوشیدچشم”دندکهخداازآنهاهايیبوزمان

بدينمعنانیستکهگناهانناشیازجهل،“پوشیدههایجهالتچشماززمان”نحقیقتکهخدااي

 رومیان با مغاير اينتصور که چرا ندارد. بدنبال را از)”18:1مجازاتگناهکاران غضبخدا زيرا

مکشوفمی بیآسمان هر بر مردمانشود ناراستی و دينی “( رومیان )”12:2يا که آنانی بدونزيرا

اشاره“هایجهالتزمان”پوشیخداازباشد.چشممی“(شريعتنیزهالکشوند.شريعتگناهکنندبی

پوشیاوناشیازتصمیمداردبهايننکتهکهمردمراواگذاشتهبودتاطبقمیلخودرفتارکنند.چشم

علتاينکهچرامردمبرای”مقتدرانۀاوبرایفراهمساختنامکانتوبهازطريقماموريتقومشبود.

هایطوالنیازحقیقتبهدوربودندايناستکهخدادستخويشراازآسمانبرایهدايتمدت

97“پوشیازآنبوددردنیاوجودداشت.ايشاندرازنکردهبود...جهالتتازمانیکهخدامايلبهچشم

العملیبرایقوماسرايیلدرخصوصنبايدتصورکنیمکهدرعهدعتیقهیچنوعوحکمودستور

-شهادتدادندربارهفیضخدابهسايراقوامودعوتآنانبرایسهیمشدندرآنفیض،طبقروش

های(.نسل67/مزمور3-2:12هایمتناسبباآنمقطعازتاريخنجات،وجودنداشتهاست)پیدايش

قومخودازطريقتجسم،صلیب،ماموريتمتمادی،خداهیچدخالتیدرتطهیر،تجهییزوماموريت

همه”بزرگيافروريزیقدرتدرپنطیکاستبهمنظورتکمیلآننکرد،بلکهدرحکمتمتعالخود

همچنیناجازهدادتاقوماوانعکاسگستردۀقصور“هاراواگذاشتتادرطُرُقخودرفتارکنند.امت

                                                 
97

 جان اکلون؛ اعامل رسوالن ترمجه جان. دبلیو. فرارس 
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دهندهراهانیازمبرمبهوجودنجاتاينطريقسايرملتدرتکريم،تقدسومحبتراتجربهکنندواز

ند.ازتباهیگناهولعنتشريعتومحدوديتعهدقديمدرخدمتجهانشمولبشارتدرکنماي

کنیمزندگیمی“دلیسخت”هایمامتفاوتاست.حتیامروزهنیزمادرايامهایخداباطريقراه

قرار“پوشیچشم”ايناسرايیلاستکهبرایمدتیموردــصرفاطراحیصحنهعوضشدهاستو

دارد.

خبرباشیدکهمباداخودراداناانگاريدکهمادامیخواهمشماازاينسّربیزيراایبرادراننمی

هادرنیايد،سختدلیبربعضیازاسرايیلطاریگشتهاست.وهمچنینهمگیکهپُریامت

(26-25:11)رومیاناسرايیلنجاتخواهنديافت.

ازامت بودچونازطريقاسرايیلعملمیهاچشمزمانیبودکهخدا واکنونپوشیکرده کرد.

پوشیدهاستتاعددبرگزيدگاناوازهرقوموملتبهحدکمالزمانیاستکهخداازاسرايیلچشم

هاغفلتنخواهندکردتاامتبرسد.درهیچموردیقومخداازانجامماموريتخوددرقباليهودو

اماخدادرتعییناينکهچهکسانی(.22:9اولقرنتیان؛14:11نجاتبیابند)رومیان“بعضیازايشان”

می انجیلرا ايمانمیعمالپیغام دنبالمیشنوندو را اهدافعالیخود میآورند، ما و توانیمکند.

بهبهترينشکلجاللیمانهومقدسهستندوناماورااطمینانداشتهباشیمکهاهدافاوکامالحک

خواهندداد.

زيراکهچونبرحسب”تصويریازاينحکمترادراختیارماقراردادهاست:21:1اولقرنتیان
نرسید جهانازحکمتخودبهمعرفتخدا دادکهبهوسیلۀجهالتِحکمتخدا، بدينرضا خدا

گويدکهحکمتخداتعیینکردکهانساننتوانداينآيهبهمامی“بخشد.موعظه،ايماندارانرانجات

اينيکمثالونمونه بهبیانديگر، ازطريقحکمتخودشبشناسد. اينکهخدااورا از ایاست

مردمبهدلخواهخودرفتارکنند.پوشیکردواجازهدادکههایجهالتچشمچگونهاززمان

اينکهجایهیچترديدیباقینماندکهانسانبهقوتخودوباتکیهبرحکمتبهچهدلیل؟برای

بهواقعبشناسد.الزمبودکهخداکارفوق)يامذهب!(خويشهرگزنمی را ایانجامالعادهتواندخدا

انسانبتواندبهمعرفتراستینونجات ازطريقموعظهبهمسیحمصلوبدستبدهدتا بخشخدا

نجاتخ”يابد: ايماندارانرا موعظه، بدينرضادادکهبهوسیلۀجهالتِ ايندرواقعمبین“بخشد.دا

در“وساطتانجیل”بههاگويدسّرمسیحايناستکهامتاستکهمی6:3منظورپولسدرافسسیان

باشندومیطرازبايکديگرموازیوهم6:3وافسسیان21:1وعدهشريکهستند.بنابرايناولقرنتیان
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(درتاريخ25:16)رومیان“درحال”برایدرکاينحقیقتنیزبسیارمهموحیاتیهستندکهبدانیم

یدستيافتنبهمیراثموعوداست.نجات،شناختانجیلتنهاراهبرا

هایانسانبستهاست،واينکاررابانشاندادناينحقیقتانجامگويیخداراهرابرتمامگزافه

توانداورابهخدایحقیقیـنمیهاـبامذاهبخودساختۀخويشدادهکهحکمتانسانیدرتمامامت

موعظه طريقآن از تنها خدا برساند. امت”ایکه لغزشو را جهالتاستلکندعوتيهود را ها

است وحکمتخدا مسیحقوتخدا يونانی، يهودوخواه خواه نجاتمی“شدگانرا لبخشد)او،

بنابراينجايیبرایمباهاتوگزافه24-23:1قرنتیان کهانسانبه(. چرا حکمتگويیوجودندارد،

تواندبهخدابرسد.خودنمی

ازويلیامکـَریواينکهچگونهايناعتقادرويایمبشران،بخشخودبهنامتامولزدرکتابالهام

هاست.کریيکمبشرانگلیسیوباپتیستبودکهبُرد،سخنگفتراسخرادرموعظاتخودبهکارمی

بهکرد.اودرطولچهلسالخدمتبشارتانجیل،هیچگاهدرهندوستانخدمتمی1793درسال

وطنخودبازنگشت.

هاپرداختوکریبه،اوبايکبرهمنگفتگوکرد.برهمنبهدفاعازپرستشبت1797درسال

هاراواگذاشتهمهامت”کرد.کریگفت:درايامقديمخداتنادمیاس31:17و16:14کتاباعمال

“فرمايدکهتوبهکنند.اآلنتمامخلقرادرهرجاحکممی”اما“کهدرطرقخودرفتارکنند.

کنمخدابايدتوبهکندازاينکهانجیلرازودترازاينبرایماواقعا؟منفکرمی”برهمنپاسخداد:

“نفرستاد.

تصورکنقلمرويکپادشاهازسویدشمنانشمورد”ماند.اوگفت:جوابنمیریهیچوقتبیک

پیروزی کسب و آنها کردن سرکوب برای کافی قدرت از پادشاه است. گرفته قرار تاز و تاخت

دهدکهآنهادخلوتصرفکنندوآنچهراکهآرزودارندبرقرارنمايند.برخورداراست،امااجازهمی

باآنهامقابلهآياشهامتودرايتپادشاهبانابودکردنآنهابیشترآشکارمی شوديازمانیکهازابتدا

دادبهکشورشنفوذکنند؟بنابراينانتشارنورانجیل،حکمت،قدرتوفیضخداکردواجازهنمیمی

شرارتیکهگسترۀاينکشورراداروعمیقودرنابودساختنتاريکیپرستیريشهدرغلبهبرچنینبت

هایيافتندبهروششودکه]نیاکانتو[اجازهنمیدربرگرفتهاستخیلیبیشتراززمانیمشخصمی

“درگذشتهعملکنند.خود

هادرگذشتهبهطرقخودرفتارکنند،برپاسخکریدرقبالاينپرسشکهچراخدااجازهدادامت

بندیخدادررهانیدنترخواهدبود.زمانپیروزینهايیخدابسیارپُرجاللاينحقیقتاستواراستکه
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برایخدا تا بدهیم اجازه خود به بهجایآنکه حکمتالهیاو. اسارتتاريکیمنطبقاستبا از

اضعسازيمگرونافرمانرفتارکند،بهتراستخودرامتومشخصکنیمکهچگونهبايدبادنیایعصیان

اوراببینیم.تاحکمت

 اعمال )31:17در جهلپرستیدنخدایناشناخته پولسچگونه ارزيابیمی23:17، را او( کند؟

زيراروزیرامقررفرمود)”گويدکهدرزمانمقرر،تمامدنیاتوسطعیسیمسیحداوریخواهدشدمی

[(.31:17]اعمال“رمود.کهدرآنربعمسکونرابهانصافداوریخواهدنمودبهآنمردیکهمعینف

بهديگرسخن،پولسبهمخاطبینخوددرآتننگفتکهچونآنهاازطريقانجاممناسکپرستشیدر

ستايشکرده واقعخدایحقیقیرا در بنابراينقبالآمادگیروبرومقابلمذبحخدایناشناخته، اند،

کردند.نبودندبلکهبايدتوبهمی(.آنهاآماده23:17اند)دستآوردهشدنباداورخودرابه

موعظهبهتوبهوآمرزش”بايستفرمود،اززمانرستاخیزبهبعدمی47:24چنانکهعیسیدرلوقا

آنچهبايدموعظهشودايناستکهتنهابااعترافبهنام“کردهشود.بهناماوهاگناهاندرهمۀامت

قبالمکشوفنشدهبودچونهنوزعیسیتجسدنیافتهبود.شود.اينحقیقتعیسی،گناهانآمرزيدهمی

بهطورکاملمتحققامااکنونزمان را هایجهالتبهپايانرسیدهاست.عیسیهدفومقصودخدا

 وعده”ساخت. همۀ مسیحزيرا در “است‘آری’هایخدا قرنتیان هر21:1)دوم نو(. هزاره ترجمه

 خواهد خم او تخت مقابل در زانويی )فیلپیان ايمان11:2شد تمرکز محور يگانه او بنابراين، .)

پذيرد.بخشاست.اکنوناودرمقامداورقرارداردوتنهااوستکهدرخواستآمرزشرامینجات

می چه ديگر میبیشاز ما گفت؟ واقعهتوان اينجهان به مسیح آمدن ابعادگويیم چنان با ای

پیشازآمدنمسیح،تمرکزايماننجاتعظیمیاستکهتغییریدرضرورت بوجودآورد. بخشرا

-هاووعدهشدۀخدادروقايعیمانندخروج،آيینقربانیبخشبرآمرزشورحمتنمايانايماننجات

درهااستواربود.عیسیهنوزناشناختهبود.موعظهکردنبهتمامیملت53هاینبوتیازقبیلاشعیا
اجازهدادهبودکهبوده“ايامجهالت”هاهامخفیماندهبود.آنزمانقرنرازیبودکهناماو اند.خدا

هایخودسلوککنند.هابهراهلتم

ـخبرازيکاتفاقجديدایکلیدیدرعملکردخدادرتاريخنجاتاستـکهواژه“درحال”اما

مکشوفساخت.می اوپدرآسمانیرا بهجهانآمد. پسرخدا مردگانقیامدهد. از شد. گناه کفارۀ

به اقتدارخودرا تمامانبخشاوبايددرمیعنوانداورکايناتاثباتکرد.وپیغامعملنجاتفرمود.

مردممنتشرگردد.اينچرخشدرتاريخنجاتدرراستایجاللمسیحانجامگرفت.هدفآن،قرار

،بخشهدفضرورتتمرکزايماننجاتامربابخشخدااست.ايندادنمسیحدرمرکزاعمالنجات
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باشد.بدونشناختمسیحهیچانسانیکهازتوانايیطبیعیبرخوردارباشد،تنهابرمسیحهماهنگمی

98نجاتنخواهديافت.

عهدتوانندنجاتيابندبیآنکهمسیحرابشناسندچراکهمردممردممیامروزگويندکسانیکهمی
العادۀاينچرخشدريافتندبیآنکهمسیحراشناختهباشند،درواقعاهمیتفوقهمنجاتمیعتیق

اززمان بدانگونهکهبايد،جدیدرکنکردهتاريخنجاترا بههایجهالتوازسّرمسیح، عنواناند.

دایراکهعهالعادهکند،امابهطورجدیاهمیتفوقمثالمیالرداريکسونچنینبحثیرامطرحمی

به تجسم در زمانجديد پايان و چرخشتاريخ نقطۀ مسیحهاعنوان سّر شدن آشکار جهالتو ی

گیرد.بیند،درنظرنمیمی

و محتوا بدون مسیحیان انجیل از ناشی اخالقی محاسن خاطر به عتیق عهد يهوديان اگر

آيانمیمضامینآنتوانسته تعمیمداد؟اندنجاتبیابند، آيابراساسهمینتوانايناصلرا

توانگفتکسانیکهاززمانمسیحبهاينطرف،هیچگاهفرصتشنیدنپیغامانجیلاصلنمی

99اند،مشمولنجاتخواهندشد؟عنوانمکاشفۀخاصنداشتهرابه

کنندهدرتاريخنجاتاست،وبهاگرعهدجديدتعلیمندادهبودکهآمدنمسیحچرخشیتعیین

آ از دلیل، نجاتهمین ايمان گونه هر تمرکز پس برن فقط میبخش ديدگاهاو اين شايد باشد،

توانستيکبحثموجهقلمدادبشود.می

سايرآموزه اينديدگاهحمايتلیکنآيا کرنلیوسچهمیهایعهدجديدنیزاز مورد کنند؟در

می زندگی عیسی رستاخیز از بعد که نبود يهودی يکغیر او آيا گفت؟ طريقمیتوان از و کرد،

نايمانخويشبرمسیحنجاتيافت؟پارسايیوتقوایخالصخودبدونمتمرکزساخت


18:11الی1:11اعمالروايتکرنلیوســـــ

                                                 
98

توانند معنای ماکشفه را در لک درک کنند مشمول جنات ر داشت که نوزادان و افرادی که معلولیت ذهین دارند به حنوی که حیت منیتوان انتظاگومی که میمن می 

ر اساس این ابو “( ات ایشان را عذری نباشد.”)خدا اماکن ش ناخت خود را در اختیار مهگان قرار داد  ::02ابش ند. اصل مس ئولیت پذیری و پاخسگویی در رومیان 

که ارتباط موجود میان امیان به مس یح و درایفت جنات مهچنان حمفوظ توانمی تصور کنمی مقدس در این مورد خاص، تعلمیی نداده است. ما میراخس من است. کتاب

توانید به این منابع مراجعه کنید: ت از این نظریه میخواهد بود و خدا کوداکن را در آ سامن ای در عرص آ ینده به بلوغ خواهد رسانید ات بتوانند به او امیان بیاورند. در حامی

اثر آ لربت موهلر. موهلر در کتاب “ روند؟جنات خردساالن؛ آ ای کوداکن به آ سامن می”اثر روالند. اچ. انش. و “ مریند، پاخسی برای تسیل وادلین داغداروقیت کوداکن می”

اند من نزی عنوان مدافعان این دیدگاه اشاره کرده است. متام این افراد به گناه اولیه اعتقاد داش ته وارفیدل به .خود به جان نیوتن، چارلز اسپرجان، چارلز هاج و یب. یب

یب قید و رشط را نقض کرده  اعتقاد دارم. اما مهچننی معتقد هس مت که خدا راهی را برای جنات کوداکن فرامه خواهد ساخت یب آ نکه این آ موزه و ای آ موزه برگزیدگی

 شد.اب
 “اند امیدی وجود دارد؟آ ای برای کساین که نشنیده”میالرد اریکسون؛  99
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تواندبدونشنیدناندکهانسانمیایازداستانکرنلیوس،يکافسررومی،چنینبرداشتکردهعده

اعمالنیکماننداونجاتبیابد.انجامپیامانجیلوبهصرفترسازخداو

دادومتقیوخداترسبودکهصدقۀبسیاربهقوممی”خوانیمکهاومردیدرموردکرنلیوسمی

می دعا خدا نزد کردپیوسته “ می2:11)اعمال ظاهر او بر خدا فرشتۀ وقتی می(. شود، ای”گويد:

يادآورگرديد.پسبهيافابفرستوکرنلیوس،دعایتومستجابشدوصدقاتتودرحضو رخدا

(.32-31:11)اعمال“سراطلبنماشمعونمعروفبهپطر

تعلیممی او به ازخداونددريافتداشتکه پطرسرسولرويايیرا همانزمان، سنتدر داد

نیست.ندایآسمانیبهپط رسناپاکشمردنغیريهوديان،مانعازپذيرفتهشدنآنهادرحضورخدا

(.15:11“)ردهاستتوحراممخوانآنچهراخداپاکک”گفت:

امکهخدارانظرالحقیقتيافتهفی”گويد:کند،بهاومیهنگامیکهپطرسباکرنلیوسمالقاتمی

(.34:11-35“)بهظاهرنیستبلکهازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداومقبولگردد

کنندکهکرنلیوسحتیقبلازشنیدنپیامانجیلوکهبرخیبرحسبآنتصورمیایاستاينآيه

ندکامالًکايمانآوردنبهآن،ازگناهنجاتيافتهبود.اماحقیقتیکهلوقاازنقلروايتفوقدنبالمی

مغايربااينتصوراست.

اولاينکهآياکرنلیوستواندبسیارمفیدوموثرباشد.طرحدوپرسشدرخصوصاينروايتمی

بشنودنجاتيافتهبود؟بهيقینآيات برای35و34قبلازآنکهموعظۀپطرسدرموردمسیحرا

آياتمذکورمقدمهوسرآغازموعظۀپطرسهستند: است. برخیدلیلموجهیاستکهچنینبوده

هرکهازاوترسدوعملنیکوکندامکهخدارانظربهظاهرنیست،بلکهازهرامتیالحقیقتيافتهفی”

“نزداومقبولگردد.

گويدکرنلیوسمردیمتقیوخداکهمی2توانیدببینیدکهچگونهبعضیباتوجهبهآيۀشمامی

کنندکهاوقبالمقبولکرد،بهسادگینتیجهگیریمیدادوپیوستهدعامیترسبودکهبسیارصدقهمی

طرسدرموردنجاتورستگاریکهاوقبالدريافتکردهبودصرفااطالعاتیخداشدهبود.پسآياپ

ایرابهمبشرينتسریبدهیمکهبسیاریازگیریتوانیمچنیننتیجهرادراختیارشگذاشت؟وآيامی

امانجیلمسیحراازآنانبشوند؟اند،قبلازآنکهپیمردمواردرابطۀنجاتباخداشده

برطبقآيۀبنابرايننخس کرنلیوسوافرادیهماننداوقبالعادل35تینسوالايناستکهآيا

اند؟آيامنظورپطرسازاينسخنوهدفمحسوبشده،باخدامصالحهکردهوازغضبنجاتيافته

لوقاازنقلآنهمینبودهاست؟
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انجاتيافتهبود؟آياکرنلیوسقبلً
دهم.الپاسخمنفیمیاينسؤربهظباذکرچهاردلیلازمتنموردن

گويدکهپیغامپطرسآنچیزیبودکهکرنلیوسبراینجاتاحتیاجداشت.می14:11اعمال(1

ومارا”گويد:پطرسدرموردشهادتکرنلیوسازمالقاتبافرشتهمی14-13:11همچنیندراعمال

ديدکهايسآگاهانیدکهچطورفرشته درخانهخود ایرا بهویگفت: بفرستو’تاده يافا کسانبه

کهبدانهاتووتمکامیاهلخانهتوشمعونمعروفبهپطرسرابطلبکهباتوسخنانیخواهدگفت
“‘.نجاتخواهیديافت

اول دارد. وجود اينجا در قابلتوجه نکته انجیل٬دو بود. مهم پیغام آن برای٬خودِ قوتخدا

دوم داللتمیفعلجمله٬نجاتاست. بهزمانآينده نجاتخواهیديافت.”کند: ٬بهعبارتديگر“

پیغامپطرسصرفاآگاهانیدنکرنلیوسازنجاتیکهقبالبدستآوردهاستنبود.اودرصورتینجات

يافت پطرسبفرستدخواهد دنبال به بیاورد٬که ايمان مسیح به و بشنود را او کالم اين. غیر در

عملنجاتنخواه٬صورت محور حول داستان تمام استکه دلیل همین به ترديد بدون يافت. د

پیامپطرسهمانمعجزه درقراردادنپطرسوکرنلیوسدرکناريکديگربناشدهاست. آسایخدا

(.33و22:11بشنودتانجاتبیابد)چیزیبودکهکرنلیوسنیازداشت

،“ازاوترسدوعملنیکوکندنزداومقبولگرددازهرامتیهرکه”گويدکهمی35بنابراينآيه

کرنلیوسمینمی بايستپیغامانجیلراتواندمبینايننکتهباشدکهکرنلیوسقبالنجاتيافتهبود.

شنیدتانجاتبیابد.می

بهايننکتهدرمپطرسدرخات(2 اينسخنانبه43:11ۀموعظۀخود اوبا است. کرده اشاره

هرکهبهویدهندکهوجمیعانبیابراو]مسیح[شهادتمی”شودپیغامخودنزديکمیبخشپايانی
آمرزشگناهانشالودۀنجاتاست.کسیکه“بهاسماوآمرزشگناهانراخواهديافت.ايمانآوَرَد،

ازگويد،اينآمرزشتواندنجاتيابد.وچنانکهپطرسمیگناهانشتوسطخداآمرزيدهنشود،نمی

آيد.همسیحودرناماوبدستمیطريقايمانب

ترسدوکنمکههرکسازشماکهازخدامیمناينجاهستمتااعالممی”گويد:پطرسبهاونمی

است.اعمالنیکانجاممی بلکهمی“دهدآمرزيدهشده انجیلرا”گويد: پیام شما هستمتا مناينجا

شومپسيکبارديگريادآورمی“حدرناماوآمرزشگناهانرابیابید.بشنويدوباايمانآوردنبهمسی

آمرزشگناهانرا٬بهاينمعنانیستکهکرنلیوسواهلخانۀاوپیشازشنیدنپیغاممسیح35کهآيۀ

يافتهبودند.
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ودشبینیمکهحتیبهافرادبسیارمتدينوخداترسيهودیگفتهمیدرسرتاسرکتاباعمالمی(3

بودند، آمده پنطیکاستگرد روز در يهوديانیکه نجاتيابند. بیاورندتا ايمان کنندو بايدتوبه که

(.اماپطرس2:11معرفیشدهاست)“متقی”(،همانطورکهکرنلیوسنیز5:2اند)خطابشده“ديندار”

گويدکهتوبهکنندوبه،حتیبهآنيهوديانديندارمی2درپايانخطابۀروزپنطیکاستخوددرفصل

-38:13و19:3(.همینامررادراعمال38:2ناممسیحبهجهتآمرزشگناهانخودتعمیدبگیرند)

کنیم.نیزمشاهدهمی39

متقیوخداترسکهاعمال٬گويدکهافرادمتدينکنیمکهلوقادراينکتاببهمانمیمالحظهمی

قبالنجاتياصالحهانجاممی انجیلفتهدهند، درمیان٬اندونیازیبهانجیلندارند. حرکتخودرا

هایترينافرادبودند،يعنیدربینيهوديان.آنهابیشازسايراقواموملتکسانیشروعکردکهمتدين

بهآنانگفتهمی بارهاوبارها اما برخورداربودند. اعمال٬شودکهتديّنجهانازامتیازشناختخدا

ايمانآوردنبهعیسیاست.٬صداقتمذهبیراهحلمشکلگناهنیست.تنهانقطۀامیدواتکانیکو

تواندداللتبراينامرداشتهباشدکهکرنلیوسونمی35چهارمیندلیلبرایاينکهبگويیمآيۀ(4

ايماندارانروايتشود.زمانیکهسايرديدهمی18:11اند،دراعمالافرادیهماننداوقبالنجاتيافته

خدارا”گويد:شگرفکرنلیوسراازدهانپطرسشنیدند،نخستینواکنشايشانسکوتبود.لوقامی

فی بهامتتمجیدکنانگفتند: نیزالحقیقتخدا اعطاکردهاست.بخشتوبۀنجاتها بهبیانديگر“را

شد)بهبودکهبهحیاتجاودانیمنتهیمیها[قبالحیاتجاودانیرانیافتهبودند.توبهراهیآنها]امت

است(.زمانیکهآناندربارۀمسیحشنیدندوبهاوايمان“سرحدحیاتجاودانی”طورتلويحیتوبه

گاهحیاتجاودانرابدستآوردند.آوردند،آن

البهاينمعنانیستکهکرنلیوسبهخاطرخداترسبودنوانجامدادناعم35:11بنابريناعمال

ااينجاپاسخبهاولینپرسشبود.قبالنجاترابدستآوردهبود.ت٬نیک

خدابود؟“مقبول”چگونهکرنلیوساکنونپرسشدوم:
وقتیمی منظوریدارد پطرسچه است. بسیارساده سوالدوم او”گويد: از امتیهرکه ازهر

تواندبااينکهاينامرچهارتباطیمی(؟و35:11“)]خدا[ترسدوعملنیکوکند،نزداومقبولگردد

تعهدبشارتجهانشمولماداشتهباشد؟

کردم،نخستینچیزیکهبهذهنمرسیداينبودکهمنظورزمانیکهبهپاسخاينپرسشفکرمی

منتجازهدفآنرويايیبودکهخدادرموردحیواناتحرامبهوینشانداد،به35پطرسدرآيۀ
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15میکهدرآيهويژهدرسمه استتوحراممخوان.”وجوددارد: پاککرده کهخدا آنچهرا اما“

رمساختکهدوبارهفکرکنم.چیزیمانعمنشدووادا

پطرسبرایغیريهوديانتوضیحمی28بهآيۀ مطلعهستیدکهمرد”دهدکهتوجهنمايید. شما

آمد او نزد يا شخصاجنبیمعاشرتکردن با کهيهودیرا داد تعلیم مرا لیکنخدا است. نحرام

بهعبارتديگريکمسیحیهرگزنبايدبهطبقهويانژادافرادنگاه“هیچکسراحراميانجسنخوانم.

کندوبگويدکهاينعدهشايستگیشنیدنپیغامانجیلراازمنندارند.يااينکهاينهاناپاکهستندو

اينافرادآنقدرخشنوناخوشايندتوانمبهخانۀآنانواردمننمی يا شوموازانجیلصحبتکنم.

بشوم.توانمبهآنهانزديکهستندکهمننمی

خدامراتعلیمدادکههیچکسراحراميانجس”باشد.بسیارمهممی28درآيۀ“هیچکس”عبارت

نخوانم. گرفتکههیچگروهیا“ فرا بود ديده يافا انسانپطرسازرويايیکهدر دلیلنژاد،ز به ها

يعنی“حراميانجس”قومیت،فرهنگ،وياخصوصیاتجسمانیخارجازحاکمیتخداقرارندارد.

شده،ماننديکجذامی.نفر،ومنعطردشده،موردت

 آيه پطرسدر مقصود هیچانسانیچنین28آنچههدفو مورد نبايددر ما ايناستکه بود،

 باشیم، داشته قومیت،افکاری نژاد، رنگ، از صرفنظر انسانی هر برای بايد قلبما يکنفر. حتی

خدامراتعلیمداد”خصوصیاتجسمانیيافرهنگیاوبتپد.ماحقنداريمهیچکسراناديدهبگیريم.

“راحراميانجسنخوانم.‘هیچکس’که

دصرفنظراززمینۀقومیبسادگیايناستکههمۀافرا35کردمکهمعنایآيۀمنابتداتصورمی

گويدآنچیزینیستکهمنمی35خودمقبولخداومناسبنجاتهستند.اماآنچهپطرسدرآيۀ

درآيۀتصورمی پطرسمی35کردم. ازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداو”گويد:

گويد.دراينجااوهداردسخننمیاشار28اودربارۀهرشخصبهآنصورتکهدرآيه“مقبولگردد.

هرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداواز”کند.ازتعدادیدرهرامتوقومصحبتمی

آنچهپطرسدرذهنداردخیلیبیشترازصرفحراميانجسدانستنافراداست.اين“مقبولگردد.

بعضیگويدکهواينجامی“حراميانجسمخوان.راهیچکس”شود.اوقبالگفتهبودشاملهرکسمی
“دهدنزداومقبولگردد.کهازخدابترسدواعمالنیکانجام”درهرامتوقوم

(اينآيه1درنظرگرفت:35عنوانمعنایآيۀتوانبهکنیدکهدوچیزرانمیپساکنونمالحظهمی

میبهمانمی قبالًدهندنجاتيافتهدواعمالنیکانجاممیترسنگويدکههمۀکسانیکهازخدا اند.

 کرديم. مالحظه اينموضوع برای را دلیل شايستۀ2چهار افراد اين صرفا نیستکه معنا اين به )
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اعالمکردکههمگان28دريافتبشارتهستند)نهاشخاصحراميانجسياتابو(چراکهقبالآيۀ

ددرهرامتافرا“برخی”گويدتنهامی35ایخاص.درعینحالآيۀبايدبشارترابشنوندونهعده

آورندوبنابراينمقبولخداهستند.ازاينجهتمعنایآيهترسندواعمالصالحهبجامیازخدامی

داشتنیومناسبشنیده،ياانسانیدوستيافتهوبشارتبايدچیزیدرمیانايندواحتمالباشد:نجات

برایبشارت.

نشنیدهنیافتهدرمیانقومیبشارتساننجاتکنمکهکرنلیوسنمايندۀيکانمنچنیناستباطمی

کندقبولمیگويدکهخداچنیناشتیاقیراکند.پطرسمیاستکهخداراازصمیمقلبجستجومی
(وبرایرسانیدنپیغامانجیلعیسیمسیحبهچنینشخصیبهطريقیعجیب35)همانمقبولدرآيۀ

ويایآسمانیدرحیندعاعملکرد.لیوستوسطرنمايد،چنانکهدرموردپطرسوکرنعملمی

 کرنليوس عصر حاضر

 را کنند.دانريچاردسوندرکتابجستجومی“ازصمیمقلب”امروزهنیزهستندکسانیکهخدا

کندکهشباهتزيادیباروايتداستانتحولوبازگشتیرانقلمیابديتدرقلوبآنان،خودبانام

ایمتشکلازنیممیلیونسیاهپوستهستنددئو،درجنوبمرکزیاتیوپی،قبیلهکرنلیوسدارد.مردمگی

به مبهماگانوکه شماریاز ستايشعنوانخدایمقتدرهستیايمانداشتند. ردمگیدئوکهماگانورا

نامیدندراضیوخشنودمیشیطانکردند،متوجهشدندکهبهعوضآنبايدموجودشريریکهاورامی

هایقبیلۀگیدئو،بهدارند.امايکمردگیدئوبهنامواراساوانگاازشهرديالواقعدرسرحدزمیننگاه

ابرافرادقبیلۀاومکشوفسازد.حضورماگانودعاکردوازاوخواستکهخودر

يۀناگاهواراساوانگارويايیرامشاهدهکرد:دوسفیدپوستناشناسازراهرسیدندودرزيرسا

کلبهدرختافرایچنارینزديکديالآالچیق سپسآنها ساختند. برایخود وهايی مستحکم های

درخشیدتاحدیکهدامنۀتپهراپوشانید.واراسامتعددديگریراساختندکهبامآنهاپوشالینبودومی

آنچنینکلبه قبلاز چونکلبههرگز بود نديده پوشاهايیرا آنهایاهالیگیدئو بعداز لیبودند.

شنیدکهمی صدايیرا می”گفتواراسا خدايیکهاورا جويیبرایتواينمردانازجانبماگانو،

باش. آنها منتظر آورد. پیغامیخواهند ديرک“ که ديد خودشرا واراسا آنرويا، آخرينصحنۀ در

هايیکهآندرنزديکيکیازکلبهاصلیکلبۀخويشراازجایدرآوردوآنرابهخارجازشهربردو

کاصلیخانهنمادزندگیشخصمردانساختهبودنددرزمینفروکرد.درفرهنگمردمگیدئو،دير

بود.
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دومبشربهاسامیآلبرتبرانتوگلنکاينبهاتیوپیرفتندو1948هشتسالبعد،دردسامبر

نظرداشتندکهبرایانجامخدماتخوددرمرکزدربینمردمگیدئوبهخدمتمشغولشدند.آنهادر

منطقۀکیدئوازمقاماترسمیاتیوپیمجوزالزمراکسبکنند.امابرخیازبومیانبهايشانگفتندکه

بهدلیلشرايطسیاسیکنونی،بادرخواستآنهاموافقتنخواهدشد.بنابراينبهآنهاپیشنهادکردندکه

بهديالبرایخدمتدرمحدودۀديال مجوزالزمصادرشدوزمانیکهآنها درخواستمجوزکنند.

رادرزيردرختافرابرپاکردند.رسیدند،چادرهایخود

درمنطقۀگیدئوساختهشدکههريکبهطور بیشازدويستکلیسا سیسالبعدازآنروز،

انجیلقرارگرفتهبودند.واراساتقريباتماممردمقبیلهتحتتاثیر111میانگیندويستنفرعضوداشت.

111ازاولینکسانیبودکهايمانآوردونیزاولینکسیبودکهبهخاطرايمانخودزندانیشد.

 ترسی که مقبول خدا است

کنیمکهلوقاشودکهدرآن،مشاهدهمیيافتمی32-11:31ترينگواهدراينزمینه،دراعمالمهم

 مورد مقبول”در اي“ نجاتشدن نوع ازنیافتگانیسخنمین که جستجوگويد را قلبخدا صمیم

دعایتوایکرنلیوس،”گويدفرشتۀخدابهاوگفت:خوانیمکهکرنلیوسمیکنند.دراينآياتمیمی

يادآورگرديد.پسبهيافابفرستوشمعونمعروفبهمستجابشد وصدقاتتودرحضورخدا

ازاينکالم“دعایتومستجابشد...پسبهدنبالپطرسبفرست.”هکنید:توج“پطرسراطلبنما.

تواناينمعنارااستنتاجکردکهاودردعاهایخودازخدااستدعاداشتهکهکسیرابهطورضمنیمی

انیازاوبهنجاتراپاسخبدهد.بهسویویبفرستدت

می35بنابراينترسیکهدرآيۀ قدوسباشد،مقبولخدا شاملدرکاينحقیقتاستکهخدا

به بايد روز يک و است، با مايوس و درمانده گناهکارانی خودعنوان اينکه و ، شويم روبرو او

راهیبراینجاتمهیاکند،وبازاينکهبايدنمی نجاتدهیمونیازداريمکهخدا توانیمخويشتنرا

کهبرماتابیدهاستعملکنیم.اينهمانکاریبودکهشبانهروزبرایآندعاکنیمودرپرتونوری

برایکشفحقیقتوراستیدرزندگیکرنلیوسانجاممی اشداد.خدادعاهایاووجستجويشرا

(قبولفرمودوبهطريقیعجیبپیغامانجیلرابهاورسانید.اگرکسیپیغامانجیلرابه27:17)اعمال

تواندتوانستنجاترابدستبیاورد.وامروزبدونانجیل،هیچکسنمیمیرسانید،اونکرنلیوسنمی

شفۀخدارادرککندونجاتيابد.مکا

                                                 
 دان رچیاردسون؛ ابدیت در قلوب آ انن. 100
101

 دبلیو. هارودل فولر؛ مادامی که خورش ید گرم است حرکت کن. 
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او بلکه نیست، انجیل به آوردن ايمان و شنیدن بدون يافتن نجات مظهر کرنلیوس بنابراين

خاطراسمخود(به35:11)اعمال“ازهرامتی”بخشهدفومقصودخدادرنجاتدادنمردمعینیت

شدند.ستکهزمانیتابومحسوبمیهایمختلفیاازطريقفرستادنمبشرينانجیلدرمیانفرهنگ

بهامتفی”مابايدازکلیسایاورشلیمبیاموزيمکه هانیزتوبۀحیاتبخشراعطاالحقیقتخدا

است کرده “ با18:11)اعمال داشته اطمینان بايد همچنین اما اي(. که همانگونهشیم را حقیقت ن

انجیلیکهپطرسهابهآموزيمکهآنهاآموختهبودند:آنهااينمهمراازحقیقتايمانآوردنامتمی
 بود يهوديانکلیسایاورشلیمونزولروحموعظهکرده بودند. استنباطودرککرده آنها، القدسبر

اند.نجاماعمالنیک،مقبولشدهواهابهدلیلترسازخداگیرینکردهبودندکهامتنتیجه

يابیمکهنیّتلوقاازنقلروايتکرنلیوساينبودکهنشانبدهدغیريهودياننیزبهپسدرمی

توانستندبخشیازقومبرگزيدۀ،می“ناپاکبودنشان”واسطۀايمانآوردنبهمسیحوبهرغمباورسنتی

امت اينجاستکه مهم نکتۀ باشند. خدا اعمالنیک،ها دادن انجام و خدا ترساز قبلبهخاطر از

باتو”توجهکنید:14:11شدند.بهعبارتکلیدیدراعمالبخشیازقومبرگزيدۀخدامحسوبنمی

“بدانهاتووتمامیاهلخانۀتونجاتخواهیديافت.سخنانیخواهدگفتکه

 (12: 4)اعمال  “اسمی ديگر زير آسمان”

بخشاستيعنیاسمکندکهنجاتاينپیغامدرايناستکهاسمیرااعالممیبخشجنبۀنجات

پطرسمی عیسی. اولامت”گويد: قومیازايشانخدا تفقدنمودتا را )اعمال“بهنامخودبگیردها

کندپیغامیاستکههابهخاطراسمخودتفقدمیيعنیپیغامیکهخدابهواسطۀآنازامت(.14:15

منزلاسم پطرسدر موعظۀ در اينهمانچیزیاستکه واقع در باشد. آن محور عیسی، او پسر

هرکهبهوی”رسد:کرنلیوسديديم.موعظۀاوباذکرجمالتیدرموردعیسیبهنقطۀاوجخودمی

(.43:11)اعمال“نراخواهديافتآمرزشگناهابهاسماوايمانآوَرَد

12:4وايمانآوردنبهاسمعیسی،معنایبیچونوچرادراعمالضرورتانکارناپذيرشنیدن

باشد،امااينباردرمقابلحکاممذهبیيهوددرهایپطرسمیاستکهنقطۀاوجيکیديگرازخطابه

ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکه”اورشلیم:

“نجاتيابیم.بدانبايدما

شرايطیکهدرپشتاينعبارتمعروفقراردارد،ايناستکهعیسایبرخاستهازمردگانتوسط

پطرسويوحنامردیراشفادادهبود.آنمردازبَدوتولدفلجبود،اماناگهانبرپایخودايستادهودر
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زنندوپطرسشروعبهصحبتصحنهیکلخداراتمجیدکردهبود.جماعتیدراطرافآنهاحلقهمی

کندکهآنچهاتفاقافتاديکپديدۀصرفمذهبینبودهاست.کند.موعظۀاوکامالآشکارمیمی

دستگیر1:4سپسطبقاعمال را پطرسويوحنا نگهبانانهیکلوصدوقیان، کاهنانوفرمانده

می روزبعددرزنداننگاه تا وکرده، رؤسا صبحروزبعد، مشايخوکاتبانبرایبازجويیازدارند.

دهد:دهند.درخاللبازجويی،پطرسبرخداوندیعیسیشهادتمیپطرسويوحناتشکیلجلسهمی

ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکهبدانبايد”

اينرابداند.شخصدردنیابايد(.هر12:4)اعمال“مانجاتيابیم

نجاتدر علتاينکه بهچندعبارتضرورتدارد. توجه اهمیتايناعالن، برایپیبردنبه

اسمیديگرزيرآسمان)نهفقطاسمیديگردر”هیچکسديگرغیرازعیسیوجودنداردايناستکه

پرتغال،وغیره(بهمردمع طانشده)نهفقطبهاسرايیلبلکهدرزيرآسمانيعنیآسمانيونان،روم،

به”و“زيرآسمان”دوعبارت“يهوديانبلکهبههیچانسانیدرايندنیا(کهبدانبايدمانجاتيابیم.

بودنايناعالنتاکیدکاملدارد.برجهانشمول“مردم

افزونبراين،نکتۀمهمتریدراينجاوجودداردکهبايدبهآنتوجهکنیم.قاطبۀمفسرينبهطور

تواندکنندکهبدونايمانداشتنبهعیسیمسیحهیچکسنمیرااينگونهتفسیرمی12:4عمولاعمالم

کنندهدرپاسخبهاينپرسشدرعنوانيکمتنمهموتعیینبه12:4نجاتيابد.بهبیانديگراعمال

اماکالرکتوانندنجاندمیشودکهآياکسانیکههرگزدربارۀمسیحنشنیدهنظرگرفتهمی اتيابند.

ارتباطیبااينپرسشندارد...اينآيه12:4اعمال”گويدکهعنواننمايندۀيکتفکرچنینمیپیناکبه

ایبهسرنوشتگناهکاراننکردهاستواگرچهاينيکسوالبزرگوبسیارمهمدربرابرمااشاره

به112“خدا،چهمثبتوچهمنفیداللتدارد.بهداوری12:4تواندبگويدکهاعمالاست،اماکسینمی

هاتعلقداردچونخداآنرانجاتدرکاملیتخودبهتمامانسان”گويد:می12:4تر،اعمالبیاندقیق

ازطريق113“درشخصیتپسرشفراهمکردهاست. اومعتقداستکهنجاتتنها کاربهبیانساده،
ايمانآيدونهبهواسطۀبدستمیعیسی کارمسیحبرایکسانیکهبدوناونیزارتباطیبهعیسی.

راساسمکاشفۀعامخدادرطبیعت.عنوانمثالبمناسبباخدادارندمفیدوتاثیرگذاراست،به

عیسیتوجهنکردهاسممشکلعمدهدرنوعتفسیرپیناکايناستکهاوبهتاکیدخاصپطرسبر

 ”است. که زيرا آسماسمی زير ديگر که نشده عطا مردم به ان يابیم.بدان نجات ما بايد پطرس“

                                                 
 “.هیچ امسی زیر آ سامن 0:1:اعامل ”الکرک پیناک؛  102
 هامن منبع. 103
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نمی بتوانیدمنبعگويدکه شما که ندارد بلکهتحتاسمآنديگریبراینجاتوجود نجاتيابید،

کهبدانبتوانیمنجاتيابیم.اقراربهاسمعیسیوجودنداردغیرازنامعیسی“اسمیديگر”گويدمی

شارکتباخدااست.اگرکسیبتواندبدونشناختعیسینجاتبیابد،پسمدخلورودبهرابطهوم

ایکسبنجاتمفهومینخواهدداشت.براسماوصحبتاز

قبالً اعمال در که کرديم پطرسمی43:11اشاره ”گويد: که اوهر اسم به آوَرَد، ايمان وی به
برایايماناسمعیسیمحوراصلیدرايمان“آمرزشگناهانراخواهديافت. وآمرزشگناهاست.

بدينمعناکهبايددر بايدبهاسماوايمانبیاوريد، داشتنبهعیسیجهتدريافتآمرزشگناهان،

مردگانقیامایکهنقشۀنجاترامتحققساختوازعنوانانسانويژهمورداوشنیدهباشیدواورابه

کرد،شناختهباشید.

 خداوندعیسیدربرایمبشري12:4اعمال نام ارتباطبا پولسدر که حقیقتیدارد نداللتبر

زيراهر”دهند:برآنتاکیدکردهاست.اينآياتاهمیتاساسیبشارترانشانمی15-13:11رومیان

اند؟ونجاتخواهديافت.پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننیاوردهنامخداوندرابخواندکه

نشنیدهچگونها عظاند؟وچگونهبشنوندبدونواعظ؟وچگونهويمانآورندبهکسیکهخبراورا

“کنندجزاينکهفرستادهشوند؟

 “اند؟و چگونه ايمان بياورند به کسی که خبر او را نشنيده”

و”نقلقولکردهاست:32:2،پولسدربیانجايگاهمهماعالمانجیل،ازيويیل13:11دررومیان

سپسسواالتیبدونانتظارجوابرامطرح“اقعخواهدشدهرکهنامخداوندرابخواندنجاتيابد.و

کهبهاوايماننیاورده”کند:می اند؟وچگونهايمانبیاورندبهکسیکهپسچگونهبخوانندکسیرا

ستند.درارتباطباخدمتبشارتههایبسیارمهمیاينهاپرسش“اند؟خبراورانشنیده

بهرومیان وانتهایايندوجلبمی21:11الی31:9دراينجاتوجهشمارا پولسدرابتدا کنم.

امت از میقسمت، سخن مکشوفها شريعت از برخورداری امتیاز هیچگاه که راشدۀگويد خدا

عنداشته خدا مسیحدرحضور واسطۀ به اما اسرائاند، حالیکه در ادلمحسوبشدند، وجودیلبا

چنین31-31:9برخورداریازنعمتشريعت،نتوانستندبهعادلشدندرحضورخدابرسند.رومیان

کهازايماناست؛هايیکهدرپیعدالتنرفتند،عدالتراحاصلنمودند،يعنیعدالتیامت”گويد:می

اسرائ رفتندبهشريعتعدالتنرسیدند.یلکهدرپیشريعتعدالتمیاما 21-21:11ندرهمچنی“

دهدومیادامهمی نیزجرأتکردهمی”فرمايد: يافتندوبه’گويدواشعیا آنانیطالبمننبودندمرا
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نطلبیدندظاهرگرديدم امادرحقاسرايیلمی‘کسانیکهمرا دراز’گويد؛ تمامروزدستهایخودرا

“‘کردمبهسویقومینامطیعومخالف.

هادرحضورـکهامتگریياتغییرجهتعجیبهدکهعلتاينواژگونپولسقصدداردنشانبد

بجاآوردندودرمقابل،اسرايیلباوجود را خداعادلمحسوبشوندوعمالمطالباتشريعتخدا

ايناستکه منتهایمقصود)هدف”شريعتنتواندبهعدالتدستيابدـ ايناستکهشريعت(يا

(.اسرايیلآنچهراکه4:11)ترجمۀنويسندهازرومیان“آوَرَدکهايمانمیمسیحعدالتهرکسیباشد

بهمسیحوروشعادل يعنیاشاره عنوانتنهاشمردگیبواسطۀايمانبهشريعتبرآنداللتداشت،

به”(.وزمانیکهمسیحظهورکرد،اسرايیل32:9امیدبرایاطاعتکاملازشريعترادرکنکردهبود)

اسرايیل32:9“)مصادملغزشخوردندسنگ نگشتند”(. امت3:11“)مطیععدالتخدا اما وعدۀ(. ها

(راباآغوشبازپذيرفتند.33:9)“هرکهبهاوايمانآوَرَدخجلنخواهدشد.”

گويدپیغامکندومیکردوبهمبشریبودنخوداشارهمیبهانجیلیکهموعظهمی8:11پولسدر

تیقبرنجاتشريعتعهدع بودنمسیحداللتدارد: بهآنوعظيعنیاي”دهنده ما ايمانکه نکالم

دهندههمانعیسیاستواکنوناعترافبهناماوعاملدهدکهايننجاتاوسپسادامهمی“کنیم.می

هایموجودبرحقیقتآمدناوونجاتاستـــهمانگونهکهنجاتدرعهدعتیقبرپذيرشداللت

اگربهزبانخود”گويد:می9امیدبستننبهفیضخداکهاومهیاخواهدکردمبتنیبود.بنابراينآيۀ

ازمردگانبرخیزانید،نجاتعیسیخداوند اعترافکنیودردلخودايمانبیاوریکهخدااورا را

“خواهیيافت.

امیدکیدداردکهنجاتازطريقايمانواعترافپولسبهطورمشخصتأ بهخداوندیعیسی،

هرکهبهوی’گويدوکتابمی”16:28بانقلقولازاشعیا11:11عهدعتیقبودهاست.اودررومیان

زيراهرکهنامخداوندرا”32:2بااشارهبهيويیل13:11ودررومیان‘“ايمانآوَرَدخجلنخواهدشد.

ازاشعیا11:11دهد.بنابراينوقتیرومیانیمیبرصحتاينامرگواه“بخواندنجاتخواهديافت.

بهعیسی“خجلنخواهدشد.هرکهبهاوايمانآورد”کندکهنقلقولمی16:28 ،آنسنگآشکارا

هر”کندنقلقولمی32:2یلازيوئ13:11زمانیکهدررومیانزاويۀمقدرشدهارجاعکردهاست.و

باشدکهيويیلبهاومی“يهوه”عیسیهمانخداونديا“هديافت.کهنامخداوندرابخواندنجاتخوا

دلیلايننتیجه است. کرده رومیاناشاره می9:11گیریدر که دارد وجود زبانخود”گويد: به اگر

“عیسیخداوندرااعترافکنی...نجاتخواهیيافت.
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ۀعهدعتیقاستوازاينپولستصريحداردکهدرتاريخنويننجات،عیسیهدفوغايتآموز

خشمیانانسانويهوهواسطهاست.بعنوانهدفومقصودايماننجاتجهتاکنوناوبه

شدهدربسادگیقابلدرکنیست.توالیسواالتمطرح21-14:11جريانفکریموجوددررومیان

شود:اغلبدرارتباطباخدمتبشارتديدهمی15و14آيات

اند؟وچگونهايمانآورندبهکسیخبرکسیراکهبهاوايماننیاوردهپسچگونهبخوانند

نشنیده وچگونهبشنوندبدونواعظ؟وچگونهوعظکنندجزاينکهفرستاده114اند؟اورا

دهندچهزيباستپايهایآنانیکهبهسالمتیبشارتمی”شوند؟چنانکهمکتوباستکه

“دهند.وبهچیزهاینیکومژدهمی

oun“)پس”توانندداشتهباشند؟چراباکلمۀامااينآياتچهارتباطیباجريانفکریپولسمی

لکن)يااما(”با16گیریکرد؟چراآيۀاالتنتیجهتوانازاينسؤاند؟چگونهمیشدهيابنابراين(شروع

شروعشدهاست؟“تراگوشنگرفتندهمهبشار

می پاسخگفت: در کلمتوان پس”ۀ “ ابتدایآيه 14در لکن”و “ آيۀ آغاز اين16در به اشاره ،

شرايطالزمدهندکهخداقبالًنشانمی15و14شدهدرآياتحقیقتدارندکهرشتهسواالتمطرح

توانیمآياتمذکوررابرایاعترافکردنبهنامعیسیجهتدريافتنجاترافراهمساختهبود.مامی

:اينگونهتوضیحبدهیم

اعتراف(نجاتبرایهرانسانی،چهيهودوچهامت11ــ13) هاکهنامخداوندعیسیرا

هاینخستینرادرتامینشرايطالزمبرایاعترافخداگامپس(14ــ15کندفراهماست.)

فرستدتاموعظهکنندوازاينطريقمردمدربهنامخداوندبرداشتهاست.اوکسانیرامی

(لکننخواستند16بشنوندوايمانبیاورندونامعیسایخداوندرااعترافکنند.)بارۀمسیح

“کیستکهخبرماراتصديقنموده؟”اطاعتکنندچنانکهاشعیانیزگفتهاست:

هاینخستینرادرتامینشرايطخداگاماگرچهايناستکه14ــ16نکتۀحايزاهمیتدرآيات

بسیاریاطاعتنخواهندکرد.لکنامخداوندبرداشتهاستالزمبرایاعترافبهن

کند؟بهچهکسانیاشارهمی“همهبشارتراگوشنگرفتند)ايماننیاوردند(”گويدوقتیپولسمی

پاسخهایمتعددبهاينپرسشناشیازدورويکردمتفاوتدرفهماستداللپولسدرکلیّتاينفصل

مايندۀايندورويکردهستند.است.جانمورِیوچارلزهاجن

                                                 
104

 نه اینکه رصفا در مورد او بش نو.“ خسن این خشص را بش نو”( داللت بر امر به شنیدن دارد:  akouo“ )شنیدن”فعل یوانین   اکرث مفرسین اتفاق نظر دارند که 
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پولسبهآنموضوعیارجاعکردهاستکهبرتمامیاينقسمتاز16درآيۀ”گويد:موریمی

ارساله سايه بیاش يعنی است، اسرائنداخته ادامه115“یل.ايمانی بیمیموری مسالۀ که ايمانیدهد

گويملکنمی”بهاسرايیلاشارهدارد:18،آيۀعنواننمونهیلتاپاياناينفصلادامهيافتهاست؛بهاسرائ

نشنیده آيا شنیدند البته اقصایربع’اند؟ تا ايشان کالم و گرديد منتشر جهان تمام در صوتايشان

در4:19گويدنقلقولپولسازمزموراومی‘.“مسکونرسید )کهدراصلبهجاللمکشوفخدا

انشمولبودناعالمانجیلعیسیبودهاستوداللتبراينطبیعتارتباطدارد(،بهدلیلتشريحجه

 گردد، منتشر جهان سرتاسر انجیلدر پیغام اگر که دارد که”نکته بود جایاعتراضنخواهد ديگر

است.ئاسرا اسرائ116“یلنشنیده محوریفصلبنابراينسخنپولسبر موضوع است. 11یلمتمرکز

ردمییلازرسالۀرومیانايناستکهاسرائ آنرا دوبهکنپیغامانجیلآگاهاستاماباوجوداين،

باشد.لمیهمیندلیلمسئو

هدفپولسدرسرتاسر”بیند.می21-11ازسویديگر،چارلزهاجمحوريتمتفاوتیرادرآيات

هدرنرا18و16هاجآيات“هااست.اينمتن،اثباتاولويتانتشاردعوتانجیلدرمیانتمامملت

لکنهمهبشارترا’هااشارهداردبهامت16آيۀ”بیند.هامییل،بلکهمرتبطباتمامملتارتباطبااسرائ

بنابراين،آياتمذکوربهطورطبیعی‘آيانشنیدند؟’خوانیممی18وبدنبالآن،درآيۀ‘گوشنگرفتند.

بینیمکهيهوديانحضوردارندو[می19ه]آيۀتوانندبهموضوعديگریاشارهداشتهباشند...درادامنمی

117“‘اند؟یلندانستهآيااسرائ’ازآنهابهصراحتنامبردهشدهاست

هایموریوهاج،آندودريکنکتۀمهمکهمنطبقباهدفمابهرغمتفاوتموجودمیاننگرش

یلباشدوچهريکمسئولیتاسرائباباشد،اتفاقنظردارند.آنچهپولسبرآنمتمرکزبوده،چهراهمی

فراخبشارتانج ملتجادۀ تمام اسرائیلبه جمله )از نامها اعترافبه توافقدارندکه دو هر یل(،

(.13مدارد)آيۀخداوندعیسیبرایدريافتنجاتضرورتتا

تمامدانست،نشاندادناينحقیقتبودکهآورمیشايانذکراستکهآنچهپولسبرخودالزام

است)آياتپیش شده فراهم توسطخدا خداوند نام اعترافبه و16و15نیازهایضروریبرای .)

برایکسبنجاتموضوعینیستکه“اعترافبهنامخداوند”ارتباطآنباپرسشماايناستکه

انجکسیبتواندنسبتبهآنبیتوجهباشد.وشخصنمی امتوانددرمذهبديگریايناعترافرا

باشد.بهخوبیمشخصمی15و14تآيا٫هایمتوالیموجوددربدهد.اينموضوعدرپرسش

                                                 
105

 جان مورای؛ رساهل به رومیان. 
 .هامن منبع 106
107

 چارلز هاج؛ تفسری رساهل به رومیان. 
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تواننجاتگويندبدونانجیلعیسیمیاالتمانعیدربرابرکسانیاستکهمیهريکازاينسؤ

هدد،نشانمی“اند؟پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننیاورده”يافت.نخستینپرسش،يعنی

می ايمانداشتنبهکسیاستکهاورا وايننقطۀکهفرضبديهیومسلمدراينقرائت، خوانند.

درارتباطباشد.تواندبدونايمانبهمسیحباخداپايانیبراينبحثاستکهانسانمی

نشنیده”دومینپرسش،يعنی کهدهد،نشانمی“اند؟وچگونهايمانآورندبهکسیکهخبراورا

ايمانداللتبرشنیدندربارۀمسیحازطريقپیغامانجیلدارد.واينمانعازادامۀاينمدعاستکه

ندنجاتيابد.تواانسانبدوننیازبهشناختمسیحانجیلومالقاتبااومی

دهدکهشنیدندرموردمسیحاز،نشانمی“وچگونهبشنوندبدونواعظ؟”سومینپرسش،يعنی

شود.واينامرلزومادامهدادنبهاينبحثراکهانسانبدوننیازمُبلغومبشرانجیلمیسرمیطريق

داند.فیمیتوانددربارۀمسیحبشنود،منتبهواعظيامبشرانجیلبهنحویمی

کندکهنقلقولپولسازمزموراينبحثرامطرحمی118ازقرارمعلومزمانیکهمیالرداريکسون

درطبیعتپاسخگویتمامنیازانسانبه18:11دررومیان4:19 بدينمعناستکهمکاشفۀعامخدا

توجهنکردهاست.نجاتبدونلزومخدمتبشارتاست،چندانکهبايدوشايدجدیبهاينمساله

یگويدکهمردمبراکنندهبهنظربرسد.پولسمیدرنگاهاولممکناستاستداللاومحکموقانع

وبااستناد“آيانشنیدند؟”کندکهسوالمی18خواندنخداوندبايددرمورداوبشنوند.سپسدرآيۀ

البتهشنیدند]زيرا[”دهد:(بهاينپرسشپاسخمی4:18،مزمور119)درترجمۀهفتادتنان4:19بهمزمور

‘“نرسید.صوتايشاندرتمامجهانمنتشرگرديدوکالمايشانتااقصایربعمسکو’

و“آسمان”ونیز“روز”و“شب”بهرابطۀمیان“کالم”و“صوت”،واژگان19درمتناصلیمزمور

فلک” بنابراين“ دارد. ايمانبه“شنیدن”گیریکردکهممکناستنتیجهاشاره عنوانضرورتتامدر

111سوناست.گردد.ايناستنتاجاريک(ازطريقمکاشفۀطبیعتحاصلمی17بخش)آيۀنجات

چگونه”گويد:باشد.پولسدرآنجامیمی14ناشدنیباآيۀاِشکالاينديدگاهوجوديکتنشحل

اگراريکسونموضعدرستیاتخاذکردهباشدکهآنشنیدنیکهبهنجاتمنتهی“بشنوندبدونواعظ؟

                                                 
108 Mlllard Erickson  
109

ابشد که  به ترمجۀ سپتواجینت معروف است. اما به حلاظ ت. خنس تنی ترمجۀ عهد عتیق به زابن یوانین میمشخص شده اس LXXترمجۀ هفتاد که اب عدد یوانین  

 شود. سنیت ترمجۀ هفتاد منیده می
شفۀ عام برای دهند که ماکاستناد کرده است. اما مشلک اینجاست که اگر چه این آ ایت به ما تعلمی می :0-::1:اریکسون در حامیت از اس تنتاج خود به رومیان  110

( و 1:دهند که انسان حقیقت مکشوف را کامتن و حتریف کرده است )آ یه ( اما مهچننی تعلمی می:0کند )آ یه مس ئول نگاه داشنت انسان در قبال جالل خدا کفایت می

ای اجیاد حس مس ئولیت در وجود انسان نسبت به پرستش (. ماکشفۀ عام بر 02( و بنابراین هیچ عذری ندارد )آ یه :0خدا را چنان که ابید متجید و شکر نکردند )آ یه 

خبش ابشد. از این هجت الزم است که اجنیل بر مهگان موعظه شود. خدا اراده کرده ات موعظه به انم  تواند راهگشای رس یدن به امیان جناتکند اما منیخدا کفایت می

 ل ایبد.پرس او اب قوت احیا کننده مهراه ابشد ات از این طریق مس یح جال
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يک“ونواعظ؟چگونهبشنوندبد:”پرسدگردد،پسسوالپولسکهمیبشودازطبیعتحاصلمی

تواندچیزیکنندهاست.درحالیکهمنظوراوکامالآشکاروصريحاست،هیچکسنمیپرسشگمراه

اين18راکهبراینجاتاحتیاجداردبشنودمگرآنکهواعظیفرستادهشدهباشد.اگرمنظوراودرآيۀ

کهپیغامنجاتبهمی نحوموثریازطريقطبیعتبودکهواعظیننقشمهمیدرنجاتندارندچرا

شد.نخوددچارتضادوتناقضمیشود،درسخناشنیدهمی

ساده اغلبمفسريناتفاقنظردارند، بنابراينچنانکه آيۀ بگويیمپولسدر 18انديشیاستکه

می عام مکاشفۀ استکه داده مسیح”بخشتواندجايگزيننقشنجاتتعلیم کالم ايمان“ موجد که

[،4:19گويندکههدفپولسازاشارهبهمزمور](.موریوهاجبهطوريکسانمی17د)آيۀاستبشو

بوده انجیل اعالم گسترۀ بودن جهانی و عام مکاشفۀ جهانشمولی میان برابری يا تشابه تبیینوجه

‘فرستادن’مقصودايناستکهخدانهضتمیسیونریوتبشیررابهحرکتدرآوردهاست)111است.

(کهبههمهانسانهاخواهدرسید،بههمانسانکهجاللخداازطريقمکاشفهطبیعیبههمه15رآيهد

112رسد.جایجهانمی

می11هایموجوددررومیانفصلبندیانديشهباجمع توانگفتکهفرضالهیاتیدرورای،

کهعهدعتیقبهآنهاخدمتبشارتیپولسايناستکهمسیحتحققکاملتمامآنچیزهايیاست

موافقرحمت او تا بود شده دوخته رحمتخدا بر ايمان چشم مسیح، پیشاز است. کرده اشاره

خويشگناهرابیامرزدوازقومخودمحافظتکند.همچنانکهمکاشفۀپیشروندۀخدابهحرکتخود

می فدادامه سویوعدۀ موقعیتقربانیحیواناتبه توانستاز ايمان يهداد، اشعیا در گناه 53کنندۀ

به تمامیتايمانفقطبراو زمانیکهمسیحآمد، اما امیدهایقومحرکتکند. عنوانيگانهکسیکه

                                                 
ابید بدون هیچگونه متایزی به مهگان اعالم شود، شایس ته است که به تشابه موجود میان هجانشمویل از آ جنا که اجنیل می: ”:6مورای ؛ رساهل به رومیان صفحۀ  111

شود. ارجاع پولس ل به اقیص نقاط هجان دنبال میماکشفۀ عام و گسرتۀ عاملگری پیغام اجنیل توجه داش ته ابش می. این الگویی است که اکنون برای رسانیدن صدای اجنی

هاج؛ تفسری رساهل به “ تواند بیانگر قطعیت در هجانشمول بودن اعالم اجنیل ابشد.تواند نشانگر این برابری و تشابه ابشد بلکه مهچننی مینه فقط می 9::1به مزمور 

شد. دیوار جدایی فرو رخیته بود، گرفته شود. آ چنه پولس جتربه کرده بود ابید اجنام ای تمکیل میعنوان یک اعالن قوی در نظر  این آ یه ابید به: ”819رومیان صفحۀ 

شد .... هدف او از ارجاع به لکامت مزمور بدون تردید ها انزل میاجنیل جنات ای مذهب خدا از قیودات آ زاد شده بود و رمحت به وسعیت عظمی و به گسرتدگی اسامن

های مذهب لکیسایی آ زاد ها و ای حمدودیتهن خماطبنی خود نسبت به این ایده بود که اعالم اجنیل اکنون به هامن اندازه از متام قیودات امتاجیاد وضوح درک در ذ

عهد عتیق در مورد اجنیل  عنوان یک راوی مزامری که از خسنان یک نیب کنند. و البته پولس نباید بهبود که دس تورات انزل شده بر متام مردمی که زیر آ سامن زندگی می

های خود مهنی مقدس اس تفاده کرده است ات دیدگاه خود را بیان مناید، چنانکه بس یلری لز واعظنی در موعظهنقل قول کرده است ش ناخته شود بلکه او از زابن کتاب

 “کنند.روش را اختاذ می
112

م پیغام ]اجنیل[ به پااین رس یده است. در منت نگاریش پولس معنای معمول این عبارت به این معنا نیست که اعال “صوت ایشان در متام هجان منترش گردید”  

یک الکم نبویت است “ صوت ایشان در متام هجان منترش گردید”گوید: می Olshausenچننی است که اجنیل راه خود را در هجان گشوده بود ات به متام مردم برسد. 

تواند منایندۀ مبرشین مس یح ابشد که  تر ابش می. حرضت پولس میود نگاه کرده است و بنابراین لزومی ندارد به دنبال معنای گسرتدهکه از آ غاز به نقطۀ پااین و اکملیت خ

: کتاب منبع“ نوشت پیام مس یح حیت در رساترس امپراتوری روم نزی موعظه نشده بود. اند در حایل که آ ن زمان که او این لکامت را میدر رسارس عامل منترش شده

 .Hermann Olshausenاثر ‘ مطالعه و برریس رساهل به رومیان’



 

________________________________________________________________________ 

 151-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

مسیحرا استتا کرده اراده خدا اززمانمسیحبهاينطرف، استمتمرکزشد. تضمینکرده خدارا

ابراينمردمبايداورابخوانند،بهاوايمانبخشجاللبدهد.بنعنوانتنهامحورتمرکزايماننجاتبه

عنوانمبشريناوفرستادهشوند.هبیاورند،اورابشنوندوب

 برداشت پولس از خدمت بشارتی خود

دهندپولسچهبرداشتیازتعهدخوددرخدمتداشتهاست،برمقدسکهنشانمیمتونیازکتاب

برایدريافتنجات،تصريحوتاکیددارند.ناپذيرشنیدنپیغامانجیلضرورتاجتناب

پولسدرزمانتوبهوبازگشتخود،حکمماموريتخودراازخداونددريافتکردکهموقعیت

کند.بهاينموضوعاشارهمی18-15:26سازد.اودراعمالانسانبدونمسیحراروشنمی

ولیکن“کنی.برمنجفامیمنعیسیهستمکهتو”گفت“خداونداتوکیستی؟”منگفتم

برپابايستزيراکهبرتوظاهرشدمتاتوراخادموشاهدمقررگردانمبرآن برخاسته،

ديده درآنها رهايیچیزهايیکهمرا وتورا ایوبرآنچهبهتودرآنظاهرخواهمشد.

تاچشمانايشانراباز،تورابهنزدآنهاخواهمفرستادهايیکهخواهمدادازقوموازامت
کنیتاازظلمتبهسوینوروازقدرتشیطانبهجانبخدابرگردندتاآمرزشگناهانو

.“میراثیدرمیانمقدسینبوسیلۀايمانیکهبرمناستبیابند

می ستوناصلیخدمتپولسرا ما اينجا خداوندمیدر بدونکوچکترينتمايزی، گويدبینیم.

نپذيرفتهکسانیکههن انجیلرا وبدونآمرزشگناهانتحتقدرتوز انددرظلمتساکنهستند،

دهدتاباکالمقوت،چشمانروحانیافرادرابازکندشیطانقراردارند.خداوندبهپولسماموريتمی

ند.پیغاماومردمتوانندآمرزشرابیاباند،بلکهتاببینندکهمیامانهبرایاينکهببینندقبالآمرزيدهشده

ازقدرتشیطانمی نابینا،درظلمتوتحترهاند.تصويرامترا ايناستکهآنها هابدونانجیل،

،مقبولخداطرعدمتقدّسقدرتشیطانقراردارندبیآنکهازآمرزشگناهانبرخوردارباشندوبهخا

نیستند.

نبدونقدرتانجیلصحبتکردهاست:هایديگرینیزازشرايطوموقعیتانساپولسدربخش

بستهاست)رومیان زيرگناههستندودهانايشاندرحضورخدا آنهادرجسم19-9:3تمامآنها .)

نمی و هستند )رومیان سازند خشنود را خدا نمی8-7:8توانند و هستند نفسانی آنها امور(. توانند

-3:2درخطايامردهوفرزندانغضبهستند)افسسیان(.آنها16-14:2روحانیرابفهمند)اولقرنتیان

محرومهستندوسخ5 ازحیاتخدا تاريکو درعقلخود آنها اينکه و باشند)افسسیانتدلمی(.

(.17:4-18
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؛اولقرنتیان16:1رتنجاتدرآنهست)رومیانباآمدنمسیحپیغامیبهانساندادهشدکهقد

؛2:15 تسالونیکیان می(16:2اول میوه می، نمو و آورد )کولسیان می6:1کند پیروز و )دوم(، شود

هاموعظه(.اينپیغامبهپولسوتماموارثاناوسپردهشدهاستتاآنرابهتمامملت1:3تسالونیکیان

زيراکهچونبرحسبحکمتخداجهانازحکمت]يامذاهبدروغین[خودبهمعرفتخدا”کنند.

(.21:1)اولقرنتیان“بخشدنجاتادادکهبوسیلۀجهالتِموعظه،ايماندارانرانرسید،خدارض

پولسبهزمانیکهپولسدرکنیسۀيهودموعظهمی پیغامنجاتمحوراصلیبحثاوبود. کرد،

کردکهيهوديانوغیريهوديانخداترسبهخاطرامتیازآشنایبامتونعهدعتیقهیچعنوانفرضنمی

نیسۀانطاکیهپیسیديهتوجهکنید:اند.بهسخناناودرکافتهنجاتي

ازآمرزشگناهاناعالم بادکهبهوساطتاوبهشما معلوم را پسایبرادرانعزيزشما

(39-38:13)اعمالشود.شود.وبهوسیلۀاوهرکهايمانآوَرَدعادلشمردهمیمی

نگفتکهکهحتیبهترينفرددر آنها احکامشريعت،پولسبه میانايشانبهخاطراطاعتاز

او بهآنهاعرضهکرد. اوآمرزشتوسطمسیحرا بدستآوردهاست. )يا“آزادی”آمرزشگناهانرا

درايمانبهمسیحمی“(شمردگیعادل” را پولسدراعمالازموقعیتگناه دربرابر48-46:13بیند.

ويد:گضایکنیسهبااينپیغاممیمخالفتاع

واجببودکالمخداابتدابهشماالقاشود.لیکنچونآنراردکرديدوخودراناشايستۀ

بهسویامت همانا چنینامرحیاتجاودانیشمرديد، خداوندبهما زيرا توجهنمايیم. ها

هااينچونامت“هاساختمتاالیاقصایزمینمنشاءنجاتباشی.تورانورامت”فرمودکه

شنیدندشادخاطرشده،کالمخداوندراتمجیدنمودندوآنانیکهبرایحیاتجاودانیرا

مقرربودندايمانآوردند.

داند.فرضمسلمايناستکهنجاتپولسرسانیدنپیغامنجاتبهسراسرجهانراتعهدخودمی

الزمۀدستيافتنبهنجاتبهتمامجهانتسرینیافتهاست.پولساينمهمرابرعهدهدارد.پیغاماو

،ايشانبه“آنانیکهبرایحیاتجاودانیمقرربودندايمانآوردند”است.بدونآننجاتوجودندارد:

مبشرينبه طريقپیغام نجاتاز که بود کرده مقرر خدا نجاتيافتند. آوردندو پولسايمان پیغام

شود.هامیدنپیغامنجاتبهامترسیهابرسد،مبشرينیکهاطاعتايشانازانجیلموجبامت

هایجهالتناديدهگرفتهبود،باقوتانجامازطريقموعظۀپولس،خدااکنونآنچهراکهاززمان

خوانـَد،قلوبايشانرابررویانجیلهارابهايمانفرامیداد.اوطبقنقشۀمقررشدهخود،امتمی
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را(،ومحضايمان،دلهایايشان18:11کند)اعمالايشانعطامی(،توبهرابه14:16گشايد)اعمالمی

(.9:15گرداند)اعمالطاهرمی

هابهطرقپذيرنبود،چراکهخدااجازهدادهبودتاامتپیشازدورانانجیل،چنیناموریامکان

رامتوقومبه(.امااکنونحرکتبزرگیآغازشدهاستتامردمازه16:14خودرفتارکنند)اعمال

خاطراسماونجاتيابند.خداباتقديسکردنمردمبرایخودشدرخدماتخادمینخويشدخیل

آشکاراست.درآنجاپولسازتعهدخوددرقبال15است.اينحقیقتبهنحوبارزیدررومیانفصل

گويد.گرفتسخنمیطاوانجاممیکارمسیحکهدراووتوس

برادرا ای رالیکن شما تا نوشتم جزيی شما به نیز خود من جسارتورزيده، بسیار ن،

بهمنبخشیدهاستتاخادمعیسیمسیحشوم يادآورینمايمبهسببآنفیضیکهخدا

امتبرایامت هديۀ تا آورم بجا را کهانتانجیلخدا و مقدسها مقبولافتد، بهها شده

کنمکهسخنیدافخردارم.زيراجرأتنمیالقدس.پسبهمسیحعیسیدرکارهایخروح

هادرقولوبگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبعملآوردبرایاطاعتامت

(18-15:15)رومیانفعل.

بهابتکارعملخدادراينآياتتوجهکنید.نخست،خدابهپولسفیضرسالترابخشیدواورا

هايیکهبهپیغامپولسايمانآوردند،مقبولخداشدند(.دوم،امت16و15خادمانجیلقرارداد)آيات

هارابهاطاعت(.سوم،اينپولسنبودکهامت16القدسآنانراتقديسکردهبود)آيهچراکهروح

(.18کرد)آيهازطريقاوعملمیآورد،بلکهمسیحبودکهمی

خدابنابراينبشارتامت کارجديدخداست. امتها که داد رفتارزمانیاجازه بهطرقخود ها

هاراتفقدنمودتاقومیازايشانبهنامخودبگیردوکالمانبیادراينخدااولامت”کنند،امااکنون

کهافتادهاستبازبنابعدازاينرجوعنمودهخیمۀد’مطابقاستچنانکهمکتوباستکه اودرا

می برپاخواهمکردبازبنامیکنموخرابیهایآنرا وتابقیۀمردمطالبخداوندشوندکنموآنرا

است.جمیعامت شده مننهاده نام آنها بر هايیکه می‘ ازاينرا را اينچیزها گويدخداوندیکه

(18-14:15)اعمال“بدوعالممعلومکردهاست.

ازیواحیاشدندکهديگردرانجامدورانجديدباعیسیآغازشدهاست.قومخدابهطريقیبازس

هاکوتاهینکنند.درايندورانجديدغفلتقومرادرانجامماموريتخودبرایرسانیدنپامبهامت

هابهطرقخودرفتارکنند.اودهدکهبعدازاينامتکند،چوناجازهنمیماموريتخويشتنبیهنمی

“لبخداوندشوند.بقیۀمردمطا”کلیسايیرابنیادنهادتا
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اندجمعخواهدکرد.هایمختلفتمامکسانیکهناماوراخواندهاينکخداازمیاناقواموملت

قبلمعیّنشده از که آنانیرا میاينکارجديداوست! برای31:8خواند)رومیاناندفرا آنانیکه .)

شدگانازهرقبیلهوزبانوتمامفديه(.48:13حیاتجاودانیمقرربودندايمانخواهندآورد)اعمال

داراينحرکتنويناست(.خداطاليه9:5قوموامتدرزيرآسمان،گردآوریخواهندشد)مکاشفه

(.14:15خويشخواهدگرفت)اعمالهابراینامواوقومیراازمیانامت

 های يوحنا نوشته

است.درستهمانطورکهپولسگفتاحساستعهديوحنانسبتبهخدمتخودهمانندپولس

نشنیده” را او خبر کسیکه به آورند ايمان )رومیانچگونه انجیليوحنا14:11اند؟ در عیسینیز )

می27:11 می”گويد: مرا آواز من میگوسفندان را آنها من و متابعتمیشنوند مرا و “کنندشناسم

عیسیگلۀفديه14و4:11)همچنین بهبیانديگر، می(، باصدایخويشفرا خواندوشدگانخودرا

می صدايشرا او متابعتمیگوسفندان را او و شنوند او و ايشانکنند به را جاودانی حیات نیز

(.28:11بخشد)می

میوقتی متابعتمیشنوندعیسیفرمودکهآوازشرا بهچهکسانیاشارهمیواورا کرد؟کنند،

ومراگوسفندان”فرمايد:شنیدند.اومیبودکهعمالصدایاورادرزمینمیاشارۀاومتوجهيهوديانی

نیزبیاورموآوازمراخواهندشنیدويکگلهويک ديگرهستکهازاينآغلنیستند؛بايدآنهارا

هااشارهداردکهبهامت“گوسفندانديگرکهازاينآغلنیستند(.”16:11)يوحنا“شبانخواهندشد

سهمیازآغليهودندارند.

هاچگونهبايدصدایاورابشنوند؟پاسخهماناستکهدرموردپولسبود.آنهاصدایاماامت

در اينموضوعرا ما مذبنخواهندشنیدبلکهتوسطمبشرينمسیح. طريقطبیعتيا از عیسیرا

درفصل استدرمی17دعايیکهعیسیبرایشاگردانآتیخود يکرده فقط”ابیم. برایاينها نه و

می سوال که نیز آنها برای بلکه آورد،بهکنم، خواهند ايمان من به ايشان کالم يکوسیلۀ همه تا

ازطريقصدایشبانرا“گوسفندانديگرکهازاينآغلنیستند”گیريمکهبنابرايننتیجهمی“گردند.

مبشريناوخواهندشنید.

کسا به تنها میحیاتجاودان را صدایشبان که دارد تعلق متابعتمینی را او و کنند.شنوند

می” میگوسفندانمنآوازمرا را متابعتمیشنوندومنآنها کنندومنبهآنهاحیاتشناسمومرا

“دهمجاودانیمی ازطريقمبشرينآنشبانمیسرمی28-27:11)يوحنا اينشنیدنتنها اين(. شود.

منراهوراستیوحیاتهستم.هیچکسنزدپدر”فرمايد:می6:14هعیسیدريوحنااستمعنایآنچ
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مننمی وسیلۀ به آيد.جز من”عبارت“ وسیلۀ به جز “ مذاهببدينمعنا باورمندانساير نیستکه

واردشوندتنهابهايندلیلکهعیسیبرایايشانمردهاستباوجودیکهمی توانندبهحضورخدا

عنوانايمانداشتنبهدرچهارچوبانجیليوحنابه“جزبهوسیلۀمن”دانند.درموردآننمیچیزی

(.21:17؛46:12؛25:11؛38:7؛35:6شود)يوحناعیسیازطريقکالمشاگرداناوفهمیدهمی

(.مرگاونه15:11حیاتجاودانیبرآيندمرگعیسیبهخاطرگوسفندانخويشاست)يوحنا

ماریيهودیرافديهکرد،بلکهکفارۀسايرگوسفندانازهرامتینیزهست.مااينموضوعرافقطش

 رامی53-51:11دريوحنا يوحناسخنانقیافا درآنجا تفسیرمیبینیم. یسچوندرآنسالرئ”کند:

فهتنهابلکهتانهفقطدرراهآنطايبايستعیسیدرراهآنطايفهبمیردوکهَنهبودنبوتکردکهمی
“فرزندانخداراکهمتفرقنددريکیجمعکند.

متفرقند” که خدا )فرزندان 52:11“ به اشاره نیستند”( آغل اين از که ديگر گوسفندان دارد“

درمکاشفهاستنگاهمی16:11) وقتیبهنمایکاملآنتصويریکهموردنظريوحنا کنیممتوجه(.

هاواقوامهستند.ازتمامیملتدرواقع“فرزندان”و“گوسفندان”شويماينمی

گويندمستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيراسرايندومیوسرودیجديدمی

کهذبحشدیومردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدیو

-9:5)مکاشفهزمینسلطنتخواهندکرد.ايشانبرایخدایماپادشاهانوکهَنهساختیوبر

(11

فرزندان”کنیم.عیسیمُردتارامالحظهمی52:11درانجیليوحنا“متفرقند”دراينجامعنایواقعی

پراکندههستندجمعکند.معنایتلويحیآناين“قبیلهوزبانوقوموامت”راکهدرمیانهر“خدا

مبشرينمسیح زير11:13)مرقسبايداستکه بههرقوموملتیدر اينپیغاموصدایشبانرا )

شدگاندرآسمانازهرقبیلهوزبانوقوم(.فديه14:24رسانید)متیخواهندآسمانبرسانندوهمچنین

ازهرقبیلهو”آنها9:7دانند،بلکهطبقمکاشفهوامت،کسانینیستندکهچیزیدرموردعیسینمی

امت و قوم زبانو “ نموده”کسانیهستندکه سفید و کرده شستشو بره خون به را “اندلباسخود

کنندوشهادتعیسیرانگاهاحکامخداراحفظمی”(.آنهاافرادیهستندکه14:22و14:7)مکاشفه

شدۀمسیحبرایگناهکارانوپیروزیقیاماوبايدبرتمام(.پیغامخونريخته17:12)مکاشفه“دارندمی

انندايمانآوردهونجاتبیابند.هاموعظهشودتاآنانبتوملت
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 نتيجۀ کلی

القدسبرخیافرادرادراينبخشتالشکرديمبهاينپرسشهاپاسخبدهیمکهآياامکانداردروح

هدايتکرده،بهواسطۀفیضازطريقايمانبهرحمانیتخالقنجاتبدهدبیآنکهدرموردمسیح

شند؟وآياباورمندانمومنومتديندرسايرمذاهبکهصمیمانهبهفیضخدايیايماندارندشنیدهبا

توانندنجاتيابند؟اندمیختهکهاوراازطريقمکاشفۀعاميامذهبخودشنا

گويد:نه!باآمدنمسیحتحولعظیمیدرتاريخنجاتاتفاقعهدجديدبهطورصريحوروشنمی

ايمانن براعبخشبررحمتشناختهجاتافتاد. خدا اسرائمالفديهشدۀ میانقوم او یلونظامکنندۀ

یلبامتمرکزبود.خارجارتاريخاسرائدهندههایانبیادرموردآمدننجاتقربانیعهدعتیقونبوت

می روبرو )پیدايشملکیصدق مکا14شويم مسیر از جدا را خدایحقیقی معلوم قرار از که شفۀ(

شناختهاست.ابراهیممی

بخشبريکانسانقرارگرفته،يعنیعیسیمسیحکهتحققکاملوامااکنونتمرکزايماننجات

هایعهدعتیقاست.برایتکريمجاللاوستکهبعدازآمدنویتمامهاونبوتضمانتتمامقربانی

بخشمستقیمابراوخواهدبود.اتتمرکزايماننج

موريتجديدیکهازسویخدامقررشدههمراهاست.مدرتاريخنجات،بامأشعظیاينچرخ

نمی ديگراجازه امتخدا کنند)اعمادهدکه رفتار بهطرقخود را16:14لها مبشرينخود بلکه ،)

(.31:17انجیلدعوتکنند)اعمالفرستددرهرجامردمرابهتوبهوايمانآوردنبهمی

موريتايستادهاست.خداقومخودرابرایحیاتجاودانیمقررسراينمأپشتخدادرمسیح،

برایخودبازخريدکردهاست)يوحنا48:13کردهاست)اعمال بافداکردنجانمسیح،اوآنانرا .)

دهدتاکالماورابههمگاناعالمموريتمیاينکبهمبشرينپُرشدهازروحمأ(.9:5ومکاشفه15:11

اول؛15:21؛12:12کند)لوقاباقوتتکلممی،(.خداازطريقاينمبشرين15:11و5:1رومیانکنند)

بها13:2تسالونیکیان با24:1اولقرنتیان؛31:8خواند)رومیانيمانفرامی(،گمشدگانرا (وآنهارا

(.24فرمايد)يهودالخودحفظمیقدرتمتعا

توانندنجاتپیداکنند،درنشناختنمسیحوپذيرفتنانجیلمیکنندمردمبدوکسانیکهادعامی

شود.اماچنانکهواقعسعیدارندتوجیهکنندکهاينديدگاهموجبتقويتانگیزهدربشارتدادنمی

عنوانمثال،قبلازاينديديم،تالشآنانبیهودهاست.مباحثمختلفیدراينخصوصوجوددارد.به

أيیدديدگاهمذکورذکرکردهاست.چهاردلیلرادرتبرگرجاناِلن
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اعمال1 نقلقولاز با او است.)”11:18( خلقبسیار اينشهر در می“(مرا ، درکاين”گويد:

بايدکند،حتیقبلازآنکهپیغامانجیلراشنیدهباشند،میالقدسدرقلبمردمکارمیحقیقتکهروح

باشد. کارروحمنموافقما113“مشوقما اينتمامجرياننیست. منظورما به قلوبمردم القدسدر

آمادهکردنآنهاجهتپاسخدادنبهانجیلبسیارمتفاوتازکارکردندرقلوبمردمبهمعنایاين

قبالً يافتهاستکه استنجات بشارت انگیزۀ مشوق اول مورد بازدارندهاند. عامل دوم مورد اما

باشد.می

2 به او میگونه( استدالل نامفهوم ای که عظمتبیکران”کند برای پاسخی عام مکاشفۀ چون

ايناستداللبدانمعناستکهبگويیماگر114“نداشت،الزمبودکهآنهاباادعاهایمسیحمواجهشوند.

شويدکهايناندبیشترمشتاقمیایبدونشنیدنادعاهایمسیحنجاتيافتهشماايمانداريدکهعده

چونهنوزشمارزيادیهستندکهازاينطريقنجاتنیافته بهديگرانمنتقلکنید، را اماادعاها اند.

توانندگويندمردمبدوننیازبهشنیدنانجیلمیتواندمدافعديدگاهکسانیباشدکهمیچنینبحثینمی

موجب اين و تقويت”نجاتيابند “ بشود. گمشدگان به بشارتدادن چنینانگیزۀ برعکس، بلکه

هایبهمراتببزرگتریبرایانتشاردادنمیانمردمگويدادعاهایمسیحبهانگیزهاستداللیدرواقعمی

.دارد

فهمودرک”اند،کندکهايمانداشتنبهاينکهبرخیبدونشنیدنانجیلنجاتيافته(اوبحثمی3

خواهیمخدمتبشارتراباانديگر،اگرمیبهبی115“دهد.ماراازکلیتانجیلبسطوگسترشمی

ایجداازنیّتگريختنازجهنم)کهبرخیقبلازماآنجاهستندغیرتدنبالکنیم،الزماستباانگیزه

(بهاينکارمبادرتنمايیم.مااحتیاجداريمبرکاتنجاترادرهمینزندگیطلبکنیم.منفرض

بهچهدلیلبايدتصورکنیمکهکلیسابهعوضطلبیدنبرکتحیاتکنماينسخندرستباشد.امامی

مندخواهدشد؟تصورکنیدمنجاودانیبرایمردمباطلبیدناينبرکاتدرزندگیفعلی،بیشترانگیزه

اوديگردرصفمرگنیستو”گويندخواهمشخصیراازاعدامشدننجاتبدهم.امابهمنمیمی

احتمالنجاتاوافزايشبااينسخنان“وکمککنیدکهزندگیخوبیداشتهباشد.خواهیدبهاشمامی

يابد.نمی

                                                 
 “آ ای هجمن انگزیۀ مناس یب برای بشارت است؟”(؛  John Ellenbergerبرگر )جان الن 113
 هامن منبع. 114
 هامن منبع. 115
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اصل”کندکهباورداشتننجاتبرخیافرادبدونشنیدنانجیل،برگراستداللمی(وسرانجامالن4

مفهوماست.بازهماستداللاوبرایمننا116“دهد.عنوانانگیزۀاصلیموردتاکیدقرارمیمحبترابه

رسدکهتکیهبرضرورتبشارتباانگیزۀرهانیدنمردمازعذابابدیمصداقاصلچونبهنظرمی

می چطور محبتنیست. بدون افراد برخی نجاتيافتن گفتکه محبتبزرگترتوان موجد انجیل

باشد؟می

اینجاتمردمبنابراينمنتاکیددارمکهدستکشیدنازضرورتبشارتجهانشمولانجیلبر

گويمکند.توجهداشتهباشیدکهمنمیهایمعاصر،براستیعصببشارتراقطعمیطبقاينديدگاه

برای انگیزۀ جهانیگمشدگیانسانتنها گسترۀ چونمعتقدهستمکه اعصاب. نهيکیاز عصبو

117تر،جاللدادنمسیحاست.خدمتبشارتنیست.هدفواالتروارجح

باشد.چارلزهاجبهحقلیسابههمراهیباخداوندجاللدرکاراومتعهدومسئولمیبنابراينک

می مردم”گويد: اينکه يعنی است، شده بیان خداوند رسول زبان به قبال جدیکه و پرسشخطیر

118“چگونهبدونواعظايمانبیاورند،بايدشبوروزدرگوشکلیساهاطنیناندازباشد.

توانیمباخدادربزرگترينجبشتاريخمشارکتداشتهناشدنیماکهمییازوصفايناستآنامت

هاکامل،تاهنگامیکهعددامت“ازهرقبیلهوزبانوقوموامت”باشیميعنیجمعکردنبرگزيدگان

زولاالربابباقوتنعنوانپادشاهپادشاهانوربگردد،وتماماسرايیلنجاتيابد،وپسرانسانبه

پوشانند.آنگاهتعالیوبرتریمسیحهادرياهارامیفرمايد،وزمینازجاللاوآکندهگرددچنانکهآب

دسپردتااوکلدرکلخداباشد.برهمگانآشکارخواهدشدواوملکوترابهپدرخواه

                                                 
 هامن منبع. 116
117

های گمشده به فصل ششم مراجعه رای جالل خدا و اشتیاق برای جاندر خصوص پریوی من از دیدگاه جااناتن ادواردز در مورد ارتباط موجود میان غریت ب 

 کنید.
 چارلز هاج؛ تفسری رساهل به رومیان. 118
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۵فصل





 “هاتمامی قوم”برتری خدا در ميان 
 

 باشد؟کننده  تواند تعيينآيا محبت می

موريتبشارتچیستواينکهآيااساساچیزیبهنامتوانیمتعیینکنیمکهوظیفهومأچگونهمی

کنندهبشارتاستوآنتوانداينباشدکهمحبت،ايجاببشارتبايدوجودداشتهباشد؟يکپاسخمی

تعريفمی درا قرار گناه محکومیت زير جهان مردم اگر جانمايد. حیات از و محرومارند ودانی

(،واگراعترافبهنامعیسیتنهاامیدرهيافتنبهمشارکت6:5؛17:4؛12و3-2:2باشند)افسسیانمی

درفصل باشد)اينموضوعرا خدا بنابراينبررسیکرديم(،4ابدیومملوازشادمانیجاودانیبا

محبتْموجدبشارتاست.

بشارتراتعريفکند؟اگرراههایعجیبخدارامدتواندالايناستکهآيامحبتمیاماسؤ

نگرش با اوقاتراههایخدا بسیاریاز منفیاست. پاسخاينسوال ندهیم، قرار هایمحدودنظر

روش محبتاستحتیزمانیکه لیکنخدا همسانیندارند. قابلدرکانسانیما برایما هایاو

رابفروشیدتازمینیخشکولميزرعرابخريد،بهنظرنباشند.اگرشماتمامیاموالودارايیخود

رسدکهبرمبنایمحبتعملکردهباشید.اماچنانچهزاويۀنگرشخودرابهموضوعتغییربدهیم،نمی

اگرگنجیدرآنزمیندفنشدهخواهیمديدکهعملفوقمی بهويژه تواندناشیازمحبتباشد،

دهد.تعريفیکهمحبتازازخدادرخصوصبشارترامدنظرقرارمیاندباشد.بنابراينمحبتچشم

بااندازمحدودانسانینمیدهد،درچهارچوبچشمبشارتبهدستمی گنجد.محبتمنطقخودرا

زند.هایخدامحکمیتصويربزرگتریازراه

 پيما غرق شدن دو کشتی اقيانوس

عملیاتنجاتدردرياتوانیمازتصويرذهنیمیمحبت،هایحکمتِبرایپیبردنبهمحدوديت

کمکبگیريم.

تصورکنیددوکشتیبزرگباتعدادزيادیمسافرکههیچيکبهفنشناآشنانیستند،دريکزمان

قايق تعداد هستند. شدن غرق حال در يکديگر از متر صد چند فاصلۀ تمامبه برای نجات های
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بازهم و نسرنشینانکافینیست. ده مسئوليکگروه کنیدکهشما دوقايقتصور فرینجاتدر

بزرگهستید.

اولینکشتیکهدرحالغرقشدناستمی بهصحنۀ درمحاصرۀشما ناگهانخودرا رسیدو

يابیدکهبافريادوالتماسدرخواستکمکدارند.برخیازآنهادرمقابلچشمانشماصدهامسافرمی

کنند،وشماریديگرازهاچسبیدهوباامواجمبارزهمیوند،تعدادیبهتختهپارهربهزيرآبفرومی

هدرتر،شرايطمشابهیبرایکشتیدومکاندازند.چندصدمترآنطرفدرونکشتیخودرابهآبمی

حالغرقشدناستوجوددارد.

کهتاحدامکانهمهرانجاتآيد.آرزوداريدهابهدردمیقلبشماازمشاهدۀصحنۀمرگانسان

دهیدکهباتمامتوانخودبراینجاتمسافرانبدهید.بههمینخاطربهاعضایتیمنجاتدستورمی

تالشکنند.درهرقايقنجاتپنجامدادگرحضوردارندکهبادلوجاندرتالشهستند.آنهاتعداد

فضايیبرایکسیباقیاندبهحدیکهديگرردهزيادیراازآببیرونکشیدهوبهقايقنجاتسوارک

نماندهاست.

می شنويدکهمیناگهانازکشتیدومصدایفريادیرا امدادفرما!”گويد: را ما درچنین“آمده،

ماند؟رودياهمانجامیکند؟آيامیموقعیتیمحبتچهمی

کندتابهکمکسرنشینانارهامیيافتگانپیرامونخودرتوانمتصورکنمکهمحبت،نجاتمننمی

جان محبت، بیشترازجانهاینزديککشتیدومبرود. درواقعمحبتهایدورترارجمیتررا نهد.

دلیلمنطقیبرایخودداردکهاگرصدهامترراپاروبزندتابهآنکشتیديگربرسد،بخشاعظمیاز

حالغرقشدنازدستخواهندرفت.هایدرجان

تواندايندلیلرانیزلحاظکندکهنیرووتواناعضایتیمنجاتدرزمانطیمچنینمحبتمیه

کمترینجاتخواهند تعداد نتیجه در شدتتحلیلخواهدرفتو کشتیبه میاندو فاصله کردن

کهيافت.افزونبراين،ممکناستشماباتوجهبهتجاربگذشتۀخود،ايناحتمالرادرنظربگیريد

سرنشینانکشتیدومبهخاطرپُرخوریومستیازحالطبیعیخارجهستندوقادرنخواهندبودکهبا

يافتنتعداداندکیازآنهااست.امدادگرانهمکاریالزمرابهعملبیاورند.وايننیزبهمعناینجات

رهانکندودرهمانيافتگانفعلیراکنیمکهمحبتداليلخوبیداردکهنجاتپسمالحظهمی

عدادبیشتریراازمهلکهبرهاند.جابماندتات

تواندنمایکاملیازموقعیتکلیسادرالبتهبايداذعانداشتکهتصورذهنیماازواقعۀدريانمی

اينجهانرابدستبدهد،بويژهاگربنابهداليلديگریپتانسیلنجاتکلیسابهطورکاملدرجايی
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گیرنباشد.بااينحال،هدفومقصوداينتصويرذهنیبهقوتخودباقیست:محبت)ازکههستدر

دهدببیند.گونهکهخداانجاممیتواندبهتنهايیوظیفۀبشارترابدانزاويۀديدمحدودما(نمی



 خدا ديدگاه متفاوتی دارد

بايدتمامگناهکارانراازکندکهعملیاتنجاتشايدخدادرانديشۀخوداينهدفرادنبالمی

از بزرگی حصاد امدادگران از برخی باشد الزم اگر حتی بگیرد، بَر در کشتی( دو )هر ملیتی هر

میانبشارت کمتر(، حصادی حتی احتمال )با تا کنند رها را اول( کشتی )سرنشینان شنیدگان

ن)سرنشینانکشتیدوم(کارکنند.ناشنیدگابشارت

هايیکهپاسخمثبتبیشتردرمیانافرادوگروه119دفبشارتصرفاتحصیلسودبهبیانیديگر،ه

عنوانترکاقوامموجوددرجهانصیدکند.توصیفبشارتبهتماماندنیست.بلکهبايدمردمراازداده

به دريایزبانکردنساحلامنفرهنگخود انجامعملیاتنجاتدر وفرهنگمنظور هایديگر،ها

شايدبهترباشدبهتعريفمذکوراضافهکنیمکهتنمی واندتعريفجامعیازبشارتمحسوبشود.

ارهاکنیموبهديگریبپردازيم.گاهیالزماستيکعملیاتنجاتر

تعريفمناسبیازدعوتخدادرتواندنمیفرهنگی-دهدکهعبارتمیاناينفصلبهمانشانمی

يافتگانمحسوبشود.ارادهوخواسترسیدنبهحداعالینجاتمقدسبرایبشارتدادنتاکتاب

121هاهایانسانیبرسدومردمازتمامملتخدابرایبشارتايناستکهشهادتمسیحبهتمامگروه

ایجاللناماوفراخواندهشوند.بر

پرستندگانمناعتقاددارمکهاينتوصیفازبشارتدرواقعبهافزايشتعدادهرچهبیشتریاز

گیردومامسئولهستیمتابشارتراپُرشورپسرخدامنتهیخواهدشد.امااينخداستکهتصمیممی

بهروشاوتعريفکنیموازآنپیروینمايیم.بهعبارتديگربايدبادقتفراوان،آنتصويریراکه

ياگذاردعهدجديدازخدمتخاصکلیسا،يعنیبشارت،دراختیارمامی موردبررسیقراربدهیم.

                                                 
ای را در ذهن داش ته دهد که پولس چننی اندیشهنشان می 00در آ یۀ “ برهامن”ام. اکبرد لغت اس تفاده کرده“ سود”از عبارت  00-9:9:من اب اتیس به اول قرنتیان  119

زیرا اب اینکه از مهه کس آ زاد بودم خود را ”ا مرا در حمبت و شهادت دادن برای مردم در مورد امیان به مس یح و رهانیدن آ انن از گناه و حمکومیت به اکر برد. است: خد

)اگرچه خودم زیر رشیعت نیس مت( ات اهل برم و اهل رشیعت را مثل اهل رشیعت سود برم. هیود را چون هیود گش مت ات هیود را سود غالم مهه گردانیدم ات بس یاری را 

برم. ضعفا را سود رشیعتان را رشیعت نیس مت بلکه رشیعت مس یح در من است ات یبرشیعتان شدم هر چند نزد خدا یبرشیعتان را چون یببرم و یبسود رشیعت را 

 “امن.برم مهه کس را مهه چزی گردیدم ات به هر نوعی بعیض را برهسود ضعیف شدم ات ضعفا را 
120

مقدیس آ ن رادر ندارد. ما قصد دارمی معنای کتاب“ ملت انگلیس”ای “ سازمان ملل”در این فصل ارتباطی اب موقعیت س یایس جوامع امروز مانند “ هاملت”عبارت   

 ارتباط اب یک گروه ای نژاد  ببینمی که ممکن است گاهی جنبۀ س یایس مه داش ته ابشد.
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هایعنوانمحورفعالیتبه“جانهایگمشده”تواناينگونهگفتکهارزيابیماازمفهومجهانشمولیمی

مقدسباشد.بايدهمسانباکتابیبشارتیم



 : نابينايی مردم1974مصوبۀ 

استوار“هاسرزمین”بهعوض“هاانسان”به121ایبربشارتتمرکزمبشرينبهنحوفزاينده1974از

درآنسالکنفرانسبین است. المللیمبشريندرلوزانبرگزارشدورالفوينترطیسخنانیبوده

 موجبحیرت“نابینايیمردم”تحتعنوان که برد سوال شدتزير به را اقداماتمبشرينغربی ،

اووعده ازآنزمانبهبعد، درمیان“هایقومیگروه”ایديگرسرسختانهبرمحورهمگانگرديد.

کهاودر“ایدهندهحقیقتتکان”اند.نمايندگانکلیساهایبشارتیوسايرموسساتوابستهتاکیدکرده

لوزانازآنپردهبرداشتاينبود:بهرغماينحقیقتکهپیامانجیلدرهرکشورینفوذکرده،ازهر

اند.مانعاصلینهموقعیتجغرافیايی،حايماننیاوردهپنجنفرغیرمسیحیهنوزچهارنفربهانجیلمسی

شناختیاست.شکالتفرهنگیوزبانکهم

چرااينحقیقتتاکنونبهحدکافیموردتوجهقرارنگرفتهاست؟منازآنهراسانمکه

هر،اينتوهمراايجادکردهباشدکههرکشورتمامهیجاناتمادرموردنفوذانجیلدر
ونفرهنگ سراسری فرضنادرستچنان اين است. گرفته قرار انجیل تحتتاثیر یز

میعالمگیراستکهمستحقيکعنوانخاصمی باشد. “نابینايیمردم”توانیمنامآنرا

 معناینابینايینسبتبهوجود به بگذاريم، دردرونافراد پراکنده کهمنکشورها ــــ

راياالتمتحدهودربینمبشريناينکشوربیشازهرکنمايننابینايیبويژهداضافهمی

122جایديگریرايجاست.

که بود دعوتنیرومندیبرایکلیسایمسیحجهتبازنگریخطمشیفکریخود وينتر پیام

-تلقیگردد،نهصرفارسیدنبهقلمروهاوسرزمین“هاانسان”عنوانماموريتدستيافتنبهبشارتبه

سیارجالبتوجهاينکهدرخاللپانزدهسالبعدی،موسساتبشارتیبهايندعوتهایديگر.نکتۀب

اکنونمفهومدستيافتنبهافرادیکهبشارترا”رالفوينترنوشت:1989پاسخمثبتدادند.درسال

                                                 
121

ام. این حصبت کردن اب نگرش دعوت هوم عهد جدیدی آ ن یعین حصبت کردن از خرب خوش مس یح و اکر جنات خبش او اس تفاده کردهاز واژۀ بشارت در راس تای مف  

(. به منظور 6:1(. اما بشارت راس تنی به واکنش مبتین بر امیان وابس ته و متکی نیست )عربانیان 8::02و  8:-2::1:به امیان و اتسیس لکیسا مهراه است )رومیان 

 اثر دیوید ابرت مراجعه کنید. Evangelizeسب اطالع بیشرت به کتاب ک 
122

 “شود.ماکدونیه نوین : حتویل جدید در عرصۀ بشارت آ غاز می”؛ رالف. دی. وینرت 
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توانبدوناتالفوقتبهطرحتریموردتوجهقرارگرفتهاست.پسمیاندبهشکلگستردهنشنیده

123“ارپرداخت...بااطمینانیبیشترودقتیافزونتر.کراه



 1992سال  -يک توصيف دشوار

1982درمارس“گروهقومی”بهاحتمالقوی،چشمگیرترينتالشهمگانیدرتوصیفمفهوم

اينگونهتعريفشده“گروهقومی”انجامشدکهماحصلکارگروهیلوزانبود.دراينهمايشعبارت

است:

بز محليکگروه نژاد، مذهب، رگمتشکلازافرادیکهبهداليلیازقبیلاشتراکزبان،

سکونت،اشتغال،طبقۀاجتماعی،شرايطزندگیونظايرآنياترکیبیازاينعوامل،دارای

عاليقمشترکنسبتبهيکديگرهستند.اينبزرگترينگروهدرونی]جامعه[استکهانجیل

آنمنتشرگرددمی آنتوانددر موانعادراکیوپذيرشیدر بدونمواجهشدنبا وکلیسا

124تاسیسشودورشدکند.

مقدسدرموردطبیعتخاصگروهقومیاست،بلکهبهاينتعريفنهتنهامبتنیبرتعلیمکتاب

اينيکروشمعقولوموجهبرایکندتابهگروهمبشريننیزکمکمی هایمختلفنزديکشوند.

ازآنچهمندراينفصلمعرفیمیپیشرفتاسترا اماالزماستاينروشرا کنمتژیبشارتاست.

125متمايزبدانیم.

را“گروهقومی”درهمینابتداالزماستبهطورصريحمشخصکنمکهمنقصدندارماصطالح

گويندهمیبکارببرم.منباکسانیک“مردم”عنوانچیزیمتمايزازشناسیآنبهدرمعنایدقیقجامعه

 مردم”مفهوم “ امت”يا کتاب“ نمیدر قالبگروهمقدس، متشکلدر افراد به محلتواند هایشغلی،

تقسیم اين هستم. موافق شود داده بسط معلولیت، و عضو نقص لحاظ به يا هایبندیسکونت

يا“مردم”ازمقدسشناختیممکناستدرامربشارتمفیدباشند،اماتناسبیباتوصیفکتابجامعه

و“گروهقومی”بندیاجتماعیاندکهمیانطبقهندارند.هارلیشرِکوديويدبارِتپیشنهادکرده“امت”

نژادیطبقه مردم”بندیقومیيا طبقه126تفاوتقايلشويم.“ امامنبا بندیمشخصموافقهستم،

زباناصطالح عرصۀ مهارکنندهشناسیدر جلیقۀ مانند را نمیایيشناسی که بپوشم.افتم را آن توانم

                                                 
123

 “.های اخری در این مفهومجاهنای گمشده: پیرشفت”؛ رالف. دی. وینرت 
124

 هامن منبع. 
125

 در مهنی فصل مراجعه کنید. 21هجت برریس این متایز به پانوشت شامره  
126

 “ unreached people”هاریل رشک و دیوید ابرت ؛  
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کند.درزبانانگلیسیبهطورکامالمشخص،بهيکگروهمتمايزاشارهنمیpeopleشکلمفردواژۀ

خواهمتوجهشمارابهوجوديکگروهدرمقابلبرم،صرفامیبنابراينوقتیمناينواژهرابکارمی

آشناخواهیدشد.تربااينمفهومافرادجلبکنم.درادامهبیش



 شودنيز می قومیشامل تفکر گروه “ همه چيز را بيازماييد”

مقدسموردبررسیقراربدهم.هدفمنايناستکهاصطالحگروهقومیرادرپرتومتونکتاب

(يکدستوربرایرسیدن2(اينيکفرمانبرایرسیدنبهافرادتاحدامکانيا1مقدس:آيادرکتاب

درايندنیااست؟آيا“هایقومیگروه”رسیدنبهتمامیا(يکحکمبر3ويا،“هازرعهم”بهتمام

کتاب قومیتاکیدیاستکهآموزه تحت1974مقدسیسالتعريفگروه دهد؟ياالشعاعقرارمیرا

کند؟تریتنظیممیيکاستراتژیسادۀرشداستکهتالشمبشرينرابهنحومشخص

آياتوصیفبشارتبهمهماينفصلمیالاکنونبهسؤ عنوانوظیفۀکلیسادرمسیردسترسیم:

مقدسیاست؟يابهبیانديگر،آياکافیاستبگويیمکهبشارت،يکتعريفکتاب“هاانسان”يافتنبه

ادمختلفدرکشورياملتخودمان؟بهسادگیيعنیتالشبرایرسیدنبههرتعدادممکنازافر

 ن مأموريتتري معروف

تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبه”پسعیسیپیشآمده،بديشانخطابکردهگفت:

هاراشاگردسازيدوايشانرابهاسمابوابنومندادهشدهاست.پسرفتههمۀامت

تعلیمدهیدکههمهاموریکهبهشماحکمکردهروح امالقدستعمیددهیدوايشانرا

(21-18:28)متی“باشم.نکمنهرروزهتاانقضایعالمهمراهشمامیحفظکنند.واي

موريتبزرگمعروفهستند.نخستینچیزیکهعلتايننامگذاریرابرایمااينآياتبهناممأ

آوربرایکلیسایفعلیبرخورداراست.بیاناتفوقنهسازد،ايناستکههنوزازقوتیالزامآشکارمی

خدمت با ماموريتکلیستنها با همچنین بلکه هستند، ارتباط در عجینرسوالن عالم انقضای تا ا

باشند.می

آيۀ متناست. خودِ می21مبنایايناستنتاج، ذکريکوعده با تا”گويد: واينکمنهرروزه

رزمانتواندمحدودبهرسوالنباشدچراکهآناندنمی“شما”ضمیر“باشم.انقضایعالمهمراهشمامی

گیردکهاشارهرادربرمی“تاانقضایعالم”خودچشمازدنیافروبستند.وعدۀمذکورگسترۀزمانی

 )متی دارد بازگشتاو در مسیح داوری روز به49و41-39:13به خود رسوالن با عیسی عنوان(.

صحبتمی داد، خواهد ادامه حیاتخود به عالم انقضای تا که کلیسايی بانمايندگان عیسی کند.
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ایبسیارمهمدهد.وايننکتهاطمینانکاملازحضوردايمیخويشدرکلیساتاانقضایعالمخبرمی

هاباشد.اينوعدهدادهشدتامشوقوپیگیرحکمشاگردساختنتمامیامت21است،چراکهدرآيۀ

عبارت با اينجهتتداوموعده انقضایعالم”از تا تاکیدق“ مورد میرارگرفتهاست. توانیمبهلذا

ودباقیست.درستیتصورکنیمکهحکمشاگردسازینیزتاانقضایعالمبهقوتخ

موريتبزرگنهفقطبهرسوالن،کهبهتمامکلیساتاانقضایگیرمکهحکممأمنچنیننتیجهمی

شود.اوفرمايدحمايتمییاعالمم18عالمدادهشدهاست.اينحکمباآناقتداریکهعیسیدرآيه

اينعبارتکه است”با آغاز“تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبهمندادهشده را سخنانخود ،

بهویامکانمیمی اينموضوع متیکند. کهقبالدر را آنچه تا انجام18:16داد به بود داده وعده

موريتبزرگبنابراينپايداریوتداومحکممأ.“کنمکلیسایخودرابنامی”فرمايد:برساند.درآنجامی

(وبرهدفوعزممسیحدربناکردنکلیسایخودش18:28برمحوراقتدارمسیحبرتمامیامور)متی

(استواراست.21:28(وبروعدۀحضوردايمیاودرکلیساتاانقضایعالم)متی18:16)متی

شیخدمتکلیسایامروزدرامربشارتازاهمیتیازاينجهتسخنانخداونددرتعیینخطم

بهطور“هاراشاگردسازيدهمهامت”باشد.دراينمیان،عبارتسازبرخوردارمیحیاتیوسرنوشت

ایبرخورداردرعبارتمذکورازجايگاهويژه“هاهمۀامت”بايدموردبررسیقراربگیرد.خاصمی

=pantaکه)panta ta ethneشودازاينقراراست:ارجاعمیاست.متنيونانیآنکهاغلببدان

بسیارحايزاهمیتاست،چونوقتیدرethneباشد.واژۀها(می=امتethne=کسره،taتمام،

به انگلیسی زبان هاامت”عنوان می“ تداعیترجمه بیشتر يکشود، جغرافیايی و موقعیتسیاسی گر

متنيو اما نمیمنطقهاست. القا همچنیندرزبانانگلیسیهمپیوستهايننانیچنینمفهومیرا کند.

انگلیسیمی زبان مثالوقتیدر ندارد. قومچـِروکی)حالترا قومcherokee nationگويیم: يا )

Sioux nationسیوکس) منظورمابیشترچیزیشبیهبهايناست: مردمیکهيکهويتنژادی”(،

گرفتهشدهethnosدرانگلیسی)نژادیياقومی(ازريشۀيونانیethnicدرواقعواژۀ“يکساندارند.

 pantaتوانیمعبارتيونانیموردنظريعنیباشد(.بنابراينمیمیethneشکلمفردethnosاست)

ta ethneبه ترجمهکنیم‘هایقومیتمامگروه’عنوانرا شاگپسرفتهتمامگروه”: ردهایقومیرا

“سازيد.

بادرعهدجديدوپسethnosبنابراينالزماستدرخصوصکاربرد زمینۀآندرعهدعتیق،

مقدسیراموردبررسیقراربدهیم.دقتفراوانمتونکتاب
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 در عهد جديد ethnosکاربرد 

 اطالقنمیethnosشکلمفرد يکفرد به عهدجديدهرگز مسلمو127شود.در اينيکامر

بهکاررفتهاست،اشارهبهيکقومداردکهاغلبقوميهوداست.ethnosاست.هرزمانکهآشکار

ترجمهشدهاستتاشاخصتفکیکيهودازغیريهود“هاامت”اينواژهدرشکلجمعبهصورت

128باشد.

د.کنیهمیراکهبرمعنایگروهیداللتداردمالحظethnosهايیازشکلمفرددراينجانمونه

هاو[ومملکتیبامملکتیمقاومتخواهدنمودوقحطیethnos[باقومی]ethnosزيراقومی]

(7:24)متیهادرجايهاپديدآيد.وباهاوزلزله

(5:2)اعمالداشتند.[زيرفلکدراورشلیممنزلمیethnosدارازهرطايفه]ومردميهوددين

(9:8)اعمالساخت.[سامرهرامتحیرمیethnosامامردیشمعوننام....اهل]



[مقدسوقومیکهمِلکخاصخداethnosلکنشماقبیلۀبرگزيدهوکهانتملوکانهوامت]

(9:2)اولپطرسباشدهستید.

)مکاشفه[خريدی.ethnosومردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامت]

(9:5

بهطورethnosآوريم،ايناستکهواژۀجمالیشکلمفرداينکلمهبدستمیآنچهازبررسیا

باشدوبهيکهويتمشخصقومیداللتدارد.درواقع،اشارۀکامالطبیعیحاملمفهومگروهیمی

دارد.وازاينجهتمااکنون19:28درمتی“هاتمامیامت”قرابتزيادیبا“هرطايفه”به5:2اعمال

هستیم.19:28درمتی“هاامیامتتم”درمفهوم“گروهقومی”لحرکتبهسویدرکدرحا
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سازی که به طریق را جمبور میها امتکین چون است که و نه به طریق هیود زیست میها امتاگر تو که هیود هس یت به طریق )”خوانمی می 1::0در غالطیان  

اس تفاده شده که به پریوی از الگوی رفتاری مشابه غری هیوداین اشاره  ethnikosبه اکر نرفته است بلکه فعل  ethnosکه در منت یوانین واژۀ “( هیود رفتار کنند؟

 داد.
128

)که به قوم  0:02؛ 8:1( و لوقا :2:0:= لوقا  2::1)مهچننی مرقس  1:01؛ :12:0در عهد جدید از این قرار هستند : میت  ethnosموارد اکربرد شلک مفرد  

؛ 1:06؛ 1:و  2:و  0:01؛ 1::06؛ 2::28؛ “(متامی طایفۀ هیود)” 2::00؛ 9:1؛ 1:1؛ “(مردم هیود ... از هر طایفه)” 8:0ره دارند.( ، اعامل هیود اشا

و اول پطرس  1::6؛ 2::1؛ 9:8)متامًا اشاره به قوم هود است.(؛ ماکشفه  1::28و  :8-82و  :::11)که متامًا اشاره به قوم هیود است.( اجنیل یوحنا  9:01:

 . پولس هیچگاه شلک مفرد را باکر نربده است.9:0
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 در عهد جديد ethnosشکل جمع 

،حالتجمعآنهموارهبهتودهياگروهمردمداللتندارد.گاهیethnosبرخالفشکلمفرد

می يهودیاشاره غیر افراد نمونه129کند.اوقتبسادگیبه موبسیاریاز و گونهها به ایمبهموارد

امامهمايناستکهبدانیمشکلجمعاينواژه)يعنی تواندهمبهگروه(میethneدوپهلوهستند.

عنوانمثالبهمتونزيرتوجهکنیدکهداللتفردیدرآنهاقومیاشارهکندوهمبهافرادغیريهودی.به

شود:ديدهمی

هاتوجهازطردشدنازسویيهودبهجانبامتـهنگامیکهپولسبعد48:13اعمال

میمی لوقا کند، امتچون”نويسد: شنیدندشادخاطرشدها هکالمخداوندرااينرا

“تمجیدنمودند.

 قرنتیان 2:12اول می”ـ که هنگامی امتدانید بتمیها سوی يه گنگبردهبوديد های

يهودهستندکهدرشهرقرنتسبهايماندراينآيهمخاطبینپولسافرادغیر“شديد.می

...“هنگامیکهقومیبوديد”توانگفتگرويدهبودند.پسنمی

درمیراثودربدن....اوهاامت”گويدسّرمسیحايناستکهپولسمی-6:3افسسیان

هستند. شريک)عضو( ... نمی“ گفتکه توان نمايانگرعضو دارد( فرد به اشاره )که

قو پولسايناستکهبسیاریازگروه بلکهمنظور بدنمسیحاست. ملیتیدر میيا

مسیحهستند.عضوبدنافرادغیريهودی

بريکقومياگروهخاصداللتethnosشايدهمینمواردکافیباشندکهدريابیمشکلجمع

داللتکند.مثالبهاينتواندبهگروهقومیندارد.اماازسویديگرشکلجمعآننیزهمانندمفردمی

مواردتوجهکنید:

توسطاسرايیلمی19:13اعمال ارجاعبهفتحسرزمینموعود پولسبا ـــــ و”گويد:

“[رادرزمینکنعانهالککردهزمینآنهارامیراثايشانساخت.ethneهفتطايفه]

پدرامت’ـــــچنانکهمکتوباستکه17:4رومیان ‘امرساختههایبسیاتورا در“.

پیدايش پولساز 4:17اينجا است: امت”نقلقولکرده هایبسیارپدر به“ اشاره که

هاترجمهایکهامتهارادرنظردارد.درمتنيونانیواژهافرادنداردبلکهاقواموملت

                                                 
/  00::0،  :0:::،  1::6،  02و 1:و 8::1، 11-2::16، 8:9:/ اعامل  :01:0، 20:0/ لوقا  08:02، 0:::0، 2::8، 20:6عنوان منونه : میت  به 129

. :01:0، 1:02، 9::8:، 6::9:، 1::1:/ ماکشفه  1:1:واتؤس / دوم تمی 1:2:، 9:0/ غالطیان  6::06،  6:و 0:-8::9،  01:9،  09:2رومیان 

خوامه به اشخاص غری هیودی بدون ارجاع به برم منظورم ممترکز شدن بر افراد خایص نیست. بلکه رصفا میرا در این فصل به اکر می“ افراد غری هیود”وقیت من عبارت 

 هویت قومی ای نژادی آ هنا اشاره کمن.
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استکههموارهبرقوموملتداللتgoyimودرمتنعبریپیدايشethnonشده

هایبسیارراکهحتیانوامت”گويدکهخدامی1:7عنوانمثالموسیدرتثنیهبهدارد.

و هفتامتبزرگتر يبوسیان، فرزيانوحوّيانو کنعانیانو اموريانو جرجاشیانو

goyimدراينجا“هاامت”کلمۀ“ترازتو)اسرايیل(باشندازپیشتواخراجنمايد.عظیم
ست.يونانیاethneعبریو

 9:11مکاشفه زبان”ـــــ قبايلو و اقوام امتوگروهیاز و ]ها بدنهایethnonها ]

به“هاامت”دراينصحنهکامالآشکاراستکه“کنند.ايشانراسهروزونیمنظارهمی

هایقومیاشارهداردونهفقطبهافرادغیريهود.برخیگروه

متوجه کنونبررسیکرديم، تواندبهاشخاصمنفردکهشايدمیethneشويمکهمیازآنچهتا

عضوهیچگروهقومینیستنداشارهکندونیزممکناستهمانندشکلمفردخود،بريکگروهقومی

19:28توانیمبااطمینانبگويیمکداممعنادرمتیداللتداشتهباشد.اينبدانمعناستکهماهنوزنمی

توانیمبهاينسوالپاسخبدهیمکهآياماموريتکلیساايناستکهوزهمنمیمستتراست.بنابراينهن

هایقومیرادرسطحجهان؟اگروهصرفاتاحدامکانافرادراجذبکندي

هرگزبهاشخاصمنفرداشارهنداردethnosبههرحالاينحقیقتکهدرعهدجديدشکلمفرد

متمايلسازدکهمفهومگروهقومیرالحاظکنیممگرزمانیکهباشد،شايدمارابلکهمعرفگروهمی

واينامربهويژهزمانیکهمضامینعهدعتیقو بهسمتديگریسوقبدهد. را خودمتنفکرما

هایيوحناوپولسراموردبررسیقراربدهیمبیشترواقعیتخواهديافت.امادرتاثیراتآنهابرنوشته

اهتمامنمايیم.“هاتمامیامت”panta ta ethneهبررسیعبارتبسیارمهمابتداالزماستب

 در عهد جديد panta ta ethneکاربرد 

عبارت ديدن با که معنايی نقشمیpanta ta ethneنخستین ما ذهن در متی 19:28بندد،

می شاگردسازيد.پسرفتههمهامت”باشد: را مفهومبشارتازازآنجاکهاينعبارتدردرک“ها

اهمیتوااليیبرخورداراست،ونیزازآنجاکهامروزهبهکاربردنواژگانيونانیحتیدرنگارشهای

بسیارمهممی است، ایقابلفهمباشدکهکابردصحیحاينعبارتبهگونهغیرتخصصیبابشده

بررس به اينجا همینجهتدر به يونانیمشخصگردد. غیر جديدبرایخوانندۀ عهد از متونی ی

ترکیب پرداختکه pas ethnosخواهیم است. رفته کار به آنها pasدر معنای همه)”به و“(

ethnosهاامت)”عنوانبه بهشکلجمع“(هرطايفه)”تواندبهصورتمفرداينترکیبمی“(. ويا

امت)” هاهمۀ “( گوناگون اشکال استکه ذکر به الزم بهpanton,pasin,pantapanباشد.
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اشکالمختلفاسم انطباقبا در و  ,ethneمانندethnosتناسبتغییراتدستورزبانیاينکلمه

ethnesinتغییرخواهدکرد.

“بهجهتاسممنازشمانفرتکنند.panton ton ethnonوجمیع”ـــــ9:24متی

 مرقس14:24متی 11:13)= ـــــ د”( بشارتملکوت اين به موعظهو عالم تمام ر

“شهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسید.pasin tois ethnesinخواهدشدتابرجمیع

32:25متی جمیع”ـــــ ازpanta ta ethneو را آنها جمعشوندو او حضور در

)ازظاهرچنینبر“کند.کندبهقسمیکهشبانمیشهاراازبزهاجدامیهمديگرجدامی

آيدکهمی يهود”متناز غیر افراد اشارهصحبتمی“ کهکندو چرا ندارد گروه ایبه

“کند.بهقسمیکهشبانبزهاراجدامی”کندگويدعیسیافرادراازيکديگرجدامیمی

اردعذابو“ملعونان”اينکالمبهروزداوریافراداشارهداردکهطیآنبرخیعنوان

آياتواردحیاتجا“عادالن”جاودانیوبرخینیزدرمقام و41ودانیخواهندشد.

(.46

“راشاگردسازيد.panta ta ethneتمامی”ـــــ19:28متی

نامیدهخواهدpasin tois ethnesinخانۀمنخانۀعبادتتمامی”ـــــ17:11مرقس

شد. “ متنعبریشکليونانی7:56)اينيکنقلقولازاشعیا  pasin toisاست.

ethnesin است: lekol ha ammimچنین معنای امت”به هاتمامی نه“ استو

“.(تماممردم”

پسشماطالبمباشیدکهچهبخوريدياچهبیاشامیدومضطرب”ـــــ31-29:12لوقا

“طلبند.جهانهمۀاينچیزهارامیpanta ta ethneمشويد،زيراکه

بهta ethne pantaدافتادودرمیانجمیعوبهدمشمشیرخواهن”ـــــ24:21لوقا

اسیریخواهندرفت. انعکاسندایحزقیال“ عبری9:32)اينهشدار، استکهواژۀ

چنیننگاهکنیدبهرادارد.هم“اقوام”يا“هاملت”باشدکهمعنایمیgoyimترازآنهم

(.64:28تثنیه

 47:24لوقا موعظه”ـــــ اورشلیمشروعکرده از آمرزشگناهاندرهمۀو و توبه به

panta ta ethne“بهناماوکردهشود.
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 دين”ــــ5:2اعمالرسوالن يهود مردم و هر از فلکدرpantos ethnousدار زير

افراد.“داشتند.اورشلیممنزلمی نه و دارد قومیاشاره گروه بهصراحتبه )اينآيه

يهودکهبهاورشلیمآمدهبودند.(انهایمختلفقومیمتشکلازپراکندگگروه

هرکهازاوترسدوعملنیکوpanti ethneiبلکهازهر”ـــــ35:11اعمالرسوالن

)دراينجانیزهدفافرادغیريهودنیستبلکهگروهوقوممد“کندنزداومقبولگردد.

وجوددارند.(“هرامتی”نظراست.چراکهافرادخداترسدر

راواگذاشتکهpanta ta ethneکهدرطبقاتسَلَفهمۀ”ـــــ16:14والناعمالس

“درطرُقخودرفتارکنند.

بعدازاينرجوعنموده،خیمۀداودراکهافتادهاستباز”ـــــ17-16:15اعمالرسوالن

مکهبرآنهاناpanta ta ethneکنم...تابقیهمردمطالبخداوندشوندوجمیعبنامی

اینهچندانمرتبدراينجاآوردمچون)مناينآياترابهگونه“مننهادهشدهاست.

برقرابتو12:9قصددارماينحقیقترانشانبدهمکهنقلقولمذکورازعاموس

دراينمتنgoyimدهد.واژهعبریانطباقمتنيونانیبامتناصلیعبریگواهیمی

کند.(برگروهوقومداللتمیاستکهethneمعادليونانی

 26:17اعمالرسوالن ”ـــــ هر برpan ethnosو يکخونساختتا از را انسان

تمامیرویزمینمسکنگیرند. اعمال“ با اينقسمتنیزنهبه35:11و5:2)همراه

توانگويد.نمیسخنمی“هرامتانسان”افرادکهبهگروهقومیاشارهداردچراکهاز

ساخته“انسان”تصورکردکهمنظورآنايناستکههرامتیبهطورمنفردازيکنوع

اندمعنایآيهايناستکهتوانموافقايننظريهبودکهبرخیگفتهنیزنمیشدهاستو

131يامتنهستند.(ethnosهماهنگبامفهوم“تمامنسلبشر”

 pasinافتیمبرایاطاعتايماندرجمیعکهبهاوفیضورسالتراي”ـــــ5:1رومیان

tois ethnesin“بهخاطراسماو.

                                                 
:”..... اب این تفسری هامهنگی ندارد  1::06گوید که ادامۀ اعامل بیان شده است. اما ِلنسکی بدرس یت میتفسری کتاب اعامل اف. اف. بروس در این نظریه توسط  130

اترخیی و حدود و ثغور دوران ”های خمتلف قومی اب هامنطور که جان اس تات نزی گفته است این آ یه به گروه“ های ایشان را مقرر فرمود.های معنی و حدود مسکنزمان

. هدف آ یه این 992:ـــ سال روح، لکیسا و هجان . جان اس تات ؛ 921:ـــ سال تفسری اعامل رسوالن اشاره دارد.؛ آ ر. یس. اچ. لنسکی ؛ “ قلمرو و رسزمنی ایشان

هستند و نه فقط این بلکه زمان و هر آ چنه انسان “ یک”هامن مهگی از تبار  ethneاست که ابدابن غرور و مباهات قومی در آ تن را به زیر بیاورد. سایر اکربردهای

“ مه اترخی و مه جغرافیای هر ملت و قوم در هنایت حتت کنرتل ]خدا[ است.”گذارد. گرید و هیچ جایی برای تبخرت انسان ابیق منیدارد در حامکیت مطلق خدا قرار می

 جان اس تات.
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هاراازايمانعادلخواهدشمردوکتابچونپیشديدکهخداامت”ـــــ8:3غالطیان

)اين‘“ازتوبرکتخواهنديافت.panta ta ethneجمیع’بهابراهیمبشارتدادکه

کهآشکارابهاقواموطوايفاشارهدارد.عبارتاست3:12نقلقولمربوطبهپیدايش

است.جهتدرکبهترازترجمۀ“جمیعقبايل”بهمعنایkol mishpehotمتنعبری

درادامۀهمینفصل “امیدعهدعتیق”دربخش3:12پولسبهبحثمرتبطباپیدايش

توجهکنید.(

تیموتاؤ 17:4سدوم ب”ـــــ منايستاده با بهلیکنخداوند موعظه تا منقوتداد ه

“بشنوند.panta ta ethneۀمنبهکمالرسدووسیل

زمینرابهعصایpanta ta ethneایرازايیدکهپسپسرنرينه”ـــــ5:12مکاشفه

کرد. آهنینحکمرانیخواهد “ را9:2)همچنینمزمور احتمال اين عتیق عهد اشاره .

دراينجالحاظشدهاست.(8:2هادرمزموربهامتآوردکهارجاععهدعتیقبوجودمی

 4:15مکاشفه تمجید”ـــــ را تو نام کیستکه و ، خداوندا نترسد تو از کیستکه

آمدهدرحضورتوپرستشpanta ta ethneننمايد؟زيراکهتوتنهاقدوسهستیو

9:86یدبهمزامیر)همچنیننگاهکن“خواهندکردزيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست.

ازمتنعهدعتیقاشارهداردبهيکدرکجمعیدرمیان131درترجمۀهفتادتنان9:85و

کهبهپرستشخداوندخواهندآمد.(هايیاقواموملت

کاربردگوناگون يکمورددرمتیpanta ta ethneدرمیاناينهیجده بهمعنای32:25تنها

غیريهود” افراد ن“ ديگربراست)اظهار سهمورد مالحظهکنید.(. پیراموناينآيهرا ظرهایموجود

(.ششموردنیزدرارتباطباعهدعتیقبر26:17،35:11،5:2اللتدارند)اعمالمعنایگروهقومید

/مکاشفه8:3/غالطیان17:15/اعمال24:21/لوقا17:11کنند)مرقسمفهومگروهقومیداللتمی

5:12 اقتضای4:15و به مانده باقی هشتکاربرد می(. معنا نیاز )متی 14و9:24دهند لوقا19:28، ؛

(.17:4دومتیموتاؤس؛5:1ومیانر؛16:14؛اعمال47:24،31:12

بررسیمعنای متیpanta ta ethneاز 19:28در امر در اهمیتآن نتیجهو ایبشارتچه

توانگرفت؟می

درعهدجديدهموارهبهگروهقومیاشارهدارد.شکلجمعآنگاهبهethnosکاربردشکلمفرد

عمولدرهردوجنبهکاربرددارد.کند.امابهطورمداللتمی“افرادغیريهود”گروهوگاهبه

                                                 
 چهارم مراجعه کنید. در فصل 21ای هفتاد. به پانوشت  Lxxترمجۀ  131
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دراشارهبهافرادغیريهود،تنهايکبارودراشارهبهقوم،نُهمرتبهبهpanta ta ethneعبارت

نیزمی.هشتموردباقیکاررفتهاست ازترکیباينمانده توانندبهگروهقومیداللتداشتهباشند.

يافتکهعبارتنتايجمی امت”میلسنگینیبهسمتpanta ta thenتواندر )گروههمۀ هایها

بهتوانبااطمینانوقطعيقینگفتکهاينعبارتهموارهودرهرمکانیکهدارد.البتهنمی“قومی(

البسیاریداردکهکند،اماباتوجهبهآنچهتاکنونبررسیکرديم،احتمکارآيدهمینمعنارامنتقلمی

اينچنینباشد.

قريببهيکصدبارpanta ta ethneيابدکهبدانیمعبارتايناحتمالبهويژهزمانیافزايشمی

در تقريبا استو رفته کار عتیقبه يونانیعهد ترجمۀ در يهود”هیچموردیبر غیر افراد داللت“

اينحقیقتکه132رادارد.“هاهمۀامت”کنداماهموارهدرتبییناقواموطوايفغیريهودمعناینمی

ديدگاهعهدجديددرامربشاتبراينعبارتتمرکزدارد،صحتايناحتمالراحتیبیشازپیش

اهآنرادرعهدعتیقبررسیکنیم.هوخاستگدهد،بهخصوصهنگامیکهپسزمینافزايشمی

 اميد عهد عتيق

وعده از آکنده عتیق ملتعهد و اقوام تمام يکروز استکه امیدهايی و راها خدا جهان های

دهند.بشارتیعهدجديدراشکلمیهاشالودهوزيربنایديدپرستشخواهندکرد.اينوعده

 

 جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت

بهابراهیموعدهدادزيربنایديدگاهبشارتیعهدجديدراتشکیل3-1:12نچهخدادرپیدايشآ

دهد:می

ازواليتخودوازمولدخويشوازخانهپدرخودبهسوی”وخداوندبهابرامگفت:

زمینیکهبهتونشاندهمبیرونشووازتوامتیعظیمپیداکنموتورابرکتدهمونام

رابزرگسازموتوبرکتخواهیبود.وبرکتدهمبهآنانیکهتورامبارکخوانندوتو

“لعنتکنمبهآنکهتوراملعونخواند.وازتوجمیعقبايلجهانبرکتخواهنديافت.

                                                 
( را که شامل عبارت فوق هستند LXXام. در اینجا متوین از ترمجۀ یوانین عهد عتیق )در شلک مجع را برریس کرده panta ta ethneمن متامی شقوق گوانگون  132

، 9::8/ خروج  1:06، 1:00:، 1::1:ارند. پیدایش های آ ن اب متون عربی و انگلییس مهساین ندام که گاهی حنوۀ شامره گذاری آ ایت و تقس می بندی اببآ ورده

 61و 21 و2:و 01::، 9:06:، 1::0،:::02، 2::8:، 1:و 1-6:1، 01و9:و6:1، 08:0/ تثنیه  06و 01:02/ الواین  6:22:، 01:02، 00:02

/ عزرا  9:22، 02:20، 02:1توارخی / دوم  1::::، 1::1:/ اول توارخی  02:1/ اول مسوییل  1:-1:و 1و 2:02، 01:1/ یوشع  2و22::، 02:09،

 1:::2:، 6::::، 0:::1، 9:18، :1:1، 1:و:1:::، 9و6:81، 0:11، 0:16، 1:9ر و / مزم 1:2/ اسرت  6:6:/ حنمیا  02و29::0، 6:21:، 1:08

، 08:9، 1:2:/ ارمیا  02و1:66:، :6:::، 1:86، 2:80:، 9:12، 1:و8:12:، 02:26، 0:21، 1:09، 1:08، 06و1::0:، 0:0/ اشعیا 

/ جحی  8:0/ حبقوق  6:-::8:/ عوبدای  0:9:/ عاموس  0:و::و0:1یل ئ / یو  1:1:، 1و0:2/ دانیال  :1:8 ،0:12، 1:و28:::، 6:22، 8:و2:20:

  0:2:، 9:0، مالیک 9:-1:و6:و1::0، 9و0::2، 1:1:/ زکرای  1:0
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14:28،4:26،18:22،18:18عنوانيکاصلدرپیدايشزمینبه“قبايل”وعدۀبرکتجهانشمول

تکرارشدهاست.

پیدايش 3:12در 14:28و قبايلجهان”عبارتعبری )جمیع “kol mishpehotترجمه در )

pasai hai phylaiيونانیعهدعتیقبهصورت واژۀ دراکثرمتونبهمعنایphylaiآمدهاست.

عنوانمثالبه133کند.بهطورمعمولبهواحدیکوچکترازقبیلهاشارهمیmishpahahقبیلهاست.اما

انیکهعخانمرتکبگناهشد،اسرايیلباروشمحدودسازیبهيافتنخاطیاقدامکرد:ابتداسبطزم

(.14:7)خاندان(وبعدخانواده)يوشعmishpahah)قبیله(،سپس

هایکوچکانسانیبهطورعادالنهبرسد.برایحسخدامقدرکردکهبرکتابراهیمبهتمامگروه

هارادنبالکنیم.وعدۀابراهیمسهاجبارینداريمکهتعريفدقیقاينگروهکردنتاثیراتاينوعده،

،18:18(تکرارشدهاست)kol goye)واژۀعبری“هاجمیعامت”مرتبهدرپیدايشباعبارتيکسان

18:22 4:26، عبارتآشنای از هفتادتنان ترجمۀ در .)panta ta ethneاين است. شده استفاده

درمتونبشارتیبهگروهقومیاشارهpanta ta ethneدهدکهعبارتيگرنشانمیموضوعيکبارد

داردونهبهافرادغیريهودی.

دراعمال است. پطرسخطاببه25:3عهدجديددوباربهصراحتازعهدابراهیميادکرده

يهوديانمی بااجدادم”گويد: ابستوقتیبهابراهیمشماهستیداوالدپیغمبرانوآنعهدیکهخدا

دراين“جمیعقبايل”عبارتيونانیبرای“‘ازذريتتوجمیعقبايلزمینبرکتخواهنديافت.’گفت

باشدکهبامتنيونانیمی3:12است.امااينيکترجمۀآزادازپیدايشpasai hai patriaiقسمت

(تفاوتpanta ta ethne)8:3طیان(ونیزباترجمۀپولسدرغالpasai hai phylaiعهدعتیق)

کندتا(،بهگروهمردماشارهمیpatriaiامانويسنده]لوقا[باانتخابيکلغتديگر،يعنی)134دارد.

شدهاستونهفهمیدهمی“گروهمردم”عنوانبديننحوتاکیدکندکهدرکلیسایقرناولاينوعدهبه

گروهازيکقبیلهياطايفهباشد.يرتوانديکزمیPatriaiافرادغیريهود.

شود.يافتمی8-6:3دومیننقلقولعهدجديدازعهدابراهیمدرغالطیان

چنانکهابراهیمبهخداايمانآوردوبرایاوعدالتمحسوبشد.پسآگاهیدکهاهل

امت وکتابچونپیشديدکهخدا ]ايمانفرزندانابراهیمهستند. راازta ethneها [

                                                 
133

ـــ فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید. “ر درون یک گروه بزرگ ای امت قرار دارند.جوامعی کوچک که د”گوید می mishpehotاکرل لودویگ امشیت در مورد  

 جدل دوم.
را به این دلیل انتخاب کرده است که در ترمجه یوانین عهد عتیق در سه مورد از پنج مورد تکرار وعدۀ خدا به ابراهمی از  panta ta ethneعبارت  پولس احامتالً  134

اس تفاده شده است.( ترمجۀ پولس به طور  pasai hai phylaiاز عبارت  1:01:و  0::2اما در  1:06، 1:00:، 1::1:)یعین  این عبارت اس تفاده شده است

 اکمال ذقیق اب این پنج مورد مهسان نیست و احامتل دارد که او ترکیب بندی خشیص خود را حلاظ کرده ابشد. 
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[ازpanta ta ethneها]جمیعامت”ايمانعادلخواهدشمرد،بهابراهیمبشارتدادکه

“توبرکتخواهنديافت.

بادوکاربردمتفاوتآنethneهایانگلیسیاينمتن،کلمۀبسیارجالباستکهدرتمامترجمه

.135“لقباي”وديگریبهصورت“هاامت”ذکرشدهاست.نخستبهمعنای8درآيه

شمردگیافرادغیريهودی،شايدکسیاينگونهاظهارنظرکندکهپولسدرراستایحمايتازعادل

بیندچراکهاينافرادبهعهدابراهیمیاشارهکردهاست،بدينمعناکهاواثریازگروهمردمدرآننمی

محسوبمی عادل که نیستهستند برحق يکاستنتاج ضرورتا ايننظريه امکانشوند. اين بیشتر .

 عهدعتیقی معنای که پولستشخیصداده که دارد panta ta ethneوجود پیدايش 18:18در

ترجمه بنابراين است. کرده اشاره يهودی غیر افراد به تلويحا عتیق( عهد معادل های)نزديکترين

باشند.یدرستم8:3درغالطیانethneانگلیسیدربهکاربردنهردوجنبۀ

دهدکهآنقدرغرقهدرتفکرگروهمردمنشويمکهلقولپولسازعهدابراهیمبهماهشدارمینق

شود.شودويابههیچوجهنمیمیتجربهافراددرواقعيابهتوسط“برکتابراهیم”فراموشکنیم

یم،اينوکاربردآندرعهدجديدنتیجهگیریکن3:12آنچهکهممکناستازنحوۀبیانپیدايش

استکههدفخدابرایجهانعبارتستازاينکهبرکتابراهیموبهطورمشخصنجاتورستگاری

هایقومیونژادیجهانبرسد.واينزمانیازطريقذريتابراهیميعنیعیسیمسیح،بهتمامگروه

)غالطیان“نابراهیمفرزندا”متحققخواهدشدکهمردمدرهرگروهبهمسیحايمانبیاورندودرنتیجه

)غالطیان7:3 ووارثوعده اعتماد29:3( بهمسیحتوکلو نجاتورستگاریافرادیکه بشوند. )

دربین اندازهوابعادگروه“هاهمهامت”دارند، هایمردمیدراينوعدهوکاربردعهدخواهدبود.

کنند.یکمابیشکوچکاشارهمیهاجديدیآنبهطورواضح،مشخصنشدهاست.اماکلماتبهگروه

امت” هاجمیع پیدايش“ 18:18در غالطیان نیز 8:3)و بازتاب ”( قبايل جمیع پیدايش“ 3:12در

باشد.می

با هایمردمیدرکوچکیگروه عتیق قبايلامت”عبارتامیدعهد هاهمه مز“ ومدر ،27:22ر

بینیشدهاست.یشدرهفتادتنان(پ7:95)7:96درهفتادتنان(و28:21)

قبايلهایزمینمتذکرشده،بهسویخداوندبازگشتخواهندنمودوهمهجمیعکرانه
هانداستواوبرامتبهحضورتوسجدهخواهندکردزيراسلطنتازآنخداوهاامت

(28-27:22مسلطاست.)مزمور

                                                 
 به اکر رفته است. مرتمج“ هاامت”رای هر دو اکربرد فقط لکمۀ الزم به ذکر است که در ترمجۀ قدمی فاریس این آ یه ب 135
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قبايلامت”عبارت هاهمه “pasai hai patriai ton ethnonاينبامی بنابراينامیددر شد.

(خداوندراپرستشخواهندکردبلکهpanta ta ethne“)هاهمهامت”اندازفقطايننیستکهچشم

بهمعنایآنچه“خاندان”پاسخمثبتخواهندداد.“هاتمامیقبايلامت”هایکوچکتريعنیحتیگروه

اين136ت،بلکهبیشترشبیهطايفهوايلاست.شناسیمنیسایمیکهماامروزهتحتعنوانخانوادۀهسته

بیشترتأمفهومزمانیبرای درمکاشفهشودکهبهامیدبیانکیدمیما کنیمکهدرآنجا9:5شده نگاه

فديه و پرستندگان هر فقطاز نه )امت”شدگان “ethnous( قبیله هر از همچنین بلکه ،)phyles)

خواهندبود.

 هااميد امت

توانگسترهماموريتبزرگراکهعیسیترسیمکردورسوالنآنهايیکهمیينروشيکیازبهتر

کتاب حینمطالعۀ آنها امیدیکه جَوِ در را ايناستکهخود کرد، دنبالنمودندمشاهده مقدسرا

ورسازيم.يکیازچشمگیرترينابعاداينامید،انتظارکردندغوطهخودشانيعنیعهدعتیقاحساسمی

هایقومیجهانوگردآمدنآنانبرایپرستشخدایحقیقیاست.رسیدنحقیقتخدابهتمامگروه

ها،قبايل،خاندانواينامیدبارهاوبارهادرکاربرداشکالمتنوعاصطالحگروهقومی)مردمان،امت

کنیدکهصحنهحظهمیامثالهم(بیانشدهاست.دراينجامواردیازامیدرادرمزامیروکتاباشعیامال

،دعاوطرح،کنند.اينمتوندرچهارگروهدرخواست،وعدهرابرایماموريتبزرگعیسیآمادهمی

اند.طبقهبندیشده

“هااعالمکنید.جاللاورادرمیانامت”

بیانمینخستینطبقهبندیکهامیدملت را درها عبارتستازدرخواستاينکهجاللخدا کند،

هاتمجیدگردد.مشودوتوسطامتهااعالانامتمی

)مزموراعالننمايید.هاقومخداوندراکهبرصهیوننشستهاستبسرايید،کارهایاورادرمیان

(11:9

(1:47)مزموردستکزنیدنزدخدابهآوازشادمانیبانگبرآوريد.هاجمیعامتای

(8:66)مزموروازتسبیحاورابشنوانید.خدایمارامتبارکخوانیدوآهاایقوم

(3:96)مزمور.هاجمیعقومجاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرهادرمیانامت

خداوندراتوصیفنمايید!خداوندرابهجاللوقوتتوصیفنمايید...هاایقبايلقوم

                                                 
136

( بزرگرت از patria“ )خاندان”دهد ابرها و به اشاکل گوانگون در ترمجه یوانین عهد عتیق به اکر رفته است که نشان می“ خاندان آ ابیت”عنوان منونه، عبارت  به 

 .89:0عزرا  ؛8:28دوم توارخی  ؛6:01، 02:::اول توارخی  ؛1:00:یوشع  ؛8:-1:08:، 1:::، 01:2، ::11اد اعد ؛1:6:یک خانواده بوده است. خروج 
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ربعمسکودرمیانامت ننیزپايدارشدوجنبشنخواهدهاگويیدخداوندسلطنتگرفتهاست.

(11و7:96)مزموررابهانصافداوریخواهدنمود.ها.قومخورد

(1:115)مزموراعالمنمايید.هاقوميهوهراحمدگويیدوناماورابخوانید.اعمالاورادرمیان

(1:117مزمور)اوراحمدگويید.ایتمامیقبايلخداوندراتسبیحبخوانیدهاایجمیعامت

درمیان”ودرآنروزخواهیدگفت بخوانیدواعمالاورا حمدگويیدوناماورا خداوندرا

(4:12اشعیا)“باشد.اعالمکنیدوذکرنمايیدکهاسماومتعالمیهاقوم

ازآناصغانمايید.جهانوپُریآنبشنوندوهرچههاایقومنزديکآيیدتابشنويد.وهاایامت

(1:34)اشعیاصادرباشد.

“هابهسوینورتوخواهندآمد!امت”
ملتدومینطبقه مبینامید وعدهبندیکه مجموع عبارتاز است، اينکهها هايیاستمبنیبر

خدایحقیقیراپرستشخواهندکرد.هايکروزتمامامت


(6:111همچنین8:2)مزموررابهمیراثتوخواهمداد.هاامت

پس کرد. خواهم ذکر دهرها همه در را تو قومنام ابداآلباد.137توها گفتتا خواهند حمد را

(17:45)مزمور

اندزيراکهسپرهایجهانازآنخداست.اوبسیارباقومخدایابراهیمجمعشدههاسرورانقوم

(9:47)مزمورباشد.متعالمی

هبهحضورتوسجدهخواهندکردونامتوراتمجیدایآمدکهآفريدههايیهمهامتایخداوند،

(9:86)مزمورخواهندنمود.

(6:87)مزمورنويسدثبتخواهدکردکهايندرآنجامتولدشدهاست.رامیهاامتخداوندچون

(15:112)مزمورازنامخداوندخواهندترسیدوجمیعپادشاهانجهانازکبريايیتو.هاامتپس

(22:112)مزمورباهمجمعشوندوممالکنیزتاخداوندراعبادتنمايند.هاقومههنگامیک

)مزموررابديشانعطافرمايد.هاامتقوّتاعمالخودرابرایقومخودبیانکردهاستتامیراث

(6:111

                                                 
مهنی امر را نشان  ::9ن آ ن در عربانیا 1این مزمور خطاب به پادشاه رساییده شده است و در هنایت خماطب اصیل آ ن مس یح است چنان که باکر بردن آ یه  137

 دهد. می
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آنراهاامتهابرپاخواهدشدوودرآنروزواقعخواهدشدکهريشۀيسّیبهجهتعلَمقوم

(11:11یااشع)خواهندطلبیدوسالمتیاوباجاللخواهدبود.

ضیافتیازلذايذبرپاخواهدنموديعنیضیافتیازهاهمهقومويهوهصبايوتدراينکوهبرای

هایکهنهمصفی.ودراينکوهروپوشیراکهبرتمامیهایکهنهازلذايذپُرمغزوازشرابشراب

(7-6:25)اشعیاپوشاندتلفخواهدکرد.هارامیهاستوستریراکهجمیعامتهاگستردقوم

برپاکنی”گويدپس]خداوند[می اسباطيعقوبرا واينچیزقلیلیاستکهبندهمنبشویتا

“گردانیدوتااقصایزمیننجاتمنخواهیبود.هاامتیلرابازآوریبلکهتورانورناجیاناسرائ

(6:49ا)اشعی

 من بازوی شده، ظاهر نجاتمن نزديکاستو قومعدالتمن وها نمود خواهد داوری را

(5:51)اشعیاهامنتظرمنشده،بهبازویمناعتمادخواهندکرد.جزيره

نجاتهایزمینباالزدهاستوجمیعکرانههاتمامیامتخداوندساعدقدوسخودرادرنظر

(11:52)اشعیااند.خدایماراديده

بسیارخواهدپاشیدوبهسبباوپادشاهاندهانخودراخواهندبستزيراهایامتهمچنانبر

فهمید. بودندخواهند نشنیده که را آنچه ديدو خواهند بود نشده بیان برایايشان که چیزهايیرا

(15:52)اشعیا

هتورانشناختهبودندنزدتوخواهندکامتیراکهنشناختهبودیدعوتخواهینمودوامتیهان

(5:55)اشعیادويدبهخاطريهوهکهخدایتواستوقدوساسرايیلکهتوراتمجیدنمودهاست.

ايشانرابهکوهقدسخودخواهمآوردوايشانرادرخانهعبادتخودشادمانخواهمساختو

خانۀمنبهخانۀعبادتبرایهایسوختنیوذبايحايشانبرمذبحمنقبولخقربانی واهدشدزيرا

(7:56)اشعیامسمیخواهدشد.هاتمامیقوم

(3:61)اشعیابهسوینورتووپادشاهانبهسویدرخشندگیطلوعتوخواهندآمد.هاامتو

راجمعخواهمکردهاهاوزبانجمیعامتومناعمالوخیاالتايشانراجزاخواهمدادوآمده،

ايشانآمدهجاللمراخواهندديدوآيتیدرمیانايشانبرپاخواهمداشتوآنانیراکهازايشانو

هابهترشیشوفولتیراندازانلودوتوبالويونانوجزايربعیدهکهآوازۀمرانجاتيابندنزدامت

-18:66)اشعیااشايعسازند.هاندخواهمفرستادتاجاللمرادرمیانامتاندوجاللمرانديدهنشنیده

(19

“هاتوراحمدگويند.ایخداجمیعقوم”
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سازدمجموعهدعاهايیدرراستایتمجیدشدنهارامنعکسمیسومینطبقهبندیکهامیدملت

هااست.رمیانتماماقواموامتخداد

رمايدتاراهتودرجهانخدابرمارحمکندومارامبارکسازدونوررویخودرابرمامتجلیف

هاتوراحمدتوراحمدگويند.جمیعقومهاقومایخداها.جمیعامتمعروفگرددونجاتتوبه

هایجهانهارابهانصافحکمخواهینمودوامتهاشادیوترنمخواهندنمودزيراقومگويند.امت

-1:67)مزمورتوراحمدگويند.هاقومجمیعهاتوراحمدگويند.راهدايتخواهیکرد.ایخداقوم

(5

(11:72)مزموراورابندگیخواهندکرد.هاجمیعامتجمیعسالطیناوراتعظیمخواهندکردو

دکرد.آدمیاندراوبرایيکديگرناماوتاابداآلبادباقیخواهدماند.اسماوپیشآفتابدوامخواه

(17:72مزمور)زمیناوراخوشحالخواهندخواند.هایجمیعامتبرکتخواهندخواستو

“هابهنامتوسرودخواهمخوانددرمیانامت”

هايیاستکهسرايندۀمزموربههااستشاملطرحچهارمینطبقهبندیمتونیکهمبینامیدملت

دتورادرمیانکند.لهذاایخداونسهمخودبرایشناسانیدنعظمتخدابهتماممللجهانارائهمی

(49:18)مزمورهاحمدخواهمگفتوبهنامتوسرودخواهمخواند.امت

درمیان امتایخداوندتورا درمیانها قومحمدخواهمگفتتورا تسبیحخواهمخواند.ها

(9:57)مزمور

)مزموررايید.توراخواهمسهاطايفهحمدخواهمگفتودرمیانهاقومایخداوندتورادرمیان

(3:118

 برکت يافت تا برکت باشد

یلشگناهانونجاتیکهخدابهاسرائدهندايناستکهبرکتآمرزآنچهاينآياتبهمانشانمی

یلبرکتيافتهبودتادرمیانگرديد.اسرائقوامومللمنتشرمیبايستدرمیانتمامااعطاکردهبود،می

برمارحم”بیانشدهاست:2-1:67قتبهبهترينشکلدرمزمورهابرکتباشد.اينحقیامت خدا

برمامتجلیفرمايد]چرا؟[تاراهتودرجهانمعروف مبارکسازدونوررویخودرا کندومارا

هاانتقاليابد.یلدادهشدتاازطريقاوبهسايرملتبرکتبهاسرائ“ها.جمیعامتگرددونجاتتوبه

هااست.هدعتیقايناست:برکاتنجاتبرایامتامیدع
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 دهنده در برابر نبی ناراضی خدای بشارت

نجات هدف که عتیق عهد روايات پرشورترين از ملتبخشيکی برای تصويرخدا به را ها

يابدکهدرشهرنینواموعظهکند.اوسعیکردبگريزدموريتمیباشد.نبیمأکشاند،کتابيونسمیمی

آمرزد.مطلباصلیدراينکتاب،ماهینیستدانستخدابسیاررحیماستوايشانرامیراکهمیچ

قوم بشارت،تعصبنژادیو ماننديونستنگبلکه هدفکتابايناست: نباشید،ستايیاست. نظر

مانندخدارحیموبخشندهباشید.بلکه

توأ دلیلموعظۀ به نینوا واقع ناردر و اکراه با وم توبه خدا زمانیکه نکرد. ضايتیيونستوبه

ازباليیکهگفتهبودکهبهايشانبرساندپشیمانگرديدوآنرابهعمل”ندامتنینوارامشاهدهکرد،

هراسید.زیبودکهيونسازآنمیواينهمانچی“نیاورد.

خداونددعانمودهامااينامريونسرابهغايتناپسندآمدوغیظشافروختهشد.ونزد

 اينسخنمننبودحینیکهدرواليتخودبودم؟وازاين”گفت: آيا ایخداوند، آه

دانستمکهتوخدایکريمورحیموسبببهفرارکردنبهترشیشمبادرتنمودمزيرامی

شوی.پسحال،ایخداوند،جانمراديرغضبوکثیراحسانهستیوازبالپشیمانمی

“است.یرزيراکهمردناززندهماندنبرایمنبهترازمنبگ

دهدکهچگونهنباشیم.هنگامیکهيونسيکمبشرنمونهنیست.زندگیاودرواقعبهمانشانمی

گستراوباترشرويیدربیرونازشهربهنظارهنشستهبود،خداگیاهیرادرکناريونسرويانیدتاسايه

دلتوبرایکدو”يونسبرایآنتاسفخورد!آنگاهخداخطاببهاوگفت:باشد.وقتیگیاهخشکید،

بسوختکهبرایآنزحمتنکشیدیوآنرانموندادیکهدريکشببوجودآمدودريکشبضايع

آنبیشترازصدوبیستهزارکس کهدر نسوزد شهربزرگ، دلمنبهجهتنینوا، وآيا گرديد.

(.11-11:4)يونس“ر؟ستوچپتشخیصنتواننددادونیزبهايمبسیاباشندکهدرمیانرامی

هارحمتبیشترینشانمعنایتلويحیدربشارتيونسصرفاايننیستکهخدانسبتبهامت

کند)متیمعرفیمی“بزرگتریازيونس”دهدتانسبتبهقومخود.بلکههمچنینعیسینیزخودرامی

اوبزرگتراس39:12-41 بهايندلیلکهرستاخیزویبسیارعظیم(. بیرونآمدنتنهتنها تراززنده

رحمتخدا هماهنگیکاملبا عیسیدر اينجهتکه همچنیناز بلکه شکمماهیبود، يونساز

تو”باعنوانتسریدادهاست.توماسکاراليلدرشعریهاتمامامتکردکهاکنونآنرابهحرکتمی

يد:گومی“ایيونس
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ويونسباقهروتلخی

وددرزيرسايبانخ

بهانتظارنشستهتاخداعملکند

آنگونهکهاودرنظرداشت

هاوخداهنوزدرانتظاراستتالشکريونس

هایراحتخوددرخانه

گامبردارنددرطريقمحبتاو.

بهپولسرسولوانديشۀبهمنظورمشاهدۀتاثیرقوتامیدعهدعتیقدرديدبشارتیعهدجديد،

داد.عنوانيکمبشرراتشکیلمیکنیم.امیدعهدعتیقشالودۀمحکمخدمتاوبهبشارتیاوتوجهمی

 انديشۀ پولس در مورد خدمت بشارت

(رابررسی8:3)غالطیان3:12اندکیپیشتردرهمینفصل،نقطهنظرپولسدرخصوصپیدايش

وعد ابراهیم، عهد در او ملتکرديم. برکتيافتنتمام استداللمیۀ و بود ديده را مسیحها کندکه

(.افزونبراين،او16:3باشد)غالطیانهامیفرزندخلفوراستینابراهیم،وازهمینرووارثوعده

می شدهادامه متحد مسیح با ايمان بواسطۀ کسانیکه همۀ اودهد وارثان و ابراهیم فرزندان نیز اند

 ازآنمسیحمی”هستند: اگرشما هرآينهپسآگاهیدکهاهلايمانفرزندانابراهیمهستند... باشید،

ايناستديدگاهپولسنسبتبه29و7:3)غالطیان“نسلابراهیموبرحسبوعده،وارثهستید .)

.مردمشودها.اينبرکتبهواسطۀمسیحکهذريّتابراهیماستمنتقلمیتسریبرکتابراهیمبهامت

مسیحماراازلعنتشريعت”توانندبهمسیحپیوندشده،وارثوعدۀابراهیمگردند.ازطريقايمانمی

(.بنابراينوعدۀپیدايش14-13:3)غالطیان“هاآيداهیمدرمسیحعیسیبرامتفداکرد...تابرکتابر

رابهتمامطوايفزمینبرسانند.گرددکهمبشرينکلیسایمسیحپیغامانجیلهنگامیمتحققمی3:12

 های بسيار شد؟چگونه ابراهيم پدر امت

هاديدهاست.اوپولسارتباطديگریرامیانوعدهبهابراهیمودعوتخودجهتموعظهبهامت

امامن”هایبسیارسازددهدکهاوراپدرامتخواندکهخدابهابراهیموعدهمیرامی5-4:17پیدايش

خواهیبود.ونامتوبعدازاينابرامخواندهنشودهایبسیارپدرامتمنباتوستوتوداينکعه

“گردانیدم.هایبسیارپدرامتبلکهنامتوابراهیمخواهدبودزيراکهتورا

هایمردماشارهداردنهبهافرادغیريهود.امااينوعدهبرایهادراينجابهگروهديديمکهامتقبالً

هایبسیارگردد؟اگرتوانستپدرامتتحققيافتن،بهچهچیزینیازداشت؟چگونهيکيهودیمی
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یل،وپدراسماعیلواسالفاوونیزپدربزرگعیسووبراهیمپدربزرگدوازدهسبطاسرائبگويیما

وبشود.توانديکامتکثیرمحسمیايم.چهاردهقبیلهنادومیاناست،حقمطلبراادانکرده

االتچنیناستکهتمامايماندارانبهمسیحفرزندانابراهیمهستند.بهاينپاسخپولسبهاينسؤ

امت پدر ابراهیم يافتهنحو راه بدانها مبشرين که ملتی و قوم هر میان در چون شد بسیار اند،های

تاختتانذکوررادريافتکردگويدکهابراهیمعالممی11:4ايماندارانیوجوددارند.پولسدررومیان

نشانه تا بود. بدستآورده اختتان از قبل و ايمان واسطۀ به که عدالتی آن بر باشد ”ای تا همهاو

بهعبارتديگر،يک“راکهايمانآورندپدرباشدتاعدالتبرایايشانهممحسمبشود.نامختونان

سرنوشت تعیینرخداد و ابساز میان رابطه در هنوزکننده او که بود زمانیاتفاقافتاده راهیموخدا،

عالمتمتمايزکنندۀقوميهوديعنیختنهرابرخودنداشت.بنابراينفرزندانراستینروحانیابراهیمدر

درنشانۀظاهریاسالفيهودیاو.ايماناوسهیمهستند،نه

برکتعهدیکهخداباویبستهايیکهذريتايمانیویومتحدبامنبعابراهیمبهواسطۀامت

وازاينجهتاز”گويد:می17-16:4هایبسیارگردد.پولسدررومیانباشند،توانستپدرامتمی

نهمختصبهذريتشرعی برایهمگیذريتاستوارشود وعده ايمانشدتامحضفیضباشدتا

یريهود[نیزکهپدرجمیعمااست.چنانهایغ]اشارهبهيهوديان[،بلکهبهذريتايمانیابراهیم]امت

“ام.هایبسیارساختهکهمکتوباستکهتوراپدرامت

شنید.اينموريتبزرگرامیاست،ندایمأ“هایبسیارپدرامت”گويدکهابراهیموقتیپولسمی

ايماامت واسطۀ نجاتبه پیغام با مبشرين که صورتی در تنها میاها به مسیح عیسی به ايشانن ن

توانستندذريتابراهیموسهیمدربرکتاوباشند.پسجایتعجبنیستکهپولسدررفتند،میمی

اقواموکندکهرسیدننورونجاتخدابهسايرهايیازعهدعتیقراذکرمیدفاعازدعوتخودوعده

دهند.هارانويدمیامت

 “ها خواهم گردانيدتو را نور امت”

مبه امتعنوان برای خدمتخود مورد توضیحاتپولسدر که[ کنید ]توجه اعمالثال در ها

نورامت6:49،برپايۀوعدۀمذکوردراشعیا47:13رسوالن هااستواراستکهخداخادمخويشرا

پیسیديه انطاکیه در يهود کنیسۀ وارد بشارتیخود اولینسفر پولسدر هنگامیکه خواهدساخت.

(.به45:13)اعمال“ازحسدپُرگشتندوکفرگفته،باسخنانپولسمخالفتکردند”ديانشود،يهومی

هارویکرده،خدمتبشارتیخودرادرمیانسايرهمینجهتپولسوبرناباازکنیسهبهسویامت

چونلیکن”کند:نقلقولمی6:49کنند.پولسدرتاکیدبرصحتاينتصمیمازاشعیااقوامدنبالمی
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بسویامت همانا ناشايستۀحیاتجاودانیشمرديد، ردکرديدوخودرا را توجهآن]کالمخدا[ ها

[ساختمتاالیاقصایزمینمنشاethnonها]تورانورامت’نمايیم.زيراخداوندبهماچنینفرمودکه

(.47-46:13)اعمال‘“نجاتباشی.

امانترارعايتنکردهو6:49لیسیدرنقلقولازاشعیاهایانگدشواراستبدانیمکهچرانسخه

بهکارgoyimکلمۀ6:49اند.درمتنعبریاشعیااستفادهکردهNationsازGentileبهجایواژۀ

دردهدکهقبالًرفتهاستکهبرگروهمردماشارهداردنهافرادغیريهود.سپسپولسکاریراانجاممی

هااشارهدارند،يکاستنباطضروریدرمدادهبود.اوازمتونعهدعتیقکهبهامتانجا8:3غالطیان

استخراجمی بنابراينديدگاهبشارتیپولسنهفقطباتعمقبروعدهموردافرادغیريهودرا هایکند.

سرعهدهاکهبرسرتاشد،بلکههمچنینباتدبربرامیدتسرینجاتبهتمامامتابراهیمهدايتمی

گرفت.عتیقسايهافکندهاستجهتمی



 ناشنيده پولس برای مردمان بشارت غيرت

دررومیان بهوضوحمیديدهمی15اينامربهنحویچشمگیرومحرز، درآنجا بینیمکهشود.

کردهاستنههایمردممتمرکزپولسدعوتخودرابهخدمت،بردستيافتنهرچهبیشتربهگروه

ادغیريهود.برافر

 رومیان 9-8:15در است: کرده مسیحذکر برایآمدن را هدفعمده می”پولسدو گويمزيرا

هایاجدادراوعده(1عیسیمسیحخادمختنهگرديد]اشارهبهتجسماوست[بهجهتراستیخداتا
نخستینهدفاز“(خداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو.ta ethneها)تاامت(2وثابتگرداند

بود،مثالً ،مسیحهایخودبهابراهیم.ودوموعدهدرموردآمدنمسیحاثباتراستیووفاداریخدا

ارابهسببرحمتاوتمجیدکنند.هاخدآمدتاامت

هابرکتیبودکههایخدابهپاتريارخايندوهدفبايکديگرهمپوشانیدارندچونيکیازوعده

اينحقیقتدرانطباقکاملباامیدعهدعتیقتسریمی“تمامقبايلزمین”مبهازطريقابراهی يافت.

استکهقبالً ازطريقاوبرکتباسايریلاسرائبررسیکرديم. امتبرکتيافتتا وربرسد)مزمها

اسرائ67 اينجهتمسیحدر از امت(. همه دریلمتولدشدتا را رحمتخدا اوراها يافتکنندو

تمجیدنمايند.
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 هاآکنده از اميد امت

ها،چهارنقلقولازعهدعتیقمنظورتحکیمنظرخوددرخصوصهدفخدابرایامتپولسبه

بههااشارهدارندنهصرفاًرالحاظکردهاستکههريکدرمتنعهدعتیقبهامتethneدرمورد

افرادغیريهود.

اقرارخواهم[ethnesinها]امتتورادرمیانازينجهت”چنانکهمکتوباستکه

(49:18=مزمور9:15)رومیانکردوبهنامتوتسبیحخواهمخواند.

(43:32=تثنیه11:15باقوماوشادمانشويد.)رومیان[ethneها]ایامت

]ایجمیعامت panta ta ethneها حمدگويیدوایتمامیقوم[ اوراخداوندرا ها

(1:117=مزمور11:15رومیان)حنمايید.مد

هاامتمبعوثشود،امید[ethnonها]امتريشۀيسّاخواهدبودوآنکهبرایحکمرانی
[ethne].(11:11=اشعیا12:15)رومیانبرویخواهدبود

اراباشدکهچهپولسآنهآنچهدرمورداستنادپولسبهاينمتونشايانتوجهاست،ايننکتهمی

درحافظهخودداشته،وچهمشقتيافتنآنهارادرعهدعتیقبدونکشفاآليات)!(برخودهموار

هرحالنشانمی به باشد، امیدعهدعتیقدرکرده پرتو در بهخدمت، را اودعوتخود دهندکه

ونترديدمنطبقباـمردمدراينمتونبدديدهاست.تمرکزگروههامیرسیدنپیغامانجیلبههمهامت

قاست.چهارچوبعهدعتی

 از اورشليم تا اليرکون: کار به پايان رسيد!

گروه تمرکز چگونه ايناستکه کرد، خواهیم اينپسمالحظه از فعالیت-آنچه بر هایمردم

بشارتیپولسحاکمبودهاست.آياهدفاواينبودهکهتاحدامکانافرادغیريهودراصیدکند،يا

دهد.بهماپاسخمی21-18:15هارا؟رومیانهایمردموياامتگروه

کنمکهسخنیبگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبهعملزيراجراتنمی

هادرقولوفعل،بهقوّتآياتومعجزاتوبهقوّتروحخدا،آوردبرایاطاعتامت

اماحريصکونبشارتمسیحراتکمیلنمودم.ازاورشلیمدورزدهتابهالیربهحدیکه

مبادابربنیادغیرینهدرجايیکهاسممسیحشهرتيافتهبودبودمکهبشارتچنانبدهم

آنانیکهخبراورانیافتند،خواهندديدوکسانیکه”بنانمايم.بلکهچنانکهمکتوباست

“نشنیدندخواهندفهمید.
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پولسمی د”گويد: اورشلیم ]از تکمیل را مسیح بشارت الیرکون تا زده [peplerokenaiور

بايددانیمکههنوزهزارانجاندرآنناحیهبودندکهمیمنظوراوازاينسخنچهبود؟مامی“نمودم.

هايیدانیمکهاينآرزوواشتیاقپولسوپطرسبودهاست،چنانکهازنامهيافتند.ونیزمینجاتمی

آنجامنطقۀوسیعیبودکهازجنوبفلسطینتاشمالاندمشخصمینطقهنوشتهکهبرایآنم شود.

باوجوداين،پولسمیايتالیارادربرمی تکمیلگويدکهکاربشارتانجیلرادرآنمنطقهگرفت.
دوددهالیپانزدهسالطولکشید.کردهبودوايندرحالیاستکهخدماتبشارتیاوتنهاح

الزماستوبههمیندلیلتیموتاؤسدانیمکهپولساعتقادداشتکهادامۀکاردرآنجاهنوزیمام

(واگذاشتتاکارراادامهبدهند.5:1(وتیطسرادرکريت)تیطس3:1سرادرافسس)اولتیموتاؤ

درآنمنطقهبههرحالاومی اماحتیویاتکمیلگويدکهبشارتانجیلرا زاينهمکردهاست.

...اآلنمرادراينممالک،ديگرجايینیستلکنچون”گويد:می24-23:15جلوتررفته،دررومیان

انگیزاست!براستیکهکالماوحیرت“هرگاهبهاسپانیاسفرکنم...امیدوارهستمشمارامالقاتکنم.

آنمنطقهکامچگونهمی در نهفقطبشارتانجیلرا بلکهديگرحتیتواندبگويدکه است، لکرده

فرجايیبرایادامۀکارویدرآنممالکباقینماندهاست؟اوکارخودراتکمیلکردهواکنونعزمس

بهاسپانیارادارد.يعنیچه؟

يعنیاينکهتصورپولسازخدمتبشارت،محدودبهصیدکردنهرچهبیشترمردمبرایمسیح

نراانجامبدهد(نبود،بلکهاودرصدددستيافتنهرچهبیشتربهاقوام)کهقادربودبهنحوموثریآ

تشکیلنمی نوينجغرافیايیاولويتاولاورا تمرکزبريکمحدودۀ است. بوده امتها اودريا داد.

دهدکهذهننشانمی12-9:15بودند.رومیانرويایدستيافتنبهمردمیبودکهبشارترانشنیده

هاارتباطداشتند.میدملتدهازمتونعهدعتیقبودکهباااوآکن

 پيشروی با ديد نبوتی اميد

گويدکهقصدندارددرجايیکهاسممی21:15چهچیزیمحرکپولسبودوقتیکهدررومیان

نمايم”مسیحشايعشدهاستبشارتبدهدتا بربنیادغیریبنا نظرانهتصور؟شايدکسیتنگ“مبادا

کهمیدکهيکنوعکن دارد وجود اينجا بهخودمنیّتدر را خواهدتمامیافتخاراتتاسیسکلیسا

همچنینتصوریشناسیم،چنینشخصینبودومحتوایمتننسبتدهد.اماپولسبدانگونهکهمامی

کند.راتايیدنمی

 بعدی)رومیان جهانشمولیه21:15آيه پولساست. معرفنیرویپیشرانۀ عهد(، در دفخدا

کرد.اوباديدنبوتیامیدبهپیشمندمیعنوانپیشگاممبشرين،انگیزهعتیق،عاملیبودکهپولسرابه
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آنانیکهخبراورانیافتندخواهندديد”نقلقولکردهاست:15:52رفت.ویدراينراستا،ازاشعیامی

“اندخواهندفهمید.نیکهنشنیدهوکسا

متناصلیم عهدعتیقچنیناست: پولسدر استناد امت”ورد بر )همچنان  ethneهایبسیار

pollaخواهندبست (خواهدپاشیدوبهسبباوپادشاهاندهانخودرا “ ترديدی15:52)اشعیا .)

نیستکهپولسقصددارداينحقیقترابازتابدهدکهماموريتاوازجانبخداباعباراتیمشابه

،عیسیــآنخداوندبرخاستهازمردگان15:52اهبودهاست.درمسیرهماهنگبااشعیااينمتنهمر

 را مسیح نام بايد که بود پولسگفته به )پیشامت”ــ ببردethnos—Nationsها سالطین و “(

(.15:9)اعمال

پیشمی به جانبخدا قوّتيکماموريتشخصیاز و انگیزه پولسبا بیانیديگر، ،رفتبه

پولسمجذوباينهدفعهد ماموريتیکهازحمايتغنیومحکمديدنبوتیامیدبرخورداربود.

برکتبدهد)غالطیان قبايلزمینرا تمام تمامیامت8:3عتیقکهخدا: واسطۀ به و تمجیدو(، ها

راهیمپدر(،واب47:13(،ونجاتاوتااقصایجهانمنتشرگردد)اعمال11:15ستايشگردد)رومیان

نشنیده(وتمامامت17:4هایبسیارشود)رومیانامت بشناسند)رومیانهايیکهخبراورا انداورا

138(.21:15

هاواقوامیفراترازموريتخاصخوداينبودکهاوبايدبسویمکانبنابرايندرکپولسازمأ

کسانیکهخبراورانیافتندو...کسانی”تمامرفت،ماننداسپانیاوآنانیکهناممسیحراشنیدهبودندمی

برایپولسبهمعنایپی“فیض”بشارت“کهنشنیدند. درريزیهرچهگستردهخدا ترشالودۀکلیسا

توانست؛بلکهمناطقوبیناقواممختلفبود.هدفاورسیدنبهافرادغیريهودنبود،باوجودیکهمی

يایبشارتیخاصپولسبود.دمدستيابد.واينديدوروخواستتاحدامکانبهمراومی

 ها به خاطر اسم اوبرای اطاعت ايمان در جميع امت

-ایمتمايزازگروهزمینه،عباراتبشارتیدرابتداوانتهایکتابرومیانجلوهبرخالفاينپس

بدستمی پیشازاينگفتیمکهمردمرا مبهمودوپهلودرايندوآpanta ta ethneدهد. يه،

امیدعهدعتیقديده اتکایپولسبه عبارتعهدعتیقو کاربرد کنوناز تا آنچه از اما ايم،هستند.

کردنهصرفابهافرادغیريهود.هایمردمینگاهمیهاياگروهآشکاراستکهپولسبهامت

                                                 
را افزود که در آ جنا بر رضورت این امر که کساین ابید فرس تاده بشوند ات موعظه کنند و مردم پیغام آ هنا  8:-2::1:لس در رومیان توان خسنان پو به موارد فوق می 138

 توانید به حبث مربوط به این آ ایت در فصل چهارم مراجعه کنید.مناید. هجت اید آ وری میرا بش نوند ات بتوانند امیان بیاورند و جنات ایبند اتکید می
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يافتیمبرایاطاعتايماندرجمیعامت رسالترا فیضو او به )که  pasin toisها

ethnesin)(.5:1بهخاطراسماو)رومیان

لکندرحالمکشوفشدوبوسیلۀکتبانبیابرحسبفرمودۀخدایسرمدیبهجمیع

(.25:16(بهجهتاطاعتايمانآشکارگرديد)رومیانpanta ta ethneها)امت

رمقررشدهازجانبخداعنوانيکیازابزارادرخدمتخاصخودبه“فیضورسالت”پولس

زندگیخودرادراينراهگذاشت.ديد.اوهامیاطاعتايماندرمیانتمامامت“حکم”برایتکمیل

 بشارت از ديدگاه يوحنا

امیدعهدعتیقدرهایيوحنایرسولنشانمیتصويربشارتدرنوشته دهدکهادراکپولساز

آيد،نبودهاست.آنچهازمکاشفهوانجیليوحنابدستمیها،منحصربهرسوالنرسیدنبهتمامیقوم

 داندونهافرادغیريهود.میمیهایقوبینشياادراکیاستکهمحوربشارترارسیدنبهگروه

 اينمیانمکاشفه مهمدر اوج11-9:5متنبسیار يوحنا فديهاست. در شدگانینظارهنجاترا

ماعتبسیارقابلتوجهومهمکنند.ساختارترکیبیآنجشمیکندکهدرحضورتختخداپرستمی

است.

سرودیجديدمی پیر[ چهار بیستو حیوانو می]آنچهار سرايندو مستحق”گويند:

گرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيراکهذبحشدیومردمانرابرایخدابهخون

ايشانرابرایخدایماپادشاهانوکهَنهخريدی،وازهرقبیلهوزبانوقوموامتخود

“ساختیوبرزمینسلطنتخواهندکرد.

دهدماموريتکلیساايناستکهدرورایاينصحنه،تصويریازبشارتوجودداردکهنشانمی

امتجمعآوریکند.فديه و قوم زبانو قبیلهو هر از انجیلرا139شدگانرا بايدپیغام مردم تمام

ايناستکهمردمبهانجیلوکفارهبشنوندچ ایکهازطريقمرگپسرخودفراهمراکههدفخدا

مشیبشارتاست.نقشۀکفاره)فديۀکنندۀخطساختهاستايمانبیاورند.طرحونقشۀکفارهمشخص

قطعیوگیردواستوگسترۀآنتمامیمردمرادربرمیجهانشمول(دراينصحنه9مسیحــآيه
بنابراينوظیفهوماموريتمبشرين،گرداستچونازهرقومعدهحرزم بازخريدکردهاست. ایرا

باشد.مبهواسطۀموعظۀانجیلمیشدگانازمیانتمامیمردآوردنفديه

 جمع کردن فرزندان پراکنده

                                                 
139

. 1:2عنوان منونه در دانیال  توانمی منای معکوس بت پرس یت را که در زمنی بس یار راجی و متداول بوده مشاهده کنمی. بهکند میدر تصویری که یوحنا ترس می می 

 9:8ودن آ ن س تایش تقریبا مشابه ماکشفه نبوکدنرص پادشاه بت بزرگی را نصب کرد و فرمان داد که مهگان آ ن را س تایش کنند. لکامت به اکر رفته در توضیح معومی ب

 “ها به رو افتاده متثال طال را که نبوکدنرص پادشاه نصب کرده بود جسده منودند.ها و زابنها و امتمهۀ قوم”در پرستش خدای حقیقی است. 
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رگرفتهاست.درایموردتاکیدقراايناستنباطازديدبشارتیيوحنا،درانجیلاوبهنحومقتدرانه

 میمی52-51:11يوحنا هشدار اعضایشورایيهود به ريیسکاهنان قیافا که بايدخوانیم که دهد

 ازسرراهبردارندزيرا مفیداستکهيکشخصدرراهقومبمیردوتمامیطايفههالک”عیسیرا

نگردند. می“ نظر اظهار قیافا سخنان مورد در يوحنا سپس نظر نقطه ديدگاهکند. شناخت در او

گويد:اشبسیارتعیینکنندهومهماست.يوحنامیبشارتی

ازخودنگفتبلکهچوندرآنسالريیسکهَنَهبودنبوتکردکهمی بايستواينرا

بلکهتافرزندانخداراکهمتفرقندعیسیدرراهآنطايفهبمیردونهدرراهآنطايفهتنها،
دريکیجمعکند.

گويدکهدارد.درآنجامی9:5نمتنارتباطبسیارنزديکیباديدگاهبشارتیيوحنادرمکاشفهاي

گويدکه(می52:11خريدهاست،ودراينجا)يوحنا“ازهرقبیلهوزبانوامت”مرگمسیح،مردمانرا

هدکرد.بهبیانمرگمسیح،فرزندانخداراکهدرمیاناقواممختلفپراکندههستندجمعآوریخوا

است خريده بشارتیجمعکردنتمامکسانیکهمسیحآنانرا ديگرهردومتنتصويریازوظیفۀ

نامد.می“فرزندانخدا”آنانرادهند.يوحنابدستمی

-درگسترۀتمامیقوم“فرزندانخدا”(بیانگرايننکتهاستکه:52:11)يوحنا“متفرقند”بنابراين

اکندههستند.وظیفۀمبشرينيافتنآناندرهرقبیلهوزبانوامتاست.طريقیکهرویزمینپرهای

اينامربهتوانبهآنهادستيافت،موعظۀمبشرينمیمی طورضمنیدرکالمعیسیدريوحناباشد.

لۀکالمکنم،بلکهبرایآنهانیزکهبهوسیونهبرایاينهافقطسوالمی”شودکهفرمود:ديدهمی21:17

گويدکهمی52:11شود،اينمطلببايوحناهمانطورکهمالحظهمی“ايشانبهمنايمانخواهندآورد.

عیسیتنهادرراهآنطايفهنمرد،بلکهبرایجمعکردنفرزندانخداکهپراکندههستند،دريکمسیر

دهد،اماتنهاازطريقیبخشمرگاوتماممللجهانراپوششمکند.قدرتنجاتموازیحرکتمی

کند.فرستادگاناوهستندعملمیموعظۀکسانیکه

 مرا گوسفندان ديگر هست
پس در را بشارتی مفهوم همین يوحنا متن می16:11زمینۀ عیسیمشاهده که آنجا در شود،

وازمراخواهندومراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستندبايدآنهارانیزبیاورموآ”فرمايد:می

فرزندان”به“گوسفندانديگر”بهقوماسرايیل،و“اينآغل“.”شنیدويکگلهويکشبانخواهندشد

است.9:5درمکاشفه“خريدهشدنازهرقبیله”(اشارهدارد.اينهامبین52:11)يوحنا“خداکهمتفرقند

نیرومندیاستبراينحقیقتکهخداوندهدفتاکیدبسیار“بايدآنهارانیزبیاورم”بنابراينعبارت
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خودراازمیان“شدگانفديه”ويا“فرزندانخدا”يا“گوسفندان”کرد.اوخواهدبشارتیخودراکامل

دکلیسایخودشرابناخواهدکرد.گويمی18:16تماممردمزمینگردخواهدآورد.چنانکهدرمتی

اه به را عظیمی نیروی يوحنا میانجیل وام بشارتی داف مکاشفه و قطعیت9:5دهد آنها به

راکه“فرزندانخدا”.اومُردتاخريدهاستبخشد.عیسیبسیاریرادراينجهان]بهخونخود[می

بنابرايناوپراکنده بهآغلخودبیاورد!واينجمعبايستاندجمعکند. آوریبهگوسفندانمتفرقرا

شود.اومتحققمیآورانعظۀپیامواسطۀمو

 ها و زبانهامردمان ، قبايل، امت: و بازهم
چهاربخشديگردرکتابمکاشفهوجودداردکهبرادراکيوحناازمقولۀبشارتولزومموعظه

کنند.شدگانتاکیدمیعشدنفديههایمردمدرسرتاسرجهانباهدفجمبهتمامگروه

ازهرامتویمکههیچکسايشانرانتواندشمردوبعدازاينديدمکهاينکگروهیعظ
هایهایسفیدآراستهوشاخهدرپیشتختودرحضوربرّهبهجامهقبیلهوقوموزبان

نجات،خدایماراکه”گويند:اند.وبهآوازبلندنداکردهمینخلبهدستگرفتهايستاده

(11-9:7)مکاشفه“برتختنشستهاستوبرّهرااست.

کنندگاندورۀمصیبتعظیممحدودکنیموبگويیمهدفحتیاگرمااينجماعتبزرگرابهتوبه

،استلزامهدفجهانشمولآنچیزیخواهدبودکهاکنونهستبشارتیخدادرآنزمان،متفاوتبا

آشکاراست:هدفاوايناستکهفديه شدگانازهرامتوقبیلهخدا پرستشوقوموزباناورا

کنند.

ديدمکهدروسطآسمانپروازمیوفرشته داردتاایديگررا کندوانجیلجاودانیرا

بشارتدهدوبهآواز(وقبیلهوزبانوقومpan ethnosازهرامت)ساکنانزمینرا

ازخدابترسیدواوراتمجیدنمايیدزيراکهزمانداوریاورسیدهاست.”گويد:بلندمی

کهآسمانوزمینودرياوچشمهپس آفريدپرستشکنید.اورا )مکاشفه“هایآبرا

(6:14-7

هر”بینیمکههدفصرفاموعظۀانجیلبهتعدادهرچهبیشترافرادنیست،بلکهبهيکبارديگرمی

است.“قبیلهوزبانوقومامتو

تونترسدخداوندا از تمجیدکیستکه تورا نام وکیستکه تنها، تو که زيرا ننمايد؟

آمدهدرحضورتوپرستشخواهند(panta ta ethneها)جمیعامتقدوسهستیو

(4:15)مکاشفهکردزيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست.
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 مزمور عتیقدر نگرشعهد متنبه اشاره به توجه در9:86141با کتابمکاشفه ديدگاه نیز و ،

 واژۀ از مکرر امتethnosاستفادۀ به برایارجاع بار( ده دستکم همچنین)که و افراد نه و ها

panta ta ethneهایقومیشدهاست،نهبهافرادماندکهاشارهبهگروه،ترديدیباقینمی4:15در

به قبل از يوحنا آنچه بنابراين يهود. میغیر بشارت غايی هدف خیلعنوان آمدن گرد همانا ديد،

موملتدرجهانبرایپرستشاست.مقدسینازهرقو

ايشان”گفتوآوازیبلندازآسمانشنیدمکهمی آدمیاناستوبا با اينکخیمۀخدا

ايشانقوم و ايشانخدایlaoiهای]ساکنخواهدبود با خدا اوخواهندبودوخودِ ]

(3:21)مکاشفه“ايشانخواهدبود.

وهاقومآوراست.آنجاتصويرکنندهوحیرتمبهوتتجسمکردنآسمانوزمینجديدبهراستی

می آينده عصر در را فقطمردم مینه نظر به بینیم. واژۀ که هاقوم)”laoiرسد “( کلمۀ نه laosو
ثبتآوایفرشته(به141درنسخۀاصلیبهکاررفتهباشد.“(.مردم)” )با ازقرارمعلوميوحنا بنابراين،

اعالممی12:26درالويان laosصراحت)متمايزاز درعملفديه( کنندۀداردکههدفنهايیخدا

 آنها نیستبلکهجمعکردنتمام میاناقوام واحدخودمحوکردنتمايز دريکجماعتمتنوعاما

است.

موريتمبشريننانتیجهبگیريمکهمفهوموحدتمأتوانیمازبررسیخوددرنگارشهایيوحمامی

هر”کردگانازهایقومیاستتازمانیکهتوبهواقعدستيافتنهرچهبیشتربهگروهازديداودر

گردآيند.اينماموريتیاستکهيوحنابهتحققکاملآنيقینداشت،چرا“قبیلهوزبانوقوموامت

،کاملیتآنرامشاهدهکردهبود.يایخداوندازعصرآيندهدررؤکهقبالً

 ها را از عيسی اقتباس کرده بودند؟ا نگرش تمرکز بر قومآيا پولس و يوحن

هابود؟آيازمانیکهعیسیماموريتبزرگرابهرسوالنشمحولنمود،مقصوداوتمرکزبرقوم

بشارتی وظیفۀ از آنچه پرتو ازخداوندقی-اشپولسدر آنرا بودکه دريافتکرده کرده درک-ام

يقینداشتکهاينتمرکمی بلکههمچنینبرایسايررسوالنکرد، زنهفقطحکمخداوندبرایاو،

موريتخاصکلیسااست.عنوانمأبه



                                                 
 توانید به حبث مربوطه در مهنی فصل ماجعه کنید.که می LXXدر ترمجۀ  9:18مزمور  140
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عنوان لغت اصیل  را به laoi( واژۀ 01)ویرایش  Nestle-Aland( و عهد جدید یوانین 1)ویرایش عهد جدید یوانین مقدس های متحد کتاباجنمنآ ای متکز بر  

ها به نای قومبه مع “ Peoples”یج. یک. بیل لکمۀ  رافت، لئون موریس، رابرت مونک، واب اتیید مفرسیین چون هرنیش ک NRSVاند. مهچننی در ترمجۀ انتخاب کرده

 اکر رفته است.
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 موريت بزرگ: چنان که مکتوب است!مأ
دهد:رتايیداينمقصودگواهیمیب47-45:24متنگزارشلوقاازسخنانخداونددرانجیللوقا



برهمینمنوال”فهمند.وبهايشانگفتودرآنوقتذهنايشانراروشنکردتاکتبراب

مکتوباستوبدينطورسزاواربودکهمسیحزحمتکشدوروزسومازمردگانبرخیزد

 panta taها]وازاورشلیمشروعکردهموعظهبهتوبهوآمرزشگناهاندرهمۀامت

ethne.“[بهناماوکردهشود

ذهنايشانراروشن”برخورداراست.نخست،عیسیمتنمورداستناددراينجاازاهمیتبسزايی

)يعنیدرعهدعتیق(ودرادامه“برهمینمنوالمکتوباست”گويد:سپسمی“کردتاکتبرابفهمند.

درعهدعتیقثبتشدهاست )درمتناصلیيونانی(سهجملۀهمپايهوجودداردکهکامالآنچهرا

اينکهعیسیمینشانمی اول( بايدروزسومبرمیبايسترنجمیدهند: دوم( وسوم(کشید؛ خاست؛

گرفت.انجاممی“هاهمهامت”بینبايستبهناماودراينکهموعظهبهتوبهوآمرزشگناهانمی

هادرموريتاودرراستایموعظۀتوبهوآمرزشگناهانبهتمامامتگويدکهمأبنابراينعیسیمی

است”یقعهدعت“هایکتاب”متن نوشتهشده اينيکیازآنمواردیبودکهاوذهنشاگردانرا“.

روشنکردتابفهمند.اماهدفجهانشمولخدا)کهقبالديديم(چهمفهومیدرعهدعتیقدارد؟پولس

می جمعاينگونه و زمین قبايل تمام يافتن برکت ديد: از پرستندگان فراوان حصاد همۀ”آوری

142“.هاامت

دهدکهنشانمی47:24درلوقاpanta ta ethneينماگواهمحکمیدردستداريمکهبنابرا

هديدعیسینهتنهاافرادغیريهود،بلکهجمیعاقوامرویزمینرادرحیطۀپیغامتوبهوآمرزشگناهمی

است.

دنبالمی8:1موريتعیسیدراعمالگزارشديگرلوقاازمأ عیسیپهمینهدفرا یشازکند.

آيدقوّتخواهیديافتوشاهدانالقدسبرشمامیلیکنچونروح”فرمايد:صعود،بهشاگردانشمی

اينکالملزومحرکتکردن“منخواهیدبوددراورشلیموتمامیيهوديهوسامرهوتااقصایجهان.

به را دست دور مناطق سوی میبه نشان ماموريتخاصمبشران چهعنوان )اگر بهدهد آشکارا

بینیمکهماایرامیهایقومیاشارهنشدهاست(.دراينجايکپیشرانۀقویونیرویوادارکنندهگروه

                                                 
142

در عهد عتیق که ممکن است عییس به آ هنا اشاره کرده ابشد دست مک این موارد اب دیدگاه بشاریت قوم خدا در ارتباط  panta ta ethneاز میان متام اکربردهای  

 02-1:66:، :6:::، 1:86، 2:80:، 1:08، 0:0/ اشعیا  6::::، 9:18، :1:1، 1:و1:::، 0:11/ مزمور  1:06، 1:00:، 1::1:هستند. پیدایش 

 ابش ند.(می LXXهای / )این منابع منطبق اب تقس می بندی آ ایت و ابب
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توبه افراد فقط نه سوی به حرکت تداوم به مناطقرا جانب به بلکه خودمان، اطراف در ناکرده

می فرا درعهدعتیقارتباط“تااقصایجهان”خواند.حتیعبارتدوردست،حتیدراقصایجهان،

به رویزمیندارد. مردم و اقوام تمام تنگاتنگیبا ”27:22عنوانمثالمزمور هایزمینجمیعکرانه:

هابهحضورتوسجدهخواهندمتذکرشدهبهسویخداوندبازگشتخواهندنمودوهمۀقبايلامت

“کرد.

هب143باشد.بهمعنایاقوامدورازمامیگاهیاوقات“اقصایجهان”گويدکهاينتشابهبهمامی

دانستند.نمی47:24فاوتازلوقاراچیزیمت8:1موريتاعمالاحتمالقريببهيقین،رسوالنمأ

 هاخانۀ عبادت تمامی امت
انديشید،دهدعیسیبهابعادجهانشمولهدفبشارتیخدامیيکیديگرازمواردیکهنشانمی

رابر7:56شود.عیسیهنگامتطهیرکردنصحنهیکل،نقلقولیازاشعیاديدهمی17:11درمرقس

زبانمی [pasin tois ethnesinها]آيامکتوبنیستکهخانۀمنخانۀعبادتتمامیامت”آورد:

“نامیدهخواهدشد؟

47-45:24دهدارجاععیسیبهعهدعتیق)مشابهکاریکهدرلوقااينمهماستچراکهنشانمی

به داد(، انجام متنعبریاشعیا است. بوده بودنهدفخدا تفسیرجهانشمول مورد7:56منظور که

[kol ha ammimها]خانۀمنبهخانۀعبادتبرایتمامیقوم”گويد:استنادعیسیقرارگرفتمی

“مسمیخواهدشد.

منظورا کامالعیانوغیرقابلترديداست. ايننیستکهتماممفهومگروهقومیدراينجا شعیا

بلکهمی خواهندداشت، را يافتنبهحضورخدا تمامی”کردگانازگويدتوبهافرادغیريهودحقراه

برایپرستشبههیکلخواهندآمد.اينحقیقتکهعیسیباامیدعهدعتیقآشنابودهوامیدو“هاقوم

دهدکه(،نشانمی47-45:24ولوقا17:11داشتجهانیخودرابرآناستوارکردهاست)مرقسچشم

یخودلحاظمابايدحکمماموريتبزرگرادرهمینمسیریکهپولسويوحنانیزآنرادرنگارشها

اندتفسیرکنیم.کرده

 موريت بزرگ در متین مأبازنگری مجدد فرما
19:28درمتیخواهیميکبارديگربهنقطۀآغازتالشخودجهتدرکسخنانعیسیاکنونمی

درآنجاعیسیمی مراجعهکنیم. شاگردسازيد.panta ta ethneپسرفته”فرمايد: اينفرمانبا“را

                                                 
اما چهار واژۀ متفاوت یوانین در این  2:9:زکرای  ؛6::9:ارمیا  ؛2:80:اشعیا  ؛2-0:91، 1-8:61، 1:0شود: مزمور ین موارد دیده میهای مشابه در امنونه 143

 برابر است. دقیقاً  ::1( اب منت اعامل 6::9:اند که تنها یکی از آ هنا )ارمیا رفته متون به اکر
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وبهاينبشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهد”شود:حمايتمی14:24وعدۀموفقیتدرمتی

برجمیعامت ]شدتا خpasin tois ethnesinها انتها آنگاه شهادتیشود واهدرسید.[ درکآن“

است.panta ta ethneفرمانودرکاينوعدهمنوطبهفهممعنایعبارت

استنتاجمنازآنچهتاکنوندراينفصلبررسیکرديم،ايناستکهامکانداردکسیبرخالف

یرتمامافرادغ”عنوانرابهpanta ta ethneجريانحرکتکرده،بهرغمشواهدارائهشده،عبارت

هایقومیتفسیرکند.امامحورمرکزیاينفرمان،شاگردساختنتمامگروه“(تمامکشورها”)يا“يهود

نتیجه ايناستنباطيا درمتونکتابدرسطحجهاناست. ماحصلبررسیوتحقیقما مقدسگیری،

شوند:طورخالصهدراينجابازنگریمیاستکهبه

شودبلکههرگزبهافرادغیريهوداطالقنمیethnosدرعهدجديدکاربردشکلمفرد .1

 کند.هموارهبهگروهقومیياامتداللتمی

تواندبرافرادياگروهقومیداللتکند.گاهمحتوایمتننوعمعنامیethneشکلجمع .2

 رساند.کندامادراغلبمواردهردومعنارامیرامطالبهمی

ردرعهدجديدبهکاررفتهاست.تنهايکموردآنبههجدهباpanta ta ethneعبارت .3

نُهمرتبهبهگروه بافرادغیريهودمرتبطاست. داردوهشتمورد اقیهایقومیاشاره

 ماندهنیزگنگومبهمهستند.

هادرترجمۀيونانیعهدعتیقبهامتpanta ta ethneتقريباتماميکصدموردکاربرد .4

 نگاهکنید.15سازد.بهزيرنويسیلمتمايزمیاازقوماسرائلتداردوآنهاردال

پدر”دراوبرکتخواهنديافتواو“تمامقبايلزمین”وعدۀخدابهابراهیممبنیبراينکه .5

خواهندبود،درعهدجديدلحاظشدهاستوماموريتکلیسارابرطبق“هایبسیارامت

 نمايد.متمرکزمیهایقومیگروهاينتاکیدعهدعتیقبر

هابرایها،دعاها،وطرحها،وعدهامیدبشارتیعهدعتیقبهدفعاتدرقالبدرخواست .6

 .هاتکرارشدهاستاعالمشدننامخداونجاتاودرمیاناقواموامت

هایمرتبطباکردووعدهپولسدرپرتوامیدعهدعتیق،وظیفۀبشارتیخودرادرکمی .7

نایخدمتخودقراردادهبود.اوخويشتنراوقفدستيافتنهرچهبیشتراقوامرازيرب

اوماموريتمسیحبهگروه افرادکردهبود. بااينديدگاهتفسیرهایقومیونهصرفا را

 کرد.می
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“گوسفندانديگر”يا“جمعکردنفرزندانخدا”يوحنایرسولوظیفۀمبشرينرادرقالب .8

 ديد.می“قوموامتیلهوزبانوهرقب”از

خصوصمأ .9 در عتیق عهد بشارتیچارچوب موريت لوقا در نشان47-46:24عیسی ،

 کند.هاداللتمیبراقواموامتطورطبیعیبهpanta ta ethneدهدکهمی

می17:11مرقس .11 مینشان نگاه جهانشمولیهدفخدا به وقتیعیسی که بهدهد کند

 باشند.دنظراومیهایقومیموهاحتمالزيادگر

صرفاً عیسیرسوالنخودرا اينمأبنابراينبهاحتمالقوی، موريتنفرستادکهتاحدامکانبا

(راجمع52:11)يوحنا“فرزندانخدا”افرادبیشتریراصیدکنند،بلکهتااقوامجهانراوازاينطريق

تمامی”(فراخوانندتازمانیکه9:5)مکاشفه“هرقبیلهوزبانوقوموامت”شدگانراازکنند،وفديه

(.11:15نمايند)رومیان“رامدحهااوقوم

 panta taها]والزماستکهانجیلاولبرتمامیامت”فرمايد:می11:13وقتیعیسیدرمرقس

ethneبههیچدلیلمعقولینمی“[موعظهشود بهمعنايیغیرازلزوماعالم، شدنتوانسخناورا

گويد:انجیلبهتماماقوامجهانتاپیشازرسیدنانتهاتفسیرکرد.وهمچنینهنگامیکهعیسیمی

،هیچدلیلیوجودنداردکهکالماورابه“[راشاگردسازيدpanta ta ethneها]پسرفتههمهامت”

مجهانتازمانبازگشتمعنايیغیرازتاکیدبروظیفۀبشارتیکلیساجهتدستيافتنبهتماماقوا

سازدکهتاقبلازبازگشتویدهدومارامطمئنمیخداوندتفسیرکنیم.عیسیبراينامرفرمانمی

ایرابدهدچراکهکلیسایخودراازتمامیاقوامتواندچنینوعدهاينمهمانجامخواهدشد.اومی

تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینجهتمتبنامی بهویدادهشدهاستحققشدناينهدفکند.

(.18:28)متی

 منظور از گروه قومی چيست؟

هایقومیدرماتالشکرديمبگويیمکهوظیفۀخاصبشارتیکلیساايناستکهبهتمامگروه

ايم.درواقعآنچهکهماطوردقیقتعريفنکردهجهاندسترسیپیداکند.اماتاکنونگروهقومیرابه

مقدسمکشوفکرده،چندانتیمايناستکهطرحيکتعريفدقیقبرمبنایآنچهخدادرکتابدرياف

مايلنبودهاستکهتعريفدقیقیازگروهامکان احتماالخدا دراختیارماپذيرنیست. هایقومیرا

ها]پیغامرا[گیريمکهبهتمامگروهبگذارد.امافقطبهايندلیلکهماطبقتعريفخودماننتیجهمی

وانیمخدمتبشارترامتوقفکنیم.تايم،هرگزنمیرسانیده
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وبهاينبشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتابر)”14:24عنوانمثال،هدفمتیبه

بايدطبقآنچهمعموالً“(هاشهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسیدجمیعامت ايننیستکهما تصور،

هابرسانیموبعدازآنديگرکاریبرایانجامدادننخواهیمداشت.بلکهپیغامرابهتمامملتايم،کرده

باشدکهتازمانیکهخداوندبازنگشتهاست،بايدبهحرکتخوددرراستایرسیدنبهمقصوداينمی

هایقومیهمچنانادامهبدهیم.وهگر

کتاب ماهیتگروهدر به راجع بههایمقدساشاراتی دارد. قومیوجود مکاشفه مثال 9:5طور

هایقومیگردآمدهدرمقابلتختخدابهکاربردهاست:ایرادرتوصیفگروهعباراتچهارگانه

بهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريده” برایخدا بهاينچهارعبارت“ای.مردمانرا

“جهانبرکتخواهنديافت.144ازتوجمیعقبايل”نیم:بايدوعدۀابراهیمیرانیزاضافهکمی



 منظور از زبان چيست؟

(بايد9:5)طبقمکاشفههرگروهزبانیکمتوانگفتکهدستعنوانمثالمیدراينخصوصبه

اندازبشارتیموردتوجهقرارداشتهباشند.اماوقتیيکلهجهياگويشبرایماخیلیمتفاوتدرچشم

دهندکهاالتیازايندستنشانمیايکزبانمتفاوتروبروهستیم؟سؤشودگفتکهبیاست،آيام

دشوارمی ايناندازه قومیتا توافقبرسرتعريفيکگروه سالهایمتمادیرالفوينترچرا باشد.

کرد.پاتريکجانستوندرهایقومیدرجهانرابیستوچهارهزارگروهبرآوردمیتعدادکلگروه

طورمنطقیفهرستبودکهبه1991تنهادردهۀ”نوشت:Operation Worldنشريۀ2111شماره

ماتصويریمنطقیوکاملاقواموزبان برایاولینباردرتاريخ، هایموجوددرجهانبهبوديافت.

اوبهآمار145“هارادردستداريم.ماندۀوظیفۀخوددرامرشاگردساختنامتمناسبازمقدارباقی

اشارهکردهاست.“هقومیدرجهاندوازدههزارگرو”

World Christian Encyclopediaهمنظرباجانستوندرنسخۀاصالحشده146ديويدبارت
يکگروههمگنقومیيانژادیمتمايزدر”گروهقومیرابهايننحوتعريفکردهاست:2111سال

کنند.يکگروهبزرگمردمکهدربانمادری(تکلممیدرونيککشورکهبهگويشخاصخود)ز
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به صورت قبیهل ترمجه شده  9:8جایگزین شده که در ماکشفه  phylai)خاندان ای طایفه( اب واژۀ یوانین  mishpehotدر ترمجۀ یوانین عهد عتیق لکمۀ عربی  

است و واژۀ عربی  shebetطور معمول جایگزین لغت عربی  به phylaiطبقه بندی متفاویت وجود ندارد. اما در حقیقت  است. بنابراین ممکن است به نظر برسد که

mishpehot  را معموال به صورتsuggeneia طور جدی به تفاوت میان  کنند. بنابراین ابید بهدر منت یوانین ترمجه میmishpehot  توجه داش ته ابش می به “ قبیهل”و

 به یک واحد کوچکرت داللت دارد. 1:6:ه بر طبق کتاب خروج ویژه ک
 ‘کند. کنمی خدا معل میوقیت ما دعا می: ’ Operation World:Whenپاتریک جانس تون و جیسون ماندریک؛  145
146 David Barrett  
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عنواندو،سه،چهارياچندينگروهمتمايزقومیرفتاردو،سه،چهارياچندينکشورپراکندههستندبه

148ذکرکردهاست.12٫611هایقومیرابارتتعدادکلگروه147“کنند.می

ذکرشدهتوسطبارت/جانستونوجوددارددلیلخوبیبرایتفاوتموجودمیانآماروينترورقم

دشواریتعريفدقیقکتاب برجسته9:5درمکاشفه“زبان”مقدسیازمفهوموايندلیل، ترنشانرا

برآورداولیۀبارت8991خودو24111کشد.اومیانتخمیندهد.وينتراينمشکلرابهتصويرمیمی

کندوسپستوضیحتفاوتیرامشاهدهمیWorld Christian Encyclopediaدر1982درسال

دهد:می

هايیاستکهاودرنظرآشکاراستکهبرآورد]بارت[تقريبابهاندازۀتعدادزبانکامالً

داند.حالببینیماينموضوعمارابهکجاهدايتمقدس[الزممیخودشبرایترجمه]کتاب

ويکلیفبهجنوبسودانسفرکردندتاتعدادمقدسعنوانمثالمترجمینکتابکند.بهمی

مقدسرابهتعدادتمامافرادهایموجوددرآنمنطقهراشمارشکنندوبتوانندکتابگويش

چه“51”نوعترجمهنیازداشتند.اماعدد51آنمنطقهترجمه،چاپونتشرنمايند.آنانبه

 مفهوم به آيا دارد؟ اگر51معنايی است؟ قومی دستگروه اقوام باره صحبتدر نیافته

سؤمی اين پسجواب گروهکنیم، برخی که چرا بود، خواهد منفی ترديد بدون هایال

تواننديکنوعترجمهرابخوانند.مختلفمی

ضبط بردم؟ پی موضوع اين به کجا برنامهاز جنوبکنندگان به سفری نیز انجیل های

آمارتعدادگويش ماحصلکارآنهاعددهایسودانکردندتا بدستبیاورند. را 131آنجا

هابیشازبود.چرا؟چونآنهاانجیلراروینوارهایکاستضبطکردهبودندوآنکاست

و مختلف، داليل به مختلف نويسندگان کردند. برقرار ارتباط مردم با نوشتاری زبان

149کنند.ارشمیهایگوناگونبهداليلمتعدد،چیزهایمتفاوتیراشمسازمان

هایقومیمحسوبتواندتعريفدقیقیازگروهنمی9:5درمکاشفه“هازبان”بینیمکهبنابراينمی

درنظرگرفتهشود.هاگردد،يابهمعنایعنوانیديگربرایاينگروه

دوامت)”تقريبامترادفبايکديگرهستند23:25(درپیدايشethnous“)امت”(وlaou“)قوم”

نامیدهشده“قوم”عنوانيکیلبهگاهتماماسرائ“(.متوجداشوندربطنتوهستندودوقومازرحِد

3:21خوانیم.درمکاشفهرامی“یل(اسرائlaoisهای)قوم”عبارت27:4است،امادراعمالرسوالن
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  World Christian Encyclopediaدیوید ابرت ، جورج. یت. کوراین و اتد. ام. جانسون؛  
148

 بع.ن من هام 
149

 .?Unreached Peoples: What-Where-Whyرالف وینرت؛  
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)هاقوم” “laoiگروه تمام به اينحقا( دارد. اشاره زمینجديد در افراد و تعیینيکها از را يقما

دارد.هدفمبشرينباشندبرحذرمیهایقومیکهبايدتعريفدقیقبرایگروه

 يک قبيله چقدر کوچک است؟

هايیکهدهدکهشايدگروهاينحقیقتکهتمامقبايلزمینبرکتخواهنديافت،بهماهشدارمی

ایعواحدهایکوچکیباشند.خانوادۀهستهخواهدپیغامانجیلخودرابهآنهابرساند،بهواقخدامی

به است. طايفه يا ايل شبیه هدفچیزی نیستبلکه نظر مَد امروزی خروج نمونه 15-14:6طور

دهد.هارانشانمیبندیگروهدسته

یلحنوکوفلوبین،نخستزادۀاسرائؤهایآبایايشان:پسرانرسایخاندانواينانندرؤ

کَرْْ يامینواوهدوؤاينانندقبايلرمی،وحصرونو يمويیلو وپسرانشمعون: بین.

های[شمعون.نندقبايل]ياطايفهلکهپسرزنکنعانیبود.ايناؤياکینوصوحروشا

(.اما21-21:11یلهستند)همچنیننگاهکنیدبهاولسمويیلهاکوچکترازقبايلاسرائناينخاندا

دهد.بعدازآنکهاينموضوعرانشانمی7استانعخاندريوشعفصلبهکوچکیخانوادهنیستند.د

شوندتامقصرپیداشود.زمايشمییلآشد،يوشعگفتکهتمامقبايلاسرائعخانمرتکبگناه

سبطیراکهخداوندپسبامدادانشماموافقاسباطخودنزديکبیايیدوچنینشودکه

 به کند ]قبیلهانتخاب خود قبیلهmishpehotهای و آيند نزديک خداوند[ که را ای

کهخداوندانتخانتخابکندبهخاندان نزديکبیايندوخاندانیرا ابکندبههایخود

مردانخودنزديکآيند.

بهتراستکهطبقآنچهدراينمتنمی “خاندان”بینیم، درنظربگیريمکه“طايفه”عهدعتیقرا

خانوادهاست.آنحدوسطقبیلهوابعاد

یلوهرقبیلهفتنبهتماممردمدراندازۀاسرائبنابراينوظیفۀبشارتیعهدجديدنهفقطدستيا

هامانندحنوکوفلووحصرونبینياشمعونيايهودااست،بلکههمچنینبهتمامطايفهؤدراندازۀر

باشد.میوعخاننیزمیوکرْ

عتیقوعهدجديداغلببهمنظورتاکیدبراينحقیقتاستدرعهدethneدرواقعکاربردکلمۀ

هایبزرگتربشود.اينواژهبهاندازۀکافیازانعطافپذيریکهتمرکزبشارتیمانبايدمحدودبهگروه

گروه برای هستکه لودويگاشمیتبرخوردار کارل برود. کار به متفاوت ابعاد مختلفدر های

مو در مطالعاتخود ماحصل کاربرد ethnosرد واژگان برابر در glossa،phyle،laosدر را

تروبههمینترورايجعمومیethnos”اينچنینبیانکردهاست:فرهنگواژگانالهیاتیعهدجديد
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شناختیداردوبرطورطبیعیوبسادگیمعنایقومتريندرمیاناينلغاتاستکهبهدلیلضعیف

برایآنچهpanta ta ethneبنابراينعبارت151“کند.درکلیتآنداللتمیانسجامعادیيکقوم

 مکاشفه بینیممناسبمی2:22در اينجا در است. ethneتر زمینازجمله مردم تمام هازبان”به و“

هاینهفقطترينراهبرایاشارهکردنبهگروهسادهPanta ta ethneاشارهدارد.“قبايل”و“اقوام”

باشد.تر،بلکههمچنینکوچکترمیبزرگ

 چيست؟“ نيافته دست”و “ يافته دست”مفهوم 

گروه تمام به استکه بشارتاين وظیفۀ اگر قومی نیافتهدست”های پیدا“ دسترسی جهان در

داشتهباشیمتاکلیسادرماموريتبشارتیخود“يافتهدست”پسالزماستتعريفیازمفهوم151کند

ب گروهتشخیصبدهدکه کدام پولساحتماالًه کند. رها کدامیکرا و نزديکشود هایقومیبايد

يافتهدست”ایراجعبهنظريه می23:15داشتهاستزمانیکهدررومیان“ دراين”گويد: واآلنمرا

ازاورشلیمدورزدهتاالیرکون”گويد:می19:15،همچنینوقتیدررومیان“ممالکديگرجايینیست

،بايدشناختهودرککردهباشدکهاين]عبارت[چهمعنايیدرتکمیل“ارتمسیحراتکمیلنمودمبش

درآنمنطقهانجامدادهاستوبههمینخدمتبشارتداشتهاست.ویمی دانستکهکارخودرا

هشد،نیافتهکهقبالبهآناشارهمايشگروهدست1982جهتعزمسفربهاسپانیاراداشت.درسال

دست گروه اينچنینتعريفکرد: را ايمانداران”نیافته ارتباطیبا خود درون در قومیکه يکگروه

يافتهبنابراينيکگروه،زمانیدست152“مسیحیبومیکهقادربهبشارتدادنبهايشانباشندندارند.

منبعبشارتهبتواندهایبشارتیبهتاسیسيککلیسایبومیمنتهیشدهباشدکخواهدبودکهتالش

برایبقیهگروهباشد.

يافتهيافتهکاریباواکنشندارد...دستدست”گويد:پاتريکجانستوندراشارهبهاينموضوعمی

هایانجامشدهدرراستایبشارتدادنبهيکقومبهواقعيکنشانهوگواهکیفیتوگستردگیتالش
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 فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید. جدل دوم. 
( اولنی مورد :مقدیس هستند و نه ارتباط چنداین اب ماموریت بشاریت دارند. کمن به دو مشلک در اینجا به شلکی خمترص و موجز پاخس بدمه چرا که اینها نه خبشی از ماکشفۀ کتابمن سعی می 151

اند احامتال وارد ملکوت شده و به صورت افراد ابلغ در آ جنا خدا اینکه متام اقوام حیت بدون شنیدن بشارت در برابر ختت خدا حارض خواهند بود چرا که نوزادان و کوداکین که در این قبایل از دنیا رفته

اند در مقابل ختت خدا حارض خواهند شد. در مورد اول ابید بگومی که ی زمنی که بس یاری از آ هنا قبل از درایفت بشارت از دنیا رفتهها( و دوم اینکه متام قبایل و خاندان0را پرستش خواهند کرد. 

ناخت و معرفیت که به ما داده شده است داوری کمن که ما بر طبق ش  اند وارد ملکوت خواهند شد. من اعتقاد خود را بر ین اصل بنا میمن اعتقاد دارم نوزادان و کوداکین که چشم از هجان فرو بس ته

ای به این موضوع نکرده است و آ ن را اب مقولۀ بشارت ای (. نوزادان و کوداکن چننی ش ناخیت ندارند چرا که قابلیت ش ناخت در آ ن رشد نکرده است. خدا هچ اشاره02-0::9:خواهمی شد )رومیان 

دهند و فوق از متام خدااین، او است. بلکه مشخص است که خدا خواهان جالل ایفنت از طریق توبه کردگاین است که زیبایی و عظمت او را تشخیص می وعدۀ برکت ایفنت متام قبایل زمنی اتباط نداده

شد. در مورد مشلک ل تلفات طبیعی نوزادان و کوداکن میها شامشد اگر تنها روش او برای مجع کردن پرستندگان از متام امتکنند. خدا چندان به عظمت و کرباییی س توده و تکرمی منیرا حمبت می

سکوت کرده  مقدس در این خصوصاما از آ جنا که کتاباند. ها یب آ نکه حیت مینفر از ایشان جنات ایفته ابشد از حصنۀ اترخی حمو شدهدوم ابید بگومی که هر چند حقیقت دارد که بریخ قبایل و خاندان

پس به  مقدس خواهد بود اگر بگویمی که برای آ هنا روش دیگری هجت جنات ایفنت در کنار روش شنیدن اجنیل و امیان آ وردن به عییس وجود داش ته است.جموز کتاب است حدس و گامن ما فراتر از

کنند. وقیت انتها فرا برسد دیگر گروه های آ خر وجود دارند و زندگی میبه متام کساین اشاره دارد که در این زمان“ هامهۀ امت”دلیل فقدان یک ماکشفۀ خاص، هبرت است تصور کنمی که وعده و فرمان 

 قومی وجود خنواهد داشت که مشمول برکت بشود.
152

 “Unreached Peoples”وینرت،  
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بهدلیلکاربردفراوانو”کندکهاماهمچنینتايیدمی“کلیسا.يامنطقهاست،نهشاگردسازیوتاسیس

153“يافتهرابسطبدهیم.تداولرايجالزماستکه]معنای[دست

15:16عنواننمونهمرقسمقدسیموجههستند.بههردومعنایمحدودومبسوطبهلحاظکتاب

درتمامعالمبرويدوجمیعخاليقراپس]عیسی[بديشانگفت”کند:فرمانبشارتیراچنیناعالممی

کنید. انجیلموعظه اشاره154“به اينجا اختیاردر در را همینآيه تنها اگر است. واکنشنشده ایبه

14:24رسید.مشابهاينمتنرادرمتیداشتیمفرمانبشارتبااعالمپیغامدرسطحجهانبهانجاممی

هاشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتابرجمیعامتوبهاينب”فرمايد:خوانیمکهمیمی

ایبهواکنشنشدهشوددراينجانیزاشارهچنانکهمالحظهمی“شهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسید.

(.بنابرايندرايننمایمحدود،يکگروهقومیدرصورتی8:1واعمال47:24است)همچنیندرلوقا

قابلفهمدرآناعالمشدهباشد.عنوانيکشهادتهپیغامبهيافتهاستکدست

کتاب بشارتدر روشفرمان تنها اين اما متی می19:28مقدسنیست. همۀ”گويد: پسرفته

شاگردسازيد.امت ماموريتمبشريندراينجاستکهفرمانبشارتباواکنشهمراهمی“هارا باشد.

در155کمبرخیافراددريکگروهقومیبهشاگردیگردننهند.تکاملنخواهدشدمگرزمانیکهدس

شدگانکنیمکهنمايیازهمايشنهايیفديهرادرکمی9:7و9:5اينجاهمچنینمعنایضمنیمکاشفه

کردگانازهرامتوجوددارند،پسحکمبشارتنهاست.اگرتوبه“ازهرقبیلهوزبانوقوموامت”

،بلکهبايدموجدتوبهنیزباشد.ردنفقطشاملاعالمک

گويندزمانیکهيککلیسایبومیقادربهتبلیغدربسیاریازرهبرانفعالدرعرصۀبشارت،می

تعريفکرد.عهدجديدبهوضوحتعلیم“يافتهدست”توانمیانگروهقومیخودباشد،آنگروهرامی

تهباشندتازمانیکهماموريتبشارتکاملشود.دهدکهمردمبايدتحتپوششبشارتیقرارداشمی

عنوانمثالزمانیکهپولسخدماتبشارتیخودرادرشهرافسسبهاتمامرسانید،تیموتاوسرادربه

(.ماموريتبشارتی5:4ستیموتاؤ2“)ملمبشررابهجاآورع”آنجاباقیگذاشتوسفارشنمودکه
                                                 

153
  992:جوالی  Evangelical Missions Quarterlyنرشیه “ ایفته به چه معناست؟ دست” 

154
را در  pase te ktiseiمناس برت است. نزدیکرتین معنا به عبارت یوانین “ متامی خلقت”اما “ در متام عامل بروید و مجیع خالیق را به اجنیل موعظه کنید.پس بدیشان گفت ”گوید ترمجۀ کینگ جمیز می 

و ساختار مجالت شبیه به یکدیگر هستند. تنها مورد تفائت در حالت  عبارات“ ابشد.[ ات ال ن اب مه در آ ه کش یدن و درد زه میpasa he ktiseiدانمی که متام خلقت ]زیرا می”بینمی می 00:1رومیان 

مقدس در بیان فرمان مینب روش کتاب 8:در منت نسخۀ اصیل وجود دارد. آ یۀ  6::9است. احتیایج ندارمی حبث کنمی که مرقس  1و حالت فاعیل در رومیان  6:مفعول اب واسطه در مرقس 

 ماموریت بزرگ است.
155

به موضوع دیگری اشاره  02و  9:تواند به این معنا ابشد که متام افراد یک امت را شاگرد سازید. اما حفوای مجالت در آ ایت می“ ا شاگرد سازیدها ر مهۀ امت” 

القدس  اب و ابن و روح[ را به امسautousو ایشان ]”در ادامۀ آ یه حالت مذکر دارد. “ ایشان”[ در زابن یوانین خنیث است. اما لکمۀ ethne“ ]هاامت”دارد. واژه 

عنوان صید کردن افراد از  تواند بهشاگرد سازی در این دیدگاه می“ ام حفظ کنند.[ را تعلمی دهید که مهۀ اموری را که به شام حمک کردهautousتعمید دهید و ایشان ]

ل ابرت به شدت بر این موضوع اتکید داشت. او متاسف بود از اینکه عنوان هدف توبه و شاگردی تلقی شود. اکر  هر امت به جای برخورد کردن اب لکیت یک امت به

ethne اکرل “ یکبار تفکر بشاریت دچار آ فت شد و در دام خیالپردازی دردانک مس یحیت آ ملاین افتاد. این ارزیش ندارد.”کنند. را مهردیف شاگردسازی تفسری می

 “.02-6:01:مطالعۀ تفسریی میت ”ابرت؛ 
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وبعپولستأخاص بود. اما11-6:3داد)اولقرنتیانادامهمی‘عملمبشر’دازآنبهسیسکلیسا .)

کند.بشارتآنچیزیاستکهپولسراازمردمآسیایصغیرويونانتبلیغمذهبیبابشارتفرقمی

فرستاد)رومیاننیافتهاسپانیا)باوجودیکههنوزتوبهنکردهبودند!(دورکردوبهجانباقوامدست

(.28و24:15

بایتعريفوظیفۀخاصبشارتیيعنیتأدرراستا سیسکلیسایبومیدرمیانهرگروهقومی،

تعريف استکه اين مشکل هستیم. روبرو دشوار گروهمقدسیکتابيکمشکل از قومیما های

گروه سايردربرگیرندۀ نزديکبا چنان ارتباطی و کوچکباشند استخیلی ممکن استکه هايی

بینچهؤمیدرسبطرباشندکهوجودکلیساراضرورینشانندهد.خاندانياطايفۀکرْهاداشتهگروه

اندازهوسعتداشت؟وياخانوادۀعخاندرقبیلۀيهودا؟آيااطمینانداريمکهقبايلمذکوردرپیدايش

داشتهباشند؟هنگامی3:12 کهبقدریازيکديگرمتمايزهستندکههرکدامکلیسایخاصخودرا

پولسگفتماموريتخاصاوازاورشلیمتاالیرکونتکمیلشدهاست،آيابهاينمعناستکهدرهر

طايفهيککلیساتاسیسکردهبود؟قبیلهو

درهدف“يافتهدست”دهندکههموارهدربیانيکتعريفازمفهومهابهمانشانمیاينپرسش

بهاينمعنا“يافتهدست”شايدبرایبعضیعبارتقبايل156خدمتبشارتباابهامروبروخواهیمبود.

ایازکفايتایافرادتوبهکردهدرآنهاوجوددارندوکلیسادريکاتباطنزديکقبیلهباشدکهعده

قرابتو چنین به توجه با است. برخوردار کردن تجهییز مشارکتو خدمتپرستش، برای الزم

ظیفۀمبشرينتاسیسکلیسادرهرطايفهنباشد،بلکهيککلیساخويشاوندیخانوادگی،ممکناستو

کهبهحدکافیبافرهنگوزبانايشانقرابتداشتهباشدبرایتامینهدفبشارتکافیاست.بهنظر

گويدديگرجايیبرایادامۀکاردررسداينهمانکاریاستکهپولسانجامدادهبودوقتیکهمیمی

البتهبدونترديدخاندانآنقلمرووسیعند هاياقبايلیبودندکههنوزباآنهاتماسبرقرارنشدهارد.

فهبرعهدۀکلیساهایاينوظی”خواستهچنینبگويد:بود.بنابراينشايدبتوانتصورکردکهپولسمی

“منطقهاست.
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بزرگرتین گروهی است که ” گوید گروه قومیکنند وجود ندارد. وینرت میدر تعریفی رالف وینرت و سایر مبلغان مهفکر او از گروه قومی ارائه می البته این مشلک 

وینرت(. به  Unreached Peoples)نقل از کتاب “ تواند به صورت یک جنبش اتسیس لکیسا بدون برخورد اب موانع ادرایک ای پذیریش در آ ن منترش گردد.اجنیل می

دیگری که بشارت را درایفت داش ته است به حلاظ فرهنگی به حد اکیف به یکدیگر نزدیک ابش ند “ خاندان”که بشارت به آ ن نرس یده اب “ خاندان”بیان دیگر اگر یک 

“ نیافته دست”، آ ن خاندان بشارت انشنیده یک گروه قومی آ نگاه اجنیل بدون مواجه شدن اب هیچ مانع هممی به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین طبق تعریف وینرت

ایفته است که احتیاج دارد به اعضای خود بشارت بدهد. تفاوت میان رویکرد وینرت و من این  شود بلکه به سادگی فقط خبشی از یک گروه بزرگرت دستحمسوب منی

کند. این دو های قومی را مطابق اب نیاز مبرشین تعریف میزدیک بشوم در حایل که او گروهن 0::2قبایل در پیدایش مقدیس کتاباست که من سعی دارم به مفهوم 

مقدیس آ ن نیافته منطبق اب مفهوم کتاب در یک گروه قومی دست“ خاندان”تواند انیش از تعریف من از مفهوم رویکرد انسازگار نیستند بلکه اختالف موجود می

(panta ta ethne  ابشد که وینرت آ ) داند.برای هدف خاص بشاریت منی“ نیافته دست”ن را 
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شخصيکخططورشفافومتوانبهکند،ايناستکهگاهینمیآنچهدراينجامهمجلوهمی

شاخصيامتمايزکنندهمیانوظايفبشارتیوتکلیفتبلیغدرمیانهمسايگاننزديکترسیمکرد.به

دهندکهاينتمايزکامالشفافواينهانشانمی157اند.ابداعشدهE1,E2,E3همیندلیلاصطالحات

بلکهتمايزفرهنگیازمرزی(وجودندارد،-آشکاریمیانايندومقوله)بشارتداخلیوبشارتفرا

درجه مسیحیرا تشديدمیبندیمیجامعه جايیاينفاصله در بدونيکتعريفکنند. ما که شود

158بخوانیم.“بشارت”هموارهشفاف،میزاناثرگذاریآنرابهنام

 معانی ضمنی

ادرمرزیر-اينحقیقتکهيکدعوتکامالمتمايزبرایکلیساوجودداردکهخدمتبشارتیفرا

طورآشکاراندانجامبدهد،درعهدجديدبهنیافتهکههنوزباقیماندههایقومیدستمیانتمامگروه

هایشود.پرسشامروزمابايداينباشد:چهافراديانهادهايیدرکلیساهایمختلفوفرقهديدهمی

پولس اينماموريتمنحصربفرد، به بايد ايگوناگون بدهند؟ ادامه نگونه نیست.صرفا کلیسا وظیفۀ

گونهدرجایخودمهماست.اويکفردخارجیدرافسسبودکهدرآنجاخدمتخدمتتیموتاوس

کردچراکهاوداد.اماپولسبايدآنجاراترکمیکردوآنچهراکهپولسشروعکردهبودادامهمیمی

بودکهدرعهدعتیقمکشوفشدهاومجذوبهدفبشارتیجهانیخدا159ایداشت.ماموريتويژه

هدفخداامروزهتغییرکردهاست.بود.هیچدلیلیوجودنداردکهفکرکنیم

چهکسیامروزمسئولیتوظیفۀبشارتیمنحصربفردرسوالنرادردستيافتنهرچهبیشتربه

فعالوپُرشورداشتهگیرد؟آيانبايدهرفرقهياکلیسايیدردرونخودتعدادیگروهقبايلبرعهدهمی

گروه به بیشتر چه الگویبشارتیپولسجهتدستيافتنهر به بخشیدن تداوم در که هایباشد

ایيکنیافته،جذبنیروکنند،تجهیزنمايند،بفرستندوحمايتکنند؟آيانبايدهرکلیساوفرقهدست

هفقطدرهدايتکردنهرچهبیشترگروهقومیداشتهباشد)موسسهياهیاتبشارتی(کهاولويتران
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ها و لکیساها )از مجهل منترش شد اکربرد ندارند. اما بریخ سازمان 1993این اصطالحات اکنون در ادبیات ما به اندازۀ زماین که اولنی نسخۀ این کتاب در سال  

= مردمی که E2“. مانند ما”= مردم عادی E1است:  Evangelizeعالمت اختصاری لکمۀ  Eحرف  برند.کمن( هنوز آ هنا را به اکر میلکیسایی که من در آ ن خدمت می

= مردمی که E3کنند و ای مهپوشاین فرهنگی اب ما دارند )مثال لکیسای حمیل سفید پوس تان در مرکز منطقۀ س یاهپوست نشنی.(. مانند ما نیستند اما به زابن ما تلکم می

 کنند(.یت اب ما دارند )رصفنظر از اینکه چقدر نزدیک ای دور از ما زندگی میزابن و فرهنگ اکمال متفاو
158

بشارت ایفته یک وظیفۀ بشاریت است. اما به حلاظ  برقراری متاس اب هر قبیهل در یک منطقه بدون توجه قرابت فرهنگی اب سایر قبایل دستمقدیس کتاببه حلاظ  

عنوان خبشی از وظیفۀ بشاریت دیده نشده ابشد. شاید نیاز دارمی که متایزات زابین خود را بیشرت اصالح کنمی.  ش به( ممکن است این تالmissiologically)ش ناخیت 

شامل  9:01:دید. اگر فرمان ماموریت بزرگ در میت طور حمت اکر بشاریت خود را قبل از آ نکه بشارت به هر طایفه در آ س یا رس یده ابشد تمکیل شده می پولس به

اند اکمل خنواهد بود. به حلاظ معیل اکمال ابشد پس وظیفۀ بشاریت ما ات زماین که متام قبایل در ملکوت حارض نشده panta ta ethneدر عبارت “ بایل زمنیمتام ق ”

 کید کنمی.أ  ن پایه و اساس بشارت تعنوا خبردانه است که بر اسرتاتژی پولس به
159

 (.00::0)اعامل “ فرس مت.میبعید  ethneروانه شو زیرا من تو را به سوی ” 
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آحادافرادبهسویمسیحببیند،بلکهبهصیدکردنبرخیافراد)درقالبتاسیسکلیسا(درمیانتمام

نیافتهجهاناهتمامورزد؟ایدستهگروه

 هابرتری خدا در پرستش امت

تاريخايناستمطالباينفصلچهارتباطیبابرتریخدادارند؟هدفبزرگخدادرسرتاسر

به اکنوناينپرسش161هایجهانحفظکندومتجلیسازد.خاطرشادیتمامامتکهجاللخودرا

می ساختنخدمتمطرح متمرکز طريق از خويشرا جالل کردن هدفمتجلی خدا چرا که شود

بهبهتريننحوتواندکند؟وچگونهاينآرمانبشارتیمیدنبالمیهاوقبايلجهانهمهامتبشارتبر

دررسیدنبهجاللخداعملکند؟

کند،ايناستکهچگونههدفغايینخستینچیزیکهدربررسیاينسوالتوجهماراجلبمی

هایقومیجهاندرارتباطهستندازجاللخدادرمجموعمتونیکهبامقولۀتمرکزبشارتبرگروه

به است. گرفته قرار تاکید مورد مثال راستایدعوتپولسمیعنوان در رسالتاو که برای”گويد

بشارتبهخاطر5:1بودهاست)رومیان“]مسیح[بهخاطراسماوهااطاعتايماندرجمیعامت .)

هاواقوامجهاناست.همچنینجاللمسیحاست.هدفآنتجديدواحیایبرتریمسیحدرمیانملت

تا”خدمتبشارتیخودراانجامدادوبهپولسالهامبخشیدگويدکهمسیحپولسمی9:15دررومیان

امت تمجديدکنندها را بهسببرحمتاوخدا ايناستکه“. هدفخدمتمسیحونیزهدفما

تشريحشده9:5هاباتجربهکردنرحمتخدااوراتمجیدکنند.درنتیجهاوجبشارتدرمکاشفهامت

شوندتابرّهراستايشکنندوجاللجمعمی“قبیلهوزبانوقوموامتازهر”است،زمانیکهمردمان

بی دعوتمکررعهدعتیقهماهنگاست: اينآرمانبا نمايند. اعالم درمیان”نهايتارزشمنداورا

(.3:96زمور)م“هااورادرجمیعقومکارهایعجیباوراذکرکنیدوجاللهاامت

 و جاودانی تنوع و گوناگونی: مطلوب

موضوعديگریکهدرخاللتعمقوبررسیاينسوالبايدبهآنتوجهداشتهباشیم،ايناستکه

آننهتصادفاستونهٲهادرارادۀخداتعیینشدهاست.خاستگاهومنشتفاوتموجودمیانامت

.گواهاينامررادرشودآيندۀآنجاودانیاست:تنوعهرگزبايکپارچگیجايگزيننمی161آمیز.شرارت

بینیم.می3:21ومکاشفه26:17لاعما
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 ام.به این موضوع پرداخته Desiring Godدر فصل اول و نزی در کتاب  
161

ز مورد برج اببل روایت برج اببل در کتاب پیدایش فصل ایزده، به این معنا نیست که خدا خمالف تنوع زابن و گویش در هجان است. به ما گفته نشده که غری ا 

( موقعییت را برای خدا بوجود آ ورد که به :::1های خمتلف را در هجان خلق کند. ممانعت از اجنام معیل برخاس ته از غرور و تکرب )پیدایش خدا قصد نداش ته که زابن

خواهد شد. در واقع تنوع  ها یک لعنت بود که بعدا در عرص آ ینده برداش تهها در سطح هجان اقدام کند. اما این امر نباید اینگونه تلقی شود که انقسام زابنتقس می زابن
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پولسبهاهالیآتنمی ازيکخونساختتابرتمامیروی”گويد: و]خدا[هرامتانسانرا

(.اين26:17)اعمال“هایايشانرامقررفرمودهایمعیّنوحدودمسکنزمینمسکنگیرندوزمان

آنهاراساخت.هاراوامدرارادۀونقشۀخداتعیینشدهاست.اوامتبدانمعنیاستکهخاستگاهاق

تنوعامتدرمکان تعیینکرد. وزمانمقررزيستنهريکرا ايدهونطرهایخودشانقرارداد. ها،

هايکتصادفتاريخینبودهاستبلکهريشهدرخداست.بنابراينتمرکزوظیفۀبشارتیبرتمامامت

هاتعیینکرد.باقراردادنامتردکهخداازهمانآغازآنهدفیدا

باشد.بهرغممخالفتاکثرنسخهامحدودبهاينعصرنمیمقصودخداازايجادتنوعدربینامت

]کتاب جديدانگلیسی يونانیعهد استاندارد متن می162مقدس[، جملهتايید ساختار که بندیدرکند

 3:21مکاشفه ترجمه به نیاز ”دارد: آوازیبلند میاو که آسمانشنیدم با’گفتز خدا اينکخیمۀ

هاقسمتدراکثرترجمه‘“اوخواهندبود.هایقومآدمیاناستوباايشانساکنخواهدبودوايشان

گويداماآنچهيوحنامی“هایاوخواهندبود.وايشانقوم”آخراينآيهبههمینشکلذکرشدهاست:

ايناست مکاشفه در انسانیتمذکور زمینجديد، و آسمان در افراد9:5که ماند: محفوظخواهد

کنیدکهتنوع،درآسمانپسمالحظهمی“ازهرقبیلهوزبانوقوموامت”شدهبهخونمسیحخريده

درنقشۀایجايگاهويژهوزمینجديدازمیاننخواهدرفت.ارادۀخداازابتدااينراشکلدادهاستو

اودارد.

 گر جالل خدا باشد؟تواند تجلیتنوع چگونه می

برتنوعاقوامانسانیبهتحققهدفاو اکنونبااينپرسشروبروهستیمکهچگونهتمرکزخدا

-امتابراساسکتابازآنجاکهتالشکرده163شود؟برایجالليافتندرمیانمخلوقاتشمنتهیمی

ام.چهارپاسخبدستآورده164کمدهم،دستمقدسبهاينسوالپاسخ

                                                                                                                                                 
آ موزمی این است که هدف خدا از وجود یک (. آ چنه از این نکته می:2و  02و  2::8زابن و گویش پیش از روایت برج اببل نزی گزارش شده است )پیدایش 

همار کردن غرور انسان از دو هجت است: اختالف  ها از سوی دیگر نشانگرخاس تگاه مشرتک برای موجودیت متام اقوام از یکسو و نقشۀ وی برای تقس می کردن زابن

-ها وسوسۀ مباهات کردن به وحدت قومی ای نژادی )مانند مردم آ تن( را همار میزابین، وسوسۀ متحد شدن بر ضد خدا را )برج اببل( خنیث کرد و منشاٴ واحد انسان

نوع زابین در عرص موعود نبود بلکه اعالم کرد که در عرص آ ینده جالل خدا در امیان بر هر در روز پنطیاکست به معنای از میان رفنت ت “ هازابن”کند. معجزه و برکت 

 مانعی غلبه خواهد کرد.
162

 مراجعه کنید. 01به زیرنویس  
در مورد ”این است که ابشد مطرح شده هایی که از سوی معتقدین به این ابور که خدا بدنبال گرد آ وردن پرستندگان خود از هر امت در هجان مییکی از پرسش 163

کید معتقد توان گفت؟اگر شام چنان که حبث میاند چه میاند و اقوامی که پیش از شنیدن بشارت از میان رفتهاقوامی که اکنون وجود دارند اما بشارت را نشنیده

( من مطمنئ نیس مت که تضمنی 1پاخس برای این پرسش دارم. من سه “ اند پس هیچیک در خیل پرستندگان آ سامن حارض خنواهند بود.هستید که این افراد هالک شده

خریده است شامل زندگان و مردگان قبل از امیان آ وردن بشود. “ مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیهل و زابن و قوم و امت”مقدس بر اینکه مس یح کتاب

اند روشن نیست من طرفدار این دیدگاه هس مت که نوزادان و کوداکن متویف جمازات دنیا رفتهمقدس در خصوص رسنوشت خردساالین که از ( از آ جنا که تعلمی کتاب2

در فصل چهار را ابزبنی  27خنواهند شد بلکه آ هنا برگزیده هستند و به طریقی که یه ما گفته نشده به مس یح امیان آ ورده و وارد حیات جاوداین خواهند شد )زیر نویس 

( اما حبث من در این 3شدگان خواهند بود.  اند در زمرۀ فدیهاند و عضو قباییل بودند که از حصنۀ روزگار حمو شدهکه در خردسایل از دنیا رفتهکنید.(. بنابراین کساین 
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ترازوحدتآيدبسیارعظیمنخست،زيبايیوقدرتجاللیکهازوحدتبهسویتنوعمی (1

مزمور ارتباطیمیانبشارتبهاقوامباجاللیکهخداخواهانآناستبرقرار4-3:96صرفاست.

می ذکرکنیدوکارهایدرمیانامت”کند: درجمیعقومهاجاللاورا عجیباورا خداوندها. زيرا
واومهیباستبرجمیعخدايان.نهايتحمیدعظیماستوبی زيرا”بهحرفربط“ توجهکنید.“

 هااست.ماموريتمادرمیانامتنهايتجاللخدازمینهونیرویپیشرانۀعظمتبی

ازمنچنیناستنباطمی بسیارتنوعامتکنمکهزيبايیوقوّتجاللیکهخدا خواهديافت، ها

شدگانیاستکهيکفرهنگمشترکدارند.دلیلاينامردرهماهنگیگروهبزرگترازهمسرايیفديه

کُرياهمسرايانمشهوداست.زيبايیکارگروهسرايندگانیکهموسیقیخودراباصداهایمتنوعاجرا

سرايند.وحدتدرتنوعبسیارزيباتروتاثیرگذارترترازگروهیاستکهبايکصدامیکنند،عمیقمی

هایناگفتهدربیناقوامموجوددرجهانازوحدتدريکپارچگیاست.اينامرتوجهمارابهتفاوت

گرايد،زيبايیوشکوههایآنهادرپرستشخدابهيکپارچگیوانسجاممیکند.وقتیتفاوتجلبمی

وستايش شوکت عظمت ايشان ازهای قومی گروه چند فقط که زمانی از بیشتر را خدا جالل

رداشتهباشندمنعکسخواهدساخت.شدگانحضوفديه

هایيابدکهاشخاصمختلفباديدگاهزيبازمانیافزايشمیئدوم،شهرتوارزشيکش(2

ونهازجانبهایکوچکوهمفکرمختلفزيبايیآنراارزيابیکنند.اگريکاثرهنریدربینگروه

گويیشخصیديگربه عنوانيکاثربزرگتلقیشودبهاحتمالقویيککارهنریواقعینیست.

ایبرایعوالمعمیققلبیماندارد،بلکهصرفااثریاستمقطعی.اگرخصوصیاتآناثرهیچجذبه

هاوقرونبهدهههایمشابه،بلکهپسازگذشتيکاثرهنری،تحسینوتمجیدرا،نهازفرهنگ

بکند،عظیموباشکوهخواهدبود.خودجل

می نقلقولازعهدعتیق[ بنابرانزمانیکهپولس]با حمدایجمیعامت”گويد: خداوندرا ها

خواهدبگويدکهخداپرستندگانغیوروپُر،درواقعمی“هااورامدحنمايیدگويیدوایتمامیقوم

                                                                                                                                                 
دالیل متعدد مبین خبش پاایین فصل کنوین حتت این عنوان که چرا تنوع موجب جالل خداست به طریق دیگری برای رس یدن به یک پاخس قاطع اشاره دارد. در میان 

کنمی وفاداری آ گاهانه به یک رهرب از یک گروه متفاوت و بزرگ نشانگر جالل منحرص بفرد رهرب است. اما این بر جالل ایفنت خدا در تنوع به این مورد اشاره می

اند و می این است که تهنا کساین که در ابره عییس شنیدهابش  موجودتواند چننی تلقی شود که شاید هدف رسنوشت ساز خدا از اعالم این فرمان که بدنبال اقوام می

تعمق کنمی خواهمی دید که روند  9:5در ماکشفه “ هر”تواند به این معنا ابشد که وقیت در مورد توانند او را جالل بدهند. مهچننی میکنند میآ گاهانه او را پریوی می

 حمو شدن اقوام چندان مه ساده نیست.
ها نصیب ایشان را چون حرضت اعیل به امت”گوید می 1:20رموز تعداد و اهداف اقوام و تعداد مقدسنی ای فرش تگان را از قمل انداخمت. تثنیه  من حبث در مورد 164

.“ فرش تگان خداشامرۀ  بر حسب”.... گوید ترمجۀ یوانین عهد عتیق می“ یل.ئ بر حسب شامرۀ بین ارساها را قرار داد داد و بین آ دم را منترش ساخت آ نگاه حدود امت

کند که خدا دالییل برای خود دارد این یک حبث قابل توجه و درخور تعمق است. اما به ما ایدآ وری می.“ پرسان خدابر حسب شامرۀ ”.... گوید نزی می ESVترمجۀ 

 ابش ند.که اغلب بس یار والا و خمفی می
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گروهقومیدرجهانخواهديافت،واينحقیقتیبسیارزيبا،بسیارارزشمند،شورخودرادرمیانهر

عظمتواقعیاودرگسترۀتنوعافرادمختلفیکه بسیارعمیقوکامالشايانستايشعالمیاناست.

نمايندمتجلیخواهدشد.ثابتخواهدشدکهبرتریزيبايیوشکوهمندیاورادرککرده،تکريممی

سازند.اوخواستارهرچهترازعالئقیاستکهاکثراوقاتماراشادمیاوبسیباالتروعمیقوتعالی

بلندترووسیععمیق برتر، بنابراينتنوعوگوناگونیپرستندگان، تربودنگنجايشروحانساناست.

دهد.شهادتمیعظمتجاللبالمنازعوبیهماننداو

شودکهاوقادرباشداقوامگرمیشخصرهبرزمانیجلوهسوم،قدرتوحکمتومحبت(3

مختلفرابهپیرویخرسندانهازخودالهامبخشد.اگرشمابتوانیدتنهايکگروهکوچکويکپارچه

توانستیديکگروهبزرگوهایرهبریشمابهآناندازهزمانیکهمیراهدايتکنید،بنابراينقابلیت

رارهبریکنید،بزرگنیستند.تلفمتشکلازافرادمخ

افتدايناستکهمسیحمايلهااتفاقمیاشدربینامتادراکپولسازآنچهدرخدماتبشارتی

 جهاننشانبدهد: مردم اطاعتشدنتوسطتمام با را جر”استعظمتخود کنمکهتنمیٲزيرا

هادرقولوبرایاطاعتامتکهمسیحبهواسطۀمنبهعملآوردسخنیبگويمجزدرآناموری
برآيندمهارتپولسدرامربشارت18:15)رومیان“فعل پیرویروزافزونمردممختلفازمسیح، .)

دهدکهبرترازتمامرهبراناست.نبود،بلکهپیامدبزرگیوعظمتمسیحبودهاست.اونشانمی

 می4-3:96واپسینعبارتمزمور ما به بهسویگويدرهبریپُرشور آناستکه وپیشرونده

ما“اومهیباستبرجمیعخدايان.هاجاللاوراذکرکنید...درمیانامت”دنیایبشارتحرکتکند:

هااعالمکنیمتاازاينطريقاوفراباشندگیوعظمتخودرابرسايرامتبايدجاللخدارادربین

گزافه هدايتخدايگان داعیۀ که پُرمدعا و گروهگو بیشتر چه هر اثباتنمايد. دارند را هایانسان

مختلفقومیدرامرپیرویازخدایحقیقی،خداياندروغینخودراانکارکنند،تفوقوبرتریخدا

شود.رتمامرقبايشنشاندادهمیب

ستیگرايیونژادپرهایقومیدرجهان،خداوندتکبروغرورقومبامتمرکزشدنبرتمامگروه(4

درهممی تحتفیضشکندوتمامیاقواموامترا بهعوضمعیارهایمتمايزکنندۀخودشان، را ها

خوانیمکهپولسدرمقابلشهروندانمتکبرمی26:17دهد.دراعمالرسوالنرايگانخويشقرارمی

میرویزمینو]خدا[هرامتانسانراازيکخونساختتابرتما”گويد:کندومیآتنتاکیدمی

”گويداف.اف.بروسمی“هایايشانرامقررفرمود.هایمعیّنوحدودمسکنمسکنگیرندوزمان

اهالیآتن...بهخاطررويیدندرخاکآباواجدادی...بهخودشانمغروربودند...آنهايونانیانساکندر
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علقداشتندوفاقدسنتنیاکانخودسرزمیناصلیاروپابودندکهبهنخستینموجمهاجرينيونانیت

165“بودند.

اينتکبرومباهاتبرخوردمی شماوبربرهاويهوديانورومیانجملگیازيکپولسبا کند:

تاکنونبقايافتهمنشاوخاستگاهمشترکبرخاسته ايدنهبهخواستايد.شمابهارادهوخواستخدا

 وثغورشما زمانحیاتوحدود بشارتمتمرکزبرهمۀخودتان. خدا هرگاه است. دردستخدا

نمايد.اينموجبتواضعوخشوعاستکهکند،رشتهعصبتکبرقومیراقطعمیهارااعالممیامت

ایکهمابرایخودقايلهستیمهایمتمايزکنندهبفهمیمخداگروهقومیمارابرمبنایاصولوارزش

،شادمانیمبامبدلشدنبهابزاریدردستاناوبرایهدايتسايراقوامتوانیکندومامیانتخابنمی

مضاعفیراتجربهکنیم.

تواضعيعنیبازگردانیدنتمامجاللبهخدا.تواضعيعنیلذتبردنازفیضاوونهازنیکويی

باپیشراندنمابهسویهمهامت وادارمیخود.خدا ایبتجربهکندتابهجانها،ازيکسومارا

هایتکبردروجودمانعمیقازفیضخداحرکتکنیم،وازسویديگرمانعازعمیقترشدنريشه

ازاينجهتخداقومیرامی بهآزادیوبابرایخودشمهیامی-ازتماماقوام-شود. کندکهاورا

ايشکنند.شورواشتیاقیعمیقست

                                                 
165

 بروس، تفسری کتاب اعامل. 
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بخشسوم






قراردهیددربشارت،خدارابرتر






یعملیرحمتوپرستشتجلّ
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۶فصل




 هاغيرت برای برتری خدا و شفقت برای تمام انسان
 هابخش انگيزه جاناتان ادواردز، وحدت

 موريت جهانیبرای مأ



.وجودنداردپرستشچونبلکهپرستشاست.بشارتوجوددارد،هدفغايیکلیسا،بشارتنیست

هنگامیکهجهان،ارتنهبش،پرستشاستهدفغايی غايتوجوداستونهانسان. کهخدا چرا

نفرازفديهحاضربهپايانراهخودبرسدومیلیون وها بهرویدرافتاده شدگاندربرابرتختخدا

اماپرستشتابهاستموقتضرورتيک٬بشارت.داشتنخواهدوجودديگربشارت٬سجدهکنند

ابدپايدارخواهدبود.

اينمنک ريشۀ شروعکردم. درخدمت، دربخشبرتریخدا ذکراينعبارات، با را تابخود

می آنها مديون خود توان از بیشتر من و هستند عمیق بسیار بیشترينعبارات که شخصی باشم.

شکل در کتابگیریديدگاهمسئولیترا و خدا از )بعد تبیینآنها داردهایمنوتوضیحو مقدس(

واعظوالهیدانقرنهجدهماستکهجهانجاناتاناد بینیخدامحوراوبرتمامصفحاتاينواردز،

کتابسايهافکندهاست.تاثیریکهادواردزبرنحوۀتفکرمندرارتباطباپرستشوخدمت)وتقريباً

باشد.اينفصلنیزيکبخشديگریازبدهیمنهرچیزديگری(داشتهاست،غیرقابلمحاسبهمی

پردازم.بهاووبهخدایاواستکهبهمناسبتسیصدمینسالروزتولدشبهاومی

 نفوذ فراگير جاناتان ادواردز

کندحسکنید:هدفثیرگذاریاورادرورایاولینپرسشیکهمطرحمیتوانیدمیزانتأشمامی

ادواردز است؟ تاريخوخلقتکدام و فديه نهايیاز مقصود چیست؟ موردغايیکلیسا در همواره

هارابشناسیم،آنگاهکردچراکهوقتیيکبارعلتنهايیموجوديتکلیساوامتغايتامورسوالمی

تمامافکار،احساساتوعملکردهایماتحتتاثیرآنهدفقرارخواهدگرفت.اينهموارهموجب

هاینهايیراطرحپرسشيعنی-هاایمعدودمهمترينپرسشتحیروشگفتیمناستکهچگونهعده

دهند.قادراسخواشتیاقپاسخمیکنندوبااعتمی
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امااينچیزیبودکهادواردزبیشتريناهمیترابرایآنقايلبود.پُرواضحاستکهادواردزدر

هاومورداينپرسشمهمکهعلتوجودیهمهچیزازجملهمنوشماوکلیسایجهانیوامت

گاهیکامالشفافداشتهاست.اوکامالنسبتبهاينموضوعاِشرافداشت،زيراتاريخچیست،ديد

از166هدفغايیخداازخلقتجهان.آنراخدابراوآشکارکردهبود.ادواردزکتابینوشتباعنوان

اودراينکتابنوشتهاستبهخوبی نظرمناينمهمتريناثرمکتوباواست.هنگامیکهآنچهرا

تغییرخواهدکرد.پاسخاوبهاينسوالکههدف-باقطعويقینهمهچیز-نیمآنگاههمهچیزدرکک

تمامیآنچهکه”گويد:نهايیازخلقت،تاريخ،فديه،زندگیشماوهرچیزديگریچیست،چنینمی

آنبه از دريکعدرکالمخدا تنها است، میانآمده صحبتبه اوجکارهایخدا بارتعنواننقطۀ

167“شود:جاللخدا.گنجانیدهمی

 مقدس، اشباع بودمباحثات ادواردز از کتاب

مقدسدراينموردکامالواضحاست.قريببههفتادادواردزدراينموردترديدندارد،زيراکتاب

مقدساختصاصدادهاستتاريشهوبنیانخدامحوریخداراراادواردزبهنقلمتونکتاب168صفحه

اننمونهبهاينموردتوجهکنید:عنوبدهد.بهنشان

بودهاست.بهخودشواالترينهدفبرایخدادراينکار]عالمخلقت[،حرمتنهادن

اودرخودش باکهچنینباشد،اليتناهی،عظیمشايستهاستزيرا ترينوبهترينوجود.

هباویقابلقیاستوجهبهارزشمندی،اهمیتوتفوقاو،هیچچیزديگریبههیچوج

169نیست.

زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواوراتاابداآلبادجالل”کند:اوبهاينمتوناستنادمی

باشدچونفرزندانزيرااوراکهبهخاطرویهمهوازویهمهچیزمی”(؛36:11)رومیان“باد.آمین.

)عبرانیان“دکهريیسنجاتايشانرابهدردهاکاملگرداندگرداندشايستهبوبسیارراواردجاللمی

.171(4:16)امثال“خداوندهرچیزرابرایغايتآنساختهاست.”(؛و11:2

                                                 
166

به چاپ  روایی زندۀ جااناتن ادواردزطور اکمل در کتاب جان پایپر اب عنوان غریت خدا برای جالل خویش:  خدا از خلقت هجان. بهجااناتن ادواردز؛ هدف غایی  

 رس یده است.
167

 هامن منبع. 
168

 هامن منبع. 
169

 هامن منبع. 
ساخته  برای غایت آ نخداوند هر چزی را ”اند رمجه کردهت“ برای غایت آ ن”]در نسخۀ کینگ جمیز[ را “ for himself”های جدید قسمت آ خر یعین اکرث ویرایش 170

 lammaاما این رضورات یک ویژگی دس تور زابین در منت نیست بلکه بیشرت یک نظریه در مورد ابفت منت است. عبارت عربی “است و رشیران را نزی برای روز بال.
anehu توان را میforhimself .نزی ترمجه کرد 
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ازايندست،ايننیستکهخدادارایکمبوديانقصاناست171هدفاينمتونودههامتنديگر

اصالحآنمی بلکهنمايانگرودرصددترمیميا نشانبدهد.باشد، آنکاملیتیاستکهاومايلبود

مزمور بنماياند. درخلقتاينبودکهخودرا گمی1:19هدفخدا بیان”ويد: را آسمانجاللخدا

-ازآفرينشاست.اومیاوچهکسیآنهارابرپاکرد؟خدااينکارراانجامداد.اينهدف“کند.می

11-9:48امردرموردتاريخنجاتهمصادقاست.اشعیاخواستجاللخودرابشناساند.وهمین

بهويژهبخشخداهمچونپرچمینهفقطبراینجاتاسرايیلازتبعید،بلکهبرفرازهرعملنجات

برصلیبدراهتزازاست:

بهخاطراسمخودغضبخويشرابهتاخیرخواهمانداختوبهخاطرجاللخويشبر

ت بهتوشفقتخواهمکردتا مصیبتآزمودم. درکورۀ تورا اينک... منقطعنسازم. ورا

می بهخاطرذاتخوداينرا بايدبیخاطرذاتخود، کهاسممنچرا حرمتکنمزيرا

شودوجاللخويشرابهديگرینخواهمداد.

.ودهدها،وتمامیتاريخبهدستخداطراحیشدتاخدارانشانبتمامیخلقت،تمامیکفاره

اينهدفنهايیکلیسااست.

 

 ام؟را در ارتباط با جالل خدا به کار برده“ پرستش”چرا من واژۀ 

 منگفتم: هدف”البتهاينچیزینیستکهمندرسرآغازکتابودربحتخدمتبیانکردم.

کردم؟بهچه“جاللخدا”راجايگزين“پرستش”چرا“است.پرستشغايیکلیسابشارتنیست،بلکه

؟علتايناستکهبشارت،نیاز“استجاللخداهدفغايیکلیسابشارتنیستبلکه”دلیلنگفتم:

خدابرایجبرانقصوردرنشاندادنجاللخودشنیست،بلکهنیازانساندرجبرانقصورخوددر

نهد.حفظجاللاست.زبانخلقتبازگوکنندۀجاللخداستاماانسانبهآنارجنمی

که وسیلۀزيرا آفرينشبه حین الوهیّتشاز و قوّتسرمدی يعنی او ناديدۀ چیزهای

می ديده و فهمیده او راکارهای خدا چند هر که زيرا نباشد. عذری را ايشان تا شود

(21-21:1)رومیانشناختندولیاوراچونخداتمجیدوشکرنکردند.

شدۀاودرطبیعتقادرهدۀجاللمکشوفمکاشفۀعامدرطبیعتکافینیست.مردمانبهرغممشا

ستايند.نیستندبهنحوشايستهباتمامیقلبخوداوراتمجیدوشکرنمايند.آنهاخدایحقیقیرانمی

ندلیلاستکهبشارتضرورتدارد.بههمی
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 ام.صل اول حلاظ کردهبریخ ز آ هنا را در ف 
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می بشارتاعالم نهايتآنچه ندارد. پرستشوجود چون دارد ايناستکهبشارتوجود دارد

نقطۀاوجاتهامقومخودرا24:2حرمتشدهاست.پولسدررومیانادرمیانمردمجهانبیجاللخد

اينبزرگترين“گويند.هااسمخداراکفرمیزيراکهبهسببشمادرمیانامت”فرمايد:بیانکرده،می

مشکلجهانوغايتهتکحرمتاست.

شود.جاللخداتمجیدنمی

ردد.گقدوسیتخداتکريمنمی

شود.عظمتخداستودهنمی

گردد.قدرتخداتحسیننمی

شود.حقیقتوراستیخدالحاظنمی

شود.حکمتخدامحترمشمردهنمی

شود.زيبايیخداارجنهادهنمی

آيد.نیکويیخدابهنظرنمی

ود.شبهوفاداریخدااعتمادنمی

شوند.احکامخدااطاعتنمی

شود.عدالتخدامحترمشمردهنمی

آيد.خشمخدامهیببهنظرنمی

شود.فیضخداتکريمنمی

گردد.حضورخداگرامیمحسوبنمی

گیرد.شخصیتخداموردمحبتقرارنمی

اوکهدرهر-خالقپُرجاللواليزالآفرينش،کهازاووبرایاوهمهچیزموجوديتيافتهاست

درمیانمردمانجهانموردنااطاعتی،-(25:17لحظهحافظحیاتوزندگیهرانسانیاست)اعمال

ردارد.ايناتهدفنهايیبشارت.حرمتیقراناباوریوبی

حرمتی،پرستشاست.پرستشيکگردهمايینیست.همچنینسرايیدنسرودونقطۀمقابلاينبی

درونیياگوشسپردنبهموعظههمنیست.پرستشدربنیادواصلخود،يکشورواشتیاقعمیق

نهد.گیردوخدارافوقازتمامخزاينجهانارجمیاستکهازقلبسرچشمهمی

راستازتمامآنچهارزشمنداست.ارزشدادنبهخدابرت

استازهرآنچهدوستداشتنیاست.عشقیعمیقبهخدابرتر
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تازهرچیزديگریکهمطلوباست.مطلوبدانستنخدابرتراس

استازهرآنچهقابلتحسیناست.ستودنخدابرتر

انگیزاست.استازهرآنچههراسترسازخدابرتر

استازهرآنچهقابلاحتراماست.حرمتنهادنبهخدابرتر

ازهرچیزديگرکهگرانبهااست.عزيزداشتنخدابرتراست

 پرستش برخاسته از درون

پرستشتجلیعشقومحبتراستینقل افکاربهبیانديگر، کهريشهدر بینسبتبهخداست،

سازد.اينصحیحدرموردخداداردواورادراعمالصحیحوشايستهبهنحوقابلرؤيتمنعکسمی

تواندراينمتونمیيابند،سهمرحلۀپرستشراکهازدرونسرچشمهگرفتهونمادعینیوبیرونیمی

مشاهدهکرد.

 جويندوبهلبهایخويشنهایخودبهمنتقربمیاينقومبهزبا:”9-8:15متی

“کنند.ازمندوراست.پسعبادتمراعبثمیدلشاننمايندلیکنمراتمجیدمی

پرستش اصال واقع در عبثاست. و پوچ برنخیزد، دل پرستشاز اگر بنابراين

نمی محور که معنا بدين عنیست. پرستش، باشد. بیرونی ]عملکرد[ وتواند شق

 حبتاستنهشیوهوعملکرد.م

 آيدبلکهاآلناستکهدرآنپرستندگانحقیقی،پدرلیکنساعتیمی:”23:4يوحنا

بهروحو پرستشخواهندکردزيراکهپدرمثلاينپرستندگانخودراراستیرا

-راستیاستوتوجهداشتهباشیدکهپدرخواهانپرستشدرروح“طالباست.

کهريشيعنیعشقومحبت اوحقیقینسبتبهخدا هدرتفکرصحیحدرمورد

 دارد.

 16:5متی شماراديدهاعمالنیکویهمچنینبگذاريدنورشمابرمردمبتابدتا”:

خدامايلاستکهجاللاوآشکارو“پدرشماراکهدرآسماناستتمجیدنمايند.

پنها را جاللخود که خلقنکرد را جهان او دارد.عیانگردد. نگاه مجهول نو

تجربه صرفا تا نکرد بازخريد را مردمان ارزشمندیاوهمچنیناو ایشخصیاز

قوماو،يعنیکسانیاعمالداشتهباشند.هدفاوايناستکهجاللشآشکارادر

انعکاسارزشمندیاوست،متجلیگردد.محبتشانبازتابراستیاووافکارشانکه
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حفظ کپرستشيعنیديدن، آنچه تمام نشاندادنجاللوشکوه هخداکردنو

 برایمادرعیسیمسیحهست.

هاانجامپذيرد،يعنینخستینوواالترينهدفمبشرينايناستکهاينپرستشدرمیانتمامامت

اينکهجاللوعظمتخدابهنحوشايستهدربینمردمانانعکاسيابد.

 

 از همۀ اقوام بيشتر بلکه افرادی افراد نه صرفاً

اقوام”توجهکنیدکهمنگفتم ازبشارت“ هدفبشارت)جدا هایمحلیکهمعموالًونهمردم.

بهواسطۀعیسیمسیحدرکلیساهاانجاممی ايناستکهکلیسايیمتشکلازپرستندگانخدا دهند(،

اينهدفبشارتیراماقبالًهایقومیجهانوجودداشتهباشد.هاوگروهها،قبايل،زبانمیانتمامامت

درآسماناينسرودبرایمسیحسرايیده9:5بهوضوحدرپیامدخدمتبشارتدرمکاشفه ديديم.

مستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستی،زيراکهذبحشدیومردمانرابرای”خواهدشدکه

یمسیحپسرخدا،جانخودرافداعیس“خدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدی.

کردتاپرستندگانرابرایپدرخودازقبیلهوزبانوقوموامتبازخريدنمايد.بشارتوجودداردتا

امجهانگردآوَرَد.شدگانمسیحوجماعتپرستندگانپُرشورِخداراازتماماقوفديه

مسیحیدريکگروهقومیاستسیسيکجامعۀتأ-چیزیجداازصرفتبلیغ-بشارتغیرت

“مرزی-فرا”کهبهدلیلموانعزبانیيافرهنگی،دسترسیبهانجیلندارند.پولسيکیازاينمبشرين

اماحريصبودمکهبشارتچنانبدهمنهدرجايیکهاسممسیحشهرتيافتهبود...لکنچون”بود:

(.24-23و21:15)رومیان“فرکنمساآلنمرادراينممالکديگرجايینیست...بهاسپانیا

جايگاه بازگردانیدن طريق از خدا جالل تکريم همانا بشارتی، پُرشور اشتیاق نخستین بنابراين

احساساتوعملکردآنانهرروزهدر درقلوبمردمیاستکهدرحالحاضرافکار، صحیحخدا

راباگردآوردنپرستندگانخداازمیانطورخاص،اينکارکندوبهمسیربدنامکردنخداحرکتمی

قبايلدست میتمام انجام جهان نمینیافته هستید، مشتاقجاللجدا شما اگر نسبتبهدهد. توانید

اي به آمدن از هدفمسیح واالترين اين باشید. تفاوت بی بشارت رومیان است. جهان 9-8:15ن

عیسی“هاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو.تتاامعیسیمسیحخادمختنهگرديد...”گويد:می

هاجاللدهد.اگرشمانسبتبهآنچهکهمسیحبرایمتحققساختنآنآمدتاپدرخودرادرمیانامت

ورزيد،پسمشتاقبشارتهستید.میآمدعشق
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 شفقت نسبت به مردم، نه فقط غيرت برای خدا

کنیم:چهارتباطیمیانانگیزۀشفقتنسبتبهتوجهمیاکنونبهپرسشمهماينفصلوپاسخآن

مردمباانگیزۀمهمواساسیغیرتبرایخداوجوددارد؟اکثرمااتفاقنظرداريمکهمسیحنهفقطبه

عذابخاطراثباتعدالتوراستیخداوتصديقجاللاو،بلکههمچنینبرایرهانیدنگناهکاراناز

مد.جاودانی]بهاينجهان[آ

بهموازاتاينحقیقتکههمۀمامرتکبخیانتشده،حرمتپادشاهخودرانقضکرده،مقصر

ايمانینهتنهاباشیم.بیهستیم،اکنونبايداينحقیقترانیزبپذيريمکهمستحقاعداموکیفرابدیمی

کهحرمتخداراباشد.هرآنچهناقضحرمتخدااست،بلکهنابودکنندۀروحوجان]انسان[نیزمی

زند.هرگونهحملهبهقدوسیتخدا،تهاجمعلیهشادیانساناست.ناديدهبگیرد،بهانسانصدمهمی

هرتفکر،احساسياعملکردیکهبانگرشناصحیحونامربوطبهخداهمراهباشد،موجبهالکت

افزايد.ومشقتانسانرامیرنجانسانخواهدبود.هرچیزیکهاعتباروحیثیتخداراکاهشبدهد،

بنابراينبشارتنهفقطباغیرتبرایاعادۀجاللخداواستقرارآندرجايگاهصحیحخوددر

می عمل پرستندگان عذابروح و رنج تحمل از را گناهکاران همچنین بلکه نجاتکند، جاودانی

رموردادواردزبداند،آناينبخشد.اگرتنهايکچیزوجودداشتهباشدکهالزماستهرشخصدمی

اقعیتجاودانگیجهنمايمانداشت.استکهاوبهو



 ادواردز خواستار جالل دادن خدا و رهانيدن مردم از جهنم بود

تفاوت،بی“گناهکاراندردستهایخدایخشمگین”ادواردزدرمشهورترينموعظۀخودباعنوان

کردکهبسیارپُرشوربودکهباالتماسمردمرادعوتمیکرد.اومبشریوخونسردبهمردمنگاهنمی

خشم”کهاز21:14تافرصتباقیاسترحمت]خدا[رادريافتکنند.اوبعدازنقلآياتمکاشفه

گويد:میکنددرادامهموعظۀخودصحبتمی“وغضبخدا

واقعرعب عباراتاينمتنبه هولناکهستند... و “بخدا.خشمعظیموغض”انگیز

تواندخدایخشمگین!غضبيهوه!وایکهچقدروحشتناکخواهدبود!چهکسیمی

تجربۀ]هولناک[آنهارابرزبانآورَديادرذهنخودتجسمکند؟...توجهکنید،شماکه

دلتانهستکهاصالحنشده هنوزچیزهايیدر هستید، اينجا اکنونخدااآلندر اند...

172ارحمکند،امروزروزرحمتاست.آمادهاستتابرشم
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 “گناهاکران در دس تهای خدای خشمگنی”جااناتن ادواردز، جدل دوم اکرهای  



 

________________________________________________________________________ 

 214-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

ابدیمی را آن بلکه مهیباست، دوزخجايگاهیهولناکو که بود معتقد تنها نه دانست.ادواردز

کهدرحمايتازنظريۀنیست اوبرخیازمسیحیانامروزیرا آموزهکتاب173شدنمطلق]سخنان[ ،

مرقس؛46،41:25اندازد)متیوحشتمیگیرندبهمقدسیجهنموکیفرعذابآورآنراناديدهمی

تس؛42:9-48 ادوم ؛11-5:1لونیکیان 11-9:14مکاشفه 11:21، به174(.15-14و پاسخ در ادواردز

نیستی آوريل دوم در خود روزگار موعظه1739باوران عنوان تحت جهنم”ای در شريران عذاب

جاودانیاست. ايننک“ به دريکموعظۀديگر میايرادکرد. اشاره نابودیپیامدمجازاتیته کندکه

کنند.خواهندودريافتنمیکنند،بلکهرهايیازمجازاتاستکهمیايماناندريافتمینیستکهبی

توانستندداشتندوبهنحویمیکنندکهایکاشهیچگاهوجودنمیآرزومیشريراندرجهانآخرت”

گفتومابايدبرخوداعتقاددارمکهادواردزدرستمیمن175“برایهمیشهازغضبخدابگريزند.

176بلرزيموبهسویتنهاامیدخوديعنیمسیحپناهببريم.

کنمکهپیشرانۀبشارتنهفقطغیرتبرایبرتریخدادرهمهچیزبنابراينيکبارديگرتاکیدمی

آنهادرمسیرهالکتبوديم.ماننداست،بلکههمچنینشفقتنسبتبهمردمیاستکهمانیززمانی

ثمرات”)فصلمحبت(،پانزدهموعظۀمتوالیتحتعنوان13ادواردزازرسالۀاولقرنتیانفصل

محبت “ کرد. آسیب”ايراد بدروحيکمسیحیصبورانه ديگران از که میهايیرا وارد آيدتحملو

بهفرازیازسخناناوتوجهکنید:177“نمايد.کند،وباشادمانیوآزادینسبتبهآناننیکويیمیمی

هايشاننسبتبهآنهانیکويیرواتوانندباترغیبافرادشروربهترکشرارتهامیانسان

همچنینمی بهدارند. ذهنگناهکارانیکهتوانند روشنکردن با ابزاریکارآمد عنوان

است،گامیاحساسهستند،باذکرعذابوخطریکهدرپیشرویايشانسردوبی

وافرادمختلفمی بهمثبتبرایروحآنانبردارند. توانندابزاریباشندکهديگرانرا

خوانیممی3:12سویتوبهوبازگشتبهآغوشمسیحدعوتکنند.مادرکتابدانیال

178کنند.کههستنداشخاصیکهبسیاریرابهسویعدالتراهنمايیمی

ونیکويیکردندرقبالايشان،اساسوزيربنایروحمسیحیراانگیزۀمحبتنسبتبهگناهکاران

عیسیبیرونآمده،گروهی”گويد:می34:6دهد.اينهمانروحعیسیمسیحاست.مرقستشکیلمی
                                                 

173
 Annihilation. 

174
 هجت برریس پاخس من به این نظریه به فصل چهارم مراجعه کنید. 

175
 نقل قول شده است.  جااناتن ادواردز ، ملکوت و دوزخاین خسنان توسط جان گرسرن در کتاب  

176
 مراجعه کنید. 9:پیی بردن به دیدگاه ادواردز در مورد عدالت در هجمن به فصل چهارم زیرنویس به من  

 اکرهای جااناتن ادواردز.کتاب “ مثرات حمبت”جااناتن ادواردز؛  177
منایند مانند س تارگان خواهند هربی میو حکامین مثل روش نایی افالک خواهند درخش ید و آ انین که بس یاری را به راه عدالت ر ”گوید می 0::2هامن منبع. دانیال  178

 “بود ات ابدال ابد.
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شبانبودندوبسیاربهايشانتعلیمدادنفرمودزيراکهچونگوسفندانبیترحمبسیارديده،برايشان

عیسیهنگامبازگوکردنحکايتپسرگمشده،تصويریمشابهراازقلبپدر21:15درلوقا“گرفت.

درساعتبرخاسته،بهسویپدرخودمتوجهشد.اماهنوزدوربودکهپدرشاو”دهد:خودنشانمی

زيراخداجهانرااينقدر“”ودواندوانآمدهاورادرآغوشخودکشیده،بوسید.ترحمنمودراديده

دادتاهرکهبراوايمانآورَدهالکنگرددبلکهحیاتجاودانیمحبتن مودکهپسريگانۀخودرا

يابد “ سنگین16:3)يوحنا برایپرداختبهايیبسیار محرکاو گناهکاران، نسبتبه محبتخدا .)

میان عاملگسترشاينمحبتدر وبشارت، اقوامجهتنجاتدادنايشانازهالکتابدیاست.

باشد.نیافتهجهانمیدست

 شفقت برای مردم چگونه با غيرت برای خدا ارتباط دارد؟

اينپرسشمهمواصلی]اينفصل[استکهمنبدنبالآنهستم:چهارتباطیوجودداردمیان

و-هايعنیجاللخدا،تمجیدشدنخداوپسراودرمیانامت-غیرتواشتیاقمابرایبرتریخدا

نسبتبهگناهکارانیکهسرانجامشان،درصورتنشیدنپیغامانجیلوايماننیاوردنشفقتورحمما

بهآن،مواجهشدنباعذابجاودانیاست؟برایمنباعثشگفتیوتعجباستکهشماهیچگاهدر

مندچارشده باشید. تنشنشده دچار انگیزه ايندو نسبتبه همینعلتپرسشروحخود به ام.

خواهماينامرخواهمکامالوقفدنیایبشارتباشم،ومیمنبسیارمهماست.منمیمذکوربرای

ومحبتانسان کنمکهايندوبهلحاظهاباشد.مناحساسنمیبرخاستهازانگیزهجاللدادنخدا

دعاطفیهموارهبايکديگرسازگارباشند.اينطورنیست؟پسچگونههستند؟آياجاناتانادواردزکلی

دهد؟منسعیخواهمکرددرپنجمرحلهبهاينموضوعپاسخبدهم:ایبهمامیگشاينده

بخشدتابرایشفقتورحمبهماتوانمیشفقتبهدنبالرهايیونجاتگناهکاراناست. .1

قريب غضب از ايمانداران غیر تسالونیکیانرهانیدن )اول کنیم حرکت جهنم و خدا الوقوع

ترينمشکلمشترکدراينجهانکهفرارویهرانسانی،ازفقیرترينتاغنی(.بزرگترين11:1

توانازخشموغضبترينشخص،قرارداردايناستکهچگونهمیفرد،ازبیمارترينتاسالم

خداکهبهخاطرگناهبرفرازسرماانباشتهشدهاستگريخت؟محبتازماانتظارداردکهبرای

 غضبخداکاریانجامبدهیم.رهايیانساناز
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ادواردزهرگزسعینکردمردمرابهدهد.ترسازجهنمبهخودیخودهیچکسرانجاتنمی .2

دهد. هشدار ازخشموغضبآينده می179فرار نمیاو عواقبگناه ترساز توانددانستکه

رسازعواقببخشباشد.کسانیکهگناهرادوستدارند،گاهیاوقاتبهخاطرتترسینجات

اينطبیعیاستکهازدردورنجنفرتداشتهباشیم.ومافوقطبیعیاست181کنند.گناهگريهمی

استکهازگناهمتنفرباشیم.اينطبیعیاستکهگناهرادوستداشتهباشیم؛امادوستداشتن

مسیح،مافوقطبیعیاست.

ايناستکهشمامیطورضمنیدراينجامیآنچهبه ازنرفتنبهملکوتبینیم، توانیدمردمرا

نمی اما بترسانید، ايمانخدا کنید. هدايت ملکوت سوی به را آنها ترس، از استفاده با توانید

عنوانارزشمندترينعنوانرهانندهازدردورنج،بلکهبهبخشيعنیپذيرفتنمسیحنهفقطبهنجات

عنوانرهانندۀخودازجهنمايمانداريم،امابهتوانمدعیشدکهبهمسیحصرفاگنجینۀخود.می

مننانحیاتهستمکسیکهنزدمنآيد”دهد.عیسیفرمود:چنینايمانیهیچکسرانجاتنمی

بخش،(.ايماننجات35:6)يوحنا“هرگزگرسنهنشودوهرکهبهمنايمانآرَدهرگزتشنهنگردد

181کنندۀتشنگیجانشمااست.عنوانيگانهبرطرفرویآوردنبهعیسیبه

برایرفععطشروحانی مادامیکهجانشمامشتاقنانحیاتوآبزندگیدرمسیحباشد،

می ادعا که کسانی از بسیاری رفت. خواهید مسیح سوی به نجاتخود ايمان از بخشکنند

کهدرواقعنهخواهندهایخودمیباشند،کسانیهستندکهمسیحرابهخاطرخواستهبرخوردارمی

ازدواجموفق، آرامشفکری،سالمتجسمی، طالبند)رهايیازجهنم، مسیحبلکهمواهباورا

ايم،نهفقطبهايندلیلروابطخوباجتماعی،وامثالهم(.مابهواسطۀايمانبهمسیحنجاتيافته

بلکهچوناوارزشمنترينگنجینۀما است، درعیسیبرایماتمامآنچهکهخ-کهرهانندۀما دا

داده انجام میمی-آماده آيا امتحانکنید: را خود خواهیدبهملکوتبرويددرصورتیکهباشد.

هايش؟بدانیدمسیحآنجانیست؟آياخوداوبرایشماارزشمنداستيابخشش

انرابنابراينرحموشفقتنبايدصرفادرموردعذابجهنمبهمردمهشداربدهدبلکهبايدآن .3
تنهاراهبرایورودبهملکوت،بهسویکسبمعرفتوشناختمسیحترغیبوتشويقنمايد.

تمايل]قلبی[برایبودنبامسیحواعتمادداشتنبهکاریاستکهاوانجامدادتاشمادرآنجا

                                                 
د خطر هجمن اب مردم حصبت کتاب مطالعه کنید ات درایبید که او به ندرت در مور :8او را در صفحۀ  111:موعظۀ جااناتن ادواردز، ملکوت و هجمن.گرسرن؛  179

 کرد. می
ابشد به هجت جنات که زیرا مغی که برای خداست منشا توبه می”توجه کنید.  2:1:در دوم قرنتیان “ مغ دنیوی”و “ مغی که برای خداست”به تضاد موجود میان  180

 “از آ ن پش امیین نیست اما مغ دنیوی منشا موت است.
 د.مراجعه کنی the purifying power of living by faith in future graceبه منظور کسب اطالعات بیشرت به کتاب جان پایپر اب عنوان  181
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وازهمینرو،رحم مسیحنیست. تمايلبهگريزازجهنمهمسانتمايلبهبودنبا وباشید.

شفقتفقطشاملهشداردادنعلیهجهنمنیست.مابايدزيبايیمسیحرابهمردمنشانبدهیم.

شفقتتنهاهشداردادننیست،بلکهجذبکردننیزهست.هدفرحموشفقتاحیایشادی

ورغبتمردمدرمسیحاست،نهفقطاعالمهولناکبودندوزخ.کسیکهمحبتمسیحرادر

اگرکسیعیسیمسیحخداوندرادوستندارد،”بهملکوتنخواهدداشت:خودندارد،راهی

باد اناتیما “ قرنتیان قوّت22:16)اول خدمتدر و موعظه و دعا همراه شفقتبه و رحم .)

القدس،بدنبالاحیایشادیحاصلازشناختمسیحاست.شفقتکفايتخودرادرمسیحروح

درقلبآنماهیتايماننمی جاتبیند. خرسندبودنازتمامآنچهخدا دربخشنهفتهاست:

عیسیبرایمافراهمکردهاست.

يککلیدازجاناتانادواردز:خشنودیدروجودخودِمسیحدقیقاآنچیزیاستکهجاللاو .4
کلیددرکهماهنگیوانسجاممیانغیرتبرایجاللخداوشفقتسازد.وخدارامتجلیمی

انسان جاللمینسبتبه را طريقمسیحاستکهخدا از خدا خودِ شادیدر میزانها، دهد.

ايد.شماعظمتاوراشادمانیشمادرخداشاخصارزشمندبودنگنجیاستکهدراويافته

ويژههنگامیکهطعموجذبۀاينشادیدهیدکهشادیخودرادراوبیابید،بهزمانینشانمی

ايشوراحتیخودراترککنیدوخطرزيستندرمسیرهدفبشارتشماراقادرسازدکهآس

 رابپذيريد.اکنونبهسخنانکلیدیادواردزتوجهکنید:

(ازطريقآشکارکردنخود...1دهد:هاجاللمیخدابهدوطريقخودشرادرمیانانسان

وشی،درقلوبآنان(ازطريقمنتقلکردنشادمانیوابتهاجوخ2بهذهنوادراکايشان.

تجلی که طريقجاللديدهبخشخودشهستند... فقطاز نه يابد،اشجاللمیشدهخدا
بیننددروقتیکسانیکهآنرامیبلکهازاينکهجاللاوعاملشادیوخشنودیبودهباشد.

بیشترجاللمیآنشادیمی بنکنند،خدا ديدهباشند. اينکهفقطجاللاورا ابراينيابدتا

شود.خدادنیاراساختتاباجاللاوباتمامیروح،يعنیفکروقلبانساندريافتمی

بايددرفکروآنارتباطايجادکند،ونیزانسانراتاجاللاورادريافتنمايدواينمی

دهد،بیشازکسیکهنهفقطقلباودريافتشود.کسیکهدربارۀجاللاوشهادتمی

182تواندخداراجاللبدهد.کند،نمیدهدبلکهدرآنشادیمیمیشهادت

                                                 
182

 به مهت توماس ش یفر. 13اکرهای جااناتن ادواردز. جدل  
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می بیان نحو بدين را موضوع اين من می”کنم: ما در را بیشترينجالل زمانی ماخدا که يابد

183“بیشترينخرسندیخودرادراوبیلبیم.

ت با بینشژرف به نوجه تاريخ آفرينشو در خصوصهدفخدا در ادواردز جات،جاناتان

انگیزهرادربشارتمشاهدهکنیم:توانیموحدتوهماهنگیايندومی

در .5 وهدفغیرتبرایجاللخدا، هدفشفقتدررهانیدنگناهکارانازعذابجاودان،
شودازطريقرهندوخداتکريممیگناهکارانازدوزخمیتقابلوتضادبايکديگرقرارندارد.

نتمامآنچهکهخدادرمسیحبرایآنهاازخودمکشوفکردهويکعملمشابه:گرامیداشت

مسیحگنجینۀ اگر است. فراهمساخته مسیحبرایايشان در آنچهخدا تمام از بودن خرسند

ارزشمندمانباشد،خداآنحرمتشايستهوبايستهرانخواهديافت،وانسانراهیبرایگريز

هاوخداشادیبهواسطۀرحمتخدا،مسیحگنجامتازرنجودردنخواهدداشت.لیکناگر

يابیم.گرددومانجاتمیريممیوابتهاجايشانگردد،آنگاهاوتک

سويهدربشارت،يعنیرحمتبرای-هایدوواينهدفبشارتاست.بههمینجهتانگیزه

رابرداريموانسانوجاللبرایخدا،يکهدفواحدومنسجماست.پسبیايیدصلیبخود

هادرتاامتبهسببآنخوشیکهدربرابرماقراردارد،زندگیخودرادرکفاخالصبگیريم

خداترّنمنمايند.

گويند،هاتوراحمدایخداقوم

گويند.هاتوراحمدجمیعقوم

هاشادیوترّمخواهندنمود.امت

(4-3:67)مزمور

                                                 
 .Desiring Godجان پایپر،  183
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7فصل





 پرستش جهانشمول با سادگی

 درونی و آزادی ظاهری


:فصلاولبهکاربردمتوضیحبدهمقصددارمدرمورددوجملهکهدر184دراينفصلپايانی

است.” پرستش غايی هدف نیست. کلیسا غايی هدف بشارت می“ ازمن را خود منظور خواهم

پرستش” د“ مسیحیان شدن جمع من منظور کنند تصور استبرخی ممکن که چرا کنم، رروشن

جلساتپرستشیگروهیويا)حتیمحدودترازاين(جمعشدنآنانوسرايیدنسرودهایروحانی

شود،بسیاردوستدارم.باشد.مناينگونهجلساتراکهحضورقدرتمندخدادرآنهااحساسمیمی

نظرمنبسیاردورشده اگربگويیماينهدفبشارتاستازمعنایمورد پراما وقتیاز ستشايم.

برگیرندهتمامزندگیاشارهانگیزودرای،هیجانکنم،بهيکامرريشهعنوانهدفبشارتصحبتمیبه

دارم.

 کننده نسبت به ظواهر يک بی اعتنايی مبهوت

کندتصورمنايناستکهپرستشدرعهدجديدبهسویچیزیعمیقاسادهودرونیحرکتمی

زندگیومراسمعبادیدارد.يکیازداليلاينامرايناستکهنمودهایعینیوظاهریمتنوعیدر

آيدواندازیارائهدادهکهدرمیانهزارانفرهنگبهکارمیکهعهدجديدبرایخدمتبشارتچشم

مینمی باشد. سکناتظاهری از مملو استهرتواند ممکن چه )اگر کنم شهامتاعالم با خواهم

دارودرعینحالاينموردهیجانزدهنباشد(کهاينسادگیعمیقوريشهایبهاندازۀمندرخواننده

يکمسیرحرکتمی نهضتاصالحاتدر با بهدرونی، عهدجديدشاهديککند. در طورخالصه

مبهوتبی براعتنايی بیشتر چه هر تاکید مقابل پرستشدر ظاهری صوَر و اشکال نسبتبه کننده

بهدرونیوقلبیهستیم.انيکتجرعنوپرستشبه
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 اقتباس شده است.برادران، ما متخصص نیستمی این فصل از اولنی کتاب جان پایپر به انم  
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 آموزۀ نه چندان صريح عهد جديد در مورد پرستش گروهی

اجازهبدهیدبااينحقیقتآغازکنمکهدررساالتعهدجديددستوراتبسیاراندکیوجوددارد

به پرستشگروهیکه به صريح به-طور ما آنچه میيعنی پرستشی جلسات اشاره-شناسیمعنوان

البتهمی اولکند. است. نداشته آنزمانوجود همايشپرستشیدر هیچگونه ايننیستکه منظور

دهدکهکلیسایاولیهنشانمی46:2گويد.اعمالسخنمی“تمامکلیسا”ازجمعشدن23:14قرنتیان

هیکلبهيکدلپیوستهمی” در میبودندودرخانههرروزه پاره نانرا کردند.ها همچنینعبرانیان“

اماديگربیشازايننیست.نکتۀقابلتوجه“ازباهمآمدندرجماعتغافلنشويم.”گويد:می25:11

اند.هايناستکهحتیدراينمواردهمرسوالنبهصراحتازانجاممراسمپرستشیسخننگفت

ایهبگذاريددراينخصوصتوضیحبدهمتاانسجاممطلبرابهتردرککنیم.درعهدعتیقواژ

)واشکالگوناگونآن(hishtahavahشد،لغتعبریکهبیشازهمهبرایپرستشبهکاربردهمی

توامبااحساسعمیقتکريموبزرگداشتاست.اينواژه]در“زانوزدن”بودهاست.معنایاصلیآن

مورد164رادرمرتبهبهکاررفتهاست.درترجمهيونانیعهدعتیقاينکلمه171عهدعتیقعبری[

اند.درمتنيونانیعهدجديدنیزهمینواژهدرتعريفپرستشترجمهکردهproskyneoبهصورت

اينکلمهدراناجیلبه185شود.بهکاررفتهاست.اماکاربردآنگاهیاوقاتموجبسردرگمیمامی

اوزانوزده،ویراپرستشمرتبه(.مردماغلبباديدنعیسیدربرابر26دفعاتبهکاررفتهاست)

مرتبه(چراکهفرشتگانوپیراناغلبدربرابرتختخدا21کردند.درمکاشفنیزمتداولاست)می

بهکار25:14طورمشخصدراولقرنتیاناند.امادررساالتپولستنهايکباروبهدرآسمانزانوزده

ثیرقدرتنبوتبهزانودرآمده،بهحضورأکهتحتتبینیمرفتهاستکهدرآنجاغیرايماندارانرامی

جماعتاعترافمی میان در يخدا رساالتپطرس، در اما ديدهکنند. چنینچیزی يوحنا عقوبو

شود.نمی

                                                 
185

به دفعات در اانجیل  proskyneoگوید در حایل که ارد و میاشاره د“ حقیقت مبهم”ترمجۀ گرهارد فردریش به فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید  هرنیک گریوین در  

شود. )مورد توان که تقریبا گفت که هیچ نشاین از آ ن در رساالت دیده منیمرتبه( به اکر رفته است اما می :0مرتبه( و در ماکشفه ) 1:مرتبه( و در اعامل ) 06)

طور ختصیص به پرستش در هیلک اشاره دارد تنها مورد از  به  proskyneinکه لکمۀ  01:::ز اعامل نقل قول لز عهد عتیق است(. به غری ا ::::0و  ::6عربانیان 

( و بلند 26:02و  12:9بینمی که حایک از بر زمنی افتادن است. موارد دیگری که به زانو زدن در حنی دعا )اعامل می 1::08را در اول قرنتیان  proskynesisاکربرد 

این دلیل حممک و ملمویس است که ”گوید گریی خود می ده است. گریوین در نتیجهاس تفاده نش prosky nein( اشاره دارند از واژۀ 1:0س ؤ واتکردن دس تها )اول تمی

proskynesis و یکبار دیگر  افتد. پرس خدا )در اانجیل( برای مهگان قابل روئیت بودبه یک عظمت قابل مشاهده اشاره دارد که پرستنده در مقابل آ ن به زانو می

 “برای خاصان خود قابل مشاهده خواهد بود هرگاه امیان اجازۀ دیدن بدهد )ماکشفه(.
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واژۀعبریبهايننکته کاررفتهدرعهدعتیقبرایپرستشایبسیارقابلتاملوچشمگیراست.

چنیناست؟چرارساالتیکهبه186جديدبهکارنرفتهاست.تقريبادرهیچیکازرساالتعهد چرا

طوريکسانازايناند،تقريبابهمنظورياریکردنکلیسادررسیدنبهجايیکهبايدباشدتحريرشده

اند؟دجلساتپرستشیتعلیمندادهطورصريحوروشندرموراندوبهواژهاستفادهنکرده

 جديد پرستش“ مکان”عيسی، 

تواندرنحوۀبرخوردعیسیبامقولۀپرستشدرطولکنمپاسخاينپرسشرامیمنتصورمی

می را پرستش[ ارتباطبا ]در مهمترينبیاناتاو يافت. تعالیماو زندگیو يوحنا 24-21:2تواندر

اندتوجهوبودهمشاهدهکرد.اماپیشازآنکهبهاينآياتنگاهکنیم،بهچندنکتۀديگرکهمورداشارها

عنوانمثالنگرشاونسبتبهساختمانهیکلکهمکاناصلیپرستشبرایقوميهودخواهیمکرد.به

بود،انطباقیباديدگاهرهبرانمذهبیيهوددراينموردنداشت.زمانیکهريسمانیبهدستگرفتو

هاکهبراینفـْسهخاطرقربانیصرافانراازصحنهیکلبیرونراند،اعالمکردکهعملکردوینهب

“هانامیدهخواهدشدۀمنخانۀعبادتتمامیامتخان”بودهاست.-“هاتمامیامت”عبادت-عبادت

هایيهودبهامکانارتباط(.بهعبارتديگر،اوتوجهخودراازاعمالظاهریوقربانی17:11)مرقس

صیهمهمردمباخدامتمرکزساخت.شخ

او-زديگردرموردهیکلفرمودوبهنگرشمذبحسپسدوچی محوریدرپرستشاشارهکرد.

اينقدسراخرابکنیدکهدرسه”(؛و6:12)متی“دراينجاشخصیبزرگترازهیکلاست”فرمود:

داشت خواهم پا بر را آن روز “ موجبمرگاو19:2)يوحنا تنها هیکلنه ايننگرشنسبتبه .)

دهدکه(.همینامرنشانمی14:6(،بلکهعاملمرگاستیفاننیزشد)اعمال29:15و58:14)مرقس

چقدراينموضوعاهمیتداشتهاست.

اونقطۀ“دراينجاشخصیبزرگترازهیکلاست.”عنوانمعبدحقیقیمعرفیکرد:عیسیخودرابه

به ويژه به بود، اهدافوجودیهیکل تمام کمال مکان”عنوان مسیرمالقات“ او خدا. با ايمانداران

سویتجربه ظاهریبه و اعمالمحدود به توجه از خودشدرپرستشرا روحانیکه ایفردیو

بايستمحدودبهساختمانونظامقربانیباشد،بلکهبايدمرکزيتآنقرارداردتغییرداد.پرستشنمی

کردهقراربگیرد.حورعیسایقیامحولم
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 گاه کنید.ننویس قبل به زیر  
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 کنداز قيد مکان و صوَر ظاهری آزاد میعيسی، پرستش را 

24-21:4طورواضحدريوحناآنچهعیسیدرموردمفهومپرستشدرصحنهیکلانجامداد،به

استفاده-واژۀغالببرایپرستشدرعهدعتیق-proskyneoشود.اودراينجاازکلمۀمشاهدهمی

ایظاهریونماديناست.آنگاهاوهمینمعنادهدکهاين]پرستش[مملوازمعنکردهاستونشانمی

کند.زندرکناررابهيکمفهوماساسادرونیدرمقابلظاهری،وفراگیردرمقابلمحدود،مبدلمی

گويد:چاهآبمی

گويیدکهدراورشلیمجايیاستکهکردندوشمامیپدرانمادراينکوهپرستشمی

]عبارت نمود. عبادتبايد آن واژۀدر اينجا پرستشدر برایعبادتيا رفته کار به

درعهدعتیقاست.بهمحدوديتمتصوردرذهناوتوجهکنید.[proskyneoمتداول

آيدکهنهدراينکوهونهدرایزنمراتصديقکنکهساعتیمی”عیسیبدوگفت:

(21-21:4)يوحنا“اورشلیمپدرراپرستشخواهیدکرد.

وعاصلیموض“مکان”کند.هایآنآزادمییپرستشراازقیودظاهریومحدوديتدراينجاعیس

دهد:سپسادامهمی“.نهدراينکوهونهدراورشلیم”نیست

آيدبلکهاآلناستکهدرآنپرستندگانحقیقی،پدررابهروحوراستیلیکنساعتیمی”

خودراطالباست.خداروحاستپرستشخواهندکردزيراکهپدرمثلاينپرستندگان

(24-23:4)يوحنا“بايدبهروحوراستیبپرستد.کندمیوهرکهاوراپرستشمی

انتظارمی آنپرستشحقیقیکهبرایعصرآينده رفت،دراينجايکعبارتکلیدیوجوددارد:

 بود: رسیده راه از می”اکنون ساعتی بلکهلیکن آينده[ ]عصر استآيد من[.اآلن ]در که“ آنچه

مشخصمیفرا حال زمان در را آينده پُرجالل عصر در پرستشحقیقی استکهرسیدن اين کند،

در”محدودبهمکانيااشکالظاهرینیست،بلکهچهدراينکوهوچهدراورشلیم،پرستشراستین

187شود.انجاممی“روحوراستی

البتهپرستشدر188کند.ایآزادمیاهریومنطقهراازآخرينبقايایقیودظproskyneoعیسی

اماعیسیتصريحداردکهاينهمان ازنمادهایظاهریاشتباهنیست، استفاده يکمکانخاصوبا

                                                 
ی گوید که ماکن حقیقبه جای آ نکه زایران برای اجنام پرستش جمبور به حضور در یک ماکن مشخص ابش ند عییس می”گوید: در ادامۀ زیرنویس قبل، گریوین می 187

ای پرستشی که وابس ته به ماکن و اعامل ظاهری بود برداش ته شده و جنبۀ  proskyneinاست. مهچننی  oxymoronپرستش ، در روح و راس یت است: این یک 

 ـــ فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید.‘“ روح و راس یت’نویین آ شاکر شده است: 
را به اکر نربده است. اما من این واژه  proskyneoعبارت  حصبت نکرده است و ذلا به احامتل قوی دقیقاً من متوجه هس مت که عییس اب زن سامری به زابن یوانین  188

خواست در مورد را اب وفاداری در حامیت از آ چنه عییس می proskyneoرا اس تفاده کردم چون ترمجۀ یوحنا از مقصود عییس اکمال مهنی است و خود او لکمۀ 

 رده است.پرستش بیان کند به اکر ب
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پرستشمی پرستشمیچیزینیستکهپرستشرا آنچهپرستشرا اتفاقیاستکهدرسازد. سازد،

بااشکالظاهریباشدوچهنباشد.خاصهمراهدهد.حالچهدرمکانیرخمی“روحوراستی”

بهچهمعناهستند؟“درراستی”و“درروح”امادوعبارت

بهاينمعنامی“درروح”من باشدوالقدسمرتبطمیگیرمکهپرستشحقیقیباروحرا

در”اساسايکرخداددرونیوروحانیاستنهيکپديدۀظاهریوجسمانی.همچنن

راستی “ واينگونهتلقیمیرا قباليکديدگاهصحیحازخدا کنمکهواکنشیاستدر

189شود.توسطاينتلقیونگرشصحیحبهخداهدايتمی

وتجلیاتنمادينرانفیاين،عیسیباقاطعیتهرگونهضروریدانستنارتباطمیانپرستشبنابر

کند.می

جويندوبهلبهایهایخودبهمنتقربمیباناينقومبهز”گويد:ايناستمقصوداووقتیکهمی

(.9-8:15)متی“کنندکنندامادلشانازمندوراست.پسعبادتمراعبثمیخويشمراتمجیدمی

بی و بیهوده پرستشْ باشد، دور خدا از فلب که مشخصۀزمانی قلبی تجربۀ بود. خواهد معنا

ناپذيرومهمپرستشاصیلاست.اباجتن

 ليل واژۀ اصلی عهد عتيق برای پرستش کنار گذاشته شده است؟به چه د

استفادهاز اجازهبدهیدبهعقببرگرديمودوبارهنگاهیبهپرسشقبلیخودداشتهباشیم:چرا

ــــدررساالتپطرس،يعقوب،يوحناproskyneoلغتاصلیومهمعهدعتیقبرایپرستشــــ

 کنارگذاشتهشده برایمنفکرمی191است؟وپولستقريبا مذکور کنمکهعلتايناستکهواژۀ

اين نماياندنجنبۀدرونیوماهیتروحانیپرستشحقیقیبهاندازۀکافیواضحورسانبودهاست.

طورمشخصحاملبارمعنايیمربوطبهمکانوصورتظاهراست.اينکلمهدرارتباطبابهلغتبه

کهدرمقابلآنزانوضورمشهودوقابلرؤيتشخصياچیزیبودزانودرآمدنشخصدربرابرح

شد.زدهمی

می زانو حضورش در که کسانی برای عیسی اناجیل، کلمۀدر لذا و بود رؤيت قابل زدند،

proskyneoطورمعمولدراغلبدراينرابطهبهکاررفنهاست.درکتابمکاشفهعملزانوزدنبه

شود.بههمینجهتانويادرمقابلخداياندروغینبررویزمینانجاممیبرابرتختخدادرآسم

                                                 
 .Desiring Godجان پایپر؛  189
190

[(. 1:1و مرقس  8::9کنند. ]میت است که دو مرتبه در اانجیل اس تفاده شده است )عبادت مرا عبث می sebomaiواژۀ دیگری که برای پرستش به اکر رفته  

(. عدم اکربرد این 2::01کند )اعامل مورد که به بت پرس تان ارجاع می و هشت اب نزی در اعامل به اکر رفته که مهواره به غری هیوداین خدا ترس اشاره دارد جز یک

 کنند.ای اشاره میبه مرامس عبادی کنیسه sebomaiو  proskyneoواژه در رساالت قابل توجه است. شاید دلیل عدم اس تفادۀ رسوالن چننی اشد که 
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proskyneoبهدفعاتدرمکاشفهاستفادهشدهاست.امادررساالتشرايطکامالفرقدارد.عیسی

درآنجاللپُرشکوهومشهودخودحضورنداردتابتواندرمقابلویزانوزد.درنتیجهکلیسایاولیه

وردباپرستشبهمعنایدرونیوروحانیآنگرايشداشتنهامورظاهریوسکناتبدنی.دربرخ

نگريست.نهمحدوديتمکانیآنمیهمینطوربهجنبۀفراگیرو

 واژگان نامحدود و غير رسمی برای پرستش

مکانیعهدجديدنسبتبهچگونگی-ترديدننگرشفراکیدبراينامروبهمنظورواضحدرتأ

کنیم.بردتوجهمیرستش،بهبرخیکلماتديگرکهپولسدرارتباطباپرستشعهدعتیقبهکارمیپ

(،کلمۀproskyneoترينلغاتبهکاررفتهدرترجمۀيونانیعهدعتیق)بعدازعنواننمونهازرايجبه

latreuoبیشازنُهباروهموارهدرترجمۀفعلعبری191است(،abadکهبهبهکاررفت)طورهاست

معنای خدمتکردن”معمول “ خروج در که چنان می24:23دارد سجده”خوانیم را ايشان خدايان

“[(منما.latreuses“]خدمت)”

کندکهایعملمیگونهبَرَد،بهزمانیکهپولساينواژهرادرارتباطباپرستشمسیحیبهکارمی

وروحانیيقینکنیمهدفاوشکلظاهریومحدودۀ نامحدود يکتجربۀ از بلکه مکانینیست،

عنوانپرستشکند.درواقعاوتقريباتمامزندگیراوقتیکهباروحمستقیمهمراهباشد،بهصحبتمی

می نگاه رومیان مثالدر می1:9کند. اظهار پسرش”دارد: روح به را او خدايیکه ]ياخدمتزيرا

میlateuoپرستش کنم.[ “ در مسیحیراستینمی3:3فیلپیان ارتباطبا در ”گويد: را روحخدا در

هایخودبدن”خواهدکهازمسیحیانمی1:12اودررومیان“کنیم...برجسماعتمادنداريم.عبادتمی

“شمااست.معقولراقربانیزندۀمقدسپسنديدۀخدابگذرانیدکهعبادت

کند،سعیدارداينمعنارامنتقلسازدپرستشاستفادهمیحتیزمانیکهپولسازواژۀعهدعتیق

کهذهناواساسامتوجۀپرستشظاهرینیست،بلکهتجربۀدرونیوروحانیرامدنظردارد.بههمین

بیند.مظهرتجربۀدرونیپرستشمیجهتاستکهاوتمامزندگیرا

شودکهباهیکل،مراسمعتیقديدهمیدرعهدجديدموردمشابهديگریدراستفادهاززبانعهد

تمجیدوشکرگزاریلب )عبرانیانقربانیونظامکهانتیدرارتباطاست. (وهمچنین15:13هایما

 )عبرانیان زندگیروزانه نیکدر به13\:16اعمال پولس( است. شده نامیده قربانیبرایخدا عنوان

 را ]پرستشی[”خدمتخود کهانتی نواي“خدمت و را ]”مانان مقبول پرستشهديه [در خواندمی“

                                                 
ابشد و پنج مرتبه در عهد عتیق یوانین به اکر رفته است. پولس دو ابر از آ ن اس تفاده یم abodahاست که ترمجۀ امس عربی  latreiaحالت امس در این فعل،  191

 (.0:::( و یکبار در اشاره به زندگی مس یحی )رومیان 1:9کند. یکبار در ارتباط اب پرستش عهد عتیق )رومیان می
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عطر”فرستادند(اوحتیهداياینقدیراکهکلیساهابرايشمی17:2همچنینفیلیپیان16:15)رومیان

(.پولسازمرگخودبه18:4نامد)فیلپیانمی“خوشبویوقربانیمقبولوپسنديدۀخدا]درپرستش[

192(.6:4سؤکند)دومتیموتايادمی“هديۀريختنی”خاطرمسیحباعنوان

 پرستش را درونی سازيد، آنگاه ظواهر زندگی شما را در بر خواهد گرفت

ایوفاقدنمادهایظاهریاستباقدرت،پرستشدرعهدجديدآشکاراغیرسازمانی،غیرمنطقه

ساخت،نهفقطدرتمامیاشکالتشريفاتی،رسمی،مکانیوصوَرظاهریراتغییردادوآنراقلبی

وزوهرزماندرتمامطولزندگی.جلساتيکشنبه،بلکههرر

پسخواه”ايناستآنمعنايیکههنگاممطالعۀمتونیازايندستبايدبهخاطرداشتهباشیم؛

وآنچه”(؛31:11)اولقرنتیان“بخوريدخواهبنوشیدخواههرچهکنیدهمهرابرایجاللخدابکنید

در کنیدکنید شکر او وسیلۀ به را خدایپدر و بکنید عیسیخداوند نام به را فعلهمه و “قول

(.اساسپرستشايناست:عملکردنبهطريقیکهارزشواعتبارقلبیبرایجالل17:3)کولسیان

به اشاره تبیینپرستشبدون در را برجسته اينعباراتبزرگو عهدجديد منعکسکند. را خدا

گرزندگیهستند.د.اينهاتوصیفبَرَرستشیبهکارمیجلساتپ

سفارشمی ما پولسبه که زمانی حتی که شويد”کند پُر روح از “ هیچ21-18:5)افسسیان ،)

بهجهت”و“پیوسته”عبارتاستاز21ایبهزمانيامکانجلسهندارد.عبارتکلیدیدرآيۀاشاره

(.شايداين16:3)کولسیان“هبهجهتهرچیزخدارا...شکرکنیدپیوست”فرمايد:؛همچنینمی“هرچیز

بدهی انجام پرستشی جلسۀ هر در بايد که باشد کاری چیزیهمان اين اما پولسم. که نیست

بهسویپرستشیعمیق،ريشهمی بارقلبیاوايناستکهمارا دار،درونی،وخواستبهمابگويد.

چهمهماستمارادربرگیرد،هدايتکند.مکانونمادهااساسنیستند.آنچنانفراگیرکهتمامندگی

باشد.روحوراستیمی

 شده و خالص انگيزۀ اصالح

بهخصوصدر آنتسلطداشت، بر و شکلداد اصالحاتسنتیرا اينهمانعاملیاستکه

ایقلبیوعاریشاملتجربهایخودهاووارثانشان.پرستشدرنمایاصلیوريشهارتباطباپیوريتن

                                                 
، (8:0گردد )اول پطرس ین تقدمی میهای روحاشود که در آ ن قرابیندیده می“ هیلک”عنوان  یک مورد مشابه دیگر در ارتباط اب تصویر قوم خدا )بدن مس یح( به 192

دهد نشان می 6:6:(. دوم قرنتیان 9و8:0و متام اعضای آ ن اکهنان مقدس هستند )اول پطرس  ،(00-0::0آ جنا ساکن است )افسس یان خدا از طریق روح خود در 

ابش ید چنانکه خدا گفت زیرا شام هیلک خدای یّح می”وان یک قوم متحقق شده است نه در خدمات خاص. عن که امید عهد جدیدی حضور خدا اکنون در لکیسا به

 “که در ایشان ساکن خوامه بود و در ایشان راه خوامه رفت و خدای ایشان خوامه بود و ایشان قوم من خواهند بود.
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اينگونهتوضیخ ژانکالونرهايیپرستشازقیدشکلسنتیرا ازظواهرومحدوديتمکانیاست.

دهد:می

نمی تشريفاتی]استاد[ انضباطظاهریو بدهیم انجام بايد جزيیاتآنچه خواستدر

هيکشکلرابرایخواستکديدونمیهارامیتجويزکند.)چوناوازقبلکمالزمان

تعلیمندادچوناين اوهیچچیزخاصی]دراينمورد[ تماماعصاردرنظربگیرد(...

مختلف طرق به بايد که بنایکلیسا برای نه و براینجاتضرورتندارند، چیزها

هایهماهنگبارسومهرملتوهرزمانانجامگیرد.تغییردادنيامنسوخکردنروش

ريزیيکچیزنوين،مناسبونمزيتمورداحتیاجکلیسا(واهتمامبهپیعنواسنتی)به

گذاریرحمیبهبدعتکنمکهنبايدعجوالنهوبابیشايستهخواهدبود.منتصديقمی

همبرایيکدلیلناکافی.برایآنچهممکناستصدمهبزندياتهذيبمتهمشويم،آن

اگرمااجازهبدهیممحبتماراهدايتکندکند،محبتبزرگترينداورخواهدبودو

193همهدرآرامشوامنیتخواهیمبود.

می اظهار مکان قید پرستشاز خصوصرهايی در لوتر برنامۀ”دارد: از بايد .... پرستشخدا

زمانبندیشدهومدونآزادباشد.دراتاقخصوصی،درطبقۀپايین،طبقۀباال،درمنزل،خارجازخانه،

همهجاوباتمامافراد،ودرهرزمان.کسیکهچیزديگریبهشمابگويددروغگواست،بههماندر

هاسادگیدراجرایمراسمعبادی،معماریوموسیقیراپیوريتن194“اندازهکهپاپوشیطانهستند.

گويد:چنینمیطورخالصههاوعملکردآنانبهکردند.پاتريککالینسوندرموردپیوريتنرعايتمی

وقفهبرایاهدافنیکویزندگیيکپیوريتنازيکنظرپرستشمداومعملیبودکهبهصورتبی”

195“شد.هایمذهبی،شخصی،خانوادگیوعامالمنفعهپیوستهتازهمیگرفت؛وبافعايتخداانجاممی

ندندوآنرابسیارسادهنگاهخوامی“هامجمعخانواده”هاکلیسایخودرايکیازداليلیکهپیوريتن

حانیودرونیپرستشدرکالمبود.داشتند،بازگردانیدنتوجهازمکانفیزيکیبهماهیترومی

 کيد عميق بر بُعد درونی، روحانی بودن پرستشأت

يک استنباطمنايناستکهدرعهدجديدنسبتبهاشکالظاهریواماکنخاصپرستشی،

اغماضوجوددارد.درعینحالبرجنبۀدرونی،روحانیبودنتجربۀپرستشکهاعتنايیغیرقابلبی

افزايد.اينتاکیداتدرزماناصالحاتدوبارهفارغازقیدوبندگستردهدرزندگیباشدبهشدتمی

                                                 
 .0جدل  مذهب مس یحیت. ژان اکلون؛ هنادهای 193
194 Ewald .M. Plass 2جدل  گویدچه می لوتر. 
 ها و واقعیت آ انن.پیورینتمقدسنی دنیوی، لیالند ریکن؛  195
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يکیازموردتوجهقرارگرفتندودراظهاراتپیوريتن هادراصالحاتسنتیبهوضوحديدهشدند.

کتابراهنمایجلساتپرستشیداليل عهدجديد ايناستکه عهدجديد برایاينپیشرفتدر

اندازی]وسیع[برایبشارتدرمیانهزارانگروهقومیمختلفدرسرتاسرجهاننیست،بلکهچشم

گروه چنین در جنبهاست. واقعیتدرونیهايی اما بود، خواهند متنوع پرستشبسیار ظاهری های

وراستی،زمینۀمشترکآنهااست.دنمسیحدرروحارزشمندبو

 اصل و بنيان پرستش درونی چيست؟

درونیو اصیل، عمیق، اينتجربۀ بنیاد اساسو استکه توجه اکنونطرحاينپرسششايان

تواناينتجربهرادرجلساتگروهیونامیم،چیستوچگونهمیمنحصربفردکهآنراپرستشمی

نیززندگیروز اقناعانهابرازکرد؟پاسخمنايناستکهبنیانحیاتیوغیرقابلاجتنابپرستشرا
 برمیتشکیلمیبودندرخدا در زندگیرا ابعاد دلیلاينکهپرستشتمام ايناستکهدهد. گیرد،

گیرد.چهبیشتردرخداانگیزهمیشئوناترفتارمسیحیانازتشنگیبرایاقناعهر

دلیلعمدهبهعبارتديگ عنوانيکجلسۀگروهیازيکایکهپولسرسولمیانپرستشبهر،

عنوانالگویزندگیروزانهازسویديگر،تفاوتاندکیقايلشدهايناستکههرسو،وپرستشبه

ایوعمیقکههماناارجنهادنوگرامیداشتنارزشمندبودندوريشۀواحدیدارند،يکارزشريشه

یحواشتیاقبرایشناختبیشتراواست.انگیزهبرایسرايیدنيکسرودروحانیوانگیزهخدادرمس

-جهتمالقاتبايکشخصهمسانهستند:کسبخشنودیدرخداوتشنگیبیشتربرایخودخدا

عورضامندیهرچهبیشتردرخدا.نیازمبرمبهتجربۀاقنا

امآنهاراروشنوواضحتوضیحبدهموبهسعیکردهمنسالهادربارۀاينامورمطالبینوشتهو

کتاب “فیضآينده”هایخصوصدر خشنودیخدا”، “ يافتنخويش”و جالل به از“اشتیاقخدا ،

مقدسیازآنهادفاعکنم.بدينجهتدراينقسمتيکتوضیحاجمالیخواهمداشتتاديدگاهکتاب

 بشارتبسیارمهماستنشانبدهم.دمتمقدسیديدگاهخودراکهبرایخريشۀکتاب

پاياناودرخودشدارد.کنم.اشتیاقوتشنگیمابرایخداريشهدرشادیبیمنباخداآغازمی

سرچشمۀنیازمابرایاقناعدرجاللخدا،اشتیاقخودخدابرایشناختهشدنواعالمشدنجاللش

امت میان در آشکار حفظو نسبتبه خدا است. درها که آنچه تمامی خودشدر ساختنجالل

نهايتمتعهداست.ودراينتعهد،ماشاهدغیرتومحبتورضامندیاودهد،بیآفرينشانجاممی

ایهدفمندعملگونهازجاللخودشهستیم)چنانکهدرفصولاولوششمبررسیکرديم(.خدابه

(،تجسم6:43-7(،خلقت)اشعیا6-4:1)افسسیانمنانؤاواعمالیهمچونامنیتپايدارمکردهاست.
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(ونقطۀکمال)دومتسالونیکیان11-11:1س)فیلپیان(،تقد25:3-26ّ(،کفاره)رومیان9-8:15)رومیان

(رابرایآشکارکردنارزشوجاللخوددرجهانانجامدادهاست.بهبیانديگر،خدامملواز11:1

جاللخويشمی میرضامندینسبتبه شدنجاللخود وقفشناخته را قوتخود و کند.باشد

اندتاآفرينشجهان،تاريخنجاتونقطۀکمالهمۀامورازغیرتعظیمدرقلبخداسرچشمهگرفته

تمجیدگردد.درجاللخودشکامالًهاازطريقشناسانیدنجاللخودوستودهشدندرمیانامت

جاللخودش از رضامندیخدا اگر خودشاما از خشنودیاو آيا باشد، او اعمال هدفتمام

اساسومبنایرضايتمادراونیست؟اينگونهنگاهکردنبهموضوعراهگشایرسیدنبهکُنهمطلب

نیست.برایرسیدنبهقلبموضوعبايدبپرسیمکهچرابرایخداتمجیدکردنخودشمطبوعاستو

ررضايتخداازخودشسهیمبشويم؟ادچرااساسوبنیانپرستشايناستکهم

 چطور سی. اس. لوييس به من کمک کرد تا بهتر ببينم

درپاسخبهاولینپرسشکهچرابرایخداتمجیدکردنخودشمطبوعاستوهمهچیزرابرای

درفکرجاللخودشانجاممی آنزمانمنعمیقا لويیسبهکمکمنآمد. اس. سخنانسی. دهد،

فرمايدهدفخداازانجامهرکاریايناستکهمابودمکهمی14،12،6:1لسدرافسسیانبیاناتپو

جاللاوراستايشکنیم.دريافتمکهلويیسدراوايلايمانخودبااحکاممرتبطباپرستشخدامشکل

نظراوايناحکامبیهودهبودند.داشت.به

باشند.دراينجاآنچهراکهاود،بلکهمعرفمحبتخدامیپیبردکهنهتنهابیهودهنیستنامابعداً

کنید:درککردهبودمالحظهمی

ترينحقیقتآشکاردرموردپرستش...بهنحوغريبیازآنرويگردانبودم....منمهم

طورخودانگیختهبهسویستايشرواناست.هرگزتوجهنکردهبودمکهتمامشادیبه

ستايند،خوانندگاناشعاراحاطهشدهاست.عشاقمحبوبانخودرامی...دنیاباستايش

رویمی پیاده کسانیکه و را، خود عالقه میمورد را سبز فضاهایسر ستايند.کنند

اسب هنرپیشگان، ظروف، شراب، هوا، و آب دانشکدههمینطور کشورها،ها، ها،

رهایناياب،حشراتکمیاب،وها،تمبها،کوهستانهایتاريخی،فرزندان،گلشخصیت

...مشکلکلیمندرحتیبرخیاوقاتسیاستمدارانوپژوهشگرانستايشمی شوند.

بیهوده که بود خودمان مضحکمننسبتبه ديدگاه ناشیاز ستايشخدا ارتباطبا

توانیمبهبريم،آنچهرانمیارزشمندبودنواالیانسان،آنچهراکهازانجامشلذتمی

کردم.میماارزشداشتراانکارامشکمککنیموهرچیزديگریکهبرایانج
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بريمچراکنمماازستودنآنچهبرايمانموجبنشاطوشادیاستلذتمیمنفکرمی

کنندۀشادیاست.وايننقطۀاوجاست.کهستايشصرفابیانکالمینیستبلکهکامل

خنبگويندخارجازنزاکتنیست.شادمانیتااينکهعشاقپیوستهاززيبايیيکديگرس

196وقتیبیاننشودکاملنیست.

بهعبارتديگرستايشصادقانهوبرخاستهازقلب،يکشادیتصنعینیستبلکهاوجشادمانیو

ايشبیاننشود،کاملنخواهدهاتاوقتیبازبانتحسینوستنشاطاست.لذتبردنازبرخیزيبايی

بود.

گويددوستدارد،پسبدونترديدآنچهراکهمقدسمیگرخدامارابهطريقیکهکتابوحال،ا

بنابرايناگرخدامارادوستدارد،خوداوست.دهدوبهترينبرایمابرایمابهترينباشدبهمامی

-درخداپسبايدخودرابرایشادیمابهمابدهدونهچیزیکمترازآنرا.وچنانچهشادمانیما

توانددوستداشتنیتازمانیکهدرستايشابرازنشودناکافیاست.پسخدانمی-يعنیاقناعمادرخدا

ستايش بیباشداگرنسبتبه ستايشکنیم،هایما را او که بود حکمنکرده ما به اگر اعتنايیکند.

توانستدوستداشتنیجهتنمیاينتوانستبهمافرمانبدهدکهدراوتمتعببريم.وازبنابرايننمی

باشد.

ازخودشآنچهازاينبحثدرمی برای-يابیمايناستکهتمجیدکردنخدا کههرکاریرا

عملینامطبوعنیستبلکهتنهاراهی-دهدآشکارساختنجاللخويشوجلبستايشماانجاممی

شتهشود.توانددوستدایجاللمیاستکهخدایاليزالوصاحبتمام

دهددرآنرضايتوشادمانیکهاودربزرگترينموهبتمحبتاوايناستکهبهمااجازهمی

شکلبهزبانستايشابرازکنیم.خودشداردسهیمشويموسپسآنرادربهترين

احکامیکهبهمامی بهدفعاتدراحکامکالماوبیانشدهاست. درخداوندمحبتخدا گويند:

(،خداوندراباشادمانیخدمتکنید)مزمور4:37عببريد)مزمور(،درخداتمت4:4ّشید)فیلپیانشادبا

2:111 )مزمور کنید وجد خداوندشادیو در 11:32(، که اينوعده بیان و کمال”(، تو بهحضور

(.11:16)مزمور“هاتاابداآلبادخوشیاستوبهدستراستتولذت

 ا، قدردانی از تمام ارزش خود اوست حتی قبل از ستايششادمانی و تمتع در خد

رساندکهرضامندیدرخدابنیانمؤلفۀديگریدراينبحثوجودداردکهمارابهايننتیجهمی

پرستشاست)نهکلیّتآن(.منابتدابهلحاظمنطقیوسپسبهشکلتفسیریبهآنخواهمپرداخت.
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باشندونهصرفاًهاازنقطهنظرمنطقیاگرستايش اوجشادمانیمادرخدا آنگاهیما يکضمیمه،

به اينکه حتیپیشاز اينشادی، باشد. او بايدقدردانیاز فینفسه خدا در شکلتمجیدشادیما

توانستیمبهدرونقلبخودنگاهیبیندازيم(ازشايستگیکاملخدا.جاریشود،بازتابیاست)اگرمی

دانیمکهابرازخرسندیشود.ماازراهتجربهمیازطريقشادمانیمادراو،تکريممیبدينمعناکهخدا

ازحضوريکشخص،مبینتکريمنمودناواست.اماقرارگرفتندرکناريکنفربااحساساجبارو

کهمايابدتوانچنیناستنباطکردکه:خدازمانیدرماجاللمیالزامنشاناحتراماونیست.پسمی

وازآنجاکهپرستشبه دراوبجويیم. طوراساسیشاملتجربۀتجلیجاللخدارضامندیخودرا

مادرخدااستواراست.است،پسبنیانپرستشبراقناعورضامندی

برحسبانتظاروامیدمن...”گويد:پولسمی21-21:1مقدسنگاهکنیم.درفیلپیانحالبهکتاب

نجاللخواهديافتخواهدرحیاتوخواهدرموت.زيرامرازيستنمسیحاستومسیحدربدنم

نفع. مردن می“ پولسجالل بدن در مسیح چگونه استکه اين بحثسوال پرسشبا اين يافت؟

پولسرسولچگونهمی اوپرستشمرتبطاست. نشانبدهد؟ بدنخود در توانستارزشمسیحرا

بنابراينمردنجسمراهی“خواهدرحیاتوخواهدرموت”حخواستارتکريمنمودنمسی خودبود.

امااينسخنچهمعنايیدارد؟چگونهمی توانمسیحرادرمرگخوداستبرایجاللدادنمسیح.

جاللداد؟

انتظاروامیدمنايناستکهمسیحدرمرگمن”گويد:دهد.اومیمی21پولسپاسخرادرآيۀ

عنوانمنفعتخودتجربهکنم،بهعبارتديگراگرمرگرابه“مردنبهنفعمناست.زيراجالليابد

می اينجا در مرگموجبجاللمسیحخواهدشد. اوآنگاه شويم؛ آشنا پولسبیشتر افکار توانیمبا

گرددومندرعمقوجودمناراضیجاللمسیحدرموتمنآشکارمی”خواهدچنینبگويد:گويیمی

بهن مسیحرا اما دستبدهم از چیزهایزمینیرا تمام که عالییستم بهترين]پاداش[عنوان ترينو

سازدکهمرگآشکارمی23همچنیندرآيۀ“بدستآورم.بنابراينمرگبرایمنمنفعتکاملاست.

زيرااينخواهشدارمرحلتکنموبامسیحباشم”برایاوبهمعنایمشارکتنزديکتربامسیحاست:

بسیاربهتراست. ایبهتربابنابراينمرگازآنجهتمنفعتاستکهامکانبرخورداریازتجربه“

سازد.ماحصلنگرشتفسیریايناستکهنجاتمسیح،فراترازتمامآنچیزهايیمسیحرافراهممی

رسندیمادربخشعظمتوارزشمسیحاست.میزانرضايتوخدهیم،تجلیدرمرگازدستمی

درمااوهنگامیکهمی اوزمانیبیشترينجاللرا بستهبهمیزانتکريماودرمرگمااست. میريم،

ببینیم،چهدرحیاتوچهدرمرگ.يابدکهمابیشترينخرسندیوشادیخودرادراومی
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 پس اصل و مبنای پرستش چيست؟

رمکهبنیانانکارناپذيرپرستش،درقلبتجربۀگیتفسیری(چنیننتیجهمی-ازاينبحث)منطقی

قراردارد.اينتجربهمعرفشايستگیاووماهیتياچیستیپرستشاست.بههمینرضامندیدرخدا

جنبه نمادينپرستشبیدلیلاستکهرسوالنمسیحنسبتبه نحوهایظاهریو به بودندو اعتنا

شتند.بدونداشتنقلبیخرسندوراضیدرخدا،ستايشچشمگیریبهتجربۀدرونی،روحانیتوجهدا

نمی بیند،کردنبیهودهاست.اگرپرستشحقیقیبتواندازقلبیجاریگرددکهاقناعخودرادرخدا

هایخودبهاينقومبهزبان”معنايینخواهدداشت،وکالمعیسیوقتیکهفرمود:“رياکاری”پسواژۀ

کنند]پرستشکالمی[لیکندلشان]اقناعقلبی[ازبهایخويشمراتمجیدمیجويندوبهلمنتقربمی

هدفوتهیخواهدبود.(،بی8:15)متی“مندوراست

اينجهتوقتیمی از پرستشاست”گويم: بلکه بشارتنیست، منظورم“هدفغايیکلیسا ،

توانندپرستشهستندومیجوهربیانوابرازنیست.اينجلساتبخشیازشیوۀ“جلساتپرستشی”

 واقعی پرستش  اما بشوند برگزار بلکهنباشند. نیست ظاهری اعمال نخست، وهلۀ در پرستش

راهارج روحانیبهشخصیتو گرامیداشتنوگزاریدرونیو پرستش، مسیحاست. در هایخدا

ایماتدارکديدهتکريمنمودنمسیحاست،رضامندیکاملاستازتمامآنچهکهخدادرمسیحبر

صرف ، بگیريم ناديده را اينها وقتی پرستشانجاماست. عباراتگفتاری، و ظاهری اعمال از نظر

197نخواهدشد.

                                                 
ص امی در این خصو شوند ما جتربه کردهمنظور من این نیست که مس یحیان واقعی هرگز دچار تزنل روحاین ای حیت مرحهل خشکیدن در فصول بامیری روحاین منی 197

تواند انعاکس امی میهای خود به امید در خدا آ وخیتهمراجعه کنید. حیت زماین که اب انخن Desiring Godتوانید به حبث بس یار همم سه مرحلۀ پرستش در کتاب می

گومی ( تکرمی شد چون خدا را نفرین شود )از جتربه ش باین خود میضعیفی از ارزش خدا وجود داش ته ابشد. او در مرگ اتسف ابر زین که در هتوع خود غرق می

 ن است.نکرد بلکه تسلمی بود حیت در فرایدهایش ، و امیدها در مقابل امید که این وحشت غضب نیست بلکه آ خرین ترس نفرت انگزی قبل از صبح جاودا
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 معانی ضمنی

تجربۀپرستشوتوصیفآندرجلساتپرستشیتوجه مورد معنایضمنیدر اکنونبهچهار

کنید.

يکگزينۀانتخابینیستبلکه (1 مهمطلبیدنشادیدرخدا است. هامیلیونترينوظیفۀما

بیشازآنچهکتاب مقدسیباشد،مسیحیشیفتهومجذوبيکنظاماخالقیهستندکه

دنبالشادمانیبودن، به ايناستکه آنها تصور ايمانوئلکانتاست. افکار از برخاسته

القیتمنایاقناعدرونیداشتنووقفکردنزندگیخوددرراهکسبآن،يکنقصاخ

به برایپرستشحقیقی، اينديدگاه کهاست. آناندازه به است. ويرانگر واقعمهلکو

می میاخالقیاتکانترشد رواج و پرستشمیکند میزان همان به کهيابد، چرا میرد،

توجهیياحتیهراسازدنبالاساسپرستشبرکسبرضامندیدرخدااستواراست.بی

رهرفرهنگوهاساسپرستشواصالتجلساتپرستشی)دمخالف198کردنشادمانی،

 باشد.هرشکل(می

بااظهارسخنانیازايندسترواجمی مشکل”دهند:برخیشبانانچنینتفکریرا

آيندکهچیزیبدهند،بلکهتادريافتايناستکهمردمدرروزهایيکشنبهبهکلیسانمی

آنگا اگربیايندکهچیزیبدهند، میکنند. ما توانیمزندگیکنیم.ه ايناحتماالتشخیص“

درستینیست.مردمبايدبیايندتادريافتکنند.آنهابايستباگرسنگیبرایخدابیايندو

 من”بگويند: جان ایخدا همچنان دارد، نهرهایآبشدتاشتیاق برای آهو چنانکه

درککنندباگرسنگیوتشنگیکهمردم(.وقتی1:42)مزمور“اشتیاقشديدبرایتودارد

خواهندمُردمگرزمانیکهخداراداشتهباشند،آنگاهخدابهقوتتکريمشدهاست.اين

وظیفۀشباناناستکهسفرۀرنگینضیافترابرایايشانبگسترانند.دنبالکردناقناعو

باز در را طوالنی مسیری خدا در قوّتپرستشطیرضايتخود اصالتو گشتبه

کند،چهدرانزوا،چهدريکگروهششنفرهازمشايخازبکستان،چهدريکتعمیرگاهمی

ایدرلیبريا،چهدريککلیسایبزرگآمريکاوچهدرپایچوبۀدارقبلازرسیدناجاره

.“نفع”به

                                                 
ومی که شام به گراند اکنیون عظمت خدا بروید و آ جنا در حاش یۀ آ ن خوامه بگدامن که شادماین را اب چشامن بس ته دنبال کردن معیل زاینبار و خمرب است. و منیمن می 198

ون شوید آ ن را بنش ینید، ذهن خود را به رشایط دروین معطوف کنید و انگش تان خود را روی رضابن نبض خود بگذارید. خری! این حصیح نیست. وارد گراند اکنی

نبال کردن که منظور من است. جالل ارزمشند و اقناع کنندۀ خدا اب ممترکز شدن روی جتربه بدست ببینید. در آ ن ذلت بربید. جمذوب آ ن شوید. این است آ ن نوع د

 آ ید بلکه اب مترکز بر روی جالل.منی
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دومینمعنایضمنیدراينبحثکهاساسپرستشرضامندیدرخداستايناستکه(2
ريشهطپرستشبه باشد.ور خدامحور بايد وای را خدا رجحان اين از بیشتر چیز هیچ

متجلینمی نهپول،نهشخصیت،نه-سازدکهمردمدريابندکههیچچیزمحوريتاورا

خدمت و دوستان، بازی، اسباب ورزش، سالمتی، شغل، خانواده، نه فراغت، -اوقات

قلبنمی برای رضامندی جايگزين نیاتواند راسخهای باور اين باشد. خدا به زمندشان

شودکهبااشتیاقوتشنگیبرایخدادرجلساتيکشنبه)ياموجبپرورشمردمانیمی

هرزمانديگری(شرکتکنند.آنهاديگرسردرگمنخواهندبودکهچراآنجاهستند.ديگر

نخواهندديد،هاراصرفابهصورتيکسنتياانجاموظیفهها،وموعظهسرودها،نیايش

رکاملیتخودصورتراهنزديکشدنبهخداويانزديکشدنخدادبلکهايناموررابه

بینند.بهايشانمی

دهیممتمرکزشويم،آنگاهديگرنهخدا،اگربررویآنچهکهبهجهتخداانجاممی

سرايیم؟امیطورشايستۀخدبلکهکیفیتهدايایمادرمحوريتقرارخواهدگرفت.آيابه

می خدا برای يکعطا با متناسب شايستگی به ما نوازندگان موعظهآيا آيا هانوازند؟

همچونقربانیمناسببرایخداهستند؟بهتدريجتمرکزماازاهمیتدادنبهشايستگی

خدا،به دهد.ماحتیسعیداريمسمتکیفیتعملکردهایخودمانتغییرجهتمیخودِ

يزواعمالهنریخودتوصیفکنیم.قوّتپرستشراباعباراتیمتماارزشواالو

کتاب و راسخ اعتقاد اندازۀ به چیز اساسپرستشهیچ اينحقیقتکه به مقدسی

می باشدوباورداشتاينحقیقتکهطلبیدنخشنودیورضايتعمیقوقلبیدرخدا

کیدقرارأيتخداراموردتتواندمحورشادمانیخوددراوعلتجمعشدنمااست،نمی

تواندمعرف)کهتواندجايگزينآنباشد.اعمالماتنهامیبدهد.هیچعملکردظاهرینمی

خوانیم(باشد.ماآنراتظاهرمینامیم(ياجانشینآن)کهماآنهاراجلساتپرستشیمی

می(3 خدا رضامندیدر اساسپرستش، اينبحثکه اينبسومینمعنایضمنیدر اشد،
رساندکهنقطۀاوجپرستشاستکهاصلمذکورمارابهاينمرحلهازدرکحقیقتمی

 است. او خود پسنمیدر خداست، در رضايتمندی پرستش، ديگریاگر معنای تواند

عببرم،بنابراينکارخواهمدرتوتمتّمنمی”توانیمبهخدابگويیمکهداشتهباشد.مانمی

می دهم.ديگریانجام خشنود“ خدا در واقع به ما استکه آن چنینسخنیحاکیاز

حرمتیبهخدااست.نبهمعنایبینیستیم،بلکهدرچیزهایديگرواي



 

________________________________________________________________________ 

 234-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

)منظورم جلساتيکشنبه پرستشدر مختلف، شبانان و افراد از تـَن هزاران برای

کنیمهمراهیم“پرستش”جلسۀپرستشیاست(بهمعنایچیزیغیرازپرستشاست.ما

 جمعکردنپول، پرستش”با می“ کنیمبرایمی“پرستش”کنیمبرایجذبکردنمردم،

کنیمبرایمی“پرستش”کنیمبرایاستخدامکارمندان،می“پرستش”شفايافتنقلوبمردم،

کنیمتااستعدادهاینوازندگانشکوفاشودوازاينمی“پرستش”ارتقاءروحیهدرکلیسا،

کنیمتابهفرزندانخودمی“پرستش”رصتیبرایتکمیلدعوتآنانايجادشود.ماطريقف

هاکمککنیم،کنیمتابهپايداریازدواجمی“پرستش”راهعدالتوراستیراتعلیمبدهیم،

“پرستش”ایکهدربینماهستندبشارتبدهیم،هایگمشدهکنیمتابهجانمی“پرستش”

می را مردم تا برنامهکنیم دادن انجام انگیزهجهت خدمتی های سازيم، “پرستش”مند

کلیساايجادشودوامثالاينها.کنیمتااحساسخانوادهبودندرمی

باصحبتکردنازاهدافمذکورتحتنام ،درواقع“پرستش”اگرهوشیارنباشیم،

دقانهنسبتبهخدادانیم.محبتاصیلوصادهیمکهمعنایپرستشواقعیرانمینشانمی

می خود در خويشرا کمال اساسپرستشاست( نمی)که من همسرميابد. به توانم

 واقعاًاحساسمی”بگويم: تو با بودن از وکنم اگريکغذایخوشمزه اما هستم، شاد

کند.شادیمندروجودشادیومسرتبهاينروشعملنمی“دلچسببرايمتهیهکنی.

کاملمی او میخود تهیه غذايیکه در نه همچنیننمیشود بگويم:کند. پسرم توانمبه

چنانچهقلباازبازیکردن“هاراکوتاهکنی.دوستدارمباتوتوپبازیکنم...اگرچمن”

یواداشتناوبهکاریديگرنیست.بااوخشنودباشید،شادمانیشمابهمعنا

ایآن(ممکنیاساسیوچهنمایجلسهکنمکهپرستش)چهدرمعنامنانکارنمی

استصدهاتاثیرمثبتدرزندگیودرکلیساداشتهباشد.مثالدرازدواجتاثیربگذاردو

بههراندازهکه اماهدفمنايناست: بهبودبخشد. بهخاطر“پرستش”همهچیزرا را

دور پرستش اصالت از اندازه همان به بدهیم، انجام داليل قبیل حفظشدهاين ايم.

رهاند.ادنبهداماينتراژدیمیخشنودیورضامندیخوددرخدا،ماراازافت

وسرانجامآخرينمعنایضمنیدراينبحثکهاساسپرستش،رضامندیدرخدااست،نگاه (4
رفتارتمامیمسیحیان)درهربیند.بهاينحقیقتاستکهپولستمامزندگیراپرستشمی

هر کتابفرهنگو در من است. خدا در خود رضامندی کردن دنبال از خارج سطحی(
رابه“(گرامحبت:زحمتکشیدنبرایمسیحیانلذت”يکفصلکامل)،“اشتیاقبرایخدا”
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اختصاصداده اينجمله فرمايشهایتشريح از عباراتی ذکر با را موضوع اين اينجا در ام.

کنم.میخداوندعیسیبهايجازبرایشمابازگو

 لوقا می33:12در عیسی کیسه”فرمايد: و بدهید صدقه و بفروشید داريد هاآنچه

کنمکهمناينطوراستنباطمی“بسازيدکهکهنهنشودوگنجیراکهتلفنشوددرآسمان.

بهافزايششادمانیدردستراستخداوخوشحالیباپیروانشدر“گنجیدرآسمان”

-توانیمآنرابرایخودتدارکببینیمگويدکهمید.عیسیبهمامیعصرآيندهاشارهدار

گويدبهعبارتديگرتالشکنیمکهشادیخودراباخدادرآسمانافزايشبدهیم.اومی

اين بدهیم. بفروشیموصدقه را دارايیخود تمام ايناستکه اينمقصود نیلبه راه

هاومحبتدرزندگیمسیحیاست.ماازاينیهایمادرقربانتصويریازتمامیروش

درآسمانبرایخويشذخیرهکنیم.توانیمدراينزندگی،گنجیراطريقمی

انجاممی درهرآنچه اقناعبهعبارتديگرهدفما بايدافزودنبرشادیو دهیم،

اگرما”چهدراينعصروچهدرعصرآينده.اگرکسیسوالکند:-خوددرخداوندباشد

آيابرمبنای درخداوندافزايشبدهیم، همهچیزخودراصدقهبدهیمتاشادیخودرا

پاسخبدونترديدمثبتاست.باترککردنآنچهبرايمانارزشمند“ايم؟محبتعملکرده

توانیماحتیاجاتديگرانراببینیم.هدفماايناستکهآنانارزشمندبودنگنجاست،می

ما را نندمابپذيرند،درمسیرآنزندگیکنندوبهشادیمادرآسمانملحقشوند.خدا

می میکسیعاشقخداوند که وشود ديگریارزشمندتر چیز هر از ما برای خدا بیند

گرانبهاتراست،ورضامندیمادرخداواالترينشهدنوشینوگوارایمااست.اينيکی

چرا اينکه مورد داليلیاستدر جهانتريندعوتمسرتبشارتعمیقاز بخشدر

(.35:21)اعمال“تراستدادنازگرفتنفرخنده”است.

تواننشاندادکهتمامرفتارهایمقدسی،میبنابراينمناعتقاددارمکهبهلحاظکتاب

مابايدتوسطچشیدنآزادیعمیقدرنیکويیخداوتشنگیبرایاقناعهرچهبیشتردراو

هایجمعیباهممشابههستند.مندشود.پسريشۀزندگیمسیحیوبنیانپرستشانگیزه

تواندريافتکهچرابرایپولس،پرستشچهدرشکلسادهوچهبهوازهمینجهتمی

نمی اساسی، صرفاًنحو برتواند در را زندگی تمام بلکه باشد، جلساتيکشنبه شامل

چشممی يقیناز به او گیرد. وقتیانداز است. بوده مسیحیتاشباع کُنه الهیماهیتو

سراسرزندگیماتحتتاثیربدستآوردناقناعوخرسندیخوددرخداباشد،دريک
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جلیمسیح،گنجپُرجملههمهچیزپرستشخواهدبود.باشدکهخداخودشبهواسطۀت

بهایماباشد.

،همین“،بلکهپرستشاستهدفغايیکلیسابشارتنیست”پسمنظورمنازاينکه

افتد.باشداست.هدفماايناستکهببینیماينتجربهدرمیانتماماقوامجهاناتفاقمی

کهقدرتانجیلمردگانرابرخیزاند،آنهاراازظلمتبهنوروازقدرتشیطانبهسوی

وباشدکهآ تمامقلبخودببینند. با ونجاتاورا اورا بیاوردتا نهاخیلیعمیقخدا

هایايندنیاآزادشوند.وباشدکههاولذترضامندیخودرادرخدابجويندوازترس

آنزماناستکهديگران پیرویکنند. محبتبهسویجلجتا درجادۀ عیسیمسیحرا

مازجاللوکال-اعمالنیکايشانراخواهندديدوپدرآسمانیراتمجیدخواهندکرد

لخواهدرفت.تابهجال
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گیرینتیجه


شدگانازهدفغايیخدادرطولتاريخ،حفظومتجلیساختنجاللخويشبرایشادمانیفديه

اوخواستارخشنودیقومخويشمی امتاست. قبیلهوزبانوقومو زمانیهر کهخدا باشدچرا

ابیم.متمتعشدندرخدابیشازيابدکهماکمالخشنودیخودرادراوبیبیشترينجاللرادرمامی

ابد لذتبردنازجاللخويشتا کمالخدا واالترينقدردانیازاواست. آنکهانجاموظیفهباشد،

گردد،بدينجهتخشنودیاوازاست.ازآنجاکهجاللخدادرشادمانیخدامحورقوماومتجلیمی

خبردرتمامجهانايناست.هدفخداازتمجیدخويشباشعفوشادمانیمايکیاست.بزرگترين

یخوددراو،اموریفرعینیستند.جالليافتنخويشوهدفانساندرکسبرضامند

 پرستش

ملت و شادمانیاقوام هدفبشارت، عظمتخداست. در استپس”ها خداوندسلطنتگرفته

جزيره و زمینشادیکند گردندهایبسیار )مسرور “ ”(1:97مزمور امت. ها ترنم خواهندشادیو

(.فرمانبشارتیمبتنیبرتمتعبردندرخدا،اشارهبهکمالواوجپرستشدارد.4:67)مزمور“نمود

اومصداقتظاهرورياکاریاست.زبانگشودنبهستايشخدابدونشادمانیدر

ازطريقبنابراين،پرستشنیرویپیشرانهوهدفبشارتاست.پرستشهدفبشارتاستچون

سازيم.ونیزنیرویپیشرانۀبشارتاستهارابهشادمانیدرجاللخداواردمیبشارتاستکهامت

نمی که زمانیکهچرا اينجهتتا از ارزشمندنیستبشارتداد. برایما موردچیزیکه تواندر

هاشادیوترنمخواهندتام”توانیمبگويیم:،نمی“کنمجانمندرخداوندشادیمی”نتوانیمبگويیم:

آغازوانجامبشارت،پرستشاست.“نمود.

 دعا

را اينفرايند تمام او است. انتها و ابتدا او بشارت. در مطلقخدا رجحان يعنیبرتریو دعا

تاابداآلبادجاللباد”کند.حمايتوتقويتمی زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواورا

کندچونکسی(.خدالحظهبهلحظهبرتریخودرادرجنبشمسیحیدنبالمی36:11میان)رو“آمین

واگرکسیخدمتکندبرحسبتوانايیکهخدابدوداده”کند.بخشد،جاللدريافتمیکهقوّتمی

بهواسطۀعیسیمسیحجالليابدکهاوراجاللوتوانايیتاابداآلب ادباشدبکندتادرهمهچیزخدا

(.11:4)اولپطرس“هست،آمین.
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بههمینعلتخدامقررکردکهدعاجايگاهمهمیدرماموريتکلیساداشتهباشد.هدفدعااين

تعلقدارد. استکهبهتمامآنانکهدرخدمتبشارتفعالهستند،آشکارسازدکهپیروزیبهخدا

جانبخداوند” از نصرت اما است، مهیا جنگ روز برای “استاسب ابزار31:21)امثال دعا، .)

پسدر”مقدرشدهازجانبخداونداستکهفیضرابرایجهانوجاللرابرایخدابههمراهدارد.

وهرچیزیراکهبه”(.15:51)مزمور“مراتمجیدبنمايیروزتنگیمرابخوانتاتوراخالصیدهمو

 (.13:14)يوحنا“پسرجالليابدتاپدردرالکنیدبهجاخواهمآوردؤسممنسا

نیزدرمقامنیازمندانونعمتوکفايتکاملماقرارمیدعا،خدارادرجايگاهولی دهدومارا

جاللمیمحتاجانذينفعمی خدا دردعا، گذارد. رضايتوخرسندی. کنونبهاسممنتا”يابدوما

دعاايناستکه(.هدف24:16)يوحنا“کاملگرددخوشیشماچیزیطلبنکرديد؛بطلبیدتابیابیدو

شهرتپدرومقدسیناوکاملشود.

 ترنج و مشقّ

رحمتتواز”کنیم.اوگنجمااست.خدا،سرمنشاوکمالحیاتیاستکهمادربشارتاعالممی

است حیاتنیکوتر “ وضوحخواهد3:63)مزمور هنگامیبه ارزشاو بنابراينعظمتحرمتو .)

خشیدکهمااززندگیخودبهخاطراودستبکشیم.برایماآنچهکهباخوشحالیدرراهبدستدر

نشانگرارزشمندیآنگنجاست.دهیم،آوردنيکگنجازدستمی

ارزشبیکران”کند.اماپذيرفتنرنجوزحمتبهخاطررنجکشیدنبهتنهايیچیزیراثابتنمی

کندکهثابتمی(8:3فیلیپیان“)بدستآوردنمسیح”چیزدرراهوزيانشمردنهمه“معرفتمسیح

خوشحالباشیدچونشمارافحشگويندوجفارسانند...زيرا”نهايتارزشمندوواالاست.مسیحبی

آسمانعظیماست در شما )اجر (12-11:5متی“ دامنۀ . عمقرنجما استوشادمانیبا آمیخته ما

دهد.ازدستدادنورنجکشیدنبهخاطرملکوتاشالهیقايلهستیمنشانمیارزشیراکهبرایپاد

عاهانشانگربرتریجاللخدااست.هاودخداراباشادمانیپذيرفتن،بیشازتمامپرستش

همچنینبا بلکه دعا، پرستشو نیرویپیشرانۀ فقطبا نه کلیسا که کرد مقدر بدينجهتخدا

پرداختبهایرنجبهر انکارکندو”اهخودادامهبدهد. هرکهخواهدازعقبمنآيدخويشتنرا

متابعتنمايد برداشتهمرا غالمبزرگترازآقایخودنیستاگرمرا(.”34:8)مرقس“صلیبخودرا

بَعلزَبولخواندند(.”21:15)يوحنا“زحمتدادندشمارانیززحمتخواهندداد اگرصاحبخانهرا

(.31:8)مرقس“زحمتبسیارکشدالزماستپسرانسان(.”25:11)متی“اشرادتراهلخانهچقدرزيا

هانمنشمارامانندگوسفندان(.”21:21)يوحنا“فرستمچنانکهپدرمرافرستادمننیزشمارامی”



 

________________________________________________________________________ 

 239-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

رایهابمتکهچقدرزحمناورانشانخواهمدادکهزيرا”(.16:11)متی“فرستمدرمیانگرگانمی

(.16:9)اعمال“منبايدبکشد

 آيا شناختن مسيح ضرورت حياتی دارد؟

هامطرحشوندکهآياواقعاًباشد،ممکناستاينپرسشازآنجاکهبهایپرداختیبسیارگرانمی

شدگانضرورتدارد؟اگرهدفخدادرطولتاريخاينبودهکهجاللخودرابهخاطرشادمانیفديه

توانندخدایحقیقیراباسازد،آياامکاننداردمردمرابدونبشارتبازخريدکند؟آيامردممیآشکار

قبولبخشپرستشکننددرحالیکههنوزعیسیوکارنجاتقلبیآکندهازايماننجات بخشاورا

شادمانیدرکسبتوانندانسانرابهسویحیاتجاودانیواند؟آياطبیعتوسايرمذاهبمینکرده

خداهدايتکنند؟

پاسخکتابچنانکهقبالً اينحقیقتسترگمالحظهکرديد، درعهدجديدبا مقدسمنفیاست.

بخشبايدبراومتمرکزباشد.اينحقیقتروبروهستیمکهچونپسرخداتجسميافت،ايماننجات

هایخدادریلبروعدهقوماسرائیشازآمدنمسیح،ايمانچیزینبودکههموارهآشکاربودهباشد.پ

آمدننجات )رومیانمورد متمرکزبود وامت21:4دهنده نیزدرطريق(، رفتارمیها کردندهایخود

آنايام16:14)اعمال اما هایجهالتزمان”(. اودر“ بهجهان، آمدنپسرخدا با است. شده نامیده

قرارگرفت.هدفبشارتع اطاعتايماندرجمیعامت”بارتاستازکانونماموريتکلیسا بهها
هایبشارتیبر(.ارادۀخداايناستکهبامتمرکزساختنتمامفعالیت5:1)رومیان199“خاطراسماو

محوريتپسرشعیسی،جاللخودراآشکارسازد.برتریورجحانخدادربشارتازطريقتکیهبر

مقدسقرارگرفتهاست.تاکیدکتاببخشموردعنوانمحورايماننجاتتفوقپسراوبه

 مردم يا اقوام؟

به پذيرفتناو شناختمسیحو به وابسته فرد سرنوشتنهايیهر که آنجا عنوانگرانبهاتريناز

برارزشزندگیمی استيا نفراتبازخريدشده مبشرينافزودنبرتعداد وظیفۀ بنابراينآيا باشد،

دست اقوام کتشمار بشارتمقدسمیابيافته؟ برای دعوتخدا نمیگويد عباراتیتواند در صرفا

ارادۀخدابرایبشارتايناست211هایمتضادتعريفشود.همچونافزايشتعدادنفراتدرفرهنگ

                                                 
ند ما و به حسب روح قدوسیت، پرس خدا به قّوت معروف گردید از قیامت مردگان یعین خداو ”در این منت به مس یح اشاره دارد: “ او”پُر واحض است که مضری  199

 (.8-::1)رومیان “ ها به خاطر امس او.عییس مس یح که به او فیض و رسالت را ایفتمی برای اطاعت امیان در مجیع امت
گنجانیده است که در آ ن “ قلمرو ماموریت بزرگ”فصیل را به انم به خاطر امس او: چالش نسل جدید اب بشارت هجاین دیوید دوران در کتاب خود اب عنوان  200

کمن اجیاد تغیری در ای در خصوص اتکید بیش از حد بر گروه قومی در گسرتۀ جغرافیایی بشارت ارائه کرده است. به رمغ تعامل موجود میان ما ، من تصور منیهاصالحی

سعی دارد چشم اندازی را اتیید کند خوامه توجه خواننده را به این نکته جلب کمن که آ قای دوران در کتاب خودش ام رضورت داش ته ابشد. اما میمطالیب که نوش ته

 که من منکر آ ن هس مت.
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هایزمینکههرگروهازمردمبهواسطۀشهادتدرموردمسیحقابلدستيافتنباشندوازتمامامت

ود.شايداينتوصیفازبشارتبهبزرگترينمجمعپرستندگانپُرشورپسرخداقومیبرایاوجداش

ازآن بهروشاوتعريفکرده، است.مامسئولهستیمکهبشارترا اماتصمیمباخدا منتهیشود.

اطاعتکنیم.

شدگانهدفنهايیخدادرتمامطولتاريخ،حفظوآشکارساختنجاللخودبرایشادیفديه

هاحینتمجیدجاللرقبیلهوزبانوقوموامتاست.زيبايیوشکوهستايشیکهدرتنوعامتازه

شدهاستکهاشتراکيامحدوديتترازستايشگروههمسرايانفديهشودبسیارعظیمخدانمايانمی

پُرشورازبخشاستکهخداپرستندگانیفرهنگیدارند.افزونبراين،بسیارزيبا،ارزشمندورضايت

هایقومیمتنوعدرجهانخواهدداشت.عظمتحقیقیاودرتنوعکسانیکهزيبايیمیانتمامگروه

می هایمختلفقومیازخدايانخودرويگردانستايندآشکارخواهدشد.هرچهبیشترگروهاورا

يدهخواهدشد.ابرتمامرقبايشدشوندوخدایحقیقیراپیروینمايند،برتریورجحانخد

شکندوتماماقوامگرايیرادرهممیهایقومیجهان،خداغرورقومبامتمرکزشدنبرتمامگروه

دهد.تواضعيعنیلذتبردنازفیضخداورا،ونهفقطبعضیرا،تحتفیضرايگانخودقرارمی

ترينتجربهازفیضخودمیقنهنیکويیخود.خدامارادرمسیرحرکتبهسویتماماقوامبهجانبع

رهاند.اوبدينمنظوريکقومراازمیانتماماقوامداروجودمانمیکندوازقیدتکبرريشههدايتمی

باشند،برایخويشمهیاکردهاست.کهقادربهپرستشاودرآزادیواشتیاقمی

ناپذيرمااستکهموهبتوصفبنابراينکلیسامتعهدبههمراهیباخداونددرجاللاواست.اين

يعنیجمعکردنبرگزيدگانازهرقبیلهوزبانوقومو-توانیمبااودربزرگترينجنبشتاريخمی

هاکاملشودواسرايیلنجاتيابدوپسرانسانبامشارکتداشتهباشیمتازمانیکهشمارامت-امت

پادشاهانورقوّتوجاللعظیمبه االربابنزولفرمايدوزمینازمعرفتاومملوبعنوانپادشاه

پوشانند.آنگاهبرتریمسیحبرهمگانآشکارخواهدشدوگردد،همانطورکهآبهاتمامدرياهارامی

دسپردتااوکلدرکلخداباشد.اوملکوترابهخدایپدرخواه
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گفتارپایانی





 برتری خدا در رفتن و گسيل داشتن

لرازتاماست



شود.اينعباراتعباراتیبسیارعالیدررسالۀسوميوحناوجودداردکهاغلبازآنهاغفلتمی

بهخوبیبیانمی خواهیماينحقیقتدرذهنوقلبشماکنند.مامیموضوعاصلیکتابحاضررا

يابايدبهتوانابراندازباشد.درقبالبرتریوتعالیخدادربشارت،تنهادوواکنشمیطنین ازکرد:

روندبفرستیموحمايتکنیمواينکاررابهخاطرارزشمندیخاطراسماوبرويم،ياکسانیراکهمی

می عیسیتکیه سینۀ وقتیبر کنیدکه بهسخنانيوحنایرسولتوجه بدهیم. انجام صدایخدا زد،

نیدهبود:شنیدوبهگوشخودحکمماموريتبزرگراشضربانقلباورامی

کنمکهکنم.ایحبیبدعامیمنکهپیرمبهغايوسحبیبکهاورادرراستیمحبتمی

درهروجهکامیابوتندرستبودهباشی،چنانکهجانتوکامیاباست.زيراکهبسیار

شادشدمچونبرادرانآمدندوبرراستیتوشهادتدادند،چنانکهتودرراستیسلوک

نمايند.بیشازاينشادینیستکهبشنومفرزندانمدرراستیسلوکمینمايی.مرامی

کنی،کهدرحضورکنیبهبرادرانخصوصابهغريبانبهامانتمیایحبیبآنچهمی

 شهادتدادند محبتتو بر بهکلیسا را ايشان گاه هر کنیو بدرقه خدا شايسته طور
بهجهتاسماوبیروننیکويیمی گیرند.پسهاچیزینمیرفتندوازامتنمايیزيرا

رابپذيريمتاشريکراستیبشويم.برماواجباستچنیناشخاص
سازد،قابلارزشگذارینیست.يوحنایرسولآنچهيکمردسالخوردهدرخداوندراشادمانمی

اخباریدرموردکند،بسیارشادماناست.اومعرفیمی“منکهپیرم”کهخودرابسیارسادهباعنوان

دريافتمی هیچکندکهویدرراستیسلوکمیغايوسکهيکیازفرزندانروحانیاوبود، نمايد.

درخداوند[باالترازايننیست.شادیومسرتی]برایاينپیر

چهشهادتیاينرسولپیررامجابکردهبودکهجانغايوسکامیاباست؟چهحقیقتیدرطرز

میسلوکغايوسنهف را آنها يوحنا که برخیمبشرينسیار معلوم قرار به است؟ استباته شناخته

غايوسبرخوردکردهوبهطرزخاصموردلطفومحبتاوقرارگرفتهبودند.آنانبهکلیسايیکه
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يوحنادرآنحضورداشتبازگشتهوشهادتدادهبودندکهغايوسباوجودیکهايشانبرايشغريبه

ایبهغايوسبنويسدنیکويیباآنهارفتارکردهاست.اينموضوعيوحنارابرآنداشتتانامهبودندبه

واورابهخاطرسلوکدرراستیوتداومبخشیدنبهعملوفادارانۀخودموردتشويققراربدهد.او

“نمايی.یطورشايستهبدرقهکنینیکويیمهرگاهايشانرابه”کند:بهغايوسچنینتوصیهمی

در“بدرقهيامشايعتکردن”شودکهفرستندهباشد.عبارتغايوسازجانبرسولخداوندتشويقمی

211عهدجديدنُهمرتبهبهکاررفتهاستوهربارنیزبامقولۀبشارتدرارتباطاست.

تیطسروشن در آيه تیطسمیيافتمی13:3ترين به پولسخطاب آيه اين در نويسد:شود.

محتاجهیچچیزنباشند.” درسفرايشانبهسعیامدادکنتا زيناسخطیبواپَلُسرا ازاينآيه“

تا”ایاوقاتبايدباسعیتماموکامالحسابشدهانجامشود:توانآموختکهبدرقهکردندرپارهمی

“نباشند.هیچچیزمحتاج

(مشخصاست.اين6)آيه“شايستۀخداطوربه”درنامۀسوميوحنااينسعیودقتدرعبارت

توجه5درآيه“واجب”عنوانحکمخداونداست)بهکلمۀموضوعنشانگراهمیتمشايعتکردنبه

اند.طورشايستۀخدابدرقهکنیمايناستکهآنهابهخاطراسماوبیرونرفتهکنید.(.علتاينکهبايدبه

کند.وقتیماازآنهابادعاهایخود،مبشرينرامشخصمیاسمخدا،معیاریاستکهنوعرفتارمابا

روش بسیار و وقتخود، خود، پول )به ديگر می”های کنیآنچه “ آيه حمايت5در کنید( توجه

يابد.امازمانیکهمبشرينفقطتعدادیاسمدربولتنکلیساوياخطیدرتعیینکنیم،خداجاللمیمی

اللنخواهديافت.جههستند،خداجرديفبود

بلکهيکدعوتبلندو مشغولبودنبهخدمتبدرقهبهلحاظاهمیتدررُتبۀدومقرارندارد،

اينتجلیکامیابیجانمی و طريقراستیاست. مشايعتسلوکدر راستیهمکارباشد. با کنندگان

ومشارکتیمستقیمدرطورشايستۀخدادعوتیباشکوهدرحمايتازمبشرين،هستند.بدرقهکردنبه

اهمیتاينخدمتواال است. بیشازايننمیهدفخدا ازاينجهتأتوانموردترا کیدقرارداد.

 بلکه شود، انجام ناشايست طرز به خدابه”نبايد شايستۀ را212“.طور مبشرين که کلیسايی میان

بهاوتوجوددارد.وقتیمبشرينراکنددنیايیتفمی“بدرقه”وکلیسايیکه]عالوهبرآن[“پذيردمی”

شود،ودرراستیسلوکيابد،جانماکامیابمی،آنگاهخداجاللمیکنیمطرزشايستۀخدابدرقهمی

                                                 
 .2:2:تیطس  ؛::6:دوم قرنتیان  ؛::و6::6اول قرنتیان  ؛8::01رومیان  ؛8::2ها توجه کنید: اعامل قسمت در این proempoبه اکربرد واژۀ  201
رس یدند مورد اس تقبال قرار گرفته بودند بلکه ماحیتاج آ انن )از قبیل خوراک و پول( موضوع فقط این نیست که وقیت آ هنا ”گوید می 6جان اس تات در ارتباط اب آ یۀ  202

 kalosبلکه یک معل نیکو )“ امانت”ای از مبرشین نه فقط یک اتمنی شده و به طرز شایس تۀ خدا بدرقه شده بودند .... چننی مشایعت حساب شده و س نجیده
poleseis  نا ـــ معریف، تفسری.های یوح ـــ انمه“ ( بوده است.6آ یه 
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هاستهماهنگنتمامامتکنیم.درواقعماباضربانقلبخداوهدفاوکهجالليافتندرمیامی

شويم.می

وجودنیزخدامحورانه“رفتن”يکعملخدامحورانهاست،همانطورکهفرستادنيامشايعتکردن

هرگاه”.درواقعايندوارتباطنزديکیبايکديگردارند.بهسخنانيوحنایرسولتوجهکنید:دارد

بهايشانرا بیرونرفتندوازبهجهتاسماونمايیزيراکهبدرقهکنی،نیکويیمیطورشايستۀخدا

بر“رابپذيريمتاشريکراستیبشويم.چنیناشخاصد؛پسبرماواجباستگیرنهاچیزینمیامت

تنهاگروهخاصیهستندکهبايدحمايتوبهسویمزرعۀبشارتفرستادهشوند)به طبقاينمتن،

بهجهتاسماوبیرونافتند.توجهکنید(.اينگروهکسانیهستندکه“چنیناشخاص”عبارت

مبشرکسیاستکهبهجهتاسمشايداينبهترينتوصی فازيکمبشردرعهدجديدباشد.

می بیرون امت]خداوند[ از و نمیرود، چیزی حسها حتی باشد. انگیزه نبايد مادی منافع گیرد.

دوستیصادقانه،اگرچهدرجایخودبسیارمهماست،امانبايدانگیزۀمبشرباشد.مبشربامحبتانسان

اطاعتايمان”کند.هدفبشارتبهگفتۀپولسرسول،نسبتبهاسمخداحرکتمیایعمیقوعالقه

(.5:1است)رومیان“هابهخاطراسماودرجمیعامت

هدفاينکتابفقطمحدودبهآگاهکردنشماازتعالیوبرتریخدادربشارتنبودهاست.بلکه

ازصمیمقلبوبااشتیاقیخدامحورواردعرصۀايمتاشمابیشازپیشوازآغازتاپايانتالشکرده

تمجیدکنیم. وکاراورا بلکهتاخدا جاللبدهیم، بشارتبشويد.هدفماايننبودکهمبشرينرا

 افرادديگرمتفاوتاست. عنوانمبشرويابه“رفتن”ماهیتدقیقمشارکتشمادرعرصۀبشارتبا

دهیدبهدستدوماست.اولويتاولايناستکهآنچهانجاممییتکنندهاولويبهناممشايعت“ماندن”

)اولقرنتیان بهنقطۀکمالکار33:6(وپیشبردملکوتاو)متی31:11خاطرجاللخدا نگاه (وبا

(.9:7/مکاشفه14:24باشد)متیيعنیشاملشدنهرقبیلهوزبانوقوموامت

 افرادی به اشاره برايانتدر ازديويد دارند، ذهنیتی چنین که دنیا”اصطالح مسیحی استفاده“

اندتامسیحیدنیايکازپیروانمسیحدعوتشدهتوانمبشرنامیداماهریرانمیهرمسیح213کند.می

باشند.مسیحیدنیاکسیاستکهمجذوبومفتونجاللخداوشکوهاهدافجهانشمولاوباشد،

نراباهدفخدادرراستایآکندهشدنزمینازجاللاوبهمثابهپُرگیردخويشتچنانکهتصمیممی

ازآب)حبقوق انجاممی14:2شدندرياها هرآنچهمسیحیدنیا پیونددهد. تفکرو( با دهدهمراه

دعایپُرشور است. قبايلجهان تمام میان در ملکوتاو استقرار و نگرشحفظقداستاسمخدا

                                                 
203

 .”?In the cap: What it meanse ho be a world Christian“دیوید برااینت؛  
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ايناست: قوم”مسیحیدنیا حمدگويندایخدا را تو جمیعقومها حمدگويند. را تو ها )مزمور“

افرادیباشیمکهمشايعتمی7:63 بنابراينچهدرزمره آنانکهمی(. روندباشیم،کنیموچههمراه

همگی اينبندگردانعهدعتیق، سرايیدن بیايیدهنگام و باشد؛ بشارتبرتر در بگذاريمجاللخدا

“هاشادیوترنمخواهندنمود.امت”ودرادريکديگرحلقهکنیم:بازوانخ

 پايان



 

________________________________________________________________________ 

 245-.Persian World Outreach Incانتشاراتخدماتجهانیفارسیزبان–هاشادیکنندامّت

)پشتجلد(



هاشادیکنند!تامّ



يافتهازويراستتجديدنظرشدهوبسط

اثریکالسیکومعاصردرزمینهبشارت



هدايتامتهدففعالیت طبقنوشتهجانپايپر، بهستايشعظمتوهایبشارتیومیسیونرينی، ها

هایبشارتینیست،بلکهنیرویمحرکآننیزجدخداست.اماستايشوپرستشفقطهدففعالیتم

می او هست. نمی”نويسد: باشد. مقدم موعظه بر پرستشبايد در توانیمچیزیرااشتیاقبرایخدا

آنکهابتدا،مگر‘کنند!شادیهاامت’توانندبگويندموعظهکنیمکهبرايمانعزيزنیست.میسیونرهانمی

 بگويند: ’بتوانند خداوند میشادیمندر کردکنم... خواهم وجد شادیو تو تومندر براینام .

‘“سرودهاخواهمسرايید،ایمتعال.

کندتاازخواببیدارشده،انجیلرابهاينکتاب،درآغازسدهبیستويکم،کلیساهارادعوتمی

هابرسانند.همهقبايلوملت

ونويسندهجان مینیاپولیس)اياالتمتحده(، در ایپرکارپايپرشبانارشدکلیسایباپتیستبـِتـْلِهِم،

کتابمی میان از باشد. برد: نام آثار اين از بايد او، جديد رحمتخدا”های ايوبو ؛“شوربختی

“.ديدنوچشیدنعیسیمسیح”؛و“شدهبهآتشآزموده”
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