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اينکتابهديهایاستازيکسازمانمسیحیبنام"پاينير"بهمردمايران .

بهامیداينکهتأثیراينکتابدرتمامجهانفراگیرشود .
وبسايتاينسازماندرزيرآمدهاست 
This book is a gift from "Pioneers" to the peoples of Iran. May the
impact of this book overflow to the world. Web: www.Pioneers.org
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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.
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تقديم به :تام استِلِر
به پاس همکاری
در پرستش ،دعا ،و رنج
برای برتری خدا در همه چيز،
بهمنظور شادی جميع مردم
بهواسطه عيسی مسيح
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پیشگفتار 

اشتیاق وافر من به مالقات با مردم ٬کلیساها ٬موسسات بشارتی ٬و خدمات اجتماعی است که
قوتيافته از روحالقدس ٬و اشباع شده از کالم خدا با خادمینی
خدامحور ٬آکنده از عشق مسیح ٬ 
تجهییزشده ٬مشتاقيافتنجانهایگمشدهوعدالتجوباشند.برتریخدادرهمهچیزبرایشادی
اممیباشد.اينديدورويا
تعهدومسئولیتمحوریمندرتمامزندگی 

ملتهاازطريقعیسیمسیح٬
امروزهبرای منبسیارواضحتراززمانیاستکهبراینخستینباربه سال 1993اولیننسخهاين
کتابرامنتشرکردم.خداراشکرمیکنمکهاينکتابرابهکاربردتابیشازپیشبرتریواحاطه
مطلق خود را در محوريت تمام خدمات روحانی قرار بدهد .همچنین از موسسه انتشارتی بیکر
ارمکهامکانچاپوويرايشمجددوبسطيافتهاينکتابرادراختیارمقرارداد. 

سپاسگز
جان استات به نکتهای اشاره کرده است که من شخصا به شنیدن مکرر و بازگو کردن آن عالقمند
هستم :
واالترينانگیزههایبشارتیدرصرفاطاعتازفرمانماموريتبزرگخالصهو
محدودنمیشود(اگر چهاهمیتآنبهقوتخودباقیست)ونهدرمحبتکردن
بهگناهکارانمطرودوازپاافتاده(هرچندکهانگیزهاينخدمتبسیارقویاست،
به ويژه وقتی به خشم و قهر خدا میانديشیم )؛ بلکه غیرت سوزان و اشتیاق
فروزانبرایآشکارشدنجالل عیسیمسیح...چراکهتنهاوتنها يکحکومت
شکوهمند مسیحی وجود دارد  ...و آن حکمرانی مقتدر عیسی مسیح و جالل و
شکوهسلطنتاوست 1.
سخنانجاناستاتدرارتباطبارومیان 5:1است.درآنجاپولسرسولازدعوتخوددرمقام
يکمبشرسخنمیگويد[”:منخواندهشدم]برایاطاعتايماندرجمیعامتهابهخاطراسم او“ به
تاکیدپولستوجهکنید:”بهخاطراسماو!“جاناستاتيکبارديگردرتحسینغیرتپولسمیگويد:
”مابايدغیورباشیم...چراکهحرمتاسممقدساو[مسیح]٬خدشهدارمیشودهنگامیکهناشناخته
بماند،ياموردبیتوجهیقرارگیرد،اوبرآشفتهمیشودوقتینامشراکفرمیگويند.ویهمهوقت

مشتاقومصمماستکهتمامیجاللوحرمتبهناماودادهشودکهمستحقآناست 2“.روزگاری
 1جان اس تات .کتاب  :رومیان  ٬خرب خوش خدا برای هجانیان
 2هامن منبع
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استکهبسیاریاز شبانان ٬پژوهشگران ٬و مبشرين ٬کالمیدراين باره نمیگويند،لیکن آنرابه
عنواننیرویپیشرانهزندگیخوداحساسمیکنند. 
يوحنایرسولآکندگیازغیرتعشقبهمسیحرابهتمامخادمینتسریدادهاست:”زيرابه
جهتاسماوبیرونرفتند“(سوميوحنا.)7تاماستلر()Tom Stellerدوستويارديرينمنحُسن
ختامیبراينکتابنوشتهاست.منوتامبیشازبیستوپنجسالسابقهدوستیورفاقتداريم.من
اين اثر را از صمیم قلب به او تقديم کردهام .ما با هم خواهان آن هستیم که زندگیمان را تقديم
مسیحیانیکنیمکهدرهرنقطهایازاينجهانپهناور”بهخاطراسماو“زندگیمیکنندويامیمیرند.
يکپرسشبهطورمداومذهنمارابهخودمشغولمیدارد:درکجامیتوانمسیحیانی خدامحور٬
آکندهازعشقمسیحوخادمگونهرايافت؟مااعتقادداريمچنیناشخاصیرادرخانهها ٬کلیساها٬

مدارسالهیاتیوحوزههایتربیتخادمیمیتوانيافتکهوالهوشیدایخدا ٬مستعشقمسیح
هستندوکتابمقدس نَفَسحیاتبخش ايشاناست.ايناست آنهدفیکهکتابحاضربه دنبال
تحققوگسترشآنمیباشد .
عشقیماندگاروجاودانومسحورخداومسیحوجودداردکهکاملیتخدارادرجانانسانو
روششناختیوحتیالهیاتنیست
کند.اينمقولهغرقهدرانسانشناسی٬ 

خدمتبهعیسیجستجومی
بلکهمستحیلدرخداست.اينعشقهمآواباسرايندهمزمورفريادبرمیآورد:”ایخدا ٬قومهاتورا

حمد گويند .جمیع قومها تو را حمد گويند .امتها شادی و ترنم خواهند نمود ...تسبیح بخوانید٬
پادشاهماراتسبیحبخوانیدزيراخداپادشاهتمامیجهاناست“(مزمور4-3:67و.)7-6:47دراينجا
يکذهنیتمسلّموآشکارازعظمتوبرتریخداديدهمیشودکهمصمماستخدارادوبارهو
دوبارهبهجلوبیاوردواورابیشازپیشواردمقولهانسانشناسی ٬روششناختیوالهیاتگرداند.

اينذهنیتهیچسازشیباتفکرخداناباوریياموعظاتیازايندستندارد .
مابهافرادینیازمنديمکهمجذوبخداباشند.کتابیکهپیشروداريدماننديکقايقبادبانی
کوچکیاستکهبدنبالکشتیبزرگتعهدپاتريکجانستونوجیسونماندريکدرسازمانانتشاراتی
 Operation Worldدرحرکتاست.باشدکهتماممسیحیانازاينکتابدرراستای شناختبهتر
ملتهاودعابرایآنهااستفادهکنند.منبهاينکتاببزرگ ٬بیدارکنندهکلیساوبهبودبخشخدمت
نگاهمیکنمومیپرسم:”اينکتابچهنوعذهنیتیرابرمیانگیزد؟“توجهکنید :
انگیزیکهجهانرابهلرزهدرمیآورند،دردستان


مهارواختیارتمامنیروهایشگفت
عیسیمسیحخداونداست.اوسلطنتمیکند.اتاقکنترلخلقتدراختیاراوست.
________________________________________________________________________
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او علتالعلل و غايت همه امور است .تمام گناهان انسان و دسايس شیطان در
نهايت به تجلی شکوه جالل و سلطنت نجاتدهنده ما خواهد انجامید .در عصر
حاضر ٬درجنگها،قحطیها ٬زمینلرزهها ٬وياشرارتیکهظاهراروندصعودی
داردنیزاينامرواقعیتدارد.تمامیاعمالخداکامالعدلومحبتاست.مابايد
دشمنرابهخوبیبشناسیموبتوانیمباتکیهبرجنبهشفاعتدرجنگروحانیبه
پیروزیدست يابیم.مانیاز داريمکه شناختخود از خدارا بیشازپیش ارتقا
دهیمکهدراينصورتمیتوانبادرکاينحقیقتکهقدرتغلبهبرتمامقوات
دشمنبهمادادهشدهاست(لوقا،)19:11فريادبلندشادمانیدرايمانراسرداد.او
[مسیح]قبالهنگامیکهبهعنوانبرهخدادرجلجتاقربانیشد ٬احاطهخودرا
ترککردهبود.وقتیبادنیایآشوبزده ٬ناآرام ٬متالطمومملوازنیازروحانی

روبرومیشويم٬اينحقیقتقلبماراازاطمینانوآرامیآکندهمیسازد 3.
معلم ٬مدير آموزشگاه يا ريیس کنفرانس که اينچنین سخن
نکته اينجاست .کجاست آن واعظ  ٬ 
گويد؟شمارآنهاروبهفزونیاستومنهممايلميکیازآنهاباشم.مننیزمیخواهمجرقهای،هر
چندکوچک،ازغیرتالهیراکهمیتوانمدرجانخوانندگانخودايجادکنم.برایحسکردنآن
جرقه ٬دربررسیاينکتابخودتانراآزاداحساسکنید.ضرورتینداردکهتماممطالبرايکباره
بخوانید .
بگذاريدصريحوواضحبگويم:اينکتابصرفامختصمبشريننیست.برایشباناننیز[مانند
ندشاگردانحساسوآسیبپذيررابااهدافشکستناپذيروجهانشمول

من]الزماستکهمیخواه
خداپیوندبدهند.اينکتابمتعلقبهافرادعادینیزمیباشد.کسانیکهمیخواهنددرزمرهمسیحیان
فراملیتی و جهانی باشند و نه اينکه صرفا جزو اعداد و ارقام به حساب آيند .برای دانشکدهها٬
درانسانشناسی٬

آموزشگاههای تربیتخادموسمینارهايیکهواقعامايلهستندبهموازاتالهیات ٬
شناسیوفنشناسینیزرشدکنند،مطالعهاينکتابالزماست.همچنینکتابحاضرمتعلقبه


روش
رهبرانیاستکهنیازدارندفتیلهاحساسوظیفهوتعهدآناندرمسیرتمرکزبربرتریوتوفقخدابر
تمامامور٬مجددامشتعلگردد .

 3جانس تون و ماندریک میگویند  :طبق یک برآورد تصور میکنمی که پنج ویرایش اجنام شده از سال  0222به اینطرف در بیش از دوازده زابن و دو میلیون نسخه
چاپ و منترش شده است.
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منوتاماستلرعاشقعیسیمسیحهستیم.وبهکلیساوخادمینخدانیزعشقمیورزيم.دعای
متحد و متعهد ما ٬اين است که زحمات و تالشهای ما در مسیر ”شکوه سلطنت مسیح“ مشمول
رحمتخداگردد.باشدکهنسلهايیازمسیحیانفراملیتیبرخیزندکهحاضربهچشمپوشیاززندگی
خوددرراستایشادیتمامملتهاازطريقعیسیمسیحباشند .
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بخشاول 




خدا را برتر از هر چيز ديگر قرار دهيد




هدف ٬قدرت ٬بها
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فصلاول :



برتری خدا در خدمات بشارتی از طريق پرستش

میدهیماز آنجهتکهپرستش
هدفغايیکلیسا،بشارتنیستبلکهپرستشاست.بشارت  
نمیکنیم.درحالیکهپرستشهدفغايیاستونهبشارت.چراکهخداغايتوجوداستونه

هانفرازفديهشدگاندربرابرتخت

انسان.هنگامیکهجهانحاضربهپايانراهخودبرسدومیلیون
خدابهرویدرافتادهوسجدهکنند ٬بشارتديگروجودنخواهدداشت.بشارتضرورتیاست،اما
پرستشتابهابدپايدارخواهدبود .4
بنابراين،پرستشمنبعانرژیوهدفبشارتاست.ازاينجهتهدفمیباشدچونبايدبشارت
دهیمتاملتهاراواردشادمانیعمیقجاللخداسازيم.هدفبشارتهماناشادمانیومسرتمردم
ازهرزبانونژاددر برابرعظمتخداست.”خداوندسلطنتگرفته است! پسزمینشادیکندو
جزيرهها بسیار مسرور گردند“(مزمور  .)1:97”ای خدا قومها تو را حمد گويند ،جمیع قومها تو را
حمدگويند.امتهاشادیوترنمخواهندنمود“(مزمور .)4-3:67
پرستشهمچنینمنبعانرژیبشارتاست.اشتیاقبرایخدادرپرستش٬مقدمبرموعظهکردندر
باره خداست .شما نمیتوانید تحسین و تعريف کنید آنچه را که عزيز نمیشماريد .بشارت هیچگاه
نمیگويد:”امتهاشادینمايند!“ونمیتواندازصمیمدلاعالمکند:”مندرخداوندشادمانخواهم
بود...درتوشادیووجدخواهمنمودو نامتوراایمتعالخواهمسرايید“(مزمور 34:114و.)2:9
خدمتباپرستشآغازمیشودوباپرستشنیزبهپايانمیرسد .
اگرطلبیدنجاللخدااولیترازطلبیدنخیريتانسانوفوقازاولويتهایکلیسايینباشد ٬در
آنصورتنهانسانچنانکهبايدخدمتخواهدشدونهحرمتخدابدانگونهکهشايستهاستحفظ
میشود .من به هیچ وجه نمیخواهم از اهمیت بشارت بکاهم ،بلکه در صدد جلب توجه شما به

 4در منت ویرایش ایفته این کتاب به سال  ٬ 0222فصیل را اضافه کردم که منظور من از واژه ”پرستش“ و ارتباط آن اب ”جلسات پرستشی“ و اطاعت معیل از
پرستش را اکمال منعکس میکند (رومیان  .)0-:::0عنوان این فصل چننی است ” :پرستش هجانشمول اب سادگی دروین و آزادی بریوین“ .اصل موضوع این است که
عهد جدید در خصوص جتلیات ظاهری پرستش به حنو غرییب سکوت کرده است و بیشرت بر جتربه دروین اتکید و مترکز کرده است .البته میتوان علت این امر را
درایفت چرا که کتابمقدس معرف دید و روای برای خدمت در متام فرهنگهاست و نه یک کتاب راهامن برای تبنی چگونگی ”اجنام پرستش“ در فرهنگ ما.
________________________________________________________________________
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عظمت خدا هستم .وقتی شعله پرستش با گرمای ارزشمندیِ خدا مشتعل میشود ،نور بشارت بر
ظلمتزدگانجهانخواهددرخشید.ومنمشتاقفرارسیدنآنروزهستم .

جايیکهغیرتبرایخداضعیفباشد ٬اشتیاقبرایبشارتنیزضعیفخواهدبود.کلیساهايیکه
ستايشعظمتوشکوهخدا ٬محورعملکردايشاننیست ٬بهندرتاشتیاقیپرشوربرایذکرجالل
او”درمیانامتها“راموجبمیشوند(مزمور.)3:96حتیجامعهخارجازکلیسانیزتفاوتموجود
میان ادعاهای جسورانه ما برای مردم را با سردی و بی تفاوتی تعهد ما نسبت به خدا کامال درک
میکنند .

ادّعانامه آلبرت انشتين
چارلزمیسنر(،)Ch. Misnerيکدانشمندومتخصصدرزمینهتئورینسبیت٬درخصوصشک
مذهبیوناباوریانشتیننسبتبهکلیسا ٬ديدگاهیداردکهمیتواندماراازسطحیبودنتجربیاتمان
درپرستشخداآگاهنمايد :
طراحیکیهانياعالمهستی...بسیارباشکوهوعظیماستونبايددستکمگرفته

شود.درواقعبهاعتقادمن،بههمیندلیلبودکهانشتینتوجهچندانیبهمذهب


نداشت ٬باوجودیکهبهعنوانيکانساناساسامذهبیبامنبرخوردمیکرد.او
بايدبهآنچهوعاظدربارهخدامیگفتندگوشکردهباشدوچنیناحساسکرده
است که سخنان ايشان کفر گويی بوده است .او خیلی بیشتر از آنچه که آنها
میتوانستندتصورکنندشاهدعظمتخدابودهاست٬ولیآنهاحتیقادرنبودنددر

بارهواقعیتامرصحبتکنند.منحدسمیزنمکهاوبهسادگیاحساسکردهبود
کهمذهبنمیتواندبهنحوشايسته٬خالقهستیراحرمتگذارد 5.
اتّهامکفرگويی ٬بسیارپرمعنیاست.نکتهسادهواصلیدرورایايناتهامايناستکهخدادر
جلسات پرستشی ما بدانگونه که شايسته هويت اوست ستوده و تکريم نمیشود .ما نا آگاهانه و
ناخواسته او را کوچک و کم اهمیت میشماريم .برای کسانی که مبهوت عظمت توصیف ناشدنی
خلقتخداهستند٬وصفعظمتبیحدوحصرسازندهآنلزومیندارد.بهنظرمیرسدکهخوراک
درمانیوطرحهای

دهندهروانشناختی ٬رابطه-


هایتسکین
روحانیمنظمدرجلساتيکشنبه ٬توصیه
مصلحتآمیز٬هیچتماسقابلتوجهیباواقعیت٬يعنیبزرگیوعظمتبالمنازعخداندارند .


 5نقل از  First Things 18دسامرب .:992
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امکانداردتوجّهمادرتالشبرایخدمتکردنبهخداازخودخدامنحرفشود.درستمانند
مرتا ٬ما از نصیب نیکو غفلت میکنیم و به زودی بهخاطر مشغلههای خود در حضور خدا لب به
شکايتوگاليهمیگشايیم.ای.دبلیو.توزردراينخصوصبهماچنینهشدارمیدهد :
”مامعموالً خدارابهعنوانيکپدرچشمانتظارويابهنوعیهمیشهناخرسندو
رنجیدهخاطرنشانمیدهیمکهسراسیمهوشتابزدهبهدنبالکمکرساندنجهتتحقق
نقشهخیرخواهانهخودبرایسالمتیورستگاریجهانیاناست...بسیاریازاعتراضات
خادمینبرپايههمینتصورموهوموخیالیازيکخدایمقتدروناراضیاستواراست .
دانشمندانپیبردهاندکهنورباسرعت 5/87تريلیونمايلدرسالحرکتمیکند.همچنینآنها
میدانند که قطر کهکشانی که منظومه شمسی ما بخشی از آن است معادل يکصد هزار سال نوری
میباشدکهدرحدود587.111تريلیونمايلاست.اينتنهايکیازآنيکمیلیونکهکشانیاستکه

قويترينتلسکوپهایماوجودآنانراثبتکردهاند.طبقيکبرآوردعلمیدرکهکشانمابیشاز
 211میلیاردستارهوجوددارد.خورشیدمنظومهمايکیازآنستارگاناست.دمایسطحاينستاره
سوزانرا 6.111درجهسانتیگرادتخمینزدهاندکهباسرعتیمعادل 135مايلدرثانیهدرمدارخود
حرکت میکند بدين معنا که  251میلیون سال طول میکشد تا يک بار به دور کهکشان راه شیری
بگردد .
دانازاينحقايقعظیمآگاهوبهتزدههستند.آنانمیگويند:”اگرآنچنانکهمسیحیان

دانشمن
میگويند يک خدای شخصی وجود داشته باشد که محض سخن خود اين عالم را به وجود آورده
باشد ٬بنابراينهرگاهازاويادمیکنیمويااوراستايشمینمايیم،بهحقشايستهاستکهمراتب
احترام٬تمجید٬تکريمودرعینحالترسخودراابرازکنیم “.
ماکهبهکتابمقدساعتقادداريم،نهفقطاينحقايقراحتیبهترازدانشمندانمیدانیم،بلکه
چیزهايیبسیارحیرتانگیزترنیزازآنشنیدهايم :
”پسمرابهکهتشبیهمیکنیدتاباویمساویباشم؟قدوسمیگويد:چشمانخودرابه
علیّیّنبرافراشتهببینیدکیستکهاينهاراآفريدوکیستکهلشکراينهارابهشمارهبیرون
آورده٬جمیعآنهارابهناممیخواند؟ازکثرتقوتوازعظمتتوانايیویيکیازآنها
گمنخواهدشد“.(اشعیا )26-25:41
هريکازمیلیاردهاستارهموجوددرعرصهکیهانبرطبقارادهخدادرمکانخودقرارگرفته
است.تنهااوستکهتعدادواقعیآنهارامیداند.وعجیبترازهمهاينکهتمامآنهارابهناممیشناسد.
________________________________________________________________________
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تمامی آنها مطیع امر او هستند .وقتی به عظمت و شکوه وصف ناپذير عملکرد او در آسمان فکر
میکنیممانندايناستکهتنهادامنردایاورالمسکردهايم.”اينکاينهاحواشیطريقهایاوست.و

چهآوازآهستهایدربارهاومیشنويملکنرعدجبروتاوراکیستکهبفهمد؟“(ايوب.)14:26:به
همیندلیلاستکهفريادبرآورده،میگويیم:”ایخدابرآسمانهامتعالشووجاللتوبرتمامی
جهان“(مزمور.)5:57خداآنواقعیتمسلمیاستکههرکسدراينجهانبايدباآنروبروشود.
همهچیزدرنهايتبهارادهوخواستاوبستگیدارد.سايرواقعیاتدرقیاسبااوهمچونقطرهای
باراندراقیانوسويامانندتپهایدربرابرکوهاورستاست.ناديدهانگاشتنياکمتوجهیبهخدا
ایغیرقابلفهموحماقتیتباهکنندهاست.چگونهکسیمیتواندسفیراينخدایعظیمباشدبی

مقوله
آنکهازحضورمهیباوبلرزهنیفتدومبهوتوحیرتزدهامامملوازشادینباشد؟ 
دومين کار بزرگ در جهان
حساسترين و مهمترين نکته در بشارت عبارتست از محوريت خدا در حیات کلیسا .چگونه
امکانداردکسیکهمبهوتبزرگیوعظمتخدانیستبتوانداعالمکندکه”خداوندعظیماستو
بینهايتحمید.واومهیباستبرجمیعخدايان“؟(مزمور.)4:96بشارت٬نهاولويتنخستاست
ونههدفغايی٬بلکهخدا.اينهابازیباکلماتنیستند.اينحقیقتهمانخونحیاتبخشدرتداوم
خدمتاست.ويلیامکاری ٬پدربشارتنوينکهدر 1793ازانگلستانبايککشتیبادبانیبه هند
سفرکردهبودچنینگفتهاست :
زمانیکهانگلستانراترککردم٬امیدزيادیبهوقوعتحولروحانیدرهندداشتم.
اما در برخورد با موانع متعدد ٬امید من کم کم رنگ میباخت لیکن خدا از آن
حمايتکرد.منخداراداشتمومیدانستمکالماوراستیوحقاست.اگرچه
خرافاتدرآنجاهزارانبارقويترازآنچیزیهستندکهتصورمیشدواگرچه
اروپايیاننمونهایبهمراتببدترازهرچیزیبودند٬وهرچندکههمگانمراترک
کردند و بسیاری بر من جفا نمودند ،اما ايمان من با ريشهای که در کالم خدا
داشت ٬ عاقبتبرتماماين موانعومشکالت،غلبه يافت.فتحوپیروزیباخدا
خواهدبود 6.

 6نقل از کتاب امید مقدس ٬اثر این مورای .هجت کسب اطالعات بیشرت در ابره ویلیام اکری به کتاب شاهد وفادار :زندگی و خدمات ویلیام اکری اثر تمیویت جورج
مراجعه کنید.
________________________________________________________________________
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ويلیامکاریوهزاراننفرماننداو،نیرویپیشرانهخودراازديدروحانیبهيکخدایعظیمو
هموارهپیروزمندکسبکردهوبهپیشرفتهاند.پسابتدابايدديدورويايیوجودداشتهباشد .
چشیدن طعم پرستش ٬مقدم بر گسترش دادن دامنه بشارت است .تمامی تاريخ به سوی يک هدف
بزرگدرحرکتاست ٬ستايششدن عمیقوپرشور خداوپسر يگانهاودر میانتمام امتهای
جهان.خدمت٬فینفسهآنهدفبزرگنیست.بلکهابزاررسیدنبهآناست.وبههمیندلیلدومین
کاربزرگانسانیدرجهاناست .
غيرت خدا نسبت به خودش در حکم شالوده و اساس برای ما است
يکیازچیزهايیکهخدااستفادهمیکندتااينحقیقتدروجودايمانداروکلیساتفهیمگردد،اين
واقعیتبهتانگیزاستکهچنینامریدرموردخودخداهمصادقمیباشد.هدفغايیخدابشارت

نیست٬بلکهپرستشاست.وزمانیکهاينموضوعبهآرامیدرقلبايمانداررسوخمیکند٬همهچیز
متحولمیشود.دنیااغلبسرخودرابهاطرافمیگرداندوهمهچیزازجملهبشارترابهگونهای
متفاوتمیبیند .
شالودهباورمادررؤيتجاللخدا ٬اشتیاقخوداوبهآشکارساختنجاللشمیباشد.خدابه
تمام معنا مرکز مهر و عالقه او به خودش میباشد .او هیچ رقیب و هماوردی در برتری جالل و
عظمتخودشنمیبیند.خدابههیچوجهازخودبتنمیسازد.اوهرگزازاولینوبزرگترينحکم
خود عدول نمیکند .او به تمام دل و تمام نَفس و تمام توانايی و تمام فکر خود ٬از تجلی جالل
کاملیتخويشدرابعادوجنبههایمختلفلذتمیبرد 7.مشتاقترينوغیرتمندترينقلببرایخدا
درتمامیعرصهخلقتهماناقلبخودخداست .
اينحقیقت٬بیشازهرچیزديگریکهمیدانم،همچونمُهرتايیدیبرايناعتقادراسخاستکه
هدفونیرویپیشرانهبشارتفقطپرستشاست.عمدهتريندلیلبرایاينسوالکهچراغیرتو
اشتیاقمابرایخدابايدمحرکوپیشرانهبشارتباشد،ايناستکهغیرتخدابرایخدامحرک
بشارتاست.بشارت ٬برآيندفورانشادیمادرخداستچراکهبشارتپیامدغلیانشادیخدااز
خدابودنخويشاست.ومهمتريندلیلدربیاناينکهچراپرستش ٬هدفغايیبشارتاستاين
هدفومقصودخداست.مابهاينهدفومقصوديقینداريمچونکتابمقدس

میباشدکهپرستش٬

 7من این حقیقت جعیب و شگرف در خصوص شادماین پدر آسامین در درون خودش را در کتایب اب عنوان (شادی و خرس ندی خدا :تعمق در خش نودی خدا از خدا
بودن خویش) به طور آشاکر مورد برریس قرار دادهام.
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ازاشتیاقمداومخدابرایستودهشدننامشدرمیانتماماقوامجهانبهکرّاتيادمیکند.”ایجمیع
امتهاخداوندراتسبیحبخوانید ٬ایتمامیقبايلاوراحمدگويید!“(مزمور.)1:117اگراينهدف
خداست٬پسبايدهدفمانیزباشد .
غايت امر برای خدا ٬آشکار ساختن جالل خود و خرسندی خويش تا ابد اآلباد است
سالهاموعظهوتعلیممندرزمینهبرتریخدادرقلبخدا،ثابتکردهاستکهبرایاکثرافراد٬
حقیقتمذکورهمچونبرخوردکردنبايککانتینرمملوازمیوهامادربستهاستکهنمیتوانندنوع
میوهراتشخیصدهند.اگرازاينتصادمجانسالمبدرببرندآنگاهدرمیيابندکهاينمیوه٬لذيذترينو
دلچسب ترينمیوهدرتمامجهاناست.مناينحقیقتراازطريقمباحثاتطوالنیدرنقاطديگر
برایمردمکامالبازکردهام.بنابرايندراينجاصرفانگاهیکوتاهبهاصولکتابمقدسخواهیمداشت.
بهاولینپرسشمطرحشدهدرکتاب

آنچهکهمنادعامیکنم،درواقعبسطهمانپاسخیاستکه 
تعلیماتدينیوستمینستردرموردخداوانساندادهشدهاست.سوال:”هدفغايیانسانچیست؟“

پاسخ:”هدفغايیانسان٬آشکارساختنجاللخداوکسبشادیجاوداندراوست“.سوال:”هدف
غايیخداچیست؟“پاسخ:”هدفغايیخدامتجلیساختنجاللخودشوخشنودیخويشتاابد
است “.
بهبیانیسادهمیتوانگفتکهخداراستیوعدلاست.ارزشقايلشدنولذتبردنازچیزی
کهبراستیارزشمندوخرسندکنندهنیست،درتقابلباراستیوعدالتقراردارد.بههمیندلیلاست
کهپولسازناراستیمردمانسخنمیگويد(رومیان،)18:1مردمانیکهحقیقتخداوارزشهایاورا
کتمانکردندومقامخالقبودنشراتغییردادند.درنتیجهنسبتبهخدابیاهمیتشدندوحرمتاو
راپايمالکردند.راستیوعدالتدرنقطهمقابلاينقراردارد.راستیيعنیتشخیصارزشواقعیهر
چیزچنانکههستولذتبردنازآندر قیاسباارزشحقیقیآن.ناراستیمردماندررسالهدوم
تسالونیکی11:2تقبیحشدهاستچراکهآنانمحبتراستیرانپذيرفتند.بنابراينعادالنکسانیهستند
کهمحبتراستیراباآغوشبازمیپذيرند.راستیيعنیتشخیصدادن ٬پذيرفتن ٬عشقورزيدنو
حفظنمودنآنچهبهواقعارزشمنداست .
خدا٬راستیاست.يعنیاوباغیرتوقوتیبیکرانواليتناهیتشخیصمیدهد٬میپذيرد٬عشق
میورزد ٬وحفظمیکندآنچهراکهبراستیارزشمنداست،يعنیارزشخدابودنخودرا.خدااز
متجلیساختنجاللوعظمتبینهايتارزشمندخودمشعوفوخرسنداست.اينامريکفرض
________________________________________________________________________
17
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

مبهموگنگالهیاتینیست،بلکهبرآيندبیشازدههامتونکتابمقدسیاستکهنشانمیدهندخدا
ويشازسویمخلوقاتخودمیباشد .

پیوستهخواهانجاللوحرمتخ
احتماالً يکی از صريحترين اشارات کتابمقدس در خصوص غیرت خدا برای آشکار ساختن
شودکهدرآنخدامیفرمايد :

جاللخود٬درکتاباشعیا11-9:48ديده 
می
به خاطر اسم خود غضب خويش را به تاخیر خواهم انداخت و به خاطر جالل
خويشبرتوشفقتخواهمکردتاتورامنقطعنسازم.اينکتوراقالگذاشتماما
نهمثلنقرهوتورادرکورهمصیبتآزمودم.بهخاطرذاتخود ٬بهخاطرذات
خود اين را میکنم زيرا اسم من چرا بايد بیحرمت شود و جالل خويش را به
ديگرینخواهمداد .
منمتوجهشدمکهدرنظربعضیافرادششعبارتدراينمتنمانندضرباتخردکنندهچکش
بزرگیاستکهبرنگرشانسانمحورنسبتبهجهانواردمیشود :

بهخاطراسمخود 
بهخاطرجاللخويش 
بهخاطرذاتخود 
بهخاطرذاتخود 
اسممنچرابايدبیحرمتشود 
جاللخويشرابهديگرینخواهمداد 
آنچهکهدراينمتنبهمثابهضرباتچکشبرماواردمیشود،بهيقینناشیازعالقهوعشق
خدا به خودش میباشد .غیرتمندترين و مشتاقترين قلب برای تجلی جالل خدا ٬همانا قلب خود
خداست.غايتخواستخداايناستکهجاللاسممقدسخودراعیانسازدوآنرانگاهدارد .
مضامينی از کتابمقدس که مبين غيرت خدا برای جالل و عظمت خويش هستند

خداقومخودرابهخاطرجاللخويشبرگزيد :
محبتمقدسوبیعیبباشیم،

چنانکهماراپیشازبنیادعالمدراوبرگزيدتادرحضوراودر
کهماراازقبلتعییننمودتااوراپسرخواندهشويمبهوساطتعیسیمسیحبرحسبخشنودی
ارادهخودبرایستايشجاللفیضخودکهمارابهآنمستفیضگردانیددرآنحبیب.(افسسیان
 )6-4:1
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خدامارابهخاطرجاللخويشخلقفرمود :
پسرانمراازجایدورودخترانمراازکرانهایزمینبیاور.يعنیهرکهرابهاسممننامیدهشود
واورابهخاطرجاللخويشآفريدهواورامصورنمودهوساختهباشم.(اشعیا )7-6:43


خدا٬اسرائیلرابهخاطرجاللخوددعوتکرد :
ایاسرائیلتوبندهمنهستیوازتوخويشتنراتمجیدنمودهام.(اشعیا )3:49
تمامیخانداناسرائیلوتمامیخاندانيهودارابهخويشتنچسبانیدمتابرایمن ٬قومواسمو
فخروزينتباشند.(ارمیا )11:13


خدابهخاطرجاللخود٬اسرائیلراازبندگیمصررهانید :
پدرانماکارهایعجیبتورادرمصرنفهمیدند...بلکهنزددريا يعنیبحرقلزمفتنهانگیختند.
لیکنبهخاطراسمخودايشانرانجاتدادتاتوانايیخودرااعالننمايد.(مزمور )8-7:116


خدافرعونرابرانگیختتاازطريقاوقدرتوجاللاسمخودراآشکارکند :
زيراکتاببهفرعونمیگويد:برایهمینتورابرانگیختمتاقوتخودرادرتوظاهرسازموتا
ناممندرتمامجهاننداشود.(رومیان )17:9


خدابهخاطرجاللخود٬فرعونرادردريایاحمرشکستداد :
ودلفرعونراسختگردانمتاايشانراتعاقبکندودرفرعونوتماملشکرشجاللخودرا
جلوهدهمتامصريانبدانندکهمنيهوههستم...ومصريانخوهنددانستکهمنيهوههستموقتی
کهازفرعونوارابههايشوسوارانشجالليافتهباشم.(خروج4:14و )18

خدابهخاطراسمخودبرقوماسرائیلدربیابانشفقتفرمود :
لیکنمحضخاطراسمخودعملنمودمتاآنبهنظرامتهايیکهايشانرابهحضورآنهابیرون
آوردمبیحرمتنشود.(حزقیال )14:21

خدابهخاطراسمخود٬اسرائیلرادرکنعانپیروزگردانید :
ومثلقومتو ٬اسرائیل ٬کداميکامتبررویزمیناستکهخدابیايدتاايشانرافديهداده
برایخويشقومبسازدواسمیبرایخودپیدانمايدوچیزهایعظیمومهیببرایشماوبرایزمین
________________________________________________________________________
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خود بجاآوردوبهحضورقومخويشکهبرایخودازمصروازامتهاوخدايانايشانفديهدادی.
(دومسمويیل )23:7


خدابهخاطرجاللاسمخودقومخويشراترکنکرد :
مترسید٬شماتمامیاينبدیراکردهايدلیکنازپیرویخداوندبرنگرديد...زيراخداوندبهخاطر
نامعظیمخودقومخودراترکنخواهدنمود.(اولسمويیل21:12و )22


خدابهخاطراسمخوداورشلیمرانجاتداد :
زيراکهاينشهرراحمايتکردهبهخاطرخودوبهخاطربندهخويشداودآنرانجاتخواهم
داد.(دومپادشاهان )34:19


خداقوماسرائیلرابهخاطراسمقدوسخودازتبعیدبازگردانید :
خداونديهوه چنینمیفرمايد :ایخانداناسرائیلمناينرا نهبهخاطر شماکهبهخاطراسم
قدوسخود...بعملمیآورم.واسمعظیمخودرا...تقديسخواهمنمود...آنگاهامتهاخواهند
دانستمنيهوههستم.(حزقیال )23-22:36


عیسیدرتماماعمالخودجاللپدرآسمانیاشراآشکارکرد :
هرکهازخودسخنگويدجاللخودراطالببُوَدواماهرکهطالبجاللفرستندهخودباشد٬
اوصادقاستودراوناراستینیست.(يوحنا )18:7


عیسیفرمودکهاعمالنیکماموجبتمجیدخدامیشوند :
همچنینبگذاريدنورشمابرمردمبتابدتااعمالنیکویشماراديدهپدرشماراکهدرآسمان
استتمجیدنمايند(.متی16:5واولپطرس )12:2


عیسیهشدارمیدهدکهبدونطلبیدنجاللخدا٬ايمانممکننیست :
شماچگونهمیتواندايمانآريدحال آنکهجاللاز يکديگرمیطلبیدوجاللیراکهازخدای
واحداستطالبنیستید؟(يوحنا )44:5
________________________________________________________________________
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عیسیفرمودکهاجابتدعاموجبجاللخداست :
و هر چیزی را که به اسم من سؤال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل يابد .(يوحنا
 )13:14


عیسیرنجومصیبترابهخاطرجاللخدامتحملشد :
اآلنجانمنمضطرباستوچهبگويم؟ایپدرمراازاينساعترستگارکن؟لکنبه جهت
همینامرتااينساعترسیدهام.ایپدراسمخودراجاللبده.ناگاهصدايیازآسماندررسید
کهجاللدادموبازجاللخواهمداد.(يوحنا )28-27:12
ای پدر ساعت رسیده است ٬پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز تو را جالل دهد .(يوحنا
1:17و )32-31:13


خداپسرخودرافرستادتاجاللعدالتخودراتأيیدکند :
خدااوراازقبلمعینکرد...تاآنکهعدالتخودراظاهرسازد...برایاظهارعدالتخوددر
زمانحاضر.(رومیان )26-25:3


خدابهخاطرخودشگناهانمارامیآمرزد :
منهستمکهبهخاطرخودخطايایتورامحوساختموگناهانتورابهيادنخواهمآورد .(اشعیا
 )25:43
ایخداوندبهخاطراسمحودگناهمرابیامرززيراکهبزرگاست.(مزمور )11:25


عیسیمسیحبهخاطرجاللخدا٬ماراپذيرفت :
پسيکديگررابپذيريدچنانکهمسیحنیزماراپذيرفتبرایجاللخدا.(رومیان )7:15


روحالقدسمأموريتداردکهپسرخداراجاللبدهد :

اومراجاللخواهددادزيراآنچهازآنمناستخواهدگرفتوبهشماخبرخواهدداد.(يوحنا
 )14:16
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خدابهمافرماندادهاستکههمهچیزرابرایجاللاوانجامدهیم :
پسخواهبخوريد ٬خواهبنوشید ٬خواههرچهکنیدهمهرابرایجاللخداکنید .(اولقرنتیان
31:11و )21:6


خداازماانتظارداردکهدرخدمتخوداوراجاللبدهیم :
اگرکسیخدمتکند٬برحسبتوانايیکهخدابدودادهباشدبکندتادرهمهچیزخدابهواسطه
عیسیمسیحجالليابدکهاوراجاللوتوانايیتاابداآلبادهست.آمین.(اولپطرس )11:4


عیسیبهخاطرجاللخداماراازمیوهعدالتپُرمیسازد :
وبرایايندعامیکنمتا...پُرشويدازمیوهعدالتکهبوسیلهعیسیمسیحبرایتمجیدوحمد
خداست.(فیلپیان9:1و )11


تمامانسانهابهخاطرتبديلنمودنجاللخدامشمولداوریهستند :
ادعایحکمتمیکردندواحمقگرديدندوجاللخدایغیرفانیرا...تبديلنمودند .(رومیان
 )23-22:1
زيراهمهگناهکردهاندوازجاللخداقاصرمیباشند.(رومیان )23:3


هیروديسکشتهشدچونجاللخداراتمجیدنکرد :
درساعتفرشتهخداونداورازدزيراکهخداراتمجیدننمودو...بمُرد.(اعمالرسوالن )23:12


بازگشتعیسیبهخاطرجاللخداخواهدبود :
کهايشانبهقصاصهالکتجاودانیخواهندرسیدازحضورخداوندوجاللقوتاوهنگامیکه
آيدتادرمقدسانخودجالليابد(دومتسالونیکیان )11-9:1

هدفنهايیعیسیبرایماايناستکهجاللاوراببینیمولذتببريم :
ایپدرمیخواهمآنایکهبهمندادهایبامنباشنددرجايیکهمنمیباشمتاجاللمراکهبه
مندادهایببینندزيراکهمراپیشازبنیادجهانمحبتنمودی.(يوحنا )24:17
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حتیدرخشمخداهدفاوشناسانیدنجاللخويشاست :
خداچونارادهنمودکهغضبخودراظاهرسازدوقدرتخويشرابشناساند،ظروفغضبرا
کهبرایهالکتآمادهشدهبودبهحلمبسیارمتحملگرديدوتادولتجاللخودرابشناساندبر
ظروفرحمتیکهآنهاراازقبلبرایجاللمستعدنمود.(رومیان )23-22:9


نقشۀخداايناستکهتمامزمینازمعرفتجاللاوآکندهشود :
زيراکهج هانازمعرفتجاللخدامملوخواهدشدبهنحویکهآبهادريارامستورمیسازد.
(حبقوق )14:2


همهرخدادهابهجاللخدامنجرخواهدشد :
زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواوراتاابداآلبادجاللباد.آمین.(رومیان )36:11


دراورشلیمجديد٬پرتوجاللخداجايگزينخورشیدخواهدبود :
وشهراحتیاجنداردکهآفتابياماهآنراروشنايیدهدزيراکهجاللخداآنرامنورمیسازدو
چراغش٬برّهاست.(مکاشفه )23:21

غیرتخدانسبتبهخدا ٬غیرقابلترديداست.خدادربارهاينحقیقتقوياذهنمراروشن

ساختوآنهنگامیبودکهبراینخستینبارکتابجاناتانادواردزباعنوانرسالهایدربررسیهدف
اوصدهادلیلوآياتکتابمقدسرابرای

غايیخداازخلقتجهانرامطالعهکردم 8.درآنکتاب ٬
نشاندادناينحقیقتگردآوردهاست :
هدفنهايیاعمالخداکهبهطرقمتعدددرکتابمقدسبیانشدهاستدرواقعفقطيک چيز
استوآنيکچیزبهبهتريننحوممکنچنیننامیدهشدهاست:جالل خدا 9.
بهبیانیديگر٬غايتاموربرایخداعبارتستازجاللخداوخرسندیجاوداناو .
کم اهميت شمردن جالل خدا و هولناکی دوزخ

 8برای آش نایی اب زندگی ادواردز و اس تلزام الهیایت او هجت بشارت و نزی منت اکمل کتاب اید شده میتوانید به کتاب ”غریت خدا برای جالل خویش  :روایی زنده
جااناتن ادواردز“ اثر جان پایپر مراجعه کنید( .چاپ ):991
 9هامن منبع
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شرايطقلبیانسان ٬خدامحوریخداراتحتتاثیرقرارمیدهد.انسانبهلحاظطبیعتخودقادر
نیستقلباًخداراجاللبدهد.”زيراهمهگناهکردهاندوازجاللخداقاصرمیباشند“.(رومیان.)23:3
مابهدلیلشرارتخود٬اينحقیقتراکهتنهاخداحاکممطلقوشايستهتماممهروعالقهوتوجهما
است،تحريفوواژگونکردهايم.ماجاللخدایغیرفانیرابهشباهتمخلوقاتاومبدلساختیم
(رومیان.)23-18:1ماسرچشمهاليزالآبحیاتراترککرديموحوضهايیبرایخويشساختیم
کهشکستههستندونمیتوانندآبرادرخودنگاهدارند(ارمیا .)13:2
ملتها”درعقلخودتاريکهستندوازحیاتخدامحرومبهسببجهالتیکهبهجهتسخت
دلیايشاندرايشاناست“.(افسسیان.)18:4بهلحاظطبیعتانسانیخود٬ماتمامادرخطاياوگناهان
مُردهبوديم٬شیطانرامتابعتمیکرديموجملگیفرزندانمعصیتبوديم(افسسیان.)3-1:2سرانجام
وعاقبتما”عذابجاودانی“(متی)46:25ومحرومیت”ازحضورخداوند“(2تسالونیکیان )9:1و
سقوطدر”درياچهافروختهشدهبهآتشوکبريت“بودکه”موتثانی“است(مکاشفه 8:21ونیز
11:14و .11)11:21
وحشتبیحدوحصردوزخبهمنظوراثباتارزشمندیبیپايانجاللخداازجانباوترسیم
دهدشهادتآشکاریازتبعاتبیپايانگناهِ

شدهاست.تصويریکهکتابمقدسازدوزخبدستمی
قصورازجاللخدااست.ماهمگیقصورکردهايم.تمامیملتهاقصورکردهاند.بنابراينفشارگناه
قصور از تکريم جالل خدا بر شانههای تمامی نفوس بشری سنگینی میکند .خدا در نگرش
کتابمقدسباغیرتیعظیموتعهدیاعلیازجاللاسمخودوتجلیآنحمايتمیکند.وازديد

کتابمقدس ٬انسانبدونفیض،موجودیاستکهاينحقیقتراواژگونساختهودرطبیعتخود
بیشترخواهانجاللدادنخويشاستتالذتبردنازجاللخدا.تنهاخدابايدستايششود؛لیکن
انسان اعمال دست خود را میستايد .اين واقعیتِ دو-سويه ٬اهمیت نیاز به خدمت را دو چندان
میکند.وخدامحوریخداکهموجدبحراناستهمچنینراهچارهرانیزبدستمیدهد .

چگونه برافرازی خدا از سوی خود ،میتواند محبت باشد؟
بیشازسیسالتالشکردهامکهاينحقیقتمحوریکتابمقدسيعنیغیرتخدابرایجالل
خويشرابهمسیحیانمناطقمختلفمنتقلسازم.مهمتريناعتراضیکهباآنروبروشدهاماينبوده
استکهظاهرااينتعلیمازخداچهرهایغیردوستداشتنیبدستمیدهد.ازقرارمعلومتصوير
قلبپرمحبت ٬مهربانورحیمخدادرورایغیرتخارجازاعتدالمنیّتاوازنظرناپديدمیگردد.
 10به منظور تبینی پیامد عذاب جاوداین برای کساین که حقیقت خدا را اناکر میکنند به فصل چهارم مراجعه کنید.
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آياکالمخدانمیگويدکه”محبت...نفعخودراطالبنمیشود“؟(اولقرنتیان.)5:13پسچگونه
خداپیوستهبدنبالجاللودوستداشتهشدنخوداست؟اينسوالخوبیاست.درحینبررسیِ
پاسخ ،خواهیم ديد که چگونه فراباشندگی خدا در قلب خدا ،از رحمت و مهربانی و محبت او
سرچشمهمیگیردـــکهبهمعنایجاریشدنبشارتاست .
دوروشبرایمشاهدهسازگاریوهماهنگیموجودمیانغیرتخدابرایجاللخويشوسخن
پولسکه”محبت...نفعخودراطالبنمیشود“وجوددارد.اولینروشايناستکهبگويیممنظور
پولسايننیستکهطلبیدننفعخوديکامرکامالاشتباهاست.برخیمواقعالزماستوگاهینیز
ناصحیح میباشد .روش ديگر اين است که بگويیم ٬خدا يک وجود کامال منحصر بفرد است و
نمیتوان سخن پولس را آنگونه که شامل ما میشود به او نیز تسری داد .به نظر من هر دو روش

صحیحهستند .
محبت ٬شادی خود را در شادی ديگران ٬میجويد
روشاول:سخنپولسدر”محبت...نفعخودراطالبنمیشود“تراوشذهنیاودرراستای
محکومکردنهرروشیدرجستننفعخودنبودهاست.منظوراوايننیستکهاگرشماشادیخودرا
درمحبتديگرانبجويیدعملیبرخالفمحبتانجامدادهايد.دراعمالرسوالن35:21میخوانیمکه
پولسبهمشايخافسستوصیهمیکندکهکالمخداوندعیسیرابهخاطرداشتهباشندکهفرمود”دادن
از گرفتن فرخندهتر است “.اگر اين امر حاکی ازعدم محبت میبود ،پولس هرگز به مشايخ توصیه
نمیکردکهآنرابهعنوانيکانگیزهآگاهانهدرخاطرخودنگاهدارند.اگرطلبیدنبرکتبرایخوداز
طريقبخشیدنبهديگرانيکعملتباهشدهوناصحیحبود،پولسهیچگاهازمانمیخواستکهآنرا
بهخاطربسپاريم .
کسانیکهدربارهمفهوماينانگیزهتعمقمیکنند٬گفتارپولسدراولقرنتیان5:13رابادرايتو
حکمتافزونتریتفسیرمینمايند.بهعنوانمثالجاناتانادواردزراجعبهسخنپولسکه”محبت...
نفعخودراطالبنمیشود“میگويد :
سخن پولس به معنای درجه عالقه فرد بهمنفعت يا خرسندی خود نیست .بلکه
منظورايناستکهشخص ٬منفعتخودرادرجايیکهنبايدمیجويدومحبت
خود را محدود و محصور میکند .هستند کسانی که محبت خود را محدود به
خیريت خود نمیکنند ،بلکه به منفعت عموم میانديشند که چه چیز به خیريت
ايشاناست٬ويااينکهنفعخودرادرشادمانیباديگرانمیدانند...وقتیکهگفته
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میشود که محبت نفع خود را طالب نمیشود بايد بدانیم که اين امتیاز اوست٬
امتیازیمحدودبهخوداو .11
بهعبارتديگر ٬هدفپولسمحکومکردنهرروشیدرطلبیدنمنفعتياخرسندیخودنبوده
است.اونگرشخودخواهانهوخودپسندانهانسانرادرنظرداشتکهشادمانیومنفعتخودرانهدر
کمککردنبهديگران،کهدراستفادهکردنازآنانوياناديدهگرفتنآنهابهمنظورکسبمنفعتخود
میداند.اوتصورنمیکردکهنگرشطلبیدننفعخوددقیقابهمعنایانجامکارنیکبرایديگرانباشد.
درحقیقتاودردوآيهپیشازاينمیگويد:”اگرجمیعاموالخودراصدقهدهموبدنخودرا
بسپارمتاسوختهشودومحبتنداشتهباشمهیچسودنمیبرم“(اولقرنتیان.)3:13بهبیانديگراوبه
مامیگويد:”يقیناشمانمیخواهید’هیچچیز‘ رابدستآوريد.اينطورنیست؟پسيقینحاصلکنید
کهمحبتمبنایعملکردشمااست.کهدراينصورتنفعزيادیخواعیدبُرد“.بنابرايناوعمالبههر
انگیزه يا محرکی متوسل میشود که برخی او را به باد انتقاد میگیرند .اما نکته اينجاست که او به
انگیزههایحقیر،خودخواهانه،ومادیانساناشارهنمیکند.اومارابهتحولعمیقوبنیادیقلبیفرا
میخواندکهشادمانیونفعخودرادرعملبهمحبتوتمامینیکويیهایمنتجازآندعوتمیکند.
گناه تقليد از خدا
روشدومايناستکهبگويیمخدايکوجودمنحصربفرداستوسخنپولسبدانگونهکهدر
موردمااستناددارد،قابلتسریبهخدانیست.اينامرکامالدرستاست.بسیاریازاموریکهبرای
ماممنوعیتدارد،درموردخداچنیننیستچراکهماخدانیستیمامااوهست.علتاينکهمانبايد
جاللخودراطالبباشیمبلکهجاللخدارا،ايناستکهاوخداستومانیستیم.وايناصلازديد
خداچنیناستکهاوخواستارجاللخودمیباشدونهجاللما.اصلواحدومسلمايناستکه
جاللکسیبايدستودهشودکهصاحبجاللاليتناهیاست.ايننکتهبرایمااينمعناراداردکهخدا
بايدستايشوتمجیدگردد.وبرایخدانیزبدينمعناستکهخدابايدخودشراتمجیدکند.برایما
يعنیاينکهنبايدجاللخودرابجويیموبرایخدايعنیبايدطالبجاللخودباشد .
تواندبسیاربیثباتباشد.شیطانمتوجهاينموضوعشدودرباغعدنازآناستفاده

اينمقولهمی
کرد.اوبهمنظوروسوسهکردنآدموحواواردصحنهشد:اگرازمیوهممنوعهبخوريد،”مانندخدا،
عارفنیکوبدحواهیدبود“(پیدايش.)5:3آدموحوامیتوانستندبگويند:”مااکنونهممانندخدا
هستیم،چراکهبهشباهتاوآفريدهشدهايم“(پیدايش.)27:1امابجایاعترافبهاينحقیقتدرقبال
 11جااناتن ادواردز ؛ حمبت و مثرات آن ( :180انگلس تان)
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وسوسهابلیس،آناناجازهدادندکهنافرمانیباظاهریفريبندهبهعنوانحقیقتخودنمايیکند:”اگرما
شبیهخداهستیم،پساشتباهنیستاگربخواهیمخودِ خداباشیم.بنابراينپیشنهادماردراينکهمامثل
خداخواهیمبودنمیتواندچیزبدیباشد“.وآنگاهازآنمیوهخوردند.امامشکلاينجاستکهانسان
حقنداردسعیکندمانندخداباشد.خدايیخدابهاوحقمیدهدکهکاریراانجامدهدکهماحق
انجامآنرانداريم.درموردآدموحوا،اينخداستکهحقداردنیکیوبدیوفايدهوضرررابرای
آنانتعیینومشخصکند.آنهامحدودومتناهیهستندوحکمتودرايتالزمبرایتشخیصتمامی
عناصرالزمجهتشادزيستنراندارند.تنهاخداازتمامآنچهکهالزماستدانستهشود،آگاهمیباشد.
بنابراينانسانحقنداردکهخودرابینیازازخدابداند.قضاوتدرموردمفیديامضربودنهرچیز

بدوناتکابهخدا،کامالمصداقحماقتوعصیانگریاست .
موضوعبسیارسادهاست،اگرمادرشباهتخداآفريدهشدهايم،وبهطريقیخواهاناقتداکردن
بهاوهستیم(افسسیان،)1:5چنانچهتصورکنیمکهخداحقوقینداردکهمانداشتهباشیم،بهبیراهه
رفتهايموانديشهایناصوابرادرذهنپروراندهايم.يکپدرمايلاستکهفرزندشدررفتار،ادبو
نزاکت،ثباتشخصیتوصداقتازاوسرمشقبگیرد،امانمیخواهددرارتباطباوالدينوخواهرو
برادرخودازاقتدارپدرانهالگوبگیرد .
بنابراين خدا حق دارد کارهايی را انجام بدهد که ما حق نداريم .و يکی از آنها ستودن جالل
خويشاست.اگراينراانجامنمیداد،مغايرباعدالتوراستیاوبودچراکهدرواقعارزشمندیو
عزتاليتناهیخودراناديدهمیگرفت.اگراوبهچیزیکمترازارزشبیپايانجاللخودچشم

داشت،تصوراوبتپرستیمیشد .


می
خدا بيش از هر چيز در ما جالل میيابد آن گاه که ما بيش از هر چيز در او لذت ببريم
آيا تمجید خدا از جالل خودش ،نشانمحبت او است؟ البته که هست .برای درک واضح اين

حقیقتروشهایمتعددیوجوددارد:خدابیشازهرچیزدرماجاللمیيابدوقتیکهمابیشازهر
چیزجاللخودرادراوببینیم.شايداينمهمترينعبارتدرالهیاتمنباشد12.اگراينسخندرست
باشد،پسبهسادگیمیتوانديدکهچراخداهنگامیکهدرزندگیمنجاللخويشراتمجیدنمود،
عینمحبتعملکردهاست،چراکهاونهايترضايتوخرسندیمرادروجودخويشمیجستو
درمنجالليافتهنگامیکهمنبیشازهرچیزديگریخرسندیوشادیخودرادراويافتم.
بنابراينوقتیخداجاللخويشراطالباستتضادیباشادیمنندارد،ومنافاتیهمبامهربانی،
 12به منظور بسط این نظریه به کتاب شادماین خطر آفرین :جالل خدا و اقناع جان اثر پایپر مراجعه کنید.
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رحمانیتومحبتاونمیتواندداشتهباشد.بهعبارتديگر ،خداهرچهبیشتربرایجاللخودغیور
باشد،بدينمعناستکهبیشترخواهانشعفوشادیمندرآنجاللاست.بنابراينخدامحوریخدا
بامحبتخدادرکناريکديگرقراردارند .
برایبهتصويرکشیدناينحقیقتکهخدابیشازهرچیزهنگامیجاللمیيابدکهمابیشتراز
هرچیزدر اولذتببريم،توجهشمارابهصحنهمالقاتخودبهعنوانيکشبانبايکیازايمانداران
بستریدربیمارستانجلبمیکنم.فرضکنیدهنگامیکهوارداتاقمیشوماودرحالیکهرویتخت
درازکشیدهاستبهمننگاهکردهوبالبخندمیگويد:”شبانعزيز،چهکارخوبیکرديدکه بهاينجا
آمديد،واقعاباعثدلگرمیوتسلیمنشديد“.فرضکنیدمندستخودرابلندمیکنم،تامسیر
صحبتراعوضکنموباخونسردیمیگويم:”چیزمهمینیست.منوظیفهخودرابهعنوانيک
شبان انجام دادهام“ .چه اشتباهی در اينجا وجود دارد؟ چرا سخن نسنجیده و بدون تامل شبان بايد
موجبناراحتیماشود؟اينکاروظیفهمناستوانجاموظیفهنیزکارپسنديدهایاست.پسچرا
عبارتمذکورباعثآزردگیخاطرورنجششخصمیشود؟ 
به اين دلیل که حرمت شخص بیمار را ناديده میگیرد .چرا؟ چون رضايت و خشنودی قلبی
بیشتر از حس انجام وظیفه موجب تکريم و حرمت شخص است .عیادت از بیمار به صرف انجام
وظیفهموجبتکريموظیفهاست،درحالیکهعیادتباشادمانیورضايتقلبیموجبحرمتبیمار
میشود.وشخصیکهبهعیادتاومیرويماينموضوعرابهخوبیدرکمیکند.بنابراينواکنش
صحیحشباندرقبالخوشآمدگويیبیمارمیتوانستچنینباشد:”موجبمسرتوشادیمناست

کهاينجاباشموخوشحالمکهتوانستمبیايم“.آياشماتضادیدراينجامیبینید؟درهردوعبارت”به
نفع“ خودم صحبت کردهام .”موجب مسرت و شادی من است که اينجا هستم“ و ”خوشحالم که
توانستمبیايم“.وحالاينعباراتمبینخودخواهینیستندبلکهحساحترامرابهبیمارمنتقلمیکنند
ونهبهشبان.وقتیکسیازشماخشنودوراضیاست،شمانیزاحساسرضايتواحتراممیکنید.
زمانیکهافرادپیرامونشماازاينکهدرکنارشماهستند،احساسرضايتمیکنند،شمانیزاحساس
ارزشمندی ،احترام و جالل خواهید داشت .عیادت از بیمار با اين انگیزه که از بودن در کنار او
خوشحالهستید،عملمحبتاست .
پس اين پاسخی است برای اينکه چرا خدا در تمجید جالل خويش بر خالف محبت رفتار
نمیکند.وقتیمادرخدالذتمیبريم،وقتیدرحضوراوشادیمیکنیم،وقتیاززيستندرکناراو

خرسندهستیم،وهنگامیکهپیرویاوراافتخارخودمیدانیم،آنگاهاوبراستیجاللمیيابد.اينامر
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نهايتدستاورديکزندگیمتحولشدهاستکهماراآزادمیگذاردتاشادیخودرادرخدابجويیمو

اونیزجاللخودرادرما.وايندوجداازيکديگرنیستند.خدابیشازهرچیزدرماجاللخواهد
يافتاگرمابیشازهرچیزدراولذتببريم .
تمجيد خدا از خودش رهنمودی آشکار در مسرت انسان است
بنابراين،هنگامیکهبابیشازصدهاآيهازتکريممشتاقانهخداازجاللخويشدرکتابمقدس
مواجهمیشويم،ديگرنمیتوانیمآنهاراحملبرخودستايیافراطیاوتلقیکنیم.ماآنهارابهعنوان
عباراتی حاکی از تمجید عادالنه وجودی نامتناهی میدانیم که شايسته تمجید و ستايش است ،و
خواستخدارامبنیبرمسرتوشادمانیعمیقخودماندرآنهامیيابیم.خدابهطورمطلقبیهمتاو
منحصربفرداست.درگسترهعظیمخلقت،اوتنهاوجودیاستکهشايستهحمدوپرستشمیباشد.
بنابراين هنگامی که خود را تمجید میکند ،در واقع انسان را به شادی جاودانی و حقیقی رهنمون
میشود .

”بهحضورتوکمالخوشیاستوبهدستراستتولذتهاتاابداآلباد“(مزمور .)11:16
اماهنگامیکهمازبانبهتمجیدخودمیگشايیم،ازآنچهکهشادیومسرتحقیقیوجاودان
استمنحرفشدهايم.بنابرايناگرمیخواهیمبامحبتباشیم،بايدتنهاخداراتمجیدکنیم.وبرای
خدانیزبامحبتبودنايناستکهخودراتمجیدکند.محبتبهانسانکمکمیکندکهبهسوی
واالترينارزش،باشکوهترينزيبايی،عمیقترينرضايتخاطر،شادمانیجاودان،بزرگترينپاداش،
عالیترينمشارکت،وبهتريننوعپرستشرهسپارگرددـودريککالم،محبت،انسانرابهسوی
خدارهنمونمیشود.مااينکارراباذکرعظمتخداانجاممیدهیم.وخدانیزبابیانعظمتخدا
اينکاررامیکند .

خدا خود را در رحمانيت تمجيد میکند
يکراهديگربرایدرکاينحقیقتکهچگونهغیرتواشتیاقخدابرایجاللخودشمبتنیبر
محبتمی باشدوجوددارد،ودراينجاارتباطموجودمیانفراباشندگیخداوانگیزهبشارتمشخص

میشود.رابطهموجودمیانخدمتوبرتریخدادراينعبارتديدهمیشود:”عظمتوبرتریخدا
دردولتجاللرحمتاوعیاناست“.آيهکلیدیدراينخصوصرومیان9-8:15است :
”زيرامیگويمعیسیمسیحخادمختنهگرديدبهجهتراستیخداتاوعدههایاجدادراثابت
گرداندوتاامتهاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو “.
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بهسهنکتهمهمدرحقايقبهمپیوستهاينآياتبرجستهبشارتیتوجهکنید .
1ــغیرتبرایجاللخداانگیزهبخشماموريتجهانشمولاست.پولسدراينجاسهدلیلارائه
کردهاستکهچرامسیحخودرافروتنساخت،ازآسماننزولکردوبهعنوانخادمقدمبهدنیایما
گذاشت.نخست،”عیسیمسیحخادم...گرديدبهجهتراستیخدا“.دومبرایاينکه”وعدههای[خدا
به]اجدادراثابتگرداند“.سومبهاينخاطرکه”امتهاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو“ .
بنابراينمأموريتمسیح،تمجیدخدابود.اوآمدتاراستیخدارانشانبدهد.ونیزاعالمکندکه
خدا،خداینگاهدارندهعهداست.پسعیسیبهخاطرخدابهاينجهانآمدـــتابرراستیخدا
شهادتدهد،کالمخدارااثباتنمايد،وجاللخداراتمجیدکند.ازآنجاکهخداپسرخودرافرستاد
تاتمامايناموررابجاآورَد،بنابراينپرواضحاستکهمحرکاولیهدرنخستینبخشمأموريتبزرگ
ـــکهعیسیبرایانجامآننزولفرمودـــهمانااشتیاقخدابرایجاللخودبودهاست.ايناولین
حقیقتیاستکهدررومیان9-8:15میبینیم:غیرتبرایجاللخداانگیزهبخشمأموريتجهانشمول
است .
2ــ روح خادم بودن و قلب مملو از رحمت ،انگیزهبخش مأموريت جهانشمول است .”عیسی
مسیحخادم...گرديد...تاامتهاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو“.مسیحخادمشدورحمت
رابههمراهآورد.اوخادمشدنهتنهابرایاينکهارادهپدرراکهبهایبسیارگزافیداشتانجامدهد،
بلکهنیزبهاينجهتکهرحمترابرایتمامملتهابهارمغانبیاورد.اودرخاللزندگیزمینیخود
رابطهموجودمیانشفقتوخدمترانشانداد.بهعنوانمثالبهمتی38-36:9توجهکنید :
وچونجمعیکثیرديد،دلشبرايشانبسوختزيراکهمانندگوسفندانبیشبان،پريشانحالو
پراکنده بودند .آنگاه به شاگردان خود گفت :حصاد فراون ست لیکن عمله کم .پس از صاحب
حصاداستدعانمايیدعملهدرحصادخودبفرستد .
شفقت عیسی در فراخوان دعا به جهت افزونی شمار خادمین ديده میشود .از آغاز تا پايان
ماموريتعیسی،پیشرانهاورحمتوشفقتبود.ونهتنهادرحیاتاوبلکههمچنیندرمرگوی.
”زيراکه ذبحشدیومردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدی“
(مکاشفه.)9:5رحمانیتمسیح،قلبخدمتاوبود.هیچانسانیاستحقاقوشايستگیآنرانداردکه
مسیح وی را خدمت کند .آنچه او انجام داد تماما رحمانیت بود ،تماما خادمگونه بود .اين دومین
حقیقتی است که در رومیان  9-8:15ديده میشود :روح خادم بودن و قلب مملو از رحمت،
نگیزهبخشماموريتجهانشمولاست .
ا 
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3ــنکتهسومايناستکهحقايقاولودومدرواقعيکحقیقتهستند.غیرتبرایجاللخدا
و قلب مملو از رحمت برای ملتها ،با هم يکی هستند .آيه  9اين معنا را به شکل ساده توضیح
میدهد:مسیحآمد”تاامتهاخداراتمجیدنمايند“.آری!اينغیرتمسیحبودوبايدغیرتمانیز

باشدکهامتهابهخداعشقبورزندوجاللاوراتمجیدکنند.اماآيهمذکوربازهمجلوترمیرودو
ادامهمیدهد:مسیحآمد”تاامتهاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو “.انگیزهرحمتوانگیزه
جالل خدا ،دو انگیزه متفاوت نیستند ،چون آن جاللی که میخواهیم شاهد تمجید شدنش در میان
امتهاباشیم،هماناجاللرحمتعظیمخداست .
رحمانیت خدا نقطه اوج جالل اوست که از آنجا نهر فیض الهی سرچشمه میگیرد .خداوند
میتوا ند رحیم باشد چرا که او در درون خود کامال به خود متکی است .او هیچ کمبود ،نارسايی،

نقصان،نیازياضعفیندارد.اوبرایبودنتمامیآنچهکههستتنهابهخودوابستهمیباشد.جالل
قائمبهذاتاو،درآزادیواختیارویبرایرحمکردنبهتمامملتهاجاریاست.بنابراين گستره
رحمتخداوتمجیدجاللاويکیهستند .
ها،خدمتیمسیحگونهراموجب

قلبیمشتاقبرایجاللخداوقلبیآکندهازرحمتبرایامت
میشود 13. اينها بايد در کنار يکديگر قرار بگیرند .اگر ما شور و اشتیاقی برای جالل خدا در خود
انمداروفاقدهرگونهمعنايیماندگارخواهدبود.
احساسنمیکنیم،رحمتماسطحی،ظاهری،انس 
همچنیناگراشتیاقمابرایجاللخداگويایرحمتاونباشد،آنگاهغیرتخودخواندۀ مابهرغم
تمامظاهرسازیها،ارزشیبرایخدانداردومصداقرياکاریمیباشد(متی .)13:9

خدا همه چيز را برای ستايش جالل فيض خود انجام میدهد
هماهنگیوسازگاریعجیبوعالیایمیانغیرتخدابرایآنکهجالليابدازيکسو،واشتیاق

او برای رحمت کردن از سوی ديگر ،به نحو چشمگیری در اولین فصل رساله افسسیان به تصوير
کشیدهشدهاست.پولسدراينقسمتسهمرتبهتکرارمیکندکهخداتمامآنچهراکهبراینجات
انجامداده،بهخاطر”ستايشجاللخود“بودهاست.وآيه 6بهوضوحمیگويدکهاينجاللهمانا
است.برگزيدگی،پیشتعیینی،فرزندخواندگی،مُهرشدنبهوسیلهروحالقدس،و

”جاللفیضخود“
انجامهمهچیزبرحسبخشنودیارادهخود،تماماازجانبخدابهخاطرستايشجاللفیضاوبوده

است.”ماراازقبلتعییننمودتااوراپسرخواندهشويمبهوساطتعیسیمسیح...برایستايش
 13به فصل ششم این کتاب مراجعه کنید.
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جاللفیضخود“.(آيات5و.)6”او[خدا]کههمهچیزراموافقرایارادهخودمیکند،تاازماکه
اولامیدواربهمسیحمیبوديمجاللاوستودهشود“(آيات11و.)12”[روحالقدس]بیعانهمیراثما
استبرایفدایآنمِلکخاصاوتاجاللاوستودهشود“.(آيه .)14
اينهمانچیزیاستکهدررومیان 9:15مشاهدهکرديم.در آنجاديديمکه امتهاخدارابه
سببرحمتاوتمجیدخواهندنمود.دراينجااوبهخاطرفیضخودستودهمیشود.درهردومورد،
خداجاللمیيابدوانسانشادیوخرسندیرابدستمیآورد.بنابراين،هراندازهکهخدابرایجالل
خويشاشتیاقدارد،بههماناندازهبهنیازگناهکارانتوجهمیکند.فیضخدا،تنهاامیدماوتمامی
ملتهاست.ازهمینرو،خداهرچهبیشتربرایجاللفیضخودغیورباشد،امیدبیشتریبهموفقیت
خدمتوجودخواهدداشت .
پرستش ،عنصر قوتبخش خدمت است
آنچهتابدينمرحلهقصدداشتیمنشاندهیم،ايناستکهفراباشندگیخدادرقلبخودشمغاير
بامحبتاونیست،بلکهدرواقعاساسوشالودهمحبتاست.ازآنجاکهخداازکاملیتخودبسیار
خشنود وشادماناست،دررحمتخويشارادهکردتاتمامملتهاواقوامدرخرسندیوشادیاو
سهیمباشند.شايدالزمباشددوبارهبراينحقیقتتاکیدکنیمکهپرستش،منبعقوتوآنهدفیاست
کهمحرکمابرایخدمتمیباشدچراکهخدانیزدرمسیرهمینهدفحرکتمیکند.خدمتاز
کمالاشتیاقخدابرایخدامنشٲ میگیردومیخواهدتمامامتهادرايناشتیاقیکهاوبرخودش
داردسهیمباشند(متی21:25و23/يوحنا11:15و13:17و .)26
تنها يک خدای واحد برای منتظران خود کار میکند
ايننمایچشمگیرازخدابهعنوانتنهاخدايیکه”برمیخیزدتا...ترحمفرمايد“(اشعیا،)18:31
مسیرخدمترابهبیشازيکطريقسوقمیدهد.يکیازچیزهايیکهنبايدبهآنفکرکنیم،شريک
دانستنخداياناقوامدربیهمانندیاينخدایمنحصربفرداست.اشعیاباعلمبهاينموضوعمیگويد:

”زيراکهازايامقديمنشنیدندواستماعننموندوچشمخدايیراغیرازتوکهبرایمنتظرانخويش
بپردازد نديد“ (اشعیا  .) 4:64به عبارت ديگر ،اشعیا مبهوت عظمت خدايی است که به نحوی
شگفتآوروظاهرامتضادعملمیکند،اونیازنداردکهمردمبرايشکاریانجامبدهندبلکهبعکس،

با کار کردن برای آنها خود را جالل میدهد مشروط بر آنکه آنان از اتکا به خود دست بردارندو
”منتظراو“باشند .
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اشعیا بر سخن پولس در اعمال رسوالن  25:17سبقت جسته است :”[خداوند] از دست مردم
خدمتکردهنمیشودکهگويامحتاجچیزیباشد٬بلکهخودبههمگانحیاتونَفَسوجمیعچیزها
میبخشد“.وحدتويگانگیدرقلبمسیحیتهماناجاللخداستکهدرفیضاوهويداوآشکار
است .خدا عظیم و با شکوه است چون نیازی ندارد که ملتها برای او کاری انجام بدهند .او اين
اختیارراداردکهخودشبرایآنهاکاریانجامبدهد.”پسرانساننیامدهتامخدومشودبلکهتاخدمت
کندوتاجان خودرافدایبسیاریکند“(مرقس.)45:11خدمتبهمعنایاستخداموجذبنیروی
کاربرایانجامکارخدانیست.بلکهنشانهآزادیازيوغسنگینوبارهایدشوارسايرخدايانمیباشد
(متی .)31-28:11
اشعیامیگويددرهیچنقطهایازجهانهرگزمشابهچنینخدايینهديدهشدهونهشنیدهشده
است.” زيراکهازايامقديمنشنیدندواستماعننمودندوچشمخدايیراغیرازتوکهبرایمنتظران

خويشبپردازدنديد“(اشعیا.)4:64آنچهاشعیادرهرگوشهوکنارمیديدخدايانیبودندکهبايدبه
ايشانخدمتمیشدبهجایآنکهخدمتبکنند.بهعنواننمونهبهخدايانبابلینَبُووبیلتوجهکنید:
”بیل خم شده و نبو منحنی گرديده ،بتهای آنها بر حیوانات و بهايم نهاده شد .آنهايی که شما
برمی داشتید[اکنون]حملگشتهوبارحیواناتضعیفشدهاست.آنهاجمیعامنحنیوخمشدهآنبار

رانمیتوانندرهانیدبلکهخودآنهابهاسیریمیروند.ایخاندانيعقوبوتمامیبقیهخانداناسرائیل
کهازبطنبرمنحملشدهوازرحِمبرداشتهمنبودهايدوتابهپیریشمامنهمانهستموتابه
شیوخیت ٬منشماراخواهمبرداشت.منآفريدمومنبرخواهمداشتومنحملکرده ٬خواهم
رهانید“(اشعیا4-1:46وهمچنینارمیا .)5:11
تفاوتموجودمیانخدایحقیقیوخدايانامتهااينواقعیتاستکهخداحملمیکند،حال
آنکه خدايان بايد حمل بشوند! خدا خدمت میکند ٬اما آنها بايد خدمت بشوند .خدا با نشان دادن
رحمانیتخود ٬جاللقدرتبالمنازعخويشراآشکارمیسازد.اماخدايانباگردآوردنبردگاندر
اطرافخويش٬خودرابزرگودرخورستايشجلوهمیدهند.بنابراين٬تصويرخدابهعنوانوجودی
کهغیرتاوبرایجاللخويش،محرکاودررحمانیتوخدمتاست،بیانگراينحقیقتاستکه
درمیانتمامخدايان٬تنهااوبراستیيگانهوبیهماننداست .
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مهمترين پيام در تمام جهان
خدا به يک روش ديگر نیز اقدام به خدمت بشارتی را انگیزهمند میسازد .ضرورت داشت که
انجیلازجانبچنینخدايیباپیغامیجهانیبهسویملتهاجاریگرددتاهمهبتوانندشادمانیو
شعفخودرادرخدابیابند .
”خداوندسلطنتگرفتهاستپسزمینشادیکندوجزيرههابسیارمسرورگردند“(مزمور.)1:97
”ایخداقومهاتوراحمدگويند.جمیعقومهاتوراحمدگويند.امتهاشادیوترنمخواهندنمود“
(مزمور.)4-3:67”حلیماناينراديدهشادمان شوندوایطالبانخداونددلشمازندهگردد“(مزمور
ودوستدارندگاننجاتتودايماگويند:خدا

.)32:69”واماجمیعطالبانتودرتووجدوشادیکنند
متعالباد!“(مزموز.)4:71چهپیامیبیشازاينمیتواندمفهومبشارتیداشتهباشد:”درخداشادی
کنید!دراووجدنمايید!برایخدابهآوازشادمانیبسرايید!زيراخدادرشماجاللمیيابدهنگامیکه
شما در او تمتع ببريد! خدا محبت خويش نسبت به خودش را با نشان دادن رحم و شفقت بر
گناهکارانتمجیدمیکند “.
حقیقترهايیبخشدرپیامیکهبهسرحدات[ملتها]میرسانیمايناستکهمردمدرهرجاکه

هستندبايدبهترينهارابرایخودجستجوکنند.ماهمهرابهسوی خدادعوتمیکنیم.وآنانکه
میآيند خواهند گفت :”به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذتها تا ابداآلباد“

(مزمور.)11:16خدادر میان امتهاخودشرابااينفرمان،جاللمیدهد:”درخداوندتمتعببر“
(مزمور.)4:37اولینوبزرگترينمطالبهخداازتمامانسانهاايناست کهآنانازجستجویشادیدر
چیزهایديگرتوبهکنندوآنراتنهادراوبجويند،خدايیکهنمیتواناوراخدمتکرد14تنهابايددر
اوتمتعبُرد.گناهبزرگدراينجهانايننیستکهمردمازکارکردنبرایخداکوتاهیکردهاند،که
گويی با کار ايشان ،جالل او افزوده خواهد شد ،بلکه اين است که ما از تمتع بردن در خدا که
انعکاسدهنده جاللاوستکوتاهیکردهايمچراکهخدازمانیدرماجاللمیيابدکهمادراوشادی

میکنیم .
هیجان انگیزترينانديشهدراينجهان،درکاينحقیقتاستکههدفتغییرناپذيرخدادرنشان

دادن جالل خود از طريق ماموريت کلیسا ،تقريبا مشابه هدف او در اعطا کردن شادی ابدی به
انسانهاست.شکوهبهارکوهستاندرايناستکهافرادمختلف(باديدگاههایمتفاوت)چگونهحیات
 14من میدامن که کتابمقدس مملو از تصاویری است که نشان میدهند قوم خدا او را خدمت میکنند .من به روش چگونه خدمت کردن خدا به طور کتابمقدیس
پرداختهام ،اما این به آن معنا نیست که خدا را مهطراز اکرفرمایی قرار دهمی که متکی به درآمد اکرگران خود است.
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بینند.بنابراين،خدانسبتبهشادمانیمقدستمامیفديهشدگان

وشادیرادرطراوتجويبارهايشمی
کهازهرقوموملتوزبانگردآمدهاندمتعهداست،باهمانغیرتواشتیاقیکهجاللخودرادر
جنبشآورندۀ رحمتاو


جويد.برتریخدادرقلبخدانیرویبه
تمامیانچهکهآنجامدادهاستمی
ومحرکخدمتبشارتیکلیسایاوست .
مضامينی از کتابمقدس که مبين برتری خدا در خدمت هستند
یشزمینهایکهتاکنونبهبسطآنپرداختیم،اکنونمیتوانیمقوتآياتکتابمقدسرا
برخالفپ 
کهحاکیازتوفقوبرتریخدانسبتبهانگیزهبشارتیکلیساهستنداحساسکنیم.آنچهخواهیمديد
برمحوريتعمدهخدادرديدخدمتیکتابمقدستأکیدمیکنند .
درعهدعتیقباآياتیروبرومیشويمکهجاللخدارادررٲسهرگونهخدمتبشارتیمعرفی
میکنند:”درمیانامتها،جاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرجمیعقومها“(مزمور.)3:96
”ذکرنمايیدکهاسماومتعالمیباشد“(اشعیا.)4:12مواردیازايندستبسیاروجوددارد15.اماهنوز
بهبیاناتمستقیمعیسی،پولسويوحناکهدراينخصوصگفتهاندنپرداختهايم .

ترک کردن خانواده و دارايی خود به خاطر اسم او
بعدازآنکهجوانثروتمندبهراهخودرفتزيراحاضرنبودازثروتخوددرراهپیرویازعیسی
چشم پوشی کند ،”عیسی به شاگردان خود گفت :هر آينه به شما میگويم که شخص دولتمند به
ملکوتآسمانبهدشواریداخلمیشود“(متی.)23:19رسوالنکهبهشدتمتحیرشدهبودندسؤال
کردندکه:”پسکهمیتواندنجاتيابد؟“(آيه.)25وعیسیدرپاسخفرمود:”نزدانسانمحالاست
لیکننزدخداهمهچیزممکناست“(آيه.)25آنگاهپطرسبهعنوانمبشریکهخانهوپیشهخودرا
برایپیرویازعیسیترککردهبود،گفت:”اينکماهمهچیزراترککرده،تورامتابعتمیکنیم.پس
ماراچهخواهدبود؟“(آيه.)27عیسیدرپاسخبهگونهایماليماحساسفداکاربودناوراشماتت
کرد:”هرکهبهخاطراسممنخانههايابرادرانياخواهرانياپدريامادريازنيافرزندانيازمینها
راترککرد،صدچندانخواهديافتووارثحیاتجاودانیخواهدگشت“(آيه .)29
نکتهایکهدراينجاالزماستبهآنتوجهکنیمعبارت”بهخاطراسممن“میباشد.انگیزهایکه
عیسیبرایترککردنخانهوخانوادهودارايیمیپذيردايناستکهتنهابهخاطراسماوصورت
بگیرد.يعنیبهاعتبارعیسی.هدفخداايناستکهاسمپسراودرتمامزمینودرمیانمردمستوده
وتمجید گرددچراکهحرمت نهادنبهپسر،تکريمنمودنپدراست(مرقس.)37:9زمانیکههر
 15به فصل پنجم مراجعه کنید.
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زانويیبهنامعیسیخمشود،برایتمجیدخدایپدرخواهدبود(فیلپیان)11-11:2بنابراين،خدمت
خدامحوربهخاطراسمعیسیبهحیاتخودادامهمیدهد .

نام تو مقدس باد
شايد بتوان گفت دو عبارتی که در ابتدای دعای ربانی مطرح شده است ،صريحترين عبارت
گفتاریعیسیدرتعلیماينحقیقتاستکهخدمتبشارتازغیرتخدابرایجالليافتننامشدر
میانامتهابرانگیختهمیشود.”نامتومقدسبادوملکوتتوبیايد“ (متی.)11-9:6دراينجاعیسیبه
مامی آموزدکهازخدابخواهیمکهنامخودرامقدسبداردوملکوتخودرا[برزمین]مستقرسازد.
اينيکدعایبشارتیاست.هدفآنبه کارگرفتنغیرتواشتیاقخدابرایجاللخودشدرمیان
آنانیاستکهناماورافراموشکردهويااهانتمیکنند(مزمور17:9و.)18:74مقدسبودننامخدا
يعنیاسماورادرآنجايگاهیقراردهیمکهبايدباشدوآنرافوقازهرچیزیکهبدانوفاداریو
دلبستگیداريم،تکريمواحترامکنیم.توجهاصلیعیسیـــدرنخستیندرخواستمطرحدرايندعا
ـــمعطوفبهايناستکهمردمهرچهبیشتروبیشتربهسمتمقدسداشتناسمخداحرکتکنند.
اينامرشالودۀ وجودخلقتاست.خدمتبشارتادامهداردچوناينمقدسشمردنهنوزمتحقق
نشدهاست .

رنج بردن به خاطر اسم او
بعدازآنکهپولسدرراهدمشقدگرگونشدوتوبهکرد ،عیسیمسیحتمامثروتو شادیو
ابتهاجویشد.”همهچیزرانیزبهسببفضیلتمعرفتخداوندخودمسیحعیسی،زيانمیدانم“
(فیلپیان  .)8:3وفاداری او پُرهزينه بود .آنچه پولس در دمشق آموخت ،در صِرفِ شادی بخشايش
گناهانوموهبتپیرویازسَروَرکايناتخالصه نمیشد،بلکه شاملرنجبردننیزمیشد .عیسی،

حنانیارابااينپیامبهسویپولسفرستاد:”زيراکهمناورانشانخواهمدادکهچقدرزحمتهابرای
ناممن بايدبکشد“(اعمالرسوالن.)16:9زحماتومشقتهایپولسدرخدمت،بهخاطر”ناماو“
بود.هنگامیکهبهپايانزندگیخودنزديکمیشد،بهاوهشداردادندکهبهاورشلیمنرودواوپاسخ
داد:”چهمیکنیدکهگريانشدهدلمرامیشکنید؟زيرامنمستعدمکهنهفقطقیدشومبلکهتادر
اورشلیمبمیرمبهخاطرنامخداوندعیسی“(اعمال)13:21.برایپولسجاللاسمعیسیوحرمتاو
مهمتراززندگیخودشبود .
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”در جميع امتها به خاطر اسم او“
پولسدررومیان 5:1بوضوحنشانمیدهدکهدعوتالهیوخدمت،بهخاطرناممسیحدرمیان

تمامملتهاانجاممیشود:”کهبهاوفیضورسالترايافتیمبرایاطاعتايماندرجمیعامتهابه
خاطراسماو“.يوحنایرسولانگیزهومحرکمبشرينمسیحیقرناولراباعبارتیمشابهخاطرنشان
ساختهاست.اوبهيکیازکلیساهایخودمینويسدکهآنهاموظفهستندبرادرانمسیحیخودرا”به

طورشايستهخدا“بدرقهکندودربارهعلتايندستورچنینتوضیحمیدهد:”زيرابهجهتاسماو
بیرونرفتندوازامتهاچیزینمیگیرند“(سوميوحنا .)7-6
جاناستاتدرموردايندوقسمت(رومیان 5:1وسوميوحنا)7-6چنینمیگويد:”آنهاکامالً
می دانستندکهخدا،عیسیراسرافرازکردهاست،واوبهدستراستپدردرآسماننشستهوخدا
برترين مقام و مرتبت را بدو ارزانی داشته است تا هر زبانی خداوندی عیسی را تمجید کند .آنها
آرزومند جالل اسم عیسی بودند 16“.اين آرزو ،يک خیال يا رويا نیست بلکه حتمی و يقین است.
شالودهامیدمابراينواقعیتمسَلَمقرارداردکه:خدایازلیوابدی،اوکه کفايتهمهاموراستبه
طورخللناپذيروجاودانهمتعهدبهجاللدادناسمعظیموقدوسخودمیباشد.اوبهخاطر[جالل]
اسمخوددرمیانامتهاعملمیکند.اسماوبرایهمیشهبیحرمتنخواهدشد.کلیسادرماموريت
خودپیروزخواهدبود.خداقومخودراتايیدخواهدکردو آرمانوهدفخويشرابرزمینمتحقق
خواهدساخت .
باشد که آن نجاتدهنده ،ثمرۀ مشقت جانش را ببيند!
ديويدبرينرد()David Brainerdمبشریکهدردهۀ  1741میانسرخپوستاننیوجرسیخدمت
سالگیزنديگیاشبهپايانمیرسد.يکهفتهپیشازمرگخود

میکرد،اطمینانداشتکهدرسن29
بهسال 1747ازآرزویقلبیخوددرموردجاللخدادرتمامجهانسخنگفت.دراينجابهآخرين
جمالتیکهتوانستبادستخودبنويسدتوجهمیکنیم :
جمعه،دوماکتبر.جانمندراينروزآکندهازحضوردلنشینخداست.آرزودارم
”بااو“باشمتا”جاللاوراببینم“...تاملکوتاودرايندنیابرقرارگرددوهمگاناو
رابهخاطرآنچهکههستبستايند،بهاوعشقبورزندواوراتمجیدکنند،وتاآن

 16جان.آر.دبلیو.اس تات؛ ”کتاب مقدس در عرصه بشارت“.
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نجاتدهنده ”ثمره مشقت جان خويش را بیابد“ و خشنود گردد .”آمین ،بیا ای

خداوندعیسی 17“.
فقدانچنینغیرتواشتیاقیکهاوداشتعاملافولوتضعیفخدمتبشارتیدرکلیسااست.و
اينهمانموضوعیبودکهديويدمورِیدريکقرنپیشتذکردادهبود :
درقبالاينپرسشکهچراباوجودمیلیونهامسیحی،شمارسربازانواقعیخداکه
قادربهنبردبالشکرتاريکیباشندچنیناندکاست،تنهايکجوابوجوددارد:
فقدانروحیهوشهامت.شورواشتیاقبرایملکوتازدسترفتهاست.ودلیلآن
همکمشدنعالقهودلبستگیبهپادشاهوسلطانملکوتاست 18.
اينحقیقتامروزنیزصادقاست.پیتربايرهاوسبانگاهیروشنبهاينموضوعمارابهقرار
دادنجاللخدادرمحورمرکزیزندگیوخدمتخودفرامیخواند :
ماخواندهوفرستادهشدهايمتاجاللسلطنتخداونجاتعظیماورابهدنیااعالم
کنیم ...امروزه تاکید بر اولويت اين هدف واال نسبت به تمام اهداف خدمتی از
اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .نگرش و توجه يک بُعدی ما به انسان و
جامعه،تهديدیبرایخدمتاستوآنرابهمثابهيکوظیفۀدنیوی،غیرمذهبیو
حتی شِبْه الحادی جلوه میدهد .ما در دوران ارتداد زندگی میکنیم ،عصری که
انسان متکبرانه خويشتن را معیار سنجش همه چیز میداند .بنابراين بخشی از
خدمتماايناستکهشجاعانهدرقبالدشمنانصلیباعالمکنیمکهزمینمتعلق
به خداومسیحاوست...وظیفهوتعهدخدمتماايجابمیکندکهبیرقخداوندِ
قیامکردهرادرتمامجهانبهاحتزازدرآوريم،زيراجهانوپُریآنبهخداتعلق

دارد .
غیرتکلیسابرایجاللپادشاهآسمانیبرانگیختهنخواهدشدمگرزمانیکهشبانان،رهبران،و
معلمین به جالل پادشاه بیش از پیش توجه کنند .هنگامی که جالل خدا تمامی موعظات ،تعالیم،
نگارشها و گفتگوهای ما را اشباع کند ،و زمانی که او بر روشهای سخن گفتن ما ،راهکارها و
توصیههایروانشناسانۀ ماوگرايشهایفرهنگیمامسلطوغالبباشد،آنگاهمردمحضوراورابه


 17جااناتن ادواردز؛ ”زندگی دیوید برایرند“
 18اندرو مورای؛ لکید مشلک بشارت.
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عنوانواقعیتمرکزیزندگیخوداحساسخواهندکردوجاللاوبرایايشانمهمترازتماماموالو
دارايیونقشههايشانخواهدبود .
قوت خدمت ،زمانی که محبت برای جانهای گمشده ضعيف است
شفقتودلسوزیبرایگمشدگان،بهترينوزيباترينانگیزهومحرکبرایيکخادماست .
بدونآنماحالوتتقسیمکردنموهبتارزشمندیراکهدريافتداشتهايمتجربهنخواهیمکرد.اما
چنان که ديديم اين شفقت و دلسوزی نبايد جدا از غیرت و اشتیاق برای جالل خدا باشد .جان
داؤسونيکیازرهبرانمبشرينجواندلیلديگریرابرچرايیاينمطلبمیافزايد.اوخاطرنشان
میسازدکهاحساسوجودمحبتنسبتبه”گمشدگان“يا”جهان“تجربهایاستکهنگاهداشتنآن
بسیاردشواراستوهمیشهوجودآنقابلتشخیصدادننیست .
آيا هیچوقت احساسی مشابه محبت نسبت به گمشدگان در شما شکل نگرفته
است؟اينهمانچیزیاستکهماآنرازبانوگويشنامفهوممسیحیمینامیم.
بسیاری از ايمانداران در قلب خود احساس الزام و نکوهش میکنند ،آنان منتظر
هستندکهشايدنوعیحسخیرخواهیدرايشانبرانگیختهشودوآنهارابهسوی
بشارتدادنسوقبدهد.امااينانتظارهیچگاهبهپاياننمیرسد.محبتنسبتبه
”گمشدگان“ غیر ممکن است .شما نمیتوانید نسبت به مفهوم انتزاعی احساس
عمیقیداشتهباشید.بهنظرشماغیرممکناستکهبانگاهکردنبهعکسيکفرد
ناآشناعمیقانسبتبهاومحبتاحساسکنید،تاچهرسدبهيکملت،نژادوياهر
چیزیکهبهنوعیبامفهوم”تمامجانهایگمشده“مرتبطباشد .
منتظرنباشیدتااحساسمحبتدرشماپديدآيدتاازمسیحبايکفردناشناس
صحبتکنید.شماپدرآسمانیخودرادوستداريد،ومیدانیدکهآنناشناسهم
بهواسطهاوآفريدهشدهاست.اماازخدادورافتادهوجداماندهاست،بنابراينآن
گامهایاولیهرادررساندنبشارتبرداريدچونشماخدارادوستداريدواورا
محبتمی کنید.اگرماازايمانويادعاهایخودبراینجاتگمشدگانصحبت
کنیم،برخالفروحتواضعوشفقتعملنکردهايم.چراکهقبلازهرچیز،محبت
مابايدبرایخداباشد.کتابمقدسدرافسسیان 8-7:6میگويد:”بهنیّتخالص
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خداوندرابندگیمیکنندنهانسانرا.ومیدانندهرکسکهعملنیکوکندمکافات
آنراازخداوندخواهديافتخواهغالموخواهآزاد “.
انساناستحقاقولیاقتمحبتخداراندارد.ماهرگزنبايدمسیحیانیانسانگرا

باشیم،عیسیرابهگناهکارانبیچارهموعظهکنیمواوراتاسطحکسیکهبختو
اقبالبهتریرابرایايشانفراهممیکندپايینبیاوريم.مردمسزاوارلعنتهستنداما
عیسی،آنبرّهرنجکشیدۀخدا،مستحقاستکهپاداشرنجهایخودراببیند .19
معجزه محبت
سخنانداؤسونبسیارحکیمانهودرعینحالهشداردهندهاست.تذکراوبهمنظورمحدودکردن
خدمتمابهاحساسشفقتبرایمردمیکهآنهارانمیشناسیمنیست.منقصدندارمازاهمیتاين
موضوعکهخداقادراستبارسنگینمحبتآسمانیبرایانسانهايیکهازمابسیاردورهستندرادر
قلبمابگذاردبکاهمياآنراکوچکجلوهبدهم.بههمینجهتدراينجاشهادتوسلیداوِلاز
موسسهبینالمللیOMSرادرموردبارقلبیمادرشبرایمردمچینوهندوستانآوردهام :
مادرمسالهابهمردمچینوهندفکرمیکرد.سالهابودکهاوهمهروزهدرحین
دعایخانوادگیبرایايندوملتدعامیکرد،وقبلازخاتمهدادنبهدعایخود
صورتشرابرزمینمیگذاشتوگريهمیکرد.عشقومحبتاوعمیقودايمی
بود.ومنمی دانمکهاوپاداشجاودانیسالهاتحملبارقلبیآندوملتدريافت
خواهدکرد.اينمحبتمسیحايیاستکهبواسطهروحالقدسدرقلوبمسیحیان
جایمیگیرد .21
الزماستيکبارديگرتاکیدکنمکهانگیزهشفقتوانگیزهغیرتبرایجاللخداازيکديگرجدا
نیستند.گريۀ رحموشفقت،اشکشادیوتلذذدرخداستکهازخودفراتررفتهوديگرانرادربَر
میگیرد .21

دعوت خدا
آنافرادیباشیمکهبرایمتعالبودنخدادرزندگیشانبیش

خدامارادعوتمیکندکهدرزمرۀ
ازهرچیزديگرغیرتواشتیاقدارند.کسیکهخواهانجاللوشکوهمسیحنباشد،قادرنیستبه
 19جان داوسون؛ شهرهای خودرا برای خدا فتح کنمی.
 20وسیل دا ٍول؛ شعهل ور برای خدا.
 21در این خصوص میتوانید به فصل  6این کتاب مراجعه کنید.
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بلندایپُرشکوهمقصودخدمتدستيابد.بدونيکخدایبزرگ،ديدورويايیبزرگبرایجهان
وجودندارد.بدوناشتیاقبرایپرستش،نمیتوانديگرانجذبپرستشکرد .
خدادرقدرتمطلقوبیهمانندخويشبدنبالتحققهدفجهانشمولگردآوردنپرستندگانی
ازهرملتوقوموزباناستکهاورابهشادیپرستشمیکنند.اوبااشتیاقیبیحدوحصرخواهان
برتریاسمخوددرمیانتمامملتهاست.پسبیايیدشورواشتیاقخودرادراينمسیربااوهماهنگ
کنیموبهخاطراسماوازرفاهوآسايشدنیویخودچشمبپوشیمودرگسترۀجهانیهدفاوسهیم
شويم.اگرچنینکنیم،تعهدمقتدرانهاونسبتبهاسمخودشچونبیرقبلندیبرفرازسرِماقرار
خواهدگرفتوبهرغمتماممصیبتها،شکستنخواهیمخورد(اعمالرسوالن16:9ورومیان-35:8
.)39هدفغايیکلیسا،نهبشارت،کهپرستشاست.بشارتبهايندلیلوجودداردکهپرستشوجود
ندارد.اولینقدمدرراهماموريتبزرگايناست:”درخداوندتمتعببر“(مزمور.)4:37وسپساعالم
کنیمکه”امتهاشادیوترنمخواهندنمود“ (مزمور.)4:67بهاينطريقخداازابتداتاانتهاجالل
خواهديافتوپرستشنیرویبشارتراتاآمدنخداوندتأمینمیکند .
عظیموعجیباستاعمالتوایخداوند 
خدایقادرمطلق! 
عدلوحقاستراههایتو 
ایپادشاهامتها! 
کیستکهازتونترسدخداوندا 
وکیستکهنامتوراتمجیدننمايد؟ 
زيراکهتوتنها،قدوسهستی 
وجمیعامتهاآمده،بهحضورتو 
پرستشخواهندکرد 
زيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست! 
مکاشفه 4-3:15
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فصلدوم :



برتری خدا در خدمت از طريق دعا

مانمیتوانیمبدانیمدعاچیست،مگرهنگامیکهدريابیمزندگیيکمبارزهاست .
زندگیجنگاست.تمامزندگیايننیست،هرچندکههمیشهباآنتواممیباشد.افولاشتیاقما
بهدعاتاحدزيادیمعلولغفلتازاينحقیقتاست.دعاقبلازهرچیزبیسیمزمانجنگاست
برایگفتوشنوددربارۀ ماموريتکلیساکهپیشرفتعلیهمواضعنیروهایتاريکیوقدرتبی-
کنیمازدعابهعنوانيکآيفونمنزل استفادهکنیمکهباطبقۀبااليیدر

ايمانیمیباشد.وقتیسعیمی
کند.خدادعارابهعنوانبیسیمزمان

ارتباطاست،تعجبینداردکهدعاآنگونهکهبايددرستکارنمی
جنگبهمادادهاستتابتوانیمبرایهرآنچهکهجهتپیشبردملکوتمسیحدراينجهاننیازداريم،
مستقیماباستادفرماندهیدرتماسباشیم.دعامارادرموقعیتمهمنیروهایخطمقدمقرارمیدهدو
رابهعنوانفرماندهلجستیکیباامکاناتنامحدودآشکارمیسازد.کسیکهقوترامی-
جاللخدا 
بخشد،جاللرادريافتمیکند.بنابراين،دعاسنگربرتریوتفوقخدادرماموريتاستکهمارابا
فیضبینهايتاودررفعهرنیازمرتبطمیسازد .

زندگی جنگ است
وقتیپولسبهواپسینايامزندگیخودنزديکمیشد،دردومیننامهخودبهتیموتاوسنوشت:
”به جنگِ نیکو جنگ کردهام و دوره خود را به کمال رسانیده و ايمان را محفوظ داشتهام“ (دوم
تیموتاوس.)7:4دراولتیموتاوس 12:6به اوسفارشمیکند:”جنگنیکویايمانرابکنوبدست
آورآنحیاتجاودانیراکهبرایآندعوتشدی“.برایپولس ٬زندگیجنگبود.درستاستکه
ازنمادهایديگریهمچونزراعت ٬میدانورزش ٬خانواده ٬ساختمانوشبانیاستفادهکردهاست ٬و
البتهکهاوپیامآورصلحوسالمتیبود.لیکننمایفراگیرجنگدراينحقیقتديدهمیشودکهيکی

ازسالحهاینبردروحانیهماناانجیلسالمتیاست!(افسسیان.)15:6اومردشادیومسرتبوداما
شادی او ”فخر در مصیبتها“ بود (رومیان  3:5و /12:12دوم قرنتیان  /11:6فیلپیان  /17:2کولسیان
/24:1همچنیناولپطرس6:1و .)13:4
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زندگی٬جنگاستچراکهحفظکردنايمانوبدستآوردنحیاتجاودانمستلزمنبردیمداوم
وبیاماناست.پولسدراولتسالونیکیان 5:3بوضوحمیگويدکههدفشیطاننابودکردنايمانما

است.”فرستادمتاايمانشماراتحقیقکنممباداآنتجربهکنندهشماراتجربهکردهباشدومحنتما
باطل گردد “.در شهر تسالونیکی ٬شیطان به ايمان مسیحیان حمله کرده بود .هدف او اين بود که
زحماتپولسدرآنمنطقهرا”باطل“ونابودسازد .
درستاستکهپولسبهامنیتابدیبرگزيدگان(”آنانیراکه[خدا]عادلگردانیدايشانرانیز
جالل داد“ [رومیان  )]31:8اعتقاد داشت .اما تنها کسانی از اين امنیت ابدی برخوردار هستند که با
جنگنیکویايمانوبدستآوردنحیاتجاودان”دعوتوبرگزيدگیخودراثابتمیکنند“(اول
تیموتاوس  /12:6دوم پطرس  .)11:1عیسی فرمود :”هر که تا به آخر صبر کند همان نجات يابد“
(مرقس.)13:13و شیطانهموارهمبارزهمیکندتابا انهدامايمانمابتواندمارا دوبارهبهتباهیو
هالکتبازگرداند .
واژه  agonizesthaiکه در اول تیموتاوس ”جنگ“ ترجمه شده است ،بدفعات و به اَشکال
گوناگوندرتبیینماهیتزندگیمسیحیبکاررفتهاست.عیسیفرمود:”جدوجهدکنیدتاازدرٍتنگ
داخل شويد زيرا به شما میگويم که بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست“ (لوقا
.)24:13عبرانیان 11:4میگويد :”پس جدوجهدبکنیمتابهآنآرامیداخلشويممباداکسیدرآن
نافرمانیعبرتآمیزبیفتد“.پولسزندگیمسیحیرابهيکمیدانمسابقهتشبیهکرده،میگويد:”هرکه
ورزشکنددرهرچیزرياضتمیکشد،اماايشانتاتاجفانیرابیابندلکنماتاجغیرفانیرا“(اول
قرنتیان.)25:9اوراجعبهخدمتخوددرموعظهوتعلیماينحقايقمیگويد:”برایايننیزمحنت
میکشمومجاهدهمینمايمبهحسبعملاوکهدرمنبهقوتعملمیکند“(کولسیان.)29:1ونیز
اضافهمیکندکهدعا،قسمتیازاينمبارزهاست:”اپفراسبهشماسالممیرساندکهيکیازشماو
غالممسیحاستوپیوستهبرایشمادردعاهایخودجدّوجهدمیکند(“.کولسیان.)12:4”برایمن
نزدخدادردعاهاجدّوجهدکنید“(رومیان.)31:15اينهاتمامااشکالمختلفواژه”جنگ“هستند .
پولسحتیصحنهنبردرابهمیدانمبارزۀزبانگسترشمیدهد.اوبانگاهیبهنبردزندگیخود
میگويد:”پسمنچنینمیدوم،نهچونکسیکهشکدارد؛ومشتمیزنمنهآنکههوارابزنمبلکه
تنخودرازبونمیسازموآنرادربندگیمیدارممباداچونديگرانراوعظنمودمخود ٬محروم
شوم”(اولقرنتیان.)27-26:15اودرمیدانمسابقهمیدود٬مشتمیزندوتنخودرازبونمیسازد.

اومیگويد”:زيراهرچنددرجسمرفتارمیکنیمولیبهقانونجسمیجنگنمینمايیم.زيرااسلحۀ
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جنگماجسمانینیستبلکهنزدخداقادراستبرایانهدامقلعههاکهخیاالتوهربلندیراکه
خود را به خالف معرفت خدا میافرازد به زير میافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر
میسازيم“(دومقرنتیان .)5-3:11

کلیبهعنوانمیداننبردببیند:”ای

پولسبهتیموتاوستوصیهمیکندکهخدمترادريکنگاه

فرزند٬تیموتاوس،اينوصیترابهتومیسپارمبرحسبنبوتهايیکهسابقابرتوشدتادرآنهاجنگ
نیکو کنی“ (اول تیموتاوس  .)18:1”هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمیسازد” (دوم
تیموتاؤس.)4:2بهبیانديگر٬خدمتوبشارت٬عرصۀنبردهستند .
بهاحتمالزيادآشناترينمتنبرایمادرموردجنگروزانه،رسالهافسسیان 18-12:6استکه
پولسدرآنجاآالتوابزارهای”اسلحۀتامخدا“رافهرستکردهاست.مانبايدبهخاطرچنددرخت٬
جنگلراناديدهبگیريم.ازاينمتنآشنايکبرداشتسادهمیتوانداشت:زندگی٬جنگاست.پولس
بااينفرض٬ماهیتجنگرابرایماتوضیحمیدهد:اينجنگ”کُشتیگرفتنباخونوجسمنیست
بلکهبارياستهاوقدرتهاوجهانداراناينظلمتوبافوجهایروحانیدرجايهایآسمانی.لهذا
اسلحۀتامخدارابرداريد“(افسسیان .)13-12:6
تمامبرکاتارزشمندزندگیکهدرسايرقسمتهاتعلیمدادهشده،همگیبرایعرصۀاينجنگ
بسیجوآمادهشدهاند.اگرراستیرامیشناسیم ٬پسآنکمربندزرهجنگیمااست.اگرعدالترادر
دستداريم،پسآنرابهعنوانجوشنبرسینهخودمیبنديم.اگرانجیلسالمتیرادوستداريم،آن

رامانندچکمۀسربازیبهپامیکنیم.اگرآرامیدروعدههایخدارادوستداريم٬پسايمانراچون
سپر به دست چپ خود میگیريم تا تیرهای آتشین شرير را دفع کنیم .اگر در نجات خود شادی
میکنیم ٬پسنجاتراهمچونکالهخُودبرسرمیگذاريم.واگرکالمخدابرایماشیرينترازعسل

است ٬ازشهدآنچونشمشیراستفادهمیکنیم.تقريباهربرکت”غیرنظامی“درزندگیيکمسیحی
بهمنظورفراخواندناوبهمیدانجنگاست.جنگ٬صرفايکقسمتيايکبخشیاززندگیمسیحی
نیست.حیاتمسیحیعاریازجنگنمیباشد.زندگی٬جنگاست 22.
نبودِ سادهزيستی
بسیاریازمردمدرقلبخودبهاينامراعتقادیندارند.آنهابانشاندادناولويتهاورويکردهای
سطحیخوددرامورروحانی ٬قصددارندوانمودکنندکهمادرايامصلحزندگیمیکنیمنهدرزمان
جنگ .
 22عالوه بر متون اید شده فوق بهعنوان منونه میتوانید به ماکشفه  :1::1/:1::0/0:6مراجعه کنید.
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در زمان جنگ ٬روزنامهها با سرخط درشت از عملکرد نیروهای رزمی خود خبر میدهند.
خانوادههادرموردپسرانودخترانخودکهدرجبهههستندبايکديگرگفتگومیکنند ٬برايشاننامه

مینويسند و از صمیم قلب برای حفظ سالمت آنها دعا میکنند .در زمان جنگ همۀ ما در حال

آمادهباشبهسرمیبريم ٬مسلحمیشويموبادقتوهوشیاریمراقبهمهچیزهستیم.درآنايام،

کنیمــسادهزيستیپیشهمیکنیمنهبهخاطرنَفْس

پولودارايیخودرابهگونهایديگرمصرفمی
عمل،بلکهبهايندلیلکهراههایاستراتژيکديگریبرایخرجکردنپولوجودداردتااينکهمثالً
د.سطحزندگیماپايینمیآيد.وسايل

يکجفتالستیکنوبخريم.همهدرمشقتجنگسهیمهستن
مجللحملونقلمسافریبهانتقالدادننیروهایرزمیاختصاصدادهمیشوند .
تعداداندکیهستندکهمیدانندمادرگیرجنگیبسیاربزرگترازجنگدومجهانیوياحتیهر
نوع جنگ اتمی هستیم .عدۀ کمی میدانند که شیطاناز هر دشمن زمینی خطرناکتر است و درک
می کنندکهعرصۀاينجنگمحدودبهصحنهتآترنیستبلکههرشهروشهرستانوروستايیرادر

اينجهانشاملمیشود.چهکسیمیتوانددرککندکهقربانیاناينجنگصرفايکدستياچشمو
ياحتیزندگیزمینیخودراازدستنمیدهند ٬آنهاهمهچیزحتیجانخودرامیبازندوگرفتار
عذابجاودانخواهندشد؟ 
سی.اس.لويیسدرکتابنامههایشیطانبهارواحشريرمینويسد:شیطانبهروحشريرگفت
”امیدوارنباشکهبیشترازاينازجنگبدستبیاوری“.لويیسدراينجابهويرانیهایناشیازجنگ
دومجهانیاشارهدارد.اوشرحمیدهدکهجنگنمیتواندايمانوارادۀمسیحیانواقعیرانابودسازد،
بلکه به آنان کمک میکند تا به خاطر طريقهای عالیخدا ٬رفتار پسنديده در قبال وخامت شرايط
ناخواستۀزندگی ٬مرگوحیاتجاودان،شکرگزارباشند.شیطانبانارضايتیادامهمیدهد:”درچه
وضعیتناخوشايندیبهسرمیبريم.هنوزخاطرۀکشتاریکهجنگبراهانداختفراموشنشدهاست.
يکیازبهترينسالحهایمايعنیعشقبهدنیاکارآيیخودراازدستدادهاست.درزمانجنگحتی
يکنفرهمنمیتواندباورکندکهبرایابدزندهخواهدبود 23“.بنابراينشايدحتیوقوعيکجنگ
به عنوانجنگجهانیسوموياجنگعلیهتروريسمالزمباشدتامارانسبتبهجديتنبردی
کوچکتر 
کههمهروزهباشدتعلیهجانانساندرجرياناستبیدارکند .
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دعا برای به کار بردن اسلحۀ کالم
مادامکهقدرتکالمخدارااحساسنکنیم،نمیتوانیمآنگونهکهبايد،دعاکنیم.حتیقادربهدرک
ماهیت دعا نخواهیم بود .در افسسیان  18-17:6پولس از رابطۀ موجود میان جنگ و دعا صحبت
میکند:”17وشمشیرروحراکهکالمخداستبرداريد،18وبادعاوالتماستمامدرهروقتدرروح

دعاکنیدوبرایهمینبهاصراروالتماستمامبهجهتهمهمقدسینبیدارباشید“.درمتناصلی
بهعنوانيکجملهياعبارتجديدومستقلشروعنمیشود،بلکهادامۀآيه17است.به
يونانیآيه18 
اينشکل:”وشمشیرروحراکهکالمخداستبرداريدوبادعاو “...
دعاعنصرارتباطیباستادفرماندهیاستکهدرآنجاسالحهایجنگیطبقارادهوخواستخدا
مستقرشدهاند.ايناستآنارتباطموجودمیانسالحودعادرافسسیان.6دعاالزمۀجنگاست .
بشارت ،کشتزار دعاست
رابطۀموجودمیاندعاوبشارترامیتواندرسايرمتونیمشاهدهکردکهاگرچهواژۀجنگبه
دهند.بهعنواننمونهدرانجیليوحنا

طورمستقیمدرآنهابهکارنرفته،اماهمینواقعیتراانتقالمی
16:15عیسیدرفرازیازبیاناتخودمیفرمايد:”شمامرابرنگزيديدبلکهمنشمارابرگزيدموشما
رامقررکردمتاشمابرويدومیوهآوريدومیوۀشمابماندتاهرچهازپدربهاسممنطلبکنیدبه
شماعطاکند “.
ارمهموسرنوشتسازاست.چراپدرمیخواهدتاآنچهراکهشاگرداندرنام

منطقاينگفتار،بسی
مسیحطلبمی کنندبهايشانعطاکند؟پاسخ:بهايندلیلکهآنهافرستادهشدندتامیوهبیاورند.علت
اينکهپدرابزاردعارادراختیارشاگردانقرارداداينبودکهمسیحماموريتیرابهايشانمحولکرده
بود.درواقعساختارجمله دريوحنا 16:15بهگونهایاستکهتلويحابهمامیگويدکهدلیلمحول
کردنماموريتازسویعیسیبهشاگردان،برایاينبودکهآنهاقابلیتاستفادهازقدرتدعاراکسب
کنند.”شمارامقررکردمتاشمابرويدومیوهآوريد...تاهرچهازپدربهاسممنطلبکنیدبهشما
عطا کند “.در حقیقت اين روش ديگری برای بیان اين حقیقت است که دعا ،بیسیم زمان جنگ
میباشد .خدا آن را طراحی کرده و برای استفاده در حین ماموريت به دست ما سپرده است .شما

میتوانیدماموريترا”آوردنمیوه“يا”رهانیدناسیران“تلقیکید.امااصلموضوعهماناست:دعابه

منظوربسطملکوتخدادرقلمروبیثمرولميزرعدشمنطراحیشدهاست .
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چرا دعا بدرستی کار نمیکند؟
بهاحتمالزياددلیلشمارهيکبرایاينموضوعدردستايماندارانیاستکهبیسیمجنگیرا
بهآيفونخانگیتبديلکردهاند.تازمانیکهندانیدزندگیجنگاست،نمیتوانیدماهیتدعارادرک
کنید .دعا ابزار به انجام رسانیدن ماموريت جنگی است .سردار لشکر (عیسی) نیروهای خود را
فرا خوانده،وبههريکازآنانماموريتیحساسمحولکردهاست(برويدومیوهبیاوريد)ونیزبههر
يک از آنها فرکانس ارتباطی مخصوصی را اعطا کرده که میتوانند با ستاد فرماندهی کل در ارتباط
باشند.وبهايشانمیگويد:”همقطاران،فرماندهکلبرایهريکازشماماموريتیراتعیینکردهاست.
ومی خواهدشماآنراانجامبدهید.ودراينراستابهمناختیاردادهاستکهبههريکازشماامکان
دسترسی مستقیم به ايشان را از طريق فرستندههای شخصی بدهم .اگر شما براستی خواهان انجام
ماموريتهستیدوکسبپیروزیبرایاورادراولويتاولکارتانقرارمیدهید،اوبهاندازۀهمین
فرستندهبهشمانزديکخواهدبود.وازطريقراهنمايیتاکتیکیوپوششهوايیدرزمانیکهنیاز
داريدياریتانخواهدداد “.

اما میلیونها مسیحیتاکنونچهکردهاند؟ماازباوربهاينحقیقتکهدر میدانجنگ هستیم
دست برداشتهايم .نه آمادهباش ،نه نگاهبانی و نه دقت و هوشیاری .هیچ نقشه و طرح استراتژيکی
نداريم.فقطآسودگیخیالورفاهشخصی.اماببینیمکهبابیسیمجنگیچهکردهايم؟ما آنرابه
ايمکهبتواندبهعنوانيکبیسیمشخصیدرمنزل،اتاقکار،قايقوخودرویما

نحویدستکاریکرده
عمل کند .البته نه برای اعالم آتشباری به مواضعدشمن بلکه برای درخواست رفاه بیشتر در سنگر
خودمان .
ايّام مصيبت
در انجیل لوقا  35-34:21عیسی در مورد ايام مصیبت عظیم و مخالفتهايی که در راه بود به
شاگردانخودهشدارداد.سپسفرمود:”پسدرهروقتدعاکردهبیدارباشیدتاشايستۀآنشويدکه
ازجمیعاينچیزهايیکهبهوقوعخواهدپیوستنجاتيابیدودرحضورپسرانسانبايستید“(آيه
.)36 بهبیانیديگر،پیرویازعیسیمستلزممبازرۀجدیباشیطاناست.واينبهمعنایجنگاست.
شیطانمارادرمحاصرهمیگیرد،حملهمیکندوايمانمارابهنابودیتهديدمیکند .اماخدايک
فرستندهدراختیارماگذاشتهاست.اگرمابهخواببرويمبهشدتمتضررخواهیمشد.اماچنانکه
عیسیفرمود،اگربیداروهوشیاربمانیمودراينمبارزه،ازخداکمکبخواهیم،اوبهياریماخواهد
آمدواجازهنخواهددادکهسربازانوفادارشآنتاجپیروزیراکهبايدنثارپسرانسانکنندازدست
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47
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

بدهند.بنابراينيکبارديگربااينحقیقتمواجهمیشويمکهنمیتوانیمماهیتدعارادرککنیممگر
زمانیکهباورداشتهباشیمزندگی،جنگاست .
دعا برای صلح ،بخشی از جنگ است
آياتاولتیموتاوس4-1:2ظاهراباتصويرجنگدردعاسازگاریندارد.پولسدراينجامیگويد
که برای پادشاهان و تمام صاحب منصبان حکومتی دعا کنیم تا ”به آرامی و استراحت و با کمال
دينداریووقار،عمرخودرابسربريم“(آيه.)2لحناينکالمبسیارآرام،مسالمتآمیزوتوامباصلح
است .
آيات مذکور را يکبار ديگر بخوانید .دعا با اين شیوه يک دلیل استراتژيک دارد .آيات 3و4
وپسنديدهاستدرحضورنجاتدهندۀماخداکه

میگويند:”زيرااين[دعابرایآرامیوصلح]نیکو

میخواهدجمیعمردمنجاتيابندوبهمعرفتراستیگرايند“.خدامیخواهدکهمردمازهرقبیلهو
امتوزبانونژادنجاتبیابند.امابزرگترينمانعدراينمسیرايناستکهمردمبدنبالتعارضات
اجتماعی ،کشمکشهای سیاسی و برخوردهای نظامی راه میافتند و بدينوسیله توجه ،وقت ،توانو
خالقیتآنهاازمسیرآننبردواقعیدرسطحجهانمنحرفمیشود .
هدفومقصودشیطانايناستکههیچکسنتواندنجاتبیابدوبهمعرفتراستیبگرايد.و
يکیازراهکارهایکلیدیومهماوبراهانداختنجنگدرنقاطمختلفجهاناستکهازاينطريق

توجه عموم را از نبرد واقعی برای نجات جانهای گمشده و امنیت ابدی مقدسین منحرف و گمراه
میکند .او نیز میداند که جنگ واقعی همانطور که پولس اعالم کرد بر علیه جسم و خون نیست.

بنابراينهرچهبیشترجنگ،کشمکشوتحوالتخشونتباربرطبق ”جسموخون“اتفاقبیفتد،او

بیشتربههدفخودنزديکشدهاست .
پسوقتیپولسازمامیخواهدکهبرایصلحوآرامیدعاکنیمچونخدامايلاستهمگان
نجاتيابندوبهمعرفتراستیگرايند،قصدندارددعارادرقالبابزاریبرایافزايشرفاهوآسايش
ماجلوهدهد.بلکهتصويریکهاوارائهمیدهديکدرخواستکامالاستراتژيکازستادفرماندهی
[آسمان]استکهدشمناجازهنیابدقدرتآتشمارابهسمتجسموخونمنحرفکند .
نياز مبرم زمان
يکبارديگربراينحقیقتتاکیدمیکنم:خدادعارابهماعطاکردچونعیسیماموريتیرابر
عهدهماگذاشت.مادرزمینزندگیمیکنیمبهاينعلتکهنیرویتاريکیرابهعقببرانیم،واز
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طريقدعاراهدسترسیبهستادفرماندهیبررویماگشودهاستتابهاينهدفنايلشويم.وقتی
سعیمیکنیمآنرابهيکبیسیمغیرنظامیمبدلسازيمتاوسیلهایبرایافزايشرفاهماباشد،از کار
خواهدافتادوايمانماروبهکاهشخواهدرفت.بسیاریازمادعارامنطبقباهدفیکهبرایآن
طراحیشدهاست،يعنیبیسیمجنگیبرایمتحققساختنماموريتمحولشده ازسویمسیح،به
کارنبردهايم .
شیم.آنچهکتابمقدسدر

مابايددرقلبخودودربینمردمخودبهدنبالذهنیتِ زمانجنگبا
موردضرورتدعا،هوشیاریبرایدعا،مراقبتدردعا،اصرارومداومتدردعا،وخطراهمالو
سبک شمردن دعا تعلیم میدهد ،هیچ طنین و تاثیری در قلب ما ندارد .تا زمانی که استیصال و
درماندگیيکبمبارانشبانهو ياهیجاندستیابیبهيک استراتژی نوينحملهبرای انجیلراحس
نکنیم،قادرنخواهیمبوددرروحعیسیدعاکنیم .
نیاز مبرم زمان ما اين است که کلیساها در يک موقعیت جنگی قرار بگیرند .مبشرين فرياد بر
میآورند:”کجاستآنمفهوممبارزبودنکلیسا،آنسپاهمقتدریکهازرنجرويگرداننیست،کهبا

شادیوعزمراسخبهپیشمیرودتادرجهانتوفانبپاکند؟کجاستآنروحیۀخطرپذيری،کهتنها
جويانهایرادرپیش


پاسخايناستکهکلیسارفتارمسالمت
باتکیهکردنبرخداعملمیکند؟ 24“.
گرفتهاست .
مااکنوندرقرن”بذرسوم“هستیم.درمثالبرزگرعیسیفرمودکهبذربهمعنایکالمخداست.او
بذر کالم ملکوت قوت خود را میافشاند .اما به جای آنکه ما آن را بهعنوان شمشیر خود (يا میوه
آوردن)بدستبگیريم،”انديشههایدنیویوغروردولتوهوسچیزهایديگرداخلشدهکالمرا
خفهمیکندوبیثمرمیگردد“(مرقس .)19:4
بههمینعلتاستکهپولسمیگويدتمامزندگیدرهرلحظۀآنعرصۀجنگاست.حتیپیش
ازآنکهگامدرراهانجامماموريتکلیسابگذاريم،الزمستبا”غروردولت“و”هوسچیزهایديگر“
بجنگیم.بايدمبارزهکنیمتاحرمتملکوتخدافوقازتمام”چیزهایديگر“عزيزوگرامیداشته
شود.ايناولینومهمتريننبردمااست.اينبهمعنایجنگايماناست.آنگاهچوندرمیداناين
جنگمهمتجربهکسبکرديم،میتوايمدرآوردگاهبشارتملکوتبهتمامیملتهاقدمبگذاريم .

 24جمیز ریپسام؛ ”چه چزی در عالَم بشارت ،مانع است؟“
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خدا خواهان پيروزی در جنگ است
درعرصۀايننبرد،خدابرپیروزیخوداصراروتاکیددارد.ازآنجاکهاوهرگزاشتباهنمیکند،
طريقویدراينمهمبهجاللخوداومنتهیخواهدشد.حمايتخداازجاللخودونشاندادنآن
برایشادیوقوتفديهشدگاندرتمامیملتها،هدفاودرسرتاسرتاريخاست.بنابرايناودراين

نبردشرکتداردوتمامپیروزیهاآشکارامتعلقبهاوهستند.همانطورکهدرفصلاولديديم،هدف
همانندخودتابهابدمیباشد.اينحقیقتتضمین

غايیخدا،جاللخويشوشادمانیازبرتریبی
کنندۀپیروزیاومیباشد.خدابهمنظورمتجلیساختنجاللخويش،قدرتحاکمیتمطلقخودرا
اِعمالمیکندوماموريتیراکهفرماندادهاستبهکمالمیرساند .
قدرت اميد پيوريتنها
اطمینانازحاکمیتمطلقخداوپیروزی نهايیاوشالودۀدعاهایقومخداو اساسماموريت
کلیسااست .نیروی قدرتمند اين باور در تاريخ بشارت به اثبات رسیدهاست .بذر اولین تالشهای
بشارتیپروتستانهادرانگلستان،درخاکامیدپیوريتنها رويید.آنهاشبانانومعلمینیبودندکهحد
فاصلسالهای 1561تا 1661درانگلستان(وبعدهادرنیو-انگلندِآمريکا)فعالیتداشتند.پیوريتنها
خواستار تزکیه و پااليش کلیسای انگلستان و بازگشت آن به الهیات و عملکرد منطبق با تعالیم
اصالحگرايانبودند 25.

نگرشآنانبه حاکمیتمطلقخداامیدیپرشوروشجاعانهدراطمینانبهپیروزیخدابرتمام
جهانرادرايشانايجادمیکرد.آنهاعمیقابرانگیختهازغیرتواشتیاقاستقرارملکوتخدابرتمام
مللجهانبودند.پیوريتنهاقلبابهمعنایواقعیبهوعدههایمرتبطباپیروزیمسیحايمانداشتند:
”کلیسایخودرابنامیکنموابوابجهنمبرآناستیالنخواهديافت“(متی.)18:16”بهاينبشارت
ملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتابرجمیعامتهاشهادتیشود.آنگاهانتهاخواهدرسید“
(متی.)14:24”ایخداوندهمۀامتهايیکهآفريدهایآمدهبهحضورتوسجده خواهندکردونامتو
راتمجیدخواهندنمود“(مزمور.)9:86”ازتوجمیعقبايلجهانبرکتخواهنديافت“(پیدايش.)3:12
”امتهارابهمیراثتوخواهمداد“(مزمور.)8:2”جمیعکرانههایزمینمتذکرشدهبهسویخداوند
بازگشتخواهندنمودوهمۀقبايلامتهابهحضورتوسجدهخواهندکرد“(مزمور.)27:22”تمامی

25هجت کسب اطالع بیشرت د مورد پیورینتها میتوانید به این منابع مراجعه کنید” :پیورینتها و واقعیت آچنه بودند“ اثر لیلند ریکن ؛ ”بدنبال دینداری :روایی
پیورینتها از زندگی خداپس ندانه“ اثر یج .آی .پکر ؛ ”نبوغ پیورینتها“ اثر پیرت لوییس ؛ و ”ماهیت و تعالمی پیورینتها“ اثر (.)Erroll Hulse
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زمینتوراپرستشخواهندکردوتوراخواهندسرايیدوبهنامتوترنمخواهندنمود“(مزمور.)4:66
”مراورااطاعتامتهاخواهدبود”(پیدايش 26.)11:49
با اطمینان به اين حقیقت محکم و ريشهدار که سرانجام يکروز مسیح قلوب تمامی ملتها را
تسخیر خواهد کرد و جمیع مردم جالل او را خواهند ستود ،همچون نخستین بارقههای بشارت
پنطیکاستیدرکشورهایانگلیسیزباندرخشید.اينامر 151سالقبلازآغازنخستینجنبشنوين

بشارتیبهرهبریويلیامکَریدر1793اتفاقافتاد .
درفاصلۀسالهای 1627تا 1641حدود 15111نفرازانگلستانبهسویآمريکامهاجرتکردند.
اکثرآنهاپیوريتنهابودندکهپیغامسلطنتجهانیمسیحراباخودبهآنجابردند.درواقع،مُهرمنطقۀ
مهاجرنشینخلیجماساچوستسخنانيکسرخپوستآمريکایشمالیرابرخودداشتکهمیگفت:
”بهمکادونیهآمده،ماراامدادفرما“،کهازاعمالرسوالن9:16گرفتهشدهشدهبود.آنچهاينمُهرنشان
میداداينبودکهپیوريتنهامهاجرتخودبهآمريکارابخشیازنقشۀخدابرایگسترشملکوت
خوددرمیانملتهامیدانستند .
دعاها و رنجهای جان اليوت
جانالیوتيکیازپیوريتنهایمملوازامیدبودکهدرسال1631ازاقیانوسآتالنتیکگذشتو
به آمريکا رفت .او بیست و هفت سال داشت و يک سال بعد شبان کلیسای نوپای راکسبری
ماساچوستشدکهحدوددوکیلومتربابوستنفاصلهداشت.گاهاتفاقمیافتادکهاوبیشازوظايف
شبانیخودانجاممیداد .
طبقگفتۀکاتنمَدِر،حدودبیستقبیلۀسرخپوستدرآنحوالیزندگیمیکردند.جانالیوت
قادرنبودازعملبهالزامالهیاتیخودممانعتکند.اگرکالمخطاناپذيرخداوعدهدادهبودکهيکروز
هادرحضورمسیحزانوخواهندزد،واگرمسیحبهعنوانحاکموفرمانرواقادر

تمامیاقواموملت
استبهواسطۀروحخودازطريقدعابرتماممخالفینخودغلبهکند،پسامیدمبارکیوجودداشت
که وقتی يکنفر در مقام سفیر مسیح به سوی يکی از اين اقوام میرود ،ابزاری در دست خدا برای
گشودنچشماننابیناوايجادپايگاهیبرایاستقرارملکوتمسیحباشد .
بنابراينهنگامیکهالیوتبهآرامیواردمرزچهلسالگیمیشد،شروعبهمطالعهويادگیریزبان
”آلگونکويین“کرد.اوبهکشفورمزگشايیواژگان،اصطالحات،دستورزبانوصرفونحوافعال

پرداختوسرانجامموفقبهترجمۀکاملکتابمقدسوکتابهایارزشمندديگرینظیردعوتبه
26برای دسرتیس به آایت بیشرت در خصوص وعدۀ پریوزی مس یح بر متام ملتها به فصل پنجم مراجعه کنید.
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توبهاثرريچاردباکسترشد.الیوتدرآنزمانهشتادوچهارسالداشتوتعدادقابلتوجهیکلیسا
در مناطق سرخپوستنشین تاسیس شده بود کهشبانان برخی از آنها سرخپوست بودند .اين داستان
حیرتانگیز مردیاستکهيکبارگفت:”دعاوتحملرنجازطريقايمانبه مسیح عیسی،قادربه

انجامهرکاریاست!“ .27
منبهايندلیلداستانفوقرادراينجاآوردمکهبراهمیتفراوانامیدثابتومحکممبتنیبر
کتاب مقدسوجايگاهآندرماموريتبزرگتاکیدورزم.خداوعدهدادهواوحاکمیتمطلقدارد:

”همۀامتها...بهحضورتوسجدهخواهندکردونامتوراتمجیدخواهندنمود“(مزمور .)9:86
ايناستآنچهکهبرانديشۀپیوريتنهاغالبوحاکمبودودرنهايتبهتولدجنبشنوينبشارتی

درسال 1793منتهیشد.ويلیامکریهمانندديويدبْرَِينِرد،28ادونیرامجادسون،الکساندرداف،ديويد
لیوينگستون،جانپاتن 29وبسیاریديگرکهزندگی خودرادرراه انتشارپیغام انجیلدر سرتاسر
جهانگذاشته اند،دراينسنتْتغذيهشدهوبالیدهبود.جنبشنوينبشارتیدريکخالءالهیاتیشکل
نگرفت،بلکهدربطناصالحاتبزرگسنتیبوجودآمدکههدفآنقراردادنحاکمیتخدادرمرکز
زندگیانسانبود.درعرصۀنبردبشارتجهانی،خدابهخاطرجاللخود سربازانشرا شهامتو
پیروزیمیبخشد 31.
بشارت ،بهغايت عملِ خداست
مشاهدۀ چگونگی پیروزی خدا برای جالل خودش در کتابمقدس حتی از ايمان به ماموريت
بزرگ نیز اهمیتبیشتریدارد .عهدجديدبهوضوحتصريحکردهاستکهخدااز متحققساختن
ماموريتبزرگ،بهخاطرتزلزلاراداۀانسانچشمپوشینخواهدکرد.خداوندازابتدااعالمکردکه:
).بشارت،بهغايتعملِعیسایقیامکردهاست .

”کلیسایخودرابنامیکنم“(متی18:16

” 27اعامل عظمی مس یح در آمریاک“ اثر Cotton Mather
 28منابعی هجت اطالع از زندگی و خدمت برایرند” :خدمت و رجنهای دیوید بریرند “.و ”لبخند پهنان خدا :مثرۀ رجنها و مشقات جان بنیان ،ویلیام کوپر و دیوید
بریرند “.اثر جان پایپر ،مهچننی ”زندگی دیوید بریرند “.اثر جااناتن ادواردز و ای سایت  www.DesiringGod.orgمراجعه کنید.
 29منابعی هجت اطالع از زندگی و خدمت پاتن” :در اسارت آدخموران“ اثر جان پایپر .و ”زندگینامۀ جان پاتن به قمل برادرش “.و ای سایت www.DesiringGod.org
مراجعه کنید.
 30اگر چه یکنفر مانند بس یاری از پیورینتها (و البته نه متام آهنا) پساهزارهای ابشد و چه اینکه پیش هزارهای ای انهزارهای ابشد در اصل موضوع مورد حبث من
تغیریی اجیاد منیشود .امید به پریوزی گریز انپذیر و حمتوم ماموریت مس یح( ،چه شام آن را به صورت سلطۀ عرص طالیی اجنیل بر روی زمنی و ای گرد آمدن
کتاب این مورای به
برگزیدگان از هر قوم و ملت و زابن در زمنی تصور کنید ).عامل حیایت و رسنوشت ساز در انگزیهمند کردن و قوت خبش یدن به مبرشین استِ .
انم امید پیورینت (منترش به سال  ):91:به حنوی قانع کننده بر این حقیقت حصه میگذارد .او میگوید” :ما اعتقاد دارمی که اب قطعیت میتوان نشان داد که آچنه الهام
خبش اولنی جنبش بشاریت در عرص حارض است چزیی نبود جز آموزۀ پیورینتها که در بیداری قرن هیجدمه احیا شده بود“.
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مرا گوسفندان ديگر هست  ...بايد آنها را نيز بياورم
درانجیليوحنامیخوانیمکهعیسیفرمود:”ومراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستند؛
بايد آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید“ (يوحنا  .)16:11اين متن در انجیل يوحنا مضمون
ماموريتبزرگرادارد.متنیاستآکندهازامیدوقدرتونشانمیدهدکهمسیحعالوهبرکسانیکه
قبالبهاوگرويدهبودند،کسانديگریرادارد.”مراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستند“.اين
آيهبهآموزۀپیشگزيدگیاشارهدارد 31.خداتصمیممیگیردچهکسیدرزمرهگوسفنداناوباشد،و

آنهاحتیپیشازآنکهعیسیايشانرابخواندبهاوتعلقدارند.”هرآنچهپدربهمنبهجانبمنآيد
وهرکهبهجانبمنآيداورابیروننخواهمکرد“(يوحنا37:6؛45-44:6؛47:8؛27-26:11؛6:17؛
.)37:18حاکمیت”خواست“خداوندعیسی،تعهداورادربشارتجهانشمولتضمینمیکند .
بعضیمدعیهستندکهآموزۀپیشگزيدگی،خدمتبشارتراغیرضروزریجلوهمیدهد.اماآنها

اشتباهمیکنند.اينآموزهبهمعنایغیرضروریبودنبشارتنیستبلکهبعکس،امیدآنراتقويت
می کند .جان الکساندر ،مدير اسبق انجمن مشارکت دانشجويان مسیحی ،طی پیامی (که يک رخداد
مندرآغازخدمتخودبهعنوانيکمبشرباخودمیگفتماگر

تعیینکنندهدرزندگیمنبود)گفت:”
[آموزۀ]امنیتابدیصحتداشتهباشد،پسمنهیچگاهنمیتوانميکمبشرباشم.اکنونباگذشت
بیستوچندسالازکشمکشباسختدلیهایقلبانسان،میگويمکهمنهرگزنمیتوانستممبشر
مسیح باشم اگر به آموزه امنیت پايدار اعتقاد نمیداشتم 32“.اين امر به ما اطمینان میدهد که مسیح
”گوسفندانديگر“درمیانملتهایجهاندارد 33.
وقتیعیسیفرمود:”بايدآنهارانیزبیاورم“،منظورشايننبودکهبدونمبشريناينکارراخواهد
کرد.اينموضوعدراينحقیقتبهوضوحنماياناستکهنجاتازراهايمانبدستمیآيد(يوحنا
12:1؛16:3؛)35:6وايمانازشنیدنکالمرسوالن(يوحنا.)21:17عیسیگوسفندانخودراازطريق
موعظۀکسانیکهاوفرستادهاستگردمیآورد،درستهمانگونهکهپدرآسمانیاورافرستادهبود
(يوحنا  .)21:21بنابراين حقیقت مذکور امروزه همان اندازه صادق است که در زمان عیسی بود.
”گوسفندانمنآوازمرامیشنوندومنآنهارامیشناسمومرامتابعتمیکنند“(يوحنا.)27:11پس

 31من قبال به طور مبسوط به دفاع از این حقیقت در کتاب ”خش نودی خدا در پیشگزیدگی“ پرداختهام.
 32این مجالت در حافظۀ من ثبت شدهاند چون در آن زمان اتثری معیقی بر زندگی من گذاشت.
 33این دقدقا هامن حقیقیت است که پولس رسول را در رشایط دلرسدکنندۀ قرنتس تقویت کرد” :ش یب خدا در روای به پولس گفت ترسان مباش بلکه خسن بگو و
خاموش مباش زیرا من اب تو هس مت و هیچکس تو را اذیت خنواهد رسانید زیرا که مرا در این شهر خلق بس یار است“(.اعامل رسوالن .):2-9::1به عبارت دیگر
گوسفنداین در اینجا دارم که عییس آهنا را از طریق تو فرا خواهد خواند و آانن خواهند آمد .پس شهامت خود را حفظ کن.
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اينمسیح استکهدرانجیلدعوتمیکند.مسیحاستکهگوسفندانخودراازراهبشارتجهانی
جمعآوریمینمايد.وايناستدلیلاطمینانکاملازاينکهآنانخواهندآمد .
آراسته به قوت برای خدمت
عیسیپیشازصعودبهآسمانبهشاگردانخودفرمود:”تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبهمن
داده شده است  ...اينک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم“ (متی 18:28و .)21اين
اقتداریاستکهعیسیبهواسطۀآنگوسفندانخودرافرامیخواند .
سپساوبرایروشنساختنمفهومقدرتوحضورخودکهعاملموفقیتخدمتبشارتخواهد
بودبهشاگردانشفرمودکهدراورشلیممنتظربمانندتازمانیکهبهقوتازاعلیآراستهشوند(لوقا
.)49:24اوگفتکهباآمدنآنقوتازطريقروحالقدس،ايشانقادرخواهندبودکه”دراورشلیمو
تمامیيهوديهوسامرهوتااقصایجهان“شاهدانویباشند(اعمال.)8:1هنگامیکهروحمیآيد،اين
خودِخداونداستکهوعدۀبنایکلیسارامتحققمیسازد.لوقانیزچنینشهادتمیدهد:”خداوندهر
روزناجیانرابرکلیسامیافزود” (اعمال.)47:2خداونداينکارراانجاممیدادوازطريقتوبهو
بازگشت بزرگترين مبشر تاريخ (اعمال  )18-16:26و هدايت کردن مبشرين در سفرهايشان (اعمال
26:8و29؛7:16و)11ونیزاِعطاکردنکلماتیکهالزمداشتند(اعمال 11:13ومرقس)11:6بهکار
خودادامهداد .
”نه من بلکه فيض خدا که با من بود“
پولس عمیقاً آگاه بود که موفقیت او در انجام ماموريتش برآيند کار خداوند بود نه خودش .او
گفت:”جرأتنمیکنمکهسخنیبگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبهعملآورد برای
اطاعتامتهادرقولوفعل،بهقوتآياتومعجزاتوبهقوتروحخدا“(رومیان.)19-18:15
غیرتواشتیاق پولسچنانکههموارهبودهاست،تمامجاللرادرماموريتکلیسابهمسیحمیدهد.
خداوندبودکهکلیسایخودرابنامیکرد .
پسچگونهاستکهپولساززحماتومشقاتخودسخنمیگويد؟”لیکنبهفیضخداآنچه

هستم،هستموفیضاوکهبرمنبودباطلنگشتبلکهبیشازهمۀايشانمشقتکشیدمامانهمن
بلکهفضخداکهبامنبود” (اولقرنتیان.)11:15پولسزحمتکشیدهبود.اودرجنگ،جنگیدهو
مسابقهرابردهبود.اماچنانکهدرفیلپیان13:2میگويد،اين”خداستکه...برحسبرضامندیخود
همارادهوهمفعلرابهعملايجادمیکند“.پولساينحقیقترابااستفادهازاستعارۀکشاورزی
چنینتوضیحمیدهد:”منکاشتمواپَلُسآبیاریکرد،لکنخدانمومیبخشد.لهذانهکارندهچیزی
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استونهآبدهنده،بلکهخدایروياننده“(اولقرنتیان.)8-7:3پولسدرهمهحالبرتریوتعالی

خدارادرخدمتکلیسارعايتمیکرد .
غیرتبرایجالليافتنخدادرماموريتکلیسا،رسوالنرابرآنمیداشتتابهگونهایخدمت
گرباشد.بهعنوانمثال،پطرسبهکلیساهایجوان

کنندکههموارهعظمتخدا،ونهخودشان،جلوه
میگويد:” اگرکسیخدمتکند[کهبايدبکند]برحسبتوانايیکهخدابدودادهباشدبکندتادر
همهچیزخدابهواسطۀعیسیمسیحجالليابد“(اولپطرس11:4؛همچنینعبرانیان.)21-21:13
آنکهقوتمی بخشدشايستۀجاللاست.بههمیندلیلپطرستاکیدداردکهخدمتبايدبهقوتخدا
انجامشودنهبراساستوانايیخودمان.خداونداگرکلیسايشرابنانمیکرد،جاللنمیيافتوهمه
چیزباطلوبیهودهمیبود،بیآنکهمیزان”موفقیت“کارمادردنیااهمیتیداشتهباشد .
راز عهد جديد در حاکميت مطلق خداست
رسوالنمیدانستند که آنچه در طول خدمت ايشان اتفاق میافتاد ،در راستای تحقق و به انجام
رسیدن وعدههای عهد جديد بوده است .”که او [خدا] ما را هم کفايت داد تا عهد جديد را خادم
شويم“(دومقرنتیان.)6:3وعدههایعهدجديدمبیناينحقیقتبودندکهخدابرسختدلیمردمان
غلبهخواهدکردوايشانراازدرونتازهخواهدساخت.”ودلتازهبهشماخواهمدادوروحتازهدر
اندرونشماخواهمنهادودلِسنگیراازجسدشمادورکردهودلگوشتینبهشماخواهمدادوروح
خودرادراندرونشماخواهمنهادوشمارابهفرايضخودسالکخواهمگردانیدتااحکاممرانگاه
داشتهآنهارابجاآوريد“(حزقیال .)27-26:36
لوقا همانطور که از گسترش جنبش مسیحیت خبر میدهد ،پیوسته بر ابتکار عمل خدا طبق
حاکمیتمطلقخوددررشدکلیساتاکیدمیورزد.زمانیکهکرنلیوسواهلخانۀاوتوبهکردند،اواز

هانیزتوبۀحیاتبخش

اينواقعهبهعنوانکاریکهخداانجامداديادمیکند:”فیالحقیقتخدابهامت

راعطاکردهاست!“(اعمال.)18:11”خدااولامتهاراتفقدنمودتاقومیازايشانبهنامخودبگیرد“
(اعمال.)14:15زمانیکهبذرانجیلبرایاولینباردرخاکاروپايیفیلپیکاشتهشدولیديهاولین
ثمرۀآنشد،اينخدابودکهعملکرد:”خداونددلِاوراگشودتاسخنانپولسرابشنود“(اعمال
 .)14:16
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درتماماين وقايع،کارفوقالعادۀخدادرخدمتکلیساآشکاراست.خداانجیلخودوقومخود
رادرايندنیارهانمیکندتابانیرویخودجنگکنند.جنگاوراصلیاينعرصه،خودِاوستواين
جنگبايدبهروشیانجامشودکهاوراجاللبدهد .
دعا ،برتری خدا در خدمت را اثبات میکند
بههمیندلیلاستکهخدابرایداشتنجايگاهیسرنوشتسازدرماموريتکلیسا،ازماانتظار
دارددعاکنیم .
هدفدعاايناستکهبرهمگانآشکارسازدکهپیروزیدراينجنگبهخداتعلقدارد.دعا،ابزاری
استتعیین شدهازسویخداتافیضخودرابرماقراربدهدوجاللرابرنامخويش.اينموضوعبه

صراحتدرمزمور 15:51آمدهاست.خدامیفرمايد:”پسدرروزتنگیمرابخوانتاتوراخالصی
دهمومراتمجیدبنمايی“.چارلزاسپرجاندراينبارهگفتهاست:خداوايمانداراناهلدعاهريک
سهمونقشیدارند...سهمشماايناست:”درروزتنگیمرابخوان“.سپسخداسهمخودرانجام
میدهد:”توراخالصیدهم“.وحالنقششماايناستکهخالصیخودرابپذيريد.وبازنوبت
اينحالتيکقرارداد،توافقنامهوعهدراداردکهشماخطاببهاو

خداست:”مراتمجیدبنمايی“.
دعامیکنیدواوبهشماکمکمیکند.خدامیفرمايد:”توخالصیخواهیيافتومنبايدتمجید
بشوم“... اينيکمشارکتودوستیبسیارخوشاينداست:ماآنچهراکهنیازداريمبدستمیآوريمو
تمامیمجدوجاللبهنامخداخواهدبودکهشايستۀآناست 34.
دعا ،خدا را کفايت کامل همۀ امور میداند و ما را در جايگاه وارثین نعمات بیپايان او قرار
میدهد.بنابراينزمانیکهکلیسادرماموريتخودبادعاحرکتمیکند،برتریخداآشکاروعیان

میگرددواحتیاجاتسربازاناومرتفعمیشود .
دعا ،خدای پدر را جالل میدهد
عیسیاينحقیقتراقبلازصعودخودبهشاگردانتعلیمداد.اوبديشانفرمود :”وهرچیزیرا
کهبهاسممنسوالکنیدبجاخواهمآوردتاپدردرپسرجالليابد“(يوحنا.)13:14بهعبارتديگر
واالترينهدفدعاايناستکهپدرجالليابد.جنبۀديگراينهدفدريوحنا24:16ديدهمیشودکه

درآنعیسیمیفرمايد:”تاکنونبهاسممنچیزیطلبنکرديد؛بطلبیدتابیابیدتاخوشیشماکامل

گردد“. پسهدفديگردعاايناستکهخوشیماکاملشود.همسانیايندوهدفيعنیجاللخدا
وشادمانیقوماودرعملبهدعاحفظمیشود .
 34چارلز اسپرجان؛ دوازده خطابه در مورد دعا
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شورواشتیاقیکهرسوالندرموردتمجیداعمالعظیموفوقالعادۀخدادرتمامخدماتخود
داشتند،ناشیازتعلیم عیسیبود.خداوند عیسیدريوحنا 5:15میفرمايد:”منتاکهستمو شما
شاخهها.آنکهدرمنمیماندومندراو،میوۀبسیارمیآوَرَدزيراکهجداازمنهیچنمیتوانیدکرد“.
بنابراينماباتکیهبرخودمانبههیچوجهنمیتوانیممبشرينکارآمدوموفقیباشیم.شايدنقشههاو
راهکارها و تالشهای انسانی زيادی داشته باشیم ،ولی هیچ نتیجۀ روحانی برایجالل مسیح بدنبال

نداشتهباشند.اماطبقيوحنا 5:15خدامايلنیستکهمابیثمرباشیمبلکهتا”میوۀبسیار“بیاوريم.
بنابراين،اووعدهدادهکهبرایماوازطريقماکاریراانجامدهدکهماخودقادربهانجامآننیستیم .
ماچطورمیتوانیماوراجاللبدهیم؟عیسیدرپاسخمیفرمايد:”اگردرمنبمانیدوکالممندر

شمابماندآنچهخواهیدبطلبیدکهبرایشماخواهدشد“(يوحنا.)17:15مادعامیکنیم،وازخدا
میطلبیمتابواسطۀمسیحآن چهراکهخودقادربهانجامشنیستیمــــيعنیمیوهآوردنـــراانجام
بدهد.سپسعلترادرآيۀ8میبینیم:”جاللپدرمنآشکارمیشودبهاينکهمیوۀبسیاربیاوريد“.خدا
چگونهدردعاجاللمیيابد؟دعابهاينحقیقتاعترافمیکندکهبدونمسیحهیچکارینمیتوانیم
انجامبدهیم.ودعا،چرخشماازخودمانبهسویخداستباايناطمینانکهاوکفايتکاملهمۀ
احتیاجاتاست.دعا،مارابهعنواننیازمندان ،متواضعمیسازدوخدارادرمقامکفايتکاملهمه

چیز،جاللمیدهد .
به همین دلیل است که خدمت بشارت از طريق دعا پیشرفت میکند .هدف نهايی خدا ،جالل
خويشاست.واواينکاررادرپیروزیمطلقهدفبشارتیخوديعنیزمانیکهتمامملتهااورا
ستايشوتمجیدکنند،انجامخواهدداد.اوباورودبهعرصۀنبرد،ازپیروزیخودحفاظتمیکند.و
دشوارینبردراازطريقدعابرایسربازانخودآسانوقابلتحملمیسازد،چراکهدعانشانمیدهد
که قدرت متعلق به خداوند است .گسترۀ حضور خدا در میدان مبارزه بستگی به محدودۀ دعاهای
کلیسادرخدمتبشارتیخوددارد.بهتاثیرحیرتانگیزدعادرحیاتپرشورکلیسایبشارتیقرناول

توجهکنید.خدادرآنچهتدارکديدهبودبهبزرگیجالليافت! 
خدا در همه چيز ديده میشد
آنهاخواستارتمجیدنامخدادرجهانبودند:”پسشمابهاينطوردعاکنید:ایپدرماکهدرآسمانی،
نامتومقدسباد“(متی .)9:6
آنهاخدارابرایگسترشدادنملکوتشدرتمامیجهانمیخواندند:”ملکوتتوبیايد.ارادۀتوچنان
کهدرآسماناستبرزمیننیزکردهشود“(متی .)11:6
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آنهاازخدامیخواستندکهانجیلبهسرعتپیشبرودوجاللبیابد:”خالصهایبرادرانبرایمادعا
کنیدتاکالمخداجاریشودوجالليابدچنانکهدرمیانشمانیز“(دومتسالونیکیان .)1:3
آنهاپُریروحراازخداخواستاربودند:”پسشماباآنکهشريرهستیدمیدانیدچیزهاینیکورابه
اوالدخودبايدداد،چندمرتبهزيادترپدرآسمانیشماروحالقدسراخواهددادبههرکهازاو
سؤالکند“(لوقا13:11وهمچنینافسسیان .)19:3
آنهاازخدامیخواستندکهفريادرَسايشانباشد:”وآياخدابرگزيدگانخودراکهشبانهروزبدو
استغاثهمیکننددادرسینخواهدکرد؟“(لوقا .)7:18
آنهاازخدامیخواستندکهجانهایگمشدهرانجاتبخشد:”ایبرادرانخوشیدلمنودعایمن
نزدخدابهجهتاسرايیلبراینجاتايشاناست”(رومیان .)1:11
آنهاازخدامیخواستندکهايشانرادربکاربردنشمشیرکالمهدايتکند:”شمشیرروحراکهکالم
خداستبرداريدوبادعاوالتماستمامدرهروقتدرروحدعاکنید“(افسسیان .)18-17:6
آنهاازخداشهامتدراعالمانجیلراخواستاربودند:”هروقتدرروحدعاکنید...وبرایمننیزتا
کالمبهمنعطاشودتاباگشادگیزبانسرّانجیلرابهدلیریاعالمکنم“(افسسیان.)19-18:6”و
اآلنایخداوندبهتهديداتايشاننظرکنوغالمانخودراعطافرماتابهدلیریتمامبهکالمتو
سخنگويند“(اعمال .)29:4
آنهاازخداآياتومعجزاتطلبمیکردند:”غالمانخودراعطافرما تا بهدلیریتمامبهکالمتو
سخنگويند،بهدرازکردندستخودبهجهتشفادادنوجاریکردنآياتومعجزاتبهنام
بندۀقدوسخودعیسی“(اعمال.)31-29:4”الیاسمردیبودصاحبحواسمثلماوبهتمامی
دلدعاکردکهباراننباردوتامدتسهسالوششماهنباريدوبازدعاکردوآسمانباريدو
زمینثمرخودرارويانید“(يعقوب .)18-17:5
آنهاشفایمعجزهآسایدوستانخودراازخدامیخواستند:”هرگاهکسیازشمابیمارباشد،کشیشان

کلیساراطلبکندتابرايشدعانمايندواورابهنامخداوندبهروغنتدهینکنند.ودعایايمان،
مريضراشفاخواهدبخشیدوخداونداوراخواهدبرخیزانید“(يعقوب .)15-14:5
آنهاازخداشفایغیرايماندارانراطلبمیکردند:”ازقضاپدرپوبلیوسرارنجتبواسهالعارض
شده،خفتهبود.پسپولسنزدویآمدهدعاکردهودستبراوگذارده،اوراشفاداد“(اعمال
 .)8:28
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آنهاخدارابرایبیرونراندنارواح شريرفرامیخواندند:”ايشانراگفتاينجنسبههیچوجه
بیروننمیرودجزبهدعا“(مرقس .)29:9
آنهارهايیمعجزهآساراازخدامیخواستند:”پسپطرسرادرزنداننگاهمیداشتنداماکلیساپیوسته

بهجهتاونزدخدادعامیکردند...و چوناينرا[رهايیخودرا]دريافتبهخانۀمريممادر
يوحنایملقببهمرقسآمدودرآنجابسیاریجمعشدهدعامیکردند“(اعمال5:12و.)12”اما
قريب به نصف شب پولس و سیالس دعا کرده خدا را تسبیح میخواندند  ...که ناگاه زلزلهای
عظیمحادثگشت“(اعمال .)26-25:16
آنهازندهشدنمردهراازخداطلبمیکردند:”اماپطرسهمهرابیرونکرده،زانوزدودعاکرده،به
سویبدنتوجهکردوگفتایطابیتابرخیز!کهدرساعتچشمانخودرابازکردوپطرسرا
ديدهبنشست“(اعمال .)41:9
آنهابرایاحتیاجاتخودخدارافرامیخواندند:”نانکفافماراامروزبهمابده“(متی .)11:6
آنهاحکمتراازخدامیخواستند:”اگرازشماکسیمحتاجبهحکمتباشدسؤالکندازخدايیکه
هرکسرابهسخاوتعطامیکندومالمتنمینمايدوبهاودادهخواهدشد“(يعقوب .)5:1
آنها برای تثبیت رهبران کلیساها ،خدا را به حمايت میطلبیدند :”و در هر کلیسا به جهت ايشان
کشیشانمعیّننمودندودعاوروزهداشته،ايشانرابهخداوندیبدوايمانآوردهبودندسپردند“
(اعمال .)23:14
آنهاتقويتخودراازخدامیخواستند”:پسازصاحبحصاداستدعانمايیدتاعملهدرحصادخود
بفرستد” (متی.)38:9”وچون ايشاندرعبادتخداوروزهمشغولمیبودندروحالقدسگفت
’برناباوسولسرابرایمنجداسازيدازبهرآنعملکهايشانرابرایآنخواندهام‘ آنگاهروزه
گرفتهدعاکردهدستهابرايشانگذاردهروانهنمودند”(اعمال .)3-2:13
آنهاموفقیتدرخدمتراازخداخواستاربودند:”لکنایبرادران،ازشماالتماسدارمکهبهخاطر
خداوندماعیسیمسیحوبهمحبتروحالقدسبرایمننزدخدادردعاهاجدوجهدکنیدتااز
نافرمانانيهوديهرستگارشوموخدمتمندراورشلیممقبولمقدسینافتد“(رومیان .)31-31:15
آنهااتحادويگانگیراازخدامیخواستند:”ونهبرایاينهافقطسوالمیکنم:بلکهبرایآنهانیزکهبه
وسیلۀکالمايشانبهمنايمانخواهندآوردتاهمهيکگردندچنانکهتوایپدردرمنهستیو
مندرتوتاايشاننیزدرمايکباشندتاجهانايمانآردکهتومرافرستادی“.(يوحنا .)21-21:17
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آنهاازخدامیخواستندکههمبستگیرامیانايشانتقويتکند:”شبانهروزبیشماردعامیکنیمتاشما
راروبرومالقاتکنیمونقصايمانشمارابهکمالرسانیم“(اولتسالونیکیان .)11:3
آنهابصیرتوفهمراازخدامیطلبیدند:”وبرایايندعامیکنمتامحبتشمادرمعرفتوکمالفهم
بسیار افزونتر شود ،تا چیزهای بهتر را برگزينید و در روز مسیح ،بی غش و بی لغزش باشید“
(فیلپیان .)11-9:1
آنها کشف ارادۀ خدا را ازخدا میخواستند :”و از آنجهت ما نیز از روزی که اين را شنیديم باز
نمیايستیمازدعاکردنبرایشماومسٲلتنمودنتاازکمالمعرفتارادۀاودرهرحکمتو

فهمروحانیپُرشويد“(کولسیان .)9:1
آنهاشناختبهترخداراازخدامیخواستند:”[بازنمیايستیمازدعاکردنبرایشما]تاشمابهمعرفت
کاملخدانموّکنید“(کولسیان11:1همچنینافسسیان .)17:1
آنهاازخدامیخواستندکهقوتپیبردنبهمحبتمسیحرابهايشانعنايتکند:”ازاينسببزانو
میزنم نزد آن پدر ...[تا شما] در محبت ريشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت يابید که با تمامی
مقدّسینادراککنیدکهعرضوطولوعمقوبلندیچیستوعارفشويدبهمحبتمسیحکه
فوقازمعرفتاستتاپُرشويدتاتمامیپُریخدا“(افسسیان14:3و .)19-18
آنهاشناختعمیقترامیددعوتخودراازخدامیخواستند:”بازنمیايستمازشکرنمودنبرایشما

وازيادآوردنشمادردعاهایخود...تاچشماندلشماروشنگشتهبدانیدکهامیددعوتاو
چیستوکداماستدولتجاللمیراثاودرمقدسین“(افسسیان .)18-16:1
آنهاازخداقوتوتحملراطلبمیکردند:”[بازنمیايستیمازدعاکردنبرایشما...تا]بهقوتتمام
زورآور شويد تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید“ (کولسیان 11:1و نیز افسسیان
 .)16:3
آنهادرکعمیقترازقدرتخداراکهدرايشانکارمیکردازخداطلبمیکردند”:بازنمیايستماز

شکرنمودنبرایشماوازيادآوردنشمادردعاهایخود...تاچشماندلشماروشنگشته
بدانیدکهامیددعوتاوچیستوکداماستدولتجاللمیراثاودرمقدسینوچهمقداراست
عظمت بینهايت قوت او نسبت به ما مومنین بر حسب عمل توانايی قوت او“ (افسسیان
16:1و .)19-18
آنهامحفوظماندنايمانخودراازخدامیخواستند”:لیکنمنبرایتودعاکردمتاايمانتتلفنشود
وهنگامیکهتوبازگشتکنیبرادرانخودرااستوارنما“(لوقا.)32:22”پسدرهروقتدعا
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کردهبیدارباشیدتاشايستۀآنشويدکهازجمیعاينچیزهايیکهبهوقوعخواهدپیوستنجات
يابیدودرحضورپسرانسانبايستید“(لوقا .)36:21
آنهاافزونیايمانخودراازخدامیخواستند”:درساعتپدرطفلفريادبرآوردهگريهکنانگفت’:ايمان
میآورمبیايمانیمراامدادفرما‘“(مرقس24:9وافسسیان .)17:3
آنهاازخدامیخواستندکهايشانرااز آزمايشمحفوظنگاه دارد”:ومارادر آزمايش میاور“ (متی
.)13:6” بیدارباشیددعاکنیدتادرمعرضآزمايشنیفتید.روحراغباستلیکنجسمناتوان“
(متی .)41:26
آنهاخدارافرامیخواندندتاعملايشانراکاملگرداند”:وبرایاينهمپیوستهبهجهتشمادعا
می کنیمکهخدایماشمارامستحقايندعوتشماردوتماممسرّتنیکويیوعملايمانرابا
قوتکاملگرداند”(دومتسالونیکیان .)11:1
آنهاقوتانجاماعمالنیکوراازخداطلبمیکردند :”[بازنمیايستیمازدعاکردنبرایشما]تاشما
بهطريقشايستۀخداوندبهکمالرضامندیرفتارنمايیدودرهرعملنیکوبارآوريد“.(کولسیان
 .)11:1
آنهاآمرزشگناهانراازخدامسٲلتمیکردند”:قرضهایماراببخشچنانکهمانیزقرضدارانخود
رامیبخشیم“(متی .)12:6
آنهاازخدامیخواستندکهايشانراازشريرحفظکند”:ازشريرمارابرهان“(متی .)13:6
ازآنجاکهبخشندهوعطاکننده،جاللمیيابد،تمامايندعاهامبیناينحقیقتهستندکهکلیسای
اولیهبرتریخدارادرخدمتخويشدنبالمیکردند.کلیسانبايدباتکیهبرقدرت،حکمتوياايمان
خود زندگی کند .کلیسا بايد حیات خود را در خدا جستجو کند .خدا آن کسی است که قدرت و
حکمتوايمانراعطامیفرمايد.بنابراينفقطخداجاللمیيابد .
هدف غايی خدا تنها در دعا متحقق میشود
اينجايگاهرفیعومهمدعاتأکیدیمجددبراينهدفبزرگاستکهخداجاللخودرابرای
شادیتمامفديهشدگانازهرملت ،آشکارمیسازدوآنراحفظمیکند.خدادراينموردقَسَمياد

کردهاست”:لیکنبهحیاتخودقَسَمکهتمامیزمینازجالليهوهپُرخواهدشد“(اعداد.)21:14
هدفبشارتیخدااعالمحقیقتتغییرناپذيرخدابودنخوداست.اوباآفريدنپرستندگانیپُرشورو
مشتاقدرمیانهر قوموملتوزبانبههدفخوددستخواهديافت(مکاشفه 9:5و.)9:7وخود
ازطريقدعادراينمهمشرکتخواهدداشت .
________________________________________________________________________
61
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

اما هدف خدمت ،دعا کردن نيست
تقريباً غیرممکناستکهبتوانبیشازاينبرجايگاهونقشاساسیدعادرتحققاهدافخدا
برایجهانتاکیدکرد.اماتوجهبهيکنکتۀمهمدراينجاالزماست.منازمبالغهکردنوبزرگنشان
کنم.بهعنوانمثالازاينکهدعارا

دادننقشدعادرقیاسباکالمخداوموعظۀانجیلاحساسخطرمی
”هدفخدمت“بنامم،احساسخوشايندیندارم.اگرچنینادعايیرانپذيريمبههیچعنوانضرورت
اجتنابناپذيردعارابهخطرنینداختهايم.اگرمنادعایفوقراقبولنمیکنمبهايندلیلنیستکه
میخواهم اهمیتوجايگاهدعاراتنزل بدهم،بلکهبهخاطربرایجايگاهوموقعیتکالمخدا در
ماموريتبزرگ،غیرتدارم.بنابرايناجازهبدهیدباصدایبلندوبهطورآشکاروصريحاعالمکنم
کهمنمعتقدهستماعالنانجیلدرجهانوعملکردنبهآنهدفخدمتاست.دعا،اسلحۀکالمرا
باقوتبهکارمیبَرَد،وکالمخداآنسالحیاستکهامتهارابهايمانواطاعتفرامیخواند .
موعظۀکالمخدا،يعنیانجیلمقدس،درخطمقدمخدمتقراردارد.اگردعاجايگزيناينعمل
بشود،برتریمسیحدرماموريتکلیسابهخطرمیافتد.عیسیفرمود”:چوناويعنیروحراستیآيد...
اومراجاللخواهدداد“(يوحنا.)14-13:16بهايندلیلاستکهروحالقدسبراینجاتمردمیکه
انجیلعیسیمسیحبهآنهاموعظهمیشودفعالیتمیکند.ماموريتاوجاللدادنعیسیمسیحاست.
درجايیکهبهعیسیوعملنجاتبخشاوموعظهنشود،نهحقیقتوراستیروحالقدسمیدانظهور

خواهد داشت ،و نه معرفت و شناخت مسیح که به تمجید او منجر بشود امکانپذير خواهد بود.
بنابرايندعاکردنبرایبازشدنقلوبمردمدرجايیکهآنهاتصويریازمسیحانجیلرادرمقابل
خودندارند،کاریبیهودهاست .
”زيراهرکهنامخداوندرابخواند،نجاتخواهديافت.پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايمان
ندارند؟وچگونهايمانآورندبهکسیکهخبراورانشنیدهاند؟وچگونهبشنوندبدونواعظ؟...لهذا
ايمانازشنیدناستوشنیدنازکالمخدا“.(رومیان14-13:11و .)17
خداچنینمقدرکردهاستکهايماننجاتبخشازشنیدنکالممسیحپديدبیايدچراکهايمان،در

واقعپاسخبهمسیحاست.اگربناباشدعیسیدرماموريتکلیساجاللبیابد،بايددربارهاوبشنوندو
اورابشناسند 35.اينمهمتنهاازطريقکالماومقدوراستودعانمیتواندجانشینآنباشد.دعادر
واقععاملتقويتآناست.الگویعهدجديدايناست :
”شمشیرروحراکهکالمخداستبرداريد...ودرروحدعاکنید“.(افسسیان .)18-17:6
 35این مطلب در فصل چهارم مورد حبث قرار گرفته است.
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”وچونايشان دعاکردهبودند...همهبهروحالقدسپُر شدهکالمخدارابهدلیریمیگفتند“
(اعمال .)31:4
دعا ،قوت انجيل را جاری میسازد
حتیجاریشدنقدرتروحالقدسدردعاازقوتمنحصربفردکالمخدامنشاءمیگیرد.”انجیل
).شايدبتوانیمازدعابهعنوانعامل

...قوتخداستبراینجاتهرکسکهايمانآوَرَد“(رومیان16:1
محرکورهاکنندۀ قدرت انجیل يادکنیمچراکهکالم خدابالفاصله عاملروحرابهحرکتمی-
آورد”:ازآنروکهتولدتازهيافتهايدنهازتخمفانیبلکهازغیرفانیيعنیبهکالمخداکهزندهوتا
ابداآلبادباقیاست“(اولپطرس.)23:1”او[خدا]محضارادۀخودمارابهوسیلۀکلمۀحقتولید
نمودتاماچوننوبرمخلوقاتاوباشیم“(يعقوب .)18:1

هدف اصلی در ماموريت بزرگ طبق تعلیم عیسی ،منتشر ساختن کالم است”:و به اين بشارت
ملکوت[انجیل]درتمامعالمموعظهخواهدشدتابرجمیعامتهاشهادتیشود،آنگاهانتهاخواهد
رسید“ (متی  .)14:24عیسی در مَثَل برزگر فرمود”:اما مَثَل اين است که تخم ،کالم خداست“ (لوقا
.)11:8زمانیکهاوبرایآيندۀخدمتشاگردانشدعامیکرد،فرمود”:ونهبرایاينهافقطبلکهبرای
آنهانیزکهبهوسیلۀکالمايشانبهمنايمانخواهندآورد“(يوحنا.)21:17وبعدازرستاخیزخود
به عنوانخداوندِقیامکردهوناظربرخدمتکلیسا،بهارتقاءجايگاهکالمادامهداد”:خداوندیکهبه

کالمفیضخودشهادتمیداد...آياتومعجزاتعطامیکردکهازدستايشانظاهرشود“(اعمال
 .)3:14
زمانیکهمسیحیتنوپاشروعبهگستردهشدنکرد،لوقابدفعاتازرشدآنبهعنوانرشدکالم
خدا ياد کرده است”:و کالم خدا ترقی نموده و عددشاگردان در اورشلیم بغايتمیافزود “.(اعمال
 .)7:6”اما کالم خدا نموّ کرده ترقی يافت” (اعمال  .)24:12”بدين طور کالم خدا ترقی کرده قوّت
میگرفت”(اعمال.)21:19 

بهايندلیلاستکهمنتاکیدمیکنماعالمپیامانجیل”هدفخدمت“است.موعظۀکالمسالحی
استکهخداطراحیکردتاازآنبراینفوذدرقلمروتاريکیوگردآوردنفرزنداننورازهرملت
استفادهکند(اعمال.)18-16:26نقشۀکاملخدابرایفديهکردنخلقتمنوطبهپیروزیکالماوست.
اگراعالمکالمخداناتمامرهاشود،اهدافخدابهموفقیتنخواهندرسید .
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کالم خدا نمیتواند بیثمر باشد
وچنانکهبارانوبرفازآسمانمیبادوبهآنجابرنمیگرددبلکهزمینراسیرابکرده،آن

راباروروبرومندمیسازدوبرزگرراتخموخورندهرانانمیبخشد،همچنانکالممنکه
ازدهانمصادرگرددخواهدبود:نزدمنبیثمرنخواهدبرگشتبلکهآنچهراکهخواستمبجا
خواهدآوردوبرایآنچهآنرافرستادمکامرانخواهدگرديد(اشعیا )11-11:55
خداحاکممطلقاست.آری،اوتمام نقشههایخودرامعطوفبهموفقیتاعالمشدنکالمش
توسطمردانوزنانضعیفوگناهکارکردهاست.باوجوداين،اهدافاونمیتوانندمتحققنشوند.
اينحقیقتشالودهواساسعهدجديدخداست”:روحخودرادراندرونشماخواهمنهادوشمارابه
فرايضخودسالکخواهمگردانید“(حزقیال.)27:36”ويهوهخدايتدلتوودلذريتتورامختون
خواهدساختتايهوهخ دايترابهتمامیدلوتمامیجانخوددوستداشتهزندهبمانی“(تثنیه
.)6:31خداکهدرکلیسایخودکارمیکند”همارادهوهمفعلرابعملايجادمیکند“(فیلپیان.)13:2
شايديکنسلتمامادرنااطاعتیزندگیکنند،اماهیچکسنمیتواندمانعنقشهوهدفخداباشد.
ايوبمدتهاپیشبهاينحقیقتواقفشدهبود”:میدانمکهبههرچیزقادرهستیوابداقصدتورا
منعنتواننمود“(ايوب.)2:42هرگاهخداارادهکند،کالماواستوارمیگرددوهیچکسنمیتوانداز
آنجلوگیریکند 36.
پيروزی حتی از درون قبر
بانگاهکردنبهروزجمعۀالصلیب،اغلبچنینبهنظرمیرسدکهعیسیمغلوبشدوشکست
خورد.اوخودشاجازهدادکهنسبتبهویهتکحرمتکنند،تمسخروتحقیرشنمايند،موردايذاو
آزارقراردهند،اورادشنامبدهندومصلوبشکنند.امابرتماماينوقايعاواحاطهوکنترلداشت.
”منجانخودرامینهم...کسیآنراازمننمیگیردبلکهمنخودآنرامینهم“(يوحنا-17:11
.)18بنابراينهمیشهاينگونهخواهدبود.اگرمرزهایچینبرایبیشازچهلسالبررویمبشرين
غربیبستهبود،بهاينعلتنبودکهعیسیتصادفالغزيدوبهدرونقبرافتاد.بلکهاوبهپایخودوارد
آنشد.وزما نیکهقبررامُهرومومکردند،اوازدرونآنپنجاهمیلیونچینیرانجاتداد.وچون
زمانآنفرارسید،اوسنگقبرراکنارزدوماتوانستیمآنچهراکهاوانجامدادهبودببینیم 37.

 36من تالش کردهام حبث حامکیت مطلق خدا را به شلک مبسوط در کتاب ”رضایت خدا از متامی آچنه که اجنام میدهد“ مورد برریس قرار بدمه.
” 37رشد لکیسا در چنی از سال  :911در اترخی ،یبسابقه است  ...مائو تسه تونگ انخواس ته بزرگرتین مبرش اترخی چنی بود ...او در صدد انبود کردن متام ’خرافات‘
مذهیب برآمد 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 به ابزار اقتصاد آزاد،
________________________________________________________________________
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عیسیدفنشد،امااوکاریبسعظیمرادرتاريکیقبرانجاممیدهد.”ملکوتخدامانندکسی
استکهتخمبرزمینبیفشاندوشبوروزبخوابدوبرخیزدوتخمبرويدونموکند.چگونه؟او
نداند“(مرقس.)27-26:4دنیاتصورمیکندکهکارعیسیبهپايانرسید،کالماوهمراهباخودشدفن
شدونقشههايشعقیمماند .
اماعیسیدرهمانظلمتوتاريکیمشغولکاربود.”اگردانۀگندمکهدرزمینمیافتدنمیرد،تنها
ماند؛لیکناگربمیردثمربسیارآوَرَد“(يوحنا.)24:12اواجازهمیدهدکهدفنبشودودرهرزمانو
هرجايیکهخودشصالحبداندباقوتازآنبیرونمیآيد.دستاناومملوازثمراتیاستکهدرآن

تاريکیبهبارنشستهاند.”خدادردهایموتراگسستهاورابرخیزانیدزيراکهمحالبودکهموتاورا
دربندنگاهدارد“(اعمال.)24:2عیسی”بهقوتحیاتغیرفانی“(عبرانیان،)16:7درراستایهدف
خللناپذيرخودبهپیشمیرود .

برایمدتبیستقرن،دنیابیشترينتالشهایخودرابرضداوانجامدادهاست.امادنیانمیتواند
اورادرقبرنگاهدارد.نمیتوانداودربنداسارتبگذارد.نمیتوانداورامحدودياواداربهسکوت
کند.عیسیزندهاستوکامالآزادانههروقتبههرکجاکهبخواهدمیرود.تمامقدرتآسماندر
دستاناوقراردارد.همهچیزبهواسطۀاووبرایاوآفريدهشدواوبهطورمطلقبرترازهرقدرتیدر
اينجهاناست(کولسیان.)17-16:1”وبهکلمۀقوتخود،حاملهمۀموجودات“است(عبرانیان
.)3:1پسموعظۀکالماوهدفخدمتاستوهیچگاهشکستنخواهدخورد .
جايگاه واقعی دعا در نقشۀ خدا
اکنونمیتوانیميکبارديگروبااطمینانازجايگاهدعادرنقشۀخدامبنیبرآکندهشدنتمامزمین
از جالل او سخن بگويیم .خدا نه تنها تحقق اهداف خود را منوط به موعظۀ کالمش کرده ،بلکه
موفقیتموعظهرانیزدرگرودعاقراردادهاست.مقصودخدادرجالليافتنشبدونموعظۀمقتدرانۀ
هاامکانپذيرنخواهدبود،

انجیلمتحققنمیشود.وازسویديگرموعظۀمقتدرانۀانجیلبهتمامملت
مگراينکهدعاهایصمیمانهوآکندهازايمانقومخداپشتیبانآنباشد.اينجايگاهرفیعومهمدعادر
نقشۀخدابرایجهاناست.نقشهبدوندعاعملینخواهدشد .
ازهمینروپولسبهدفعاتدرخواستدعایحمايتبرایاعالمکالمخدادارد.”خالصهای
برادرانبرایمادعاکنیدتاکالمخداوندجاریشودوجالليابدچنانکهدرمیانشمانیز“(دوم
مس یحیان نزی از آزادی بیشرتی برخوردار شدند [ ...امروز] لکیسای خداوند عییس بزرگرت از جنبش مکونیس یت چنی است “.منت فوق از کتاب Operation World

فصل :وقیت ما دعا میکنمی ،خدا معل میکند اثر پاتریک جانس تون و جیسون ماندریک آورده شده است.
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تسالونیکیان.)1:3”وبرایمننیز[دعاکنید]تاکالمبهمنعطاشودتاباگشادگیزبانسرّانجیلرا
بهدلیریاعالمنمايم“(افسسیان.)19:6”دربارۀمانیزدعاکنیدتاخدادرکالمرابهرویمابگشايد“
(کولسیان.)3:4”وشمانیزبهدعادرحقمااعانتکنید“(دومقرنتیان11:1همچنینفیلپیان .)19:1
دعا،بی سیمارتباطیمادرمیداننبرددنیابرایخدمتکالمخداست.دعاوسیلهایبرایتأمین
رفاه و آسايش موقتی ايمانداران نیست .اين بیسیم در دست سربازانی که غیبت غیر موجه دارند
بدرستیکارنمیکند.آنمتعلقبهکسانیاستکهدرانجاموظیفۀخودفعالوکوشاهستند.دعادر
دستاينافراد،نامخدارادرمیانتمامملتهابرمیافرازد.زمانی کهخدمتباحمايتدعابهپیش
میرود،جاللقدرتخداراآشکارمیکند.اماوقتیبااصولمديريتانسانیحرکتمیکند،انسانرا
جاللمیدهد .
بازگشت به سوی دعا در زمان حاضر
بازگشتبهسویدعادراوايلقرنبیستم،واقعاحرکتچشمگیرخداومملوازامیدبهبیداری
کلیساوبهپايانبردنماموريتبزرگاست.نگاهیبهگذشتهومشاهدۀاينکهخداچگونهحرمتدعا
رااحیاکردهاست،بايدانتظارمابهعملکردفوقالعادۀدعادرافقآيندهراافزايشبدهد.يکصدسال
پیشازاين،ایتیپیيرسوندرخصوصارتباطموجودمیاندعاوبرتریخداسخنانیراايرادکرده
استکهدقیقاباآنچهمنقصدداشتمبگويمتطبیقدارد.اوگفت :
شروع هر پنطیکاست جديد نیاز به يک دورۀ مقدماتی جهت آمادگی دارد  ...خدا
مقدسانخودرافرامیخواندکهفیضاورابجويند.بنابراينهرگونهپیشرفتنوينی
تحتقدرتاوبهسهولتممکنخواهدبودوحتیغیرايماندارمجبورمیشوداعتراف
کندکه”اينانگشتخداست!“ 38
درسالهایاخیرشاهدجنبشهايیدرقرنبیستمبوديمکهامیدبهپیشرفتدرخدمتبشارترا
در دلها بر افروخت .هزاران نفر از مسیحیان عمیقا از شعار بشارتی جیم الیوت به هیجان آمدند:
یتوان نگاه داشت برای کسب آنچه را که نمیتوان از دست داد ،احمقانه
”بخشیدن چیزی که نم 
اماهمۀماازفضایايجادشدهتوسطدعاکهمنجربهشعلهورشدنغیرتبشارتدردهۀ

نیست“.
1941تا1951شداطالعنداريم.ديويدهاواردمديرارشدWorld Evangelical Fellowshipدر
آنفضاقرارداشتوازآنچهخدابرایآشکارکردنجاللخودشازطريقدعاهایدانشجوياندرآن
ايامانجامدادهاستسخنمیگويد :
 38پیییرسون؛ اعامل رسوالن جدید.
________________________________________________________________________
66
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

منهنوزهمکارترنگورورفتۀتصمیمگیریبرایشرکتدربشارتجهانیبه
سال1946راباامضایخودمدرپايینآننگاهداشتهام.متاسفانهجزيیاتامرراثبت
نکرده ام اما کامال امکان دارد که اين کارت را در کنار يکی از دانشجوان مبشر در
دانشگاهتورنتوامضاکردهباشم.اينکارت،سبزرنگبود.منحتیمیتوانمدرطول
ايام دانشکده آنقدر اين کارت را با انگشت شست خود روی میز تحريرم نگاه
میداشتم که در محل قرارگرفتن انگشتم يک دايرۀ کوچک ايجاد شده بود .کارت

مذکوردردعاهایروزانۀمننقشيکيادآوریراايفامیکردومنهرروزبهياد
میآوردمکهباخداعهدبستهبودمتااورادرخارجازکشورمخدمتکنمتازمانی
کهاوبوضوحمرابهکارديگریهدايتکند.منپانزدهسالخدمتموفقخوددر
آمريکایالتینراناشیازدعاهایزيادمیدانموبخشاعظمآنهادراثروجودآن
کارتانجاممیشد .
بعدازآنکهازتورنتوبهدانشکدهبرگشتیم،دانشجويان،راسخومصمم،بهتشکیل
جلساتمنظمدعابرایخدمت،مبادرتکردند.جیمالیوتنزديکتريندوستمندر
دانشکدهبود.اوتنهاچندسالبعدازاتمامدانشکدهزندگیکرد.امادرطولهمین
زندگیکوتاهتاثیریجاودانبرمنوصدهاتنديگرداشت.دقیقادهسالبعدازآن
هفتۀعهددرتورنتو،جیموچهارنفرازهمراهانشبدستسرخپوستاناکوادوردر
رودخانۀکوراریکشتهشدند.مرگاوپیغامیبرایهزارننفربود،اگرچهمادرايام
دانشکدهتصورآنراهمنمیکرديم.باتشويقهایجیمگروهکوچکیازدانشجويان
هرروزساعتششونیمصبحباهمجمعمیشديمتابرایخدمتخودمانوساير
شاگرداندعاکنیم.اينامردرطولدوراندانشکدهبرنامۀمنظمروزانۀمنشدهبود .
جیم الیوتامکانیرافراهمکردهبودکههردانشجويیکهمايلبودبرایخدمت
بشارتو مبشريندعاکند،میتوانستدرهر ساعتاز شبانهروزبهمدتپانزده
دقیقهدرآنمحلبهدعابپردازد.وتمامطول24ساعتآنمکانمملوازدانشجويان
بود.بنابراينهرپانزدهدقیقهدرشبانهروزيکدانشجودرآنجابررویزانوهایخود
بهجهتمبشريندانشکدۀويتونشفاعتمیکرد .
آرتوينيککهنهسرباززمانجنگبودکهدرايتالیاخدمتکردهبودواکنون
میخواست به جرگۀ مبشرين ملحق شود .او به طور منظم هر روز برای ده نفر از
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دانشجوياننامبهنامدعاکردهبود.آرتدرتمامدوراندانشکدهبهکارخودوفادارانه
ادامهداد .
من ديگر آرت را نديدم تا اينکه در سال  1974با او در همايش بشارت جهانی
 Lausanneدر سويیسمالقاتکردم.درحالیکهازخاطراتگذشتهبايکديگر
صحبتمیکرديم،اوگفت:”ديويد،آنجلساتدعادرويتونرابهيادداری؟“ 
پاسخدادم:”البتهکهبهياددارم “.
اوادامهداد:”منهنوزبرای 511نفرازهمدورههایدانشکدهکهاآلندرعرصۀ
خدمتهستنددعامیکنم“.گفتم:”آخرازکجامیدانیچهکسانیمبشربرونمرزی
هستند؟“ او پاسخ داد :”منبا دفتر دانشکده در ارتباطهستم و میدانم چه افرادی
بهعنوانمبشرعازمخدمتشدهاند.منهنوزبرایآنهادعامیکنم “.

در حالی که متحیر بودم از او خواستم که در صورت امکان نگاهی به فهرست
دعاهايش بیندازم .روز بعد او فهرست را برای من آورد .دفترچهای بسیار کهنه و
مستعملکهاسامیتعدادبسیاریازهمکالسیهاوهمدورههایدانشکدهدرآننوشته
شدهبود 39.
زمانی که برای اولین بار گزارش دعاهای مبشرين ايثارگر و تجهییز شده به عطايای روحانی و
ثمرات چشمگیری که زندگی آنان برای جالل مسیح ببار آورده بود را خواندم هیجانی فزاينده در
درونمجوشیدکهآرزوکردمدستخودرابهشخمزدندرازکنموهرگزبهعقببرنگردم.آرزو
داشتمدردعاوخدمتبشارتهمانندجورجمولرثابتومحکمباشم.مولردرکتابزندگینامۀخود
نوشت :
اکنوندرسال 1864هستمومنتظرمکهخدابرکتمخصوصیراکه 19سالو6
ماهبدونحتیيکروزوقفهبرایآندعاکردهام بهمنارزانیفرمايد.هنوزبهطور
کاملدرخواستمنبرایتوبۀافرادجوابدادهنشدهاست.دراينفاصلههزارانبار
پاسخ دعاهايم را گرفتهام .اما اآلن ده سال است که همه روزه بیوقفه برای نجات
عدهایدعاکردهام،برایبرخیششياهفتسالوبرایبعضیديگرچهار،سهودو
سالدعاکردم.برایبرخینیزهیجدهماهدردعابودم،اماهنوزجوابکاملنگرفتهام
...منهنوزبرایاينافراد[کسانیکه19سالو6ماهبرایآنهادعاشدهبود]روزانه
 39دیوید هاوارد.
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دردعاهستمومنتظردريافتپاسخمیباشم....ايماندارگرامیکهخوانندۀاينکتاب
هستی ،دلگ رم و شجاع باش ،با اشتیاقی جديد خود را وقف دعا کن ،البته تنها در
صورتیکهيقینداریآنچهدرخواستمیکنیباعثجاللخداخواهدشد 41.
عیسیمارابهثباتقدمدردعافراخواندهاست”:میبايدهمیشهدعاکردوکاهلینورزيد“(لوقا
.)1:18ازطريقدعا،پدرجاللمیيابد(يوحنا.)13:14برتریخدادرماموريتکلیساازطريقدعای
مجدانهثابتوتمجیدمیگردد.منمعتقدهستمکهمسیحازکلیسایخوددرآغازقرنبیستميک
سوالدارد:”آياخدابرگزيدگانخودراکهشبانهروزبدواستغاثهمیکننددادرسینخواهدکرد،اگر
چهبرایايشانديرغضبباشد؟بهشمامیگويمبزودیدادرسیايشانراخواهدکرد“(لوقا-7:18
 .)8
آياهیچگاهبهحضورخدافريادنکردهايدکه:”خداونداتابهکی؟ایخداوندتابهکیجاللخود
رابرزمینتايیدواثباتنمیکنی؟تابهکیآسمانهارامنشقنمیسازیوبهخاطرکلیسايتباقوت
نزولنمیکنی؟پسچهوقتپیروزیتودرمیانملتهایجهانبرقرارخواهدشد؟“ 
شايداوبهسادگیپاسخبدهد:”هنگامیکهقوممنشبانهروزبهحضورمناستغاثهکنند،من
ايشانراتايیدخواهمکردوجاللمندرمیانملتهاستودهخواهدشد“.خدادراينجنگ،پیروز
است.اواينپیروزیراازطريقانجیلعیسیمسیحبدستمیآورد.وانجیلراهخودراتوسطدعا
خواهدگشود.تادرهرچیزخدابهواسطۀعیسیمسیحجالليابد .

 40جورج مولر؛ زندگینامه خشیص.
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فصل ۳



برتری خدا در خدمت از طريق رنج

ماارزشگنجیپنهانرابامیزانبهايیکهبرایبدستآوردنآنمیپردازيمقیاسمیکنیم .اگر
همهدارايیخودرابهخاطرکسبآنبفروشیم،آنگاهمشخصاستکهارزشآنبرایمافوقالعاده
زياداست.”وملکوتآسمانگنجیراماندمخفیشدهدرزمینکهشخصیآنرايافته،پنهاننمودو

ازخوشیآنرفتهآنچهداشتفروختوآنزمینراخريد”(متی13.)44:بهایقربانیوعمقشادی
اومبینارزشگنجخدادرنظراوبود.مشقتورنجیکهباخوشیوشادمانیبهخاطرملکوتخدا
پذيرفتهمیشودنشانمیدهدکهجاللخداارزشمندترازتمامدعاهاوپرستشهادرايندنیاست .
بههمیندلیلسرگذشتمبشرينیکهازهمهچیزخودگذشتند،ارزشواالیخدارابرایبسیاری
ازماواقعیتبخشیدهاست.زندگیهنریمارتینبیشازدوقرن،تاثیریشگرفبرمردمداشت .
هنری مارتين ،تسليم در برابر خدا
هنریمارتیندر 18فوريهسال 1781درانگلستانچشمبهجهانگشود.پدرشمردثروتمندی
بود.اومارتینرادر1797زمانیکهشانزدهسالداشتبرایتحصیلبهآموزشگاهیفرستادکهدرآن
زمانکمبريجنامداشتوبعدهانیزبههمیننامباقیماند.چهارسالبعدمارتینبهباالتريندرجهدر
رياضیاتمفتخرشدويکسالبعد،درشعروادبیاتالتینجايزهدريافتکرد .
درآنزمانهنریجواناعتقادیبهخدانداشت،وبرخالفموفقیتهاوافتخاراتآکادمیک،از
رويایخوداحساسناامیدیوسرخوردگیمیکرد.”منبهباالترينآروزهایخوددستيافتهبودم،
اماگويیبهيکسايهچنگانداختهبودموايناحساسبشدتباعثحیرتمنمیشد“.گنجدنیادر
دستان او ديگر جلوهای نداشت .مرگ پدر ،دعاهای خواهرانش ،نصايح يک خادم خدا ،و کتاب
خاطراتديويدبرينرد،اورادرمقابلخدابهزانودرآورد.درسال1812باارادهایراسخبهشخصیت
وموقعیتعلمیخودپشتکردوباخیالآسودهبهجرگۀمبشرينپیوست.ايناولینبهایملکوت
درزندگیاوبود .
مارتینبهعنوان همکارچارلزسیمونکهمبشروواعظیبرجستهدرکلیسایتثلیثاقدسکمبريج

بودخدمتخودراآغازکردوتا17جوالی1815کهبههندعزيمتکردهمچناندرمعاونتسیمون
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عنوانکشیشدرکمپانیهندشرقیخدمتمیکرد.اودر


بايستبه
بهکارخودادامهداد.مارتینمی
تاريخ16می1816واردکلکتهشدوهمانروزباويلیامکـَریبرخوردکرد .
مارتینيکمبشرانگلیکنوکریيکباپتیستبود.بههمینعلتنسبتبهنحوۀاجرایمراسم
عبادیبايکديگراختالفنظرداشتند.درهمانسالکریطینامهاینوشت:”يکروحانیجوانبهنام
مارتینکهبراستیروحبشارتوخدمتدراوستبهتازگیازراهرسیدهاست...ماگفتگویخوبیبا
يکديگرداشتیموبهعنواندودوستدرکناريکديگربهخانۀخدارفتیم “.

مارتیندرکنارانجامخدماتووظايفرسمیخودبهعنوانکشیشبهکارترجمهمشغولبود.

ظرفمدتدوسالتامارس،1818اوکتابدعا،تفسیرمَثَلهایعیسی،وعهدجديدکاملرابهزبان
”هندوستانی“ ترجمهکرد.بعدازآنبهترجمۀعهدجديدبهزبانفارسیهمتگماشت.اينکاربه
خوبیسايرکارهايشنبودوسالمتاودراينراهبهخطرافتاد.بنابراينتصمیمگرفتتابهبودیکامل
بهانگلستانبازگرددوبع دازآنبهايرانسفرکند،بااينامیدازاينطريقبتوانداصالحاتالزمرادر
ترجمهاشانجامبدهد .
بیماریمارتینشدتيافتواوبهسختیتوانستسالمتخودرابدستبیاورد.مارتیندر16
اکتبر 1812درشهرتوکاتواقعدرقسمتآسیايیترکیهچشمازجهانفروبست.اودرزمانمرگ
31سالداشت .
رنج پنهان مارتين
آنچهشمادراينمروراجمالیاززندگیمارتیننتوانستیدمشاهدهکنید،فرازوفرودروحاوبود،
همانچیزیکهدستاوردهایاورابرایمردمواقعی،موثرومفیدمیساخت.منتصورمیکنمعلت

اينکهديويدبرينردچنانپُرقدرتازخدمتبشارتدردوکتابزندگیوخاطراتونیزيادداشتها
و نامههای هنری مارتین صحبت کرده ،اين است که کتابهای مذکور تصويری از زندگی مبشرين
بهعنوانيکزندگیپیوستهدرجنگروحانیبدستمیدهند،ونهيکزندگیهمیشهدرآرامشو

رفاه.رنجومشقت،احساسبرتریخدادرزندگیآنهارابهتروبیشتربهمامنتقلمیکند .
بهقسمتیازخاطراتاوهنگامیکهازمسیردريايیباکشتیبهسویهندمیرفتتوجهکنید :
درکامورالهیرابسیاردشواريافتم.درطولدوسالگذشتهتالشمنبیشتربر
مرابهحالفالکتباری

طرحهاواهدافدنیویبودهاست...دريازدگیوبویکشتی 
انداختهاستودورنمایدستکشیدنازرفاهوآسايشقبلیدرانگلستانونیزمحروم
شدنازمشارکتبامقدسین،بهمنظورعزيمتبهيکسرزمنناشناختهوتحملکردن
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بیماریومشکالتدرکنارمردمیکهخدایحقیقیرانمیشناسند،آنهمبرایچندين
ماه ،بهشدت بر روح و جانم سنگینیمیکند .حسمیکنم چیزی نمانده که قلبم از
حرکتبايستد .
درپشتاينسخنان،روايتعشقخوابیدهاست.مارتیندلباختۀلیدياگرينفلبود.امابهخودحق
نمی دادکهپیشازاينکهخودبهاينسفرتنداده،اعتمادووفاداریخويشرابهخدانشانبدهد،
لیديارابههمراهیدراين مسیردعوتکند .امادوماهبعدازورودبههند،در 31جوالی1816
نامهایبهلیديانوشتوضمناعالمپیشنهادازدواج،ازویدرخواستکردکهبهاوملحقشود .

مارتینمدتپانزدهماهدرانتظارپاسخبود!دردفترخاطراتاوچنینمیخوانیم :
 24اکتبر -1817روزخوبینیست.عاقبتنامهایازلیديابهدستمرسید.درآنمتذکر
شده که نمیتواند بیايد چون مادرش به اين وصلت رضايت نداده است .ابتدا احساس
اندوهوناامیدیوجودمرادربرگرفت.امابهتدريجکهتالطمدرونیامفروکشکرد،
چشمانمگشودهشدوعقلدوبارهقوتگرفت.اگرچهمشکلبود،اماباویموافقبودم
که اگر نسبت به مادر خود نا اطاعتی میکرد ،عمل او نه خدا را جالل میداد و نه
میتوانستیمازاوانتظارداشتهباشیمکهمارابرکتبدهد .

مارتینهمانروزقلمبهدستگرفتوبرایاونوشت :
هرچندقلبمماالمالازاندوهاست،اماقصدندارمتورانکوهشکنم.صداقتوراستی
تومانعازهرگونهشماتتياانتقاداست...افسوسازقلبعصیانگرمنـــــوهکه
چگونهمرامضطربوآشفتهمیسازد!نمیدانستمکهدرتسلیمبودنبهارادهوخواست
خداچقدرکمرشدکردهام .
مارتینپنجسالامیدواربودکهشايداوضاعتغییرکند.دراينمدتهزاراننامهفاصلۀمیانهندو
انگلستانراطیکرد.آخريننامۀبدستآمدهازاو،دوماهقبلازپايانزندگیاشنوشتهشدهاست

( 28آگوست)1812کهباعنوانآشنای”عزيزترينم،لیديا“آغازمیشود.بخشپايانیايننامهچنین
است :
بیشازاينمجالیبرایاستفادهازقلمومرّکبنخواهدبود.امابهشدتامیدوارمکه
يکبارديگرتوراروبرومالقاتکنم.محبتنثارتماممقدسینباد .
باعمیقترينوفاداریوعشق 

همیشهبهيادتوخواهمبود
هنریمارتین 
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مارتینديگرهیچگاهنتوانستدراينجهاناوراببیند.نهمرگآنچیزیبودکهمارتینازآن
وحشتداشتهباشد،ونهديدنلیديانیزبزرگترينآرزويشبود.اشتیاقوغیرتفراواناوشناسانیدن
برتریوعظمت مسیحدرتمامزندگیاشبود.”چه درزندگیوچه درمرگ من،باشدکهجالل
مسیحديدهشود!اگراوبرایمنانجامکاریرادرنظردارد،پسنمیتوانمبمیرم“.مارتینآنچهراکه
هاومشقاتاوجاللخدارادرزندگیاشباقوت

مسیحبرايشدرنظرداشتبهخوبیانجامداد.رنج
آشکارساخت 41.
”از او میخواهد که بيايد و بميرد“
رنجومشقتدعوتهرايمانداریاستبهويژهکسانیکهخواندهشدهاندتاپیغامانجیلرابه
ديگرانبرسانند.ديتريشبونهوفرمیگويد:”صلیب،پاياندهشتناکيکزندگیخداترسوشادنیست
بلکهازابتدایايجادمشارکتمانبامسیحهمراهمااست.زمانیکهمسیحکسیرادعوتمیکند،ازاو
میباشد:”هرکهخواهد
میخواهدکهبیايدوبمیرد42“.سخنبونهوفرانعکاسسادهایازمرقس 34:8 
ازعقبمنآيدخويشتنراانکارکندوصلیبخودرابرداشتهمرامتابعتنمايد“.برداشتنصلیبو
متابعتکردنازعیسیبهمعنایهمراهشدنباعیسیدرطريقجلجتاباعزمیراسخبرایرنجکشیدن
ومردنبااوست.صلیببارسنگینینیستکهبايدبهدوشکشیدهشود،بلکهابزاردردکشیدنو
مردناست.مثلاينکهبگويیم:”صندلیالکتريکیخودترابرداروبهدنبالمنتامحلاعدامبیا“؛يا:
”شمشیررابرداروبهمکانیکهدرآنجاسرراازبدنتجدامیکنندبیاور“؛يا:”طنابرابرداروبه
پایچوبۀداربیاور “.
سطحی انگاشتن حمل صلیب مانع از سرسپردگی کامل به دعوت مسیح است .عیسی از هر
ايمانداری انتظار دارد که ”تمام مايملک خود را ترک“ کند و ”جان خود را نیز دشمن“ بدارد (لوقا
33:14و)26وسپسبدوننگرانیازآنچهکهدراينزمینازدستخواهدداد،مسیراطاعترابا
شا دمانیدرپیشبگیرد.پیرویومتابعتازعیسیيعنیهرزمانکهاطاعتايجابکند،حاضرباشیم
بهخاطراوخیانترابپذيريم،طردبشويم،موردضربوشتموتمسخرقراربگیريم،مصلوبشويم
وبمیريم.عیسیبهمااطمینانمیدهدکهاگردرتمامايامجمعۀالصلیبدراينزندگیتابهجلجتااو
راهمراهیکنیم،درصبحيکشنبۀقیامباویقیامخواهیمکرد.”هرکهجانخودرابهجهتمنو

41نقل قولهای این قسمت از کتاب ”ایدداشتها و انمههای هرنی مارتنی گرفته شدهاند.
42دیرتیش بوهنوفر؛ هبای شاگردی
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انجیلبرباددهدآنرابرهاند“(مرقس.)35:8”هرکهدراينجهانجانخودرادشمنداردتاحیات
جاودانیآنرانگاهخواهدداشت“(يوحنا .)25:12
آيا ما به الگوی شهادت نياز داريم؟
رشديکحرکتجديدتروريستیدرقرنبیستو يکم،پرسشدرموردشهادتراخطرناک
جلوه میدهد .اما میان شهدای مسیحی و کسانی که به خاطر اهداف تروريستی کشته میشوند،
تفاوتهایبنیادیوعمیقیوجوددارد.نخستآنکهزندگیيکشهیدمسیحیبدستکسانیگرفته

می شودکهخواهان نجات ايشانبودهاست.اوهیچگاهبر علیهدشمنخودشمشیر نمیکشدوآن
شمشیریراکهبدستداردهرگزبرزمیننمیگذارد.دوم،شهیدانمسیحیمرگرادنبالنمیکنند،
آنهادرپیمحبتهستند.مسیحیانهرگزبهخاطرنشرپیغامانجیلشمشیربرنمیدارند:”زيراهرکه
شمشیرگیردبهشمشیرهالکگردد” (متی.)52:26عیسیفرمود:”پادشاهیمنازاينجهاننیست؛
اگرپادشاهیمنازاينجهانمیبودخدّاممنجنگمیکردند...لیکناکنونپادشاهیمنازاينجهان
نیست“(يوحنا.)36:18گسترشمسیحیتباريختنخونديگرانوآمیختهشدن آنباخونخودمان
انجامنمیشود.مسیحیتازطريقتحملرنجبرایاهداکردنحیات،رشدمیکندونهازراهپاشیدن
بذرمرگ(مرقس45:11/کولسیان .)24:1
سخنرانی جورج آتیس 43در دومین همايش  Lausanne Congress on World
 Evangelizationدر میالن به سال  ،1989با موضوع دعوت برای شهادت ،بسیار تامل برانگیز،
شگفتآورودرخورتحسینبود.اوسوالکرد:”آياعدمرشدمادرکشورهایاسالمیناشیازکمبود

شهدانیست؟آياکلیسایزيرزمینیومخفیمیتواندباقوترشدکند؟آيايککلیساینوپاوجوان
بهالگویشهادتنیازندارد؟“دربسیاریازمناطقجهانامروزمفهومسخنانعیسیباتمامنفوذو
شود:انتخابپیرویازعیسیبهمعنایانتخابمرگيادستکم،پذيرفتن

تاثیرعمیقآناحساسمی
احتمالبسیارباالیآناست.ديويدبارتطیيکبرآوردآماریتخمینزدهبودکهدرسال2112
نزديکبه164111مسیحیبهشهادتخواهندرسیدومیانگینشمارشهدایمسیحیتاسال2125به

George Otis 43
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طور متوسط سالیانه معادل  211٫111نفر خواهد بود44.او  دايرۃالمعارف جهان مسیحیت در نسخۀ
2111خودمیگويددرقرنبیستمتعدادشهدایمسیحیبالغبر45٫411٫111نفراست 45.
”با مسيح مصلوب شدهام“
برداشتنصلیبمستلزممرگ”طبیعتکهنه“يا”جسم“وپوشیدن”خلقتتازه“درمسیحاست.
اينطريقیاستکهرسولخداونددرتبییندعوتعیسیبهبرداشتنصلیببهکارمیبرد:”آنانیکه

ازآنمسیحمیباشندجسمراباهوسهاوشهواتشمصلوبساختهاند“(غالطیان.)24:5”بامسیح
مصلوب شدهام ولی زندگی میکنم ،لیکن نه من بعد از اين ،بلکه مسیح در من زندگی میکند .و
زندگانیکهالحالدرجسممیکنمبهايمانبرپسرخدامیکنمکهمرامحبتنمودوخودرابرایمن
داد“ (غالطیان  .)21:2”انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ديگر گناه را
بندگینکنیم“(رومیان.)6:6”درآنچهباالاستتفکرکنیدنهدرآنچهبرزمیناستزيراکهمُرديدو
زندگیشمابامسیحدرخدامخفیاست“(کولسیان .)3-2:3
منظورازمرگروحانی،کاربردعملیآموزۀعیسیدربارۀرنججسمانیومرگنیست،بلکهاين
کاربردراممکنمیسازد.دقیقابهايندلیلکهطبیعتکهنه،خودخواه،دنیوی،بیمحبت،بزدل،متکبر
مابامسیحمردهاستويکطبیعتجديد،متکیبهخدا،پرازمحبت،ومملوازامیديافتهايم،و
درستبهخاطراينمرگدرونیوحیاتتازهاستکهمابیآنکهامیدخودراازدستبدهیمحاضر
بهپذيرفتنخطر،رنج،دردوحتیمرگباقلبیآکندهازامیدهستیم .
”اگر مرا زحمت دادند شما را نيز زحمت خواهند داد“
مانبايددعوتبهتحملرنجراکمرنگنشانبدهیم.وتنهابهاينعلتکهزندگیمادرحال
حاضرراحتوآسودهاست،نبايدآموزۀعهدجديددربارهرنج،پريشانیوجفارارقیقکنیمواز
اهمیتآنبکاهیم.شايدعلتاينباشدکهمابراستیتصمیمنگرفتهايمبرطبقآنمحبتیکهخداازما
انتظارداردزندگیکنیم.وشايدمقولۀرنجازنظرمايکامرحاشیهایباشد.امانبايدزندگیمرفهخود
مقدستعلیممیدهد.


کنیمکتاب
رامدنظرقراردهیموآنرامیزانیبسازيمازآنچهکهفکر 
می
عیسیبهاينجهانآمدتازندگیخودرادرراهبسیاریفديهکند(مرقس.)45:11يکاجبارالهی
برایتحملرنجبراوقرارداشت:”الزم است پسرانسانبسیارزحمتکشد ”...(مرقس 31:8ولوقا
 44دیوید ابرت؛ ”جدول آمار سالیانۀ خدمت در سطح هجان“0220 :
 45دیوید ابرت ،جورج .یت .کوراین و اتد.ام.جانسون” ،دایرۃاملعارف هجان مس یحیت“ شاید ما تصور کنمی که فقط مس یحیان به تعداد زاید شهید دادهاند اما ابرت
مقایسهای میان اسالم و مس یحیت اجنام داده است :تعداد شهدای اترخی اسالم  12میلیون و آمار شهدای اترخی مس یحیت  12میلیون نفر بوده است .او مشاهده
کرد که  0:2کشور در هجان که اترخیی مملو از شهادت دارند اکنون مس یحی هستند.
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.)25:17ازآنجاکهاينوظیفۀاوبود،پسبايدوظیفۀتمامیپیروانشنیزباشد.اينوظیفهبهطور
تلويحی در اين کالم او ديده میشود :”چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم“ (يوحنا
.)21:21همچنینعیسیبهصراحتفرمود:”بهخاطرآريدکالمیراکهبهشماگفتم:غالمبزرگتراز
آقایخودنیست.اگرمرازحمتدادندشمارانیززحمتخواهندداد“(يوحنا.)21:15”اگرصاحب
خانهرابعلزبولخواندند،چقدرزيادتراهلخانهاشرا“(متی .)25:11
آيا رنج کشيدن او به جای ما ،بدين معناست که ما رنج نخواهيم کشيد؟
مايهبهمفهوممرگمسیحبهعنوانکفارهنیابتیبهسادگیمارادچاراشتباه

نگرشسطحیوبی
میکند.واشتباهايناستکهبگويیمچونمسیحبرایمنمُرد،پسنیازینیستمنزندگیامرابرای
ديگرانفداکنم.ازآنجاکهاوبهجایمنزجرکشیدورنجبُردپسلزومینداردکهمنبهخاطر
ديگرانمتحملرنجومشقتبشوم.بهعبارتديگر،اگرمرگاوبهواقعنیابتیبودهاست،پسآيامن
نبايدازآنچهبرايمناخوشايندورنجآوراستگريزانورويگردنباشم؟اگرمرگاوجانشینمرگمن

شدهاست،پسچرامنبهاستقبالازمرگ[بهخاطراو]دعوتمیشوم؟ 
پاسخايناستکهمسیحبهجایمن مُردتامنبرایگناه نمیرم ،نهاينکهحاضربهفداکردن
زندگی امبرایديگراننباشم.مسیحمتحملکیفرگناهانماشدبنابراينمشقاتيامرگبرایماناشی

ازکیفرخدابرمانیست.دعوتبهرنجکشیدنهمراهمسیحبهمعنایبردوشکشیدنبارگناهانخود
بهآننحوکهاوبردوشخودکشیدنیست،بلکهبهمفهوممحبتکردنبههمانروشیاستکهاوما
رامحبتکرد.مرگ مسیحبهخاطر گناهخودخواهیمنوبه منظوررويگردانیمنازتحمل رنج
محبتنبود،بلکهبرایکسبقوتتحمل آنبود.چوناومجازاتگناهانوخطايای مرابرخود
گرفتومراباخدابهعنوانپدرآسمانیاممصالحهداد،ديگرلزومینداردکهبهخاطررضايتشخصی

خودبیشازاينبهرفاهوآسايشزمینیوابستهباشم.مناکنونآزادمتابگذارمهمهچیزدرراستای
شناسانیدنبرتریوجاللخداانجامشود .
مرگ مسيح :نيابتی و الگو
دهدکهمیانمرگمسیحبهعنوانيکمرگنیابتیکهبايدپذيرفتهشودونیز

پطرسبهمانشانمی
بهعنوانيکالگوکهبايدازآنپیرویگردد،ارتباطیوجوددارد.مخاطبیناوبردگانوغالمانمسیحی

هستندکهممکنبودازسویاربابانمشرکخودموردآزاروبدرفتاریقراربگیرند .
زيراچهفخرداردهنگامیکهگناهکاربوده،تازيانهخوريدومتحملآنشويد.لکناگر
نیکوکاربوده،زحمتکشیدوصبرکنید،ايننزدخداثواباست.زيراکهبرایهمین
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خواندهشدهايدچونکهمسیحنیزبرایماعذابکشیدوشمارانمونهایگذاشتتادراثر
قدمهایویرفتارنمايید.(اولپطرس )21-21:2
توجهداشتهباشیدکهعبارتکلیدیدراين متن”برایما“است.مسیحبهخاطرماعذابکشید.
اين يعنی کفارۀ نیابتی .او جای ما را گرفت وبرای ما کاری را انجام داد که ما نمیتوانستیم برای
خودمانانجامبدهیم.”کهخودْگناهانمارادربدنخويشبردارمتحملشد“(اولپطرس.)24:2اين
کاریبودکههیچانسانیبهغیرازپسرخدانمیتوانستبرایماانجامبدهد(رومیان.)3:8اينکاری
بودکهيکباربرایهمیشهاتفاقافتاد،پسنمیتوانازآنتقلیدياباآنهمانندسازیکرد.”لکناآلن
يکمرتبهدراواخرعالمظاهرشدتابهقربانیخود،گناهرامحوسازد“(عبرانیان.)26:9اينحقیقت
شالودهواساستمامیامید،شادی،آزادیومحبتماراتشکیلمیدهد.گناهانماآمرزيدهشدو
اکنونحیاتجاودانداريم(يوحنا16:3وافسسیان.)7:1خدابامااستوهیجچیزنمیتواندمارااز
اوجداسازد(رومیان31:8و35ــ .)39
بنابراين وقتی پطرس میگويد :”شما را نمونهای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمايید“،
منظورشايننبودکهشمابايدکفارۀگناهانباشید.بلکهاومیگويدشمادعوتشدهايدتامحبتکنید
همانطورکهعیسیکرد؛وبهخاطرراستیعذابراپذيراباشید،چنانکهاوپذيرابود.نمونهوالگويی
کهبايدازآنمتا بعتکنیم،محبتورنجاستنهفديهکردنگناه.ارتباطمیانایدوبسیارحیاتی
است.مرگنیابتیزيربنایسرمشقگیریاست،نهتقلیدکردن.مانمیخواهیمآمرزشگناهانرااز

طريقرنجکشیدنبهآنصورتکهمسیحعذابکشیدبدستبیاوريم،بلکهچونگناهانماآمرزيده
شده،مامحبتمیکنیمبههمانشکلکهعیسیکرد.چوناوبرایماعذابکشید،مانیزماننداورنج
راتحملمیکنیم .
درحقیقتپطرسمیگويد:”زيرابرایهمین(تحملرنج)خواندهشدهايد“.اينوظیفۀشماست.
سعی نکنید خود را فريب بدهید و بگويید :”اين سخن برای بردگان واربابهایظالم آنها بوده و
ارتباطیبهمنندارد“.بهاينعلتگفتمفريبچوناولپطرس 9-8:3وضعیتمشابهیرابهتمام
ايمانداران اطالق میکند :”خالصه همۀ شما  ...بدی به عوض بدی و دشنام به دشنام مدهید بلکه
برعکس برکت بطلبید زيرا که میدانید برای اين خوانده شدهايد تا وارث برکت شويد “.بنابراين
مالحظهمی کنیدکهايندعوتصرفابرایبردگانوغالماننیست.بلکهمتعلقبهتماممسیحیاناست.
آنگونهکهمسیحزندگیکرد،عذابکشیدومُرد،دعوتیاستازهمۀماتابازندگیکردنبههمان
روشیکهاوزيست،برتریوجاللخدارانشانبدهیم .
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پطرستوضیحمی دهدکهچگونهعیسیآنعذابظالمانهراتحملکرد.مانیزبايدبههمانطريق
عملکنیمکهاوبرایمانمونهگذاشت:”کههیچگناهنکردومکردرزبانشيافتنشد.چوناورا
دشناممیدادند،دشنامپسنمیدادوچونعذابمیکشیدتهديدنمینمود.بلکهخويشتنرابهداور
عادلتسلیمکرد“(اولپطرس .)23-22:2
شما نيز به همان ”نيّت“ مسلح شويد
پطرسبهمنظورارائۀتصويریواضحترازايندعوت،میگويد:”لهذاچونمسیحبهحسبجسم
برایمازحمتکشید،شمانیزبههماننیّتمسلحشويد“(اولپطرس.)1:4عذابهایمسیحذهنیت
مارابهتمرکزبرمقولۀرنجدعوتمیکند ،بدين معنیکه[تحمل رنج]طبیعت وروشمحبتو
خدمتاستکهاغلببهآننیازداريم.درهمینراستاپطرسمیگويد:”ایحبیبان،تعجبمنمايیداز
اينآتشیکهدرمیانشماستوبهجهتامتحانشمامیآيدکهگوياچیزیغريببرشماواقعشده
باشد“(اولپطرس.)12:4پسرنجکشیدنبهخاطرمسیح،چیزعجیبوغريبینیست،بلکهدعوتو
وظیفۀشماست.”همینزحماتبربرادرانشماکهدردنیاهستندمیآيد“(اولپطرس.)9:5ايناست
آننیّتیکهبايدچونزرهبرتنکنیم،مباداکهرنجومشقتبرایماغريبوبیگانهباشد .
هم اکنون آماده باشيد!
ريچاردوورمبراندبینسالهای 1948الی،1964مدتچهاردهسالازعمرخودرادرزندانهای
رومانیگذراندهوشکنجههاراتحملکردهبود.زمانیکهکمونیستهاکشوررومانیرااشغالکردندو
کوشیدندتاکلیسارابهخاطراهدافسیاسیخودتحتکنترلدرآورند،وورمبراندرهبریوهدايت
کلیسای زيرزمینی رومانی را بر عهده گرفت .او مانند پطرس رسول بر لزوم آمادگی روحانی برای
تحملرنجتاکیدفراوانیداشت .
درقبالشکنجههاچهکاریبايدانجامبدهیم؟آياقادربهتحملآنهاخواهیمبود؟اگرنتوانم
تحملکنم،آنگاهپنجاهالیشصتنفرديگرراکهمیشناسمبهزندانخواهمافکندواين
همان چیزی است که کمونیستها از من انتظار دارند ،يعنی خیانت کردن به اطرافیانم.
بنابراينآمادگیبرایتحملزجروعذابکهازهمیناآلنبايدشروعشود،اهمیتخودرا
نشانمیدهد.وقتیکمونیستهاشمارابهزندانمیاندازند،آنوقتخیلیدشواراست که
خودراآمادهکنید .
آخرينکالسخودرادرزمینۀپذيرشعضودرکلیساپیشازترکرومانیبهخاطر
دارم.گروهیمتشکلازدهالیپانزدهدختروپسررادرصبحيکشنبه،نهدرکلیسابلکهدر
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محیطباغوحشجمعکردهبودم.دربرابرقفسشیرهابهآنانگفتم:”اجداد[روحانی]شما
بهخاطرايمانشاندرمقابلاينوحوشانداختهوپارهپارهمیشدند.امروزشمانیزبارنجو
مشقتروبروخواهیدبود.شايدشمارادربرابرشیرهایدرندهنیندازند،اماباافرادیمواجه
خواهیدشدکهدرسبعیتبسیاربدترازاينشیرهاهستند.اگرمیخواهیدبامسیحپیمان
وفاداریببنديد،همینجاوهمیناآلنتصمیمبگیريد“.زمانیکهگفتندحاضريم،اشکدر
چشمانشانحلقهزدهبود .
ما بايد هم اکنون آماده باشیم ،قبل از آنکه به زندان بیفتیم .در زندان همه چیز را از
دستخواهیدداد.لباسهايتانرا خواهندگرفتولباسزندانرابهشماخواهندداد.نهاز
اثاثیهمجللخبریهست،نهازفرشونهازپرده.همسروفرزندانخودرانخواهیدديد.
کتابخانهاینخواهیدداشتوهیچگاهزيبايیيکگلرامشاهدهنخواهیدکرد.هیچچیزی
کهزندگیرابرایشمارضايتبخشکندوجودندارد.کسیکهقباللذايذزندگیراترک
نکردهباشد،تابتحملنخواهدداشت 46.
پولسنیزسعیداشتايماندارانرابرایرويارويیبارنجومشقتآمادهکند.اونیزمانندپطرس
آنها را با اين نیّت که رنج کشیدن دعوت شماست مسلح میکرد .پولس به ايمانداران تسالونیکی
میگويد:”وتیموتاؤ سرا...فرستاديمتا...درخصوصايمانتانشمارانصیحتکندتاهیچکساز

اين مصايب متزلزل نشود زيرا خود میدانید برای همین مقرر شدهايم“ (اول تسالونیکیان .)3-2:3
بنابرايندعوتماايناست .
زمانیکهپولسازنخستینسفربشارتیخودمراجعتمیکرد،درکلیساهاینوپاتوقفنمودتا
آنانراباهمین”نیّت“تجهییزکند.او[وبرنابا]”دلهایشاگردانراتقويتدادهپندمیدادندکهدر
ايمان،ثابتبمانندواينکهبامصیبتهایبسیارمیبايدداخلملکوتخداگرديم“(اعمال.)22:14
بسیاراهمیتداشتکهنوايمانانبااين”نیّت“مسلحشوندکهراهملکوتخدا،راهجلجتااستو
مصیبتهایبسیاردارد.اينيکالزامالهیاست:مابايد ازاينطريقواردشويم.ايندعوتمااست.
”همۀ کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دينداری زيست کنند زحمت خواهند کشید“ (دوم
تیموتاؤس .)12:3


46رچیارد وورمرباند؛ موعظه در لکیسای زیر زمیین.
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”بيرون از لشکرگاه به سوی او برويم“
نويسندۀعبرانیاندربیانارتباطموجودمیانعملفديهکنندۀمسیحونمونهبودناودرتحملرنج،

نگرشیمشابهباپطرسدارد،اماباسبکوسیاقیمتفاوتبهاينموضوعپرداختهاست .
بنابراينعیسینیزتاقومرابهخونخودتقديسنمايد،بیروندروازهعذابکشید.لهذا
عار او را برگرفته ،بیرون از لشکرگاه به سوی او برويم زانرو که در اينجاشهری باقی
نداريمبلکهآيندهراطالبهستیم.(عبرانیان )14-12:13
ابتدابايدبدانیمرنجوعذابیکهعیسیتحملکردازيکجنبه،خارجازتوانمااست:”تاقومرا
بهخونخودتقديسنمايد“.مرگپسرخدابدونشکوبهطورمطلقمنحصربفرداست.بهلغت
”لهذا“توجهکنید.چونخونعیسیبهخاطرماريختهشد،”لهذا“ياازاينجهتمامیتوانیمهمان
رسوايیومالمتیراکهاومتحملشد،برخودبگیريموبیرونازلشکرگاهبهسویاوبرويم.اينآيه
بهمانمیگو يدکهچونعیسیبهجایماغذابکشید،ازاينجهتمامیتوانیمفارغازهررنجو
خطرومالمتیزندگیآسودهایداشتهباشیم.بلکهواقعیتبعکسايناست.عذابهایعیسیمبنای
حرکتمابهسویتحملهمانرسوايیوبیحرمتیاستکهاومتحملشد .
متن عبرانیاندر اينجا فوقاز هر چیز ديگری،يک متن بشارتی است .بیروناز لشکرگاه يعنی
خارج از حصار امنیت و رفاه خود .در فضای بیرون از لشکرگاه ”گوسفندان ديگر“ که از اين آغل
نیستند زندگی میکنند .بیرون از لشکرگاه ،امتها و اقوام مختلف وجود دارند .بیرون از لشکرگاه
مردمی حضور دارند که بهای جانشان گرانبهاست و به قربانی کوچک نیاز ندارند .از اين جهت ما
دعوتداريمتا”عاراورا“برخودبگیريم.اينوظیفهوتعهدمااست .
تحمل ”عار او“ در سودان
بیحرمتیوسوءرفتارمیتواندطیفگستردهایراشاملشود.ازتحقیروطردشدگیگرفتهتا
شکنجهومرگ.همهروزهدردنیایماچنینوقايعیاتفاقمیافتد.ماتنهاقسمتیبسیاراندکازتحمل
شنويمبهعنواننمونهبهگزارشنشريۀمبشرينفرامرزیدرسال1988توجهکنید .

”عاراو“رامی
در 1983حکومتجمهوریاسالمیدرسودانبرقرارشد.درآنزمانقوانینشريعت
اسالمبرتمامشهروندان ومردمسودانتحمیلمیشد.بههمیندلیلدههاخادممسیحی
بهقتلرسیدندوکلیساهایبیشماریبهآتشکشیدهشدد ...
برطبقگزارش 33صفحهایپروفسوراحمدمحمودوسلیمانعلیبَلدوازدانشگاه
خارطوم(کههردومسلمانهستند)طیروزهای27و28مارس1987يکهزارمردوزن
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و کودک قبیلۀ دينکا در شهر دئین ،واقع در غرب سودان سالخی و سپس در آتش
سوزانیدهشدند .
اينکشتارزمانیشروعشدکه25مسیحیدينکاشبهنگامازجلسۀعبادتیخودباز
میگشتندکهگروهیازمسلمینافراطیباچماق،نیزه،تبروسالحکالشینکفروسیبه
آنانحملهکردند.درآنشبهفتنفرازدينکاهابهقتلرسیدندوچندينخانهبهآتش
کشیدهشد .
صبح روز بعد زمانی که بسیاری از دينکاهادر واگنهای باری راه آهن سوار شده
بودندتابلکهبتوانندبهسالمتازآنشهرآشوبزدهخارجشوند،يکصدمسلمانافراطی

مسلحهمزمانواردايستگاهراهآهنشدهوبهدينکاهایبیدفاعحملهکردند.دينکاهايی
کهوحشتزدهبهدوريکديگرجمعشدهبودندزندهبهآتشکشیدهشدند.عدهایهدف

گلولهقرارگرفتند،برخیمُثلهشدندوشمارینیزباضرباتچماقبهقتلرسیدند.تا
زمانیکهشبفرارسیديکهزاردينکاکشتهشدهبودند 47.
حتیدرشرايطیچنیندهشتناک،پطرسمیگويدوقتیآتشازراهمیرسدنبايدتعجبکنیمکه
گويی چیز غريبی برای ما اتفاق افتاده است .شايد به اين علت که ما در يک آرامش نسبی زندگی
میکنیمچنینوقايعیبرايمانغیرقابلدرکجلوهمیکنند.امامنمعتقدهستمکهخدامیخواهدذهن

مابااينانديشهمسلحگردد:مسیحبهخاطرماعذابیوحشتناکوناعادالنهراتحملکردونمونهای
برایماگذاشتتابدنبالاودراينمسیرحرکتکنیم .
آيا بايد شب را در صف مرگ سپری کنيم؟
چارلز وسلی در خصوص چگونگی اطاعت از عبرانیان  13:13و رفتن به بیرون از لشکرگاه و
برگرفتنعاراوبرخود،نمونهایرادراختیارماقراردادهاست.در18جوالی1738کهدوماهازتوبۀ
چارلزگذشتهبود،اودستبهکارعجیبیزد.ویبهاتفاقيکیازدوستانشبهنامبْرِی کهاورابه
بهمدتيک هفتهدرزنداننیوگیتبهزندانیانبشارت

طنز،”مکانیکفقیروبیچاره“خطابمیکرد،
دادند.يکیاززندانیانبردۀسیاهپوستیبودکهاورا”سیاهِدزد“صدامیزدند.اومحکومبهمرگبودو
ازبیماریتبرنجمیبرد .
روزسه شنبه،چارلزودوستش[ازمقاماتزندان]درخواستکردندکهدرصورتامکانشبرا

درکنارزندانیانی سپریکنندکهقراربودروزبعداعدامبشوند(اينيعنیبیرونازلشکرگاه!).آنشب
47نرشیه مبرشین فرامرزی شامره  :2مورخ اول ژانویه :911
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آنهاانجیلراموعظهکردند.آندوبرایزندانیاناعدامیتوضیحدادندکه”يکنفرازآسمانآمدتا
گناهکاران را نجات بخشد “.و سپس از رنجها ،گريهها ،عذابها و مرگ پسر خدا با آنان صحب
کردند .
صبحروزبعدزندانیانرابرگاریمخصوصحملمحکومینسوارکرده،بهسویتايبرنبردند.
چارلزنیزهمراهآنانرفت.اندکیبعدطنابهارابهگردنمحکومانانداخته،گاریراحرکتدادند.
پیکرآناندرهواپیچوتابمیخورد .
ریکردند،نتیجۀبسیارشگفتآوریداشت.چارلز

شبیکهچارلزودوستشدرکنارمحکومانسپ
درموردآنشبچنیننوشت :
آنهابااعتقادراسخبهاينحقیقتکهمسیحبرایايشانمردهبودواکنونانتظارمیکشید
تا ايشان را در ملکوت به آغوش بگیرد ،مملو از شادمانی ،آرامش و احساس پیروزی
بودند....آنبردۀسیاه...بانگاهخودبهمنخوشامدگفت.هرگاهکهنگاهماباهمتالقی
میکردچنانآرامشدلنشینیدرچهرهاشموجمیزدکهقبلازآنهرگزنديدهبودم .
ماآنهارابدرقهکرديمتابهديدارخداوندخوددرجشنعروسیبروند.وقتیگاریرااز
زيرپایايشانکشیدند،هیچیکبرایزندهماندنتقالنکردبلکهباشکیبايی،روحخودرا
سپردند .دقیقا ساعت  12تمام آنها زندگی را به درود گفتند .من چند کالمی با مردم
صحبتکردمومملوازآرامشواطمینانازآنچهبرایدوستانماناتفاقافتادهبودازآنجا
برگشتم.آنساعت،زيرچوبههایدارمبارکترينساعتزندگیمنبود 48.
بخشمنبودهاست.نخستقدرتحیرتآورپیغاموسلیدر


دونکتهدراينماجرایعجیبالهام
موردمحبتوراستیمسیح.تمامآنمحکومینتوبهکردهبودندوتوبۀآنهابهحدیعمیقبودکه
توانستندبامرگرودرروشوند(بیآنکهفرصت”پیروی“يا”شاگردی“داشتهباشند)وزندگیخود
رابهايناطمینانکهمسیحايشانراخواهدپذيرفتبسپارند.البتهعذابیکهمتحملشدندبهخاطر
عدالتوراستینبود،اماهماناشتیاقدرايشانکارمیکرد.آنهارنجیراکهدربرابرخودداشتند
بهعنوانراهرسیدنبهآسمانمینگريستندوامیددستيافتنبهجاللبرايشانبقدریواقعیبودکهبا

آرامشمرگراپذيرفتند.وه!چهقدرتیدرشهادتدادنوجوددارد! 
نکتۀ دوم که باعث تحیر من شد ،اين است که وسلی درخواست میکند که شب را در سلول
جنايتکارانیبگذراندکهديگرچیزیبرایازدستدادننداشتندواگريکنفرديگرراهم بهقتل
 48ایدداشتهای چارلز وسیل؛ جدل اول
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می رسانیدند،تاثیریدروضعیتايشاننداشت.کسینبودکهوسلیرابهاينکاروادارکند.اوخادم

حرفهایزنداننبود.بهيقینسپریکردنشبدرمنزلشخصیوگفتگوکردنبادوستانمیتوانست
بسیارخوشايندترباشد.پسچرااوبهزندانرفت؟ 
خدااينمأموريترادرقلباوگذاشت.وسلینیزاطاعتکرد.درعرصۀخدمتبشارت،صدها
موردعجیبوجودداردکهخدامارابهانجامدادنآنهادعوتمیکند.هیچگاهدونفردعوتیمشابه
ندارند .دعوت شما کامالً منحصر بفرد است .شايد انجام دادن کاری باشد که حتی در خواب هم
نمیديديد.وشايدچیزیباشدکهفقطدرروياهايتانانجامآنرامشاهدهمیکرديد.اماتأکیدمیکنم

که به صدای روحالقدس گوش کنید و ببینید شما را به چه مکانی در ”بیرون از لشکرگاه“ هدايت
میکند.آنگاهممکناست”عارمسیح“رامتحملشويد .

”او را نشان خواهم داد چقدر زحمتها برای نام من بايد بکشد“
چهمبشرباشیموچهنباشیم،تحملرنج ومشقتوظیفۀمااست،بهويژهدرارتباطباکسانیکه
برگزيدهشده اندتاپیامانجیلرابهجهانیانبرسانند.پولسنمونۀاصلیچنینمبشرينیاست.زمانیکه
پولسدردمشقبود،خداوندحنانیاراباآن”نیّت“کهدراولپطرس 1:4آمدهاستمسلحکردوبه
سویاوفرستاد.اينتنهاچیزیبودکهبرایپولسکفايتمیکرد.خداوندبهحنانیاگفت:”بروزيرا
کهاوظرفبرگزيدۀمناستتانامراپیشامتهاوسالطینوبنیاسرايیلببرد.زيراکهمناورانشان
خواهمدادکهچقدرزحمتهابرایناممنبايدبکشد“(اعماال.)16-15:9سپسخدابهتحکیماين
”نیّت“درپولسپرداخت:”روحالقدسدرهرشهرشهادتداده،میگويدکهبندهاوزحمات برايم
مهیااست“(اعمال .)23:21
رنجوزحمتبخشیازدعوتپولسبود،درواقعقسمتاصلیهويتوخدمتاوراتشکیل
بهعنواننماداصالتونشانۀمقامرسالتخوديادمیکند.مشقاتپولسمانند
میدادکهپولسازآن 
برگرواديد،حقانیتاورادرانجامآنچهکهخداویرابرایآندعوتکردهبودبهاثباتمیرسانید .
درهرامریخودراثابتمیکنیمکهخدّامخداهستیم.درصبربسیار،درزحمات،در
حاجات،درتنگیها،درتازيانهها،درزندانها،درفتنهها،درمحنتها،دربیخوابیها،در
گرسنگیها،درطهارت،درمعرفت،درحلم،درمهربانی،درروحالقدس،درمحبتبی
ريا،درکالمحق،درقوّتخدابااسلحۀعدالتبرطرفراستوچپ؛بهعزّتوذلت،
راهکنندگانواينکراستگوهستیم،چونمجهولواينک
وبدنامیونیکنامی؛چونگم 
معروف،چوندرحالتموتواينکزندههستیم،چونسیاستکردهشدهامامقتولنی،
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چون محزونولی دائماً شادمان،چونفقیرو اينکبسیاریرا دولتمندمیسازيم،چون
بیچیزامامالکهمهچیز.(دومقرنتیان )11-4:6

العادهوحیرتانگیزپولسبراستیذهنرامبهوتمیکند.آنچهاودررسالۀ

زحماتومشقاتفوق
دومقرنتیان 28-23:11بیانمیداردواقعاتوانکاهاستبهويژهزمانیکهدردوعذابهرقسمترا
درذهنخودمجسمکنیمواحساسکنیمکهچگونهدردرویدردهمچنانانباشتهمیشد.نگاهی
اجمالیبهحجمفزايندهومتراکمدردواندوهپولسدرطولخدمتخود،تصويریبینظیررادر
مقابلماترسیممیکند :
....درمحنتهاافزونتر،درتازيانههازيادتر،درزندانهابیشتر،درمرگهامکرر،ازيهوديان
پنجمرتبهازچهليککمتازيانهخوردم.سهمرتبهمراچوبزدند،يکدفعهسنگسار
شدم،سهکرّتشکستهکشتیشدم،شبانهروزیدردريابهسربردم.درسفرهابارها،در
خطرهاینهرها،درخطرهادربیابان،درخطرهادردريا،درخطرهادرمیانبرادرانکذبه،
درمحنتومشقت،دربیخوابیهابارها،درگرسنگیوتشنگی،درروزههابارها،درسرما
وعريانی.بدونآنچهعالوهبراينهااست،آنباریکههرروزهبرمناستيعنیانديشه
برایهمۀکلیساها .
ازاينمتنباسرعتعبورنکنیدوآنرايکنَفَسنخوانید،اندکیتاملکنید،بهويژهرویعبارت
”ازچهليککمتازيانهخوردم“.پولسرابرهنهکردهواورابهتیرکیبستهبودندکهنمیتوانست
بگريزد.آنوقتيکماموریآموزشديدهدرامرشالقزدن،باتازيانهایچرمیکهگاهقطعاتیازفلزيا

استخواندرآنبکارمیرفتسیونُهضربهبرپشتپولسنواختهبود.پوستبدندراينمیاندچار
پارگیوجراحتمیشد.درپايان،قسمتپشتبدنپولسنمايیمشمئزکنندهداشتهاست.جراحات
پوستقابلتمیزکردننبود.پارگیهایمتعددموجبمیشدکهروندبهبودیاغلببهخاطرعفونت
زخمها دچار مشکل شود و به کندی پیش برود .در آن ايام مردم چیزی در بارۀ ضد عفونی کردن
نمیدانستند و مواد ضد عفونیکننده هم وجود نداشت .شايد چندين ماه طول میکشید تا او بتواند

ردایخودرابدوناحساسدردبپوشد .
بااينتصويرذهنیاکنونمجسمکنیدکهايناتفاقبرایدومینباردرهمانقسمتازبدنپولس
تکرارشدوزخمهاتازهشدند.بهبودیدرمرحلۀدومآهستهترحاصلمیشد.وچندماهبعدبرای
سومینبارهمناتفاقتکرارمیشود.تصورکنیدکهقسمتپشتبدنپولسچهشکلیپیداکردهبود.
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ودرنهايتپنجمرتبهايناتفاقتکرارشدهاست.واينتنهايکیاز مشقاتورنجهایپولسبوده
است .
آيا خدا اجازه میدهد يا تعيين میکند که خادمين او زجر بکشند؟
چراخدا اجازهمیدهدچنینوقايعیاتفاقبیفتد؟اينپرسشصحیحنیست.بايداينگونهسؤال
کنیمکهچراخداچنینوقايعیراتعیینمیکند؟مشقاتومصايبمختلفقسمتیازنقشۀخدابرای
قوماوست،همانطورکهمصايبمسیحبخشیازنقشۀنجاتبود(اشعیا 11:53واعمال.)28-27:4
کامالدرستاستکهشیطانمیتواندعاملتسريعدربروزرنجوزحمتباشد،لیکناونیزبدون
اجازهخدانمیتواندکاریانجامبدهد 49.
پولسازرنجوزحمتبهعنوانعطایخدايادمیکند:”زيرابهشماعطاشدبهخاطرمسیحنه

فقطايمانآوردنبهاو،بلکهزحمتکشیدنهمبرایاو“(فیلپیان.)29:1پطرسنیزدوباربهاين
مقولهبهعنوانارادۀخدااشارهکردهاست:”زيرااگرارادۀخداچنیناست،نیکوکاربودنوزحمت

کشیدنبهتراستازبدکاربودن...پسکسانینیزکهبرحسبارادۀخدازحمتکشندجانهایخود
رادرنیکوکاریبهخالقامینبسپارند“(اولپطرس 17:3و 51.)19:4يعقوبتماموقايعزندگیاز
جمله مشکالت ظاهرا تصادفی ناشی از نقشههای ما را تحت حاکمیت ارادۀ خدا قرار میدهد و
میگويد:”هان،ایکسانیکهمیگويیدامروزوفردابهفالنشهرخواهیمرفتودرآنجايکسال


بسر خواهیم برد و تجارت خواهیم کرد و نفع خواهیم برد  .....به عوض آنکه بايد گفت اگر خدا
بخواهدزندهمیمانیموچنینوچنانمیکنیم“(يعقوب 13:4و.)15پنچرشدنالستیک،تصادفات

 49ارواح رشیر حیت بدون اذن مس یح منیتوانند خسن بگویند” :نگذارد که دیوها حرف بزنند(“.مرقس  .)21::بنابراین بدون اجازۀ خدا منیتوانند به ما آسیب برسانند
چنان که در کتاب ایوب نزی میبینمی (ایوب :0::و 1-6:0 / 0:و .):2اب این وجود ش یطان لکیسا را در جفا قرار میدهد” .مرتس! اینک ابلیس بعیض از شام را در
زندان خواهد انداخت ات جتربه کرده شوید(“.ماکشفه  .):2:0به منظور کسب اطالعات بیشرت در خصوص ارتباط میان حامکیت خدا و اعامل رشیرانۀ انسان به کتاب
”خش نودی خدا“ اثر جان پایپر مراجعه کنید.
 50هجت برریس در خصوص روشهای متفاوت در خسن گفنت از ارادۀ خدا (ارادۀ مقدر و ارادۀ دس توری) به حبث آقای پایپر اب عنوان ”آای خدا دو اراده دارد؟ پیش
برگزیدگی و خواست او بر جنات مهگان“در کتاب ”خش نودی خدا“ مراجعه کنید( .این موضوع مهچننی توسط توماس .آر .اش نایدر و بروس .ای .وار در کتاب
”هنوز حامکیت دارد“ مبحث پیش برگزیدگی ،پیش داین و فیض مورد حبث قرار گرفته است ).نکتۀ حایز امهیت این است که وقیت در مورد ارادۀ خدا فکر میکنمی
ابید میان اعامیل که او حمک به اجنام آن میکند مثال ”قتل مکن“(خروج  ):2:02و اعامیل که اجنام آهنا را در حامکیت خود مقدر کرده است مانند مرگ پرسش بدست
انسان گناهاکر (اعامل  02:0و  )01-01:1متایز قایل بشومی .به دیگر خسن ،گاهی اوقات خدا بر حسب ارادۀ حمتوم خود وقوع اتفاقایت را تعینی میکند که بر خالف
ارادۀ دس توری او هستند .این امر بدون تردید در تصلیب پرس او دیده میشود که نقشۀ آن از قدمی طرح شده بود و رضورات ابید به دست انسان گناهاکر اجنام می-
شد .لیکن قاطبۀ مس یحیان مهواره اعتقاد داش تهاند که خدا مرتکب گناه نشد که اراده کرد گناه وجود داش ته ابشد .این یک حبث دشوار و پیچیده است .و من به این
دلیل در اینجا اشارهای به مطلب کردم که ممکن است بریخ خوانندگان اب نگریسنت به مقولۀ رجن بهعنوان ارادۀ خدا دچار مشلک بشوند .البته از یک نظر چننی هست
اما ممکن است اینگونه مه نباشد .اما به هر حال انسان در قبال این امر ،مس ئول است .امیدوارم خوانندهای که دچار مشلک شده است بتواند از مباحیث که در ابال
اشاره شد و نزی کتب مشابه اس تفاده کند.
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رانندگی،تعمیراتجاده وهرآنچهمانعانجامنقشههایشمابشوددرارادۀخداقراردارد.اگرخدا
بخواهدشمازندهخواهیدماندوچنینوچنانخواهیدکرد .
هایماراتحتلوایانضباطمحبتآمیزخداقرارمیدهد.

نويسندۀرسالۀعبرانیانمشقاتورنج
اينهابهطورتصادفیاتفاقنمیافتندبلکهبهطورهدفمندبرایرشدمادرتقدسانجاممیشوند .
هنوزدرجهادباگناهتابهحدخونمقاومتنکردهايدونصیحتیرافراموشنمودهايدکه
باشماچونباپسرانمکالمهمیکندکه:”ایپسرمنتاديبخداوندراخوارمشمارو
وقتی که از او سرزنش يابی خسته خاطر مشو .زيرا هر که را خداوند دوست میدارد
توبیخمیفرمايدوهرفرزندمقبولخودرابهتازيانهمیزند“.(عبرانیان )6-4:12
مشقاتورنجهايیکهمبشرينوخادمینباآنهامواجهمیشوند،امورینیستندکهخداقبالازآنها
آگاهنبودهاست.اوبهوضوحآنهاراديده،برخودحملکردهواکنونشاگردانشراباهمانمخاطرات
روبروکردهاست.”هان،منشمارامانندگوسفنداندرمیانگرگانمیفرستم“(متی.)16:11”بهسوی
ايشانانبیاورسوالنمیفرستموبعضیازايشانراخواهندکُشتوبربعضیجفاخواهندکرد“(لوقا
.)49:11وپولسنیزدراولتسالونیکیان3:3میگويدبرایهمین”مقرر“شدهايم .
خدا به شش دليل برای خادمين خود رنج را مقرر میکند
حتماً میپرسیم:چرا؟بهچهعلتخدارنجوزحمتفراوانیرابرایپولسکهالگووپیشگام
مبشرين است مقرر کرده بود؟ خدا حاکم مطلق است .هر کودکی میداند که خداقادر است همین
امروزشیطانرابهچاهبیندازد.اگرمیخواست،تمامتهديدوارعابشیطانعلیهکلیساراخاتمهمی-
داد.اماخداارادهکردهاستکهکلیساراهخودراازمیانتوفانورنجبگشايد.دلیلاينامرچیست؟
منششدلیلرادراينجاذکرکردهام .
1ــ رنج و زحمت موجب تعميق ايمان و تقدس است
همانطورکهدرعبرانیانفصل12مالحظهکرديم،خداازطريقزحمات،فرزندانخودراتاديب
میکند .هدف او عمق بخشیدن به ايمان و تقدس ايشان است .”لکن او به جهت فايده تا شريک
قدوسیتاوگرديم “.عیسینیزازتجربهایمشابهبرخورداربود:”هرچندپسربودبهمصیبتهايیکه
کشید اطاعت را آموخت“ (عبرانیان  .)8:5اين آيه بدان معنانیست که عیسی از نااطاعتی به اطاعت
رسید.چراکهنويسندۀعبرانیانتاکیدداردکهعیسی”بدونگناه“بود(.)15:4فرايندیکهعیسیراهر
چهبیشترباعمقاطاعتآشناکرد،عبورازمصیبتورنجبود.دربارۀمانهتنهاالزماستاطاعتما
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موردآزمايشقراربگیردوثابتشود،بلکههمچنینبايدازبقايایآثاراتکابهخودودلبستگیبهدنیا
تطهیرگردد .
پولسبااشارهبهزندگیخودازاينتجربهصحبتمیکند :
زيراایبرادراننمیخواهیمشمابیخبرباشیدازتنگیایکهدرآسیابرماعارضگرديد
کهبی نهايتوفوقازطاقتبارکشیديم،بهحدیکهازجانهممايوسشديم.لکندر
خودفتوایموتداشتیمتابر خودتوکلنکنیمبلکهبرخداکهمردگانرابرمیخیزاند.
(دومقرنتیان )9-8:1
پولسدستشیطانرادررنجهایخودنمیبیندد،بلکهمیگويدخداآنهارامقررکردهبودتاايمان
اوافزايشيابد.خداپولسرادرشرايطیقراردادکههیچگزينۀ ديگریجزاعتمادبهوعدۀخدادر
رستاخیزمردگانبرايشباقینماندهبود.نخستینهدفازرنجومشقتدرزندگیمبشرينوخادمین
ايناست:امیدماراازدنیابهسویاعتمادکاملبرخدابرگرداند(رومیان.)4-3:5ازآنجاکهمحبتاز
چنینامیدواعتمادیسرچشمهمیگیرد(کولسیان،)5-4:1بنابراينرنجومحنت،نخستینابزاربنای
صبروشکیبايیدرزندگیخادمینخدااست .
هزارانمبشردرطولتاريخدريافتندکهمدرسۀرنجهمانمکتبیاستکهمسیحدرسايمانرادر
آن تعلیم میدهد .درسی که در جای ديگر نمیتوان فرا گرفت .جان .جی .پیتون به سال  1824در
،بهعنوانمبشردرنیو
اسکاتلندديدهبهجهانگشود.اوازسال 1858تازمانمرگخوددر 1917
هبرايدزدردريایجنوب(کهامروزهجمهوریوانواتونامدارد)خدمتمیکرد.ویچهارماهپساز
ورودبهجزيرۀتاناهمسرخودراازدستداد.اودرآنزمانسیوچهارسالداشت.دوهفتهبعداز
آنواقعهنوزادتازهمتولدشدۀآنانازدنیارفت.اوهمسروفرزندخودرابهتنهايیوبادستانخويش
بهخاکسپرد.” اگربهخاطرعیسیوهمدردیوالتفاتیکهنسبتبهمندراينجاابرازکردنبود،من
بايدديوانهشدهوهمانجابرمزارعزيزانممیمردم51“.اوبهمدتچهارسالدرآنجزيرهاقامتکردو
باخطراتفراوانیروبروشد.سرانجامبرعلیهاوشورشکردندوجانتصمیمگرفتازآنجابگريزد.
اوبهدنبالکمکبهسویتنهادوستیکهدرآنجزيرهمیتوانستبهاواعتمادداشتهباشدبهنامناوار
رفت.فراراوبهگونهایفراموشناشدنیدستاوردفیضیبودکهاثریماندگاردرزندگیروحانیاو
داشت.ناوارازپیتونخواستکهازدهکدهخارجشودودرباالیيکدرختکهپسرشبهاونشان
میدادمخفیبشودوتاپديدارشدنماهدرآنجابماند .
 51خدمت در نیو هربایدز؛ زندگینامۀ جان .یج .پیتون .به قمل جمیز پیتون
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ازمحبتچنیندوستانناپايدارومتزلزلی،ماتومبهوتبودم،اماحسمیکردمکهبهتر
است اطاعت کنم .ازدرخت باال رفتم و تنهادر همانجا ماندم .آنگاه به مرور زندگیام
پرداختم.گويیهمینديروزبود.بهدفعاتصدایشلیکتفنگهاوفريادهایاهالیرا
شنیدم.امامنآنجادرمیانشاخههانشستهودرمیانبازوانعیسیازامنیتبرخوردار
بودم.درتمامغمهاوپريشانیهايمهیچگاهخداوندرااينچنیننزديکبهخوداحساس
نکرده و صدای آرامبخش او را در جان خود نشنیده بودم .تا زمانی که نور مهتاب از
البالیبرگهایآندرختبلوطچشمکزدونسیمشبصورتمرانوازشکرد،تمامی
آنچهرادردلداشتمبهعیسیگفتم.تنها،امادرحقیقتتنهانبودم!اگربهجاللخدای
من منتهی میشد ،حاضر بودم بدون کوچکترين ناخشنودی شبهای بسیاری را برباالی
چنیندرختیبگذرانم،تابازهمحضورروحانینجاتدهندهراحسکنموازمشارکت

دريکبوتهزارکهمرگدرهرطرفآنپرسه

بااولذتببرم.اگرشمايکشبتانیمه
میزندکامالتنهاباشید،آيادوستیداريدکهشمارارهانکند؟ 52
2ــ رنج و محنت ،ظرفيت شما را افزايش میدهد
شکیبايیوصبردرتحملکردنرنجومشقت،موجبافزايشپاداشآسمانیمادرتجربهکردن
جاللخداخواهدبود.اينبخشیازمعنایسخنانپولسدردومقرنتیان18-17:4میباشد :
زيرااينزحمتسبکمابرایلحظهایاستبارجاودانیجاللرابرایمازيادهوزياده
پیدامیکند.درحالیکهمانظرنمیکنیمبهچیزهایديدنیبلکهبهچیزهایناديدنی.زيرا
کهآنچهديدنیاستزمانیاستوناديدنیجاودانی .
زحمتپولس،با”دستيافتن“يا”بهارمغانآوردن“يا”بهبار آوردن“جاللابدیوغیرقابل
قیاساست.بايداهمیتسخنانپولسرادراينقسمتجدیتلقیکنیم.اونمیگويدکهصرفابه
آسمانامیدواراستوازاينجهترنجوزحمتراتحملمیکند.البتهاينموضوعدرجایخود
کامالدرستاست،امااوهمچنینمیگويدکهرنجوزحمتبارجاودانیجاللرابدنبالدارد.ازقرار
معلوممیانتحملمشقاتبامیزانبهرهمندیازشادیجالل،ارتباطوجوددارد.البتهجاللبررنج
سبقت میگیرد و آن را پشت سر میگذارد ،چنان که پولس در رومیان  18:8میگويد :”زيرا يقین

 52هامن منبع .مهچننی میتوانید برای کسب اطالع از زندگی پیتون به کتاب ”در اسارت آداخمواران“ اثر جان پایپر و ای درسهایی از زندگی پیتون در وب سایت
 www.DesiringGod.orgمراجعه کنید.
________________________________________________________________________
88
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

میدانمکهدردهایزمانحاضرنسبتبهآنجاللیکهدرماظاهرخواهدشدهیچاست“.بههرحال

آنبارجاودانیياتجربۀجاللبستگیبهتحملکردنمشکالتوزحماتدرايمانوشکیبايیدارد .
عیسینیزبههمینمقولهاشارهداشتزمانیکهفرمود:”خوشحالباشیدچونشمارافحشگويند
وجفارسانندوبهخاطرمنهرسخنبدیبرشماکاذبانهگويند.خوشباشیدوشادیعظیمنمايید
زيرااجرشمادرآسمانعظیماستزيراکههمینطوربر انبیایقبلازشماجفامیرسانیدند“ (متی
.)12-11:5اگرکالمعیسیرابهاينمعناتعبیرکنیمکههرچهبیشتررنجوزحمترادرايمانتحمل
کنیم،اجربزرگتریدرآسمانخواهیمداشت،آنگاهشادیوتهوربیشتریاحساسخواهیمکرد.اگر
بناباشديکمسیحیکهبهخاطرعیسیزحماتزيادیراتقبلوتحملکرده،بايکمسیحیکهرنج
وزحمتراتحملنکرده،تجربهایيکسانازجاللخداداشتهباشند،پسديگرعلتینداشتکهيک
)،چراکهعلیرغم

مسیحیازتحملکردنناماليماتخوشحالباشدوشادیعظیمنمايد(لوقا23:6
تابنیاوردندرقبالزحمات ،بازهمپاداشخودرا دريافتمیکرد.پاداشواجر موعودبهقرار
معلومپاسخ[خدا]بهزحمات،جفاهاومشکالتتحملشدهويکجبرانخاصمیباشد.اگراين
معنابهطورصريحوآشکاردراينجابیاننشدهاست،امابهشکلضمنیوتلويحیدرسايرقسمت-
هایعهدجديدمالحظهمیشود.دراينجامیخواهمتوجهشمارابهيکیازسخنرانیهایجاناتان
ادواردز جلب کنم که عمیقترين و پُرمحتواترين پاسخ در قبال اين مساله است که من تا کنون
خواندهام .

مراتب مختلفی در آسمان برای وجد و شادی وجود دارد ...جالل مقدسین به رتبه و
شهرتآناندرتقدسوانجاماعمالنیکبستگیدارد[وباتوجهبهرومیان 7:2تحمل
رنجوزحمتازمهمتريناعمالنیکوموردپسندخدامحسوبمیشود].عیسیهر
کس را بر طبق اعمالش پاداش میدهد .کسی که ده قنطار سود کرده است بر ده شهر
حکومتخواهدکردوکسیکهپنجقنطارسودکردهباشدبرپنجشهرحکمرانیمیکند
(لوقا.)19-17:19” هرکهبابخیلیبکاردبابخیلیهمدروکندوهرکهبابرکتکارَدبا
برکت نیز درو کند“ (دوم قرنتیان  .)6:9پولس رسول به ما میگويد همانطور که شأن
ستارگانبايکديگرتفاوتدارد،مرتبتکسانیکهبهرستاخیزازمردگانرسیدهاندنیزبا
همفرقمیکند(اولقرنتیان.)41:15عیسیبهمامیگويدکههرشخصاگرفقطکاسهای
آبخنکبهيکیازشاگرداناوبدهداجرویفراموشنخواهدشد.پساگرکوچکترين
عملنیکگمنخواهدشد،چگونهاعمالبزرگترپاداشبزرگترنخواهندداشت؟ 
________________________________________________________________________
89
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

کسانیکهدرمراتبپايینترجاللقراردارند،ازوجدوشادیايشانکاستهنخواهد
شد،چراکهمعیارهایديگری نیزوجود دارند:تمامکسانیکهمیخواهند شادیکامل
داشتهباشند،بايدقناعتکاملپیشهکنند.هرنهریکهازاقیانوسشادمانیجاریمیشود،
مملوولبالباست،امابرخینهرهاازسايرينوسیعتروبزرگترهستند.اماهیچحسادت
وغبطهایدرآسمانوجودندارد،بلکهمحبتِکاملبرهمگانحکومتمیکند.کسانیکه
بهاندازۀديگراندرمراتبواالیجاللقرارندارند،نسبتبهآنانکهباالترهستندغبطه
نخواهندخورد،بلکهمحبتیخالص،عمیقوبزرگنسبتبهآنانخواهندداشت.باشادی
آنهاشادمانخواهندبودومحبتايشاننسبتبهآنافرادچناناستکهازشادمانیايشان
بیشازخرسندیخودشادومسرورمیباشند.بنابراينبهعوضآنکهازخشنودیايشان
کاستهشودبرمیزانآنافزودهمیگردد .
به عبارت ديگر کسانی که صاحب مراتب عالیه در جالل هستند ،افرادی بسیار
دوستداشتنی و قابل احترام میباشند که آکنده از حُسن نیّت و محبت الهی نسبت به

ديگرانهستند.آنهاخدارابیشازهرچیزديگریدوستدارندومقدسیناوراکهدر
مراتب پايینتر تقدس و شادی قرار دارند محبت میکنند .بهعالوه ،آنان که در مراتب
بینظیرجاللقراردارند،درتواضعنیزبیهمانندهستند.درايندنیا،کسانیکهباالتراز

ديگرانهستندموردرشکوحسادتقرارمیگیرند،چراکه...ديگرانتصورمیکنندکه
ايشاننیزازهمینطريقرشدکردهاند،امادرآسمانچنیننخواهدبود.مقدسینیکهدر
آنجا به مدارج عالی شادمانی رسیدهاند در تقدس و همچنین در تواضع نیز بینظیر
هستند ....
وجدوشعفآنانکهدرمراتبباالترهستندموجبکاستنازشادیکاملفرودستان
نخواهدبود،چراکهآنانبهخاطراينامربیشترخوشحالهستند.ازآنجاکههريکدر
شادیديگریشريکاست،وحدتويکدلیدرمیانآنانحاکماست.بنابراينآنچهدر
اولقرنتیان 26:12آمدهاستمتحققخواهدشد:”اگرعضویعزتيابدباقیاعضابااو
بهخوشیآيند 53“.
 53اکرهای جااناتن ادواردز ،جدل دومَ .مث َل اکرگران اتکس تان که مهگی مزد یکسان گرفتند (میت  )16-1:20نباید اب تعلمی ادواردز در اینجا (و اب آاییت که بدان ارجاع کرده است) متضاد به نظر برسد.
اچنه که از منت برمیآید این است که مهۀ ما در اقیانوس شادماین سهمی هستمی .مفهوم دیگری که از َمثل اتکس تان میتوان استباط کرد این است که خدا آزادانه میتواندهر اندازه برکت که خبواهد به هر
کس بیش از آچنه شایس ته است عطا کند .خدا براس یت آزاد است ات به انسان شادی یبحد عطا مناید ات او را متواضع و فروتن سازد و به او قدرت درک این حقیقت را بدهد که ملکوت آسامن آکنده
از فیض است .من تصور میکمن جااناتن ادواردز به حنو موثری به سوال بلومربگ پاخس داده است” :آای خسن گفنت از سلسهل مراتب کامل اساسا دارای تناقض ذایت نیست؟“به نقل از مقالۀ ”مراتب
پاداش در ملکوت آسامن“ از نرشیۀ اجنمن الهیایت اوجنلیاکل مورخ ژوئن  1992شامرۀ  .2البته من در قبال کساین که از پاداش ”منفعیت“ حصبت میکنند و ای آانن که وعدههای مرشوط آسامن را
حتریف کرده و بهعنوان وعدههای پاداش یکسان تعلمی میدهند ،از دیدگاه بلومربگ حامیت میکمن.
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بنابراينمالحظهمیکنیدکهيکیازاهدافخدادررنجوزحماتمقدسینخود،افزايشدادن
ظرفیتآنان،چهدرايندنیاوچهدرعصرآيندهبرایتحصیلشادمانیوافردرجاللاوست.هنگامی
کهظرفآناناز”قاذوراتدنیا“(اولقرنتیان)13:4پاکشودوازاقیانوسشادمانیآسمانلبريزگردد،
آنگاهچونزندگیخودراتنهابرخدابناکردهوازدنیارويگرداندهبودندوجدوشادمانیعظیمتری
درانتظارايشانخواهدبود .
3ـــ رنج کشيدن عامل ارتقاء روحيۀ شهامت در ديگران است
خدااززحماتخادمینخودبرایبیدارکردنديگرانازخواببیتفاوتی،وارتقاروحیۀتهورو
شهامتدرآناناستفادهمیکند.زمانیکهپولسدرروممحبوسشدبهکلیسایفیلپینوشت:”واکثر
ازبرادراندرخداونداززنجیرهایمناعتمادبههمرسانیده،بیشترجراتمیکنندکهکالمخدارابی-
خوابرفتهومهیاساختنآنهاجهترويارويیبا


خدابرایبیدارساختنکلیساهایبه
ترسبگويند“.
خطراتمختلفبهخاطراواززحماتومشقاترسوالنخوداستفادهمیکرد .
رنجهاوازخودگذشتگیهایديويدبرينردِجوانتاثیربهسزايیبرهزاراننفرداشتهاست.هنری
ودبارهاازتاثیرگذاریبرينردبرزندگیاشيادکردهاست :

مارتیندرخاطراتخ
 11سپتامبر  -1815”او اغلب نمونهای پويا و تحرکبخش برای من بوده است ،به
خصوصازاينجهتکهبنیهایضعیفداشتومريضاحوالبود!“ 
 8می -1816”يادوخاطرۀآنمردمقدسخجستهباد!خیلیخوشحالمکهکتابرااو
اکنونکهدرهندهستمدراختیاردارم.وازمزيترفاقتوهمراهیاوبرخوردارم “.
 12می،1816”جانمنامروزازرحموشفقتپايانناپذيرخداتازهشد.منحضور
احیاگراورادررازگاهاناحساسکردم.بهويژه،زمانیکهگزارشبرينردازمشکالتو
تپرستان را مطالعه میکردم شهامت فوقالعادهای را در
سختیهای خدمت در میان ب 
خويشاحساسکردم.يادآنمردمقدسومحبوبگرامیباد!هیچنويسندۀبیروحی

هرگزبرایمنتاثیرگذارنبودهاست.برایخدمتدرمیاناينبومیانفقیربیشازپیش
احساسوجدورضايتخاطرکردم.فکرمیکنمبايدهرچهبیشترخودرااز شر آن
تصوراترومانتیککهگاهیوجودمراباروحهایدروغینپُرمیکنندخالصکنم 54“.

 54ایدداشتها و انمههای هرنی مارتنی
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کاردشواریاستکهبخواهیمدرموردمیزانتاثیرگذاریشهیدانیچونجیمالیوت،ناتسنت،اِد
مککولی،پیتفلمینگ،وراجرآدريانبرنسلهایدانشجويانکتابمقدسمبالغهکنیم 55.آنچهکه
بارها و بارها در شهادات کسانی که روايت هیوآرونی 56را شنیدهاند تکرار میشود عبارت ”از خود
گذشتگی“ است.امابیشترازآنچهکهاغلبدرمعرضديدقراردارد،زنانقدرتمندیهستندکهدر
ورایاينمردانقرارداشتهوبسیاریازماراتشويقمیکنندتادرامرايثارو ازخودگذشتگیمانند
آنهاباشیم .
بارباراآدريان،همسرراجردردفترخاطراتخودراجعبهشبژانويه1956چنیننوشتهاست :
امشبسروانبهمااطالعدادکهچهارجسددررودخانهکشفشدهاست.يکیازآنها
شلوارجینوتیشرتبرتندارد.میدانستمراجرتنهافرد در آنگروهبودکهچنین

لباسیمیپوشید...دوروزقبلخداآيهایبهمندادهبود،مزمور 14:48”:زيرااينخدا،
خدایماستتاابداآلبادوماراتابهموتهدايتخواهدنمود“.زمانیکهباخبرمرگ
راجر مواجهشدم ،قلبم مملو از حمد و ستايش بود.عزيمت او از خانه ارزش داشت.
خداوندا،کمکمکنتاهممادرباشموهمپدر 57.
درکديدگاهپولسازکتابمقدسچنداندشوارنیست.رنجهاوزحماتخادمینخداکهموجد
ایاستتکاندهندهبرایمقدسیندلسردوبیتفاوتکهدر


ايمانوحتیحمدوثنایاوست،ضربه
عینبرخورداریازرفاه،احساستهیبودنکردهاند .


اعدام شدن مبشری به نام چت بیترمن ،58وابسته به انجمن ويکلیف ،بدست چريکهای ام19.
کلمبیايیدر 6مارس 1981موجیازغیرتبرایمسیحرابرانگیخت.چتبهمدتهفتهفتهدر
اسارتبودوهمسرشبرندابادودخترخردسالبهاسامیآنواسترچشمبهراهاوبودند.درخواست
ام19.اينبودکهموسسۀوايکلیفخاککلمبیاراترککند. 
چريکهایام 19.پیشازطلوعآفتابباشلیکيکگلولهدرسینۀچتاورااعدامکردهبودند.
پلیسجسداورادريکاتوبوسکهدربخشجنوبیشهرمتوقفشدهبودپیداکرد.چهرهاشاصالح

 55منابع زیر از الزیابت الیوت :عبور از دروازۀ جالل

سایۀ قادر مطلق ــزندگی جمی الیوت ،و خویشاوندان یب رمح .مهچننی آای آهنا ابید میمردند از دیوید سنت و راهامنی جنگل از

راسل .یت .هیت.

 56انم قبیهلای است که قبال  Aucaبه معنای وحشی انمیده میشدند.
 57نقل از کتاب عبور از دروازۀ جالل اثر الزیابت الیوت
Chet Bitterman 58
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شدهومرتببودونشانیازوحشتونگرانیدرآنديدهنمیشد.چريکهاجسداورادرپرچم
خودپیچیدهبودندوهیچنشانیازشکنجهبربدنشوجودنداشت .
درهمانسالکهچتبهقتلرسید”درخواستخارجیانبرایهمکاریبامترجمینکتابمقدس
ويکلیفدوبرابرشدهبود 59“.اينازآننوعدعوتهايینیستکههريکازماانتخابکند،بلکه
راهیاستکهخداتعیینمینمايد.”اگردانۀگندمکهدرزمینمیافتدنمیردتنهاماندلیکناگربمیرد
ثمربسیارآورد“(يوحنا .)12:24
4ــ رنج و زحمت موجب تکميل مصايب مسيح است
زحمات مبشرين مسیح در مسیر خدمت به کسانی است که شلید قلب خود را بر روی انجیل
بگشايند.پولسازطريقهمینمسیرتوانستپیغامانجیلرابهمردمتسالونیکیبرساند:”زيراکهانجیل
مابرشمامحضسخنواردنشده،بلکهباقوّتوروحالقدسويقینکاملچنانکهمیدانیددرمیان
شمابهخاطرشماچگونهمردمانشديم.وشمابهماوبهخداونداقتدانموديدوکالمرادرزحمتِ
شَديد با خوشی روحالقدس پذيرفتید“ (اول تسالونیکیان  .)6-5:1ايمانداران تسالونیکی در تحمل
شدايدوزحماتفراواندرعینخوشیوشادمانیازپولسالگوگرفتهوبهرنجهایاواقتداکرده
بودند.پولسمردیبودکهاينگونهخودرادرمیانايشانثابتکردهبود.بنابراينزحماتپولسعامل
مشوقونیرویمحرکیبودکهايشانرابسویراستیومحبتاصیلبهحرکتآورد .
الگویفکریپولسدراينکالماومشخصاست:”زيرابهاندازهایکهدردهایمسیحدرمازياده
شود،بههمینقسْمتسلیمانیزبوسیلۀمسیحمیافزايد.اماخواهزحمتکشیمايناستبرایتسلیو
نجات شما“ (دوم قرنتیان  .)6-5:1رنجهای پولس ابزاری در دست خدا بود که از آنها برای نجات
ايماندارانقرنتساستفادهکردهبود.آنهامیتوانستندهمانرنجمحبتمسیحرادرپولسنظارهکنند.
پولسعمالدررنجهایمسیحسهیمبودوواقعیتآنهارابرایکلیسامحرزوعیانمیکرد .
استکهمیفرمايد:”اآلناززحمتهایخوددرراه

اينبخشیازمنظورپولسدرکولسیان 24:1

شماشادیمیکنمونقصهایزحماتمسیحرادر دربدنخودبهکمالمیرسانمبرایبدناوکه
کلیسااست “.زحماتوعذابه ایمسیحبههیچوجهدرمقولۀکفاره،ضعفيانقصانینداشتبلکه
منظورپولسناشناختهبودنرنجهایاوبرایکسانیاستکهبهصلیبايمانندارند.پولسنهتنها
زندگیخودراوقفرسانیدنپیامرنجهایمسیحبهامتهاکردهبود،بلکهخودنیزدراينرنجهابه
خاطرمسیحسهیم وشريکبودبهنحویکهمردم”زحماتمسیح“رامیديدند.بهاينطريقاواز
 59استیو ایستس  ٬دعوت به سوی مرگ.
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الگوی مسیح در جانفشانی برای کلیسا پیروی میکرد :”و از اين جهت ،همۀ زحمات را به خاطر
برگزيدگانمتحملمیشومتاايشاننبزنجاتیراکهدرمسیحعیسیاستباجاللجاودانیتحصیل
کنند”(دومتیموتاوس .)11:2

”وقتیپاهایتاولزدۀتوراديديم“ 
در1992فرصتیبدستآوردمتاشنوندۀسخنرانیجی.آزؤِلدساندرزباشم.پیغاماودرموردرنج
وزحمتبود.درآنزمانباوجودیکههشتادونُهسالداشت،اماهنوزبهگوشهوکنارجهانسفر
میکردتاموعظهکند.ساندرزازسنهفتادسالگیتايکسالقبلازدرگذشتخود،هرساليککتاب
نوشت!هدفمنازاشارهبهاينموضوع،صرفاابرازمراتبتحسینوقدردانیخودنسبتبهيک
زندگیسراسروقفشدهبرایانجیلاستکههیچگاهبدنبالمنافعشخصینبود 61.

ساندرزروايتيکمبشرهندیرابیانکردکهباپایبرهنهازيکروستابهروستایديگرمیرفت
تا انجیل را موعظه کند .يک روز که مسافتی طوالنی را بدون نتیجهای دلگرمکننده پیموده بود ،به
روستایبزرگیرسیدوتالشکردانجیلرادرآنجاموعظهکند،امااوراطردکردند.آنمبشربادلی
شکستهوغمگیندربیرونازروستادرزيرسايۀدرختینشستوطولینکشیدکهازفرطخستگیبه
خوابرفت .
زمانیکهبیدارشد،ديدکهاهالیگرداگرداوحلقهزدهاندومنتظرشنیدنسخناناوهستند.رئیس

دهکدهبرایاوشرحدادکهدرتماممدتیکهاودرخواببوده،اهالیبهنظارۀاونشستهبودند.وقتی
اهایتاول زدهومتورماوراديدند،نتیجهگرفتندکهاوبايدمردمقدسیباشدوايشانباطردکردناو

پ
مرتکبشرارتشدهبودند.بنابرايناهالیروستاضمنابرازتاسفازرفتارخود،آمادگیخويشرا
برایشنیدنپیغامیکهاوبرایرسانیدنآنمتحملزحماتزيادیشدهبود،اعالمکردند. 

درسومینمرتبه،زنانگريستند 
يکیازکمنظیرترينشرکتکنندگاندرکنفرانسمبشرينسیارکهباحمايتموسسۀبیلیگراهام

درآمستردامبرگزارشدهبود،يکجنگجویماسايیبهنامژوزفبود.دکترگراهامشخصابهشهادت
اوگوشدادهبود.روايتزيررابهنقلازمايکلکاردمیخوانیم .
روزیکهژوزفدريکیازجادههایکثیفوداغآفريقاقدممیزد،باعدهایمواجه
کردند.ژوزفهمانروزوهمانجاعیسیرابهعنوان

شدکهدربارۀمسیحبااوصحبتمی
 60در اینخصوص به پانوشت ”ابزنشس تگی و بشارت“ در صفحات بعدی مراجعه کنید .برانمۀ  finishersکه خود را وقف خدمت به افرادی میکنند که در مرز
ابزنشس تگی هستند ات متام توان و همارت و قلب خود را وقف عییس منایند  .آهنا در بیان دید روحاین خود میگویند” :ای ابید آهنا را بهعنوان خزایین به عییس تقدمی کنمی
و ای آهنا را از دست بدهمی“.
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خداوندونجاتدهندۀخودپذيرفت.روحالقدسشروعبهمتحولساختنزندگیاوکرده

ژوزفآنچنانهیجانزدهوخوشحالبودکهاولینچیزیکهمیخواستاينبودکه

بود .
زودتربهدهکدۀخودبرگرددوبااعضایقبیلۀخويشدرموردعیسیصحبتکند .
ژوزفخانهبهخانهمیرفتوازآنچهدرصلیبديدهوازآننجاتیکهيافتهبود،
صحبتمیکرد.اوانتظارداشتهمانواکنشیراازآنهاببیندکهخودشدرقبالآنپیغام
نشاندادهبود.امادرکمالشگفتیوناباوری،نهتنهابااوهمراهنشدند،بلکهعلیهوی
دست به خشونت زدند .مردان قبیله ژوزف را بستند و به زمین انداختند و آنگاه زنان
روستادرحالیکههريکرشتههايیازسیمخارداربهدستداشتند،شروعبهکتکزدن
اوکردند.سپساورادربیرونازدهکدهرهاکردندتابمیرد .
ژوزفسینهخیزخودرابهسمتچاهآبکشانیدودرآنجاازهوشرفت.پساز

چندروزکهدرحالتنیمههوشیاریبود ،سرانجامتوانستازجایخودبلند شود .او

هنوزازرفتارخصمانۀمردمیکههمۀآنهارامیشناخت،بهشدتمتحیربود.باخودفکر
کردشايدداستانعیسیرابهطرزصحیحبرایمردمنگفتهاست.بنابراينبعدازمرور
آنچهکهخودشنیدهبود،تصمیمگرفتبهروستابرگرددويکبارديگرروايتعیسیرا
برایمردمنقلکند .
ژوزفباحالینزارولنگان،واردروستاشدودرمیداندهکدهازعیسیصحبتکرد
وگفت:”مسیحبهخاطرشمامُردوحاالشمامیتوانیدآمرزشگناهانرادراوبدست
آوريدوخدایزندهرابشناسید “.دوبارهمردان اورابستندوزنانبههمانروشقبل
شروعبهکتکزدناوکردند.عالوهبرزخمهایجديد ،جراحاتچندروزقبلنیزتازه
شدند.سپساورادرحالیکهبیهوشبود،دربیابانرهاکردندتابمیرد .
زنده ماندن او در مرتبۀ اول بسیار عجیب بود ،اما در مرتبۀ دوم کامال معجزه بود.
ژوزفچندروزبعدبههوشآمد،مجروح،ضعیف،وحشتزده،امامصممبرایبازگشت

بهدهکده .
برای سومین باربهروستابازگشت ،امااينمرتبهقبل از آنکهفرصتحرفزدن
داشته باشد،مورد حمله قرار گرفت .وقتی برای بار سوم که میتوانست آخرين مرحلۀ
زندگیاشباشدموردکتکوآزارقرارمیگرفت،درهمانحالازمسیحصحبتمیکرد.


________________________________________________________________________
95
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

قبلازآنکهبیهوشبشود،آخرينچیزیکهديدصورتزنانیبودکهدرحالکتکزدن
اومیگريستند .
اينمرتبهژوزفدررختخوابخودبهوشآمد.کسانیکهبابیرحمیاوراکتکزده
بودند ،اکنون برای نجات زندگی و بازگشت سالمتی او تالش میکردند .سرانجام تمام
اهالیبهسویمسیحآمدند .
اين داستان به طور حتم بخشی از مفهوم سخن پولس را تببین میکند که فرمود :”نقصهای
زحماتمسیحرادربدنخودبهکمالمیرسانمبرایبدناوکهکلیسااست “.
5ــ رنج و زحمت فرمان پيشروی مبشرين است
خداازرنجوزحماتکلیسابرایاستقرارگروههایبشارتیدرمکانهايیاستفادهمیکندکهدر
شرايطعادیتمايلیبرایرفتنبهآنجاوجودندارد.ايندقیقاهماننتیجهایاستکهلوقاانتظاردارد
ازروايتشهیدشدناستیفانوجفایبعدازآنبدستبیاوريم.رنجوزحمتابزاریاستدردست
خداکهاز آنجهتانگیزهمندکردنکلیسابرای ادامهدادنبهخدمتبشارتیخود استفادهمیکند.
بنابرايننبايدخیلیزوددرموردشکستهایظاهریوتاکتیکیکلیساقضاوتکنیم.اگرشماازديد
خداوندکهبهترينکارشناسجنگاستبهوقايعنگاهکنید،آنچهدرورایشکستظاهریخواهید
ديد،تغییرموضعبرایپیشرفتبیشترمبشريناووتجلیوسیعترحکمتوقدرتاواست .
اعمال1:8معرفتدبیرخدادرجفااست:”ودرآنوقت[بعدازشهادتاستیفان]جفایشديدبر
کلیسایاورشلیم عارضگرديدبهحدیکههمهبهجزرسوالنبهنواحیيهوديهوسامرهپراکنده
شدند“.تاآنموقعبهرغمآنچهعیسیدراعمال 8:1فرمودهبود،”چونروحالقدس برشماآيدقوت
خواهید يافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی يهوديه وسامره و تا اقصای جهان“
هیچیکبهنواحیيهوديهوسامرهنرفتهبودند.بنابراينپراکندهشدنکلیسادرايندوناحیهبرحسب
تصادفنبودهاست.آنچهاطاعتنتواند،جفاانجاممیدهد .
لوقاجهتتاکیدبرجنبهوهدفبشارتیجفا،دراعمال 19:11میگويد:”واماآنانیکهبهسبب
اذيتیکهدرمقدمۀاستیفانبرپاشدمتفرقشدند،تافینیقیاوقبرسوانطاکیهمیگشتندوبههیچکس
بهغیرازيهودوبسکالمرانگفتند“.لیکندرانطاکیهبرخیازاينپراکندگانبهيونانیاننیزبشارت
دادهبودند.بهعبارتديگر،جفاموجبشدکهکلیسانهتنهادريهوديهوسامره(اعمال)1:8پراکنده
گردد،بلکههمچنینراهیدرمیانامتهانیزگشودهشود(اعمال .)19:11
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رخوترفاه،بیعالقگیبهتحمل 
درسمهمیکهدراينجاوجوددارد،صرفاايننیستکه خدادرحاکمیتمطلقخودمیتواند
شکست را به پیروزی مبدل کند ،بلکه توجه به اين نکته است که رفاه و آسايش،ثروت ،نعمت و
امنیتوآزادیفردیمیتواندعاملسستیورخوتهولناکیدرکلیساباشد.تمامآنچیزهايیکهما
يعنیاموریازقبیلسرمايهگذاریدرزمان،پول،

فکرمیکنیممیتوانندبرایبشارتدادنموثرباشند،
انرژی ،و نیروی انسانی،نتايجی کامال معکوس به بار آوردهاند :ضعف ،بی اعتنايی ،خمودگی ،خود
محوریونگرانیازبابتامنیتشخصی .
مطالعاتنشاندادهاندکههرچهبرمیزانغناوتمولماافزودهشوددرصدکمتریازدرآمدخود
رابرایکلیساوماموريتآناختصاصمیدهیم.يکپنجماعضایکلیساکهفقیرهستند، 4/3درصد
درصددرآمدخودرامیدهند،يعنی

درآمدخودرابهکلیسامیدهند،حالآنکهيکپنجمثروتمند،6/1

61
.اينيکاصلعجیبوحیرتآوراستکهظاهرابهطورمستقیمباقلبگناهکار

نصفاعضایفقیر

ماوکفايتمسیحسروکاردارد:زمانهایسختمثلايامجفا،بیشتراززمانیکههمهچیزدرآرامش
وامنیتاستموجددعاهایبیشتر،قدرتبیشتروخادمینافزونترمیباشد .
عیسیفرمودوروديکشخصمتمولبهملکوتآسمانبسیاردشوارخواهدبود(متی.)23:19
همچنین برای يک فرد ثروتمند دشوار است که به ورود ديگران کمک کند .عیسی در مثَل برزگر
میفرمايد:”انديشههایدنیویوغروردولتوهوسچیزهایديگرداخلشدهوکالمراخفهمیکند

وبیثمرمیگردد“(مرقس،)19:4يعنیبیثمرشدنخدمتوبسیاریازاعمالنیک .
طلبیورفاهزدگیاثراتیبهمراتب


ستاثراتمخربیبرکلیساداشتهباشد،اماتمول
جفاممکنا
بدتر و ويرانکنندهتر بر دعوت خدا از کلیسا دارد .البته منظور من اين نیست که بايد به دنبال جفا
باشیم،چراکهاينخودبهنوعیآزمايشکردنخداست،مانندپايینانداختنخودازکنگرۀهیکل.
بلکهمنظورمايناستکهبايدمراقبرفاه،آسايشبیشازحد،ثروتوراحتیخودباشیم.اگربه
شويمنبايددلسردومايوسباشیم،بلکهبهعکس،بايدمملواز

خاطرعدالتوراستیمتحملجفامی
امیدباشیمچراکهطبقاعمال1:8خداجفاوسختیرادرخدمتماموريتکلیساقراردادهاست .
نبايددراينموردسادهانديش يا سطحینگرباشیم.پیشرفت وگسترشبشارتبهایزيادیرا

میطلبد.استیفاناينبهارابازندگیخودپرداخت.اويکیازدرخشانترينستارگانآسماناورشلیم

بود.دشمنانش”باآنحکمتوروحیکهاوسخنمیگفتيارایمکالمهنداشتند” (اعمال.)11:6به
 61نقل از میین پولیس اس تار تریبون .مورخ سوم می :99:
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يقین زنده بودن او بیش از مرگش میتوانست منشا خیر و برکت باشد .وجود او الزم بود چون
هیچکسماننداستیفاننبود.اماخدااززاويۀديگریبهموضوعنگاهمیکرد .


چگونهژوزفاستالینبهاينهدفخدمتکرد .
کنشینرادراوايلقرنبیستمبهسویمسیحهدايت
راهکاریکهخداطیآنتمامیروستاهایازب 
کرد،نمايشیبزرگازچگونگیبهرهگیریخداازبلواوآشوباست.بیلواِمیاستِرنزداستانیرادر
کتابسراسرنويدبخشخودبهنامرويای2111نقلکردهاندکهبازيگراصلیآنژوزفاستالیناست .
هزاراننفرازمردمکشوریکهامروزهکرهشمالینامیدهمیشود،در1931همزمانبا
تجاوز ژاپنیها از آنجا گريختند .بسیاری از آنها در اطراف والدیوُستک ساکن شدند.
بهتوسعۀوالدیوُستکبهعنوانمرکزتولیدتسلیحات

زمانیکهاستالیندردهۀ 31تا 41
نظامیاقدامکرد،مهاجرينکرهایراخطرامنیتیبهحسابآورد.بنابراينآنهارادرپنج
منطقۀ حاشیهای اتحاد شوروی پراکنده کرد .يکی از آن مناطق ،تاشکند مرکز مسلمانان
متعصبازبکبود.بیستمیلیونازبکسرسختوپرتوانصدهاسالدرقبالهرگونه
تالشمبشرينغربیبرایترويجمسیحیتمقاومتکردهبودند .
هنگامی که مهاجرين کرهای در اطراف تاشکند ساکن شدند  ،ازبکها به مهارت
صنعتیومحبتآنانخوشامدگفتند.درخاللچنددههمهاجرينکرهایتقريبادرتمام
شئوناتفرهنگیواجتماعیازبکهارخنهکردهبودند .
بهطورمعمول،آنگونهکهخدارخدادهایجهانیراسازماندهیمیکند،تعدادیاز
ايماندارانرادرمیانمهاجرينجای دادهبود.استالینمظنونشدهبودکهاينجماعت
کرهایصرفابه آتشبیداریدر میانمردمخودقناعتنمیکنند،بلکه دوستانمسلمان
ازبکوقزاقخودرانیزبهسویمسیحهدايتخواهندکرد .
نخستیننشانۀبیداریِايجادشدهبهدستکرهایهاوتاثیراتآنبرازبکهاوقزاقها،
دردومژوئن 1991آشکارشد.درآنزماننخستینجلسۀعمومیمسیحیاندرتاريخ
جمهوریهای مرکزی آسیا در آلما-آتی ،پايتخت قزاقستان برگزار شد .جمعیت انبوهی
گردآمدهبودندتاسخنانيکمبشرجوانکرهایراکهازآمريکاآمدهبودبشنوند .
اينهمايشعظیممیدانیبرآيندعملکردخدابودکهدرطولچنددهه،قومخودرادرمکانهايی
دورازدسترسقراردادتابهمسلمینیکههیچمبشریرانمیپذيرفتندشهادتبدهندکهعیسیمسیح
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راهوراستیوحیاتاست.اينراهکاریارزشمندبرایبسیاریازايماندارانمیباشد.آوارهشدناز

سرزمینمادریدرکرهوسپسپراکندگیمجدددرسرزمینجديدشانازوالدیوُستکبهنقاطديگر

میبايستآزمايشبسیاردشواریبرایايمانکرهایهادرحفظاطمینانخودبهنیکويیخداونقشۀ

محبتآمیز او برای زندگیشان بوده باشد .در حقیقت آنچه که خدا انجام میداد ،مبتنی بر نقشۀ

محبتآمیزاونهفقطبرایمهاجرينکرهای،بلکههمچنینبرایبسیاریازمسلمانانازبکوقزاقبود .


پیشرویودستگیری 
روشهای عجیبخدادرهدايتوراهبریفعالیتهایبشارتیرامیتواندربیانات عیسیبه
خواهدکهمنتظردستگیریوزندانباشندواينوقايعرابهعنوان

شاگردانمالحظهکرد.اوازايشانمی
تاکتیکخدابرایروبروساختنآنهابامردمیکهدرشرايطعادیامکاندسترسیبهآنهاراندارند
برشمادستاندازیخواهندکردوجفانموده،شمارابهکنايسوزندانهاخواهندسپردو

تلقیکنند.”

درحضورسالطینوحکامبهجهتناممنخواهندبرد.واينبرایشمابهشهادتخواهدانجامید“
(لوقا13-12:21ومرقس .)9:13
ماهنامۀ Mission Frontiersدرژوئنوجوالی 1989مقالهایباناممستعارفرانکمارشالبه
چاپرسانید.اينمبشردربخشیازآمريکایالتینکهبهلحاظ سیاسیحساسبودخدمتمیکردو
درآنمقالهداستانزندانیشدناخیرخودرانوشتهبود.اووهمکارانشقبالبهدفعاتموردضربو
شتمقرارگرفتهوبهزندانافتادهبودند.اينمرتبهخبرچینهایحکومتیاورامتهمبهکالهبرداریو
ارتشاکردهبودند،چوندرتصورآنهاامکاننداشتهکهاوبدوندروغگفتنمجوزرسمیدولتیرادر
دستداشتهباشد.آنهاحتیباورنداشتندکهاودرهمانکشوربدنیاآمدهاست .
در زندان،خدااوراازحملهوتجاوزجنسیازسویيک محکومقویهیکلکهچهار رشته
زنجیرطالدرگردنوحلقهطالدرانگشتدستشداشتنجاتداد.زمانیکهفرانکراباآنمرددر
يکسلولانداختند،اودرقلبخوددعاکردکه”خداوندامراازاينمردشرورحفظکن“وسپسبا
اوازانجیلصحبتکرد.آنمردباچهرهایبرافروختهفريادکشیدوبهفرانکگفتکهساکتشدهو
اورابهحالخودرهاکند .
زمانیکهزندانیاندرحیاطقدممیزدند،فرانکازانجیلبرایآنانصحبتمیکرد.درهفتۀاول،
يکزندانیمسلمانبهنامهاتاوابه مسیحايمان آوردوفرانکرادعوتکردکهبه سؤاالتپنجاه
مسلمانديگردرآنبندپاسخبدهد.بعدازدوهفتهاوتوانستبايکوکیلمالقاتکند.فرانکاز
مقاماتزندانيکجعبهکتابمقدسدرخواستکردهبود.يکشنبۀبعدچهلوپنجزندانیبرایشنیدن
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سخنانفرانکدرحیاطجمعشدهبودند.اوابتدادراينموردصحبتکردکهدورشدنازخانواده
چقدربرايشدشواربودهاستوسپسبرایآنانتوضیحدادکهخداآنقدرپُرازمحبتاستکهپسر
خودشرافرستادتادرراهگناهکارانفديهشودواکنونآنهامیتوانستندبهاوايمانبیاورندوزنده
بمانند .سی نفر از آنها برخاسته برای دعا به جلو آمدند و از خدا خواستند که ايشان را بیامرزد و
هدايتکند .
ديرینگذشتکهفرانکاززندانآزادشد،امااوراازکشورشاخراجکردندوبهاياالتمتحده
فرستادند.اينکاومعنایکالمعیسیراکهفرمود”اينبرایشمابهشهادتخواهدانجامید“بهخوبی
درکمیکند .

معجزاتدرموزامبیک 
دردهۀ 1961خداونديکرهبربومیبهناممارتینوکمپُسرابلندکرد.شرحخدمتاودرکتاب
”زندگی برخاسته از مرگ در موزامبیک“ ،روايت حیرتآوری از طرق عجیب خدا در برکت دادن
خدمتبشارتاست. 
مارتینوسلسلهجلساتیرادرمنطقۀگوروواقعدريکصدکیلومتریزادگاهخودنائوالرهبریمی-
کرد.پلیساورادستگیرکردوبدونمحاکمهبهزندانانداخت.ريیسپلیسکهيکافسراروپايیبود،
تصورمیکردجلساتاوبهنوعیباعملیاتگروهچريکیفـْرِلیمودرارتباطمیباشد.حتیزمانیکه
يککشیشکاتولیکبرایاوتوضیحدادکهجلساتآنهاصرفايک”بدعتمذهبی“است،اوهیچ
تمايلیبهاجرایعدالتنشاننداد.ريیسپلیسمتعجببودکهاگرمارتینويکشخصمهمنیست،
پسچرامردمعادیپیوستهبرایاوغذاوخوراکیمیفرستادند .
يک شب آن افسردرحالیکهدوازده زندانیراباخودرویمخصوصزندانبهمکانديگری
منتقلمیکرد،درراه ناگهانمتوجهشد”مردیبا ردایسفیدو درخشانوسطجادهوروبروی او
ايستادهاست“.اينصحنه موجبشدکهکنترلخودروراازدستدادهوآنراواژگونکند.خوداو
دراتاقکخودروبهدامافتادهبود.زندانیانباکمکيکديگرخودرویواژگونشدهرابهحالاول
برگرداندندوافسپلیستوانستازاتاقکآنخارجشود .
او بعد از يک درمان سرپايی در بیمارستان ،به سراغ مارتینو رفت تا با وی گفتگو کند ،چون
احساسمی کردمیاناينزندانیوآنچهديدهبودبايدارتباطیوجودداشتهباشد.اوواردسلولمارتینو
شدودرموردآمرزشازاوسوالکرد.مارتینودربارۀنیازريیسپلیسبهآمرزشالهیوچگونگی
بدستآوردنآنصحبتکرد.آنافسرباتواضعگفت:”خواهشمیکنمبرایمندعاکنید“.سپسبی
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درنگ دستور داد برای مارتینو آب گرم آماده سازند تا او بتواند استحمام کند .بعد او را از سلول
انفرادیبیرونآوردوترتیبیدادکهدريکمحاکمۀعادالنهبهپروندۀاورسیدگیشود.چندیبعد
مارتینوآزادشد .
نکتۀبسیارجالبتوجهاينکه”ريیسپلیسنهتنهابرایمارتینووايماناواحترامعمیقیقايلبود،
بلکهمجوزیقانویدراختیاراوقراردادتاتادرهرنقطهازحوزۀاستحفاظیتحتنظرویآزادانه
رفتوآمدوموعظهکند 62“.چنینمجوزیهیچگاهبهروشهایعادیبدستنمیآمد،اماخدا از
طريقرنجوزحمت،راهیرامهیاکرد.بنابراينزندانیشدنعاملیبرایتوسعۀانجیلبود .


خدارادرزندانبهترمیشدخدمتکرد 
هريستوکالکوف،شبانکلیسایجماعتیبلغارستان،در9ژانويه1985دستگیروزندانیشد.اتهام
اواينبودکهعلیرغمحضورشباندولتی،درکلیساموعظهکردهاست.محاکمۀکالکوفبهواقع
مضحکۀنظامقضايیبلغارستانبود.بههرحالاوبههشتماهزندانمحکومشد.درخاللآنمدت
کالکوفباهرکسیکهمیتوانستازمسیحصحبتمیکرد .
ویبعدازآنکهاززندانآزادشد،نوشت:”زندانیانونگهبانانپیوستهسوالمیکردند.بههمین
خاطرخدمتدرزندانبسیارپرثمرترازخدمتدرکلیسابود.خدارادرزندانبهترمیشدخدمت
کردتاوقتیکهآزادبوديم63“.درنقاطمختلفیازجهانسخنانعیسیبقدریزندهونزديکبهشرايط
ادستاندازیخواهندکردوجفا

هستندکهگويیهمینديروزبیانشدهاند:”وقبلازاينهمه،برشم
نموده ،شما را به کنايس و زندانها خواهند سپرد و در حضور سالطین و حکام به جهت نام من
خواهندبردواينبرایشمابهشهادتخواهدانجامید“(لوقا.)13-12:21دردورنجمادرراستای
هدفانتشارفیضخداست .
6ــ برتری مسيح در رنج مشخص میشود
زحمات خادمین و مبشرين ابزاری هستند در دست خدا که قدرت و برتری مسیح را آشکار
میکنند.هررنجوزحمتیدرنهايتبهتجلیجاللوبرتریخدامنتهیمیشود.زمانیکهخدااز

برداشتن”خاردرجسم“پولسامتناعورزيد،بهاوگفت:”فیضمنتوراکافیست،زيراقوتمندر

 62فیلیس اتمپسون ،زندگی برخاس ته از مرگ در موزامبیک.
 63هربرت سالزبرگ ،دعوت به رجن دعوت به پریوزی.
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ضعفکاملمیگردد“.وپولسدرقبالاينمکاشفهمیگويد:”پسبهشادیبسیارازضعفهایخود
بیشترفخرخواهمنمودتاقوتمسیحدرمنساکنشود“(دومقرنتیان .)11-9:12
پولسباقوتدربرابرجفاهاايستادگیمیکردچون”قوتمسیح“دراوساکنمیشدوویرا
توانامیساخت .بهعبارتديگرزمانیکهپولسبهنقطۀپايانتوانايیخويشمیرسید،آنگاهقوت
مسیحتنهامنبعنیرويیبودکهویراکامالدردستانعیسیقرارمیداد.اينهدفخداازخارجسم
پولسبود.ونیزهدفاودرتمامیرنجهاوزحماتمانیزمیباشد.خدامیخواهدکامالبهاومتکی
باشیم”تابرخودتوکلنکنیمبلکهبرخدا“(دومقرنتیان.)9:1منظورايناستکهخداچنیناعتمادو
توکلیراازمامیخواهدتاازاينطريققوتومحبتعظیمخودرادرزمانیکهمانمیتوانیمهیچ
کاریبرایخودانجامبدهیمآشکارسازد .
ما اين فصل را چنین آغاز کرديم که :از دست دادن ،رنج کشیدن و محرومشدن توام با حفظ
شادمانیبهخاطرملکوتخدابیشازهرپرستشودعايیموجبتجلیجاللخدادراينجهان
است .و کشف اين حقیقت را در ادلۀ شش گانه جهت يافتن پاسخ اين پرسش که چرا خدا برای
خادمینخودرنجوزحمتراتعیینمیکنددنبالکرديم.اکنونالزماستتاکیدکنیمکهتجلیجالل
وبرتریخداازطريقرنجکشیدن،اولیتريندلیلدرمیانتمامداليلاست.خدارنجوزحمترا
تعیین میکند زيرا بهترين عاملی که برتری و جالل خدا را برای دنیا مشخص میسازد و ارزش
فوقالعادۀآننسبتبهتمامخزاينثروترانشانمیدهد،مقولۀرنجاست .

عیسیبهصراحتازمامیخواهدکهبرایوقوعجفا،شادمانباشیم.”خوشحالباشیدچونشما
رافحشگويندوجفارسانندوبهخاطرمنهرسخنبدیرابرشماکاذبانهگويند.خوشباشیدو
شادیعظیم نمايید زيرا اجر شما در آسمان عظیم است“ (متی  .)12-11:5علت اينکه میتوانیم در
جفاخوشحالباشیمايناستکهپاداشمادرآسمانبسیارعظیمترازتمامآنچیزهايیاستکهدر
ايندنیابهخاطرجفاازدستمیدهیم.بنابراينتحملرنجتوامباشادمانیبهدنیاثابتمیکندکهگنج
واقعیمادرآسماناستنهبررویزمین،واينکهاينگنجبزرگترازتمامآنچیزهايیاستکهدنیا
میتواندبدهد.جاللخداازطريقرنجیکهقوماوباشادمانیبهخاطراسماوتحملمیکنندمتجلی
وعیانمیگردد .

”ازضعفهاوزحماتخودشادمانم“ 
منواژۀ”شادمانم“رابهايندلیلبکاربردمکهمقدسینازآناستفادهکردهاند.نمونۀبارزآنپولس
است که میگويد :”پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم کرد ...بنابراين از
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ضعفهاورسوايیهاواحتیاجاتوزحماتوتنگیهابهخاطرمسیحشادمانم“(دومقرنتیان-9:12

.)11اومشابههمینکالمرادررومیاننیزاستفادهکردهاست:”درمصیبتهاهمفخرمیکنیم“.ودر
بیانعلتآنمیافزايدچونموجبايجادصبردرامتحاناتزندگیمیشود،وصبربهنوبۀخودامیدی
رابدنبالداردکهباعثشرمسارینخواهدشد(روم.)4-3:5بهعبارتديگرفخروشادیپولسپیامد
امید به آن چیزی بود که عیسی فرموده بود .و پولس تصريح دارد که آن پاداش عظیم همانا جالل
خداست(روم.)2:5پسمالحظهمیکنیدکهشادیوفخرپولساززحماتخودمبینارزشواالی
جاللوبرتریخدابرایاوبودهاست .
سايررسوالننیزبههمیننحورفتارکردهاند،چنانکهدراعمال41:5میبینیمبعدازتحملتازيانه
” ازحضوراهلشوراشادخاطررفتندازآنروکهشايستهشمردهشدندکهبهخاطراسماورسوايی
بکشند“.شادمانیآنانبهرغموجودخطروآندردیکهبهواقعتحملمیکردند،برتریجاللخدارا
برتمامآنچهکهجهاندرخودداشتنشانمیداد .


تاراجاموالخودرانیزبهشادیمیپذيرفتید 
مسیحیانقرناولبادوستانزندانیخودهمدردیکرده،حتیتاراجاموالخودراباشادمانیو
طیبخاطرمیپذيرفتند:”زيراکهبااسیراننیزهمدردمیبوديدوتاراجاموالخودرانیزبهخوشی
میپذيرفتیدچوندانستیدخودشمارادرآسمانمالنیکوتروباقیاست“(عبرانیان.)34:11شادمانی
درتحملمصیبتهایگوناگونناشیازامیدبهپاداشیبزرگتراست.مسیحیاندعوتنشدهاندکهدر
زمانجفابابدخلقیورنجشزندگیکنند.آنهادعوتشدهاندتاشادمانباشند:”بهقدریکهشريک
زحمات مسیح هستید خشنود شويد“ (اول پطرس  .)13:4”ای برادران من وقتی که در تجربههای
گوناگونمبتالشويدکمالخوشیدانید“(يعقوب .)2:1

محبتخداارزشمندترازحیاتاست 
شالودهواساسشادمانیخللناپذيرمابرتریمحبتخدانسبتبهاينزندگیاست.”رحمتتو

[ایخداوند]ازحیاتنیکوتراست“(مزمور.)3:63لذايذاينزندگی”گذرا“هستند(عبرانیان.)25:11
سختیهاوزحماتآن”سبکولحظهای“میباشند(دومقرنتیان،)17:4امارحمتومحبتخداتا
ابداآلباداستواراست.شادیهایخداابدیوفارغازهردردورنجاست.”بهحضورتوکمالخوشی
استوبهدستراستتولذتهاتاابداآلباد“(مزمور .)11:16

شادمانیدررنجدرخشانترازشکرگزاریاست 
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کالمخدابهمامیگويدکهدرقبالبهرهمندیازنعماتومواهبالهی،میبايدباابرازقدردانیو
شکرگزاریخودبرنیکويیورحمتخداشهادتبدهیم(اولتیموتاوس.)3:4امادرنظربسیاریاز
مسیحیان،شکرگزاریتنهاراهجاللدادنخدادرزندگیمحسوبمیشود.خدابرایآنهانیکواست
چونبخششهاینیکوبهايشانمیدهد.بنابراينروششهادتدادندرموردخداازديدايشاناين
استکهازاودريافتکنیموسپسشکرگزارینمايیم .
اگرچهشکرگزاریبهخاطرآنچهکهداريمکامالدرستوبهحقاست،اماکتابمقدسبهدفعات
مارادعوتمی کندکهبهجایبیشتراندوختنبايدبیشترببخشايیم،وحتیاگرمحبتايجابکنددر
محرومیتبهسرببريم.قانونمشخصیدرکالمخداوجودنداردکهبهمابگويدچهموقعبايدمانند
آنجوانمتمولتمامدارايیخودراترککنیموچهزمانبايدمثلزکیبهبخشیدننیمیازاموال
خودبسندهنمايیم.اماآنچهدرعهدجديدبهوضوحديدهمیشودايناستکهشادمانیدرهنگامرنج
وزحمتونهشکرگزاریدرحینرفاهوآسايش،طريقیاستکهجاللمسیحراباتبلوربیشتری
آشکارمیسازد .
چهکسیمیتواندترديدداشتهباشدکهجاللمسیحبهروشیغیرازآنچهدراينآياتآمدهاست
میتواندآشکارگردد :
اماآنچهمراسودبودآنرابهخاطرمسیحزياندانستم.بلکههمهچیزرانیزبهسبب
فضیلتمعرفتخداوندخودمسیحعیسیزيانمیدانمکهبهخاطراوهمهچیزرازيان
کردموفضلهشمردمتامسیحرادريابم.(فیلپیان .)8-7:3
شما نمیتوانید ارزش شخص را با ابراز شادی از هدايای او نشان دهید .البته حقناشناسی و
ناسپاسیبهطورحتماثباتمیکندکهشخصبخشندهموردمحبتماقرارنگرفتهاست،اماقدردانیاز
بخششمبینارزشمندیهديهدهندهنیست.آنچهارزششخصراثابتمیکند،آمادگیقلبیاودر

چشمپوشیازتمامآنچیزهايیاستکهدراختیاردارد.بههمیندلیلاستکهرنجوزحمتنقشی

محوریدرماموريتکلیساايفامی کند.هدفماازخدمتايناستکهتماممردمازهرقوموملتو
زبانخدایحقیقیراپر ستشکنند.وپرستشخدابهمعنایارجنهادنبهاوفوقازهرچیزديگراز
جملهزندگیوحیاتاست.بسیاردشواراستکهزندگیمبتنیبرعشقورزیبهدنیابتواندمردمرابه

سویمحبتخداهدايتکند.خدادرزندگیخادمینخودرنجوزحمتراتعییننمودتاازاين
طريقآنهارا ازقیداسارتدنیابرهاند.وقتیشادیومحبتبعدازدلکندنازدنیابهبقایخوددر
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وجودماادامهدهد،آنگاهمیتوانیمباصداقتکاملوقدرتبهمردمدنیابگويیم:امیدشمابرخدا
باشد .

چگونهامیدبهخداديدهمیشود؟ 
پطرسازامیدیمرئیوقابلديدنصحبتمیکند:”پیوستهمستعدباشیدتاهرکهسببامیدیرا
کهداريدازشمابپرسداوراجوابدهید“(اولپطرس.)15:3چرامردمبايددرموردامیدماسؤال
کنند؟چگونهبايدزندگیکنیمتامردمرانسبتبهامیدخودکنجکاونمايیم؟اگرامنیتوشادیمادر
بارۀآيندههمانگونهبودکهدنیادرخصوصآيندۀخودمیانديشد،ديگرکسیدرموردآنسؤال
نمیکرد،چراکهچیزعجیبیدرامیدمانمیديد.آنچهپطرسمیگويدبهاينمعناستکهدنیاتفاوتی
رادرامیدمسیحیانمشاهدهمیکند.اينامیدنشأتگرفتهازامنیتمالیياقدرتيااوراقبهادار،خانه
وزمیننیست،بلکهناشیاز”امیدکاملآنفیضی[است]کهدرمکاشفۀعیسیمسیحبهشما عطا
خواهدشد“(اولپطرس .)13:1
بنابراينخدابرایآنکهماراازقیدامیدهایدنیویبرهاندوبهسوی”امیدمابهخدا“هدايتکند
(اولپطرس،)21:1رنجومرارترامقررفرمود.لهیبسوزانآتش امتحاناتبهمنظورازمیانبردن
نقاطاتکایزمینیماوپالودنطالیايمانماشعلهمیکشد(اولپطرس.)7:1”پسکسانینیزکهبر
حسبارادۀخدازحمتمیکشند،جانهایخودرادرنیکوکاریبهخالقامینبسپارند“(اولپطرس
.)19:4شادمانیمادرتحملرنجوزحماتبهخاطرمسیح،بیشازتمامارزشیکهبرایخزاينمادی
قايلهستیمخداراجاللمیدهد .

تحمل مشقت زمان جنگ به خاطر بشارت
عیسی ما را به سوی زندگی در شرايط زمان جنگ دعوت میکند که ارزش سادهزيستی آن به
خاطر نفس سادگی نیست ،بلکه منظور قناعتپیشگی زمان جنگ است که میتواند به توسعۀ
جهانشمولبشارتبینجامد.عیسیفرمود:”آنچهداريدبفروشیدوصدقهدهیدوکیسههابسازيدکه
کهنهنشودوگنجیراکهتلفنشوددرآسمان“(لوقا.)33:12”دوستانازمالبیانصافیبرایخود
پیدا کنید تا چون فانی گرديد شما را به خیمههای جاودانی بپذيرند“ (لوقا  .)9:16”پس شما طالب
مباشیدکهچهبخوريدياچهبیاشامیدومضطربمشويد.زيراکهامتهایجهانهمۀاينچیزهارا
میطلبند،لیکنپدرشمامیداندکهبهاينچیزهااحتیاجداريد.بلکهملکوتخداراطلبکنیدکه
جمیعاينچیزهابرایشماافزودهخواهدشد“(لوقا .)31-29:12
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نکتهاينجاستکهدرآمد 81/111دالريا 181/111دالردرماهالزاماً بهمعنایهزينهکردنتمامی
آننیست.خدامارادعوتکردهتامجرایفیضاوباشیمنهکوچهایبنبست.خطریکهامروزمارا
تهديدمیکندايناستکهفکرکنیمبايدمجرايیاندودشدهازطالباشیم!اماچنیننیست.شايدبتوانیم
مسباشیم.اصالمهمنیستکهچقدربخشندهوسخاوتمندهستیم،چونطالنمیتواندباعثشودکه
دنیافکرکندخدایمانیکوست.بلکهتصورخواهدکردکهطال،خدایمااست.واينبههیچوجه
خداراجاللنمیدهد .
اشتياق مهلک برای کسب ثروت
آرزویکسبثروت،آرزويیمهلکومرگباراست.جیحزیخادمالیشعبهجذامنعمانمبتالشد
چوننتوانستبروسوسۀپاداشمادیغلبهکند(دومپادشاهان.)27-26:5حنانیابهخاطرهوسپول
جانخودراازدستداد(اعمال.)6-5:5جوانثروتمندنتوانستواردملکوتشود(مرقس-22:11
.)23مردثروتمندیکهبدوناعتنابهالیعازرفقیردرمهمانیهایمجللخودسرگرمبود،عاقبتگرفتار
عذابآتششد(لوقا.)23:16پولسمیفرمايدکهآرزویکسبثروتمادی،عاملتباهیوهالکت
انساناست(اولتیموتاؤس .)9:6
هدفخداازبیاناينمطالبدرکالمش،ايجادحسنفرتوانزجاراز پولنیست،بلکهمی-
خواهد توجه و عالقۀما را به محبت خودش جلب کند تا او را دوست داشته باشیم .کیفر سنگین
پولدوستینشانتعالیوبرتریخدااست.وقتیطمعدرماشکلمیگیرد،بهواقعارجمندیخدارا

ايم.بههمیندلیلپولسطمعرابابتپرستیمعادلدانسته،میگويدخشمخدابرآننازل

تحقیرکرده
خواهدشد(کولسیان.)6-5:3 
”من پيراهن نداشتم“
برایمامردمآمريکادرکچرايیتحسینعیسیازکاربیوهزنیکه”ازاحتیاجخودتمامیمعیشت
خويشراانداخت“ (لوقا)4:21تقريبادشواراست.بهمنظورپیبردنبهمفهومروحانیاينکالم،
شايد الزمباشدکهازآمريکاخارجشده،بهجایديگریبرويم.استانفوردکِلیتصويرعینیاينمفهوم
رادرهايیتیمشاهدهکرد. 
کلیسابرنامۀجشنشکرگزاریراترتیبدادهبودوازتماممسیحیانخواستهشدهبودکهضمن
آوریشده،پاکتی
درمیانهدايایجمع 

شرکتدرآنجشن،هدايايیبهعنوانقربانیمحبتتقديمکنند.

حاوی13 دالرپولنقدوجودداشتکهازسویيکیازايماندارانبومیبهنامادموندهديهشدهبود.
آنمبلغپولمعادلدستمزدسهماهکاريکمردبود.شدتتعجبکِلیمشابهحیرتماازديدنيک
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فقرهچک 6111دالریدربینهدايایصبحيکشنبهدرآمريکابود!کِلیبهدنباليافتنادموندبههر
سونگاهکردامااثریازوینديد .
مدتیبعدکِلیاورادرحینکاردرمزرعهمالقاتنمودوازویدرخصوصهديۀآنشبسؤال
کرد.کلیمتوجهشدکهادموندبرایتقديمکردنآنمبلغبهخداونداسبخودرافروختهبود .پس
چراخودشدرجشنحضورنداشت؟ 
درابتداادموندازپاسخدادنبهاينسوالطفرهمیرفتامادرمقابلاصرارکلیگفت :
”آخرمنپیراهننداشتم“ 64.
بازنشستگی و بشارت
دوپديدهدرآمريکاهمزماندرحالشکلگیریهستند:يکیچالشگذشتنازهمهچیزخوددر

راه به انجام رسانیدن سهم خويش در تحقق ماموريت بزرگ است ،و ديگری جمعیت رو به رشد
”بازنشستگان“ 65استکهقلههایدرآمدرافتحکرده،اکنوندرسراشیبیبازنشستگیهستند.مسیحیان
دراينگروهسنیچگونهمیتواننددرتحققرويایخاصآمريکايینقشداشتهباشند؟آيااساساً اين
روياانطباقیباکتابمقدسدارد؟ 
رالفوينترمیپرسد”:درکدامقسمتازکتابمقدسچنینافرادی[بازنشستگان]ديدهمیشوند؟
آياموسیبازنشستهبود؟پولسچه؟ياپطرسويوحنا؟آيادرجريانجنگ،افسرانارتشبازنشسته
میشوند؟“66قبلازاينتوضیحدادمکهآزؤلدساندرزتازمانیکهدرسن91سالگیدارفاتیراوداع
گفت،بهنقاطمختلفجهانسفرمیکردوموعظهمینمود.اوازسن71سالگیتا89سالگیهرسال
يککتابرابهرشتهتحريردرآوردهبود .


 64نورم لوییس؛ آچنه خدا از ما میخواهد.
 65از  :992که اولنی ویرایش این کتاب اجنام شد یکی از هممرتین اسرتاتژیهای مطرح در پیرشفت و ارتقا خدمت مس یحی مترکز بر افراد میانسال و اس تفاده از آهنا
در راس تای تمکیل فرمان ماموریت بزرگ بوده است .خسنان پولس در اعامل  01:02برای هزاران نفر الهام خبش بوده است چنان که تصممی گرفتند به جای آنکه
زندگی خود را در زمنی گلف ای در حال ماهیگریی بهعنوان ”ابزنشس ته“ به هدر بدهند آن را وقف حتقق ماموریت بزرگ منایند .پولس میگوید”:لیکن این چزیها را به
هیچ میشامرم بلکه جان خود را عزیز منیدارم ات دور خود را به خویش به اجنام رسامن و آن خدمیت را که از خداوند عییس ایفتهام که به بشارت فیض خدا شهادت
دمه“.هجت کسب اطالع بیشرت به وب سایت  www.finishers.gospelcom.netمراجعه کنید.برانمۀ  finishersهجت جتهیزی منودن مس یحیان بزرگسال اب اطالعات و
چالشها هجت کشف فرصتهای خدمیت به شلک پاره وقت ای حیت بهعنوان شغل دوم طرایح شده است .آهنا در تبینی دید روحاین خود میگویندfinishers”:
برانمۀ اتمنی اطالعات الزم در راس تای پیوسنت مردم به خدا و غریت او برای جالل انم خودش در میان متام ملتهاست Boomers .ساملرتین و تعلمی ایفتهترین نسل
در  empty –nestersهستند و خواهند بود .این نسل ،پر جتربه ،اکر آزموده و ذخاخری ارزمشندی از اس تعدادها هستند .ما میتوانمی آهنا را چون گنجهایی گرانبها به
مس یح تقدمی کنمی ای آانن را از دست بدهمی“.
 66رالف وینرت؛ دام ابزنشس تگی.
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قدرت سيمون در  66سالگی ،چهار برابر بود
دويستسالقبل،چارلزسیمونشبانکلیسایتثلیثاقدسدرکمبريجبود.اونکتهایهرچند
دردناکاماعمیقازنگرشخدابهمقولۀ”بازنشستگی“خودفراگرفت.درسال1817بعدازبیستو
پنجسالخدمتدرکسوتشبانکلیسایتثلیثاقدس،سالمتجسمیاوروبهافولنهاد.ویبسیار
ضعیف شده بود و تصمیم داشت برای مدتی طوالنی از ادامۀ کار کنارهگیری کند .هندلی موول67
داستانزيبایآنچهراکهخداباسیمونانجامداد،اينگونهنقلکردهاست :
درطولسیزدهسالگذشتهنابسامانیهایگوناگونوشرايطناامیدکنندهایراپشتسر
گذاشتهبودواکنوندرآستانۀشصتسالگیقرارداشت،امابیآنکهکوچکتريننشانیاز
ناتوا نیجسمیدراوديدهشود،ناگهانتصمیمبهکنارهگیریازخدمتگرفت.ویعازم
اسکاتلند شد تا برای آخرين بار آنجا را ببیند ...در سال  ،1819رويدادی شگفتانگیز،
زندگیاشراعمیقامتحولساخت.خودمیگويدهنگامعبورازمرز”بهنحوملموسو

غیرقابلانکاریقوتمناحیاشددرستمانندآنزنیکهدامنردایخداوندمارالمس
کردهبود“.معجزهایعینیبدانگونهکهدرکالممرسوماستاتفاقنیفتاداماخواستو
مشیتالهیکامالًبرایاوآشکاروعیانبود .
اومی گفتقبلازآنکهتصمیمبهترکخدمتبگیرد،باخودعهدکردهبودکهتا
رسیدن به شصت سالگی مجدانه فعالیت کند و بعد از آن وارد سبت عمر خود
[بازنشستگی!]بشود.امااکنونبهنظرشمیرسیدکهخداوندوموالیاومیگويد:”تورا
بهحالخودتواگذاشتم،چونبهشدتباانديشۀرهاکردنکار،سرگرمبودی.واينک
بهمرحلهایرسیدهایکهباخودعهدکرده بودیودرتصمیمخودراسخهستی،امابه
عوضآنبايدقوتخودراتاواپسینساعتعمربهمنتقديمکنی.پسمندوبرابر،
سهبرابروحتیچهاربرابربهتوقوتتازهخواهمبخشیدتابلکهبهخاطرآنتصمیماز
منعذرخواهیکنی 68“.
بسیاری از مسیحیان نگاه خود را به ”سبت“ زندگی دوختهاند ــــ استراحت کردن ،تفريح،
مسافرتوامثالهمـــيعنیجانشینزمینیودنیویآسمان،چراکهزندگیبعدازمرگراباورندارند.
درذهنیتآناناينتفکرنقشبستهاستکهبايددرهمیندنیابهخودمانپاداشبدهیمچونسالهای
Handley Moule 67

 68هندیل .یس .یج .موول؛ چارلز س میون .مهچننی کتاب ریشههای بردابری :اس تقامت تزلزل انپذیر جان نیوتن ،چارلز س میون و ویلیام ویلربفورس اثر جان پایپر .و نزی
برای کسب اطالعات بیشرت در خصوص س میون میتوانید به وب سلیت  www.DesiringGod.orgمراجعه کنید.
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زيادی کار کردهايم .آرامی جاودانی و شادمانی بعد از مرگ در نظر آنها موضوعی نامربوط و
سرايیای بیش نیست .وه که مسیحیان نگاه خود را بر چه پاداش غريبی دوختهاند! بیست سال


ياوه
فراغتواستراحتدرحالیکهدربحبوحۀايامآخرکهپیامدهایآنمیلیونهاانسانرادربرخواهد
اند.چهراهتاسفباریاستبرایپاياندادنبهآخريندورمسابقه

گرفتکههنوزپیغامخدارانشنیده
ودرنهايتايستادندرحضورپادشاهیکهخودبهطريقیمتفاوتدورخويشرابهکمالرسانیده
است .
چرا مانند ريموند لول نباشيم؟
ريموند الل به سال  1235در خانوادهای سرشناس و صاحب نام از اهالی پالما واقع در جزيرۀ
مايورکا در اسپانیا ديده بهجهان گشود .زندگی او در ايام جوانی با بیبند و باری و عیاشی سپری
می شد،تااينکهپنجرويایآسمانیچناناورامتحولساختکهمابقیعمرخودراوقفمسیحکرد.

بهعنوانمبشرراهیکشورهایاسالمیدر
اودرابتدامَنِشراهبانراپیشهساخت،اماديرینپايیدکه  
شمالآفريقاشد.اوزبانعربیرابهخوبیآموختبهنحویکهدرسنهفتادونُهسالگیدراروپابه
تدريسآنمشغولشد .
شاگردانودوستاناوبهطورطبیعیانتظارداشتندکهویايامکهولترادرآرامشبه
مطالعهومصاحبتبااطرافیانبکذراند.امااللچنینآرزويینداشت.اومايلنبوددرمقام
معلميافیلسوفدارفانیراوداعگويد،بلکهآرزوداشتبهعنوانيکمبشرازدنیابرود.

شعاراللاينبود:”کسیکهحیاتداردنخواهدمُرد ...“.
در تامالت او میخوانیم ...”آه ای خداوند ،مردم در سنین کهولت با کاهش طبیعی
گرمایبدنوافزودهشدنسردی،آرزویمردندارند.امااگراينارادۀتوباشد،خادمت
آرزویمردنندارد.اگرتوبهمرگویارادهکردهایاوترجیحمیدهددرآتشمحبت
بمیرد “.
همانخطراتومشکالتیکهاورامجبورکردعلیرغممیلخودازجنوابازگردد،
مشوق وی برای انجام سفری ديگر به شمال آفريقا در  1314گرديد .”با وجود کاهش
طبیعیگرمایبدنوضعفدورانکهولت“،آتشمحبتواشتیاقاونهفقطسردنشده
بود ،بلکه فروزانتر شعله میکشید .وی نه تنها آرزوی تجديد ديدار با گروه کوچک
ايمانداراندرآفريقارا داشت،بلکهمشتاقبدستآوردنتاجافتخارشهادتبود.اوبا
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قلبیآکندهازاحساساتپرشوردر 14آگوستواردبوگیاشدوقريببهيکسالدر
میانحلقۀکوچکايماندارانخدمتکرد .
سرانجامخستهازتنهايیوانزواومشتاققرارگرفتندرصفشهیدانمسیح،يک
رابهعنوانهمانمردیکهيکباراوراازشهربیرون
روزواردبازاراصلیشهرشدوخود 
راندهبودندبهمردممعرفیکرد.عملکرداوشبیهايلیابودکهخودرابهسپاهاخابنشان
داد!اللدرمقابلجماعتايستادوبهآنهاهشداردادکهاگرهمچنانبهراههایخودادامه
دهند،خشموقهرخدابرايشاننازلخواهدشد.سپسبامحبتوبهزبانساده،حقايق
را برای ايشان بازگو نمود .عکسالعمل مردم دور از انتظار نبود .آنها با خشم و نفرتی
برانگیختهازتعصبوناتوانیدرپاسخدادنبهاو،برویهجومآوردندواورابهبیرون
ازشهرکشانیدند.درآنجاطبقحکميادستکمباموافقتپادشاه،ویراسنگسارکردند.

ايناتفاقدر31ژوئنسال1325رخداد 69.
هنگامیکهاللزندگیخودرادرراهمسلمانانشمالآفريقافداکرد،هشتادسالداشت.باقلبی
مشتاقبراینسلهایآيندهــــشکیبادرتحملمصايبوتشنگی عمیقبرایمالقاتبا مسیحو
جاللدادناودرمرگخود(يوحنا.)21:19نمیتواندرککردکهچراسربازانصلیبپیشازکسب
آخرينپیروزیوياواردشدنبهجشنتاجگذاری،مايلبهبازنشستگیهستند .
”تخفيف ويژه“ برای سفرهای بشارتی
من نمی گويمکهبايدبعداز شصتوپنج ياهفتادسالگیکماکانبهحرفهو شغلخودادامه
بدهیم ،بلکه میخواهم بگويم برای بسیاری از ما سن شصت و پنج سالگی میتواند گشايش فصل
جديدی در زندگی باشد .و اگر ما خود را با همان ”نیّت“ رنجهای نجاتدهنده مجهز کرده ،ذهن
خويشراباراههایبرتریوبرتریخدااشباعنمودهباشیم،آنگاهوقتوتوانخودرادراينفصل
پايانی خیلی متفاوتتر از زمانی که بخواهیم به دنبال سرنخ رويای آمريکايی برويم سرمايهگذاری
کردهايم .میلیونها انسان ”باز نشسته“ بايد برای انجام صدها کار مختلف در اقصی نقاط جهان به
خدمتگرفتهشوند.اماازسفربگويیم!وسايطنقلیهخودراپارککنیدواز تخفیفويژهو”بلیط
ارزانقیمت“استفادهکرده،بههرنقطهکهآژانسهاتعیینمیکنندپروازکنید.باشدکهامتیازدروکردن
محصولدرسرتاسرجهان،روشکسبمنفعتدرتمامايامعمرماباشد.”خجستهخواهیبودزيرا
ندارندکهتوراعوضدهندودرقیامتعادالن،بهتوجزاعطاخواهدشد“(لوقا .)14:14
 69ساموئل زومیر؛ رمیوند لول خنس تنی مبرش در میان مسلمنی.
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”به دست آدمخواران کشته خواهی شد“
يکبارديگربهسراغپیتونمیرويم.نقشۀمسافرتاوبهجزايردريایجنوبمورداعتراضبرخی
مسیحیانقرارگرفتکهبهاومیگفتند:”بهدستآدمخوارانکشتهخواهیشد“؛وپیتونپاسخداد :
برایمنتفاوتینداردکهبدنمخوراکآدمخوارانشودياکرمهایخاکی.درروزعظیم
رستاخیز ،جسم من نیز به سالمت جسم شما و به شباهت بدن منجیِ قیامکرده خواهد
بود 71.
وقتیدنیامیبیندکهمیلیونها”بازنشسته“مسیحیدرحالیکهبهآسمانچشمدوختهاند،آخرين
توانخودراباشادمانیوقفرسانیدنپیغامخدابهسايرينمیکنند،آنگاهبرتریوجاللخداخواهد
درخشید.جاللخدادرزندکیهایمجللواعیانیدرخششنخواهدداشت .
از انکار نفس سخن نگوييد
مسیحتمامیاعضایکلیسایخودرا،ازجوانترينتاپیرترينفرد،بهزندگیدرشرايطزمانجنگ
کند.اوبهصراحتوبدونپردهپوشیمیگويدکهگامنهادندر

حینانجامماموريتبزرگدعوتمی
اينمسیر،خالیازدردورنجنیست.لیکنمانمیخواهیمحرفیازانکارنفسدرمیانباشد.برایما
وجوداينهمهشهاداتمختلفاززحماتوعذابهايیکهمبشرينبهخاطرانجیلتحملکردهاند،
بسیار عجیباست.تقريبادرهمۀآنهاازتحملزيانهایسنگیندرعینشادیوافرسخنبهمیان
آمدهاست.آنانکهرنجبسیارکشیدهاند،اغلبازوجدوشادیعظیمدرفداکردنجانخودبرای
ديگرانصحبتمیکنند .
لوتیمونمیگويد:”بهيقینهیچشادیدراينجهانباشادینجاتدادن جانيکانسانقابل
قیاسنیست“.شروداِدیدرمورداِمیکارمايکلگفتهاست:”زندگیاينبانو،زيباترينوشادمانهترين
نمودايثاروفداکاریدرنوعخودبودکهمنديدهام“.ساموئلزويمربعدازپنجاهسالخدمت(واز
دستدادندوفرزندجوانخود)میگويد:”شادیعظیمآنبهسویمنبازمیگردد.چقدرخوشحال
میشدم اگر میتوانستم تمامی آن سالهای خدمت را دوباره تجديد کنم “.هادسون تیلور و ديويد
لیوينگستونهريکمیگفتند”:منکههیچفداکارینکردهام 71“.
درمیاناينمطالب،منآموختمکهراهمحبت،راهانکارنفسوراهشادمانیاست.ماخودراانکار
کنیمتاازقیدلذاتگناه،تجملگرايی،وخودخواهیرهاشويموقبلازهرچیز،ابتداملکوتخدا

می
 70جان .یج .پیتون.
 71جان پایپر؛ فراید جنگ علیه ذلت گرایی مس یحی.
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راطلبکنیم.مابهترينوبزرگترينخیروصالحرابرایديگرانمیخواهیم.ماجاللعظیممسیحرا
کنیموتعالیوبرتریاورابهعنوانبزرگترينگنجشادیوکفايتکاملخوداعالممی-

آشکارمی
نمايیم .
خداهنگامیدرماجاللمیيابدکهبیشازهرچیزديگررضايتوخرسندیخودرادراوبجويیم.و
برتریجاللخدازمانیبادرخششبیشترمتبلورخواهدشدکهباشادیورضايتخاطرزحماتو
رنجهایخدمتدرمحبتراتحملکنیم .
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بخشدوم




دربشارت،خدارابرترقراردهید 




ضرورتوماهیتمأموريت 
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فصل ۴



برتری مسيح در مقام واالترين
هدف ايمان نجاتبخش

کتابمقدسبرتفوقوبرتریخدادرخدمتبشارتتاکیدداردواينامرراازطريقمحوريت
دادنبهبرتریپسراو،عیسیمسیحتايیدکردهاست.حقیقتشکوهمندیکهدرعهدجديدمکشوف
شدهايناستکهاززمانتجسمپسرخدا،تمامابعادايماننجاتبخشتنهابراومتمرکزاست.اين

حقیقتدر”زمانهایجهالت“(اعمال)31:17مکشوفوشناختهشدهنبود.امااکنونبرمامکشوف

شدهکهمسیحمحوراصلیماموريتکلیسااست.هدفاينماموريت”اطاعتايماندرجمیعامتهابه
خاطراسماو“میباشد(رومیان.)5:1اينبُعدنوينیبودکهباآمدنمسیحآشکارشد.خداباقراردادن
مسیحدرمحوريتايمانآگاهانهونجاتبخش،ارادهکردکهاوراجاللبدهد .

طرح يک پرسش
در اين فصل میخواهیم به اين سوال کلی و متداول پاسخ بدهیم که آيا برتری مسیح به اين
معناست که تنها او راه نجات است؟ اين پرسش در بطن خود سه سوال ديگر را در برابر ما قرار
میدهدکههريکدرتبیینماهیتخدمتکلیسایعیسیمسیحبسیارحیاتیوسرنوشتسازهستند.

پاسخافرادمختلفدراينفصلدرنهايتبهپرسشاصلیمنتهیمیشود .

آياهرانسانیعذابدهشتناکخشمخداراتجربهخواهدکرد؟ 
بسیارندکسانیکهتاکیدمیکنندکهمسیحتنهاامیدبشريتاست،امامجازاتابدیناشیازايمان
نیاوردنبهاوراانکارمیکنند72.برخیادعادارندکههمگاننجاتخواهنديافتحتیکسانیکههرگز
اند.بهعنوانمثالواعظونويسندۀمعروفجورجمکدانلداگرچهدر

درموردمسیحچیزینشنیده
سالت1915ديدهازجهانفروبست،اماآثاراوکهدرسالهایاخیربهوفوردرآمريکاچاپومنتشر
 72هجت برریس بیشرت در خصوص احنراف اخری از اعتقاد اترخیی به دوزخ بهعنوان کیفر جاوداین منکرین خدا به این منبع مراجعه کنید” :سوالات همم در مورد هجمن“
اثر آجیت فرانندو ” /هجمن در حمامکه“ اثر رابرت پیرتسون ” /روایرویی مس یحیت اب پلورالیسم (کرثت گرایی) دیین“ اثر دی .ای .اکرسون ” /آن سوی خرب خوش:
چالشهای معارص در قبال آموزۀ عییس در ابرۀ هجمن“ اثر اری دیکسون ” /هجمن از دو دیدگاه“ اثر رابرت پیرتسون و ادوارد ویلیام فاج ” /هجمن زیر آتش“ اثر رابرت
پیرتسون و کریس مورگان.
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شدهاست،تاثیربسزايیبرتفکر يونیورسالیسم داشتهاست.اوجهنمرابه معنایکفارهکردنبرای
خويشتن 73و تقدس میدانست .از ديد او ،در جهنم عدالت خدا تمام گناهان نوع بشر را از میان
برمیداردوازاينطريقخداهرانسانیراواردجاللمیسازد.74همهنجاتخواهنديافتوجهنم

منزلگاهابدینیست .
برخینیزمیگويندازآنجاکههیچکسهنوزنجاتنیافتهاستپسمجازاتابدیدرکارنخواهد
بود چون آتش داوری خدا تمام منکرين مسیح را از بین خواهد برد بنابراين هیچ بیايمانی وجود
نخواهدداشتکهکیفرابدیراتجربهکند.جهنميکمکانابدیبرایمجازاتنیست،بلکههمان
نابودیوهالکتغیرايمانداراناست.اشخاصیچونکالرکپیناک،جاناستات،ادواردفاجوبرخی
ديگردراينمسیرحرکتمیکنند 75.
بنابراينپرسشمابايداينباشدکهآيااساساکیفرابدیوجوددارد؟آياممکناستکهشخصی
برایهمیشهازمسیحبريدهشودوعذابجاودانیناشیازخشمخداراتجربهکند؟ 

آياآنچهمسیحانجامدادبرایامروزماضروریاست؟ 
امروزهبسیارندکسانیکهمسیحرابهعنوانيگانهامیدبرایبشريتقبولندارند.آنهامیگويندکه

مسیحصرفاتدارکخدابرایمسیحیانبودهاست.امادرارتباطباسايرمذاهبروشهایديگریبرای
پذيرفتهشدندرحضورخداوتحصیلسعادت جاودانیوجوددارد.بنابراينآنچهمسیحانجامداد،
برایقاطبۀمسیحیانکاربرددارد،امابرایغیرمسیحیانهیچضرورتیندارد .
جانهیک،عالمالهیاتمسیحیدرخصوصتفاوتموجودمیانمذاهبمیگويد:”آنهاهمگی
برابر و موازی با يکديگرند .تنها در تاکیدات خاص خود با هم تفاوت دارند “.مسیحیت [در اين
Self-atonement 73

 74بهعنوان مثال به موعظۀ مک داندل اب مضمون ”عدالت“ در کتاب خلقت در مس یح به کوشش روالند حنی مراجعه کنید .او در خبشی از موعظۀ خود در آن کتاب
میگوید”:کیفر گناه به منظور اصالح و جربان است .خدا به حسب ذات حمبت خود ،گناه را جمازات میکند ات خملوقات خویش را برهاند .و به خاطر ذات عادل خود
گناه را از خلقت میزداید “.من در کتاب خودم به انم ”خش نودی خدا“ دیدگاه مک داندل را در خصوص عدالت الهیی ،خود جربان گری ،و یونیورسالیسم به طور
مبسوط مورد حتلیل و نقد قرار دادهام( .جان پایپر)
 75الکرک پیناک و دلوین براون؛ ”مخمصه الهیایت “.پیناک میگوید”:من ابور سنیت جمازات ابدی را به دلیل مالحظات تعصب آمزی الهیایت و انزجار اخالیق مورد سوال
قرار میدمه .گرایش من در ابتدا بسرت کتابمقدیس نداشت .منیتوامن بپذیرم که خدای حمبت خواس تار رجن و عذاب جاوداین مردمی است که در این زندگی فاین و
حمدود مرتکب گناه شدهاند ....اکنون زمان آن است که مس یحیان اوجنلیاکل قدم جلو گذاش ته و اعالم کنند که منظور از آموزۀ کتابمقدیس هجمن در واقع هالکت و
انبودی است نه عذاب جاوداین “.مهچننی به این منابع میتوانید مراجعه کنید” :نگرش رشطی“ مبحث چهار دیدگاه در مورد هجمن؛ اثر ویلیام کراکت ” /آتش سوزاننده“
اثر ادوارد ویلیام فاج ” /مباین اوجنلیاکل و پاخس جان اس تات“ اثر دیوید ادواردز که در خبشی از آن میخوانمی” :به حلاظ عاطفی مفهوم عذاب ابدی برای من قابل حتمل
نیست .منیدامن انسان چگونه میتواند اب این تفکر زندگی کند یبآنکه در زیر فشار آن در مه شکس ته نشود “.او سپس مباحث چهار گانهای را مطرح کرده و ادامه می-
دهد”:اشارات مس تقمی کتابمقدس به هالکت و انبودی و کیفر ابدی گناه ،یک ابور سنیت به منظور گردن هنادن به اقندار کتابمقدس است ....من در این خصوص
نگریش جزم اندیش ای تعصب آمزی ندارم بلکه اب قید احتیاط به آن نزدیک میشوم .اما از گفتگوی رصحی و روشن میان اوجنلیاکلها در این خصوص بر مبنای کتاب-
مقدس حامیت میکمن .مهچننی اعتقاد دارم که هالکت متامی رشیران را دست مک بهعنوان یک تناوب کتابمقدیس ابید در دیدگاه خود نسبت به کیفر ابدی حلاظ کنمی“.
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ديدگاه]،يکباوربرترنیستبلکهصرفايکیازروشهاینجاتورستگاریمیباشد.مانبايدبه
دنبال يک مذهب واحد جهانی باشیم بلکه بايد چشم به روزی داشته باشیم که ”روح وحدت
بینالفرقهای ،مسیحیت کنونی را عمیقا متحول کرده ،به نحو فزايندهای بر ساير مذاهب جهان تاثیر

بگذارد76“. 
اينبدان معناستکهبايدبپرسیمآياآنچه مسیح انجامداد،تدارکخدابرای نجات ابدیبوده
است،برایتمامانسانهاونهفقطمسیحیان؟ 

آياايمانداشتنآگاهانهبهمسیحضروریاست؟ 
برخیاز مبشريناظهارمیدارندکهبهطور دقیقوصريح نمیدانندآياايمان آگاهانهبه مسیح
سايريننیزبدونانکارکردنواقعیتداورینهايیوضرورتکارنجاتبخش

ضرورتداردياخیر؟77
مسیح،میگويند:”آری ،مسیحيگانهامیدبشريتاست ،امادرعینحالکسانیراکههرگزچیزیدر
بهعنوانمثال
بارۀاونشنیدهاند،ازطريقايمانیکهمسیحهیچاعتراضیبداننداردنجاتخواهدداد“. 
میالرداريکسوننمايندۀبرخیازاونجلیکالهايی78استکهمشابههمینبحثرادرارتباطبامقدسین
عهدعتیق مطرحمیکنند .آنها میگويند برخی افراد که بشارت را نشنیدهاند،ممکن است ”بی آنکه
اعتقادآگاهانهوتوامباشناختازمفهومنامعیسیداشتهباشندازمواهبمرگاوبرخورداربشوند 79“.
 76جان هیک؛ ”هر راهی را که انسان برگزیند از آ ِن من است “.حبیث پریامون مس یحیت و سایر مذاهب .هیک گفتار خود را در کتاب مذکور اب نقل عباریت از هباودا
گیتا [کتاب مذهیب هندوییسم( .مرتمج)] به پااین میبرد”:به هر طریقی که انسان به من تقرب جوید او را میپذیرم چرا که حیت اگر راههای جانیب ا برگزیند ،مهه از آ ِن
من هستند “.به منظور برریس افاکر هیک و نزی پاخس مس تدل در قبال آن به این منابع مراجعه کنید” :صدای انهامهنگ؛ نقدی بر پلورالیسم دیین و مسالۀ حقیقت“
اثر هارودل نتلند ” /روایرویی اب پلورالیسم دیین “.اثر دانرز گراو  /جان ِپری  ،منشی سازمان لکیسای هجاین و بشارت وابس ته به سازمان وحدت لکیساهای اصالح
شده در لندن به سال  :918نوشت” :ما فرا خوانده شدهامی که به عییس مس یح امیان بیاورمی .این امیان تبلور عیین اعامتد خشص به خدا ،تسلمی بودن به اهداف او و
تقدمی کردن خود به درگاه اوست .چننی امیاین را در میان پریوان سایر مذاهب شاهد بودهام و منیتوامن ابور کمن که آهنا از ملکوت خدا به دور هستند .هامنطور که دکرت
اس تاریک مینویسد ...’:مردم به خاطر حصت آموزههای اعتقادی خود داوری منیشوند بلکه به خاطر امیان خویش مورد قضاوت قرار میگریند.افرادی که در روز
داوری وارد ملکوت خدا میشوند کساین هستند که اب امیان به حمبت خدا ،دیگران را حمبت میکنند ‘“ .این قسمت به نقل از نرشیۀ International Review of
 Missionشامره  096اکترب  :918آورده شده است.
” 77مباین اوجنلیاکل“ دیوید ادواردز .مثال جان اس تات میگوید”:من اعتقاد دارم که اکرث مس یحیان پاخس روش ین برای این پرسش ندارند ....حقیقت این است که خدا
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 که هرگز پیغام
اجنیل را نشنیدهاند رفتار خواهد کرد “.منابع دیگر عبارتند از:
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.
 78کتاب ”آهنا هیچ تقصریی ندارند “.از  Crocket & Sigountosشامل بریخ نقل قولها از اوجنلیاکلهای است که معتقد هستند کساین که هرگز بشارت را
نشنیدهاند در واقع از طریق ماکشفۀ عام خدا رس تگار خواهند شد .اس تنتاج آهنا از این قرار است”:کساین که پیغام اجنیل را شنیده و آم را رد کردهاند جزو هالکنی می-
ابش ند .کساین که نور ماکشفه عام بر ایشان اتبیده است ابید از بتهای ُمرده خود دست بکش ند و به سوی خدای زنده ابزگشت کنند (اول تسالونیکیان .)9::
ماکشفۀ عام موجب میشود که عقاید رشک آمزی خود را ترک کنند اما به جنات قطعی آانن مکک منیکند“.در پاخس به این دیدگاه میتوانید به کتاب ”اعالم حقیقت در
حمبت“ اثر آجیت فرانندو مراجعه کنید.
 79میالرد اریکسون ماکشفۀ عام خدا در طبیعت را به نقل از فصول اول و دوم رومیان و نزی ابب  :2آیۀ  :1هامن رساهل مبنای حبث خود قرار داده است .عنارص
اصیل ”پیغام اجنیل“ در طبیعت عبارتند از ): :اعتقاد به یک خدای قادر و نیکو )0 .اعتقاد به اینکه انسان موظف به اطاعت اکمل از احاکم این خدا میابشد)2 .
آگاهی از این حقیقت که او قادر به اطاعت اکمل از معیارهای خدا نیست و به مهنی علت مقرص و حمکوم میابشد )1 .تشخیص این واقعیت که خود او منیتواند برای
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بنابراين بايد صريح و روشن ،اين سوال را مطرح کنیم :آيا اساسا ضرورتی دارد که انسانها به
خاطررسیدنبهنجاتورستگاریابدیدرموردمسیحبشنوند؟وآياامروزکسیمیتوانددرنتیجۀ
کارمسیحنجاتبیابدباوجودیکههرگزفرصتشنیدندرمورداورانداشتهاست؟ 
پس مالحظه میکنید که وقتی ما سوال میکنیم که ”آيا عیسی مسیح يگانه امید بشريت برای
رستگاریاست؟“درواقعسهپرسشرامطرحکردهايم :
 .1آياهرانسانیعذابدهشتناکخشمخداراتجربهخواهدکرد؟
 .2آياکارمسیحروشضروریخدادرتدارکنجاتابدیاست؟
 .3آياالزماستکهمردمحتمادرموردمسیحبشنوندتابتوانندنجاتيابند؟
احساس فوريت
پاسخکتابمقدسبههريکازسؤاالتسهگانۀفوقبسیارمهموسرنوشتسازاستچراکهدر
هر مورد يک پاسخ منفی ممکن است رشته احساس فوريت در امر بشارت را از میان ببرد.
اونجلیکال هايیماننداريکسونتمايلیبهقطعايناحساسفوريتندارندوديدگاهايشانبههیچوجه

بانگرشهیکيامکدانلددريکرديفطبقهبندینمیشود.آنهابهجایتاکیدبرلزومموعظهدر

رمهم،اصراردارندکهنجاتورستگاریهرانسانیرامیتوان

بارۀمسیحبهعنوانيکاولويتبسیا

جداازمبحثشنیدندرموردمسیحانتظارداشت .
بههرحالهنگامیکهشخصباورداردکهشنیدنپیغامانجیلتنهاامیدبرایرهايیازکیفرنهايی
گناهوزيستندرشادیابدیجاللفیضخدااست،ديدگاههایمتفاوتیدرخصوصضرورتآن
وجوددارد .اما ادعایويلیامکراکتوجیمز سیگونتوسکهمیگويند”مسیحیتلويحی“ (کسیکه
بدونشنیدندرموردمسیحوبهصرفمکاشفۀعامنجاتيافتهاست)بايدعمال”انگیزۀخودرا“برای

جربان ای فدیه کردن این گناه چزیی به خدا تقدمی مناید )8 .امیان داشنت به رحامنیت خدا و اینکه او مهۀ کساین که خود را به رمحت او میس پارند میپذیرد و مورد
آمرزش قرار میدهد .بنابراین کیس که به این مواهب امیان دارد و بر اساس آن معل میکند آای از معل فدیه کنندۀ خدا حمروم خواهد بود و از مواهب مرگ مس یح،
چه از جزییات آن آگاه ابش ند و چه نباش ند برخوردار خنواهد شد؟ این امر به احامتل زاید در مورد امیانداران عهد عتیق صدق میکرده است ....اگر چننی ابشد و اگر
هیوداین عهد عتیق به خاطر حماسن اخالیق انیش از اجنیل مس یحیان اما بدون حمتوا و مضمون آن توانس تهاند وارث جنات گردند آای منیتوان این اصل را تعممی داد؟ آای
بر اساس مهنی اصل منیتوان گفت کساین که از زمان مس یح به اینطرف هیچگاه فرصت شنیدن پیغام اجنیل را بهعنوان ماکشفۀ خاص خدا نداش تهاند مشمول جنات
خواهند شد؟ در چه زمینۀ دیگری آهنا میتوانستند در قبال برخورداری ای عدم برخورداری از جنات ،عادالنه مس ئول قلمداد بشوند؟“ او در اینجا اب قید احتیاط
حرکت کرده است چون ادامه میدهد”:آچنه پولس در رساهل به رومیان میگوید بس یار اندک و اناکیف است اما به هر حال بر یک معرفت جناتخبش از خدا بر اساس
رصفا ماکشفۀ عام او در طبیعت حصه میگذارد“.میالرد اریکسون؛ ه نقل از ” Evangelical Mission Quartelyآای برای کساین که هرگز نشنیدهاند امیدی
هست؟ بهل ،اما “....شامره  0آوریل  . :918ای .اچ .اسرتانگ در مهنی راس تا میگوید”:آندس ته از مرشکنی و خدا انش ناساین که جنات ایفتهاند میابید به مهنی روش
[مانند پاترایرخهای عهد عتیق] بهعنوان گناهاکراین یب پناه و یب ایور خویشنت را تسلمی نقشۀ رمحت خدا که هر چند مبهم اما در طبیعت سایه انداخته است تسلمی
کرده و جنات ایفته ابش ند “.این دیدگاه اب نگرش متٲهل برجس ته چارلز هاج منافات دارد که میگفت رصفا از طریق شنیدن ای خواندن الکم خدا است که دعوت به
جنات ،موثر واقع میشود .الهیات نظاممند .جدل دوم.
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بشارت دادن افزايش بدهد ،طنین حقیقت نیست .آنها میگويند اين نوگرويدگانِ بشارتناشنیده،
”مشتاقانهدرانتظارشنیدن[دربارهخدا]هستند“.واگرماقصدداريمبهآنهادسترسیپیداکنیم،”يک
کلیسایقویالزماستتاخداراجاللبدهدوبشارترابههمسايگانغیرمسیحیخودبرساند81“.
امامننمیتوانمازبیانايننکتهصرفنظرکنمکهادعایآنهاصرفاتالشیبیهودهبرایقویجلوهدادن
يکديدگاهضعیفاست.چهاگرمردمبتوانندبدوننیازبهشنیدندربارۀمسیح،نجاتپیداکنندپس
ضرورتبشارت،ديگرلزومینخواهدداشت .
بنابراينباتوجهبهسواالت سهگانۀفوق،بايدگفتکههنوزمطالببیشتریوجوددارد.بايد
اذعان داشتکهمهم تريننکتهدراين میان،تمايلمابهحفظضرورتبشارتنیست،بلکهدست
يافتنپاسخاينسوالاستکهکتابمقدسدراينخصوصچهتعلیمیمیدهد؟ 
هدفمندراينجامراجعهبهدادههایکتابمقدسیاست.ازديدمنسواالتسهگانۀموردبحث
مابايدپاسخیمثبتداشتهباشند.منامیدوارمبتوانماثباتکنمکهعیسیمسیحتنهاامیدبشريتبرای
رستگاریونجاتاست.بدينمنظورسهدستهازمتونکالمخداراکهارتباطمستقیمباسؤاالتسه
گانهدارندسرلوحهقراردادهام.برخیاظهارنظرهانیزهمچنانهمراهماخواهندبود .
عذاب ابدی جهنم
وبسیاریازآنانیکهدرخاکزمینخوابیدهاندبیدارخواهندشد،امااينانبهجهتحیات
جاودانیوآنانبهجهتخجالتوحقارتجاودانی.(دانیال )2:12
کامالًدرستاستکهواژۀعبریolamهموارهمعنای”جاودانی“ندارد،امابهنظرمیرسدکهدر
اين متن همین کار برد را دارد چرا که به يک انفکاک قطعی میان شادی و خجالت بعد از مرگ و
رستاخیز اشاره دارد .چنانکه حیات جاودانی وجود دارد ،همانطور خجالت و حقارت جاودانی نیز
وجوددارد .
”اوغربالخودرادردستداردوخرمنخودرانیکوپاککردهگندمخويشرادرانبارذخیره
خواهدنمود،ولیکاهرادرآتشیکهخاموشینمیپذيردخواهدسوزانید“(متی12:3/لوقا.)17:3اين
سخنانيحییتعمیددهندهدراشارهبهداوریعیسیدرپايانجهاناست.عبارت”آتشیکهخاموشی
نمیپذيرد“ اشاره به لهیبسوزانی است که هرگز خاموش نمیشود و بنابراين يک عذاب بی پايان
خواهدبود.اينحقیقتدرانجیلمرقس48-43:9موردتاکیدقرارگرفتهاست :

 80کراکت و  sigountos؛ ”آهنا هیچ تقصریی ندارند“.
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پسهرگاهدستتتورابلغزاندآنراببُرزيراتورابهتراستکهشلداخلحیاتشویاز
اينکهبادودستواردجهنمگردی،درآتشیکهخاموشینپذيرد،جايیکهکِرمايشاننمیرد
وآتش،خاموشینپذيرد.وهرگاهپايتتورابلغزاندقطعشکنزيراتورامفیدتراستکه
لنگداخلحیاتشویازآنکهبادوپابهجهنمافکندهشوی،درآتشیکهخاموشینپذيرد،
آنجايیکهکِرمايشاننمیردوآتشخاموشنشود.وهرگاهچشمتو،تورالغزشدهدقلعش
کنزيراتورابهتراستکهبايکچشمداخلملکوتخداشوی،ازآنکهبادوچشمدر
آتشجهنمانداختهشوی،جايیکهکِرمايشاننمیردوآتشخاموشینیابد .
دراينجاعبارت”آتشیکهخاموشینپذيرد“آشکارابهجهنماشارهداردوآخرينآيهازخجلتو
عذاب بیپايان کسانی حکايت دارد که به آنجا وارد میشوند (”کِرم ايشان نمیرد“) .اگر هالکت و
نابودی(تعلیمکسانیکهمیگويندزندگیبعدازمرگ،بعدازيکدورۀکوتاهمجازاتدرجهنمبه
پايان میرسد )81در اين آيات ديده میشد ،پس چرا مکرر بر آتشی که خاموش نشود و کِرمی که
نمیمیردتأکیدشدهاست؟جاناستاتدرتالشبرایگريزازاينپرسشمیگويدکِرمايشاننخواهد

مُردو آتشخاموشنخواهدشد”تازمانیکهمجازاتاعمال شريرانۀ ايشانبهپايانبرسد 82“.اين
شرطياقیدالزمدرمتنانجیلديدهنمیشود.بلکهدورانابدیبرایاينامردرمتی 8:18تاکیدشده
است:”پساگردستتياپايتتورابلغزاندآنراقطعکردهازخوددورانداززيراتورابهتراستکه
لنگياشلداخلحیاتشویازآنکهبادودستيادوپادرنارِجاودانیافکندهشوی “.
دراينجامیبینیمکهاينآتشنهفقطخاموشینمیپذيرد،بلکه”جاودانی“نیزمیباشد.درواقع
اينآتشصرفايکآتشتطهیرکننده(کهبرخیباتکیهبرلغت aionionچنینتفسیرمیکنند)در
عصرآينده،بهنحویکهدرسخنانمتعاقبعیسی،بهويژهدرخصوصگناهنابخشودنیديدهمیشود،
نیست(متی32-31:12/لوقا.)11:12”وازقاتالنجسمکهقادربرکشتنروحنیاندبیممکنیدبلکه
ازاوبترسیدکهقادراستبرهالککردنروحوجسمرانیزدرجهنم“(متی 28:11/همچنینلوقا
.)5-4:12”هالککردن“ دراينجابهقطعیتيانهايیبودناشارهدارد،لیکنبهمعنایمحوکردنيا
نابود ساختن نیست .لغت يونانی  apollymiاغلب به مفهوم ”خرابی“ يا ”از دست دادن“ و ”تلف
شدن“يا”دستکشیدن“میباشد(متی25:8؛17:9؛6:11؛.)14:12امامفهومنابودی[موردنظرپیناک
ومکمَستر/م]رانمیرساند،بلکهحکايتازهالکتابدیدارد(دومتسالومیکیان .)9:1
 81الکرک پیناک و مک َمسرت میگویند ”آتش داوری خدا ،هالاکن را انبود خواهد کرد  ....خدا رشیران را برمنیخزیاند ات ایشان را به عذاب ابدی ،شکنجه بدهد بلکه
داوری خود را بر رشیران اعالم و آانن را حمکوم به انبودی میکند که این موت اثین است “.نرشیه  02 Christianity Todayمارس :911
82دیوید ادوارز؛ مباین اوجنلیاکل.
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”پساصحابطرفچپراگويد:ایملعونانازمندورشويد،درآتشجاودانیکهبرایابلیس
و فرشتگان او مهیا شده است ...و ايشان در عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادالن در حیات
جاودانی“ (متی 41:25و .)46آتش جاودانی مترادف عذاب جاودانی است که در نقطۀ مقابل حیات
جاودانی قرار دارد .اگر بگويیم ”حیات جاودانی“ صرفا به سطحی از حیات بدونجنبۀ ابدی اشاره
دارد ،حق مطلب را ادا نکردهايم 83.بنابراين اگر بگويیم ”کیفر ابدی“ هیچ اشارهای به دوران ابديت
ندارد،ازحقیقتفاصلهگرفتهايم.چنانکهلئونموريسمیگويد:”نمیتوانبهسادگیگفتکهعاقبت
شريرانکمترازابدیبودنفرجامايمانداراناست 84“.
نهفقطاين،بلکهوقتیمتنرابامکاشفه11:21مقايسهمیکنیم،مقولۀعذابآگاهانۀابدیباقوت
بیشتریجلوهگرمیشود.بهمتی 41:25مراجعهمیکنیمکهدرآنجابهبزهاگفتهمیشود:”ایملعونان
ازمندورشويددرآتشجاودانیکهبرایابلیسوفرشتگاناومهیاشدهاست“.ايندقیقاً مطابقبا
متنمکاشفه 11:21دربیانتقديرنهايیابلیساست،شرايطیکهآشکارا ازيکعذابآگاهانهخبر
میدهد .
”هرآينهپسرانسانبههمانطورکهدربارۀاومکتوباسترحلتمیکند،لیکنوایبرآنکسی
کهپسرانسانبدستاوتسلیمشود.آنشخصرابهتربودیکهتولدنیافتی“(متی.)24:26اگريهودا
برایجاللنهايیمقدرشدهبود(چنانکهيونیورسالیسممیگويد)ياحتیبراینابودی(معتقدينبه
نابودی کامل) پس چرا گفته شده که بهتر بود هرگز متولد نمیشد؟ .85در يوحنا  12:17از يهودا با
عنوان”پسرهالکت“يادشدهاستکهباواژۀ”هالک“درمتی28:11مرتبطمیباشد .
”هرکهبهروحالقدسکفرگويدتابهابدآمرزيدهنشود،بلکهمستحقعذابجاودانیبوَد“(مرقس
 .)29:3”هر که بر خالف پسر انسان سخنی گويد آمرزيده شود ،اما کسی که بر خالف روحالقدس
گويددراينعالمودرعالمآيندههرگزآمرزيدهنخواهدشد“.(متی.)32:12اين سخنان،مغايرباآن
ديدگاهیهستندکهمیگويدافرادگناهکاربعدازتحمليکدورهرنجوعذابدرجهنم،سرانجام
 83اساکت مک انیت اب نگریش وس یعتر نسبت به دیدگاههای متاخر (مانند جان اس تات) به میت  16:08نگریس ته است و انبودی را بهعنوان پیامد ابدی انراس یت
میبیند .نتیجه گریی او از ان قرار است”:واژۀ جاوداین در میت  16:08اب عرص آینده در ارتباط است .خصوصیت مامتیز کنندۀ آن عرص در قبال عرص حارض ،ابدی،
یب پااین و زمانبندی انحمدود آن است .به احامتل بس یار قوی معنای میت  16:08این است که هامن گونه که زیسنت در حضور خدا برای عادالن زمانبندی انحمدود دارد
جمازات گناه و رد کردن مس یح نزی زمانبندی انحمدود دارد  ....آخرین مرحهل برای رشیران ،عذاب آگاهانه و جاوداین است “.نقل از کتاب ”آهنا هیچ تقصریی ندارند“
صفحه :81
 84لئون موریس” ،حصاد هولناک“ در  01 Christianity todayمارس :99:
 85ادواردز؛ ”مباین اوجنلیاکل“ در صفحه  2:1این کتاب جان اس تات میگوید”:به یقنی ابید بگویمی این دور ماندن از خدا (او را هبرت میبود که تودل نیافیت .مرقس
 )0:::1واقعهای بس یار وحشتناک و تبعیدی مداوم است“.اما توضیح منیدهد که چرا انساین که ات هفتاد سالگی به خرس ندی میخورد ،مینوشد و زندگی میکند
انگهان و بدون هیچ آگاهی میگوید که هبرت بود که هیچگاه موجودیت منیایفت؟
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آمرزيده شده و بهملکوتوارد خواهند شد .متی میگويد در عالم آينده هیچ بخشايشی برای گناه
نابخشودنیوجودنداردومرقسازآنبهعنوانگناهیکهتابهابدآمرزيدهنشوديادکردهاستکه

نشانمیدهدلغت”ابد“يا”جاودانی“براستیيکواژۀدنیویدربیانيکدورانبیپاياناستونه
اشارهبهيکدورهمحدوددرعالمآينده .
”وعالوهبراين،درمیانماوشماورطۀعظیمیاستچنانچهآنانیکهمیخواهندازاينجابهنزد
شماعبورکنند،نمیتوانندونشینندگانآنجانزدماتوانندگذشت“ (لوقا.)26:16اينهاسخنانابراهیم
استکهدرآسمانباآنمردثروتمنددرجهانارواح()hadesگفتگومیکند.نکتهمهمايناستکه
رنجوعذابآنمکانراگريزینیست.هیچراهیبرایخارجشدنازآنجاوجودندارد .
که[خدا]بههرکسبرحسباعمالشجزاخواهدداد؛امابهآنانیکهباصبردراعمالنیکو
طالب جالل و اکرام و بقايند ،حیات جاودانی را؛ و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی
نمیکنندبلکهمطیعناراستیمیباشند،خشموغضبرا.(رومیان )8-6:2

اينمتنبسیارمهماستچراکهخشموغضبدوجنبۀمتناوب”حیاتجاودانی“هستند.بهنظر
میرسدکهخشموغضبهمانندحیاتازبُعد”جاودانگی“ياابديتبرخوردارمیباشد.کهايشانبه
قصاص هالکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و قوت جالل او هنگامی که آيد تا در
مقدسانخودجالليابدودرهمۀايماندارانازاوتعجبکنند.(دومتسالونیکیان )11-9:1
واژۀ”هالکت“دراينجاهمانلغت()olethrosدراولقرنتیان5:5واولتیموتاؤس9:6میباشد.
تصويرموجودنشانیازاِمْحاونابودیندارد،بلکهحاکیازتباهیوهالکتحیاتانسانبهدوراز
حضورخدابرایابديتاست .
بنابراينازکالمابتدایمسیحدرگذشتهبهسویکمالسبقتجويیموبارديگربنیادتوبهاز

اعمالمردهبهخداننهیموتعلیمتعمیدهاونهادندستهاوقیامتمردگانوداوریجاودانی
را.(عبرانیان )2-1:6
اينهادرضیافتهایمحبتانۀشماصخرههاهستند...وامواججوشیدۀدرياکهرسوايیخودرا
مثلکفبرمیآورندوستارگان آوارههستندکهبرایايشانتاريکیظلمتجاودانی مقرر
است.(يهودا )13-12
و دود عذاب ايشان تا ابداآلباد باال میرود .پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش
میکنندوهرکهنشاناسماوراپذيرد،شبانهروزآرامیندارد.(مکاشفه )11:14
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درزبانيونانیبرایبیانابديتوجاودانگی،هیچواژهای رساترو محکمتر از  eis aionas
 aiononيا ”ابداآلباد“ وجود ندارد .”و بار ديگر گفتند هللويا و دودش تا ابداآلباد باال میرود“
(مکاشفه.)3:19”وابلیسکهايشانراگمراهمیکند،بهدرياچۀآتشوکبريتانداختهشدجايیکه
وحشونبیکاذبهستندوايشانتاابداآلبادشبانهروزعذابخواهندکشید“(مکاشفه.)11:21و
همینواژهبايکتأکیدقویتربرتداومپیوستهوبیوقفۀابديتاشارهمیکند: eis tous aionas
 ton aiononبهمعنای”تاهمیشهوهمیشه“ياهمان”ابداآلباد“.جاناستاتکوشیدهتابهنحویاز
منظورآشکارعذابجاودانیدرياچۀآتشبگريزد.اومیگويدکهمتنمکاشفه11:21بهوحشونبی
کاذباشارهدارد”کهنمادانسانهانیستندبلکهمعرفصوَرگوناگوندشمنیوخصومتدنیابرعلیه
خدامیباشند.وآنهابهلحاظماهیتوجودیخودنمیتواننددردراتجربهکنند 86“.
اما استات چندان دقیق به موضوع نگاه نکرده است ،چرا که چند آيه بعد در مکاشفه 15:21
میگويد:” وهرکه(نهفقطوحشونبیکاذب)کهدردفترحیات،مکتوبيافتنشد،بهدرياچۀ

آتش افکنده گرديد “.همچنین مکاشفه  8:21نیز از انسانهای گناهکاری ياد کرده است که ”نصیب
ايشان در درياچۀ افروخته شده به آتش و کبريت خواهد بود .اين است موت ثانی “.عذابی که ”تا
ابداآلباد“درمکاشفه 11-9:14ازآنيادشدهاستتصريحبهعذابافرادانسانیبا”آتشوکبريت“
دارد که همان عذاب ”درياچۀ افروخته شده به آتش و کبريت“ در  8:21میباشد .به عبارت ديگر،
نگرد،چشماندازیيکسويهومتعلقبهوحشونبیکاذبو

”درياچۀآتش“بدانگونهکهاستاتمی
مرگوعالمارواح(مکاشفه)13:21نیست،بلکهمکاننهايیانسانهایبیايمانوگناهکارنیزمیباشد
(مکاشفه 11-11:14/ 15:21/،)8:21وباقطعیتنشانمیدهدکهافرادبیايمانعذابجاودانیرا
تجربهخواهندکرد 87.

 86هامن منبع.
 87جان 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 بهعنوان یک
برادر ،الهیدان ،و ش بان به مشورت و رایزین پرداختهام .و در اینجا میخوامه یب غرض و منصفانه چشم انداز او را در انمهای که به اترخی اول مارس  :992برای من
نوش ته است در اختیار شام بگذارم .او چننی نوش ته است” :منیتوامن بگومی نظر تو در مورد مطالیب که من در کتاب مباین اوجنلیاکل نوش تهام منصفانه بوده است....
بهعنوان مثال من متام آایت ’جاوداین‘ و ’خامویش نپذیرد‘ را که تو نقل قول کردهای قوای اتیید میکمن و به ’کیفر ابدی‘ اعتقاد دارم .اما ماهیت این کیفر مورد حبث من
است و نه ابدی بودن آن .تو این موضوع را روشن نکردهای .مهچننی من به وجود عذاب چنان که در روایت الیعازر فقری دیده میشود و ’گریه و فشار دندان بر
دندان‘ اعتقاد دارم .فکر میکمن به اندازۀ تو یقنی دارم که ’افتادن به دس تهای خدای زنده چزیی هولناک است ‘.اما آچنه برای من اجیاد مشلک میکند رویش است که
تو در نقل قولهای خودت از الکم خدا بهعنوان رضبۀ پااین دهنده اختاذ میکین در حایل که ابید شقوق دیگر تفسری را نزی حلاظ منایی .من فکر میکمن تو زایدی جزم
اندیش هس یت .هامن طور که در انمۀ قبیل خود متذکر شدم تو هیچ جایی برای ندامن گرایی متواضعانه ابیق منیگذاری .در حایل که خدا مهه چزی را به آن وضوح و
سادگی که تو بیان میکین مکشوف نکرده است “.من در انمههای قبیل خود برای دکرت اس تات خاطر نشان کرده بودم که نگرش نه چندان مثبت من به ’ندامن گرایی‘
و ’احتیاط پیشگی توام اب تردید‘ متاثر از درایی نس بیت ابوری است که من سعی دارم در آن هجت اییب کمن .چه در داخل لکیسا و چه در خارج آن .من به هیچ
عنوان منیخوامه ابعث اکراه در ایدگریی الکم خدا ابمش و ای برحنوۀ برداشت از آن پرتویی جدید بتاابمن .اما تشخیص من از بامیری زمان ما مرا وامیدارد ات مکرت به ’ندامن
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جهنميکواقعیتهولناکاست.گفتههایسطحیدرموردآناثباتمیکندکهماوحشتناکبودن
آنراجدیتلقینکردهايم.منمیدانمکههیچکسدرموردهولناکیجهنممبالغهنکردهاست.مابه
ندرت میتوانیم بر تصوير هراسانگیزی که عیسی ارائه کرده است سبقت بجويیم .ما بايد بر خود
بلرزيم .
چرا؟چونوحشتبیحدوحصردوزخازسویحداتعیینشدتااثباتروشنارزشبیپايان
جالل او باشد که گناهکاران آن را دست کم میگرفتند .تصوير کتابمقدسی عادالنه بودن جهنم88
واضحترينشهادتبرعظمتگناهقصورازجاللخدااست.ماهمگیقصورکردهايم.تمامیملتها
قصورکردهاند.بنابراينفشارسنگیناينگناهبرشانههایهرانسانیقرارداردچونقصورمادرتمتع
بردندرخدابسیاربیشترازرغبتوشادیمادرخودکفايیخويشاست .
تصويرخدادرکتابمقدسحاکیازعظمتوحاکمیتمطلقاوستکههمهچیزرادرراستای
تجلیعظمتجاللخودبهخاطرشادیوترنمابدیوجاودانقومخويشانجاممیدهد.وتصوير

گرایی متواضعانه‘ روی بیاورم و بیشرت 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
سوی مباحث جزم اندیشانه و خسیف حرکت کردهام را به قضاوت دیگران میس پارم.
 Greg Boyd 88یکی از اشخایص است که اب حقانیت هجمن به شدت چالش دارد .این امر او را به سوی اختاذ دیدگاهی بس یار غری معمول نسبت به ابور سنیت و
نگرش انبودی سوق داده است .وی معرف دیدگاهی اب عنوان خداپرس یت آزاد است .او در کتاب خود به انم ’ش یطان و مسالۀ رشارت‘تالش کرده است ات متوین را
که در ارتباط اب مبحث ابدی بودن عذاب هجمن هستند اب خبشهایی که در مقولۀ انبودی ابوری به اکر میروند در کنار مه قرار داده و اتکید کند که ”هر دو نگرش
اساسا حصیح هستند “.از یک طرف میگوید ”زماین که متام شواهد کتابمقدیس را در کنار یکدیگر قرار دهمی خواهمی دید که مقولۀ انبودی اکمال اجتناب انپذیر
است و ابید آن را قبول کنمی “.و از سوی دیگر اظهار میدارد که متوین در الکم خدا ایفت میشوند که انطبایق اب مقولۀ مذکور ندارند و در این خصوص به این
قسمتها اشاره کرده است :ماکشفه  :2::1و  / :2:02میت  21:08و / 1:دوم تسالونیکیان  . 9-6::او سوال میکند که ”این امر ما را به کجا هدایت میکند؟
از نظر من این یک معامی الینحل است .من ابور ندارم که موضع سنیت ای دیدگاه انبودی ابوری آنطور که ابید و شاید بتوانند توضیح اکیف مبتین بر شواهد کتاب-
مقدیس بر هل ای علیه موضوع ارائه کنند .مهچننی قبول ندارم که کتابمقدس بر ضد خود خسن گوید (یوحنا  .)28::2حال این پرسش مطرح میشود که آای به حلاظ
منطقی یک راه منسجم در اتیید هر دو دیدگاه وجود دارد؟“ سپس خود او به این سوال پاخس مثبت میدهد”:من تالش میکمن ات از بن بست دیدگاه سنیت ای انبودی
ابوری در فهم ماهیت جمازات ابدی عبور کمن و ساختاری را معریف کمن که چشم انداز هر دو دیدگاه را اتیید کند .او سعی دارد نشان بدهد که ”هجمن عذاب ابدی
کساین است که قبال انبود شدهاند “.مهچننی یک فرض همم را مطرح میکند” :اماکن ندارد مشارکیت واقعی میان کساین که به خدا آری گفتهاند اب آانن که نه گفتهاند
وجود داش ته ابشد هامن طور که میان آچنه خدا معال اتیید کرده اب آچنه که نفی کرده منیتواند رشاکیت وجود داش ته ابشد “.و سپس اینچننی نتیجه گریی میمناید”:حمبت
اب مشارکت مهراه است و مشارکت اب راس یت .بنابراین وقیت واقعیت معاد ( )eschatonبه واسطۀ حمبت خدا اکمال مشخص شده است ،آچنه که برای هر واسطهای
که خمالف حمبت خداست بهعنوان ’واقعیت‘ مطرح است منیتواند برای خشص دیگری مه واقعی تلقی شود .این جتربهای است که در درون خشص اتفاق میافتد خشیص
که اب اشتیاق یب وقفه در پیی آن میابشد .اما برای متام کساین که در راس یت سهمی هستند ــــ یعین آانن که از طریق واسطۀ حمبت خدا نسبت به خدا و نسبت به
یکدیگر ابز هستند ـــ این چزیی نیست .منظور یک عدم ای نیس یت مقدر شده و ابدی است” “.هجمن تنها در درون است که واقعیت میایبد “.بنابراین ”میتوانمی اتیید
کنمی که ساکننی هجمن از یک نظر انبود شدگان هستند که در آجنا ات ابد معذب خواهند بود .از چشم انداز متام کساین که در واقعیت معاد سهمی هستند دیگر هیچ
لعنیت خنواهد بود (عوبدای  .):6آهنا [ساکننی هجمن (مرتمج)] وجود دارند اما چنان که گویی هرگز وجود نداش تهاند  ....آانن پیوس ته معذب خواهند بود لیکن این عذاب
انیش از انتخاب انمعقول و اتسف ابر خودشان در جتسم یک تصویر واهی و انحصیح از لعنت میابشد” “.چنان که کتابمقدس میگوید آهنا انبود و برای ابد فراموش
شده هستند  ...اما میتوانمی تعلمی کتابمقدیس جاوداین بودن عذاب گناهاکران را قبول داش ته ابش می  ...از درون جتربۀ عصیان و انفرماین ،آن عدم و نیس یت که آهنا
میخواستند هامن چزیی است که جتربه میکنند .اما برای دیگران هیچ چزیی نیست “.من منیتوامن خودم را جماب کمن که ”مدل“ پیچیده و ضد و نقیض  Boyedمی-
تواند از مداقه و برریس دقیق جان سامل به در بربد .نقد گسرتدۀ این دیدگاه فراتر از حوصلۀ این کتاب است .اما من پاخس کواتهی حتت عنوان ” Boyedو عذاب ابدی
انبود شدگان“ در سایت  www.DesiringGod.orgنوش تهام که در دسرتس عالمقندان قرار دارد.
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انساندرکتابمقدسموجودیاستکهاينحقیقتراکتمانمیکندوشادیخويشرابیشازآنچه

درخدابجويددرجاللدادنخودخواهاناست .

وقتی کالرک پیناک 89و جان استات 91اعتراضات دوران گذشته را تکرار میکنند که کیفر ابدی
تناسبیبازندگیمحدودومتناهیگناهکارانندارد،درواقعبهآنچهکهجاناتانادواردزبهوضوح
دريافته بود بیاعتنايی کردهاند :شدت و میزان مالمت و سرزنش ارتباطی به اينکه شما چه مدت
مرتکبگناهشدهايدندارد،بلکهبهعظمتگناهیکهمرتکبشدهايدمربوطاست .
خطایيکنفرکهموجبهتکحرمتديگریبشود،عملیشريرانهاستبهويژهکهشخص
بزهکارنسبتبهآنديگریتعهداتبزرگینیزداشتهباشد.ماموجوداتیهستیمکهدرقبال
محبتبیکرانخدا،نسبتبهحفظحرمتواطاعتازاومتعهدمیباشیم.وهرگونهضديت
بااينامر،گناهیقبیحونکوهیدهاست .
تعهد ما نسبت به محبت کردن ،حرمت نهادن و اطاعت کردن از هر انسانی با میزان
محبت،حرمتواقتدارآنشخصمرتبطاست...خداوجودیاستبامحبتبیکرانواليزال
کههمهچیزرادرغايتزيبايیوشکوهمندیانجامدادهاست ...
بنابراينگناهورزيدنبرضدخدا،نقضتعهدمانسبتبهاووسزاوارومستحقمجازات
است....ابدیبودنعذابمردمخداناشناس،گواهبربزرگیگناهايشاناست...امابیشتراز
بیحرمتیکهانجامدادهاندنخواهدبود 91.
يکنکتۀکلیدیدردرکتفاوتموجودمیانادواردزومنتقدينمعاصرکهدرنقدديدگاهتاريخی
جهنمدرکتابمقدسسخنمیگويند،ايناستکهادواردزعمیقاخودرامتعهدمیدانستکهديدگاه
خويش را نسبت به عدالت و محبت خدا از خود خدا کسب کند .اما چنین به نظر میرسد که
اونجلیکالهایمعاصربیشترتسلیم”برداشتها“ونظراتاخالقی خودهستند92.امااينروشموجب

 89پیناک و براون؛ ”مخمصۀ الهیایت“ پیناک میگوید ”منیتوامن ابور کمن که خدای حمبت خواس تار رجن و عذاب جاوداین مردمی است که در این زندگی فاین و حمدود
مرتکب گناه شدهاند“.
اس
 90ادواردز؛ ”مباین اوجنلیاکل“ تات میگوید ”آای میان گناهاین که آگاهانه در بُعد زمان اجنام شدهاند اب عذایب که جاودانه و یب پااین میابشد یک عدم توازن جدی
وجود ندارد؟“
 91جااناتن ادواردز؛ ”عدالت خدا در جمازات گناه“ از ایدداشتهای ادواردز جدل اول .مهچننی میتوانید به این منابع مراجعه کنید” :جااناتن ادواردزــــ ملکوت و
دوزخ“ اثر جان گرس ترن” .دوزخ و جااناتن ادواردز ــ الهیات خدا حمور هجمن“ اثر کریس مورگان.
92من خسنان پیناک در مورد عمل مطلق خدا را در کتاب خود به انم ”خش نودی خدا“ مورد نقد و برریس قرار دادهام .نکته همم این است که گناهاکران در هجمن ،عادل
خنواهند شد .آهنا منیتوانند در آجنا توبه کنند .آهنا مطابق طبیعت فاسد خود آچنه را که اکش تهاند درایفت خواهند کرد و ذلا گناهاکران مهچنان به عصیان و انفرماین خود
ادامه خواهند داد و از این هجت زساوار کیفر ابدی هستند .این بینش را مدیون مهاکرم آقای اتم اس تلر هس مت.
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راستیالزمداريم،تعهدیعمیقوريشهدارنسبتبهحفظ


تقويتکلیساوماموريتآننیست.آنچهبه
برتریخدادرتشخیصدرستازنادرستمیباشد .
ضرورت کفارۀ مسيح برای نجات
دومینپرسشیکهدربررسیخودباآنمواجهمیشويم،لزومضرورتکفارهمسیحدرنجاتو
رستگاریانساناست.آياهرانسانیبدونتاثیرکارمسیحمیتواندبههرطريقینجاتيابد؟آياآنچه
سايرمذاهبارائهمیکنندبرایواردکردنانسانبهشادیابدی حضورخداازکفايتالزمبرخوردار
است؟ 
متونیازکتابمقدسکهدراينجامورداستنادقرارمیگیرند،برضرورتکفارۀمسیحدرنجاتو
رستگاریانسانتاکیددارند .
زيرااگربهسببخطایيکنفروبواسطۀآنيکموتسلطنتکرد،چقدربیشترآنانیکه
افزونیفیضوبخششعدالترامیپذيرنددرحیاتسلطنتخواهندکردبهوسیلۀيکيعنی
عیسیمسیح.پسهمچنانکهبهيکخطاحکمشدبرجمیعمردمانبرایقصاص،همچنین
بهيکعملصالحبخشششدبرجمیعمردمانبرایعدالتحیات.زيرابههمینقسمیکهاز
نافرمانی يک شخص ،بسیاری گناهکار شدند ،همچنین نیز به اطاعت يک شخص ،بسیاری
عادلخواهندگرديد.(رومیان )19-17:5
نکتهبسیارمهموحیاتیدراينجاجهانشمولبودنکارمسیحاست.آنچهمسیحانجامدادمحدود
بهقوميهودنبود.کارمسیح،آدمثانی،نظیرعملکردآدماولبود.چنانکهگناهآدمموجبمحکومیت
تمامبشريتگرديد-کهاوسرايشاناست-همچناناطاعتمسیحنیزموجبعادلشدنتمامکسانی
استکهبهاوپیوسته،اوسرايشانمیباشد.”آنانیکهافزونیفیض...رامیپذيرند“(آيه.)17اطاعت
مسیحدرصلیببهواقعپاسخخدابهوضعیتاسفناکومصیبتتمامبشريتاست .
زيراچنانکهبهانسان موت آمد،به انساننیزقیامت مردگان شد.وچنانکهدر آدمهمه
میمیرنددرمسیحنیزهمهزندهخواهندگشت.لیکنهرکسبهرتبۀخود،مسیحنوبراستو

بعدآنانیکهدروقتآمدناوازآنِاومیباشند.(اولقرنتیان)23-21:15 
در اينمتن مالحظه میکنید که رستاخیز مسیح پاسخی است برای مصیبت مرگدر نسل بشر.
مسیحبهواسطۀرستاخیزخوداکنونسرونوبرنسلجديدیازبشريتاست.افرادايننسلجديد
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کسانیهستندکه”ازآنمسیحمیباشند“(آيه 93.)23مسیحخدایيکقبیلهياقومخاصنیستکه
صرفامحدودبهمشکالتآنانباشد.اوبهعنوانپاسخخدابهمعضلجهانیمرگبهمادادهشد.آنان

کهبهقیامتازمردگانمیرسند،کسانیهستندکهدرمسیحيافتشدهاند .
” زيراخداواحداستودرمیانخداوانسانيکمتوسطیاستيعنیانسانیکهمسیحعیسی
باشد .که خود را در راه همه فدا داد ،شهادتی در زمان معین“ (اول تیموتاؤس  .)6-5:2کار مسیح
هماهنگبانقشاوبهعنوانيگانهواسطهدراينجهانمیانخداوانسانبود .

مستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيراکهذبحشدیومردمانرابرایخدابه
خونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدیوايشانرابرایخدایماپادشاهانوکهَنه
ساختیوبرزمینسلطنتخواهندکرد.(مکاشفه )11-9:5
در سرتاسر کتاب مکاشفه ،عیسی مسیح را در مقام پادشاه پادشاهان و رّباالَرباب ( 14:17و
)16:19وحاکمبرتماممردموقدرتهایجهانمیبینیم.مکاشفه 9:5نشانمیدهدکهاومردمرااز
هرقبیلهوزبانوقومبرایخودخريدهاست.کفارۀاوضرورتالزمدرهرفرهنگبرایورودهر
مردوزنبهواسطۀآندرملکوتاومیباشد(ر.کيوحنا .)52-51:11
”ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکهبدان
بايدمانجاتيابیم“ (اعمال.)12:4کارمسیحدر اينآيهبهنحوصريحوآشکارديدهنمیشود،اما
جهانشمول بودن اسم او بهعنوان تنها راه نجات به طور ضمنی بر چگونگی عملکرد او در فراهم
ساختننجاتبرایقومخودششهادتمیدهد(ازطريقريختنخونخود[اعمال)]28:21کهاز
 93توجه داش ته ابش ید که میتوان نگریش بس یار سطحی و اندرست به این منت و نزی رومیان  :9-:1:8داشت چنان که گویی مروج آموزۀ یونیورسالیسم است بدین
معنا که متام انسانها جنات خواهند ایفت .مفهوم اکربرد مضری مجع در رومیان ابب  8در هامن ابب آیه  :1تعریف شده است” .مهه“ یعین ”آانین که افزوین فیض و
خبشش عدالت را میپذیرند “.و مهه کساین که زنده خواهند شد در اول قرنتیان  00::8کساین هستند که ”از آن مس یح میابش ند “.عبارت ””خبشش شد بر مجیع
مردمان برای عدالت حیات“ در رومیان  :1:8به این معنا نیست که هر انساین که هنوز در ’آدم‘ قرار دارد عادل حمسوب میشود و از این هجت هیچ انساین متحمل
کیفر ابدی خنواهد بود .من دالییل برای این امر دارم ): .آیه  :1از پذیرفنت موهبت عدالت به گونهای خسن میگوید که بریخ آن را قبول خواهند کرد و عدهای مه
خنواهند پذیرفت .به آیه توجه کنید” :زیرا اگر به سبب خطای یکنفر و به واسطۀ آن یک موت سلطنت کرد ،چقدر بیشرت آانین که افزوین فیض و خبشش عدالت را
میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وس یلۀ یک یعین عییس مس یح “.مالحظه میشود که حلن الکم حالت اتکیدی بر اینکه هر کس خواهد پذیرفت ندارد)0 .
”خبشش شد بر مجیع مردمان برای عدالت حیات“ در رومیان  :1:8به معنای عادل شدن متام انسانها نیست چرا که پولس در مهنی رساهل راجع به کیفر ابدی تعلمی
میدهد .بنابراین مهگان عادل خنواهند شد .بهعنوان منونه در رومیان 8:0میگوید”:و به سبب قساوت و دل انتوبه اکر خود غضب را ذخریه میکین برای خود در روز
غضب و ظهور داوری عادلۀ خدا “.سپس در آایت  1و ” 1حیات جاوداین“ را در نقطۀ مقابل این غضب قرار میدهد و نشان میدهد که غضب خدا ابدی است و
نه موقیت .بنابراین کساین که عادل خنواهند بود زیر غضب خدا قرار خواهند داشت و اما عادالن حیات جاودان را بدست خواهند آورد” )2 .خبشش شد بر مجیع
مردمان برای عدالت“ در رومیان  :1:8به این معنا نیست که مهگان عادل خواهند شد چون در رساترس رسالۀ رومیان میبینمی که عادلشمردگی به طور خوداکر
متحقق منیشود و هر انساین خود به خود آن را بدست منیآورد بلکه ”به وساطت امیان“ خواهد بود .مثال :رومیان  ::8میگوید”:پس چونکه به امیان عادل مشرده
شدمی “.مهچننی رومیان ” 01:2زیرا یقنی میدانمی که انسان بدون اعامل رشیعت حمض امیان عادل مشرده میشود “.بنابراین برداشت سطحی یونیورسالیس یت از اکربرد
مضری مجع در خسنان پولس اب توجه به اندوه شدید او در رومیان  2:9که آرزو داشت میتوانست در صورت اماکن به خاطر قوم خویش از جنات حمروم شود بس یار
انمفهوم و انقص میمناید.
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کفايتجهانشمولبرخورداراست.بنابراينپیروانسايرمذاهببههیچطريقیغیرازايننمیتوانند
نجاتبیابند.اگرکسیمیخواهدنجاتيابد،میبايستدرناممسیحنجاترابدستآورد.”زيراهمه
گناهکردهاندوازجاللخداقاصرمیباشندوبهفیضاومجاناعادلشمردهمیشوندبهوساطتآن
فديهایکهدرعیسیمسیحاست.کهخدااوراازقبلمعیّنکردتاکفارهباشدبهواسطۀايمانبهوسیلۀ
خوناو“(رومیان .)25-23:3
رومیان21-9:3تصريحداردکهتمامانسانها،يهودوغیريهود،تحتقدرتگناهقراردارندودر
برابرداوریخداهیچحرفیبرایگفتننخواهندداشت.بنابراينپاسخخدابهمعضلجهانیگناهدر
مرگمسیحاست.اينيکیازراهوروشهایخدادربرخوردباگناهنبود،بلکهتنهاراهیاستکه
خدامیتواندگناهکاریراعادلشمارد .
درپاسخبهپرسشدوم،عهدجديدتصريحداردکهکفارۀمسیحمحدودبهيهوديامخصوصيک
قوموملتوزباننیست.بلکهتنهاراهبرایهرانسانیاستکهمیخواهددرحضورخداعادلباشد.
مشکلگناهيکمسالۀجهانیاستکهانسانراازخدادوروجداکردهاست.راهحلاينمشکل،
مرگکفاره ایپسرخدابودکهيکباربرایهمیشهانجام شد.بشارتبرشالودۀاينحقیقت استوار
است.ازآنجاکهکارمسیحتنهابنیانبراینجاتورستگاری94میباشد،پسمیبايدبهتمامملتهای
جهاناعالمگرددچنانکهلوقامیگويد :
وبهايشانگفتبرهمینمنوالمکتوباستوبدينطورسزاواربودکهمسیحزحمتکشدو
روزسومازمردگانبرخیزدوازاورشلیمشروعکردهموعظهبهتوبهوآمرزشگناهاندرهمۀ
امتهابهناماوکردهشود.(لوقا )47-46:24
ضرورت شنيدن در مورد مسيح برای دريافت نجات
پرسشیکهدراينجافرارویماقراردارد،ايناستکهآياامکانداردروحالقدسبرخی(يابهتر
استبگويمتعداداندکی)ازافرادراهدايتکندوايشانوبهواسطۀفیضازطريقايمانبهرحمانیت
خالقنجاتبیابند،درحالیکههرگزدرطولزندگیخودچیزیدربارهمسیحنشنیدهاند.بهعبارت

 94هجت مطالعۀ بیشرت در خصوص کفایت مرگ مس یح به این قسمتها مراجعه کنید :میت  / 01:06مرقس  / 18::2یوحنا  09::و  / 8::6رومیان  08:1ات
 ::8و  6:8و  / :2-1اول قرنتیان  / 2::8دوم قرنتیان  / 0:-:1:8غالطیان  1::و  / 1:1افسس یان  1::؛  8-::0و :2و:6و :1؛ 0:8و / 08کولس یان
 / 02::اول تسالونیکیان  / 9:8تیطس  / :1:0اول تمیواتؤس  / :2:1عربانیان  2::؛ :0:9و00و 06؛ :1::2؛01::0؛  / :0::2اول پطرس :9::؛ 01:0؛
 / :1:2اول یوحنا  / 0:0ماکشفه 8::
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ديگرآياافرادمتدينومومندرسايرمذاهبکهصمیمانهبهفیضخدايیکهاوراازطريقمکاشفۀ
عامطبیعتشناختهاند(رومیان)21-19:1ايماندارند،میتوانندوارثنجاتابدیبشوند؟ 95
باآمدنپسرخدابهاينجهان،واقعهایبسیارعظیمدرتاريخبشراتفاقافتاد.عظمتاينرخداد
بهحدیبودکهايماننجاتبخش،تنهاوتنهابرعیسیمتمرکزشد.اومکاشفۀکاملخداوتمامامید

نجاتبخش بر هر شخص ديگری غیر از او به مثابه

قوم خداست چنان که متمرکز بودن ايمان 
بیحرمتداشتنویمیباشد 96.

قبلازآمدنمسیح،آن”سّرعظیم“قرنهامخفیبود.بامکشوفشدناينراز،”زمانهایجهالت“
بهپايانرسیدودعوتبهتوبهبُعدجديدیيافت:عیسیمسیحبهموجبرستاخیزخودازمردگان،
داورتمامانسانهااست.ورحمتوآمرزش،تنهاوتنهابايدازدرگاهاوطلبیدهشود.اينکبهقسمتی
ازکالمخدامراجعهمیکنیمکهاينحقیقترابرایماآشکارساختهاست .

”سّرمسیح“ 
وازمطالعهآنمیتوانیدادراکمرادرسّرمسیحبفهمید.کهآندرقرنهایگذشتهبهبنیآدم
آشکا رنشدهبود،بهطوریکهالحالبررسوالنمقدسوانبیایاوبهروح،مکشوفگشته
است.کهامتهادرمیراثودربدنودربهرۀوعدۀاودرمسیحبهوساطتانجیلشريک
هستند.کهخادمآنشدمبهحسبعطایفیضخداکهبرحسبعملقوتاوبهمنداده
 95الکرک پیناک؛ معتقد است که ابورمندان سایر مذاهب بدون شنیدن در مورد مس یح میتوانند جنات ایبند .او میگوید” :احتیایج نیست که فکر کنمی لکیسا کش یت
جنات است بلکه میتوان این گونه اندیش ید که لکیسا انتخاب شده ات بر جنات اکمیل که توسط عییس به هجان داده شد شهادت بدهد( “.کتاب آهنا هیچ تقصریی
ندارند .ــ قسمت اعامل  :0:1هیچ امسی زیر آسامن ).منابع دیگر عبارتند از :الکرک پیناک؛ رمحت بیکران خدا ـــ قطعیت عییس مس یح در هجان مذاهب .هامن ماخذ؛
”یک دیدگاه لکی“ در حبث چهار دیدگاه در ابرۀ جنات در دنیای پلورالیسم .دنیس ُاکهمل و تمیویت فیلیپس.
چارلز کرافت؛ مس یحیت و مذاهب هجان .فصل پنجم از جان .ایی .ساندرز؛ آای امیان به مس یح برای جنات رضورتدارد؟
جان ساندرز؛ هیچ امسی دیگر ـــ حتقیقی در رسنوشت بشارت انشنیدگن.
مالکومل .یج .مک وی؛ آای رسنوشت آانن که هرگز نشنیدهاند هالکت است؟
کتیب که دیدگاههای خمتلف را مطرح کردهاند :گابریل فایکر؛ روالند .اچ .انش؛ و جان ساندرز؛ رسنوشت کساین که هرگز نشنیدهاند ــــ سه دیدگاه پریامون بشارت
انشنیدگان.
ُاکهمل و فیلیپس؛ آای بیش از یک راه وجود دارد؟ اکرسون؛ خاموش کردن صدای خدا .دیک ِ
داوست؛ خداای ،این عادالنه نیست!
روالند انش؛ آای عییس یگانه جناتدهنده است؟ رچیارد رامش؛ ساکننی آسامن.
پاول .آر .هاوس و گریگوری .ای .تورنربی؛ چه کیس جنات خواهد ایفت؟
پیوس
مس
 96میان روش خدا برای جنات در عهد عتیق اب آچنه به واسطۀ امیان به عییس یح در عهد جدید دیده میشود ،تداوم و تگی وجود دارد .حیت پیش از جتسد
مس یح هیچکس جدا از ماکشفۀ خاص خدا جنات پیدا منیکرد .در این خصوص به کتاب بیان حقیقت در حمبت اثر فرانندو مراجعه کنید .ماکشفۀ عام در طبیعت منی-
توانست موجد امیان در مردم قبل از مس یح ابشد بلکه بعد از او توانست موثر واقع شود .طبق رومیان  02-:1::ماکشفۀ عام در طبیعت مهواره انسان را به سوی
ش ناخت جالل خدا و شکر منودن او هدایت کرده است اما کفایت بیش از این را نداش ته و ندارد .علت آن مه این است که انسان به خاطر طبیعت خود ،حقیقت را
کامتن و حتریف کرد .بنابراین تنها ماکشفۀ خاص هادی به سوی جنات بوده است .و این ماکشفۀ خاص ـــ وعدۀ جناتدهنده ـــ در ارساییل ممترکز بود که انعاکس این
جنات در مرامس قرابینهای عهد عتیق دیده میشود .اکنون عییس نقطۀ اوج و کامل حتقق آن ماکشفۀ خاص است .بنابراین امیان جناتخبشی که بر ماکشفۀ خاص خدا
ممترکز بود اینک بر او ممترکز میابشد.
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شدهاست.يعنیبهمنکهکمترازکمترينهمۀمقدسینماينفیضعطاشدتادرمیانامتها
بهدولتبیقیاسمسیحبشارتدهم.وهمهراروشنسازمکهچیستانتظامآمسّریکهاز
بنایعالمهامستوربوددرخدايیکههمهچیزرابوسیلۀعیسیمسیحآفريد.تاآنکهالحالبر
اربابرياستهاوقدرتهادرجايهایآسمانیحکمتِگوناگونخدابوسیلۀکلیسامعلومشود.
(افسسیان )11-4:3
اين حقیقتی بود که قبل از آمدن مسیح به طور کامل مکشوف و عیان نشده بود .و اکنون که
مکشوفشده،بهعنوان”سّرمسیح“شناختهمیشود.آنحقیقتايناستکه”امتهادرمیراثودر

بدنودربهرۀوعدۀاودرمسیحبوساطتانجیلشريکهستند“(افسسیان.)6:3حقیقتمذکورازآن
جهتسّرمسیحنامیدهشدکه”بوساطتانجیل“شناختهمیشود.انجیلیکهدربارۀمسیحمیگويد .
بنابراين انجیل مکاشفهای نیست که نشان بدهد امتها قبال به خدا تعلق داشتهاند بلکه وسیلۀ
هدايتملتهابهطوريکسانبهسوینجاتاست.سّرمسیح(واردکردنامتهابهمیراثابراهیم)از
شود.پولسخدمترسالتیخودرابهعنوانموهبتخداتلقیمیکندکه

طريقموعظۀانجیلاعالممی
بهویعطاشدتابشارتغنایمسیحرابهامتهابرساند(افسسیان .)8:3
بنابراينيکتحولعظیم درتاريخنجاتاتفاقافتاد.پیشازآمدنمسیح،اينحقیقتمکشوف
نشدهبودکهتماماقواموملتهامیتوانندبهطوريکسانواردخانوادۀخدابشوند(افسسیان.)19:2
هنوز زمان ”به کمال“ نرسیده بود چون عیسی هنوز خود را به جهان مکشوف نکرده بود .جالل و
شکوه متحد شدنملتهاحقیقتمستوردرکار نجاتبخشاوبود.واز آنپس،جمعشدنهمۀ
ملتهادراوازطريقموعظۀپیغاممسیحمتحققمیگرددکهبهصلیبخود،سالمتیوکلیسایواحد
جهانیرابوجودآورد(افسسیان .)21-11:2
بهعبارتديگريکدلیلمهموژرفالهیاتیدراينمیانوجودداردکهچرانجاتپیشازتجسم
پسرخدا،برامتهامکشوفنشدهبود.وآندلیلايناستکهجمعشدنتمامملتهابرایجالل
مسیحهنوزکامالمکشوفنشدهبود.هدفخدااينبودکهپسريگانهاشمرکزپرستشتماماقوامی
باشدکهکالممصالحهرادريافتکردهاند.بنابراينمالحظهمیکنیمکهموعظهدربارۀمسیحروشی
استکهخدابرایجمعکردنتمامامتهامقدرکردهاست .
( 24الف) آآلن او را که قادر است شما را استوار سازد ( 24ب) بر حسب بشارت من و
موعظۀعیسیمسیح(24ج)مطابقکشفآنسّریکهاززمانهایازلیمخفیبود،(25الف)
لیکن در حال مکشوف شد ( 25ب) و بوسیلۀ کتب انبیا ( 25ج) بر حسب فرمودۀ خدای
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سرمدی به جمیع امتها ( 25د) به جهت اطاعت ايمان آشکار گرديد .( )26خدای حکیم
وحیدرابوسیلۀعیسیمسیحتاابداآلبادجاللباد.آمین.(رومیان)26-24:16 
درک اين آيات تا اندازهای دشوار است .اما اگر با اندکی شکیبايی اين آيات را به روش فوق
تقسیم بندی کرده ،ارتباط میان آنها را درک کنیم ،معنايی بسیار حیاتی و مهم برای خدمت بشارت

بدستخواهدآمد .
اينآياتحالتسرودحمدوثنارادارند.”اآلناوراکهقادراستشمارااستوارسازد“...امادر
ادامه،سخنانپولسبرخدامتمرکزشدهاستوتاآيه 26کهمیگويد”خدایحکیموحیدرابوسیلۀ
عیسیمسیحتاابداآلبادجاللباد.آمین“.حالتسرودحمدندارد .
درمیانايندوعبارتسرودگونه،جمالتسنگینپولسدرموردمفهومانجیلدرپرتوهدف
کنیم.آناستواریایکهپولسدرحق

جاودانیخداقرارگرفتهاست.اکنونمسیرفکریاورادنبالمی
ايماندارانرومبرایآندعامیکند( 24الف)بابشارتاووموعظۀعیسیمسیحدرارتباطمیباشد
( 24 ب).اينبدانمعناستکهقدرتخدادرانجیلیکهپولسبهآنموعظهمیکردآشکاراست.و
اينهمانقدرتیاستکهاودعامیکردتاايماندارانبهآناستوارگردند .
سپساوادامهمیدهدکهبشارتوموعظۀاومنطبقبرآنسّریاستکهاززمانهایبسیاردور
مخفیبوده،امااکنونآشکارشدهاست( 24جو 25الف).بهبیانديگر،آنچهپولسموعظهمیکرد،
مغايرتوتضادیبااهدافخداندارد،بلکه”مطابق“آنمیباشد.بشارتاوهمبیانآناهدافبودو
همهماهنگباآنها.آنچهاوموعظهمیکرد،بخشیازنقشۀخدابودکهاکنوندرتاريخمکشوفو
آشکارشدهاست .
امااينمکاشفهچگونهصورتگرفت؟بوسیلۀآنچهکهانبیانوشتهبودند(25ب).يعنیآنسّربه
طورکاملدرزمانهایگذشتهمخفینبودهاست.نکاتیازآندرکتبانبیاآشکارشدهاستوبه
گیرند(بهعنوان

همیندلیلنگارشاتانبیایعهدعتیقدرکشفاينرازمورداستفادهقرارگرفتهومی
نمونهبهارجاعپولسدررومیان13-9:15توجهکنید .).
آنسّرمخفیچیست؟ 25جودمیگويداينسّربزرگ”برحسبفرمودۀخدایسرمدیبه
جمیع امتها به جهت ايمان آشکار گرديد “.طبیعیترين روش در تفسیر اين قسمت چنین است که
بگويیمآنسّرهماناهدفخدادردعوتکردنجمیعامتهابهاطاعتازاوبهواسطۀايماناست .
امانکتهپنهاندراينسّرکهخداجمیعامتهارابهاطاعتدرايمانحکمفرمودهاست،بهطور
خاصحکمبهايمانداشتنبهعیسیيعنیمسیحایموعوداسرايیلاستتاازطريقاوبتوانندقوم
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خداووارث ابراهیمباشند(افسسیان19:2ــ.)6:3دررومیان 5:1پولسدعوترسالتخودبرای
امتهارااينگونهتشريحمیکند:”کهبهاوفیضورسالترايافتیمبرایاطاعتايماندرجمیعامتها
بهخاطراسماو[مسیح]“.دراينجااوآشکارمیکندکهعبارت”اطاعتايمان“درفصل 16آيه 25د،
بهمعنایدعوتبرایايمانآوردنبهاسممسیحاست.پسدعوتمذکورمبتنیبرشناخت،توکلو
اطاعتازمسیحمیباشد.ايناستآنسّریکهاززمانهایازلیمخفیبودـکهتمامملتهابرحسب
فرمانخدامیبايدبهمسیحایاسرايیلاعتمادکردهوازطريقاونجاتيابند .
عبارت”درحال“يا”اکنون“آيه 25الفدرخورتوجهاستواشارهداردبهکاملشدنزماندر
تاريخنجات،يعنیزمانیکهخدامسیحرادرمحورتاريخقرارداد.از”اکنون“همهچیزمتحولشده
است.زمانآنفرارسیدهبودکهسّرمخفیآشکارگردد.زمانآنفرارسیدهبودکهخداجمیعامتها
رابهاطاعتازخودبهواسطۀايمانآوردنبععیسیمسیحفرمانبدهد .
خدا”درحال“کارجديدیانجاممیدهد.باآمدن مسیح،خداديگرامتراوانمیگذاردتا”در
طُرُقخودرفتارکنند“(اعمال.)16:14زمانآنفرارسیدهبودتاجمیعامتهابهتوبهدعوتشوندو
اينسّربرآنانمکشوفگرددکهازطريقايمانبهمسیح”درمیراثودربدنودربهرۀوعدۀاودر
مسیحبهوساطتانجیلشريکهستند“(افسسیان.)6:3امانهبدونانجیل!بلکهبهوساطتانجیل.
کنندهوسرنوشتسازاينحقیقتبیشتربرای


رويم،اهمیتتعیین
همچنانکهدرمسیرخودبهپیشمی
ماآشکارخواهدشد .

”زمانهایجهالت“ 
هایجهالتچشمپوشیده،اآلنتمامخلقرادرهرجاحکممیفرمايدکه

پسخدااززمان
توبهکنند.زيراروزیرامقررفرمودکهدرآنربعمسکونرابهانصافداوریخواهدنمود
به آنمردیکهمعیّنفرمودوهمهرا دلیلدادبه اينکهاوراازمردگانبرخیزانید.(اعمال
)31-31:17 
اينآياتقسمتیازموعظۀپولسدرآتناست.اومذبحیرامشاهدهمیکندکه”برآن”نامخدای
ناشناختهنوشتهبود“.بهعبارتديگرخدايیدرجهانوجودداشتکهآنهااطالعیازاونداشتند،اما
برايشمذبحیساختهبودندتابلکهاين”خدایناشناخته“ادایاحترامآنانراقبولنمايد.بههمین
علت پولس میگويد :”پس آنچه را شما ناشناخته میپرستید ،من به شما اعالم مینمايم“ (اعمال
 .)23:17
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بسیاربعیدودورازاحتمالاستکهبگويیممنظورپولساينبودکهخدایحقیقیرادرآنمذبح
میشد تصور کرد و ارج نهاد .هیچکس نمیتواند تصوری نزديک به واقعاز چیزی داشته باشد که
اطالعیازآننداردويابرایآنارزشواحترامقايلشود.پرستش”خدایناشناخته“فقطيکیاز
ابعادمذهبتعددخدايانبودکهطبقآناينخدایناشناختهنیزمیتوانستيکربالنوعديگری
جهالتآمیز“همان

باشدکهعدهایبااحتمالوجودداشتنآنمايلبهپرستشاوبودند.اينپرستش”
چیزیبودکهنسلهایقديم در”زمانهایجهالت“انجاممیدادند(آيه.)31ماخواهیمديدکهحتی
باوجودیکهمعرفتخدایحقیقیبهنوعیدرمیانمردموجوددارد(مانندموردکرنلیوس)،پرستش
جهالتآمیز“موجبدستيافتنبهنجاتنخواهدبود .

”
”زمانهای جهالت“ در سخنرانی پولس اشاره به دورانی دارد که ”سّر مسیح“ هنوز مکتوم و
نامکشوفبود(رومیان 25:16/افسسیان 5-4:3/کولسیان.)26:1برطبقاعمال 16:14اينزمانها،
ايامیبودندکهخدا”همهامتهاراواگذاشتکهدرطرُقخودرفتارکنند“.وياطبقاعمال31:17
چشمپوشید“ .
زمانهايیبودندکهخداازآنها” 
هایجهالتچشمپوشیده“بدينمعنانیستکهگناهانناشیازجهل،

اينحقیقتکهخدا”اززمان
مجازات گناهکاران را بدنبال ندارد .چرا که اين تصور مغاير با رومیان  18:1(”زيرا غضب خدا از
آسمان مکشوف میشود بر هر بیدينی و ناراستی مردمان“) يا رومیان  12:2(”زيرا آنانی که بدون
باشد.چشمپوشیخدااز”زمانهایجهالت“اشاره

شريعتگناهکنندبیشريعتنیزهالکشوند)“.می
داردبهايننکتهکهمردمراواگذاشتهبودتاطبقمیلخودرفتارکنند.چشمپوشیاوناشیازتصمیم

مقتدرانۀاوبرایفراهمساختنامکانتوبهازطريقماموريتقومشبود.”علتاينکهچرامردمبرای
مدتهایطوالنیازحقیقتبهدوربودندايناستکهخدادستخويشراازآسمانبرایهدايت
ايشاندرازنکردهبود...جهالتتازمانیکهخدامايلبهچشمپوشیازآنبوددردنیاوجودداشت.“ 97

نبايدتصورکنیمکهدرعهدعتیقهیچنوعوحکمودستورالعملیبرایقوماسرايیلدرخصوص
شهادتدادندربارهفیضخدابهسايراقوامودعوتآنانبرایسهیمشدندرآنفیض،طبقروش-
هایمتناسبباآنمقطعازتاريخنجات،وجودنداشتهاست(پیدايش3-2:12/مزمور.)67نسلهای
متمادی،خداهیچدخالتیدرتطهیر،تجهییزوماموريت قومخودازطريقتجسم،صلیب،ماموريت
بزرگيافروريزیقدرتدرپنطیکاستبهمنظورتکمیلآننکرد،بلکهدرحکمتمتعالخود”همه
امتهاراواگذاشتتادرطُرُقخودرفتارکنند“.همچنیناجازهدادتاقوماوانعکاسگستردۀقصور
 97جان اکلون؛ اعامل رسوالن ترمجه جان .دبلیو .فرارس
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هانیازمبرمبهوجودنجاتدهندهرا

درتکريم،تقدسومحبتراتجربهکنندوازاينطريقسايرملت
ازتباهیگناهولعنتشريعتومحدوديتعهدقديمدرخدمتجهانشمولبشارتدرکنمايند .
سختدلی“زندگیمیکنیم

راههایخداباطريقهایمامتفاوتاست.حتیامروزهنیزمادرايام”
چشمپوشی“ قرار
ــصرفاطراحیصحنهعوضشدهاستو ايناسرايیلاستکهبرایمدتیمورد” 
دارد .
زيراایبرادراننمیخواهمشماازاينسّربیخبرباشیدکهمباداخودراداناانگاريدکهمادامی
کهپُریامتهادرنیايد،سختدلیبربعضیازاسرايیلطاریگشتهاست.وهمچنینهمگی
اسرايیلنجاتخواهنديافت.(رومیان )26-25:11
هاچشمپوشیکردهبودچونازطريقاسرايیلعملمیکرد.واکنون

زمانیبودکهخداازامت
زمانیاستکهخداازاسرايیلچشمپوشیدهاستتاعددبرگزيدگاناوازهرقوموملتبهحدکمال

برسد.درهیچموردیقومخداازانجامماموريتخوددرقباليهودو امتهاغفلتنخواهندکردتا
”بعضیازايشان“نجاتبیابند(رومیان14:11؛ اولقرنتیان.)22:9اماخدادرتعییناينکهچهکسانی
عمال پیغام انجیل را میشنوند و ايمان میآورند ،اهداف عالی خود را دنبال میکند .و ما میتوانیم
اطمینانداشتهباشیمکهاهدافاوکامالحکیمانهومقدسهستندوناماورا بهبهترينشکلجالل
خواهندداد .

اولقرنتیان21:1تصويریازاينحکمترادراختیارماقراردادهاست:”زيراکهچونبرحسب
حکمتخدا،جهانازحکمتخودبهمعرفتخدانرسیدخدابدينرضادادکهبهوسیلۀجهالتِ
موعظه،ايماندارانرانجات بخشد“.اينآيهبهمامیگويدکهحکمتخداتعیینکردکهانساننتواند

اوراازطريقحکمتخودشبشناسد.بهبیانديگر،اينيکمثالونمونهایاستازاينکهخدا
هایجهالتچشمپوشیکردواجازهدادکهمردمبهدلخواهخودرفتارکنند .

چگونهاززمان
بهچهدلیل؟برایاينکهجایهیچترديدیباقینماندکهانسانبهقوتخودوباتکیهبرحکمت
(يامذهب!)خويشهرگزنمیتواندخدارابهواقعبشناسد.الزمبودکهخداکارفوقالعادهایانجام
بدهدتاانسانبتواندبهمعرفتراستینونجاتبخشخداازطريقموعظهبهمسیحمصلوبدست

يابد:”خ دابدينرضادادکهبهوسیلۀجهالتِموعظه،ايماندارانرانجاتبخشد“.ايندرواقعمبین
منظورپولسدرافسسیان 6:3استکهمیگويدسّرمسیحايناستکهامتهابه”وساطتانجیل“در
بايکديگرموازیوهمطرازمیباشندو

وعدهشريکهستند.بنابرايناولقرنتیان21:1وافسسیان6:3
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برایدرکاينحقیقتنیزبسیارمهموحیاتیهستندکهبدانیم”درحال“(رومیان)25:16درتاريخ
نجات،شناختانجیلتنهاراهبرایدستيافتنبهمیراثموعوداست .
خداراهرابرتمامگزافهگويیهایانسانبستهاست،واينکاررابانشاندادناينحقیقتانجام

هاـبامذاهبخودساختۀخويشـنمیتوانداورابهخدایحقیقی

دادهکهحکمتانسانیدرتمامامت
برساند .خدا تنها از طريق آن موعظهای که ”يهود را لغزش و امتها را جهالت است لکن دعوت
شدگانراخواهيهودوخواهيونانی،مسیحقوتخداوحکمتخدااست“،نجاتمیبخشد(اول
).بنابراينجايیبرایمباهاتوگزافهگويیوجودندارد،چراکهانسانبهحکمت

قرنتیان24-23:1
خودنمیتواندبهخدابرسد .
تامولزدرکتابالهامبخشخودبهنامرويایمبشران،ازويلیامکـَریواينکهچگونهايناعتقاد

راسخرادرموعظاتخودبهکارمیبُرد،سخنگفتهاست.کریيکمبشرانگلیسیوباپتیستبودکه
درسال 1793درهندوستانخدمتمیکرد.اودرطولچهلسالخدمتبشارتانجیل،هیچگاه به
وطنخودبازنگشت .
درسال،1797اوبايکبرهمنگفتگوکرد.برهمنبهدفاعازپرستشبتهاپرداختوکریبه
کتاباعمال 16:14و 31:17استنادمیکرد.کریگفت:درايامقديمخدا”همهامتهاراواگذاشت
کهدرطرقخودرفتارکنند“.اما”اآلنتمامخلقرادرهرجاحکممیفرمايدکهتوبهکنند “.
برهمنپاسخداد:”واقعا؟منفکرمیکنمخدابايدتوبهکندازاينکهانجیلرازودترازاينبرایما
نفرستاد “.
کریهیچوقتبیجوابنمیماند.اوگفت:”تصورکنقلمرويکپادشاهازسویدشمنانشمورد
تاخت و تاز قرار گرفته است .پادشاه از قدرت کافی برای سرکوب کردن آنها و کسب پیروزی
برخورداراست،امااجازهمیدهدکهآنهادخلوتصرفکنندوآنچهراکهآرزودارندبرقرارنمايند.
آياشهامتودرايتپادشاهبانابودکردنآنهابیشترآشکارمیشوديازمانیکهازابتداباآنهامقابله

میکردواجازهنمیدادبهکشورشنفوذکنند؟بنابراينانتشارنورانجیل،حکمت،قدرتوفیضخدا
پرستیريشهداروعمیقودرنابودساختنتاريکیشرارتیکهگسترۀاينکشوررا


درغلبهبرچنینبت
دربرگرفتهاستخیلیبیشتراززمانیمشخصمیشودکه[نیاکانتو]اجازهنمیيافتندبهروشهای

خوددرگذشتهعملکنند “.
پاسخکریدرقبالاينپرسشکهچراخدااجازهدادامتهادرگذشتهبهطرقخودرفتارکنند،بر
ترخواهدبود.زمانبندیخدادررهانیدن

اينحقیقتاستواراستکهپیروزینهايیخدابسیارپُرجالل
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از اسارت تاريکی منطبق است با حکمت الهی او .به جای آنکه به خود اجازه بدهیم تا برای خدا
مشخصکنیمکهچگونهبايدبادنیایعصیانگرونافرمانرفتارکند،بهتراستخودرامتواضعسازيم
تاحکمتاوراببینیم .
در اعمال  ،31:17پولس چگونه جهل پرستیدن خدای ناشناخته ( )23:17را ارزيابی میکند؟ او
میگويدکهدرزمانمقرر،تمامدنیاتوسطعیسیمسیحداوریخواهدشد(”زيراروزیرامقررفرمود

کهدرآنربعمسکونرابهانصافداوریخواهدنمودبهآنمردیکهمعینفرمود“.[اعمال.)]31:17
بهديگرسخن،پولسبهمخاطبینخوددرآتننگفتکهچونآنهاازطريقانجاممناسکپرستشیدر
مقابل مذبح خدای ناشناخته ،در واقع خدای حقیقی را ستايش کردهاند ،بنابراين قبال آمادگی روبرو
شدنباداورخودرابهدستآوردهاند(.)23:17آنهاآمادهنبودندبلکهبايدتوبهمیکردند .

چنانکهعیسیدرلوقا47:24فرمود،اززمانرستاخیزبهبعدمیبايست”موعظهبهتوبهوآمرزش
گناهاندرهمۀامتهابهناماوکردهشود“. آنچهبايدموعظهشودايناستکهتنهابااعترافبهنام
عیسی،گناهانآمرزيدهمیشود.اينحقیقتقبالمکشوفنشدهبودچونهنوزعیسیتجسدنیافتهبود.
امااکنونزمانهایجهالتبهپايانرسیدهاست.عیسیهدفومقصودخدارابهطورکاملمتحقق
ساخت .”زيرا همۀ وعدههای خدا در مسیح ’آری‘ است“ (دوم قرنتیان  21:1ترجمه هزاره نو) .هر
زانويی در مقابل تخت او خم خواهد شد (فیلپیان  .)11:2بنابراين ،او يگانه محور تمرکز ايمان
نجاتبخشاست.اکنوناودرمقامداورقرارداردوتنهااوستکهدرخواستآمرزشرامیپذيرد .

بیش از ديگر چه میتوان گفت؟ ما میگويیم آمدن مسیح به اين جهان واقعهای با چنان ابعاد
تمرکزايماننجاتبخشرابوجودآورد.پیشازآمدنمسیح،

عظیمیاستکهتغییریدرضرورت 
بخشبرآمرزشورحمتنمايانشدۀخدادروقايعیمانندخروج،آيینقربانیهاووعده-


ايماننجات

هاینبوتیازقبیلاشعیا 53استواربود.عیسیهنوزناشناختهبود.موعظهکردنبهتمامیملتهادر
ناماورازیبودکه قرنهامخفیماندهبود.آنزمانها”ايامجهالت“بودهاند.خدااجازهدادهبودکه
ملتهابهراههایخودسلوککنند .
ایکلیدیدرعملکردخدادرتاريخنجاتاستـخبرازيکاتفاقجديد

اما”درحال“ـکهواژه
میدهد.پسرخدابهجهانآمد.اوپدرآسمانیرامکشوف ساخت .کفارۀ گناهشد.از مردگانقیام
عنوانداورکايناتاثباتکرد.وپیغامعملنجاتبخشاوبايددرمیانتمام


فرمود.اقتدارخودرابه
مردممنتشرگردد.اينچرخشدرتاريخنجاتدرراستایجاللمسیحانجامگرفت.هدفآن،قرار
هدفضرورتتمرکزايماننجاتبخش،

دادنمسیحدرمرکزاعمالنجاتبخشخدااست.اينامربا
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تنهابرمسیحهماهنگمیباشد.بدونشناختمسیحهیچانسانیکهازتوانايیطبیعیبرخوردارباشد،
نجاتنخواهديافت 98.

کسانیکهمیگويندامروزمردممیتوانندنجاتيابندبیآنکهمسیحرابشناسندچراکهمردمعهد
عتیقهمنجاتمیيافتندبیآنکهمسیحراشناختهباشند،درواقعاهمیتفوقالعادۀاينچرخشدر
اند.بهعنوان

تاريخنجاترااززمانهایجهالتوازسّرمسیح،بدانگونهکهبايد،جدیدرکنکرده
مثالمیالرداريکسونچنینبحثیرامطرحمیکند،امابهطورجدیاهمیتفوقالعادهایراکهعهد
جديد در تجسم بهعنوان نقطۀ چرخش تاريخ و پايان زمانهای جهالت و آشکار شدن سّر مسیح
میبیند،درنظرنمیگیرد .

اگر يهوديان عهد عتیق به خاطر محاسن اخالقی ناشی از انجیل مسیحیان بدون محتوا و
مضامینآنتوانستهاندنجاتبیابند،آيانمیتوانايناصلراتعمیمداد؟ آيابراساسهمین
اصلنمیتوانگفتکسانیکهاززمانمسیحبهاينطرف،هیچگاهفرصتشنیدنپیغامانجیل
رابهعنوانمکاشفۀخاصنداشتهاند،مشمولنجاتخواهندشد؟ 99

اگرعهدجديدتعلیمندادهبودکهآمدنمسیحچرخشیتعیینکنندهدرتاريخنجاتاست،وبه

همین دلیل ،از آن پس تمرکز هر گونه ايمان نجاتبخش فقط بر او میباشد ،شايد اين ديدگاه
میتوانستيکبحثموجهقلمدادبشود .

لیکنآيا سايرآموزههایعهدجديد نیزازاين ديدگاهحمايت میکنند؟درموردکرنلیوسچه
میتوان گفت؟ آيا او يک غیر يهودی نبود که بعد از رستاخیز عیسی زندگی میکرد ،و از طريق

پارسايیوتقوایخالصخودبدونمتمرکزساختنايمانخويشبرمسیحنجاتيافت؟ 


روايتکرنلیوســـــاعمال1:11الی 18:11

 98من میگومی که میتوان انتظار داشت که نوزادان و افرادی که معلولیت ذهین دارند به حنوی که حیت منیتوانند معنای ماکشفه را در لک درک کنند مشمول جنات
ابش ند .اصل مس ئولیت پذیری و پاخسگویی در رومیان ( 02::خدا اماکن ش ناخت خود را در اختیار مهگان قرار داد ”ات ایشان را عذری نباشد )“.اساس این ابور
راخس من است .کتابمقدس در این مورد خاص ،تعلمیی نداده است .ما میتوانمی تصور کنمی که ارتباط موجود میان امیان به مس یح و درایفت جنات مهچنان حمفوظ
خواهد بود و خدا کوداکن را در آسامن ای در عرص آینده به بلوغ خواهد رسانید ات بتوانند به او امیان بیاورند .در حامیت از این نظریه میتوانید به این منابع مراجعه کنید:
”وقیت کوداکن میمریند ،پاخسی برای تسیل وادلین داغدار“ اثر روالند .اچ .انش .و ”جنات خردساالن؛ آای کوداکن به آسامن میروند؟“ اثر آلربت موهلر .موهلر در کتاب
خود به جان نیوتن ،چارلز اسپرجان ،چارلز هاج و یب .یب .وارفیدل بهعنوان مدافعان این دیدگاه اشاره کرده است .متام این افراد به گناه اولیه اعتقاد داش تهاند من نزی
اعتقاد دارم .اما مهچننی معتقد هس مت که خدا راهی را برای جنات کوداکن فرامه خواهد ساخت یب آنکه این آموزه و ای آموزه برگزیدگی یب قید و رشط را نقض کرده
ابشد.
 99میالرد اریکسون؛ ”آای برای کساین که نشنیدهاند امیدی وجود دارد؟“
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عدهایازداستانکرنلیوس،يکافسررومی،چنینبرداشتکردهاندکهانسانمیتواندبدونشنیدن
پیامانجیلوبهصرفترسازخداوانجاماعمالنیکماننداونجاتبیابد .
درموردکرنلیوسمیخوانیمکهاومردی”متقیوخداترسبودکهصدقۀبسیاربهقوممیدادو
پیوسته نزد خدا دعا میکرد“ (اعمال  .)2:11وقتی فرشتۀ خدا بر او ظاهر میشود ،میگويد :”ای
کرنلیوس،دعایتومستجابشدوصدقاتتودرحضورخدايادآورگرديد.پسبهيافابفرستو
شمعونمعروفبهپطرسراطلبنما“(اعمال .)32-31:11
در همان زمان ،پطرس رسول رويايی را از خداوند دريافت داشت که به او تعلیم میداد سنت
ناپاکشمردنغیريهوديان،مانعازپذيرفتهشدنآنهادرحضورخدانیست.ندایآسمانیبهپطرس
گفت:”آنچهراخداپاککردهاستتوحراممخوان“( .)15:11
هنگامیکهپطرسباکرنلیوسمالقاتمیکند،بهاومیگويد:”فیالحقیقتيافتهامکهخدارانظر
بهظاهرنیستبلکهازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداومقبولگردد“(.)35-34:11
اينآيهایاستکهبرخیبرحسبآنتصورمیکنندکهکرنلیوسحتیقبلازشنیدنپیامانجیلو
ايمانآوردنبهآن،ازگناهنجاتيافتهبود.اماحقیقتیکهلوقاازنقلروايتفوقدنبالمیکندکامالً
مغايربااينتصوراست .
طرحدوپرسشدرخصوصاينروايتمیتواندبسیارمفیدوموثرباشد.اولاينکهآياکرنلیوس
قبلازآنکهموعظۀپطرسدرموردمسیحرابشنودنجاتيافتهبود؟بهيقینآيات 34و 35برای
برخیدلیلموجهیاستکهچنینبودهاست.آياتمذکورمقدمهوسرآغازموعظۀپطرسهستند:
”فیالحقیقتيافتهامکهخدارانظربهظاهرنیست،بلکهازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکند
نزداومقبولگردد “.
شمامیتوانیدببینیدکهچگونهبعضیباتوجهبهآيۀ 2کهمیگويدکرنلیوسمردیمتقیوخدا
ترسبودکهبسیارصدقهمیدادوپیوستهدعامیکرد،بهسادگینتیجهگیریمیکنندکهاوقبالمقبول
خداشدهبود.پسآياپطرسدرموردنجاتورستگاریکهاوقبالدريافتکردهبودصرفااطالعاتی
گیریایرابهمبشرينتسریبدهیمکهبسیاریاز
توانیمچنیننتیجه 

رادراختیارشگذاشت؟وآيامی
مردمواردرابطۀنجاتباخداشدهاند،قبلازآنکهپیامانجیلمسیحراازآنانبشوند؟ 
بنابرايننخستینسوالايناستکهآيابرطبقآيۀ 35کرنلیوسوافرادیهماننداوقبالعادل
محسوبشده،باخدامصالحهکردهوازغضبنجاتيافتهاند؟آيامنظورپطرسازاينسخنوهدف
لوقاازنقلآنهمینبودهاست؟ 
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آياکرنلیوسقبلًانجاتيافتهبود؟ 
باذکرچهاردلیلازمتنموردنظربهاينسؤالپاسخمنفیمیدهم .
 )1اعمال 14:11میگويدکهپیغامپطرسآنچیزیبودکهکرنلیوسبراینجاتاحتیاجداشت.
همچنیندراعمال14-13:11پطرسدرموردشهادتکرنلیوسازمالقاتبافرشتهمیگويد:”ومارا
آگاهانیدکهچطورفرشتهایرادرخانهخود ديدکهايستادهبهویگفت:’کسانبه يافابفرستو

شمعونمعروفبهپطرسرابطلبکهباتوسخنانیخواهدگفتکهبدانهاتووتمکامیاهلخانهتو
نجاتخواهیديافت “‘.
دو نکته قابل توجه در اينجا وجود دارد .اول ٬خودِ آن پیغام مهم بود .انجیل ٬قوت خدا برای
نجاتاست.دوم ٬فعلجملهبهزمانآيندهداللتمیکند:”نجاتخواهیديافت“.بهعبارتديگر٬
پیغامپطرسصرفاآگاهانیدنکرنلیوسازنجاتیکهقبالبدستآوردهاستنبود.اودرصورتینجات
خواهد يافت که به دنبال پطرس بفرستد ٬کالم او را بشنود و به مسیح ايمان بیاورد .در غیر اين
صورت ٬نجات نخواهد يافت .بدون ترديد به همین دلیل است که تمام داستان حول محور عمل
معجزه آسایخدادرقراردادنپطرسوکرنلیوسدرکناريکديگربناشدهاست.پیامپطرسهمان

چیزیبودکهکرنلیوسنیازداشتبشنودتانجاتبیابد(22:11و .)33
بنابراينآيه 35کهمیگويد”ازهرامتیهرکه ازاوترسدوعملنیکوکندنزداومقبولگردد“،
نمیتواندمبینايننکتهباشدکهکرنلیوسقبالنجاتيافتهبود.کرنلیوسمیبايستپیغامانجیلرا
میشنیدتانجاتبیابد .
 )2پطرسدرخاتمۀموعظۀخودبهايننکتهدر 43:11اشارهکردهاست.اوبااين سخنانبه

بخشپايانی پیغامخودنزديکمیشود”وجمیعانبیابراو[مسیح]شهادتمیدهندکههرکهبهوی
ايمانآوَرَد ،بهاسماوآمرزشگناهانراخواهديافت“.آمرزشگناهانشالودۀنجاتاست.کسیکه
گناهانشتوسطخداآمرزيدهنشود،نمیتواندنجاتيابد.وچنانکهپطرسمیگويد،اينآمرزشاز
طريقايمانبهمسیحودرناماوبدستمیآيد .
پطرسبهاونمیگويد:”مناينجاهستمتااعالممیکنمکههرکسازشماکهازخدامیترسدو
اعمالنیکانجاممیدهدآمرزيدهشدهاست“.بلکهمیگويد:”مناينجاهستمتاشماپیامانجیلرا
بشنويدوباايمانآوردنبهمسیحدرناماوآمرزشگناهانرابیابید“.پسيکبارديگريادآورمیشوم
کهآيۀ35بهاينمعنانیستکهکرنلیوسواهلخانۀاوپیشازشنیدنپیغاممسیح٬آمرزشگناهانرا
يافتهبودند .
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 )3درسرتاسرکتاباعمالمیبینیمکهحتیبهافرادبسیارمتدينوخداترسيهودیگفتهمیشود
که بايد توبه کنند و ايمان بیاورند تا نجات يابند .يهوديانی که در روز پنطیکاستگرد آمده بودند،
”ديندار“خطابشدهاند(،)5:2همانطورکهکرنلیوسنیز”متقی“معرفیشدهاست(.)2:11اماپطرس
درپايانخطابۀروزپنطیکاستخوددرفصل،2حتیبهآنيهوديانديندارمیگويدکهتوبهکنندوبه
ناممسیحبهجهتآمرزشگناهانخودتعمیدبگیرند(.)38:2همینامررادراعمال 19:3و-38:13
39نیزمشاهدهمیکنیم .
مالحظهمیکنیمکهلوقادراينکتاببهمانمیگويدکهافرادمتدين ٬متقیوخداترسکهاعمال
صالحهانجاممیدهند،قبالنجاتيافتهاندونیازیبهانجیلندارند.انجیل ٬حرکتخودرادرمیان
کسانیشروعکردکهمتدينترينافرادبودند،يعنیدربینيهوديان.آنهابیشازسايراقواموملتهای
جهانازامتیازشناختخدابرخورداربودند.امابارهاوبارهابهآنانگفتهمیشودکهتديّن ٬اعمال
نیکوصداقتمذهبیراهحلمشکلگناهنیست.تنهانقطۀامیدواتکا٬ايمانآوردنبهعیسیاست .
 )4چهارمیندلیلبرایاينکهبگويیمآيۀ35نمیتواندداللتبراينامرداشتهباشدکهکرنلیوسو
افرادیهماننداوقبالنجاتيافتهاند،دراعمال 18:11ديدهمیشود.زمانیکهسايرايماندارانروايت
شگرفکرنلیوسراازدهانپطرسشنیدند،نخستینواکنشايشانسکوتبود.لوقامیگويد:”خدارا
توبۀنجاتبخشرااعطاکردهاست“.بهبیانديگر

تمجیدکنانگفتند:فیالحقیقتخدابهامتهانیز
آنها[امتها]قبالحیاتجاودانیرانیافتهبودند.توبهراهیبودکهبهحیاتجاودانیمنتهیمیشد(به
طورتلويحیتوبه”سرحدحیاتجاودانی“است).زمانیکهآناندربارۀمسیحشنیدندوبهاوايمان
آوردند،آنگاهحیاتجاودانرابدستآوردند .
بنابريناعمال 35:11بهاينمعنانیستکهکرنلیوسبهخاطرخداترسبودنوانجامدادناعمال
نیک٬قبالنجاترابدستآوردهبود.تااينجاپاسخبهاولینپرسشبود .

اکنونپرسشدوم:چگونهکرنلیوس”مقبول“خدابود؟ 
سوال دومبسیارسادهاست .پطرسچه منظوری داردوقتیمیگويد:”ازهر امتیهرکهازاو
[خدا]ترسدوعملنیکوکند،نزداومقبولگردد“()35:11؟و اينکهاينامرچهارتباطیمیتواندبا
تعهدبشارتجهانشمولماداشتهباشد؟ 
زمانیکهبهپاسخاينپرسشفکرمیکردم،نخستینچیزیکهبهذهنمرسیداينبودکهمنظور
پطرسدرآيۀ 35منتجازهدفآنرويايیبودکهخدادرموردحیواناتحرامبهوینشانداد،به
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ويژهدرسمهمیکهدرآيه 15وجوددارد:”آنچهراکهخداپاککردهاستتوحراممخوان“.اما
چیزیمانعمنشدووادارمساختکهدوبارهفکرکنم .
بهآيۀ 28توجهنمايید.پطرسبرایغیريهوديانتوضیحمیدهدکه”شمامطلعهستیدکهمرد
يهودی را با شخص اجنبی معاشرت کردن يا نزد او آمدن حرام است .لیکن خدا مرا تعلیم داد که
هیچکسراحراميانجسنخوانم“.بهعبارتديگريکمسیحیهرگزنبايدبهطبقهويانژادافرادنگاه
کندوبگويدکهاينعدهشايستگیشنیدنپیغامانجیلراازمنندارند.يااينکهاينهاناپاکهستندو
مننمیتوانمبهخانۀآنانوارد شوموازانجیلصحبتکنم.يااينافرادآنقدرخشنوناخوشايند
هستندکهمننمیتوانمبهآنهانزديکبشوم .
عبارت”هیچکس“درآيۀ28بسیارمهممیباشد.”خدامراتعلیمدادکههیچکسراحراميانجس
نخوانم “.پطرسازرويايیکهدريافا ديدهبودفراگرفتکههیچگروهی ازانسانهابه دلیلنژاد،
قومیت،فرهنگ،وياخصوصیاتجسمانیخارجازحاکمیتخداقرارندارد.”حراميانجس“يعنی
نفر،ومنعشده،ماننديکجذامی .

طردشده،موردت
آنچه هدف و مقصود پطرس در آيه  28بود ،اين است که ما نبايد در مورد هیچ انسانی چنین
افکاری داشته باشیم ،حتی يک نفر .قلب ما بايد برای هر انسانی صرفنظر از رنگ ،نژاد ،قومیت،
خصوصیاتجسمانیيافرهنگیاوبتپد.ماحقنداريمهیچکسراناديدهبگیريم.”خدامراتعلیمداد
که’هیچکس‘راحراميانجسنخوانم “.
منابتداتصورمیکردمکهمعنایآيۀ 35بسادگیايناستکههمۀافرادصرفنظراززمینۀقومی
خودمقبولخداومناسبنجاتهستند.اماآنچهپطرسدرآيۀ 35میگويدآنچیزینیستکهمن
تصورمیکردم.درآيۀ 35پطرسمیگويد:”ازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداو
مقبولگردد“.اودربارۀهرشخصبهآنصورتکهدرآيه28اشارهداردسخننمیگويد.دراينجااو
ازتعدادیدرهرامتوقومصحبتمیکند.”ازهرامتیهرکهازاوترسدوعملنیکوکندنزداو
مقبولگردد“.آنچهپطرسدرذهنداردخیلیبیشترازصرفحراميانجسدانستنافراداست.اين

شاملهرکسمیشود.اوقبالگفتهبود”هیچکسراحراميانجسمخوان“.واينجامیگويدکهبعضی
درهرامتوقوم”کهازخدابترسدواعمالنیکانجامدهدنزداومقبولگردد “.
توانبهعنوانمعنایآيۀ35درنظرگرفت:)1اينآيه

پساکنونمالحظهمیکنیدکهدوچیزرانمی
بهمانمیگويدکههمۀکسانیکهازخدامیترسندواعمالنیکانجاممیدهندنجاتيافتهاند.قبالً
چهار دلیل را برای اين موضوع مالحظه کرديم . )2به اين معنا نیست که صرفا اين افراد شايستۀ
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دريافتبشارتهستند(نهاشخاصحراميانجسياتابو)چراکهقبالآيۀ 28اعالمکردکههمگان
بايدبشارترابشنوندونهعدهایخاص.درعینحالآيۀ35میگويدتنها”برخی“افراددرهرامت
ازخدامیترسندواعمالصالحهبجامیآورندوبنابراينمقبولخداهستند.ازاينجهتمعنایآيه
يافتهوبشارتشنیده،ياانسانیدوستداشتنیومناسب


بايدچیزیدرمیانايندواحتمالباشد:نجات
برایبشارت .
نیافتهدرمیانقومیبشارتنشنیده


ساننجات
منچنیناستباطمیکنمکهکرنلیوسنمايندۀيکان

استکهخداراازصمیمقلبجستجومیکند.پطرسمیگويدکهخداچنیناشتیاقیراقبولمیکند
(همانمقبولدرآيۀ)35وبرایرسانیدنپیغامانجیلعیسیمسیحبهچنینشخصیبهطريقیعجیب
عملمینمايد،چنانکهدرموردپطرسوکرنلیوستوسطرويایآسمانیدرحیندعاعملکرد .
کرنليوس عصر حاضر
امروزهنیزهستندکسانیکهخدارا”ازصمیمقلب“جستجومیکنند.دانريچاردسوندرکتاب
خودبانامابديتدرقلوبآنان،داستانتحولوبازگشتیرانقلمیکندکهشباهتزيادیباروايت
کرنلیوسدارد.مردمگیدئو،درجنوبمرکزیاتیوپی،قبیلهایمتشکلازنیممیلیونسیاهپوستهستند
بهعنوانخدای مقتدرهستیايمان داشتند.شماریازمردمگیدئوکهماگانورا ستايش
کهبهماگانو 
میکردند،متوجهشدندکهبهعوضآنبايدموجودشريریکهاوراشیطانمینامیدندراضیوخشنود

نگاه دارند.امايکمردگیدئوبهنامواراساوانگاازشهرديالواقعدرسرحدزمینهایقبیلۀگیدئو،به
حضورماگانودعاکردوازاوخواستکهخودرابرافرادقبیلۀاومکشوفسازد .
ناگاهواراساوانگارويايیرامشاهدهکرد:دوسفیدپوستناشناسازراهرسیدندودرزيرسايۀ
درخت افرای چناری نزديک ديال آالچیقهايی برای خود ساختند .سپس آنها کلبههای مستحکم و
متعددديگریراساختندکهبامآنهاپوشالینبودومیدرخشیدتاحدیکهدامنۀتپهراپوشانید.واراسا
هرگز قبل از آن چنین کلبههايی را نديده بود چون کلبههای اهالی گیدئو پوشالی بودند .بعد از آن
واراساصدايیراشنیدکهمیگفت”اينمردانازجانبماگانو،خدايیکهاورامیجويیبرایتو
پیغامی خواهند آورد .منتظر آنها باش “.در آخرين صحنۀ آن رويا ،واراسا خودش را ديد که ديرک
اصلیکلبۀخويشراازجایدرآوردوآنرابهخارجازشهربردودرنزديکيکیازکلبههايیکهآن
مردانساختهبودنددرزمینفروکرد.درفرهنگمردمگیدئو،ديرکاصلیخانهنمادزندگیشخص
بود .
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هشتسالبعد،دردسامبر 1948دومبشربهاسامیآلبرتبرانتوگلنکاينبهاتیوپیرفتندو
دربینمردمگیدئوبهخدمتمشغولشدند.آنهادرنظرداشتندکهبرایانجامخدماتخوددرمرکز
منطقۀکیدئوازمقاماترسمیاتیوپیمجوزالزمراکسبکنند.امابرخیازبومیانبهايشانگفتندکه
بهدلیلشرايطسیاسیکنونی،بادرخواستآنهاموافقتنخواهدشد.بنابراينبهآنهاپیشنهادکردندکه
برایخدمتدرمحدودۀديال درخواستمجوزکنند.مجوزالزمصادرشدوزمانیکهآنهابهديال
رسیدند،چادرهایخودرادرزيردرختافرابرپاکردند .
سیسالبعدازآنروز،بیشازدويستکلیسادرمنطقۀگیدئوساختهشدکههريکبهطور
میانگیندويستنفرعضوداشت 111.تقريباتماممردمقبیلهتحتتاثیر انجیلقرارگرفتهبودند.واراسا
ازاولینکسانیبودکهايمانآوردونیزاولینکسیبودکهبهخاطرايمانخودزندانیشد 111.
ترسی که مقبول خدا است
شودکهدرآن،مشاهدهمیکنیمکهلوقا


يافتمی
مهمترينگواهدراينزمینه،دراعمال11:31-32

در مورد ”مقبول“ شدن اين نوع نجاتنیافتگانی سخن میگويد که از صمیم قلب خدا را جستجو

میکنند.دراينآياتمیخوانیمکهکرنلیوسمیگويدفرشتۀخدابهاوگفت:”ایکرنلیوس،دعایتو

مستجابشدوصدقاتتودرحضورخدايادآورگرديد.پسبهيافابفرستوشمعونمعروفبه
پطرسراطلبنما“.توجهکنید:”دعایتومستجابشد...پسبهدنبالپطرسبفرست“.ازاينکالم
بهطورضمنیمی تواناينمعنارااستنتاجکردکهاودردعاهایخودازخدااستدعاداشتهکهکسیرا
بهسویویبفرستدتانیازاوبهنجاتراپاسخبدهد .
بنابراينترسیکهدرآيۀ 35مقبولخدامیباشد ،شاملدرکاينحقیقتاستکهخداقدوس
است ،و يک روز بايد بهعنوان گناهکارانی درمانده و مايوس با او روبرو شويم  ،و اينکه خود
نمیتوانیمخويشتنرانجاتدهیمونیازداريمکهخداراهیبراینجاتمهیاکند،وبازاينکهبايد

شبانهروزبرایآندعاکنیمودرپرتونوری کهبرماتابیدهاستعملکنیم.اينهمانکاریبودکه
داد.خدادعاهایاووجستجويشرابرایکشفحقیقتوراستیدرزندگیاش

کرنلیوسانجاممی
(اعمال)27:17قبولفرمودوبهطريقیعجیبپیغامانجیلرابهاورسانید.اگرکسیپیغامانجیلرابه
کرنلیوسنمیرسانید،اونمیتوانستنجاترابدستبیاورد.وامروزبدونانجیل،هیچکسنمیتواند
مکاشفۀخدارادرککندونجاتيابد .
 100دان رچیاردسون؛ ابدیت در قلوب آانن.
 101دبلیو .هارودل فولر؛ مادامی که خورش ید گرم است حرکت کن.
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بنابراين کرنلیوس مظهر نجات يافتن بدون شنیدن و ايمان آوردن به انجیل نیست ،بلکه او
عینیتبخشهدفومقصودخدادرنجاتدادنمردم”ازهرامتی“(اعمال)35:11بهخاطراسمخود

ازطريقفرستادنمبشرينانجیلدرمیانفرهنگهایمختلفیاستکهزمانیتابومحسوبمیشدند .
مابايدازکلیسایاورشلیمبیاموزيمکه”فیالحقیقتخدابهامتهانیزتوبۀحیاتبخشراعطا
کرده است“ (اعمال  .)18:11اما همچنین بايد اطمینان داشته باشیم که اين حقیقت را همانگونه

میآموزيمکهآنهاآموختهبودند:آنهااينمهمراازحقیقتايمانآوردنامتهابهانجیلیکهپطرس

موعظهکردهبودونزولروحالقدسبرآنها،استنباطودرککردهبودند .يهوديانکلیسایاورشلیم
نتیجهگیرینکردهبودندکهامتهابهدلیلترسازخداوانجاماعمالنیک،مقبولشدهاند .

پسدرمی يابیمکهنیّتلوقاازنقلروايتکرنلیوساينبودکهنشانبدهدغیريهودياننیزبه
واسطۀايمانآوردنبهمسیحوبهرغمباورسنتی”ناپاکبودنشان“،میتوانستندبخشیازقومبرگزيدۀ
خدا باشند .نکتۀ مهم اينجاست که امتها از قبل به خاطر ترس از خدا و انجام دادن اعمال نیک،
بخشیازقومبرگزيدۀخدامحسوبنمیشدند.بهعبارتکلیدیدراعمال 14:11توجهکنید:”باتو
سخنانیخواهدگفتکهبدانهاتووتمامیاهلخانۀتونجاتخواهیديافت “.
”اسمی ديگر زير آسمان“ (اعمال )12 :4
کندکهنجاتبخشاستيعنیاسم

جنبۀنجاتبخش اينپیغامدرايناستکهاسمیرااعالممی

عیسی.پطرسمیگويد:”خدااولامتهاراتفقدنمودتاقومیازايشانبهنامخودبگیرد“ (اعمال
.)14:15يعنیپیغامیکهخدابهواسطۀآنازامتهابهخاطراسمخودتفقدمیکندپیغامیاستکه
اسم پسر او عیسی ،محور آن باشد .در واقع اين همان چیزی است که در موعظۀ پطرس در منزل
کرنلیوسديديم.موعظۀاوباذکرجمالتیدرموردعیسیبهنقطۀاوجخودمیرسد:”هرکهبهوی
ايمانآوَرَدبهاسماوآمرزشگناهانراخواهديافت“(اعمال .)43:11
ضرورتانکارناپذيرشنیدن وايمانآوردنبهاسمعیسی،معنایبیچونوچرادراعمال12:4
استکهنقطۀاوجيکیديگرازخطابههایپطرسمیباشد،امااينباردرمقابلحکاممذهبیيهوددر
اورشلیم:” ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکه
بدانبايدمانجاتيابیم “.
شرايطیکهدرپشتاينعبارتمعروفقراردارد،ايناستکهعیسایبرخاستهازمردگانتوسط
پطرسويوحنامردیراشفادادهبود.آنمردازبَدوتولدفلجبود،اماناگهانبرپایخودايستادهودر
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صحنهیکلخداراتمجیدکردهبود.جماعتیدراطرافآنهاحلقهمیزنندوپطرسشروعبهصحبت
میکند.موعظۀاوکامالآشکارمیکندکهآنچهاتفاقافتاديکپديدۀصرفمذهبینبودهاست. 
سپسطبقاعمال 1:4کاهنانوفرمانده نگهبانانهیکلو صدوقیان ،پطرسويوحنارادستگیر
کرده،تاروزبعددرزنداننگاهمیدارند.صبحروزبعد،رؤساو مشايخوکاتبانبرایبازجويیاز
پطرسويوحناتشکیلجلسهمیدهند.درخاللبازجويی،پطرسبرخداوندیعیسیشهادتمیدهد:
” ودرهیچکسغیرازاونجاتنیستزيراکهاسمیديگرزيرآسمانبهمردمعطانشدهکهبدانبايد
مانجاتيابیم“(اعمال.)12:4هرشخصدردنیابايداينرابداند .
برای پی بردن به اهمیت اين اعالن ،توجه به چند عبارت ضرورت دارد .علت اينکه نجات در
هیچکسديگرغیرازعیسیوجودنداردايناستکه”اسمیديگرزيرآسمان(نهفقطاسمیديگردر
اسرايیلبلکهدرزيرآسمانيعنیآسمانيونان،روم،پرتغال،وغیره)بهمردمعطانشده(نهفقطبه
يهوديانبلکهبههیچانسانیدرايندنیا)کهبدانبايدمانجاتيابیم“.دوعبارت”زيرآسمان“و”به
مردم“برجهانشمولبودنايناعالنتاکیدکاملدارد .
افزونبراين،نکتۀمهمتریدراينجاوجودداردکهبايدبهآنتوجهکنیم.قاطبۀمفسرينبهطور
معمولاعمال 12:4رااينگونهتفسیرمیکنندکهبدونايمانداشتنبهعیسیمسیحهیچکسنمیتواند
عنوانيکمتنمهموتعیینکنندهدرپاسخبهاينپرسشدر

نجاتيابد.بهبیانديگراعمال 12:4 
به
نظرگرفتهمیشودکهآياکسانیکههرگزدربارۀمسیحنشنیدهاندمیتوانندنجاتيابند.اماکالرک

پیناکبهعنواننمايندۀيکتفکرچنینمیگويدکه”اعمال 12:4ارتباطیبااينپرسشندارد...اينآيه

اشاره ایبهسرنوشتگناهکاراننکردهاستواگرچهاينيکسوالبزرگوبسیارمهمدربرابرما
است،اماکسینمیتواندبگويدکهاعمال12:4بهداوریخدا،چهمثبتوچهمنفیداللتدارد112“.به
بیاندقیقتر،اعمال 12:4میگويد:”نجاتدرکاملیتخودبهتمامانسانهاتعلقداردچونخداآنرا

درشخصیتپسرشفراهمکردهاست 113“.بهبیانساده،اومعتقداستکهنجاتتنهاازطريقکار
عیسی بدستمیآيدونهبهواسطۀايمان بهعیسی.کارمسیحبرایکسانیکهبدوناونیزارتباطی
مناسبباخدادارندمفیدوتاثیرگذاراست،بهعنوانمثالبراساسمکاشفۀعامخدادرطبیعت .

مشکلعمدهدرنوعتفسیرپیناکايناستکهاوبهتاکیدخاصپطرسبراسمعیسیتوجهنکرده
است .”زيرا که اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده که بدان بايد ما نجات يابیم “.پطرس
 102الکرک پیناک؛ ”اعامل  :0:1هیچ امسی زیر آسامن“.
 103هامن منبع.
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نمیگويد که منبع ديگری برای نجات وجود ندارد که شما بتوانید تحت اسم آننجاتيابید ،بلکه

میگويد”اسمیديگر“غیرازنامعیسیوجودندارد کهبدانبتوانیمنجاتيابیم.اقراربهاسمعیسی

مدخلورودبهرابطهومشارکتباخدااست.اگرکسیبتواندبدونشناختعیسینجاتبیابد،پس
صحبتازاسماوبرایکسبنجاتمفهومینخواهدداشت .

قبالً اشاره کرديم که در اعمال  43:11پطرس میگويد :”هر که به وی ايمان آوَرَد ،به اسم او
آمرزشگناهانراخواهديافت“.اسمعیسیمحوراصلیدرايمان وآمرزشگناهاست.برایايمان
داشتنبهعیسیجهتدريافتآمرزشگناهان،بايدبهاسماوايمانبیاوريد،بدينمعناکهبايددر
مورداوشنیدهباشیدواورابهعنوانانسانويژهایکهنقشۀنجاترامتحققساختواز مردگانقیام

کرد،شناختهباشید .
اعمال  12:4برای مبشرين داللت بر حقیقتی دارد که پولس در ارتباط با نام خداوند عیسی در
رومیان15-13:11برآنتاکیدکردهاست.اينآياتاهمیتاساسیبشارترانشانمیدهند:”زيراهر
کهنامخداوندرابخواندنجاتخواهديافت.پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننیاوردهاند؟و
چگونهايمانآورندبهکسیکهخبراورانشنیدهاند؟وچگونهبشنوندبدونواعظ؟وچگونهوعظ
کنندجزاينکهفرستادهشوند؟“ 
”و چگونه ايمان بياورند به کسی که خبر او را نشنيدهاند؟“
دررومیان،13:11پولسدربیانجايگاهمهماعالمانجیل،ازيويیل 32:2نقلقولکردهاست:”و
واقعخواهدشدهرکهنامخداوندرابخواندنجاتيابد“.سپسسواالتیبدونانتظارجوابرامطرح
میکند:”پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننیاوردهاند؟وچگونهايمانبیاورندبهکسیکه
خبراورانشنیدهاند؟“اينهاپرسشهایبسیارمهمیدرارتباطباخدمتبشارتهستند .
دراينجاتوجهشمارابهرومیان 31:9الی 21:11جلبمیکنم.پولسدرابتداوانتهایايندو
قسمت ،از امتها سخن میگويد که هیچگاه امتیاز برخورداری از شريعت مکشوفشدۀ خدا را
نداشتهاند ،اما به واسطۀ مسیح در حضور خدا عادل محسوب شدند ،در حالی که اسرائیل با وجود

برخورداریازنعمتشريعت،نتوانستندبهعادلشدندرحضورخدابرسند.رومیان 31-31:9چنین
میگويد:”امتهايیکهدرپیعدالتنرفتند،عدالتراحاصلنمودند،يعنیعدالتیکهازايماناست؛
امااسرائیلکهدرپیشريعتعدالتمیرفتندبهشريعتعدالتنرسیدند“.همچنیندر21-21:11
ادامهمیدهدومیفرمايد:”واشعیانیزجرأتکردهمیگويد’آنانیطالبمننبودندمرايافتندوبه
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کسانیکهمرانطلبیدندظاهرگرديدم‘؛امادرحقاسرايیلمیگويد’تمامروزدستهایخودرادراز
کردمبهسویقومینامطیعومخالف “‘.
گریياتغییرجهتعجیبـکهامتهادرحضور

پولسقصدداردنشانبدهدکهعلتاينواژگون
خداعادلمحسوبشوندوعمالمطالباتشريعتخدارابجاآوردندودرمقابل،اسرايیلباوجود
شريعتنتواندبهعدالتدستيابدـايناستکه”هدف(يامنتهایمقصود) شريعتايناستکه
مسیحعدالتهرکسیباشدکهايمانمیآوَرَد“(ترجمۀنويسندهازرومیان.)4:11اسرايیلآنچهراکه
شمردگیبواسطۀايمانبهعنوانتنها


شريعتبرآنداللتداشت،يعنیاشارهبهمسیحوروشعادل
امیدبرایاطاعتکاملازشريعترادرکنکردهبود(.)32:9وزمانیکهمسیحظهورکرد،اسرايیل”به
سنگمصادملغزشخوردند“(.)32:9اسرايیل”مطیععدالتخدانگشتند“(.)3:11اماامتهاوعدۀ
”هرکهبهاوايمانآوَرَدخجلنخواهدشد“.()33:9راباآغوشبازپذيرفتند .
پولسدر 8:11بهانجیلیکهموعظهمیکردوبهمبشریبودنخوداشارهمیکندومیگويدپیغام
تیقبرنجاتدهندهبودنمسیحداللت دارد:”يعنیاينکالمايمانکهمابهآنوعظ

شريعتعهدع
دهدکهايننجاتدهندههمانعیسیاستواکنوناعترافبهناماوعامل

میکنیم“.اوسپسادامهمی

نجاتاستـــهمانگونهکهنجاتدرعهدعتیقبرپذيرشداللتهایموجودبرحقیقتآمدناوو
امیدبستننبهفیضخداکهاومهیاخواهدکردمبتنیبود.بنابراينآيۀ 9میگويد:”اگربهزبانخود
عیسیخداوند رااعترافکنیودردلخودايمانبیاوریکهخدااوراازمردگانبرخیزانید،نجات
خواهیيافت “.
پولسبهطورمشخصتأکیدداردکهنجاتازطريقايمانواعتراف بهخداوندیعیسی،امید
عهدعتیقبودهاست.اودررومیان11:11بانقلقولازاشعیا16:28”وکتابمیگويد’هرکهبهوی
ايمانآوَرَدخجلنخواهدشد ‘“.ودررومیان 13:11بااشارهبهيويیل 32:2”زيراهرکهنامخداوندرا
بخواندنجاتخواهديافت“.برصحتاينامرگواهیمیدهد.بنابراينوقتیرومیان 11:11ازاشعیا
 16:28نقلقولمیکندکه”هرکهبهاوايمانآورد خجلنخواهدشد“.آشکارابهعیسی،آنسنگ
زاويۀمقدرشدهارجاعکردهاست.و زمانیکهدررومیان 13:11ازيوئیل 32:2نقلقولمیکند”هر
کهنامخداوندرابخواندنجاتخواهديافت“.عیسیهمانخداونديا”يهوه“میباشدکهيويیلبهاو
اشاره کرده است .دلیل اين نتیجهگیری در رومیان  9:11وجود دارد که میگويد :”اگر به زبان خود
عیسیخداوندرااعترافکنی...نجاتخواهیيافت “.
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پولستصريحداردکهدرتاريخنويننجات،عیسیهدفوغايتآموزۀعهدعتیقاستوازاين
عنوانهدفومقصودايماننجاتبخشمیانانسانويهوهواسطهاست .


جهتاکنوناوبه
بسادگیقابلدرکنیست.توالیسواالتمطرحشدهدر

جريانفکریموجوددررومیان21-14:11
آيات14و15اغلبدرارتباطباخدمتبشارتديدهمیشود :
پسچگونهبخوانند کسیراکهبهاوايماننیاوردهاند؟وچگونهايمانآورندبهکسیخبر
اورانشنیدهاند؟ 114وچگونهبشنوندبدونواعظ؟وچگونهوعظکنندجزاينکهفرستاده
شوند؟چنانکهمکتوباستکه”چهزيباستپايهایآنانیکهبهسالمتیبشارتمیدهند
وبهچیزهاینیکومژدهمیدهند “.
امااينآياتچهارتباطیباجريانفکریپولسمیتوانندداشتهباشند؟چراباکلمۀ”پس“(oun
االتنتیجهگیریکرد؟چراآيۀ16با”لکن(يااما)

يابنابراين)شروعشدهاند؟چگونهمیتوانازاينسؤ
همهبشارتراگوشنگرفتند“شروعشدهاست؟ 
میتوان در پاسخ گفت :کلمۀ ”پس“ در ابتدای آيه  14و ”لکن“ در آغاز آيۀ  ،16اشاره به اين
حقیقتدارندکهرشتهسواالتمطرحشدهدرآيات 14و 15نشانمیدهندکهخداقبالً شرايطالزم

برایاعترافکردنبهنامعیسیجهتدريافتنجاترافراهمساختهبود.مامیتوانیمآياتمذکوررا
اينگونهتوضیحبدهیم :
(13ــ)11نجاتبرایهرانسانی،چهيهودوچهامتهاکهنامخداوندعیسیرااعتراف
کندفراهماست.(15ــ)14پسخداگامهاینخستینرادرتامینشرايطالزمبرایاعتراف
بهنامخداوندبرداشتهاست.اوکسانیرامیفرستدتاموعظهکنندوازاينطريقمردمدر
بارۀمسیحبشنوندوايمانبیاورندونامعیسایخداوندرااعترافکنند.()16لکننخواستند
اطاعتکنندچنانکهاشعیانیزگفتهاست:”کیستکهخبرماراتصديقنموده؟“ 
نکتۀحايزاهمیتدرآيات16ــ14ايناستکهاگرچهخداگامهاینخستینرادرتامینشرايط
الزمبرایاعترافبهنامخداوندبرداشتهاستلکنبسیاریاطاعتنخواهندکرد .
وقتیپولسمیگويد”همهبشارتراگوشنگرفتند(ايماننیاوردند)“بهچهکسانیاشارهمیکند؟
پاسخهایمتعددبهاينپرسشناشیازدورويکردمتفاوتدرفهماستداللپولسدرکلیّتاينفصل
است.جانمورِیوچارلزهاجنمايندۀايندورويکردهستند .

 104اکرث مفرسین اتفاق نظر دارند که فعل یوانین ”شنیدن“ ( ) akouoداللت بر امر به شنیدن دارد” :خسن این خشص را بش نو“ نه اینکه رصفا در مورد او بش نو.
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موریمیگويد:”درآيۀ 16پولسبهآنموضوعیارجاعکردهاستکهبرتمامیاينقسمتاز
رسالهاش سايه انداخته است ،يعنی بیايمانی اسرائیل 115“.موری ادامه میدهد که مسالۀ بیايمانی
یلتاپاياناينفصلادامهيافتهاست؛بهعنواننمونه،آيۀ18بهاسرايیلاشارهدارد:”لکنمیگويم

اسرائ
آيا نشنیدهاند؟ البته شنیدند ’صوت ايشان در تمام جهان منتشر گرديد و کالم ايشان تا اقصای ربع
مسکونرسید‘“.اومیگويدنقلقولپولسازمزمور 4:19(کهدراصلبهجاللمکشوفخدادر
طبیعتارتباطدارد)،بهدلیلتشريحجهانشمولبودناعالمانجیلعیسیبودهاستوداللتبراين
نکته دارد که اگر پیغام انجیل در سرتاسر جهان منتشر گردد ،”ديگر جای اعتراض نخواهد بود که
اسرائیل نشنیده است 116“.بنابراين سخن پولس بر اسرائیل متمرکز است .موضوع محوری فصل 11
رسالۀرومیانايناستکهاسرائیلاز پیغامانجیلآگاهاستاماباوجوداين،آنراردمیکندوبه
همیندلیلمسئولمیباشد .
ازسویديگر،چارلزهاجمحوريتمتفاوتیرادرآيات21-11میبیند.”هدفپولسدرسرتاسر
اينمتن،اثباتاولويتانتشاردعوتانجیلدرمیانتمامملتهااست“.هاجآيات 16و 18را نهدر
ارتباطبااسرائیل،بلکهمرتبطباتمامملتهامیبیند.”آيۀ16بهامتهااشارهدارد’لکنهمهبشارترا
گوشنگرفتند ‘.وبدنبالآن،درآيۀ 18میخوانیم’آيانشنیدند؟‘ بنابراين،آياتمذکوربهطورطبیعی
نمیتوانندبهموضوعديگریاشارهداشتهباشند...درادامه[آيۀ]19میبینیمکهيهوديانحضوردارندو
ازآنهابهصراحتنامبردهشدهاست’آيااسرائیلندانستهاند؟‘“ 117
بهرغمتفاوتموجودمیاننگرشهایموریوهاج،آندودريکنکتۀمهمکهمنطبقباهدفما
میباشد،اتفاقنظردارند.آنچهپولسبرآنمتمرکزبوده،چهراهباريکمسئولیتاسرائیلباشدوچه
جادۀ فراخ بشارت انجیل به تمام ملتها (از جمله اسرائیل) ،هر دو توافق دارند که اعتراف به نام
خداوندعیسیبرایدريافتنجاتضرورتتامدارد(آيۀ .)13
شايانذکراستکهآنچهپولسبرخودالزامآورمیدانست،نشاندادناينحقیقتبودکهتمام

پیشنیازهای ضروری برای اعتراف به نام خداوند توسط خدا فراهم شده است (آيات 15و .)16و

ارتباطآنباپرسشماايناستکه”اعترافبهنامخداوند“برایکسبنجاتموضوعینیستکه
کسیبتواندنسبتبهآنبیتوجهباشد.وشخصنمیتوانددرمذهبديگریايناعترافراانجام
بدهد.اينموضوعدرپرسشهایمتوالیموجوددر٫آيات14و15بهخوبیمشخصمیباشد .
 105جان مورای؛ رساهل به رومیان.
 106هامن منبع.
 107چارلز هاج؛ تفسری رساهل به رومیان.
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هريکازاينسؤاالتمانعیدربرابرکسانیاستکهمیگويندبدونانجیلعیسیمیتواننجات
يافت.نخستینپرسش،يعنی”پسچگونهبخوانندکسیراکهبهاوايماننیاوردهاند؟“،نشانمیدهد
کهفرضبديهیومسلمدراينقرائت،ايمانداشتنبهکسیاستکهاورامیخوانند.وايننقطۀ
پايانیبراينبحثاستکهانسانمیتواندبدونايمانبهمسیحباخدادرارتباطباشد .
دومینپرسش،يعنی”وچگونهايمانآورندبهکسیکهخبراورانشنیدهاند؟“،نشانمیدهد که
ايمانداللتبرشنیدندربارۀمسیحازطريقپیغامانجیلدارد.واينمانعازادامۀاينمدعاستکه
انسانبدوننیازبهشناختمسیحانجیلومالقاتبااومیتواندنجاتيابد .
سومینپرسش،يعنی”وچگونهبشنوندبدونواعظ؟“،نشانمیدهدکهشنیدندرموردمسیحاز
طريق مُبلغومبشرانجیلمیسرمی شود.واينامرلزومادامهدادنبهاينبحثراکهانسانبدوننیاز
بهواعظيامبشرانجیلبهنحویمیتوانددربارۀمسیحبشنود،منتفیمیداند .
ازقرارمعلومزمانیکهمیالرداريکسون118اينبحثرامطرحمیکندکهنقلقولپولسازمزمور
 4:19دررومیان 18:11بدينمعناستکهمکاشفۀعامخدادرطبیعتپاسخگویتمامنیازانسانبه
نجاتبدونلزومخدمتبشارتاست،چندانکهبايدوشايدجدیبهاينمسالهتوجهنکردهاست .
درنگاهاولممکناستاستداللاومحکموقانعکنندهبهنظربرسد.پولسمیگويدکهمردمبرای

خواندنخداوندبايددرمورداوبشنوند.سپسدرآيۀ 18سوالمیکندکه”آيانشنیدند؟“وبااستناد
بهمزمور4:19(درترجمۀهفتادتنان،119مزمور)4:18بهاينپرسشپاسخمیدهد:”البتهشنیدند[زيرا]
’صوتايشاندرتمامجهانمنتشرگرديدوکالمايشانتااقصایربعمسکونرسید ‘“.
درمتناصلیمزمور،19واژگان”صوت“و”کالم“بهرابطۀمیان”شب“و”روز“ونیز”آسمان“و
بهعنوانضرورتتامدرايمان
ممکناستنتیجهگیریکردکه”شنیدن“ 

”فلک“اشارهدارد.بنابراين
نجاتبخش(آيۀ)17ازطريقمکاشفۀطبیعتحاصلمیگردد.ايناستنتاجاريکسوناست 111.

اِشکالاينديدگاهوجوديکتنشحلناشدنیباآيۀ14میباشد.پولسدرآنجامیگويد:”چگونه
بشنوندبدونواعظ؟“اگراريکسونموضعدرستیاتخاذکردهباشدکهآنشنیدنیکهبهنجاتمنتهی
Mlllard Erickson 108
 109ترمجۀ هفتاد که اب عدد یوانین  LXXمشخص شده است .خنس تنی ترمجۀ عهد عتیق به زابن یوانین میابشد که به ترمجۀ سپتواجینت معروف است .اما به حلاظ
سنیت ترمجۀ هفتاد منیده میشود.
 110اریکسون در حامیت از اس تنتاج خود به رومیان  0:-:1::استناد کرده است .اما مشلک اینجاست که اگر چه این آایت به ما تعلمی میدهند که ماکشفۀ عام برای
مس ئول نگاه داشنت انسان در قبال جالل خدا کفایت میکند (آیه  )0:اما مهچننی تعلمی میدهند که انسان حقیقت مکشوف را کامتن و حتریف کرده است (آیه  ):1و
خدا را چنان که ابید متجید و شکر نکردند (آیه  )0:و بنابراین هیچ عذری ندارد (آیه  .)02ماکشفۀ عام برای اجیاد حس مس ئولیت در وجود انسان نسبت به پرستش
خدا کفایت میکند اما منیتواند راهگشای رس یدن به امیان جناتخبش ابشد .از این هجت الزم است که اجنیل بر مهگان موعظه شود .خدا اراده کرده ات موعظه به انم
پرس او اب قوت احیا کننده مهراه ابشد ات از این طریق مس یح جالل ایبد.
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بشودازطبیعتحاصلمیگردد،پسسوالپولسکهمیپرسد”:چگونهبشنوندبدونواعظ؟“يک
پرسشگمراهکنندهاست.درحالیکهمنظوراوکامالآشکاروصريحاست،هیچکسنمیتواندچیزی

راکهبراینجاتاحتیاجداردبشنودمگرآنکهواعظیفرستادهشدهباشد.اگرمنظوراودرآيۀ18اين
میبودکهواعظیننقشمهمیدرنجاتندارندچراکهپیغامنجاتبه نحوموثریازطريقطبیعت
شنیدهمیشود،درسخنانخوددچارتضادوتناقضمیشد .
بنابراين چنانکه اغلب مفسرين اتفاقنظر دارند ،سادهانديشی است که بگويیم پولس در آيۀ 18
تعلیم داده است که مکاشفۀ عام میتواند جايگزين نقش نجاتبخش ”کالم مسیح“ که موجد ايمان
استبشود(آيۀ.)17موریوهاجبهطوريکسانمیگويندکههدفپولسازاشارهبهمزمور[،]4:19
تبیین وجه تشابه يا برابری میان جهانشمولی مکاشفۀ عام و جهانی بودن گسترۀ اعالم انجیل بوده
است 111.مقصودايناستکهخدانهضتمیسیونریوتبشیررابهحرکتدرآوردهاست(’فرستادن‘
درآيه)15کهبههمهانسانهاخواهدرسید،بههمانسانکهجاللخداازطريقمکاشفهطبیعیبههمه
جایجهانمیرسد 112.

،میتوانگفتکهفرضالهیاتیدرورای
بندیانديشههایموجوددررومیانفصل 11 


باجمع
خدمتبشارتیپولسايناستکهمسیحتحققکاملتمامآنچیزهايیاستکهعهدعتیقبهآنها
اشاره کرده است .پیش از مسیح ،چشم ايمان بر رحمت خدا دوخته شده بود تا او موافق رحمت
خويشگناهرابیامرزدوازقومخودمحافظتکند.همچنانکهمکاشفۀپیشروندۀخدابهحرکتخود
يهکنندۀ گناه در اشعیا 53
ادامه میداد ،ايمان توانست از موقعیت قربانی حیوانات به سوی وعدۀ فد 
حرکتکند .امازمانیکهمسیحآمد،تمامیتايمانفقطبراوبهعنوان يگانهکسیکه امیدهایقوم
 111مورای ؛ رساهل به رومیان صفحۀ ” :6:از آجنا که اجنیل میابید بدون هیچگونه متایزی به مهگان اعالم شود ،شایس ته است که به تشابه موجود میان هجانشمویل
ماکشفۀ عام و گسرتۀ عاملگری پیغام اجنیل توجه داش ته ابش می .این الگویی است که اکنون برای رسانیدن صدای اجنیل به اقیص نقاط هجان دنبال میشود .ارجاع پولس
به مزمور  1::9نه فقط میتواند نشانگر این برابری و تشابه ابشد بلکه مهچننی میتواند بیانگر قطعیت در هجانشمول بودن اعالم اجنیل ابشد “.هاج؛ تفسری رساهل به
رومیان صفحۀ ” :819این آیه ابید بهعنوان یک اعالن قوی در نظر گرفته شود .آچنه پولس جتربه کرده بود ابید اجنام ای تمکیل میشد .دیوار جدایی فرو رخیته بود،
اجنیل جنات ای مذهب خدا از قیودات آزاد شده بود و رمحت به وسعیت عظمی و به گسرتدگی اسامنها انزل میشد  ....هدف او از ارجاع به لکامت مزمور بدون تردید
اجیاد وضوح درک در ذهن خماطبنی خود نسبت به این ایده بود که اعالم اجنیل اکنون به هامن اندازه از متام قیودات امتها و ای حمدودیتهای مذهب لکیسایی آزاد
بود که دس تورات انزل شده بر متام مردمی که زیر آسامن زندگی میکنند .و البته پولس نباید بهعنوان یک راوی مزامری که از خسنان یک نیب عهد عتیق در مورد اجنیل
نقل قول کرده است ش ناخته شود بلکه او از زابن کتابمقدس اس تفاده کرده است ات دیدگاه خود را بیان مناید ،چنانکه بس یلری لز واعظنی در موعظههای خود مهنی
روش را اختاذ میکنند“.
” 112صوت ایشان در متام هجان منترش گردید“ به این معنا نیست که اعالم پیغام [اجنیل] به پااین رس یده است .در منت نگاریش پولس معنای معمول این عبارت
چننی است که اجنیل راه خود را در هجان گشوده بود ات به متام مردم برسد Olshausen .میگوید” :صوت ایشان در متام هجان منترش گردید“ یک الکم نبویت است
که از آغاز به نقطۀ پااین و اکملیت خود نگاه کرده است و بنابراین لزومی ندارد به دنبال معنای گسرتدهتر ابش می .حرضت پولس میتواند منایندۀ مبرشین مس یح ابشد که
در رسارس عامل منترش شدهاند در حایل که آن زمان که او این لکامت را مینوشت پیام مس یح حیت در رساترس امپراتوری روم نزی موعظه نشده بود “.منبع :کتاب
’مطالعه و برریس رساهل به رومیان‘ اثر .Hermann Olshausen
________________________________________________________________________
151
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

خداراتضمینکردهاستمتمرکزشد.اززمانمسیحبهاينطرف،خداارادهکردهاستتامسیحرا
عنوانتنهامحورتمرکزايماننجاتبخشجاللبدهد.بنابراينمردمبايداورابخوانند،بهاوايمان


به
بیاورند،اورابشنوندوبهعنوانمبشريناوفرستادهشوند .
برداشت پولس از خدمت بشارتی خود
متونیازکتابمقدسکهنشانمیدهندپولسچهبرداشتیازتعهدخوددرخدمتداشتهاست،بر
ضرورتاجتنابناپذيرشنیدنپیغامانجیلبرایدريافتنجات،تصريحوتاکیددارند. 

پولسدرزمانتوبهوبازگشتخود،حکمماموريتخودراازخداونددريافتکردکهموقعیت
انسانبدونمسیحراروشنمیسازد.اودراعمال18-15:26بهاينموضوعاشارهمیکند .
منگفتم”خداونداتوکیستی؟“گفت”منعیسیهستمکهتو برمنجفامیکنی“.ولیکن
برخاسته،برپابايستزيراکهبرتوظاهرشدمتاتوراخادموشاهدمقررگردانمبرآن
چیزهايیکهمرادرآنهاديدهایوبرآنچهبهتودرآنظاهرخواهمشد.وتورارهايی

خواهمدادازقوموازامتهايیکهتورابهنزدآنهاخواهمفرستاد،تاچشمانايشانراباز
کنیتاازظلمتبهسوینوروازقدرتشیطانبهجانبخدابرگردندتاآمرزشگناهانو
میراثیدرمیانمقدسینبوسیلۀايمانیکهبرمناستبیابند “.
دراينجاماستون اصلیخدمتپولسرامیبینیم.بدونکوچکترينتمايزی،خداوند میگويد
کسانیکههنوز انجیلرانپذيرفتهانددرظلمت ساکنهستند،وبدونآمرزشگناهانتحتقدرت
شیطانقراردارند.خداوندبهپولسماموريتمیدهدتاباکالمقوت،چشمانروحانیافرادرابازکند
امانهبرایاينکهببینندقبالآمرزيدهشدهاند،بلکهتاببینندکهمیتوانندآمرزشرابیابند.پیغاماومردم
راازقدرتشیطانمیرهاند.تصويرامتهابدونانجیل،ايناستکهآنهانابینا،درظلمتوتحت
قدرتشیطانقراردارندبیآنکهازآمرزشگناهانبرخوردارباشندوبهخاطرعدمتقدّس،مقبولخدا
نیستند .
پولسدربخشهایديگرینیزازشرايطوموقعیتانسانبدونقدرتانجیلصحبتکردهاست:
تمامآنهازيرگناههستندودهانايشاندرحضورخدابستهاست(رومیان.)19-9:3آنهادرجسم
هستند و نمیتوانند خدا را خشنود سازند (رومیان  .)8-7:8آنها نفسانی هستند و نمیتوانند امور
روحانیرابفهمند(اولقرنتیان.)16-14:2آنهادرخطايامردهوفرزندانغضبهستند(افسسیان-3:2
.)5واينکهآنهادرعقلخودتاريکوازحیاتخدامحرومهستندوسختدلمیباشند(افسسیان
 .)18-17:4
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باآمدنمسیحپیغامیبهانساندادهشدکهقدرتنجاتدرآنهست(رومیان16:1؛اولقرنتیان
2:15؛ اول تسالونیکیان  ،)16:2میوه میآورد و نمو میکند (کولسیان  ،)6:1و پیروز میشود (دوم
تسالونیکیان.) 1:3اينپیغامبهپولسوتماموارثاناوسپردهشدهاستتاآنرابهتمامملتهاموعظه
کنند.”زيراکهچونبرحسبحکمتخداجهانازحکمت[يامذاهبدروغین]خودبهمعرفتخدا
نجاتبخشد“(اولقرنتیان .)21:1

نرسید،خدارضادادکهبوسیلۀجهالتِموعظه،ايماندارانرا
زمانیکهپولسدرکنیسۀيهودموعظهمیکرد،پیغامنجاتمحوراصلیبحثاوبود.پولسبه
هیچعنوانفرضنمیکردکهيهوديانوغیريهوديانخداترسبهخاطرامتیازآشنایبامتونعهدعتیق
نجاتيافتهاند.بهسخناناودرکنیسۀانطاکیهپیسیديهتوجهکنید :
پسایبرادرانعزيزشمارامعلومبادکهبهوساطتاوبهشماازآمرزشگناهاناعالم
میشود.وبهوسیلۀاوهرکهايمانآوَرَدعادلشمردهمیشود.(اعمال )39-38:13

پولسبه آنهانگفتکهکهحتی بهترينفرددر میان ايشانبهخاطراطاعتاز احکام شريعت،
آمرزشگناهانرابدستآوردهاست.اوآمرزشتوسطمسیحرابهآنهاعرضهکرد.او”آزادی“(يا
عادلشمردگی“)ازموقعیتگناهرادرايمانبهمسیحمیبیند.پولسدراعمال 48-46:13دربرابر
” 
مخالفتاعضایکنیسهبااينپیغاممیگويد :
واجببودکالمخداابتدابهشماالقاشود.لیکنچونآنراردکرديدوخودراناشايستۀ
حیاتجاودانیشمرديد،همانابهسویامتهاتوجهنمايیم.زيراخداوندبهماچنینامر
فرمودکه”تورانورامتهاساختمتاالیاقصایزمینمنشاءنجاتباشی“.چونامتهااين
را شنیدندشادخاطرشده،کالمخداوندراتمجیدنمودندوآنانیکهبرایحیاتجاودانی
مقرربودندايمانآوردند .
پولسرسانیدنپیغامنجاتبهسراسرجهانراتعهدخودمیداند.فرضمسلمايناستکهنجات
بهتمامجهانتسرینیافتهاست.پولساينمهمرابرعهدهدارد.پیغاماوالزمۀدستيافتنبهنجات
است.بدونآننجاتوجودندارد:”آنانیکهبرایحیاتجاودانیمقرربودندايمانآوردند“،ايشانبه
پیغام پولس ايمان آوردند و نجات يافتند .خدا مقرر کرده بود که نجات از طريق پیغام مبشرين به
امتهابرسد،مبشرينیکهاطاعتايشانازانجیلموجبرسیدنپیغامنجاتبهامتهامیشود .

ازطريقموعظۀپولس،خدااکنونآنچهراکهاززمانهایجهالتناديدهگرفتهبود،باقوتانجام
میداد.اوطبقنقشۀمقررشدهخود،امتهارابهايمانفرامیخوانـَد،قلوبايشانرابررویانجیل
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میگشايد(اعمال،)14:16توبهرابهايشانعطامیکند(اعمال،)18:11ومحضايمان،دلهایايشانرا
طاهرمیگرداند(اعمال .)9:15
پیشازدورانانجیل،چنیناموریامکانپذيرنبود،چراکهخدااجازهدادهبودتاامتهابهطرق

خودرفتارکنند(اعمال.)16:14امااکنونحرکتبزرگیآغازشدهاستتامردمازهرامتوقومبه
خاطراسماونجاتيابند.خداباتقديسکردنمردمبرایخودشدرخدماتخادمینخويشدخیل
است.اينحقیقتبهنحوبارزیدررومیانفصل15آشکاراست.درآنجاپولسازتعهدخوددرقبال
کارمسیحکهدراووتوسطاوانجاممیگرفتسخنمیگويد .
لیکن ای برادران ،بسیار جسارت ورزيده ،من خود نیز به شما جزيی نوشتم تا شما را
يادآورینمايمبهسببآنفیضیکهخدابهمنبخشیدهاستتاخادمعیسیمسیحشوم
برای امتها و کهانت انجیل خدا را بجا آورم تا هديۀ امتها مقبول افتد ،مقدسشده به
روحالقدس.پسبهمسیحعیسیدرکارهایخدافخردارم.زيراجرأتنمیکنمکهسخنی
بگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبعملآوردبرایاطاعتامتهادرقولو
فعل.(رومیان )18-15:15
بهابتکارعملخدادراينآياتتوجهکنید.نخست،خدابهپولسفیضرسالترابخشیدواورا
خادمانجیلقرارداد(آيات15و.)16دوم،امتهايیکهبهپیغامپولسايمانآوردند،مقبولخداشدند
چراکهروحالقدسآنانراتقديسکردهبود(آيه.)16سوم،اينپولسنبودکهامتهارابهاطاعت
میآورد،بلکهمسیحبودکهازطريقاوعملمیکرد(آيه .)18
بنابراينبشارتامتهاکارجديدخداست.خدا زمانیاجازهدادکه امتهابهطرقخودرفتار
کنند،امااکنون”خدااولامتهاراتفقدنمودتاقومیازايشانبهنامخودبگیردوکالمانبیادراين
مطابقاستچنانکهمکتوباستکه’بعدازاينرجوعنمودهخیمۀداودراکهافتادهاستبازبنا
میکنموخرابیهایآنرابازبنامیکنموآنرابرپاخواهمکردتابقیۀمردمطالبخداوندشوند و

جمیع امتهايی که بر آنهانام مننهاده شده است ‘.اين را میگويد خداوندی که اين چیزها را از
بدوعالممعلومکردهاست“.(اعمال )18-14:15
دورانجديدباعیسیآغازشدهاست.قومخدابهطريقیبازسازیواحیاشدندکهديگردرانجام
ماموريتخودبرایرسانیدنپامبهامتهاکوتاهینکنند.درايندورانجديدغفلتقومرادرانجام
ماموريتخويشتنبیهنمیکند،چوناجازهنمیدهدکهبعدازاينامتهابهطرقخودرفتارکنند.او
کلیسايیرابنیادنهادتا”بقیۀمردمطالبخداوندشوند “.
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اينکخداازمیاناقواموملتهایمختلفتمامکسانیکهناماوراخواندهاندجمعخواهدکرد.
اينکارجديد اوست! آنانیراکهازقبلمعیّنشدهاندفرامیخواند(رومیان.)31:8آنانیکهبرای
تمامفديهشدگانازهرقبیلهوزبانو

حیاتجاودانیمقرربودندايمانخواهندآورد(اعمال .)48:13
).خداطاليهداراينحرکتنويناست

قوموامتدرزيرآسمان،گردآوریخواهندشد(مکاشفه9:5
واوقومیراازمیانامتهابراینامخويشخواهدگرفت(اعمال .)14:15
نوشتههای يوحنا
احساستعهديوحنانسبتبهخدمتخودهمانندپولساست.درستهمانطورکهپولسگفت
”چگونه ايمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدهاند؟ (رومیان  )14:11عیسی نیز در انجیل يوحنا
 27:11میگويد :”گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند“
)،بهبیانديگر،عیسیگلۀفديهشدگانخودراباصدایخويشفرامیخواندو

(همچنین4:11و14
گوسفندان او صدايش را میشنوند و او را متابعت میکنند و او نیز حیات جاودانی را به ايشان
میبخشد( .)28:11

وقتیعیسیفرمودکهآوازشرامیشنوند واورامتابعتمیکنند،بهچهکسانیاشارهمیکرد؟
اشارۀاومتوجهيهوديانیبودکهعمالصدایاورادرزمینمیشنیدند.اومیفرمايد:”ومراگوسفندان
ديگرهستکهازاينآغلنیستند؛بايدآنهارانیزبیاورموآوازمراخواهندشنیدويکگلهويک
شبانخواهندشد“(يوحنا.)16:11”گوسفندانديگرکهازاينآغلنیستند“بهامتهااشارهداردکه
سهمیازآغليهودندارند .
اماامتهاچگونهبايدصدایاورابشنوند؟پاسخهماناستکهدرموردپولسبود.آنهاصدای
عیسی را از طريق طبیعت يا مذب نخواهندشنید بلکهتوسط مبشرين مسیح .ما اين موضوع را در
دعايیکه عیسیبرای شاگردانآتیخود درفصل 17کردهاستدرمیيابیم.”و نهبرایاينهافقط
سوال میکنم ،بلکه برای آنها نیز که به وسیلۀ کالم ايشان به من ايمان خواهند آورد ،تا همه يک
گردند“.بنابرايننتیجهمیگیريمکه”گوسفندانديگرکهازاينآغلنیستند“صدایشبانرا ازطريق
مبشريناوخواهندشنید .
حیات جاودان تنها به کسانی تعلق دارد که صدای شبان را میشنوند و او را متابعت میکنند.
”گوسفندانمنآوازمرامیشنوندومنآنهارامیشناسمومرامتابعتمیکنندومنبهآنهاحیات
جاودانیمیدهم“(يوحنا.)28-27:11اينشنیدنتنهاازطريقمبشرينآنشبانمیسرمیشود.اين
استمعنایآنچهعیسیدريوحنا6:14میفرمايد:”منراهوراستیوحیاتهستم.هیچکسنزدپدر
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جز به وسیلۀ من نمیآيد “.عبارت ”جز به وسیلۀ من“ بدين معنا نیست که باورمندان ساير مذاهب
میتوانندبهحضورخداواردشوندتنهابهايندلیلکهعیسیبرایايشانمردهاستباوجودیکه

درچهارچوبانجیليوحنابهعنوانايمانداشتنبه

چیزیدرموردآننمیدانند.”جزبهوسیلۀمن“
عیسیازطريقکالمشاگرداناوفهمیدهمیشود(يوحنا35:6؛38:7؛25:11؛46:12؛.)21:17 
حیاتجاودانیبرآيندمرگعیسیبهخاطرگوسفندانخويشاست(يوحنا.)15:11مرگاونه
فقطشماریيهودیرافديهکرد،بلکهکفارۀسايرگوسفندانازهرامتینیزهست.مااينموضوعرا
دريوحنا 53-51:11میبینیم.درآنجايوحناسخنانقیافارا تفسیرمیکند:”چوندرآنسالرئیس

کهَنهبودنبوتکردکهمیبايستعیسیدرراهآنطايفهبمیردونهفقطدرراهآنطايفهتنهابلکهتا
فرزندانخداراکهمتفرقنددريکیجمعکند “.
”فرزندان خدا که متفرقند“ ( )52:11اشاره به ”گوسفندان ديگر که از اين آغل نیستند“ دارد
(.) 16:11وقتیبهنمایکاملآنتصويریکهموردنظريوحنادرمکاشفهاستنگاهمیکنیممتوجه
میشويماين”گوسفندان“و”فرزندان“درواقعازتمامیملتهاواقوامهستند .
وسرودیجديدمیسرايندومیگويندمستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيرا
کهذبحشدیومردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدیو
ايشانبرایخدایماپادشاهانوکهَنهساختیوبرزمینسلطنتخواهندکرد.(مکاشفه-9:5
 )11
دراينجامعنایواقعی”متفرقند“درانجیليوحنا52:11رامالحظهمیکنیم.عیسیمُردتا”فرزندان
خدا“راکهدرمیانهر”قبیلهوزبانوقوموامت“پراکندههستندجمعکند.معنایتلويحیآناين
استکه مبشرينمسیحبايد(مرقس)11:13اينپیغاموصدای شبانرابههرقوموملتیدرزير
).فديهشدگاندرآسمانازهرقبیلهوزبانوقوم

آسمانبرسانندوهمچنینخواهندرسانید(متی14:24
وامت،کسانینیستندکهچیزیدرموردعیسینمیدانند،بلکهطبقمکاشفه 9:7آنها”ازهرقبیلهو
زبان و قوم و امت“ کسانی هستند که ”لباس خود را به خون بره شستشو کرده و سفید نمودهاند“
(مکاشفه 14:7و.)14:22آنهاافرادیهستندکه”احکامخداراحفظمیکنندوشهادتعیسیرانگاه
).پیغامخونريختهشدۀمسیحبرایگناهکارانوپیروزیقیاماوبايدبرتمام

میدارند“(مکاشفه17:12
ملتهاموعظهشودتاآنانبتوانندايمانآوردهونجاتبیابند .
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نتيجۀ کلی
دراينبخشتالشکرديمبهاينپرسشهاپاسخبدهیمکهآياامکانداردروحالقدسبرخیافرادرا
هدايتکرده،بهواسطۀفیضازطريقايمانبهرحمانیتخالقنجاتبدهدبیآنکهدرموردمسیح
شنیدهبا شند؟وآياباورمندانمومنومتديندرسايرمذاهبکهصمیمانهبهفیضخدايیايماندارند
کهاوراازطريقمکاشفۀعاميامذهبخودشناختهاندمیتوانندنجاتيابند؟ 
عهدجديدبهطورصريحوروشنمیگويد:نه!باآمدنمسیحتحولعظیمیدرتاريخنجاتاتفاق
مالفديهکنندۀاو میانقوماسرائیلونظام

جاتبخشبررحمت شناختهشدۀخدابراع
افتاد.ايمانن 
هایانبیادرموردآمدننجاتدهنده متمرکزبود.خارجارتاريخاسرائیلبا

قربانیعهدعتیقونبوت
ملکیصدق روبرو میشويم (پیدايش  )14که از قرار معلوم خدای حقیقی را جدا از مسیر مکاشفۀ
ابراهیممیشناختهاست .
امااکنونتمرکزايماننجاتبخشبريکانسانقرارگرفته،يعنیعیسیمسیحکهتحققکاملو

ضمانتتمامقربانیهاونبوتهایعهدعتیقاست.برایتکريمجاللاوستکهبعدازآمدنویتمام
اتبخشمستقیمابراوخواهدبود .
تمرکزايماننج 
اينچرخشعظیمدرتاريخنجات،بامأموريتجديدیکهازسویخدامقررشدههمراهاست.
خداديگر اجازه نمیدهدکه امتهابهطرقخودرفتارکنند(اعمال ،)16:14بلکه مبشرينخودرا
میفرستددرهرجامردمرابهتوبهوايمانآوردنبهانجیلدعوتکنند(اعمال .)31:17

خدادرمسیح ،پشتسراينمأموريتايستادهاست.خداقومخودرابرایحیاتجاودانیمقرر
کردهاست(اعمال.)48:13بافداکردنجانمسیح،اوآنانرابرایخودبازخريدکردهاست(يوحنا
15:11ومکاشفه.)9:5اينکبهمبشرينپُرشدهازروحمأموريتمیدهدتاکالماورابههمگاناعالم
کنند(رومیان5:1و.)15:11خداازطريقاينمبشرين،باقوتتکلممیکند(لوقا12:12؛15:21؛اول
تسالونیکیان،)13:2گمشدگانرابهايمانفرامیخواند(رومیان31:8؛ اولقرنتیان)24:1وآنهارابا
قدرتمتعالخودحفظمیفرمايد(يهودا .)24
کسانیکهادعامیکنندمردمبدونشناختنمسیحوپذيرفتنانجیلمیتوانندنجاتپیداکنند،در
واقعسعیدارندتوجیهکنندکهاينديدگاهموجبتقويتانگیزهدربشارتدادنمیشود.اماچنانکه
قبلازاينديديم،تالشآنانبیهودهاست.مباحثمختلفیدراينخصوصوجوددارد.بهعنوانمثال،

جاناِلنبرگرچهاردلیلرادرتأيیدديدگاهمذکورذکرکردهاست .
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 )1او با نقل قول از اعمال  11:18(”مرا در اين شهر خلق بسیار است ،)“.میگويد :”درک اين
حقیقتکهروحالقدسدرقلبمردمکارمیکند،حتیقبلازآنکهپیغامانجیلراشنیدهباشند،میبايد
مشوقماباشد 113“.من موافقم امااينتمامجريان نیست.کارروحالقدسدرقلوبمردمبهمنظور
آمادهکردنآنهاجهتپاسخدادنبهانجیلبسیارمتفاوتازکارکردندرقلوبمردمبهمعنایاين
است که قبالً نجات يافتهاند .مورد اول مشوق انگیزۀ بشارت است اما مورد دوم عامل بازدارنده
میباشد .

 )2او به گونهای نامفهوم استدالل میکند که ”چون مکاشفۀ عام پاسخی برای عظمت بیکران
نداشت،الزمبودکهآنهاباادعاهایمسیحمواجهشوند114“.ايناستداللبدانمعناستکهبگويیماگر
شماايمانداريدکهعدهایبدونشنیدنادعاهایمسیحنجاتيافتهاندبیشترمشتاقمیشويدکهاين
ادعاهارابهديگرانمنتقلکنید،چونهنوزشمارزيادیهستندکهازاينطريقنجاتنیافتهاند.اما
چنینبحثینمیتواندمدافعديدگاهکسانیباشدکهمیگويندمردمبدوننیازبهشنیدنانجیلمیتوانند
نجات يابند و اين موجب ”تقويت“ انگیزۀ بشارت دادن به گمشدگان بشود .بلکه برعکس ،چنین
استداللیدرواقعمیگويدادعاهایمسیحبهانگیزههایبهمراتببزرگتریبرایانتشاردادنمیانمردم
دارد .
)3اوبحثمیکندکهايمانداشتنبهاينکهبرخیبدونشنیدنانجیلنجاتيافتهاند،”فهمودرک
ماراازکلیتانجیلبسطوگسترشمیدهد 115“.بهبیانديگر،اگرمیخواهیمخدمتبشارترابا
غیرتدنبالکنیم،الزماستباانگیزه ایجداازنیّتگريختنازجهنم(کهبرخیقبلازماآنجاهستند
)بهاينکارمبادرتنمايیم.مااحتیاجداريمبرکاتنجاترادرهمینزندگیطلبکنیم.منفرض
میکنماينسخندرستباشد.امابهچهدلیلبايدتصورکنیمکهکلیسابهعوضطلبیدنبرکتحیات
جاودانیبرایمردمباطلبیدناينبرکاتدرزندگیفعلی،بیشترانگیزهمندخواهدشد؟تصورکنیدمن
میخواهمشخصیراازاعدامشدننجاتبدهم.امابهمنمیگويند”اوديگردرصفمرگنیستو
شمامیخواهیدبهاوکمککنیدکهزندگیخوبیداشتهباشد“.بااينسخناناحتمالنجاتاوافزايش
نمیيابد .

 113جان النبرگر () John Ellenberger؛ ”آای هجمن انگزیۀ مناس یب برای بشارت است؟“
 114هامن منبع.
 115هامن منبع.
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)4وسرانجامالنبرگراستداللمیکندکهباورداشتننجاتبرخیافرادبدونشنیدنانجیل،”اصل
محبترابهعنوانانگیزۀاصلیموردتاکیدقرارمیدهد116“.بازهماستداللاوبرایمننامفهوماست.

چونبهنظرمیرسدکهتکیهبرضرورتبشارتباانگیزۀرهانیدنمردمازعذابابدیمصداقاصل
محبت نیست .چطور میتوان گفت که نجات يافتن برخی افراد بدون انجیل موجد محبت بزرگتر
میباشد؟ 

بنابراينمنتاکیددارمکهدستکشیدنازضرورتبشارتجهانشمولانجیلبراینجاتمردم
طبقاينديدگاههایمعاصر،براستیعصببشارتراقطعمیکند.توجهداشتهباشیدکهمنمیگويم
عصب و نهيکی از اعصاب .چون معتقد هستم که گسترۀ جهانی گمشدگیانسان تنها انگیزۀ برای
خدمتبشارتنیست.هدفواالتروارجحتر،جاللدادنمسیحاست 117.
بنابراينکلیسابههمراهیباخداوندجاللدرکاراومتعهدومسئولمیباشد.چارلزهاجبهحق
میگويد :”پرسش خطیر و جدی که قبال به زبان رسول خداوند بیان شده است ،يعنی اينکه مردم
چگونهبدونواعظايمانبیاورند،بايدشبوروزدرگوشکلیساهاطنیناندازباشد 118“.
یازوصفناشدنیماکهمیتوانیمباخدادربزرگترينجبشتاريخمشارکتداشته

ايناستآنامت
باشیميعنیجمعکردنبرگزيدگان”ازهرقبیلهوزبانوقوموامت“،تاهنگامیکهعددامتهاکامل
گردد،وتماماسرايیلنجاتيابد،وپسرانسانبهعنوانپادشاهپادشاهانورباالربابباقوتنزول

فرمايد،وزمینازجاللاوآکندهگرددچنانکهآبهادرياهارامیپوشانند.آنگاهتعالیوبرتریمسیح
برهمگانآشکارخواهدشدواوملکوترابهپدرخواهدسپردتااوکلدرکلخداباشد .

 116هامن منبع.
 117در خصوص پریوی من از دیدگاه جااناتن ادواردز در مورد ارتباط موجود میان غریت برای جالل خدا و اشتیاق برای جانهای گمشده به فصل ششم مراجعه
کنید.
 118چارلز هاج؛ تفسری رساهل به رومیان.
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فصل ۵



برتری خدا در ميان ”تمامی قومها“
آيا محبت میتواند تعيينکننده باشد؟
چگونهمیتوانیمتعیینکنیمکهوظیفهومأموريتبشارتچیستواينکهآيااساساچیزیبهنام
توانداينباشدکهمحبت،ايجابکنندهبشارتاستوآن

بشارتبايدوجودداشتهباشد؟يکپاسخمی
را تعريف مینمايد .اگر مردم جهان زير محکومیت گناه قرار دارند و از حیات جاودانی محروم
میباشند(افسسیان3-2:2و12؛17:4؛،)6:5واگراعترافبهنامعیسیتنهاامیدرهيافتنبهمشارکت

ابدیومملوازشادمانیجاودانیباخداباشد(اينموضوعرادرفصل 4بررسیکرديم) ،بنابراين
محبتْموجدبشارتاست .
اماسؤالايناستکهآيامحبتمیتواندبشارتراتعريفکند؟اگرراههایعجیبخدارامد
نظر قرار ندهیم ،پاسخ اين سوال منفی است .بسیاری از اوقات راههای خدا با نگرشهای محدود
انسانی ما همسانی ندارند .لیکن خدا محبت است حتی زمانی که روشهای او برای ما قابل درک
نباشند.اگرشماتمامیاموالودارايیخودرابفروشیدتازمینیخشکولميزرعرابخريد،بهنظر
نمیرسدکهبرمبنایمحبتعملکردهباشید.اماچنانچهزاويۀنگرشخودرابهموضوعتغییربدهیم،
خواهیمديدکهعملفوقمیتواندناشیازمحبتباشد،بهويژهاگرگنجیدرآنزمیندفنشده
ازخدادرخصوصبشارترامدنظرقرارمیدهد.تعريفیکهمحبتاز

باشد.بنابراينمحبتچشماند

دهد،درچهارچوبچشماندازمحدودانسانینمیگنجد.محبتمنطقخودرابا

بشارتبهدستمی
هایخدامحکمیزند .

تصويربزرگتریازراه
غرق شدن دو کشتی اقيانوسپيما
برایپیبردنبهمحدوديتهایحکمتِ محبت ،میتوانیمازتصويرذهنیعملیاتنجاتدردريا
کمکبگیريم .
تصورکنیددوکشتیبزرگباتعدادزيادیمسافرکههیچيکبهفنشناآشنانیستند،دريکزمان
به فاصلۀ چند صد متر از يکديگر در حال غرق شدن هستند .تعداد قايقهای نجات برای تمام
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سرنشینانکافینیست.و بازهم تصورکنیدکه شمامسئوليکگروهده نفری نجاتدر دوقايق
بزرگهستید .
شمابهصحنۀاولینکشتیکهدرحالغرقشدناستمیرسیدو ناگهانخودرادرمحاصرۀ
صدهامسافرمی يابیدکهبافريادوالتماسدرخواستکمکدارند.برخیازآنهادرمقابلچشمانشما
بهزيرآبفرومیروند،تعدادیبهتختهپارههاچسبیدهوباامواجمبارزهمیکنند،وشماریديگراز
درونکشتیخودرابهآبمیاندازند.چندصدمترآنطرفتر،شرايطمشابهیبرایکشتیدومکهدر
حالغرقشدناستوجوددارد .
قلبشماازمشاهدۀصحنۀمرگانسانهابهدردمیآيد.آرزوداريدکهتاحدامکانهمهرانجات
بدهید.بههمینخاطربهاعضایتیمنجاتدستورمیدهیدکهباتمامتوانخودبراینجاتمسافران
تالشکنند.درهرقايقنجاتپنجامدادگرحضوردارندکهبادلوجاندرتالشهستند.آنهاتعداد
زيادیراازآببیرونکشیدهوبهقايقنجاتسوارکردهاندبهحدیکهديگرفضايیبرایکسیباقی
نماندهاست .
ناگهانازکشتیدومصدایفريادیرامیشنويدکهمیگويد:”آمده،ماراامدادفرما!“درچنین
موقعیتیمحبتچهمیکند؟آيامیرودياهمانجامیماند؟ 
توانمتصورکنمکهمحبت،نجاتيافتگانپیرامونخودرارهامیکندتابهکمکسرنشینان

مننمی
کشتیدومبرود.محبت،جانهاینزديکتررابیشترازجانهایدورترارجمینهد.درواقعمحبت
دلیلمنطقیبرایخودداردکهاگرصدهامترراپاروبزندتابهآنکشتیديگربرسد،بخشاعظمیاز
جانهایدرحالغرقشدنازدستخواهندرفت .
همچنینمحبتمیتواندايندلیلرانیزلحاظکندکهنیرووتواناعضایتیمنجاتدرزمانطی
کردن فاصله میان دو کشتی به شدت تحلیل خواهد رفت و در نتیجه تعداد کمتری نجات خواهند
يافت.افزونبراين،ممکناستشماباتوجهبهتجاربگذشتۀخود،ايناحتمالرادرنظربگیريدکه
سرنشینانکشتیدومبهخاطرپُرخوریومستیازحالطبیعیخارجهستندوقادرنخواهندبودکهبا
امدادگرانهمکاریالزمرابهعملبیاورند.وايننیزبهمعناینجاتيافتنتعداداندکیازآنهااست .
کنیمکهمحبتداليلخوبیداردکهنجاتيافتگانفعلیرارهانکندودرهمان

پسمالحظهمی
جابماندتاتعدادبیشتریراازمهلکهبرهاند .
البتهبايداذعانداشتکهتصورذهنیماازواقعۀدريانمیتواندنمایکاملیازموقعیتکلیسادر
اينجهانرابدستبدهد،بويژهاگربنابهداليلديگریپتانسیلنجاتکلیسابهطورکاملدرجايی
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کههستدر گیرنباشد.بااينحال،هدفومقصوداينتصويرذهنیبهقوتخودباقیست:محبت(از
زاويۀديدمحدودما)نمیتواندبهتنهايیوظیفۀبشارترابدانگونهکهخداانجاممیدهدببیند .

خدا ديدگاه متفاوتی دارد
شايدخدادرانديشۀخوداينهدفرادنبالمیکندکهعملیاتنجاتبايدتمامگناهکارانرااز
هر ملیتی (هر دو کشتی) در بَر بگیرد ،حتی اگر الزم باشد برخی از امدادگران حصاد بزرگی از
بشارت شنیدگان (سرنشینان کشتی اول) را رها کنند تا (با احتمال حتی حصادی کمتر) ،میان

بشارتناشنیدگان(سرنشینانکشتیدوم)کارکنند .

بهبیانیديگر،هدفبشارتصرفاتحصیلسود119بیشتردرمیانافرادوگروههايیکهپاسخمثبت
اقوامموجوددرجهانصیدکند.توصیفبشارتبهعنوانترک

دادهاندنیست.بلکهبايدمردمراازتمام
کردن ساحلامنفرهنگخودبهمنظور انجام عملیاتنجاتدر دريایزبانهاوفرهنگهایديگر،
نمیت واندتعريفجامعیازبشارتمحسوبشود.شايدبهترباشدبهتعريفمذکوراضافهکنیمکه
گاهیالزماستيکعملیاتنجاترارهاکنیموبهديگریبپردازيم .
اينفصلبهمانشانمیدهدکهعبارتمیان-فرهنگینمیتواندتعريفمناسبیازدعوتخدادر
رسیدنبهحداعالینجاتيافتگانمحسوبشود.ارادهوخواست

کتابمقدسبرایبشارتدادنتا
خدابرایبشارتايناستکهشهادتمسیحبهتمامگروههایانسانیبرسدومردمازتمامملتها121
برایجاللناماوفراخواندهشوند .
مناعتقاددارمکهاينتوصیفازبشارتدرواقعبهافزايشتعدادهرچهبیشتریازپرستندگان
پُرشورپسرخدامنتهیخواهدشد.امااينخداستکهتصمیممیگیردومامسئولهستیمتابشارترا
بهروشاوتعريفکنیموازآنپیروینمايیم.بهعبارتديگربايدبادقتفراوان،آنتصويریراکه
عهدجديدازخدمتخاصکلیسا،يعنیبشارت،دراختیارمامیگذاردموردبررسیقراربدهیم.يا

 119من اب اتیس به اول قرنتیان  00-:9:9از عبارت ”سود“ اس تفاده کردهام .اکبرد لغت ”برهامن“ در آیۀ  00نشان میدهد که پولس چننی اندیشهای را در ذهن داش ته
است :خدا مرا در حمبت و شهادت دادن برای مردم در مورد امیان به مس یح و رهانیدن آانن از گناه و حمکومیت به اکر برد” .زیرا اب اینکه از مهه کس آزاد بودم خود را
غالم مهه گردانیدم ات بس یاری را سود برم .هیود را چون هیود گش مت ات هیود را سود برم و اهل رشیعت را مثل اهل رشیعت (اگرچه خودم زیر رشیعت نیس مت) ات اهل
رشیعت را سود برم و یبرشیعتان را چون یبرشیعتان شدم هر چند نزد خدا یبرشیعت نیس مت بلکه رشیعت مس یح در من است ات یبرشیعتان را سود برم .ضعفا را
ضعیف شدم ات ضعفا را سود برم مهه کس را مهه چزی گردیدم ات به هر نوعی بعیض را برهامن“.
 120عبارت ”ملتها“ در این فصل ارتباطی اب موقعیت س یایس جوامع امروز مانند ”سازمان ملل“ ای ”ملت انگلیس“ ندارد .ما قصد دارمی معنای کتابمقدیس آن رادر
ارتباط اب یک گروه ای نژاد ببینمی که ممکن است گاهی جنبۀ س یایس مه داش ته ابشد.
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بهعنوانمحورفعالیتهای
میتواناينگونهگفتکهارزيابیماازمفهومجهانشمولی”جانهایگمشده“ 
بشارتیمیبايدهمسانباکتابمقدسباشد .

مصوبۀ  :1974نابينايی مردم
از1974تمرکزمبشرينبهنحوفزايندهایبربشارت121به”انسانها“بهعوض”سرزمینها“استوار
بودهاست.درآنسالکنفرانسبینالمللیمبشريندرلوزانبرگزارشدورالفوينترطیسخنانی
تحت عنوان ”نابینايی مردم“ ،اقدامات مبشرين غربی را به شدت زير سوال برد که موجب حیرت
همگانگرديد.ازآنزمانبهبعد،اووعدهایديگرسرسختانهبرمحور”گروههایقومی“درمیان
حقیقتتکاندهندهای“کهاودر

نمايندگانکلیساهایبشارتیوسايرموسساتوابستهتاکیدکردهاند.”
لوزانازآنپردهبرداشتاينبود:بهرغماينحقیقتکهپیامانجیلدرهرکشورینفوذکرده،ازهر
حايماننیاوردهاند.مانعاصلینهموقعیتجغرافیايی،

پنجنفرغیرمسیحیهنوزچهارنفربهانجیلمسی
شکالتفرهنگیوزبانشناختیاست .

کهم
چرااينحقیقتتاکنونبهحدکافیموردتوجهقرارنگرفتهاست؟منازآنهراسانمکه

تمامهیجاناتمادرموردنفوذانجیلدرهرکشور،اينتوهمراايجادکردهباشدکههر
فرهنگ نیز تحت تاثیر انجیل قرار گرفته است .اين فرض نادرست چنان سراسری و
عالمگیراستکهمستحقيکعنوانخاصمیباشد.میتوانیمنامآنرا”نابینايیمردم“
بگذاريم،بهمعناینابینايینسبتبهوجودافرادپراکندهدردرونکشورهاــــکهمن
اضافهمیکنمايننابینايیبويژهدراياالتمتحدهودربینمبشريناينکشوربیشازهر
جایديگریرايجاست 122.
پیام وينتر دعوت نیرومندی برای کلیسای مسیح جهت بازنگری خط مشی فکری خود بود که
بشارتبهعنوانماموريتدستيافتنبه”انسانها“تلقیگردد،نهصرفارسیدنبهقلمروهاوسرزمین-

هایديگر.نکتۀبسیارجالبتوجهاينکهدرخاللپانزدهسالبعدی،موسساتبشارتیبهايندعوت
پاسخمثبتدادند.درسال1989رالفوينترنوشت:”اکنونمفهومدستيافتنبهافرادیکهبشارترا

 121از واژۀ بشارت در راس تای مفهوم عهد جدیدی آن یعین حصبت کردن از خرب خوش مس یح و اکر جنات خبش او اس تفاده کردهام .این حصبت کردن اب نگرش دعوت
به امیان و اتسیس لکیسا مهراه است (رومیان  :8-:1::2و  .)02::8اما بشارت راس تنی به واکنش مبتین بر امیان وابس ته و متکی نیست (عربانیان  .)6:1به منظور
کسب اطالع بیشرت به کتاب  Evangelizeاثر دیوید ابرت مراجعه کنید.
 122رالف .دی .وینرت؛ ”ماکدونیه نوین  :حتویل جدید در عرصۀ بشارت آغاز میشود“.
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نشنیدهاندبهشکلگستردهتریموردتوجهقرارگرفتهاست.پسمیتوانبدوناتالفوقتبهطرح
راهکارپرداخت...بااطمینانیبیشترودقتیافزونتر 123“.


يک توصيف دشوار -سال 1992
بهاحتمالقوی،چشمگیرترينتالشهمگانیدرتوصیفمفهوم”گروهقومی“درمارس1982
انجامشدکهماحصلکارگروهیلوزانبود.دراينهمايشعبارت”گروهقومی“اينگونهتعريفشده
است :
يکگروهبزرگمتشکلازافرادیکهبهداليلیازقبیلاشتراکزبان،مذهب،نژاد،محل
سکونت،اشتغال،طبقۀاجتماعی،شرايطزندگیونظايرآنياترکیبیازاينعوامل،دارای
عاليقمشترکنسبتبهيکديگرهستند.اينبزرگترينگروهدرونی[جامعه]استکهانجیل
میتوانددرآن منتشرگرددوکلیسابدونمواجهشدنبا موانع ادراکیوپذيرشیدرآن
تاسیسشودورشدکند 124.
اينتعريفنهتنهامبتنیبرتعلیمکتابمقدسدرموردطبیعتخاصگروهقومیاست،بلکهبه
مبشريننیزکمکمیکندتابهگروههایمختلفنزديکشوند.اينيکروشمعقولوموجهبرای
پیشرفتاستراتژیبشارتاست.اماالزماستاينروشراازآنچهمندراينفصلمعرفیمیکنم
متمايزبدانیم 125.
درهمینابتداالزماستبهطورصريحمشخصکنمکهمنقصدندارماصطالح”گروهقومی“را
شناسیآنبهعنوانچیزیمتمايزاز”مردم“بکارببرم.منباکسانیکهمیگويند


درمعنایدقیقجامعه
مفهوم ”مردم“ يا ”امت“ در کتابمقدس ،نمیتواند به افراد متشکل در قالب گروههای شغلی ،محل
سکونت يا به لحاظ نقص عضو و معلولیت ،بسط داده شود موافق هستم .اين تقسیمبندیهای
جامعه شناختیممکناستدرامربشارتمفیدباشند،اماتناسبیباتوصیفکتابمقدساز”مردم“يا

اندکهمیانطبقهبندیاجتماعی”گروهقومی“و

”امت“ندارند.هارلیشرِکوديويدبارِتپیشنهادکرده
طبقهبندی قومی يا نژادی ”مردم“ تفاوت قايل شويم 126.من با طبقهبندی مشخص موافق هستم ،اما

اصطالحشناسی در عرصۀ زبانشناسی را مانند جلیقۀ مهارکنندهای يافتم که نمیتوانم آن را بپوشم.

 123رالف .دی .وینرت؛ ”جاهنای گمشده :پیرشفتهای اخری در این مفهوم“.
 124هامن منبع.
 125هجت برریس این متایز به پانوشت شامره  21در مهنی فصل مراجعه کنید.
 126هاریل رشک و دیوید ابرت ؛ ”“ unreached people
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شکلمفردواژۀ peopleدرزبانانگلیسیبهطورکامالمشخص،بهيکگروهمتمايزاشارهنمیکند.
بنابراينوقتیمناينواژهرابکارمیبرم،صرفامیخواهمتوجهشمارابهوجوديکگروهدرمقابل
افرادجلبکنم.درادامهبیشتربااينمفهومآشناخواهیدشد .

”همه چيز را بيازماييد“ شامل تفکر گروه قومی نيز میشود
هدفمنايناستکهاصطالحگروهقومیرادرپرتومتونکتابمقدسموردبررسیقراربدهم.
آيادرکتابمقدس:)1اينيکفرمانبرایرسیدنبهافرادتاحدامکانيا)2يکدستوربرایرسیدن
بهتمام”مزرعهها“ ،ويا  )3يکحکمبرای رسیدنبهتمام”گروههایقومی“درايندنیااست؟آيا
تعريفگروهقومیتاکیدیاستکهآموزهکتابمقدسیسال 1974راتحتالشعاعقرارمیدهد؟يا
يکاستراتژیسادۀرشداستکهتالشمبشرينرابهنحومشخصتریتنظیممیکند؟ 
رسیم:آياتوصیفبشارتبهعنوانوظیفۀکلیسادرمسیردست

اکنونبهسؤالمهماينفصلمی
يافتنبه”انسانها“،يکتعريفکتابمقدسیاست؟يابهبیانديگر،آياکافیاستبگويیمکهبشارت
بهسادگیيعنیتالشبرایرسیدنبههرتعدادممکنازافرادمختلفدرکشورياملتخودمان؟ 
معروفترين مأموريت
پسعیسیپیشآمده،بديشانخطابکردهگفت:”تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبه
مندادهشدهاست.پسرفتههمۀامتهاراشاگردسازيدوايشانرابهاسمابوابنو
روح القدستعمیددهیدوايشانراتعلیمدهیدکههمهاموریکهبهشماحکمکردهام
حفظکنند.واينکمنهرروزهتاانقضایعالمهمراهشمامیباشم“.(متی )21-18:28
اينآياتبهناممأموريتبزرگمعروفهستند.نخستینچیزیکهعلتايننامگذاریرابرایما
سازد،ايناستکههنوزازقوتیالزامآوربرایکلیسایفعلیبرخورداراست.بیاناتفوقنه

آشکارمی
تنها با خدمت رسوالن در ارتباط هستند ،بلکه همچنین با ماموريت کلیسا تا انقضای عالم عجین
میباشند .

مبنایايناستنتاج،خودِمتناست.آيۀ 21باذکريکوعدهمیگويد:”واينکمنهرروزهتا
انقضایعالمهمراهشمامیباشم“.ضمیر”شما“نمیتواندمحدودبهرسوالنباشدچراکهآناندرزمان
خودچشمازدنیافروبستند.وعدۀمذکورگسترۀزمانی”تاانقضایعالم“رادربرمیگیردکهاشاره
به روز داوری مسیح در بازگشت او دارد (متی  41-39:13و .)49عیسی با رسوالن خود بهعنوان
نمايندگان کلیسايی که تا انقضای عالم به حیات خود ادامه خواهد داد ،صحبت میکند .عیسی با
________________________________________________________________________
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دهد.وايننکتهایبسیارمهم

اطمینانکاملازحضوردايمیخويشدرکلیساتاانقضایعالمخبرمی
است،چراکهدرآيۀ21اينوعدهدادهشدتامشوقوپیگیرحکمشاگردساختنتمامیامتهاباشد.
ازاينجهتتداوموعدهبا عبارت”تاانقضایعالم“ موردتاکیدقرارگرفتهاست.لذامیتوانیمبه
درستیتصورکنیمکهحکمشاگردسازینیزتاانقضایعالمبهقوتخودباقیست .
منچنیننتیجهمیگیرمکهحکممأموريتبزرگنهفقطبهرسوالن،کهبهتمامکلیساتاانقضای
عالمدادهشدهاست.اينحکمباآناقتداریکهعیسیدرآيه 18اعالممیفرمايدحمايتمیشود.او
بااين عبارتکه”تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینبهمن دادهشدهاست“،سخنانخودرا آغاز
میکند .اين موضوع به ویامکان میداد تا آنچه را کهقبال در متی  18:16وعده داده بود به انجام

برساند.درآنجامیفرمايد:”کلیسایخودرابنامیکنم“.بنابراينپايداریوتداومحکممأموريتبزرگ
برمحوراقتدارمسیحبرتمامیامور(متی)18:28وبرهدفوعزممسیحدربناکردنکلیسایخودش
(متی)18:16وبروعدۀحضوردايمیاودرکلیساتاانقضایعالم(متی)21:28استواراست .
ازاينجهتسخنانخداونددرتعیینخطمشیخدمتکلیسایامروزدرامربشارتازاهمیتی
حیاتیوسرنوشتسازبرخوردارمیباشد.دراينمیان،عبارت”همهامتهاراشاگردسازيد“بهطور

خاصمیبايدموردبررسیقراربگیرد.”همۀامتها“درعبارتمذکورازجايگاهويژهایبرخوردار
است.متنيونانیآنکهاغلببدانارجاعمیشودازاينقراراست:panta ta ethneکه(panta=
تمام،=taکسره، ethne=امتها)میباشد.واژۀ ethneبسیارحايزاهمیتاست،چونوقتیدر
زبان انگلیسی بهعنوان ”امتها“ ترجمه میشود ،بیشتر تداعیگر موقعیت سیاسی و جغرافیايی يک
منطقهاست.امامتنيونانیچنینمفهومیراالقانمیکند.همچنیندرزبانانگلیسیهمپیوستهاين
حالت را ندارد .مثال وقتی در زبان انگلیسی میگويیم:قوم چـِروکی ( )cherokee nationيا قوم
سیوکس(،)Sioux nationمنظورمابیشترچیزیشبیهبهايناست:”مردمیکهيکهويتنژادی
يکساندارند“.درواقعواژۀethnicدرانگلیسی(نژادیياقومی)ازريشۀيونانیethnosگرفتهشده
میباشد).بنابراينمیتوانیمعبارتيونانیموردنظريعنی panta
است(ethnosشکلمفردethne 
رابهعنوان’تمامگروههایقومی‘ ترجمهکنیم:”پسرفتهتمامگروههایقومیراشاگرد
 ta ethne 
سازيد “.
درعهدجديدوپسزمینۀآندرعهدعتیق،با

بنابراينالزماستدرخصوصکاربرد ethnos
دقتفراوانمتونکتابمقدسیراموردبررسیقراربدهیم .
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کاربرد  ethnosدر عهد جديد
شکل مفرد  ethnosدر عهد جديد هرگز به يک فرد اطالق نمیشود 127.اين يک امر مسلم و
آشکاراست.هرزمانکه ethnosبهکاررفتهاست،اشارهبهيکقومداردکهاغلبقوميهوداست.
اينواژهدرشکلجمعبهصورت”امتها“ترجمهشدهاستتاشاخصتفکیکيهودازغیريهود
باشد 128.
دراينجانمونههايیازشکلمفردethnosراکهبرمعنایگروهیداللتداردمالحظهمیکنید .
زيراقومی[]ethnosباقومی[]ethnosومملکتیبامملکتیمقاومتخواهدنمودوقحطیهاو
وباهاوزلزلههادرجايهاپديدآيد.(متی )7:24
ومردميهودديندارازهرطايفه[]ethnosزيرفلکدراورشلیممنزلمیداشتند.(اعمال )5:2
امامردیشمعوننام....اهل[]ethnosسامرهرامتحیرمیساخت.(اعمال )9:8

لکنشماقبیلۀبرگزيدهوکهانتملوکانهوامت[]ethnosمقدسوقومیکهمِلکخاصخدا
باشدهستید.(اولپطرس )9:2
ومردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامت[]ethnosخريدی.(مکاشفه
 )9:5
آنچهازبررسیاجمالیشکلمفرداينکلمهبدستمیآوريم،ايناستکهواژۀ ethnosبهطور
کامالطبیعیحاملمفهومگروهیمیباشدوبهيکهويتمشخصقومیداللتدارد.درواقع،اشارۀ
اعمال5:2به”هرطايفه“قرابتزيادیبا”تمامیامتها“درمتی19:28دارد.وازاينجهتمااکنون
درحالحرکتبهسویدرک”گروهقومی“درمفهوم”تمامیامتها“درمتی19:28هستیم .



 127در غالطیان  0::1میخوانمی (”اگر تو که هیود هس یت به طریق امتها و نه به طریق هیود زیست میکین چون است که امتها را جمبور میسازی که به طریق
هیود رفتار کنند؟“) که در منت یوانین واژۀ  ethnosبه اکر نرفته است بلکه فعل  ethnikosاس تفاده شده که به پریوی از الگوی رفتاری مشابه غری هیوداین اشاره
داد.
 128موارد اکربرد شلک مفرد  ethnosدر عهد جدید از این قرار هستند  :میت 12:0:؛ ( 1:01مهچننی مرقس  = 1::2لوقا  ):2:0:و لوقا 8:1؛ ( 0:02که به قوم
هیود اشاره دارند ، ).اعامل ”( 8:0مردم هیود  ...از هر طایفه“)؛ 1:1؛ 9:1؛ ”( 00::2متامی طایفۀ هیود“)؛ 28::2؛ 06::1؛  0:01و  :2و :1؛ 1:06؛
( :9:01که متام ًا اشاره به قوم هیود است ).اجنیل یوحنا  11:::و  8:-82و ( 28::1متام ًا اشاره به قوم هود است).؛ ماکشفه 9:8؛ 1::2؛  6::1و اول پطرس
 .9:0پولس هیچگاه شلک مفرد را باکر نربده است.
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شکل جمع  ethnosدر عهد جديد
برخالفشکلمفرد،ethnosحالتجمعآنهموارهبهتودهياگروهمردمداللتندارد.گاهی
اوقت بسادگی به افراد غیر يهودی اشاره میکند 129.بسیاری از نمونهها و موارد به گونهای مبهم و
دوپهلوهستند.امامهمايناستکهبدانیمشکلجمعاينواژه(يعنی)ethneمیتواندهمبهگروه
قومیاشارهکندوهمبهافرادغیريهودی.بهعنوانمثالبهمتونزيرتوجهکنیدکهداللتفردیدرآنها

ديدهمیشود: 
اعمال48:13ـهنگامیکهپولسبعدازطردشدنازسویيهودبهجانبامتهاتوجه
میکند،لوقامینويسد:”چونامتهااينراشنیدندشادخاطرشدهکالمخداوندرا
تمجیدنمودند “.
اول قرنتیان 2:12ـ ”میدانید هنگامی که امتها میبوديد يه سوی بتهای گنگ برده
میشديد“.دراينآيهمخاطبینپولسافرادغیريهودهستندکهدرشهرقرنتسبهايمان

گرويدهبودند.پسنمیتوانگفت”هنگامیکهقومیبوديد “...
افسسیان -6:3پولسمیگويدسّرمسیحايناستکه”امتهادرمیراثودربدن....او
 ...شريک (عضو) هستند “.نمیتوان گفت که عضو (که اشاره به فرد دارد) نمايانگر
گروهقومی ياملیتیدر بدن مسیحاست.بلکهمنظورپولسايناستکهبسیاریاز
افرادغیريهودیعضوبدنمسیحهستند .
شايدهمینمواردکافیباشندکهدريابیمشکلجمع ethnosبريکقومياگروهخاصداللت
ندارد.اماازسویديگرشکلجمعآننیزهمانندمفردمیتواندبهگروهقومیداللتکند.مثالبهاين
مواردتوجهکنید :
اعمال 19:13ـــــپولسبا ارجاعبهفتح سرزمینموعودتوسطاسرايیلمیگويد:”و
هفتطايفه[]ethneرادرزمینکنعانهالککردهزمینآنهارامیراثايشانساخت “.
رومیان 17:4ـــــچنانکهمکتوباستکه’توراپدرامتهایبسیارساختهام‘“.در
اينجا پولس از پیدايش  4:17نقل قول کرده است :”پدر امتهای بسیار“ که اشاره به
افرادنداردبلکهاقواموملتهارادرنظردارد.درمتنيونانیواژهایکهامتهاترجمه
 129بهعنوان منونه  :میت  / 08:02 ،0:::0 ،8::2 ،20:6لوقا  / 01:0: ،20:0اعامل  1::8 ،11-16::2 ،:8:9و :1و/ 0::00 ، :::0: ، 6::1 ، 02
رومیان  :0-9::8 ، 01:9 ، 09:2و / 06::6 ، :6غالطیان  / :1:2 ،9:0دوم تمیواتؤس  / :1:1ماکشفه .01:0: ،1:02 ،:8::9 ،:9::6 ،:1::1
وقیت من عبارت ”افراد غری هیود“ را در این فصل به اکر میبرم منظورم ممترکز شدن بر افراد خایص نیست .بلکه رصفا میخوامه به اشخاص غری هیودی بدون ارجاع به
هویت قومی ای نژادی آهنا اشاره کمن.
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شده ethnonودرمتنعبریپیدايش goyimاستکههموارهبرقوموملتداللت
بهعنوانمثالموسیدرتثنیه 1:7میگويدکهخدا”امتهایبسیارراکهحتیانو
دارد. 
جرجاشیان و اموريان و کنعانیان و فرزيان و حوّيان و يبوسیان ،هفت امت بزرگتر و

عظیمترازتو(اسرايیل)باشندازپیشتواخراجنمايد“.کلمۀ”امتها“دراينجاgoyim
عبریوethneيونانیاست .
مکاشفه  9:11ـــــ ”و گروهی از اقوام و قبايل و زبانها و امتها [ ]ethnonبدنهای
ايشانراسهروزونیمنظارهمیکنند“.دراينصحنهکامالآشکاراستکه”امتها“به
برخیگروههایقومیاشارهداردونهفقطبهافرادغیريهود .
ازآنچهتاکنونبررسیکرديم،متوجه میشويمکه ethneمیتواندبهاشخاصمنفردکهشايد
عضوهیچگروهقومینیستنداشارهکندونیزممکناستهمانندشکلمفردخود،بريکگروهقومی
داللتداشتهباشد.اينبدانمعناستکهماهنوزنمیتوانیمبااطمینانبگويیمکداممعنادرمتی19:28
مستتراست.بنابراينهنوزهمنمیتوانیمبهاينسوالپاسخبدهیمکهآياماموريتکلیساايناستکه
صرفاتاحدامکانافرادراجذبکندياگروههایقومیرادرسطحجهان؟ 
بههرحالاينحقیقتکهدرعهدجديدشکلمفردethnosهرگزبهاشخاصمنفرداشارهندارد
بلکهمعرفگروهمیباشد،شايدمارا متمايلسازدکهمفهومگروهقومیرالحاظکنیممگرزمانیکه
خودمتنفکرمارابهسمتديگریسوقبدهد.واينامربهويژهزمانیکهمضامینعهدعتیقو
تاثیراتآنهابرنوشتههایيوحناوپولسراموردبررسیقراربدهیمبیشترواقعیتخواهديافت.امادر

ابتداالزماستبهبررسیعبارتبسیارمهمpanta ta ethne”تمامیامتها“اهتمامنمايیم .
کاربرد  panta ta ethneدر عهد جديد

نخستین معنايی که با ديدن عبارت  panta ta ethneدر ذهن ما نقش میبندد ،متی 19:28
میباشد:”پسرفتههمهامتهاراشاگردسازيد“.ازآنجاکهاينعبارتدردرکمفهومبشارتاز

اهمیتوااليیبرخورداراست،ونیزازآنجاکهامروزهبهکاربردنواژگانيونانیحتیدرنگارشهای
غیرتخصصیبابشدهاست،بسیارمهممیباشدکهکابردصحیحاينعبارتبهگونهایقابلفهم
برای خوانندۀ غیر يونانی مشخص گردد .به همین جهت در اينجا به بررسی متونی از عهد جديد
خواهیم پرداخت که ترکیب  pas ethnosدر آنها به کار رفته است . pasبه معنای (”همه“) و
بهعنوان(”امتها“).اينترکیبمیتواندبهصورتمفرد(”هرطايفه“)ويابهشکلجمع
 ethnos 
(”همۀ امتها“) باشد .الزم به ذکر است که اشکال گوناگون  pan panta, pasin, pantonبه
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تناسب تغییرات دستورزبانی اين کلمه و در انطباق با اشکال مختلف اسم  ethnosمانند  ethne,
ethnesinتغییرخواهدکرد .
متی9:24ـــــ”وجمیعpanton ton ethnonبهجهتاسممنازشمانفرتکنند “.
متی  14:24(= مرقس  )11:13ـــــ ”و به اين بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه
خواهدشدتابرجمیعpasin tois ethnesinشهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسید “.
متی  32:25ـــــ ”و جمیع  panta ta ethneدر حضور او جمع شوند و آنها را از
همديگرجدامیکندبهقسمیکهشبانمیشهاراازبزهاجدامیکند“.(ازظاهرچنینبر
میآيد که متن از ”افراد غیر يهود“ صحبت میکند و اشارهای به گروه ندارد چرا که
میگويدعیسیافرادراازيکديگرجدامیکند”بهقسمیکهشبانبزهاراجدامیکند“.

اينکالمبهروزداوریافراداشارهداردکهطیآنبرخیعنوان”ملعونان“واردعذاب
جاودانیوبرخینیزدرمقام ”عادالن“واردحیاتجاودانیخواهندشد.آيات 41و
 .)46
متی19:28ـــــ”تمامیpanta ta ethneراشاگردسازيد “.
مرقس17:11ـــــ”خانۀمنخانۀعبادتتمامیpasin tois ethnesinنامیدهخواهد
شد “.(اينيکنقلقولازاشعیا 7:56است.متنعبری شکل يونانی pasin tois
 ethnesinچنین است : lekol ha ammimبه معنای ”تمامی امتها“ است و نه
”تماممردم“ ).
لوقا 31-29:12ـــــ”پسشماطالبمباشیدکهچهبخوريدياچهبیاشامیدومضطرب
مشويد،زيراکهpanta ta ethneجهانهمۀاينچیزهارامیطلبند “.
لوقا 24:21ـــــ”وبهدمشمشیرخواهندافتادودرمیانجمیع ta ethne pantaبه
اسیریخواهندرفت “.(اينهشدار،انعکاس ندایحزقیال 9:32است کهواژۀ عبری
همترازآنgoyimمیباشدکهمعنای”ملتها“يا”اقوام“رادارد.همچنیننگاهکنیدبه
تثنیه .)64:28
لوقا  47:24ـــــ ”و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان درهمۀ
panta ta ethneبهناماوکردهشود “.
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اعمال رسوالن  5:2ــــ”و مردم يهود ديندار از هر  pantos ethnousزير فلک در
اورشلیم منزل میداشتند “.(اين آيه به صراحت به گروه قومی اشاره دارد و نه افراد.
گروههایمختلفقومیمتشکلازپراکندگانيهودکهبهاورشلیمآمدهبودند ).
اعمالرسوالن 35:11ـــــ”بلکهازهر panti ethneiهرکهازاوترسدوعملنیکو
کندنزداومقبولگردد“.(دراينجانیزهدفافرادغیريهودنیستبلکهگروهوقوممد
نظراست.چراکهافرادخداترسدر”هرامتی“وجوددارند ).
اعمالسوالن16:14ـــــ”کهدرطبقاتسَلَفهمۀpanta ta ethneراواگذاشتکه
درطرُقخودرفتارکنند “.
اعمالرسوالن17-16:15ـــــ”بعدازاينرجوعنموده،خیمۀداودراکهافتادهاستباز
بنامیکنم...تابقیهمردمطالبخداوندشوندوجمیعpanta ta ethneکهبرآنهانام
مننهادهشدهاست“.(مناينآياترابهگونهاینهچندانمرتبدراينجاآوردمچون
قصددارماينحقیقترانشانبدهمکهنقلقولمذکورازعاموس 12:9برقرابتو
انطباقمتنيونانیبامتناصلیعبریگواهیمیدهد.واژهعبری goyimدراينمتن
معادليونانیethneاستکهبرگروهوقومداللتمیکند ).
اعمال رسوالن  26:17ـــــ ”و هر  pan ethnosانسان را از يک خون ساخت تا بر
تمامیرویزمینمسکنگیرند“.(همراهبااعمال 5:2و 35:11اينقسمتنیزنهبه
افرادکهبهگروهقومیاشارهداردچراکهاز”هرامتانسان“سخنمیگويد.نمیتوان
تصورکردکهمنظورآنايناستکههرامتیبهطورمنفردازيکنوع”انسان“ساخته
شدهاستونیزنمیتوانموافقايننظريهبودکهبرخیگفتهاندمعنایآيهايناستکه
”تمامنسلبشر“هماهنگبامفهومethnosيامتنهستند 131).
رومیان5:1ـــــ”کهبهاوفیضورسالترايافتیمبرایاطاعتايماندرجمیع pasin
tois ethnesinبهخاطراسماو “.

 130این نظریه توسط اف .اف .بروس در تفسری کتاب اعامل بیان شده است .اما ِلنسکی بدرس یت میگوید که ادامۀ اعامل  06::1اب این تفسری هامهنگی ندارد .....”:
زمانهای معنی و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود “.هامنطور که جان اس تات نزی گفته است این آیه به گروههای خمتلف قومی اب ”دوران اترخیی و حدود و ثغور
قلمرو و رسزمنی ایشان“ اشاره دارد.؛ آر .یس .اچ .لنسکی ؛ تفسری اعامل رسوالن ـــ سال  .:921جان اس تات ؛ روح ،لکیسا و هجان ـــ سال  .:992هدف آیه این
است که ابدابن غرور و مباهات قومی در آتن را به زیر بیاورد .سایر اکربردهای ethneمهگی از تبار هامن ”یک“ هستند و نه فقط این بلکه زمان و هر آچنه انسان
دارد در حامکیت مطلق خدا قرار میگرید و هیچ جایی برای تبخرت انسان ابیق منیگذارد” .مه اترخی و مه جغرافیای هر ملت و قوم در هنایت حتت کنرتل [خدا] است“.
جان اس تات.
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غالطیان8:3ـــــ”وکتابچونپیشديدکهخداامتهاراازايمانعادلخواهدشمرد
بهابراهیمبشارتدادکه’جمیع panta ta ethneازتوبرکتخواهنديافت ‘“.(اين
نقلقولمربوطبهپیدايش 3:12است کهآشکارابهاقواموطوايفاشارهدارد.عبارت
متنعبریkol mishpehotبهمعنای”جمیعقبايل“است.جهتدرکبهترازترجمۀ
پولسبهبحثمرتبطباپیدايش 3:12دربخش”امیدعهدعتیق“ درادامۀهمینفصل
توجهکنید ).
دوم تیموتاؤس  17:4ـــــ ”لیکن خداوند با من ايستاده به من قوت داد تا موعظه به
وسیلۀمنبهکمالرسدوpanta ta ethneبشنوند “.
مکاشفه 5:12ـــــ”پسپسرنرينهایرازايیدکه panta ta ethneزمینرابهعصای
آهنین حکمرانی خواهد کرد “.(همچنین مزمور  .9:2اشاره عهد عتیق اين احتمال را
بوجودمیآوردکهارجاععهدعتیقبهامتهادرمزمور8:2دراينجالحاظشدهاست ).
مکاشفه  4:15ـــــ ”کیست که از تو نترسد خداوندا  ،و کیست که نام تو را تمجید
ننمايد؟زيراکهتوتنهاقدوسهستیو panta ta ethneآمدهدرحضورتوپرستش
خواهندکردزيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست“.(همچنیننگاهکنیدبهمزامیر9:86
و9:85درترجمۀهفتادتنان131ازمتنعهدعتیقاشارهداردبهيکدرکجمعیدرمیان
اقواموملتهايیکهبهپرستشخداوندخواهندآمد ).
درمیاناينهیجدهکاربردگوناگون panta ta ethneتنهايکمورددرمتی 32:25بهمعنای
”افرادغیريهود“ است(اظهار نظرهایموجودپیرامون اينآيهرامالحظهکنید.).سهموردديگربر
معنایگروهقومیداللتدارند(اعمال،5:2،35:11.)26:17ششموردنیزدرارتباطباعهدعتیقبر
مفهومگروهقومیداللتمیکنند(مرقس17:11/لوقا24:21/اعمال17:15/غالطیان8:3/مکاشفه
 5:12و  .)4:15هشت کاربرد باقی مانده به اقتضای نیاز معنا میدهند (متی 9:24و ،1419:28؛ لوقا
31:12،47:24؛اعمال16:14؛رومیان5:1؛دومتیموتاؤس .)17:4
از بررسی معنای  panta ta ethneدر متی  19:28و اهمیت آن در امر بشارت چه نتیجهای
میتوانگرفت؟ 

کاربردشکلمفردethnosدرعهدجديدهموارهبهگروهقومیاشارهدارد.شکلجمعآنگاهبه
گروهوگاهبه”افرادغیريهود“داللتمیکند.امابهطورمعمولدرهردوجنبهکاربرددارد .
 131ترمجۀ  Lxxای هفتاد .به پانوشت  21در فصل چهارم مراجعه کنید.
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عبارتpanta ta ethne دراشارهبهافرادغیريهود،تنهايکبارودراشارهبهقوم،نُهمرتبهبه
.هشتموردباقیماندهنیزمیتوانندبهگروهقومیداللتداشتهباشند.ازترکیباين

کاررفتهاست
نتايجمیتواندر يافتکهعبارت panta ta thenمیل سنگینیبه سمت”همۀ امتها(گروههای
قومی)“دارد.البتهنمیتوانبااطمینانوقطعيقینگفتکهاينعبارتهموارهودرهرمکانیکه به
کارآيدهمینمعنارامنتقلمیکند،اماباتوجهبهآنچهتاکنونبررسیکرديم،احتمالبسیاریداردکه
اينچنینباشد .
ايناحتمالبهويژهزمانیافزايشمیيابدکهبدانیمعبارتpanta ta ethneقريببهيکصدبار
در ترجمۀ يونانی عهد عتیق به کار رفته است و تقريبا در هیچ موردی بر ”افراد غیر يهود“ داللت
نمیکنداماهموارهدرتبییناقواموطوايفغیريهودمعنای”همۀامتها“رادارد 132.اينحقیقتکه

ديدگاهعهدجديددرامربشاتبراينعبارتتمرکزدارد،صحتايناحتمالراحتیبیشازپیش
افزايشمیدهد،بهخصوصهنگامیکهپسزمینهوخاستگاهآنرادرعهدعتیقبررسیکنیم .
اميد عهد عتيق
عهد عتیق آکنده از وعدهها و امیدهايی است که يکروز تمام اقوام و ملتهای جهان خدا را
پرستشخواهندکرد.اينوعدههاشالودهوزيربنایديدبشارتیعهدجديدراشکلمیدهند .
جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت
آنچهخدادرپیدايش 3-1:12بهابراهیموعدهدادزيربنایديدگاهبشارتیعهدجديدراتشکیل
میدهد :
وخداوندبهابرامگفت:”ازواليتخودوازمولدخويشوازخانهپدرخودبهسوی
زمینیکهبهتونشاندهمبیرونشووازتوامتیعظیمپیداکنموتورابرکتدهمونام
تورابزرگسازموتوبرکتخواهیبود.وبرکتدهمبهآنانیکهتورامبارکخوانندو
لعنتکنمبهآنکهتوراملعونخواند.وازتوجمیعقبايلجهانبرکتخواهنديافت “.
 132من متامی شقوق گوانگون  panta ta ethneدر شلک مجع را برریس کردهام .در اینجا متوین از ترمجۀ یوانین عهد عتیق ( )LXXرا که شامل عبارت فوق هستند
آوردهام که گاهی حنوۀ شامره گذاری آایت و تقس می بندی اببهای آن اب متون عربی و انگلییس مهساین ندارند .پیدایش  / 1:06 ،:1:00 ،:1::1خروج ،8::9
 / :6:22 ،01:02 ،00:02الواین  01:02و / 06تثنیه 6:1 ،08:0و:9و 1-6:1 ،01و ::01 ،:9:06 ،02:::،0::1 ،:8::2 ،:1و:2و 21و 61
::22، 02:09،و / 2یوشع  2:02، 01:1و 1و / :1-:1اول مسوییل  / 02:1اول توارخی  / ::::1، :1::1دوم توارخی  / 9:22 ،02:20 ،02:1عزرا
0::29 ،:6:21 ،1:08و / 02حنمیا  / :6:6اسرت  / 1:2مزمور 6:81 ،0:11 ،0:16 ،1:9و:::1: ،9و:2:::1 ،::::6 ،1:::0 ،9:18 ،1:1: ،:1
 /اشعیا :0::1 ،0:0و:8:12 ،02:26 ،0:21 ،1:09 ،1:08 ،06و:1:66 ،:::6: ،1:86 ،:2:80 ،9:12 ،:1و / 02ارمیا ،08:9 ،:1:2
:2:20و:::28 ،6:22 ،:8و / 1:8: ،0:12 ،:1دانیال 0:2و / :1:1 ،1یوئیل 0:1و::و / :0عاموس  / :0:9عوبدای  / :6-:8::حبقوق  / 8:0جحی
 / 1:0زکرای 2::0 ،:1:1و0::1 ،9و:6و ،:9-:1مالیک :0:2 ،9:0
________________________________________________________________________
172
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

زمینبهعنوانيکاصلدرپیدايش،18:18،18:22،4:2614:28

وعدۀبرکتجهانشمول”قبايل“
تکرارشدهاست .
در پیدايش  3:12و  14:28عبارت عبری ”جمیع قبايل جهان“ ( )kol mishpehotدر ترجمه
يونانیعهدعتیقبهصورت pasai hai phylaiآمدهاست.واژۀ phylaiدراکثرمتونبهمعنای
بهعنوانمثال
قبیلهاست.اماmishpahahبهطورمعمولبهواحدیکوچکترازقبیلهاشارهمیکند133. 
زم انیکهعخانمرتکبگناهشد،اسرايیلباروشمحدودسازیبهيافتنخاطیاقدامکرد:ابتداسبط
(قبیله)،سپسmishpahah(خاندان)وبعدخانواده(يوشع .)14:7
خدامقدرکردکهبرکتابراهیمبهتمامگروههایکوچکانسانیبهطورعادالنهبرسد.برایحس
کردنتاثیراتاينوعده،اجبارینداريمکهتعريفدقیقاينگروههارادنبالکنیم.وعدۀابراهیمسه
مرتبهدرپیدايشباعبارتيکسان”جمیعامتها“(واژۀعبری)kol goyeتکرارشدهاست(،18:18
 ،18:22 .)4:26در ترجمۀ هفتادتنان از عبارت آشنای  panta ta ethneاستفاده شده است .اين
موضوعيکبارديگرنشانمیدهدکهعبارت panta ta ethneدرمتونبشارتیبهگروهقومیاشاره
داردونهبهافرادغیريهودی. 
عهدجديددوباربهصراحتازعهدابراهیميادکردهاست.دراعمال 25:3پطرسخطاببه
يهوديانمیگويد:”شماهستیداوالدپیغمبرانوآنعهدیکهخدابااجدادمابستوقتیبهابراهیم
گفت’ازذريتتوجمیعقبايلزمینبرکتخواهنديافت“‘.عبارتيونانیبرای”جمیعقبايل“دراين
قسمتpasai hai patriaiاست.امااينيکترجمۀآزادازپیدايش3:12میباشدکهبامتنيونانی
عهدعتیق()pasai hai phylaiونیزباترجمۀپولسدرغالطیان8:3()panta ta ethneتفاوت
دارد 134.امانويسنده[لوقا]باانتخابيکلغتديگر،يعنی(،)patriaiبهگروهمردماشارهمیکندتا
بديننحوتاکیدکندکهدرکلیسایقرناولاينوعدهبهعنوان”گروهمردم“فهمیدهمیشدهاستونه

افرادغیريهود.Patriaiمیتوانديکزيرگروهازيکقبیلهياطايفهباشد .
دومیننقلقولعهدجديدازعهدابراهیمدرغالطیان8-6:3يافتمیشود .
چنانکهابراهیمبهخداايمانآوردوبرایاوعدالتمحسوبشد.پسآگاهیدکهاهل
ايمانفرزندانابراهیمهستند.وکتابچونپیشديدکهخداامتها[]ta ethneرااز
133اکرل لودویگ امشیت در مورد  mishpehotمیگوید ”جوامعی کوچک که در درون یک گروه بزرگ ای امت قرار دارند“.ـــ فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید.
جدل دوم.
 134پولس احامت ًال عبارت  panta ta ethneرا به این دلیل انتخاب کرده است که در ترمجه یوانین عهد عتیق در سه مورد از پنج مورد تکرار وعدۀ خدا به ابراهمی از
این عبارت اس تفاده شده است (یعین  1:06 ،:1:00 ،:1::1اما در  2::0و  :1:01از عبارت  pasai hai phylaiاس تفاده شده است ).ترمجۀ پولس به طور
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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ايمانعادلخواهدشمرد،بهابراهیمبشارتدادکه”جمیعامتها[]panta ta ethneاز
توبرکتخواهنديافت “.
بسیارجالباستکهدرتمامترجمههایانگلیسیاينمتن،کلمۀethneبادوکاربردمتفاوتآن
درآيه8ذکرشدهاست.نخستبهمعنای”امتها“وديگریبهصورت”قبايل“ .135
شايدکسیاينگونهاظهارنظرکندکهپولسدرراستایحمايتازعادلشمردگیافرادغیريهودی،

بهعهدابراهیمیاشارهکردهاست،بدينمعناکهاواثریازگروهمردمدرآننمیبیندچراکهاينافراد
هستند که عادل محسوب میشوند .اين نظريه ضرورتا يک استنتاج برحق نیست .بیشتر اين امکان
وجود دارد که پولس تشخیص داده که معنای عهدعتیقی  panta ta ethneدر پیدايش 18:18
(نزديکترين معادل عهد عتیق) تلويحا به افراد غیر يهودی اشاره کرده است .بنابراين ترجمههای
انگلیسیدربهکاربردنهردوجنبۀethneدرغالطیان8:3درستمیباشند .
نقلقولپولسازعهدابراهیمبهماهشدارمیدهدکهآنقدرغرقهدرتفکرگروهمردمنشويمکه
فراموشکنیم”برکتابراهیم“درواقعيابهتوسطافرادتجربهمیشودويابههیچوجهنمیشود .
آنچهکهممکناستازنحوۀبیانپیدايش3:12وکاربردآندرعهدجديدنتیجهگیریکنیم،اين
استکههدفخدابرایجهانعبارتستازاينکهبرکتابراهیموبهطورمشخصنجاتورستگاری
ازطريقذريتابراهیميعنیعیسیمسیح،بهتمامگروههایقومیونژادیجهانبرسد.واينزمانی
متحققخواهدشدکهمردمدرهرگروهبهمسیحايمانبیاورندودرنتیجه”فرزندانابراهیم“(غالطیان
)7:3ووارثوعده(غالطیان)29:3بشوند .نجاتورستگاریافرادیکهبهمسیحتوکلواعتماد
دارند،دربین”همهامتها“خواهدبود.اندازهوابعادگروههایمردمیدراينوعدهوکاربردعهد
جديدیآنبهطورواضح،مشخصنشدهاست.اماکلماتبهگروههایکمابیشکوچکاشارهمیکنند.
”جمیع امتها“ در پیدايش  18:18(و نیز غالطیان  )8:3بازتاب ”جمیع قبايل “ در پیدايش 3:12
میباشد .

کوچکی گروههای مردمی در امید عهد عتیق با عبارت ”همه قبايل امتها“ در مزمور ،27:22
یشبینیشدهاست .
(28:21درهفتادتنان)و7:96(7:95درهفتادتنان)پ 

جمیعکرانههایزمینمتذکرشده،بهسویخداوندبازگشتخواهندنمودوهمهقبايل
امتهابهحضورتوسجدهخواهندکردزيراسلطنتازآنخداونداستواوبرامتها
مسلطاست.(مزمور )28-27:22
 135الزم به ذکر است که در ترمجۀ قدمی فاریس این آیه برای هر دو اکربرد فقط لکمۀ ”امتها“ به اکر رفته است .مرتمج
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عبارت”همهقبايل امتها“  pasai hai patriai ton ethnonمیباشد .بنابراين امیددراين
چشماندازفقطايننیستکه”همهامتها“()panta ta ethneخداوندراپرستشخواهندکردبلکه

حتیگروههایکوچکتريعنی”تمامیقبايلامتها“پاسخمثبتخواهندداد.”خاندان“بهمعنایآنچه
کهماامروزهتحتعنوانخانوادۀهستهایمیشناسیمنیست،بلکهبیشترشبیهطايفهوايلاست136.اين
شودکهبهامیدبیانشدهدرمکاشفه 9:5نگاهکنیمکهدرآنجا

مفهومزمانیبرایمابیشترتأکیدمی
پرستندگان و فديهشدگان نه فقط از هر ”امت“ ( ،)ethnousبلکه همچنین از هر قبیله ()phyles
خواهندبود .
اميد امتها
يکیازبهترينروشهايیکهمیتوانگسترهماموريتبزرگراکهعیسیترسیمکردورسوالنآن
را دنبال نمودند مشاهده کرد ،ايناست که خود رادر جَوِ امیدی که آنها حین مطالعۀ کتابمقدس
خودشانيعنیعهدعتیقاحساسمیکردندغوطهورسازيم.يکیازچشمگیرترينابعاداينامید،انتظار
رسیدنحقیقتخدابهتمامگروههایقومیجهانوگردآمدنآنانبرایپرستشخدایحقیقیاست.
اينامیدبارهاوبارهادرکاربرداشکالمتنوعاصطالحگروهقومی(مردمان،امتها،قبايل،خاندانو
امثالهم)بیانشدهاست.دراينجامواردیازامیدرادرمزامیروکتاباشعیامالحظهمیکنیدکهصحنه
رابرایماموريتبزرگعیسیآمادهمیکنند.اينمتوندرچهارگروهدرخواست،وعده،دعاوطرح،
طبقهبندیشدهاند .
”جاللاورادرمیانامتهااعالمکنید “.
نخستینطبقهبندیکهامیدملتهارابیانمیکند،عبارتستازدرخواستاينکهجاللخدادر
میانامتهااعالمشودوتوسطامتهاتمجیدگردد .
خداوندراکهبرصهیوننشستهاستبسرايید،کارهایاورادرمیانقومها اعالننمايید.(مزمور
 )11:9
ایجمیعامتهادستکزنیدنزدخدابهآوازشادمانیبانگبرآوريد.(مزمور )1:47
ایقومهاخدایمارامتبارکخوانیدوآوازتسبیحاورابشنوانید.(مزمور )8:66
درمیانامتهاجاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرجمیعقومها.(مزمور )3:96
ایقبايلقومهاخداوندراتوصیفنمايید!خداوندرابهجاللوقوتتوصیفنمايید ...
 136بهعنوان منونه ،عبارت ”خاندان آابیت“ ابرها و به اشاکل گوانگون در ترمجه یوانین عهد عتیق به اکر رفته است که نشان میدهد ”خاندان“ ( )patriaبزرگرت از
یک خانواده بوده است .خروج :1:6؛ اعداد :8-:1:08 ،:::1 ،01:2 ،11::؛ یوشع :1:00؛ اول توارخی 6:01 ،:::02؛ دوم توارخی 8:28؛ عزرا .89:0
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درمیانامتهاگويیدخداوندسلطنتگرفتهاست.ربعمسکوننیزپايدارشدوجنبشنخواهد
خورد.قومهارابهانصافداوریخواهدنمود.(مزمور7:96و )11
يهوهراحمدگويیدوناماورابخوانید.اعمالاورادرمیانقومهااعالمنمايید.(مزمور )1:115
ایجمیعامتهاخداوندراتسبیحبخوانیدایتمامیقبايلاوراحمدگويید.(مزمور )1:117
ودرآنروزخواهیدگفت”خداوندراحمدگويیدوناماورابخوانیدواعمالاورادرمیان
قومهااعالمکنیدوذکرنمايیدکهاسماومتعالمیباشد“.(اشعیا )4:12

ایامتهانزديکآيیدتابشنويد.وایقومهااصغانمايید.جهانوپُریآنبشنوندوهرچهازآن
صادرباشد.(اشعیا )1:34

”امتهابهسوینورتوخواهندآمد!“ 
دومین طبقهبندی که مبین امید ملتها است ،عبارت از مجموع وعدههايی است مبنی بر اينکه
يکروزتمامامتهاخدایحقیقیراپرستشخواهندکرد .


امتهارابهمیراثتوخواهمداد.(مزمور8:2همچنین )6:111
نام تو را در همه دهرها ذکر خواهم کرد .پس قومها تو 137را حمد خواهند گفت تا ابداآلباد.
(مزمور )17:45
سرورانقومهاباقومخدایابراهیمجمعشدهاندزيراکهسپرهایجهانازآنخداست.اوبسیار
متعالمیباشد.(مزمور )9:47
ایخداوند،همهامتهايیکهآفريدهایآمدهبهحضورتوسجدهخواهندکردونامتوراتمجید
خواهندنمود.(مزمور )9:86
خداوندچونامتهارامینويسدثبتخواهدکردکهايندرآنجامتولدشدهاست.(مزمور )6:87
پسامتهاازنامخداوندخواهندترسیدوجمیعپادشاهانجهانازکبريايیتو.(مزمور )15:112
هنگامیکهقومهاباهمجمعشوندوممالکنیزتاخداوندراعبادتنمايند.(مزمور )22:112
قوّتاعمالخودرابرایقومخودبیانکردهاستتامیراثامتهارابديشانعطافرمايد.(مزمور
 )6:111

 137این مزمور خطاب به پادشاه رساییده شده است و در هنایت خماطب اصیل آن مس یح است چنان که باکر بردن آیه  1آن در عربانیان  9::مهنی امر را نشان
میدهد.
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ودرآنروزواقعخواهدشدکهريشۀيسّیبهجهتعلَمقومهابرپاخواهدشدوامتها آنرا
خواهندطلبیدوسالمتیاوباجاللخواهدبود.(اشعیا )11:11
ويهوهصبايوتدراينکوهبرایهمهقومهاضیافتیازلذايذبرپاخواهدنموديعنیضیافتیاز
شرابهایکهنهازلذايذپُرمغزوازشرابهایکهنهمصفی.ودراينکوهروپوشیراکهبرتمامی
قومهاگستردهاستوستریراکهجمیعامتهارامیپوشاندتلفخواهدکرد.(اشعیا )7-6:25
پس[خداوند]میگويد”اينچیزقلیلیاستکهبندهمنبشویتااسباطيعقوبرابرپاکنیو
ناجیاناسرائیلرابازآوریبلکهتورانورامتهاگردانیدوتااقصایزمیننجاتمنخواهیبود“.
(اشعیا )6:49
عدالت من نزديک است و نجات من ظاهر شده ،بازوی من قومها را داوری خواهد نمود و
جزيرههامنتظرمنشده،بهبازویمناعتمادخواهندکرد.(اشعیا )5:51

خداوندساعدقدوسخودرادرنظرتمامیامتهاباالزدهاستوجمیعکرانههایزمیننجات
خدایماراديدهاند.(اشعیا )11:52
همچنانبرامتهایبسیارخواهدپاشیدوبهسبباوپادشاهاندهانخودراخواهندبستزيرا
چیزهايی را که برای ايشان بیان نشده بود خواهند ديد و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید.
(اشعیا )15:52
هانامتیراکهنشناختهبودیدعوتخواهینمودوامتیکهتورانشناختهبودندنزدتوخواهند
دويدبهخاطريهوهکهخدایتواستوقدوساسرايیلکهتوراتمجیدنمودهاست.(اشعیا )5:55
ايشانرابهکوهقدسخودخواهمآوردوايشانرادرخانهعبادتخودشادمانخواهمساختو
قربانیهایسوختنیوذبايحايشانبرمذبحمنقبولخواهدشدزيراخانۀمنبهخانۀعبادتبرای
تمامیقومهامسمیخواهدشد.(اشعیا )7:56
وامتهابهسوینورتووپادشاهانبهسویدرخشندگیطلوعتوخواهندآمد.(اشعیا )3:61
ومناعمالوخیاالتايشانراجزاخواهمدادوآمده،جمیعامتهاوزبانهاراجمعخواهمکرد
و ايشانآمدهجاللمراخواهندديدوآيتیدرمیانايشانبرپاخواهمداشتوآنانیراکهازايشان
نجاتيابندنزدامتهابهترشیشوفولتیراندازانلودوتوبالويونانوجزايربعیدهکهآوازۀمرا
نشنیدهاندوجاللمرانديدهاندخواهمفرستادتاجاللمرادرمیانامتهاشايعسازند.(اشعیا-18:66
 )19
”ایخداجمیعقومهاتوراحمدگويند “.
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سومینطبقهبندیکهامیدملتهارامنعکسمیسازدمجموعهدعاهايیدرراستایتمجیدشدن
خدادرمیانتماماقواموامتهااست .
خدابرمارحمکندومارامبارکسازدونوررویخودرابرمامتجلیفرمايدتاراهتودرجهان
معروفگرددونجاتتوبهجمیعامتها.ایخداقومهاتوراحمدگويند.جمیعقومهاتوراحمد
گويند.امتهاشادیوترنمخواهندنمودزيراقومهارابهانصافحکمخواهینمودوامتهایجهان
راهدايتخواهیکرد.ایخداقومهاتوراحمدگويند.جمیعقومهاتوراحمدگويند.(مزمور-1:67
 )5
جمیعسالطیناوراتعظیمخواهندکردوجمیعامتهااورابندگیخواهندکرد.(مزمور )11:72
ناماوتاابداآلبادباقیخواهدماند.اسماوپیشآفتابدوامخواهدکرد.آدمیاندراوبرایيکديگر
برکتخواهندخواستوجمیعامتهایزمیناوراخوشحالخواهندخواند.(مزمور )17:72
”درمیانامتهابهنامتوسرودخواهمخواند“ 
چهارمینطبقهبندیمتونیکهمبینامیدملتهااستشاملطرحهايیاستکهسرايندۀمزموربه
سهمخودبرایشناسانیدنعظمتخدابهتماممللجهانارائهمیکند.لهذاایخداوندتورادرمیان
امتهاحمدخواهمگفتوبهنامتوسرودخواهمخواند.(مزمور )49:18
ایخداوندتورادرمیانامتهاحمدخواهمگفتتورادرمیانقومهاتسبیحخواهمخواند.
(مزمور )9:57
ایخداوندتورادرمیانقومهاحمدخواهمگفتودرمیانطايفههاتوراخواهمسرايید.(مزمور
 )3:118
برکت يافت تا برکت باشد
آنچهاينآياتبهمانشانمیدهندايناستکهبرکتآمرزشگناهانونجاتیکهخدابهاسرائیل
اعطاکردهبود،میبايستدرمیانتماماقوامومللمنتشرمیگرديد.اسرائیلبرکتيافتهبودتادرمیان
امتهابرکتباشد.اينحقیقتبهبهترينشکلدرمزمور 2-1:67بیانشدهاست:”خدابرمارحم
کندومارامبارکسازدونوررویخودرابرمامتجلیفرمايد[چرا؟]تاراهتودرجهانمعروف
گرددونجاتتوبهجمیعامتها“.برکتبهاسرائیلدادهشدتاازطريقاوبهسايرملتهاانتقاليابد.
امیدعهدعتیقايناست:برکاتنجاتبرایامتهااست .
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خدای بشارتدهنده در برابر نبی ناراضی
يکی از پرشورترين روايات عهد عتیق که هدف نجاتبخش خدا برای ملتها را به تصوير
میکشاند،کتابيونسمیباشد.نبیمأموريتمیيابدکهدرشهرنینواموعظهکند.اوسعیکردبگريزد

چراکهمیدانستخدابسیاررحیماستوايشانرامیآمرزد.مطلباصلیدراينکتاب،ماهینیست
بلکه بشارت،تعصب نژادی و قومستايی است .هدف کتاب اين است :مانند يونس تنگنظر نباشید،
بلکهمانندخدارحیموبخشندهباشید .
در واقع نینوا به دلیل موعظۀ توأم با اکراه و نارضايتی يونس توبه نکرد .زمانی که خدا توبه و
ندامتنینوارامشاهدهکرد،” ازباليیکهگفتهبودکهبهايشانبرساندپشیمانگرديدوآنرابهعمل
نیاورد“.واينهمانچیزیبودکهيونسازآنمیهراسید .
امااينامريونسرابهغايتناپسندآمدوغیظشافروختهشد.ونزدخداونددعانموده
گفت:”آهایخداوند،آيااينسخنمننبودحینیکهدرواليتخودبودم؟وازاين
سبببهفرارکردنبهترشیشمبادرتنمودمزيرامیدانستمکهتوخدایکريمورحیمو
ديرغضبوکثیراحسانهستیوازبالپشیمانمیشوی.پسحال،ایخداوند،جانمرا
ازمنبگیرزيراکهمردناززندهماندنبرایمنبهتراست “.
يونسيکمبشرنمونهنیست.زندگیاودرواقعبهمانشانمیدهدکهچگونهنباشیم.هنگامیکه
باترشرويیدربیرونازشهربهنظارهنشستهبود،خداگیاهیرادرکناريونسرويانیدتاسايهگستراو

باشد.وقتیگیاهخشکید،يونسبرایآنتاسفخورد!آنگاهخداخطاببهاوگفت:”دلتوبرایکدو
بسوختکهبرایآنزحمتنکشیدیوآنرانموندادیکهدريکشببوجودآمدودريکشبضايع
گرديد.وآيادلمنبهجهتنینوا،شهربزرگ،نسوزدکهدرآنبیشترازصدوبیستهزارکس
میباشندکهدرمیانراستوچپتشخیصنتواننددادونیزبهايمبسیار؟“(يونس .)11-11:4

معنایتلويحیدربشارتيونسصرفاايننیستکهخدانسبتبهامتهارحمتبیشترینشان
میدهدتانسبتبهقومخود.بلکههمچنینعیسینیزخودرا”بزرگتریازيونس“معرفیمیکند(متی
.)41-39:12اوبزرگتراستنهتنهابهايندلیلکهرستاخیزویبسیارعظیمتراززندهبیرونآمدن
يونس از شکم ماهی بود ،بلکه همچنین از اين جهت که عیسی در هماهنگی کامل با رحمت خدا
حرکتمیکردکهاکنونآنرابهتمامامتهاتسریدادهاست.توماسکاراليلدرشعریباعنوان”تو
ایيونس“میگويد :

________________________________________________________________________
179
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

ويونسباقهروتلخی 
درزيرسايبانخود 
بهانتظارنشستهتاخداعملکند 
آنگونهکهاودرنظرداشت 
وخداهنوزدرانتظاراستتالشکريونسها 
درخانههایراحتخود 
گامبردارنددرطريقمحبتاو .
بهمنظورمشاهدۀتاثیرقوتامیدعهدعتیقدرديدبشارتیعهدجديد،بهپولسرسولوانديشۀ
کنیم.امیدعهدعتیقشالودۀمحکمخدمتاوبهعنوانيکمبشرراتشکیلمیداد .

بشارتیاوتوجهمی
انديشۀ پولس در مورد خدمت بشارت
اندکیپیشتردرهمینفصل،نقطهنظرپولسدرخصوصپیدايش 3:12(غالطیان)8:3رابررسی
کرديم .او در عهد ابراهیم،وعدۀ برکت يافتن تمام ملتها را ديده بود و استدالل میکند که مسیح
فرزندخلفوراستینابراهیم،وازهمینرووارثوعدههامیباشد(غالطیان.)16:3افزونبراين،او
ادامه میدهد همۀ کسانی که بواسطۀ ايمان با مسیح متحد شدهاند نیز فرزندان ابراهیم و وارثان او
هستند:”پسآگاهیدکهاهلايمانفرزندانابراهیمهستند...اگرشماازآنمسیحمیباشید،هرآينه
نسلابراهیموبرحسبوعده،وارثهستید“(غالطیان7:3و.)29ايناستديدگاهپولسنسبتبه
تسریبرکتابراهیمبهامتها.اينبرکتبهواسطۀمسیحکهذريّتابراهیماستمنتقلمیشود.مردم
ازطريقايمانمیتوانندبهمسیحپیوندشده،وارثوعدۀابراهیمگردند.”مسیحماراازلعنتشريعت
فداکرد...تابرکتابراهیمدرمسیحعیسیبرامتهاآيد“(غالطیان.)14-13:3بنابراينوعدۀپیدايش
3:12هنگامیمتحققمیگرددکهمبشرينکلیسایمسیحپیغامانجیلرابهتمامطوايفزمینبرسانند .
چگونه ابراهيم پدر امتهای بسيار شد؟
پولسارتباطديگریرامیانوعدهبهابراهیمودعوتخودجهتموعظهبهامتهاديدهاست.او
پیدايش5-4:17رامیخواندکهخدابهابراهیموعدهمیدهدکهاوراپدرامتهایبسیارسازد”امامن
اينکعهدمنباتوستوتوپدرامتهایبسیارخواهیبود.ونامتوبعدازاينابرامخواندهنشود
بلکهنامتوابراهیمخواهدبودزيراکهتوراپدرامتهایبسیارگردانیدم “.
قبالًديديمکهامتهادراينجابهگروههایمردماشارهداردنهبهافرادغیريهود.امااينوعدهبرای
تحققيافتن،بهچهچیزینیازداشت؟چگونهيکيهودیمیتوانستپدرامتهایبسیارگردد؟اگر
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بگويیمابراهیمپدربزرگدوازدهسبطاسرائیل،وپدراسماعیلواسالفاوونیزپدربزرگعیسوو
ادومیاناست،حقمطلبراادانکردهايم.چهاردهقبیلهنمیتوانديکامتکثیرمحسوبشود .
پاسخپولسبهاينسؤاالتچنیناستکهتمامايماندارانبهمسیحفرزندانابراهیمهستند.بهاين
نحو ابراهیم پدر امتهای بسیار شد چون در میان هر قوم و ملتی که مبشرين بدانها راه يافتهاند،
ايماندارانیوجوددارند.پولسدررومیان11:4میگويدکهابراهیمعالمتاختتانذکوررادريافتکرد
تا نشانهای باشد بر آن عدالتی که به واسطۀ ايمان و قبل از اختتان بدست آورده بود .”تا او همه
نامختونان  راکهايمانآورندپدرباشدتاعدالتبرایايشانهممحسمبشود“.بهعبارتديگر،يک
رخداد سرنوشتساز و تعیینکننده در رابطه میان ابراهیم و خدا ،زمانیاتفاق افتاده بود کهاو هنوز
عالمتمتمايزکنندۀقوميهوديعنیختنهرابرخودنداشت.بنابراينفرزندانراستینروحانیابراهیمدر
ايماناوسهیمهستند،نهدرنشانۀظاهریاسالفيهودیاو .
ابراهیمبهواسطۀامتهايیکهذريتايمانیویومتحدبامنبعبرکتعهدیکهخداباویبست
میباشند،توانستپدرامتهایبسیارگردد.پولسدررومیان 17-16:4میگويد:”وازاينجهتاز
ايمانشدتامحضفیضباشدتاوعدهبرایهمگیذريتاستوارشودنهمختصبهذريتشرعی
[اشارهبهيهوديان]،بلکهبهذريتايمانیابراهیم[امتهایغیريهود]نیزکهپدرجمیعمااست.چنان
کهمکتوباستکهتوراپدرامتهایبسیارساختهام “.
وقتیپولسمیگويدکهابراهیم”پدرامتهایبسیار“است،ندایمأموريتبزرگرامیشنید.اين
امتها تنها در صورتی که مبشرين با پیغام نجات به واسطۀ ايمان به عیسی مسیح به میان ايشان
میرفتند،میتوانستندذريتابراهیموسهیمدربرکتاوباشند.پسجایتعجبنیستکهپولسدر

دفاعازدعوتخودوعدههايیازعهدعتیقراذکرمیکندکهرسیدننورونجاتخدابهسايراقوامو
امتهارانويدمیدهند .
”تو را نور امتها خواهم گردانيد“
بهعنوان مثال [توجه کنید که] توضیحات پولس در مورد خدمت خود برای امتها در اعمال

رسوالن،47:13برپايۀوعدۀمذکوردراشعیا 6:49استواراستکهخداخادمخويشرانورامتها
خواهد ساخت .هنگامی که پولس در اولین سفر بشارتی خود وارد کنیسۀ يهود در انطاکیه پیسیديه
میشود،يهوديان”ازحسدپُرگشتندوکفرگفته،باسخنانپولسمخالفتکردند“(اعمال.)45:13به

همینجهتپولسوبرناباازکنیسهبهسویامتهارویکرده،خدمتبشارتیخودرادرمیانساير
اقوامدنبالمیکنند.پولسدرتاکیدبرصحتاينتصمیمازاشعیا 6:49نقلقولمیکند:”لیکن چون
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آن[کالمخدا]راردکرديدوخودراناشايستۀحیاتجاودانیشمرديد،همانابسویامتهاتوجه
نمايیم.زيراخداوندبهماچنینفرمودکه’تورانورامتها[]ethnonساختمتاالیاقصایزمینمنشا
نجاتباشی“‘.(اعمال .)47-46:13
دشواراستبدانیمکهچرانسخههایانگلیسیدرنقلقولازاشعیا6:49امانترارعايتنکردهو
بهجایواژۀ Gentileاز Nationsاستفادهکردهاند.درمتنعبریاشعیا 6:49کلمۀ goyimبهکار
رفتهاستکهبرگروهمردماشارهداردنهافرادغیريهود.سپسپولسکاریراانجاممیدهدکهقبالًدر
غالطیان 8:3انجامدادهبود.اوازمتونعهدعتیقکهبهامتهااشارهدارند،يکاستنباطضروریدر
موردافرادغیريهودرااستخراجمیکند.بنابراينديدگاهبشارتیپولسنهفقطباتعمقبروعدههای
ابراهیمهدايتمیشد،بلکههمچنینباتدبربرامیدتسرینجاتبهتمامامتهاکهبرسرتاسرعهد
عتیقسايهافکندهاستجهتمیگرفت .

غيرت پولس برای مردمان بشارتناشنيده
اينامربهنحویچشمگیرومحرز،دررومیان 15ديدهمیشود.درآنجابهوضوحمیبینیمکه
پولسدعوتخودرابهخدمت،بردستيافتنهرچهبیشتربهگروههایمردممتمرکز کردهاستنه
برافرادغیريهود .
در رومیان  9-8:15پولس دو هدف عمده را برای آمدن مسیح ذکر کرده است :”زيرا میگويم

عیسیمسیحخادمختنهگرديد[اشارهبهتجسماوست]بهجهتراستیخداتا)1وعدههایاجدادرا
ثابتگرداند و)2تاامتها()ta ethneخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو“.نخستینهدفاز
آمدنمسیحاثباتراستیووفاداریخدابود،مثالً درمورد وعدههایخودبهابراهیم.ودوم،مسیح
آمدتاامتهاخدارابهسببرحمتاوتمجیدکنند .
ايندوهدفبايکديگرهمپوشانیدارندچونيکیازوعدههایخدابهپاتريارخهابرکتیبودکه
ازطريقابراهیمبه”تمامقبايلزمین“تسریمیيافت.اينحقیقتدرانطباقکاملباامیدعهدعتیق
استکهقبالً بررسیکرديم.اسرائیلبرکتيافتتاازطريقاوبرکتباسايرامتهابرسد(مزمور
.)67ازاينجهت مسیح دراسرائیلمتولدشدتاهمهامتهارحمتخدارادريافتکنندواورا
تمجیدنمايند .
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آکنده از اميد امتها
پولسبهمنظورتحکیمنظرخوددرخصوصهدفخدابرایامتها،چهارنقلقولازعهدعتیق

درمورد ethneرالحاظکردهاستکههريکدرمتنعهدعتیقبهامتهااشارهدارندنهصرفاً به
افرادغیريهود .
چنانکهمکتوباستکه”ازينجهت تورادرمیانامتها[]ethnesinاقرارخواهم
کردوبهنامتوتسبیحخواهمخواند.(رومیان9:15=مزمور )49:18
ایامتها[]ethneباقوماوشادمانشويد.(رومیان11:15=تثنیه )43:32
ایجمیعامتها[]panta ta ethneخداوندراحمدگويیدوایتمامیقومهااورا
مدحنمايید.(رومیان11:15=مزمور )1:117

ريشۀيسّاخواهدبودوآنکهبرایحکمرانیامتها[]ethnonمبعوثشود،امیدامتها
[]ethneبرویخواهدبود.(رومیان12:15=اشعیا )11:11
آنچهدرمورداستنادپولسبهاينمتونشايانتوجهاست،ايننکتهمیباشدکهچهپولسآنهارا
درحافظهخودداشته،وچهمشقتيافتنآنهارادرعهدعتیقبدونکشفاآليات(!)برخودهموار
کرده باشد ،به هر حال نشان میدهند که او دعوت خود را به خدمت ،در پرتو امید عهد عتیق در
ديدهاست.تمرکزگروهـمردمدراينمتونبدونترديدمنطبقبا

رسیدنپیغامانجیلبههمهامتهامی
چهارچوبعهدعتیقاست .
از اورشليم تا اليرکون :کار به پايان رسيد!
آنچه از اين پس مالحظه خواهیم کرد ،اين است که چگونه تمرکز گروه-مردم بر فعالیتهای
بشارتیپولسحاکمبودهاست.آياهدفاواينبودهکهتاحدامکانافرادغیريهودراصیدکند،يا
گروههایمردموياامتهارا؟رومیان21-18:15بهماپاسخمیدهد .
زيراجراتنمیکنمکهسخنیبگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبهعمل
آوردبرایاطاعتامتهادرقولوفعل،بهقوّتآياتومعجزاتوبهقوّتروحخدا،
بهحدیکهازاورشلیمدورزدهتابهالیرکونبشارتمسیحراتکمیلنمودم.اماحريص
بودمکهبشارتچنانبدهمنهدرجايیکهاسممسیحشهرتيافتهبودمبادابربنیادغیری
بنانمايم.بلکهچنانکهمکتوباست”آنانیکهخبراورانیافتند،خواهندديدوکسانیکه
نشنیدندخواهندفهمید “.
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پولس میگويد :”از اورشلیم دور زده تا الیرکون بشارت مسیح را تکمیل []peplerokenai
نمودم“.منظوراوازاينسخنچهبود؟مامیدانیمکههنوزهزارانجاندرآنناحیهبودندکهمیبايد
نجاتمیيافتند.ونیزمیدانیمکهاينآرزوواشتیاقپولسوپطرسبودهاست،چنانکهازنامههايی
کهبرایآنمنطقهنوشتهاندمشخصمیشود.آنجامنطقۀوسیعیبودکهازجنوبفلسطینتاشمال

ايتالیارادربرمیگرفت.باوجوداين،پولسمیگويدکهکاربشارتانجیلرادرآنمنطقهتکمیل
کردهبودوايندرحالیاستکهخدماتبشارتیاوتنهاحدوددهالیپانزدهسالطولکشید .
مامیدانیمکهپولساعتقادداشتکهادامۀکاردرآنجاهنوزالزماستوبههمیندلیلتیموتاؤس
رادرافسس(اولتیموتاؤس)3:1وتیطسرادرکريت(تیطس)5:1واگذاشتتاکارراادامهبدهند.
بههرحالاومیگويدکهبشارتانجیلرادرآنمنطقهتکمیلکردهاست.اماحتیویازاينهم
جلوتررفته،دررومیان 24-23:15میگويد:”لکنچوناآلنمرادراينممالک،ديگرجايینیست...
براستیکهکالماوحیرتانگیزاست!

هرگاهبهاسپانیاسفرکنم...امیدوارهستمشمارامالقاتکنم“.
چگونهمیتواندبگويدکهنهفقطبشارت انجیلرا در آن منطقهکاملکردهاست،بلکهديگرحتی
جايیبرایادامۀکارویدرآنممالکباقینماندهاست؟اوکارخودراتکمیلکردهواکنونعزمسفر
بهاسپانیارادارد.يعنیچه؟ 
يعنیاينکهتصورپولسازخدمتبشارت،محدودبهصیدکردنهرچهبیشترمردمبرایمسیح
(کهقادربودبهنحوموثریآنراانجامبدهد)نبود،بلکهاودرصدددستيافتنهرچهبیشتربهاقوام
يا امتهابودهاست.تمرکزبريکمحدودۀنوينجغرافیايیاولويتاولاوراتشکیل نمیداد.او در
رويایدستيافتنبهمردمیبودکهبشارترانشنیده بودند.رومیان 12-9:15نشانمیدهدکهذهن
اوآکندهازمتونعهدعتیقبودکهباامیدملتهاارتباطداشتند .
پيشروی با ديد نبوتی اميد
چهچیزیمحرکپولسبودوقتیکهدررومیان 21:15میگويدکهقصدندارددرجايیکهاسم
؟شايدکسیتنگنظرانهتصور

مسیحشايعشدهاستبشارتبدهدتا”مبادابربنیادغیریبنانمايم“
کندکهيکنوعمنیّتدراينجاوجود داردکهمیخواهدتمامی افتخاراتتاسیسکلیسارابهخود
نسبتدهد.اماپولسبدانگونهکهمامیشناسیم،چنینشخصینبودومحتوایمتنهمچنینتصوری
راتايیدنمیکند .
آيه بعدی (رومیان  ،)21:15معرف نیروی پیشرانۀ پولس است .جهانشمولی هدف خدا در عهد
عتیق،عاملیبودکهپولسرابهعنوانپیشگاممبشرين،انگیزهمندمیکرد.اوباديدنبوتیامیدبهپیش
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میرفت.ویدراينراستا،ازاشعیا15:52نقلقولکردهاست:”آنانیکهخبراورانیافتندخواهندديد
وکسانیکهنشنیدهاندخواهندفهمید “.
متن اصلی مورد استناد پولس در عهد عتیق چنین است :”همچنان بر امتهای بسیار ( ethne
)pollaخواهدپاشیدوبهسبباوپادشاهاندهانخودراخواهندبست“(اشعیا.)15:52ترديدی
نیستکهپولسقصددارداينحقیقترابازتابدهدکهماموريتاوازجانبخداباعباراتیمشابه
اينمتنهمراهبودهاست.درمسیرهماهنگبااشعیا،15:52عیسیــآنخداوندبرخاستهازمردگان
ــ به پولس گفته بود که بايد نام مسیح را ”پیش امتها ( )ethnos—Nationsو سالطین ببرد“
(اعمال .)15:9
به بیانی ديگر ،پولس با انگیزه و قوّت يک ماموريت شخصی از جانب خدا به پیش میرفت،
ماموريتیکهازحمايتغنیومحکمديدنبوتیامیدبرخورداربود.پولسمجذوباينهدفعهد
عتیق که خدا :تمام قبايل زمین را برکت بدهد (غالطیان  ،)8:3و به واسطۀ تمامی امتها تمجید و
ستايشگردد(رومیان،)11:15ونجاتاوتااقصایجهانمنتشرگردد(اعمال،)47:13وابراهیمپدر
امتهایبسیارشود(رومیان)17:4وتمامامتهايیکهخبراورانشنیدهانداورابشناسند(رومیان
 138.)21:15
موريتخاصخوداينبودکهاوبايدبسویمکانهاواقوامیفراتراز

بنابرايندرکپولسازمأ
آنانیکهناممسیحراشنیدهبودندمیرفت،ماننداسپانیاوتمام”کسانیکهخبراورانیافتندو...کسانی
خدابرایپولسبهمعنایپیريزیهرچهگستردهترشالودۀکلیسادر

کهنشنیدند“.بشارت”فیض“ 
مناطقوبیناقواممختلفبود.هدفاورسیدنبهافرادغیريهودنبود،باوجودیکهمیتوانست؛بلکه
اومیخواستتاحدامکانبهمردمدستيابد.واينديدورويایبشارتیخاصپولسبود .
برای اطاعت ايمان در جميع امتها به خاطر اسم او
برخالفاينپسزمینه،عباراتبشارتیدرابتداوانتهایکتابرومیانجلوهایمتمايزازگروه-

مردمرابدستمیدهد.پیشازاينگفتیمکه panta ta ethneدرايندوآيه،مبهمودوپهلو
هستند .اما از آنچه تا کنون از کاربرد عبارت عهد عتیق و اتکای پولس به امید عهد عتیق ديدهايم،
آشکاراستکهپولسبهامتهاياگروههایمردمینگاهمیکردنهصرفابهافرادغیريهود .

 138به موارد فوق میتوان خسنان پولس در رومیان  :8-:1::2را افزود که در آجنا بر رضورت این امر که کساین ابید فرس تاده بشوند ات موعظه کنند و مردم پیغام آهنا
را بش نوند ات بتوانند امیان بیاورند و جنات ایبند اتکید میمناید .هجت اید آوری میتوانید به حبث مربوط به این آایت در فصل چهارم مراجعه کنید.
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که بهاو فیض و رسالت را يافتیم برای اطاعت ايمان در جمیع امتها ( pasin tois
)ethnesinبهخاطراسماو(رومیان .)5:1
لکندرحالمکشوفشدوبوسیلۀکتبانبیابرحسبفرمودۀخدایسرمدیبهجمیع
امتها()panta ta ethneبهجهتاطاعتايمانآشکارگرديد(رومیان .)25:16
رادرخدمتخاصخودبهعنوانيکیازابزارمقررشدهازجانبخدا

پولس”فیضورسالت“
برایتکمیل”حکم“اطاعتايماندرمیانتمامامتهامیديد.اوزندگیخودرادراينراهگذاشت .
بشارت از ديدگاه يوحنا
تصويربشارتدرنوشتههایيوحنایرسولنشانمیدهدکهادراکپولسازامیدعهدعتیقدر

رسیدنبهتمامیقومها،منحصربهرسوالن نبودهاست.آنچهازمکاشفهوانجیليوحنابدستمیآيد،
بینشياادراکیاستکهمحوربشارترارسیدنبهگروههایقومیمیداندونهافرادغیريهود.
متن بسیار مهم در اين میان مکاشفه  11-9:5است .يوحنا اوج نجات را در فديهشدگانی نظاره
میکندکهدرحضورتختخداپرستشمیکنند.ساختارترکیبیآنجماعتبسیارقابلتوجهومهم

است .
[آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر] سرودی جديد میسرايند و میگويند :”مستحق
گرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستیزيراکهذبحشدیومردمانرابرایخدابهخون
خودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدی،وايشانرابرایخدایماپادشاهانوکهَنه
ساختیوبرزمینسلطنتخواهندکرد “.
درورایاينصحنه،تصويریازبشارتوجودداردکهنشانمیدهدماموريتکلیساايناستکه
فديهشدگان را از هر قبیلهو زبان و قوم و امت جمع آوری کند 139.تمام مردم بايد پیغام انجیل را

بشنوندچراکههدفخداايناستکهمردمبهانجیلوکفارهایکهازطريقمرگپسرخودفراهم
کنندۀخطمشیبشارتاست.نقشۀکفاره(فديۀ


ساختهاستايمانبیاورند.طرحونقشۀکفارهمشخص

مسیحــآيه)9دراينصحنهجهانشمولاستوگسترۀآنتمامیمردمرادربرمیگیردوقطعیو
محرزاستچونازهرقومعدهایرابازخريدکردهاست.بنابراينوظیفهوماموريتمبشرين،گرد
آوردنفديهشدگانازمیانتمامیمردمبهواسطۀموعظۀانجیلمیباشد .


جمع کردن فرزندان پراکنده
 139در تصویری که یوحنا ترس می میکند میتوانمی منای معکوس بت پرس یت را که در زمنی بس یار راجی و متداول بوده مشاهده کنمی .بهعنوان منونه در دانیال .1:2
نبوکدنرص پادشاه بت بزرگی را نصب کرد و فرمان داد که مهگان آن را س تایش کنند .لکامت به اکر رفته در توضیح معومی بودن آن س تایش تقریبا مشابه ماکشفه 9:8
در پرستش خدای حقیقی است” .مهۀ قومها و امتها و زابنها به رو افتاده متثال طال را که نبوکدنرص پادشاه نصب کرده بود جسده منودند“.
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ايناستنباطازديدبشارتیيوحنا،درانجیلاوبهنحومقتدرانهایموردتاکیدقرارگرفتهاست.در
يوحنا  52-51:11میخوانیم که قیافا ريیس کاهنان به اعضای شورای يهود هشدار میدهد که بايد
عیسیراازسرراهبردارندزيرا”مفیداستکهيکشخصدرراهقومبمیردوتمامیطايفههالک
نگردند “.سپس يوحنا در مورد سخنان قیافا اظهار نظر میکند .نقطه نظر او در شناخت ديدگاه
بشارتیاشبسیارتعیینکنندهومهماست.يوحنامیگويد :

واينراازخودنگفتبلکهچوندرآنسالريیسکهَنَهبودنبوتکردکهمیبايست

عیسیدرراهآنطايفهبمیردونهدرراهآنطايفهتنها،بلکهتافرزندانخداراکهمتفرقند
دريکیجمعکند .
اينمتنارتباطبسیارنزديکیباديدگاهبشارتیيوحنادرمکاشفه 9:5دارد.درآنجامیگويدکه
مرگمسیح،مردمانرا”ازهرقبیلهوزبانوامت“خريدهاست،ودراينجا(يوحنا)52:11میگويدکه
مرگمسیح،فرزندانخداراکهدرمیاناقواممختلفپراکندههستندجمعآوریخواهدکرد.بهبیان
ديگرهردومتنتصويریازوظیفۀبشارتیجمعکردنتمامکسانیکهمسیحآنانراخريدهاست
بدستمیدهند.يوحناآنانرا”فرزندانخدا“مینامد .
بنابراين”متفرقند“(يوحنا)52:11بیانگرايننکتهاستکه:”فرزندانخدا“درگسترۀتمامیقوم-
های رویزمینپراکندههستند.وظیفۀمبشرينيافتنآناندرهرقبیلهوزبانوامتاست.طريقیکه
باشد.اينامربهطورضمنیدرکالمعیسیدريوحنا

میتوانبهآنهادستيافت،موعظۀمبشرينمی
21:17ديدهمیشودکهفرمود:”ونهبرایاينهافقطسوالمیکنم،بلکهبرایآنهانیزکهبهوسیلۀکالم
ايشانبهمنايمانخواهندآورد“.همانطورکهمالحظهمیشود،اينمطلببايوحنا52:11کهمیگويد
عیسیتنهادرراهآنطايفهنمرد،بلکهبرایجمعکردنفرزندانخداکهپراکندههستند،دريکمسیر
کند.قدرتنجاتبخشمرگاوتماممللجهانراپوششمیدهد،اماتنهاازطريق

موازیحرکتمی
موعظۀکسانیکهفرستادگاناوهستندعملمیکند .

مرا گوسفندان ديگر هست
همین مفهوم بشارتی را در پسزمینۀ متن يوحنا  16:11مشاهده میشود ،در آنجا که عیسی
میفرمايد:”ومراگوسفندانديگرهستکهازاينآغلنیستندبايدآنهارانیزبیاورموآوازمراخواهند

شنیدويکگلهويکشبانخواهندشد“.”اينآغل“بهقوماسرايیل،و”گوسفندانديگر“به”فرزندان
خداکهمتفرقند“(يوحنا)52:11اشارهدارد.اينهامبین”خريدهشدنازهرقبیله“درمکاشفه9:5است.
بنابراينعبارت”بايدآنهارانیزبیاورم“تاکیدبسیارنیرومندیاستبراينحقیقتکهخداوندهدف
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فديهشدگان“خودراازمیان
بشارتیخودراکامل خواهدکرد.او”گوسفندان“يا”فرزندانخدا“ويا” 
تماممردمزمینگردخواهدآورد.چنانکهدرمتی18:16میگويدکلیسایخودشرابناخواهدکرد .
انجیل يوحنا نیروی عظیمی را به اهداف بشارتی وام میدهد و مکاشفه  9:5به آنها قطعیت
میبخشد.عیسیبسیاریرادراينجهان[بهخونخود]خريدهاست.اومُردتا”فرزندانخدا“راکه

پراکندهاندجمعکند.بنابرايناوبايست گوسفندانمتفرقرابهآغلخودبیاورد!واينجمعآوریبه
عظۀپیامآوراناومتحققمیشود .

واسطۀمو

و بازهم :مردمان  ،قبايل ،امتها و زبانها
چهاربخشديگردرکتابمکاشفهوجودداردکهبرادراکيوحناازمقولۀبشارتولزومموعظه
عشدنفديهشدگانتاکیدمیکنند .

بهتمامگروههایمردمدرسرتاسرجهانباهدفجم

وبعدازاينديدمکهاينکگروهیعظیمکههیچکسايشانرانتواندشمردازهرامتو
قبیلهوقوموزباندرپیشتختودرحضوربرّهبهجامههایسفیدآراستهوشاخههای
نخلبهدستگرفتهايستادهاند.وبهآوازبلندنداکردهمیگويند:”نجات،خدایماراکه
برتختنشستهاستوبرّهرااست“.(مکاشفه )11-9:7
حتیاگرمااينجماعتبزرگرابهتوبهکنندگاندورۀمصیبتعظیممحدودکنیموبگويیمهدف

بشارتیخدادرآنزمان،متفاوتبا آنچیزیخواهدبودکهاکنونهست،استلزامهدفجهانشمول
خداآشکاراست:هدفاوايناستکهفديهشدگانازهرامتوقبیله وقوموزباناوراپرستش

کنند .
وفرشتهایديگرراديدمکهدروسطآسمانپروازمیکندوانجیلجاودانیراداردتا
ساکنانزمینراازهرامت()pan ethnosوقبیلهوزبانوقومبشارتدهدوبهآواز
بلندمیگويد:”ازخدابترسیدواوراتمجیدنمايیدزيراکهزمانداوریاورسیدهاست.
پس اوراکهآسمانوزمینودرياوچشمههایآبراآفريدپرستشکنید “.(مکاشفه
 )7-6:14
يکبارديگرمیبینیمکههدفصرفاموعظۀانجیلبهتعدادهرچهبیشترافرادنیست،بلکهبه”هر
امتوقبیلهوزبانوقوم“است .
کیستکهازتو نترسدخداوندا،وکیستکه نامتوراتمجید ننمايد؟زيراکهتو تنها
قدوسهستیوجمیعامتها()panta ta ethneآمدهدرحضورتوپرستشخواهند
کردزيراکهاحکامتوظاهرگرديدهاست.(مکاشفه )4:15
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با توجه به اشاره متن به نگرش عهد عتیق در مزمور  ،1419:86و نیز ديدگاه کتاب مکاشفه در
استفادۀ مکرر از واژۀ  ethnos(که دست کم ده بار) برای ارجاع به امتها و نه افراد و همچنین
panta ta ethneدر،4:15ترديدیباقینمیماندکهاشارهبهگروههایقومیشدهاست،نهبهافراد
غیر يهود .بنابراين آنچه يوحنا از قبل بهعنوان هدف غايی بشارت میديد ،همانا گرد آمدن خیل
مقدسینازهرقوموملتدرجهانبرایپرستشاست .
وآوازیبلندازآسمانشنیدمکهمیگفت”اينکخیمۀخداباآدمیاناستوباايشان
ساکنخواهدبودوايشانقومهای[]laoiاوخواهندبودوخودِخداباايشانخدای
ايشانخواهدبود“.(مکاشفه )3:21
کنندهوحیرتآوراست.آنجاتصويرقومهاو


مبهوت
تجسمکردنآسمانوزمینجديدبهراستی

نه فقط مردم را در عصر آينده میبینیم .به نظر میرسد که واژۀ  laoi(”قومها“) و نه کلمۀ laos
(”مردم“).درنسخۀاصلیبهکاررفتهباشد 141.بنابراين،ازقرارمعلوميوحنا(باثبتآوایفرشته)به
داردکههدفنهايیخدادرعملفديهکنندۀ

صراحت(متمايزاز  laosدرالويان)12:26اعالممی
خودمحوکردنتمايز میاناقوامنیستبلکهجمعکردنتمام آنهادريکجماعتمتنوع اماواحد
است .
مامیتوانیمازبررسیخوددرنگارشهایيوحنانتیجهبگیريمکهمفهوموحدتمأموريتمبشرين
هایقومیاستتازمانیکهتوبهکردگاناز”هر

ازديداودرواقعدستيافتنهرچهبیشتربهگروه
قبیلهوزبانوقوموامت“گردآيند.اينماموريتیاستکهيوحنابهتحققکاملآنيقینداشت،چرا
کهقبالًدررؤيایخداوندازعصرآينده،کاملیتآنرامشاهدهکردهبود .
آيا پولس و يوحنا نگرش تمرکز بر قومها را از عيسی اقتباس کرده بودند؟
آيازمانیکهعیسیماموريتبزرگرابهرسوالنشمحولنمود،مقصوداوتمرکزبرقومهابود؟
پولس در پرتو آنچه از وظیفۀ بشارتیاش -که آن را از خداوند قیام کرده دريافت کرده بود -درک
میکرد،يقینداشتکهاينتمرکزنهفقطحکمخداوندبرایاو،بلکههمچنینبرایسايررسوالن

بهعنوانمأموريتخاصکلیسااست .


 140مزمور  9:18در ترمجۀ  LXXکه میتوانید به حبث مربوطه در مهنی فصل ماجعه کنید.
 141آای متکز بر اجنمنهای متحد کتابمقدس عهد جدید یوانین (ویرایش  )1و عهد جدید یوانین ( Nestle-Alandویرایش  )01واژۀ  laoiرا بهعنوان لغت اصیل
انتخاب کردهاند .مهچننی در ترمجۀ  NRSVاب اتیید مفرسیین چون هرنیش کرافت ،لئون موریس ،رابرت مونک ،و یج .یک .بیل لکمۀ ” “Peoplesبه معنای قومها به
اکر رفته است.
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مأموريت بزرگ :چنان که مکتوب است!
متنگزارشلوقاازسخنانخداونددرانجیللوقا47-45:24برتايیداينمقصودگواهیمیدهد :

ودرآنوقتذهنايشانراروشنکردتاکتبرابفهمند.وبهايشانگفت”برهمینمنوال
مکتوباستوبدينطورسزاواربودکهمسیحزحمتکشدوروزسومازمردگانبرخیزد
وازاورشلیمشروعکردهموعظهبهتوبهوآمرزشگناهاندرهمۀامتها[ panta ta
]ethneبهناماوکردهشود “.
متنمورداستناددراينجاازاهمیتبسزايیبرخورداراست.نخست،عیسی”ذهنايشانراروشن
کردتاکتبرابفهمند“.سپسمیگويد:”برهمینمنوالمکتوباست“(يعنیدرعهدعتیق)ودرادامه
(درمتناصلیيونانی)سهجملۀهمپايهوجودداردکهکامالآنچهرادرعهدعتیقثبتشدهاست
نشانمیدهند:اول)اينکهعیسیمیبايسترنجمیکشید؛دوم)بايدروزسومبرمیخاست؛وسوم)
اينکهموعظهبهتوبهوآمرزشگناهانمیبايستبهناماودربین”همهامتها“انجاممیگرفت .
بنابراينعیسیمیگويدکهمأموريتاودرراستایموعظۀتوبهوآمرزشگناهانبهتمامامتهادر
متن”کتابهای“ عهدعتیق”نوشتهشدهاست“.اينيکیازآنمواردیبودکهاوذهنشاگردانرا
روشنکردتابفهمند.اماهدفجهانشمولخدا(کهقبالديديم)چهمفهومیدرعهدعتیقدارد؟پولس
اينگونه میديد :برکت يافتن تمام قبايل زمین و جمعآوری حصاد فراوان پرستندگان از ”همۀ
امتها“ 142.

بنابراينماگواهمحکمیدردستداريمکه panta ta ethneدرلوقا 47:24نشانمیدهدکه
عیسینهتنهاافرادغیريهود،بلکهجمیعاقوامرویزمینرادرحیطۀپیغامتوبهوآمرزشگناهمیديده
است .
گزارشديگرلوقاازمأموريتعیسیدراعمال 8:1همینهدفرادنبالمیکند.عیسیپیشاز
صعود،بهشاگردانشمیفرمايد:”لیکنچونروحالقدسبرشمامیآيدقوّتخواهیديافتوشاهدان
منخواهیدبوددراورشلیموتمامیيهوديهوسامرهوتااقصایجهان“.اينکالملزومحرکتکردن
به سوی مناطق دور دست را بهعنوان ماموريت خاص مبشران نشان میدهد (اگر چه آشکارا به
گروههایقومیاشارهنشدهاست).دراينجايکپیشرانۀقویونیرویوادارکنندهایرامیبینیمکهما

 142از میان متام اکربردهای  panta ta ethneدر عهد عتیق که ممکن است عییس به آهنا اشاره کرده ابشد دست مک این موارد اب دیدگاه بشاریت قوم خدا در ارتباط
هستند .پیدایش  / 1:06 ،:1:00 ،:1::1مزمور :::1 ،0:11و / ::::6 ،9:18 ،1:1: ،:1اشعیا 02-:1:66 ،:::6: ،1:86 ،:2:80 ،1:08 ،0:0
( /این منابع منطبق اب تقس می بندی آایت و اببهای  LXXمیابش ند).
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را به تداوم حرکت به سوی نه فقط افراد توبهناکرده در اطراف خودمان ،بلکه به جانب مناطق
دوردست،حتیدراقصایجهان،فرامیخواند.حتیعبارت”تااقصایجهان“درعهدعتیقارتباط
تنگاتنگی با تمام اقوام و مردم روی زمیندارد .بهعنوان مثال مزمور  :27:22”جمیع کرانههای زمین
متذکرشدهبهسویخداوندبازگشتخواهندنمودوهمۀقبايلامتهابهحضورتوسجدهخواهند
کرد “.
اينتشابهبهمامیگويدکه”اقصایجهان“گاهیاوقاتبهمعنایاقوامدورازمامیباشد 143.به
احتمالقريببهيقین،رسوالنمأموريتاعمال8:1راچیزیمتفاوتازلوقا47:24نمیدانستند .

خانۀ عبادت تمامی امتها
يکیديگرازمواردیکهنشانمیدهدعیسیبهابعادجهانشمولهدفبشارتیخدامیانديشید،
درمرقس 17:11ديدهمیشود.عیسیهنگامتطهیرکردنصحنهیکل،نقلقولیازاشعیا 7:56رابر
زبانمیآورد:”آيامکتوبنیستکهخانۀمنخانۀعبادتتمامیامتها[]pasin tois ethnesin
نامیدهخواهدشد؟“ 
اينمهماستچراکهنشانمیدهدارجاععیسیبهعهدعتیق(مشابهکاریکهدرلوقا47-45:24
انجام داد) ،بهمنظور تفسیر جهانشمول بودن هدف خدا بوده است .متن عبری اشعیا  7:56که مورد
استنادعیسیقرارگرفتمیگويد:”خانۀمنبهخانۀعبادتبرایتمامیقومها[]kol ha ammim
مسمیخواهدشد “.
مفهومگروهقومیدراينجاکامالعیانوغیرقابلترديداست.منظوراشعیاايننیستکهتمام
گويدتوبهکردگاناز”تمامی

افرادغیريهودحقراهيافتنبهحضورخداراخواهندداشت،بلکهمی
قومها“برایپرستشبههیکلخواهندآمد.اينحقیقتکهعیسیباامیدعهدعتیقآشنابودهوامیدو
چشمداشتجهانیخودرابرآناستوارکردهاست(مرقس17:11ولوقا،)47-45:24نشانمیدهدکه

مابايدحکمماموريتبزرگرادرهمینمسیریکهپولسويوحنانیزآنرادرنگارشهایخودلحاظ
کردهاندتفسیرکنیم .

بازنگری مجدد فرمان مأموريت بزرگ در متی
اکنونمیخواهیميکبارديگربهنقطۀآغازتالشخودجهتدرکسخنانعیسیدرمتی19:28
مراجعهکنیم.درآنجاعیسیمیفرمايد:”پسرفته panta ta ethneراشاگردسازيد“.اينفرمانبا
 143منونههای مشابه در این موارد دیده میشود :مزمور 2-0:91 ،1-8:61 ،1:0؛ اشعیا :2:80؛ ارمیا :9::6؛ زکرای  :2:9اما چهار واژۀ متفاوت یوانین در این
متون به اکر رفتهاند که تنها یکی از آهنا (ارمیا  ):9::6اب منت اعامل  1::دقیق ًا برابر است.
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وعدۀموفقیتدرمتی 14:24حمايتمیشود:”وبهاينبشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهد
شدتابرجمیع امتها[ ]pasin tois ethnesinشهادتیشود آنگاهانتهاخواهدرسید “.درکآن
فرمانودرکاينوعدهمنوطبهفهممعنایعبارتpanta ta ethneاست .
استنتاجمنازآنچهتاکنوندراينفصلبررسیکرديم،ايناستکهامکانداردکسیبرخالف
رابهعنوان”تمامافرادغیر
جريانحرکتکرده،بهرغمشواهدارائهشده،عبارت panta ta ethne 
يهود“(يا”تمامکشورها“)تفسیرکند.امامحورمرکزیاينفرمان،شاگردساختنتمامگروههایقومی
درسطحجهاناست.ايناستنباطيانتیجهگیری،ماحصلبررسیوتحقیقمادرمتونکتابمقدس

استکهبهطورخالصهدراينجابازنگریمیشوند :

 .1درعهدجديدکاربردشکلمفرد ethnosهرگزبهافرادغیريهوداطالقنمیشودبلکه
هموارهبهگروهقومیياامتداللتمیکند.
 .2شکلجمع ethneمیتواندبرافرادياگروهقومیداللتکند.گاهمحتوایمتننوعمعنا
رامطالبهمیکندامادراغلبمواردهردومعنارامیرساند.
 .3عبارتpanta ta ethneهجدهباردرعهدجديدبهکاررفتهاست.تنهايکموردآنبه
افرادغیريهودمرتبطاست.نُهمرتبهبهگروههایقومیاشارهداردوهشتموردباقی
ماندهنیزگنگومبهمهستند.
 .4تقريباتماميکصدموردکاربرد panta ta ethneدرترجمۀيونانیعهدعتیقبهامتها
داللتداردوآنهاراازقوماسرائیلمتمايزمیسازد.بهزيرنويس15نگاهکنید.
 .5وعدۀخدابهابراهیممبنیبراينکه”تمامقبايلزمین“دراوبرکتخواهنديافتواو”پدر
امتهایبسیار“خواهندبود،درعهدجديدلحاظشدهاستوماموريتکلیسارابرطبق
اينتاکیدعهدعتیقبرگروههایقومیمتمرکزمینمايد.
 .6امیدبشارتیعهدعتیقبهدفعاتدرقالبدرخواستها،وعدهها،دعاها،وطرحهابرای
اعالمشدننامخداونجاتاودرمیاناقواموامتهاتکرارشدهاست.
 .7پولسدرپرتوامیدعهدعتیق،وظیفۀبشارتیخودرادرکمیکردووعدههایمرتبطبا
اقوامرازيربنایخدمتخودقراردادهبود.اوخويشتنراوقفدستيافتنهرچهبیشتر
بهگروههایقومیونهصرفاافرادکردهبود.اوماموريتمسیح رابااينديدگاهتفسیر
میکرد.
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 .8يوحنایرسولوظیفۀمبشرينرادرقالب”جمعکردنفرزندانخدا“يا”گوسفندانديگر“
از”هرقبیلهوزبانوقوموامت“میديد.
 .9چارچوب عهد عتیق در خصوص مأموريت بشارتی عیسی در لوقا  ،47-46:24نشان
بهطورطبیعیبراقواموامتهاداللتمیکند.
میدهدکهpanta ta ethne 

 .11مرقس  17:11نشان میدهد که وقتی عیسی به جهانشمولی هدف خدا نگاه میکند به
دنظراومیباشند.

احتمالزيادگروههایقومیم
بنابراينبهاحتمالقوی،عیسیرسوالنخودراصرفاً بااينمأموريتنفرستادکهتاحدامکان
افرادبیشتریراصیدکنند،بلکهتااقوامجهانراوازاينطريق”فرزندانخدا“(يوحنا)52:11راجمع
کنند،وفديهشدگانرااز”هرقبیلهوزبانوقوموامت“(مکاشفه)9:5فراخوانندتازمانیکه”تمامی

قومهااورامدح“نمايند(رومیان .)11:15
وقتیعیسیدرمرقس11:13میفرمايد:”والزماستکهانجیلاولبرتمامیامتها[ panta ta
]ethneموعظهشود“،بههیچدلیلمعقولینمیتوانسخناورابهمعنايیغیرازلزوماعالم شدن
انجیلبهتماماقوامجهانتاپیشازرسیدنانتهاتفسیرکرد.وهمچنینهنگامیکهعیسیمیگويد:
”پسرفتههمهامتها[]panta ta ethneراشاگردسازيد“،هیچدلیلیوجودنداردکهکالماورابه
معنايیغیرازتاکیدبروظیفۀبشارتیکلیساجهتدستيافتنبهتماماقوامجهانتازمانبازگشت
خداوندتفسیرکنیم.عیسیبراينامرفرمانمیدهدومارامطمئنمیسازدکهتاقبلازبازگشتوی
اينمهمانجامخواهدشد.اومیتواندچنینوعدهایرابدهدچراکهکلیسایخودراازتمامیاقوام
بنامیکند.تمامیقدرتدرآسمانوبرزمینجهتمتحققشدناينهدفبهویدادهشدهاست
(متی .)18:28
منظور از گروه قومی چيست؟
ماتالشکرديمبگويیمکهوظیفۀخاصبشارتیکلیساايناستکهبهتمامگروههایقومیدر
جهاندسترسیپیداکند.اماتاکنونگروهقومیرابهطوردقیقتعريفنکردهايم.درواقعآنچهکهما

دريافتیمايناستکهطرحيکتعريفدقیقبرمبنایآنچهخدادرکتابمقدسمکشوفکرده،چندان
امکانپذيرنیست.احتماالخدامايلنبودهاستکهتعريفدقیقیازگروههایقومیرادراختیارما

بگذارد.امافقطبهايندلیلکهماطبقتعريفخودماننتیجهمیگیريمکهبهتمامگروهها[پیغامرا]
رسانیدهايم،هرگزنمیتوانیمخدمتبشارترامتوقفکنیم .
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بهعنوانمثال،هدفمتی 14:24(”وبهاينبشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتابر

جمیعامتهاشهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسید“)،ايننیستکهمابايدطبقآنچهمعموالً تصور
کردهايم،پیغامرابهتمامملتهابرسانیموبعدازآنديگرکاریبرایانجامدادننخواهیمداشت.بلکه
مقصوداينمی باشدکهتازمانیکهخداوندبازنگشتهاست،بايدبهحرکتخوددرراستایرسیدنبه
گروههایقومیهمچنانادامهبدهیم .
در کتابمقدس اشاراتی راجع به ماهیت گروههای قومی وجود دارد .بهطور مثال مکاشفه 9:5
عباراتچهارگانهایرادرتوصیفگروههایقومیگردآمدهدرمقابلتختخدابهکاربردهاست:
” مردمانرابرایخدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدهای“.بهاينچهارعبارت
میبايدوعدۀابراهیمیرانیزاضافهکنیم:”ازتوجمیعقبايل144جهانبرکتخواهنديافت “.

منظور از زبان چيست؟
توانگفتکهدستکمهرگروهزبانی(طبقمکاشفه)9:5بايد

دراينخصوصبهعنوانمثالمی

درچشم اندازبشارتیموردتوجهقرارداشتهباشند.اماوقتیيکلهجهياگويشبرایماخیلیمتفاوت

است،آيامیشودگفتکهبايکزبانمتفاوتروبروهستیم؟سؤاالتیازايندستنشانمیدهندکه
چراتوافقبر سرتعريفيکگروهقومیتاايناندازهدشوارمیباشد.سالهایمتمادیرالفوينتر
تعدادکلگروههایقومیدرجهانرابیستوچهارهزارگروهبرآوردمیکرد.پاتريکجانستوندر
بودکهبهطورمنطقیفهرست

شماره 2111نشريۀ Operation Worldنوشت:”تنهادردهۀ 1991
کاملاقواموزبانهایموجوددرجهانبهبوديافت.برایاولینباردرتاريخ،ماتصويریمنطقیو
مناسبازمقدارباقیماندۀوظیفۀخوددرامرشاگردساختنامتهارادردستداريم 145“.اوبهآمار

”دوازدههزارگروهقومیدرجهان“اشارهکردهاست .

ديويدبارت146همنظرباجانستوندرنسخۀاصالحشدهWorld Christian Encyclopedia
سال 2111گروهقومیرابهايننحوتعريفکردهاست:”يکگروههمگنقومیيانژادیمتمايزدر
درونيککشورکهبهگويشخاصخود(زبانمادری)تکلممیکنند.يکگروهبزرگمردمکهدر
 144در ترمجۀ یوانین عهد عتیق لکمۀ عربی ( mishpehotخاندان ای طایفه) اب واژۀ یوانین  phylaiجایگزین شده که در ماکشفه  9:8به صورت قبیهل ترمجه شده
است .بنابراین ممکن است به نظر برسد که طبقه بندی متفاویت وجود ندارد .اما در حقیقت  phylaiبهطور معمول جایگزین لغت عربی  shebetاست و واژۀ عربی
 mishpehotرا معموال به صورت  suggeneiaدر منت یوانین ترمجه میکنند .بنابراین ابید بهطور جدی به تفاوت میان  mishpehotو ”قبیهل“ توجه داش ته ابش می به
ویژه که بر طبق کتاب خروج  :1:6به یک واحد کوچکرت داللت دارد.
 145پاتریک جانس تون و جیسون ماندریک؛ ’ : Operation World:Whenوقیت ما دعا میکنمی خدا معل میکند‘.
David Barrett 146
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دو،سه،چهارياچندينکشورپراکندههستندبهعنواندو،سه،چهارياچندينگروهمتمايزقومیرفتار

میکنند147“.تعدادکلگروههایقومیرابارت12٫611ذکرکردهاست 148.
دلیلخوبیبرایتفاوتموجودمیانآماروينترورقمذکرشدهتوسطبارت/جانستونوجوددارد
وايندلیل،دشواریتعريفدقیقکتابمقدسیازمفهوم”زبان“درمکاشفه 9:5رابرجستهترنشان
میدهد.وينتراينمشکلرابهتصويرمیکشد.اومیانتخمین24111خودو8991برآورداولیۀبارت
درسال 1982در World Christian Encyclopediaتفاوتیرامشاهدهمیکندوسپستوضیح
میدهد :
کامالً آشکاراستکهبرآورد[بارت]تقريبابهاندازۀتعدادزبانهايیاستکهاودرنظر
خودشبرایترجمه[کتابمقدس]الزممیداند.حالببینیماينموضوعمارابهکجاهدايت
کند.بهعنوانمثالمترجمینکتابمقدسويکلیفبهجنوبسودانسفرکردندتاتعداد

می
گويشهایموجوددرآنمنطقهراشمارشکنندوبتوانندکتابمقدسرابهتعدادتمامافراد
آنمنطقهترجمه،چاپونتشرنمايند.آنانبه51نوعترجمهنیازداشتند.اماعدد”“51چه
معنايی دارد؟ آيا به مفهوم  51گروه قومی است؟ اگر در باره اقوام دستنیافته صحبت
میکنیم ،پس جواب اين سؤال بدون ترديد منفی خواهد بود ،چرا که برخی گروههای

مختلفمیتواننديکنوعترجمهرابخوانند .
از کجا به اين موضوع پی بردم؟ ضبطکنندگان برنامههای انجیل نیز سفری به جنوب
سودانکردندتاآمارتعدادگويشهایآنجارابدستبیاورند.ماحصلکارآنهاعدد131
بود.چرا؟چونآنهاانجیلراروینوارهایکاستضبطکردهبودندوآنکاستهابیشاز
زبان نوشتاری با مردم ارتباط برقرار کردند .نويسندگان مختلف به داليل مختلف ،و
ارشمیکنند 149.

سازمانهایگوناگونبهداليلمتعدد،چیزهایمتفاوتیراشم

بنابراينمیبینیمکه”زبانها“درمکاشفه 9:5نمیتواندتعريفدقیقیازگروههایقومیمحسوب
گردد،يابهمعنایعنوانیديگربرایاينگروههادرنظرگرفتهشود .
”قوم“()laouو”امت“()ethnousدرپیدايش23:25تقريبامترادفبايکديگرهستند(”دوامت
یلبهعنوانيک”قوم“نامیدهشده
دربطنتوهستندودوقومازرحِمتوجداشوند“).گاهتماماسرائ 
است،امادراعمالرسوالن 27:4عبارت”قومهای()laoisاسرائیل“رامیخوانیم.درمکاشفه3:21
 147دیوید ابرت  ،جورج .یت .کوراین و اتد .ام .جانسون؛ World Christian Encyclopedia
 148هامن منبع.
 149رالف وینرت؛ ?.Unreached Peoples: What-Where-Why
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”قومها“ ( )laoiبه تمام گروهها و افراد در زمین جديد اشاره دارد .اين حقايق ما را از تعیین يک
تعريفدقیقبرایگروههایقومیکهبايدهدفمبشرينباشندبرحذرمیدارد .
يک قبيله چقدر کوچک است؟
اينحقیقتکهتمامقبايلزمینبرکتخواهنديافت،بهماهشدارمیدهدکهشايدگروههايیکه
خدامیخواهدپیغامانجیلخودرابهآنهابرساند،بهواقعواحدهایکوچکیباشند.خانوادۀهستهای
امروزی مَد نظر نیست بلکه هدف چیزی شبیه ايل يا طايفه است .بهطور نمونه خروج 15-14:6
دستهبندیگروههارانشانمیدهد .

واينانندرؤسایخاندانهایآبایايشان:پسرانرؤبین،نخستزادۀاسرائیلحنوکوفلو
وحصرونوکَرْمی ،اينانندقبايلرؤبین.وپسران شمعون :يمويیلويامینواوهدو
ياکینوصوحروشاؤلکهپسرزنکنعانیبود.اينانندقبايل[ياطايفههای]شمعون .
اينخاندانهاکوچکترازقبايلاسرائیلهستند(همچنیننگاهکنیدبهاولسمويیل.)21-21:11اما
بهکوچکیخانوادهنیستند.داستانعخاندريوشعفصل 7اينموضوعرانشانمیدهد.بعدازآنکه
عخانمرتکبگناهشد،يوشعگفتکهتمامقبايلاسرائیلآزمايشمیشوندتامقصرپیداشود .
پسبامدادانشماموافقاسباطخودنزديکبیايیدوچنینشودکهسبطیراکهخداوند
انتخاب کند به قبیلههای خود [ ]mishpehotنزديک آيند و قبیلهای را که خداوند
انتخابکندبهخاندانهایخودنزديکبیايندوخاندانیراکهخداوندانتخابکندبه
مردانخودنزديکآيند .
طبقآنچهدراينمتنمیبینیم،بهتراستکه”خاندان“عهدعتیقرا”طايفه“درنظربگیريمکه
ابعادآنحدوسطقبیلهوخانوادهاست .
بنابراينوظیفۀبشارتیعهدجديدنهفقطدستيافتنبهتماممردمدراندازۀاسرائیلوهرقبیله
دراندازۀرؤبینياشمعونيايهودااست،بلکههمچنینبهتمامطايفههامانندحنوکوفلووحصرون
وکرْمیوعخاننیزمیباشد .
درواقعکاربردکلمۀethneدرعهدعتیقوعهدجديداغلببهمنظورتاکیدبراينحقیقتاست
کهتمرکزبشارتیمانبايدمحدودبهگروههایبزرگتربشود.اينواژهبهاندازۀکافیازانعطافپذيری
برخوردار هست که برای گروههای مختلف در ابعاد متفاوت به کار برود .کارل لودويگ اشمیت
ماحصل مطالعات خود در مورد کاربرد  ethnosدر برابر واژگان  laos phyle ،glossa،را در
فرهنگواژگانالهیاتیعهدجديداينچنینبیانکردهاست:” ethnosعمومیترورايجتروبههمین
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طورطبیعیوبسادگیمعنایقومشناختیداردوبر


تريندرمیاناينلغاتاستکهبه
دلیلضعیف
انسجامعادیيکقومدرکلیتآنداللتمیکند 151“.بنابراينعبارت panta ta ethneبرایآنچه
در مکاشفه  2:22میبینیم مناسبتر است .در اينجا ethneبه تمام مردم زمین ازجمله ”زبانها“ و
”اقوام“و”قبايل“ اشارهدارد. Panta ta ethneسادهترينراهبرایاشارهکردنبهگروههاینهفقط
بزرگتر،بلکههمچنینکوچکترمیباشد .
مفهوم ”دستيافته“ و ”دستنيافته“ چيست؟
دستنیافته“ در جهان دسترسی پیدا
اگر وظیفۀ بشارت اين است که به تمام گروههای قومی ” 
دستيافته“داشتهباشیمتاکلیسادرماموريتبشارتیخود
کند 151پسالزماستتعريفیازمفهوم” 
تشخیص بدهد که به کدام گروههای قومی بايد نزديک شود و کدامیک را رها کند .پولس احتماالً
دستيافته“داشتهاستزمانیکهدررومیان 23:15میگويد:”واآلنمرادراين
نظريهایراجعبه” 
ممالکديگرجايینیست“،همچنینوقتیدررومیان 19:15میگويد:”ازاورشلیمدورزدهتاالیرکون
بشارتمسیحراتکمیلنمودم“،بايدشناختهودرککردهباشدکهاين[عبارت]چهمعنايیدرتکمیل
خدمتبشارتداشتهاست.ویمیدانستکهکارخودرادرآنمنطقهانجامدادهاستوبههمین
همايشگروهدستنیافتهکهقبالبهآناشارهشد،

جهتعزمسفربهاسپانیاراداشت.درسال 1982
گروه دستنیافته را اينچنین تعريف کرد :”يک گروه قومی که در درون خود ارتباطی با ايمانداران
بنابراينيکگروه،زمانیدستيافته

مسیحیبومیکهقادربهبشارتدادنبهايشانباشندندارند 152“.
خواهدبودکهتالشهایبشارتیبهتاسیسيککلیسایبومیمنتهیشدهباشدکهبتواندمنبعبشارت
برایبقیهگروهباشد .
يافتهکاریباواکنشندارد...دستيافته

پاتريکجانستوندراشارهبهاينموضوعمیگويد:” 
دست
بهواقعيکنشانهوگواهکیفیتوگستردگیتالشهایانجامشدهدرراستایبشارتدادنبهيکقوم
 150فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید .جدل دوم.

 151من سعی میکمن به دو مشلک در اینجا به شلکی خمترص و موجز پاخس بدمه چرا که اینها نه خبشی از ماکشفۀ کتابمقدیس هستند و نه ارتباط چنداین اب ماموریت بشاریت دارند ): .اولنی مورد
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 رفتهاند احامتال وارد ملکوت شده و به صورت افراد ابلغ در آجنا خدا
را پرستش خواهند کرد )0 .و دوم اینکه متام قبایل و خاندانهای زمنی که بس یاری از آهنا قبل از درایفت بشارت از دنیا رفتهاند در مقابل ختت خدا حارض خواهند شد .در مورد اول ابید بگومی که
من اعتقاد دارم نوزادان و کوداکین که چشم از هجان فرو بس تهاند وارد ملکوت خواهند شد .من اعتقاد خود را بر ین اصل بنا میکمن که ما بر طبق ش ناخت و معرفیت که به ما داده شده است داوری
خواهمی شد (رومیان  .)02-:9::0نوزادان و کوداکن چننی ش ناخیت ندارند چرا که قابلیت ش ناخت در آن رشد نکرده است .خدا هچ اشارهای به این موضوع نکرده است و آن را اب مقولۀ بشارت ای
وعدۀ برکت ایفنت متام قبایل زمنی اتباط نداده است .بلکه مشخص است که خدا خواهان جالل ایفنت از طریق توبه کردگاین است که زیبایی و عظمت او را تشخیص میدهند و فوق از متام خدااین ،او
را حمبت میکنند .خدا چندان به عظمت و کرباییی س توده و تکرمی منیشد اگر تنها روش او برای مجع کردن پرستندگان از متام امتها شامل تلفات طبیعی نوزادان و کوداکن میشد .در مورد مشلک
دوم ابید بگومی که هر چند حقیقت دارد که بریخ قبایل و خاندانها یب آنکه حیت مینفر از ایشان جنات ایفته ابشد از حصنۀ اترخی حمو شدهاند .اما از آجنا که کتابمقدس در این خصوص سکوت کرده
است حدس و گامن ما فراتر از جموز کتابمقدس خواهد بود اگر بگویمی که برای آهنا روش دیگری هجت جنات ایفنت در کنار روش شنیدن اجنیل و امیان آوردن به عییس وجود داش ته است .پس به
دلیل فقدان یک ماکشفۀ خاص ،هبرت است تصور کنمی که وعده و فرمان ”مهۀ امتها“ به متام کساین اشاره دارد که در این زمانهای آخر وجود دارند و زندگی میکنند .وقیت انتها فرا برسد دیگر گروه
قومی وجود خنواهد داشت که مشمول برکت بشود.

 152وینرت“Unreached Peoples” ،
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يامنطقهاست،نهشاگردسازیوتاسیسکلیسا“.اماهمچنینتايیدمیکندکه”بهدلیلکاربردفراوانو
تداولرايجالزماستکه[معنای]دستيافتهرابسطبدهیم 153“.

مقدسیموجههستند.بهعنواننمونهمرقس15:16

هردومعنایمحدودومبسوطبهلحاظکتاب
فرمانبشارتیراچنیناعالممیکند:”پس[عیسی]بديشانگفتدرتمامعالمبرويدوجمیعخاليقرا
به انجیل موعظه کنید 154“.در اينجا اشارهای به واکنش نشده است .اگر تنها همین آيه را در اختیار
داشتیمفرمانبشارتبااعالمپیغامدرسطحجهانبهانجاممیرسید.مشابهاينمتنرادرمتی14:24
میخوانیمکهمیفرمايد:”وبهاينبشارتملکوتدرتمامعالمموعظهخواهدشدتابرجمیعامتها
شهادتیشودآنگاهانتهاخواهدرسید“.چنانکهمالحظهمیشوددراينجانیزاشارهایبهواکنشنشده
است(همچنیندرلوقا47:24واعمال.)8:1بنابرايندرايننمایمحدود،يکگروهقومیدرصورتی
هپیغامبهعنوانيکشهادتقابلفهمدرآناعالمشدهباشد .

دستيافتهاستک

اما اين تنها روش فرمان بشارت در کتابمقدس نیست .متی  19:28میگويد :”پس رفته همۀ
امتهاراشاگردسازيد“.دراينجاستکهفرمانبشارتباواکنشهمراهمیباشد.ماموريتمبشرين

تکمبرخیافراددريکگروهقومیبهشاگردیگردننهند155.در
کاملنخواهدشدمگرزمانیکهدس 
کنیمکهنمايیازهمايشنهايیفديهشدگان

اينجاهمچنینمعنایضمنیمکاشفه9:5و9:7رادرکمی
است.اگرتوبهکردگانازهرامتوجوددارند،پسحکمبشارتنه

”ازهرقبیلهوزبانوقوموامت“
فقطشاملاعالمکردن،بلکهبايدموجدتوبهنیزباشد .
بسیاریازرهبرانفعالدرعرصۀبشارت،میگويندزمانیکهيککلیسایبومیقادربهتبلیغدر
دستيافته“تعريفکرد.عهدجديدبهوضوحتعلیم
میانگروهقومیخودباشد،آنگروهرامیتوان” 
میدهدکهمردمبايدتحتپوششبشارتیقرارداشتهباشندتازمانیکهماموريتبشارتکاملشود.
به عنوانمثالزمانیکهپولسخدماتبشارتیخودرادرشهرافسسبهاتمامرسانید،تیموتاوسرادر

آنجاباقیگذاشتوسفارشنمودکه”عملمبشررابهجاآور“(2تیموتاؤس.)5:4ماموريتبشارتی
” 153دستایفته به چه معناست؟“ نرشیه  Evangelical Missions Quarterlyجوالی :992
 154ترمجۀ کینگ جمیز میگوید ”پس بدیشان گفت در متام عامل بروید و مجیع خالیق را به اجنیل موعظه کنید “.اما ”متامی خلقت“ مناس برت است .نزدیکرتین معنا به عبارت یوانین  pase te ktiseiرا در
رومیان  00:1میبینمی ”زیرا میدانمی که متام خلقت [ ]pasa he ktiseiات الن اب مه در آه کش یدن و درد زه میابشد “.عبارات و ساختار مجالت شبیه به یکدیگر هستند .تنها مورد تفائت در حالت
مفعول اب واسطه در مرقس  :6و حالت فاعیل در رومیان  1است .احتیایج ندارمی حبث کنمی که مرقس  9::6در منت نسخۀ اصیل وجود دارد .آیۀ  :8مینب روش کتابمقدس در بیان فرمان
ماموریت بزرگ است.

” 155مهۀ امتها را شاگرد سازید“ میتواند به این معنا ابشد که متام افراد یک امت را شاگرد سازید .اما حفوای مجالت در آایت  :9و  02به موضوع دیگری اشاره
دارد .واژه ”امتها“ [ ]ethneدر زابن یوانین خنیث است .اما لکمۀ ”ایشان“ در ادامۀ آیه حالت مذکر دارد” .و ایشان [ ]autousرا به امس اب و ابن و روحالقدس
تعمید دهید و ایشان [ ]autousرا تعلمی دهید که مهۀ اموری را که به شام حمک کردهام حفظ کنند “.شاگرد سازی در این دیدگاه میتواند بهعنوان صید کردن افراد از
هر امت به جای برخورد کردن اب لکیت یک امت بهعنوان هدف توبه و شاگردی تلقی شود .اکرل ابرت به شدت بر این موضوع اتکید داشت .او متاسف بود از اینکه
 ethneرا مهردیف شاگردسازی تفسری میکنند” .یکبار تفکر بشاریت دچار آفت شد و در دام خیالپردازی دردانک مس یحیت آملاین افتاد .این ارزیش ندارد “.اکرل
ابرت؛ ”مطالعۀ تفسریی میت .“02-:6:01
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خاص پولستأسیسکلیسابود.وبعدازآنبه’عملمبشر‘ ادامهمیداد(اولقرنتیان.)11-6:3اما
تبلیغمذهبیبابشارتفرقمیکند.بشارتآنچیزیاستکهپولسراازمردمآسیایصغیرويونان
(باوجودیکههنوزتوبهنکردهبودند!)دورکردوبهجانباقوامدستنیافتهاسپانیا فرستاد(رومیان

24:15و .)28
درراستایتعريفوظیفۀخاصبشارتیيعنیتأسیسکلیسایبومیدرمیانهرگروهقومی،با
يک مشکل دشوار روبرو هستیم .مشکل اين است که تعريف کتابمقدسی ما از گروههای قومی
دربرگیرندۀ گروههايی است که ممکن است خیلی کوچک باشند و ارتباطی چنان نزديک با ساير
گروههاداشتهباشندکهوجودکلیساراضرورینشانندهد.خاندانياطايفۀکرْمیدرسبطرؤبینچه

اندازهوسعتداشت؟وياخانوادۀعخاندرقبیلۀيهودا؟آيااطمینانداريمکهقبايلمذکوردرپیدايش
 3:12بقدریازيکديگرمتمايزهستندکههرکدامکلیسایخاصخودراداشتهباشند؟هنگامی که
پولسگفتماموريتخاصاوازاورشلیمتاالیرکونتکمیلشدهاست،آيابهاينمعناستکهدرهر
قبیلهوطايفهيککلیساتاسیسکردهبود؟ 
دستيافته“درهدف
اينپرسشهابهمانشانمیدهندکههموارهدربیانيکتعريفازمفهوم” 
دستيافته“بهاينمعنا
خدمتبشارتباابهامروبروخواهیمبود 156.شايدبرایبعضیعبارتقبايل” 
باشدکهعدهایافرادتوبهکردهدرآنهاوجوددارندوکلیسادريکاتباطنزديکقبیلهایازکفايت
الزم برای خدمت پرستش ،مشارکت و تجهییز کردن برخوردار است .با توجه به چنین قرابت و
خويشاوندیخانوادگی،ممکناستوظیفۀمبشرينتاسیسکلیسادرهرطايفهنباشد،بلکهيککلیسا
کهبهحدکافیبافرهنگوزبانايشانقرابتداشتهباشدبرایتامینهدفبشارتکافیاست.بهنظر
میرسداينهمانکاریاستکهپولسانجامدادهبودوقتیکهمیگويدديگرجايیبرایادامۀکاردر
آنقلمرووسیعندارد.البتهبدونترديدخاندانهاياقبايلیبودندکههنوزباآنهاتماسبرقرارنشده
بود.بنابراينشايدبتوانتصورکردکهپولسمیخواستهچنینبگويد:”اينوظیفهبرعهدۀکلیساهای
منطقهاست “.
 156البته این مشلک در تعریفی رالف وینرت و سایر مبلغان مهفکر او از گروه قومی ارائه میکنند وجود ندارد .وینرت میگوید گروه قومی ”بزرگرتین گروهی است که
اجنیل میتواند به صورت یک جنبش اتسیس لکیسا بدون برخورد اب موانع ادرایک ای پذیریش در آن منترش گردد( “.نقل از کتاب  Unreached Peoplesوینرت) .به
بیان دیگر اگر یک ”خاندان“ که بشارت به آن نرس یده اب ”خاندان“ دیگری که بشارت را درایفت داش ته است به حلاظ فرهنگی به حد اکیف به یکدیگر نزدیک ابش ند
آنگاه اجنیل بدون مواجه شدن اب هیچ مانع هممی به حرکت خود ادامه خواهد داد .بنابراین طبق تعریف وینرت ،آن خاندان بشارت انشنیده یک گروه قومی ”دستنیافته“
حمسوب منیشود بلکه به سادگی فقط خبشی از یک گروه بزرگرت دستایفته است که احتیاج دارد به اعضای خود بشارت بدهد .تفاوت میان رویکرد وینرت و من این
است که من سعی دارم به مفهوم کتابمقدیس قبایل در پیدایش  2::0نزدیک بشوم در حایل که او گروههای قومی را مطابق اب نیاز مبرشین تعریف میکند .این دو
رویکرد انسازگار نیستند بلکه اختالف موجود میتواند انیش از تعریف من از مفهوم ”خاندان“ در یک گروه قومی دستنیافته منطبق اب مفهوم کتابمقدیس آن
( )panta ta ethneابشد که وینرت آن را ”دستنیافته“ برای هدف خاص بشاریت منیداند.
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توانبهطورشفافومشخصيکخط

آنچهدراينجامهمجلوهمیکند،ايناستکهگاهینمی
شاخصيامتمايزکنندهمیانوظايفبشارتیوتکلیفتبلیغدرمیانهمسايگاننزديکترسیمکرد.به
همیندلیلاصطالحات E1,E2,E3ابداعشدهاند 157.اينهانشانمیدهندکهاينتمايزکامالشفافو
آشکاریمیانايندومقوله(بشارتداخلیوبشارتفرا-مرزی)وجودندارد،بلکهتمايزفرهنگیاز
جامعه مسیحی را درجهبندی میکنند .در جايی اين فاصله تشديد میشود که ما بدون يک تعريف
هموارهشفاف،میزاناثرگذاریآنرابهنام”بشارت“بخوانیم 158.
معانی ضمنی
اينحقیقتکهيکدعوتکامالمتمايزبرایکلیساوجودداردکهخدمتبشارتیفرا-مرزیرادر
اندانجامبدهد،درعهدجديدبهطورآشکار

هایقومیدستنیافتهکههنوزباقیمانده

میانتمامگروه
ديدهمی شود.پرسشامروزمابايداينباشد:چهافراديانهادهايیدرکلیساهایمختلفوفرقههای
گوناگون بايد به اين ماموريت منحصربفرد ،پولسگونه ادامه بدهند؟ اين صرفا وظیفۀ کلیسا نیست.
خدمتتیموتاوسگونهدرجایخودمهماست.اويکفردخارجیدرافسسبودکهدرآنجاخدمت

میکردوآنچهراکهپولسشروعکردهبودادامهمیداد.اماپولسبايدآنجاراترکمیکردچراکهاو
ماموريتويژهایداشت 159.اومجذوبهدفبشارتیجهانیخدا بودکهدرعهدعتیقمکشوفشده
بود.هیچدلیلیوجودنداردکهفکرکنیمهدفخداامروزهتغییرکردهاست .
چهکسیامروزمسئولیتوظیفۀبشارتیمنحصربفردرسوالنرادردستيافتنهرچهبیشتربه
قبايلبرعهدهمیگیرد؟آيانبايدهرفرقهياکلیسايیدردرونخودتعدادیگروهفعالوپُرشورداشته
باشد که در تداوم بخشیدن به الگوی بشارتی پولس جهت دست يافتن هر چه بیشتر به گروههای
دست نیافته،جذبنیروکنند،تجهیزنمايند،بفرستندوحمايتکنند؟آيانبايدهرکلیساوفرقهایيک

گروهقومیداشتهباشد(موسسهياهیاتبشارتی)کهاولويترانهفقطدرهدايتکردنهرچهبیشتر

 157این اصطالحات اکنون در ادبیات ما به اندازۀ زماین که اولنی نسخۀ این کتاب در سال  1993منترش شد اکربرد ندارند .اما بریخ سازمانها و لکیساها (از مجهل
لکیسایی که من در آن خدمت میکمن) هنوز آهنا را به اکر میبرند .حرف  Eعالمت اختصاری لکمۀ  Evangelizeاست =E1 :مردم عادی ”مانند ما“ =E2 .مردمی که
مانند ما نیستند اما به زابن ما تلکم میکنند و ای مهپوشاین فرهنگی اب ما دارند (مثال لکیسای حمیل سفید پوس تان در مرکز منطقۀ س یاهپوست نشنی =E3 .).مردمی که
زابن و فرهنگ اکمال متفاویت اب ما دارند (رصفنظر از اینکه چقدر نزدیک ای دور از ما زندگی میکنند).
 158به حلاظ کتابمقدیس برقراری متاس اب هر قبیهل در یک منطقه بدون توجه قرابت فرهنگی اب سایر قبایل دستایفته یک وظیفۀ بشاریت است .اما به حلاظ بشارت
ش ناخیت ( )missiologicallyممکن است این تالش بهعنوان خبشی از وظیفۀ بشاریت دیده نشده ابشد .شاید نیاز دارمی که متایزات زابین خود را بیشرت اصالح کنمی.
پولس بهطور حمت اکر بشاریت خود را قبل از آنکه بشارت به هر طایفه در آس یا رس یده ابشد تمکیل شده میدید .اگر فرمان ماموریت بزرگ در میت  :9:01شامل
”متام قبایل زمنی“ در عبارت  panta ta ethneابشد پس وظیفۀ بشاریت ما ات زماین که متام قبایل در ملکوت حارض نشدهاند اکمل خنواهد بود .به حلاظ معیل اکمال
خبردانه است که بر اسرتاتژی پولس بهعنوان پایه و اساس بشارت تأکید کنمی.
” 159روانه شو زیرا من تو را به سوی  ethneبعید میفرس مت( “.اعامل .)0::00
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آحادافرادبهسویمسیحببیند،بلکهبهصیدکردنبرخیافراد(درقالبتاسیسکلیسا)درمیانتمام
ایدستنیافتهجهاناهتمامورزد؟ 

گروهه
برتری خدا در پرستش امتها
مطالباينفصلچهارتباطیبابرتریخدادارند؟هدفبزرگخدادرسرتاسرتاريخايناست
کهجاللخودرابهخاطرشادیتمامامتهایجهانحفظکندومتجلیسازد 161.اکنوناينپرسش

مطرح می شود که چرا خدا هدف متجلی کردن جالل خويش را از طريق متمرکز ساختن خدمت
بشارتبرهمهامتهاوقبايلجهاندنبالمیکند؟وچگونهاينآرمانبشارتیمیتواندبهبهتريننحو
دررسیدنبهجاللخداعملکند؟ 
نخستینچیزیکهدربررسیاينسوالتوجهماراجلبمیکند،ايناستکهچگونههدفغايی
ازجاللخدادرمجموعمتونیکهبامقولۀتمرکزبشارتبرگروههایقومیجهاندرارتباطهستند
مورد تاکید قرار گرفته است .بهعنوان مثال پولس میگويد که رسالت او در راستای دعوت ”برای
اطاعتايماندرجمیعامتهابهخاطراسماو[مسیح]“بودهاست(رومیان.)5:1بشارتبهخاطر
جاللمسیحاست.هدفآنتجديدواحیایبرتریمسیحدرمیانملتهاواقوامجهاناست.همچنین
دررومیان9:15پولسمیگويدکهمسیحخدمتبشارتیخودراانجامدادوبهپولسالهامبخشید”تا
امتهاخداراتمجديدکنندبهسببرحمتاو“.هدفخدمتمسیحونیزهدفماايناستکه
امتهاباتجربهکردنرحمتخدااوراتمجیدکنند.درنتیجهاوجبشارتدرمکاشفه9:5تشريحشده
است،زمانیکهمردمان”ازهرقبیلهوزبانوقوموامت“جمعمیشوندتابرّهراستايشکنندوجالل
بی نهايتارزشمنداورااعالمنمايند.اينآرمانبادعوتمکررعهدعتیقهماهنگاست:”درمیان
امتهاجاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرجمیعقومها“(مزمور .)3:96
تنوع و گوناگونی :مطلوب و جاودانی
موضوعديگریکهدرخاللتعمقوبررسیاينسوالبايدبهآنتوجهداشتهباشیم،ايناستکه
تفاوتموجودمیانامتهادرارادۀخداتعیینشدهاست.خاستگاهومنشٲ آننهتصادفاستونه
شرارتآمیز161.آيندۀآنجاودانیاست:تنوعهرگزبايکپارچگیجايگزيننمیشود.گواهاينامررادر

اعمال26:17ومکاشفه3:21میبینیم .
 160در فصل اول و نزی در کتاب  Desiring Godبه این موضوع پرداختهام.
 161روایت 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 از مورد برج اببل
خدا قصد نداش ته که زابنهای خمتلف را در هجان خلق کند .ممانعت از اجنام معیل برخاس ته از غرور و تکرب (پیدایش  )1:::موقعییت را برای خدا بوجود آورد که به
تقس می زابنها در سطح هجان اقدام کند .اما این امر نباید اینگونه تلقی شود که انقسام زابنها یک لعنت بود که بعدا در عرص آینده برداش ته خواهد شد .در واقع تنوع
________________________________________________________________________
211
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

پولسبهاهالیآتنمیگويد:”و[خدا]هرامتانسانراازيکخونساختتابرتمامیروی
زمینمسکنگیرندوزمانهایمعیّنوحدودمسکنهایايشانرامقررفرمود“(اعمال.)26:17اين
بدانمعنیاستکهخاستگاهاقوامدرارادۀونقشۀخداتعیینشدهاست.اوامتهاراساخت .آنهارا
درمکانهایخودشانقرارداد.وزمانمقررزيستنهريکراتعیینکرد.تنوعامتها،ايدهونطر
خداست.بنابراينتمرکزوظیفۀبشارتیبرتمامامتهايکتصادفتاريخینبودهاستبلکهريشهدر
آنهدفیداردکهخداازهمانآغازباقراردادنامتهاتعیینکرد .
مقصودخداازايجادتنوعدربینامتهامحدودبهاينعصرنمیباشد.بهرغممخالفتاکثرنسخ
انگلیسی [کتابمقدس] ،متن استاندارد يونانی عهد جديد 162تايید میکند که ساختار جملهبندی در
مکاشفه  3:21نیاز به ترجمه دارد :”و آوازی بلند از آسمان شنیدم که میگفت ’اينک خیمۀ خدا با
آدمیاناستوباايشانساکنخواهدبودوايشانقومهای اوخواهندبود“‘.دراکثرترجمههاقسمت
آخراينآيهبههمینشکلذکرشدهاست:”وايشانقومهایاوخواهندبود“.اماآنچهيوحنامیگويد
اين است که در آسمان و زمین جديد ،انسانیت مذکور در مکاشفه  9:5محفوظ خواهد ماند :افراد
خريدهشدهبهخونمسیح”ازهرقبیلهوزبانوقوموامت“پسمالحظهمیکنیدکهتنوع،درآسمان

وزمینجديدازمیاننخواهدرفت.ارادۀخداازابتدااينراشکلدادهاستوجايگاهويژهایدرنقشۀ
اودارد .
تنوع چگونه میتواند تجلیگر جالل خدا باشد؟
اکنونبااينپرسشروبروهستیمکهچگونهتمرکزخدابرتنوعاقوامانسانیبهتحققهدفاو
برایجالليافتندرمیانمخلوقاتشمنتهیمیشود؟ 163ازآنجاکهتالشکردهامتابراساسکتاب-
چهارپاسخبدستآوردهام .

دهم،دستکم164

مقدسبهاينسوالپاسخ
زابن و گویش پیش از روایت برج اببل نزی گزارش شده است (پیدایش  8::2و  02و  .)2:آچنه از این نکته میآموزمی این است که هدف خدا از وجود یک
خاس تگاه مشرتک برای موجودیت متام اقوام از یکسو و نقشۀ وی برای تقس می کردن زابنها از سوی دیگر نشانگر همار کردن غرور انسان از دو هجت است :اختالف
زابین ،وسوسۀ متحد شدن بر ضد خدا را (برج اببل) خنیث کرد و منشاٴ واحد انسانها وسوسۀ مباهات کردن به وحدت قومی ای نژادی (مانند مردم آتن) را همار می-
کند .معجزه و برکت ”زابنها“ در روز پنطیاکست به معنای از میان رفنت تنوع زابین در عرص موعود نبود بلکه اعالم کرد که در عرص آینده جالل خدا در امیان بر هر
مانعی غلبه خواهد کرد.
 162به زی نرویس  01مراجعه کنید.
 163یکی از پرسشهایی که از سوی معتقدین به این ابور که خدا بدنبال گرد آوردن پرستندگان خود از هر امت در هجان میابشد مطرح شده این است که ”در مورد
اقوامی که اکنون وجود دارند اما بشارت را نشنیدهاند و اقوامی که پیش از شنیدن بشارت از میان رفتهاند چه میتوان گفت؟اگر شام چنان که حبث میکید معتقد
هستید که این افراد هالک شدهاند پس هیچیک در خیل پرستندگان آسامن حارض خنواهند بود “.من سه پاخس برای این پرسش دارم )1 .من مطمنئ نیس مت که تضمنی
کتابمقدس بر اینکه مس یح ”مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیهل و زابن و قوم و امت“ خریده است شامل زندگان و مردگان قبل از امیان آوردن بشود.
 )2از آجنا که تعلمی کتابمقدس در خصوص رسنوشت خردساالین که از دنیا رفتهاند روشن نیست من طرفدار این دیدگاه هس مت که نوزادان و کوداکن متویف جمازات
خنواهند شد بلکه آهنا برگزیده هستند و به طریقی که یه ما گفته نشده به مس یح امیان آورده و وارد حیات جاوداین خواهند شد (زیر نویس  27در فصل چهار را ابزبنی
کنید .).بنابراین کساین که در خردسایل از دنیا رفتهاند و عضو قباییل بودند که از حصنۀ روزگار حمو شدهاند در زمرۀ فدیهشدگان خواهند بود )3 .اما حبث من در این
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 )1نخست،زيبايیوقدرتجاللیکهازوحدتبهسویتنوعمیآيدبسیارعظیمترازوحدت
صرفاست.مزمور 4-3:96ارتباطیمیانبشارتبهاقوامباجاللیکهخداخواهانآناستبرقرار

میکند:”درمیانامتهاجاللاوراذکرکنیدوکارهایعجیباورادرجمیعقومها.زيراخداوند
عظیماستوبینهايتحمیدواومهیباستبرجمیعخدايان“.بهحرفربط”زيرا“توجهکنید.
عظمتبینهايتجاللخدازمینهونیرویپیشرانۀماموريتمادرمیانامتهااست.
منچنیناستنباطمیکنمکهزيبايیوقوّتجاللیکهخداازتنوعامتهاخواهد يافت،بسیار
بزرگترازهمسرايیفديهشدگانیاستکهيکفرهنگمشترکدارند.دلیلاينامردرهماهنگیگروه

کُرياهمسرايانمشهوداست.زيبايیکارگروهسرايندگانیکهموسیقیخودراباصداهایمتنوعاجرا
میکنند،عمیقترازگروهیاستکهبايکصدامیسرايند.وحدتدرتنوعبسیارزيباتروتاثیرگذارتر
ازوحدتدريکپارچگیاست.اينامرتوجهمارابهتفاوتهایناگفتهدربیناقوامموجوددرجهان
جلبمیکند.وقتیتفاوتهایآنهادرپرستشخدابهيکپارچگیوانسجاممیگرايد،زيبايیوشکوه
ستايشهای ايشان عظمت شوکت و جالل خدا را بیشتر از زمانی که فقط چند گروه قومی از
فديهشدگانحضورداشتهباشندمنعکسخواهدساخت .

 )2دوم،شهرتوارزشيکشئ زيبازمانیافزايشمیيابدکهاشخاصمختلفباديدگاههای
مختلفزيبايیآنراارزيابیکنند.اگريکاثرهنریدربینگروههایکوچکوهمفکرونهازجانب
شخصیديگربهعنوانيکاثربزرگتلقیشودبهاحتمالقویيککارهنریواقعینیست.گويی

خصوصیاتآناثرهیچجذبهایبرایعوالمعمیققلبیماندارد،بلکهصرفااثریاستمقطعی.اگر

يکاثرهنری،تحسینوتمجیدرا،نهازفرهنگهایمشابه،بلکهپسازگذشتدهههاوقرونبه
خودجلبکند،عظیموباشکوهخواهدبود .
بنابرانزمانیکهپولس[بانقلقولاز عهد عتیق]میگويد:”ایجمیع امتهاخداوندراحمد
گويیدوایتمامیقومهااورامدحنمايید“،درواقعمیخواهدبگويدکهخداپرستندگانغیوروپُر
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 دالیل متعدد مبین
بر جالل ایفنت خدا در تنوع به این مورد اشاره میکنمی وفاداری آگاهانه به یک رهرب از یک گروه متفاوت و بزرگ نشانگر جالل منحرص بفرد رهرب است .اما این
میتواند چننی تلقی شود که شاید هدف رسنوشت ساز خدا از اعالم این فرمان که بدنبال اقوام موجود ابش می این است که تهنا کساین که در ابره عییس شنیدهاند و
آگاهانه او را پریوی میکنند میتوانند او را جالل بدهند .مهچننی میتواند به این معنا ابشد که وقیت در مورد ”هر“ در ماکشفه  9:5تعمق کنمی خواهمی دید که روند
حمو شدن اقوام چندان مه ساده نیست.
 164من حبث در مورد رموز تعداد و اهداف اقوام و تعداد مقدسنی ای فرش تگان را از قمل انداخمت .تثنیه  1:20میگوید ”چون حرضت اعیل به امتها نصیب ایشان را
داد و بین آدم را منترش ساخت آنگاه حدود امتها را قرار داد بر حسب شامرۀ بین ارسائیل “.ترمجۀ یوانین عهد عتیق میگوید ” ....بر حسب شامرۀ فرش تگان خدا“.
ترمجۀ  ESVنزی میگوید ” ....بر حسب شامرۀ پرسان خدا “.این یک حبث قابل توجه و درخور تعمق است .اما به ما ایدآوری میکند که خدا دالییل برای خود دارد
که اغلب بس یار والا و خمفی میابش ند.
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شورخودرادرمیانهرگروهقومیدرجهانخواهديافت،واينحقیقتیبسیارزيبا،بسیارارزشمند،
بسیارعمیقوکامالشايانستايشعالمیاناست.عظمتواقعیاودرگسترۀتنوعافرادمختلفیکه
زيبايیوشکوهمندیاورادرککرده،تکريممینمايندمتجلیخواهدشد.ثابتخواهدشدکهبرتری
ترازعالئقیاستکهاکثراوقاتماراشادمیسازند.اوخواستارهرچه


اوبسیباالتروعمیق
وتعالی
عمیقتر،بلندترووسیعتربودنگنجايشروحانساناست.بنابراينتنوعوگوناگونیپرستندگان،بر
عظمتجاللبالمنازعوبیهماننداوشهادتمیدهد .
 )3سوم،قدرتوحکمتومحبتشخصرهبرزمانیجلوهگرمیشودکهاوقادرباشداقوام
مختلفرابهپیرویخرسندانهازخودالهامبخشد.اگرشمابتوانیدتنهايکگروهکوچکويکپارچه
راهدايتکنید،بنابراينقابلیتهایرهبریشمابهآناندازهزمانیکهمیتوانستیديکگروهبزرگو
متشکلازافرادمختلفرارهبریکنید،بزرگنیستند .
ادراکپولسازآنچهدرخدماتبشارتیاشدربینامتهااتفاقمیافتدايناستکهمسیحمايل
است عظمت خود را با اطاعت شدن توسط تمام مردم جهان نشان بدهد :”زيرا جرٲت نمیکنم که

سخنیبگويمجزدرآناموریکهمسیحبهواسطۀمنبهعملآوردبرایاطاعتامتهادرقولو
فعل“ (رومیان.)18:15پیرویروزافزونمردممختلفازمسیح،برآيندمهارتپولسدرامربشارت
نبود،بلکهپیامدبزرگیوعظمتمسیحبودهاست.اونشانمیدهدکهبرترازتمامرهبراناست .
واپسین عبارتمزمور 4-3:96بهمامیگويدرهبریپُرشوروپیشرونده آناستکهبه سوی
دنیایبشارتحرکتکند:”درمیانامتهاجاللاوراذکرکنید...اومهیباستبرجمیعخدايان“.ما
بايدجاللخدارادربینامتهااعالمکنیمتاازاينطريقاوفراباشندگیوعظمتخودرابرساير
خدايگان گزافهگو و پُرمدعا که داعیۀ هدايت انسان را دارند اثبات نمايد .هر چه بیشتر گروههای
مختلفقومیدرامرپیرویازخدایحقیقی،خداياندروغینخودراانکارکنند،تفوقوبرتریخدا
برتمامرقبايشنشاندادهمیشود .
هایقومیدرجهان،خداوندتکبروغرورقومگرايیونژادپرستی

 )4بامتمرکزشدنبرتمامگروه
رادرهممیشکندوتمامی اقواموامتهارابهعوضمعیارهایمتمايزکنندۀخودشان،تحتفیض
رايگانخويشقرارمیدهد.دراعمالرسوالن 26:17میخوانیمکهپولسدرمقابلشهروندانمتکبر
کندومیگويد:”و[خدا]هرامتانسانراازيکخونساختتابرتمامیرویزمین

آتنتاکیدمی
مسکنگیرندوزمانهایمعیّنوحدودمسکنهایايشانرامقررفرمود“.اف.اف.بروسمیگويد”
اهالیآتن...بهخاطررويیدندرخاکآباواجدادی...بهخودشانمغروربودند...آنهايونانیانساکندر
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سرزمیناصلیاروپابودندکهبهنخستینموجمهاجرينيونانیتعلقداشتندوفاقدسنتنیاکانخود
بودند 165“.
پولسبااينتکبرومباهاتبرخوردمیکند:شماوبربرهاويهوديانورومیانجملگیازيک
منشاوخاستگاهمشترکبرخاستهايد.شمابهارادهوخواستخداتاکنونبقايافتهايدنهبهخواست
خودتان.زمانحیاتوحدودوثغور شمادردستخدااست.هرگاهخدابشارت متمرکزبرهمۀ
امتهارااعالممیکند،رشتهعصبتکبرقومیراقطعمینمايد.اينموجبتواضعوخشوعاستکه
بفهمیمخداگروهقومیمارابرمبنایاصولوارزشهایمتمايزکنندهایکهمابرایخودقايلهستیم
انتخابنمیکندومامیتوانیمبامبدلشدنبهابزاریدردستاناوبرایهدايتسايراقوام،شادمانی
مضاعفیراتجربهکنیم .
تواضعيعنیبازگردانیدنتمامجاللبهخدا.تواضعيعنیلذتبردنازفیضاوونهازنیکويی
خود.خداباپیشراندنمابهسویهمهامتها،ازيکسوماراوادارمیکندتابهجانبتجربهای
عمیقازفیضخداحرکتکنیم،وازسویديگرمانعازعمیقترشدنريشههایتکبردروجودمان
میشود.ازاينجهتخداقومیرا -ازتماماقوام -برایخودشمهیامیکندکهاورابهآزادیوبا
شورواشتیاقیعمیقستايشکنند .

 165بروس ،تفسری کتاب اعامل.
________________________________________________________________________
215
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-





بخشسوم 




دربشارت،خدارابرترقراردهید 




تجلّیعملیرحمتوپرستش 

________________________________________________________________________
216
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

فصل ۶



غيرت برای برتری خدا و شفقت برای تمام انسانها
جاناتان ادواردز ،وحدتبخش انگيزهها
برای مأموريت جهانی

هدفغايیکلیسا،بشارتنیست ،بلکهپرستشاست.بشارتوجوددارد چون پرستشوجودندارد.
هدفغايی پرستشاست ،نهبشارت ،چراکهخداغايتوجوداستونهانسان.هنگامیکهجهان
هانفرازفديهشدگاندربرابرتختخدابهرویدرافتادهو

حاضربهپايانراهخودبرسدومیلیون
سجدهکنند ٬بشارت ديگر وجود نخواهد داشت.بشارت ٬يک ضرورت موقت است اماپرستشتابه
ابدپايدارخواهدبود .
منک تابخودراباذکراين عبارات،دربخشبرتریخدادرخدمت ،شروعکردم.ريشۀ اين
عبارات بسیار عمیق هستند و من بیشتر از توان خود مديون آنها میباشم .شخصی که بیشترين
مسئولیت را در شکلگیری ديدگاههای من وتوضیح و تبیین آنها (بعد از خدا و کتابمقدس) دارد
واردز،واعظوالهیدانقرنهجدهماستکهجهانبینیخدامحوراوبرتمامصفحاتاين

جاناتاناد
کتابسايهافکندهاست.تاثیریکهادواردزبرنحوۀتفکرمندرارتباطباپرستشوخدمت(وتقريباً
هرچیزديگری)داشتهاست،غیرقابلمحاسبهمیباشد.اينفصلنیزيکبخشديگریازبدهیمن
بهاووبهخدایاواستکهبهمناسبتسیصدمینسالروزتولدشبهاومیپردازم .
نفوذ فراگير جاناتان ادواردز
شمامیتوانیدمیزانتأثیرگذاریاورادرورایاولینپرسشیکهمطرحمیکندحسکنید:هدف
غايی کلیسا چیست؟ مقصود نهايی از فديه و تاريخ وخلقت کدام است؟ ادواردز همواره در مورد
غايتامورسوالمیکردچراکهوقتیيکبارعلتنهايیموجوديتکلیساوامتهارابشناسیم،آنگاه
تمامافکار،احساساتوعملکردهایماتحتتاثیرآنهدفقرارخواهدگرفت.اينهموارهموجب
تحیروشگفتیمناستکهچگونهعدهایمعدودمهمترينپرسشها-يعنیپرسشهاینهايیراطرح
میکنندوبااعتقادراسخواشتیاقپاسخمیدهند .
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امااينچیزیبودکهادواردزبیشتريناهمیترابرایآنقايلبود.پُرواضحاستکهادواردزدر
مورداينپرسشمهمکهعلتوجودیهمهچیزازجملهمنوشماوکلیسایجهانیوامتهاو
تاريخچیست،ديدگاهیکامالشفافداشتهاست.اوکامالنسبتبهاينموضوعاِشرافداشت،زيرا
آنراخدابراوآشکارکردهبود.ادواردزکتابینوشتباعنوانهدفغايیخداازخلقتجهان166.از
نظرمناينمهمتريناثرمکتوباواست.هنگامیکهآنچهرااودراينکتابنوشتهاستبهخوبی
درککنیمآنگاههمهچیز-باقطعويقینهمهچیز-تغییرخواهدکرد.پاسخاوبهاينسوالکههدف
نهايیازخلقت،تاريخ،فديه،زندگیشماوهرچیزديگریچیست،چنینمیگويد:”تمامیآنچهکه
درکالمخداازآنبه عنواننقطۀ اوجکارهایخداصحبتبهمیانآمدهاست،تنهادريک عبارت

گنجانیدهمیشود:جاللخدا 167“.
مباحثات ادواردز از کتابمقدس ،اشباع بود
ادواردزدراينموردترديدندارد،زيراکتابمقدسدراينموردکامالواضحاست.قريببههفتاد

صفحه168راادواردزبهنقلمتونکتابمقدساختصاصدادهاستتاريشهوبنیانخدامحوریخدارا
بدهد.بهعنواننمونهبهاينموردتوجهکنید :

نشان
واالترينهدفبرایخدادراينکار[عالمخلقت]،حرمتنهادنبهخودشبودهاست.
زيرااودرخودششايستهاست کهچنینباشد،اليتناهی،عظیمترينوبهترينوجود.با
توجهبهارزشمندی،اهمیتوتفوقاو،هیچچیزديگریبههیچوجهباویقابلقیاس
نیست 169.
اوبهاينمتوناستنادمیکند:” زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواوراتاابداآلبادجالل

باد.آمین“.(رومیان)36:11؛”زيرااوراکهبهخاطرویهمهوازویهمهچیزمیباشدچونفرزندان
بسیارراواردجاللمیگرداندشايستهبودکهريیسنجاتايشانرابهدردهاکاملگرداند“(عبرانیان
)11:2؛و”خداوندهرچیزرابرایغايتآنساختهاست“.(امثال .171)4:16

 166جااناتن ادواردز؛ هدف غایی خدا از خلقت هجان .بهطور اکمل در کتاب جان پایپر اب عنوان غریت خدا برای جالل خویش :روایی زندۀ جااناتن ادواردز به چاپ
رس یده است.
 167هامن منبع.
 168هامن منبع.
 169هامن منبع.
 170اکرث ویرایشهای جدید قسمت آخر یعین ”[ “for himselfدر نسخۀ کینگ جمیز] را ”برای غایت آن“ ترمجه کردهاند ”خداوند هر چزی را برای غایت آن ساخته
است و رشیران را نزی برای روز بال“.اما این رضورات یک ویژگی دس تور زابین در منت نیست بلکه بیشرت یک نظریه در مورد ابفت منت است .عبارت عربی lamma
 anehuرا میتوان  forhimselfنزی ترمجه کرد.
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هدفاينمتونودههامتنديگر171ازايندست،ايننیستکهخدادارایکمبوديانقصاناست
ودرصددترمیميااصالحآنمیباشد،بلکهنمايانگرآنکاملیتیاستکهاومايلبودنشانبدهد.
هدفخدادرخلقتاينبودکهخودرابنماياند.مزمور 1:19میگويد:”آسمانجاللخدارابیان
میکند“.چهکسیآنهارابرپاکرد؟خدااينکارراانجامداد.اينهدفاوازآفرينشاست.اومی-

خواستجاللخودرابشناساند.وهمینامردرموردتاريخنجاتهمصادقاست.اشعیا11-9:48
همچونپرچمینهفقطبراینجاتاسرايیلازتبعید،بلکهبرفرازهرعملنجاتبخشخدا بهويژه

برصلیبدراهتزازاست :
بهخاطراسمخودغضبخويشرابهتاخیرخواهمانداختوبهخاطرجاللخويشبر
توشفقتخواهمکردتاتورامنقطعنسازم.اينک...تورادرکورۀمصیبتآزمودم.به
خاطرذاتخود،بهخاطرذاتخوداينرامیکنمزيراکهاسممنچرابايدبیحرمت
شودوجاللخويشرابهديگرینخواهمداد .
تمامیخلقت،تمامیکفارهها،وتمامیتاريخبهدستخداطراحیشدتاخدارانشانبدهد.و
اينهدفنهايیکلیسااست .
چرا من واژۀ ”پرستش“ را در ارتباط با جالل خدا به کار بردهام؟
البتهاينچیزینیستکهمندرسرآغازکتابودربحتخدمتبیانکردم.منگفتم:”هدف
غايیکلیسابشارتنیست،بلکهپرستشاست“.چرا”پرستش“راجايگزين”جاللخدا“کردم؟بهچه
دلیلنگفتم:”هدفغايیکلیسابشارتنیستبلکهجاللخدااست“؟علتايناستکهبشارت،نیاز
خدابرایجبرانقصوردرنشاندادنجاللخودشنیست،بلکهنیازانساندرجبرانقصورخوددر
حفظجاللاست.زبانخلقتبازگوکنندۀجاللخداستاماانسانبهآنارجنمینهد. 
زيرا که چیزهای ناديدۀ او يعنی قوّت سرمدی و الوهیّتش از حین آفرينش به وسیلۀ
کارهای او فهمیده و ديده میشود تا ايشان را عذری نباشد .زيرا که هر چند خدا را
شناختندولیاوراچونخداتمجیدوشکرنکردند.(رومیان )21-21:1
هدۀجاللمکشوفشدۀاودرطبیعتقادر

مکاشفۀعامدرطبیعتکافینیست.مردمانبهرغممشا
نیستندبهنحوشايستهباتمامیقلبخوداوراتمجیدوشکرنمايند.آنهاخدایحقیقیرانمیستايند.
بههمیندلیلاستکهبشارتضرورتدارد .
 171بریخ ز آهنا را در فصل اول حلاظ کردهام.
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بشارت وجود دارد چون پرستش وجود ندارد .نهايت آنچه بشارت اعالم میدارد اين است که
جاللخدادرمیانمردمجهانبیحرمتشدهاست.پولسدررومیان24:2نقطۀاوجاتهامقومخودرا
بیانکرده،میفرمايد:”زيراکهبهسببشمادرمیانامتهااسمخداراکفرمیگويند“.اينبزرگترين
مشکلجهانوغايتهتکحرمتاست .
جاللخداتمجیدنمیشود .
قدوسیتخداتکريمنمیگردد .
عظمتخداستودهنمیشود .
قدرتخداتحسیننمیگردد .
حقیقتوراستیخدالحاظنمیشود .
حکمتخدامحترمشمردهنمیشود .
زيبايیخداارجنهادهنمیشود .
نیکويیخدابهنظرنمیآيد .
بهوفاداریخدااعتمادنمیشود .
احکامخدااطاعتنمیشوند .
عدالتخدامحترمشمردهنمیشود .
خشمخدامهیببهنظرنمیآيد .
فیضخداتکريمنمیشود .
حضورخداگرامیمحسوبنمیگردد .
شخصیتخداموردمحبتقرارنمیگیرد .
خالقپُرجاللواليزالآفرينش،کهازاووبرایاوهمهچیزموجوديتيافتهاست-اوکهدرهر
لحظهحافظحیاتوزندگیهرانسانیاست(اعمال -)25:17درمیانمردمانجهانموردنااطاعتی،
ناباوریوبیحرمتیقراردارد.ايناتهدفنهايیبشارت .
نقطۀمقابلاينبیحرمتی،پرستشاست.پرستشيکگردهمايینیست.همچنینسرايیدنسرودو
ياگوشسپردنبهموعظههمنیست.پرستشدربنیادواصلخود،يکشورواشتیاقعمیق درونی
استکهازقلبسرچشمهمیگیردوخدارافوقازتمامخزاينجهانارجمینهد .
ارزشدادنبهخدابرتراستازتمامآنچهارزشمنداست .
عشقیعمیقبهخدابرتراستازهرآنچهدوستداشتنیاست .
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مطلوبدانستنخدابرتراستازهرچیزديگریکهمطلوباست .
ستودنخدابرتراستازهرآنچهقابلتحسیناست .
استازهرآنچههراسانگیزاست .

ترسازخدابرتر
حرمتنهادنبهخدابرتراستازهرآنچهقابلاحتراماست .
عزيزداشتنخدابرتراستازهرچیزديگرکهگرانبهااست .
پرستش برخاسته از درون
بهبیانديگر،پرستشتجلیعشقومحبتراستینقلبینسبتبهخداست،کهريشهدرافکار
صحیحدرموردخداداردواورادراعمالصحیحوشايستهبهنحوقابلرؤيتمنعکسمیسازد.اين
سهمرحلۀپرستشراکهازدرونسرچشمهگرفتهونمادعینیوبیرونیمیيابند،میتواندراينمتون
مشاهدهکرد .

 متی:9-8:15”اينقومبهزبانهایخودبهمنتقربمیجويندوبهلبهایخويش
مراتمجیدمینمايندلیکندلشان ازمندوراست.پسعبادتمراعبثمیکنند“.
بنابراين اگر پرستش از دل برنخیزد ،پوچ و عبث است .در واقع اصال پرستش
نیست .بدين معنا که محور نمیتواند [عملکرد] بیرونی باشد .پرستش ،عشق و
محبتاستنهشیوهوعملکرد.

 يوحنا:23:4”لیکنساعتیمیآيدبلکهاآلناستکهدرآنپرستندگانحقیقی،پدر
رابهروحو راستیپرستشخواهندکردزيراکهپدرمثلاينپرستندگانخودرا
طالباست“.توجهداشتهباشیدکهپدرخواهانپرستشدرروحو راستیاست-
يعنیعشقومحبت حقیقینسبتبهخداکهريشهدرتفکرصحیحدرمورداو
دارد.

 متی:16:5”همچنینبگذاريدنورشمابرمردمبتابدتااعمالنیکوی شماراديده
پدرشماراکهدرآسماناستتمجیدنمايند“.خدامايلاستکهجاللاوآشکارو
عیان گردد .او جهان را خلق نکرد که جالل خود را پنهان و مجهول نگاه دارد.
همچنین او مردمان را بازخريد نکرد تا صرفا تجربهای شخصی از ارزشمندی او
داشتهباشند.هدفاوايناستکهجاللشآشکارادراعمال قوماو،يعنیکسانی
کهافکارشانبازتابراستیاوومحبتشانانعکاسارزشمندیاوست،متجلیگردد.
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پرستش يعنی ديدن ،حفظ کردن و نشان دادن جالل و شکوه تمام آنچه که خدا
برایمادرعیسیمسیحهست.
نخستینوواالترينهدفمبشرينايناستکهاينپرستشدرمیانتمامامتهاانجامپذيرد،يعنی
اينکهجاللوعظمتخدابهنحوشايستهدربینمردمانانعکاسيابد .
نه صرفاً افراد بيشتر بلکه افرادی از همۀ اقوام
توجهکنیدکهمنگفتم”اقوام“ونهمردم.هدفبشارت(جداازبشارتهایمحلیکهمعموالً
کلیساهاانجاممیدهند)،ايناستکهکلیسايیمتشکلازپرستندگانخدابهواسطۀعیسیمسیحدر
میانتمامامتها،قبايل،زبانهاوگروههایقومیجهانوجودداشتهباشد.ماقبالًاينهدفبشارتیرا
بهوضوحدرپیامدخدمتبشارتدرمکاشفه 9:5ديديم.درآسماناينسرودبرایمسیحسرايیده
خواهدشدکه”مستحقگرفتنکتابوگشودنمُهرهايشهستی،زيراکهذبحشدیومردمانرابرای
خدابهخونخودازهرقبیلهوزبانوقوموامتخريدی“.عیسیمسیحپسرخدا،جانخودرافدا
کردتاپرستندگانرابرایپدرخودازقبیلهوزبانوقوموامتبازخريدنمايد.بشارتوجودداردتا
فديهشدگانمسیحوجماعتپرستندگانپُرشورِخداراازتماماقوامجهانگردآوَرَد .

غیرتبشارت -چیزیجداازصرفتبلیغ -تأسیسيکجامعۀمسیحیدريکگروهقومیاست
کهبهدلیلموانعزبانیيافرهنگی،دسترسیبهانجیلندارند.پولسيکیازاينمبشرين”فرا-مرزی“
بود:” اماحريصبودمکهبشارتچنانبدهمنهدرجايیکهاسممسیحشهرتيافتهبود...لکنچون
اآلنمرادراينممالکديگرجايینیست...بهاسپانیاسفرکنم“(رومیان21:15و .)24-23
بنابراين نخستین اشتیاق پُرشور بشارتی ،همانا تکريم جالل خدا از طريق بازگردانیدن جايگاه
صحیحخدادرقلوبمردمیاستکهدرحالحاضرافکار،احساساتوعملکردآنانهرروزهدر
کندوبهطورخاص،اينکارراباگردآوردنپرستندگانخداازمیان

مسیربدنامکردنخداحرکتمی
تمام قبايل دستنیافته جهان انجام میدهد .اگر شما مشتاق جالل جدا هستید ،نمیتوانید نسبت به
بشارت بی تفاوت باشید .اين واالترين هدف مسیح از آمدن به اين جهان است .رومیان 9-8:15
میگويد:”عیسیمسیحخادمختنهگرديد...تاامتهاخداراتمجیدنمايندبهسببرحمتاو“.عیسی

آمدتاپدرخودرادرمیانامتهاجاللدهد.اگرشمانسبتبهآنچهکهمسیحبرایمتحققساختنآن
آمدعشقمیورزيد،پسمشتاقبشارتهستید .
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شفقت نسبت به مردم ،نه فقط غيرت برای خدا
اکنونبهپرسشمهماينفصلوپاسخآنتوجهمیکنیم:چهارتباطیمیانانگیزۀشفقتنسبتبه
مردمباانگیزۀمهمواساسیغیرتبرایخداوجوددارد؟اکثرمااتفاقنظرداريمکهمسیحنهفقطبه
خاطراثباتعدالتوراستیخداوتصديقجاللاو،بلکههمچنینبرایرهانیدنگناهکارانازعذاب
جاودانی[بهاينجهان]آمد .
بهموازاتاينحقیقتکههمۀمامرتکبخیانتشده،حرمتپادشاهخودرانقضکرده،مقصر
باشیم.بیايمانینهتنها

هستیم،اکنونبايداينحقیقترانیزبپذيريمکهمستحقاعداموکیفرابدیمی
ناقضحرمتخدااست،بلکهنابودکنندۀروحوجان[انسان]نیزمیباشد.هرآنچهکهحرمتخدارا

ناديدهبگیرد،بهانسانصدمهمیزند.هرگونهحملهبهقدوسیتخدا،تهاجمعلیهشادیانساناست.
هرتفکر،احساسياعملکردیکهبانگرشناصحیحونامربوطبهخداهمراهباشد،موجبهالکت
انسانخواهدبود.هرچیزیکهاعتباروحیثیتخداراکاهشبدهد،رنجومشقتانسانرامیافزايد .
بنابراينبشارتنهفقطباغیرتبرایاعادۀجاللخداواستقرارآندرجايگاهصحیحخوددر
روح پرستندگان عمل میکند ،بلکه همچنین گناهکاران را از تحمل رنج و عذاب جاودانی نجات
میبخشد.اگرتنهايکچیزوجودداشتهباشدکهالزماستهرشخصدرموردادواردزبداند،آناين

استکهاوبهواقعیتجاودانگیجهنمايمانداشت .

ادواردز خواستار جالل دادن خدا و رهانيدن مردم از جهنم بود
،بیتفاوت
ادواردزدرمشهورترينموعظۀخودباعنوان”گناهکاراندردستهایخدایخشمگین“ 
وخونسردبهمردمنگاهنمیکرد.اومبشری بسیارپُرشوربودکهباالتماسمردمرادعوتمیکردکه
تافرصتباقیاسترحمت[خدا]رادريافتکنند.اوبعدازنقلآياتمکاشفه 21:14کهاز”خشم
وغضبخدا“صحبتمیکنددرادامهموعظۀخودمیگويد :
عبارات اين متن به واقع رعبانگیز و هولناک هستند ...”خشم عظیم و غضب خدا“.
خدایخشمگین!غضبيهوه!وایکهچقدروحشتناکخواهدبود!چهکسیمیتواند
تجربۀ[هولناک]آنهارابرزبانآورَديادرذهنخودتجسمکند؟...توجهکنید،شماکه
اآلندراينجاهستید،هنوزچیزهايیدردلتانهستکه اصالحنشدهاند...اکنونخدا
آمادهاستتابرشمارحمکند،امروزروزرحمتاست 172.
 172اکرهای جااناتن ادواردز ،جدل دوم ”گناهاکران در دس تهای خدای خشمگنی“
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ادواردز نه تنها معتقد بود که دوزخ جايگاهی هولناک و مهیب است ،بلکه آن را ابدی میدانست.
[سخنان]اوبرخیازمسیحیانامروزیراکهدرحمايتازنظريۀنیستشدنمطلق،173آموزهکتاب

مقدسیجهنموکیفرعذابآورآنراناديدهمیگیرندبهوحشتمیاندازد(متی،41:2546؛ مرقس
48-42:9؛ دوم تسالونیکیان 11-5:1؛ مکاشفه  ،11-9:14 11:21و  174.)15-14ادواردز در پاسخ به
نیستیباوران روزگار خود در دوم آوريل  1739موعظهای تحت عنوان ”عذاب شريران در جهنم

جاودانیاست “.ايرادکرد.دريکموعظۀديگربهايننکتهاشارهمیکندکه نابودیپیامدمجازاتی
نیستکهبیايماناندريافتمیکنند،بلکهرهايیازمجازاتاستکهمیخواهندودريافتنمیکنند.
”شريراندرجهانآخرتآرزومیکنندکهایکاشهیچگاهوجودنمیداشتندوبهنحویمیتوانستند
برایهمیشهازغضبخدابگريزند 175“.من اعتقاددارمکهادواردزدرستمیگفتومابايدبرخود
بلرزيموبهسویتنهاامیدخوديعنیمسیحپناهببريم 176.
بنابراينيکبارديگرتاکیدمیکنمکهپیشرانۀبشارتنهفقطغیرتبرایبرتریخدادرهمهچیز
است،بلکههمچنینشفقتنسبتبهمردمیاستکهمانیززمانیمانندآنهادرمسیرهالکتبوديم .
ادواردزازرسالۀاولقرنتیانفصل 13(فصلمحبت)،پانزدهموعظۀمتوالیتحتعنوان”ثمرات
محبت“ ايراد کرد .”روح يک مسیحی صبورانه آسیبهايی را که از ديگران بدو وارد میآيد تحمل
میکند،وباشادمانیوآزادینسبتبهآناننیکويیمینمايد177“.بهفرازیازسخناناوتوجهکنید :

انسانهامیتوانندباترغیبافرادشروربهترکشرارتهايشاننسبتبهآنهانیکويیروا
دارند .همچنین میتوانند بهعنوان ابزاری کارآمد با روشن کردن ذهن گناهکارانی که
سردوبیاحساسهستند،باذکرعذابوخطریکهدرپیشرویايشاناست،گامی

مثبتبرایروحآنانبردارند.وافرادمختلفمیتوانندابزاریباشندکهديگرانرابه
سویتوبهوبازگشتبهآغوشمسیحدعوتکنند.مادرکتابدانیال 3:12میخوانیم
کههستنداشخاصیکهبسیاریرابهسویعدالتراهنمايیمیکنند 178.
انگیزۀمحبتنسبتبهگناهکارانونیکويیکردندرقبالايشان،اساسوزيربنایروحمسیحیرا
تشکیلمیدهد.اينهمانروحعیسیمسیحاست.مرقس 34:6میگويد:”عیسیبیرونآمده،گروهی
.Annihilation 173

 174هجت برریس پاخس من به این نظریه به فصل چهارم مراجعه کنید.
 175این خسنان توسط جان گرسرن در کتاب جااناتن ادواردز  ،ملکوت و دوزخ نقل قول شده است.
 176به من پیی بردن به دیدگاه ادواردز در مورد عدالت در هجمن به فصل چهارم زی نرویس  :9مراجعه کنید.
 177جااناتن ادواردز؛ ”مثرات حمبت“ کتاب اکرهای جااناتن ادواردز.
 178هامن منبع .دانیال  2::0میگوید ”و حکامین مثل روش نایی افالک خواهند درخش ید و آانین که بس یاری را به راه عدالت رهربی میمنایند مانند س تارگان خواهند
بود ات ابدالابد“.
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فرمودزيراکهچونگوسفندانبیشبانبودندوبسیاربهايشانتعلیمدادن

بسیارديده،برايشانترحم
گرفت“.درلوقا 21:15عیسیهنگامبازگوکردنحکايتپسرگمشده،تصويریمشابهراازقلبپدر
خودنشانمیدهد:”درساعتبرخاسته،بهسویپدرخودمتوجهشد.اماهنوزدوربودکهپدرشاو
راديدهترحمنمودودواندوانآمدهاورادرآغوشخودکشیده،بوسید“.”زيراخداجهانرااينقدر
محبتن مودکهپسريگانۀخودرادادتاهرکهبراوايمانآورَدهالکنگرددبلکهحیاتجاودانی
يابد“ (يوحنا  .)16:3محبت خدا نسبت به گناهکاران ،محرک او برای پرداخت بهايی بسیار سنگین
جهت نجات دادنايشان ازهالکت ابدیاست.وبشارت ،عاملگسترشاينمحبتدر میان اقوام
نیافتهجهانمیباشد .


دست
شفقت برای مردم چگونه با غيرت برای خدا ارتباط دارد؟
اينپرسشمهمواصلی[اينفصل]استکهمنبدنبالآنهستم:چهارتباطیوجودداردمیان
غیرتواشتیاقمابرایبرتریخدا -يعنیجاللخدا،تمجیدشدنخداوپسراودرمیانامتها -و
شفقتورحمما نسبتبهگناهکارانیکهسرانجامشان،درصورتنشیدنپیغامانجیلوايماننیاوردن
بهآن،مواجهشدنباعذابجاودانیاست؟برایمنباعثشگفتیوتعجباستکهشماهیچگاهدر
روح خود نسبت به اين دو انگیزه دچار تنش نشده باشید .من دچارشدهام .به همین علت پرسش
مذکوربرای منبسیارمهماست.منمیخواهمکامالوقفدنیایبشارتباشم،ومیخواهماينامر
برخاستهازانگیزهجاللدادنخداومحبتانسانهاباشد.مناحساسنمیکنمکهايندوبهلحاظ
عاطفیهموارهبايکديگرسازگارباشند.اينطورنیست؟پسچگونههستند؟آياجاناتانادواردزکلید
گشايندهایبهمامیدهد؟منسعیخواهمکرددرپنجمرحلهبهاينموضوعپاسخبدهم :
 .1شفقتبهدنبالرهايیونجاتگناهکاراناست.شفقتورحمبهماتوانمیبخشدتابرای
رهانیدن غیر ايمانداران از غضب قريبالوقوع خدا و جهنم حرکت کنیم (اول تسالونیکیان
.)11:1بزرگترين مشکلمشترکدراينجهانکهفرارویهرانسانی،ازفقیرترينتاغنیترين
فرد،ازبیمارترينتاسالمترينشخص،قرارداردايناستکهچگونهمیتوانازخشموغضب
خداکهبهخاطرگناهبرفرازسرماانباشتهشدهاستگريخت؟محبتازماانتظارداردکهبرای
رهايیانسانازغضبخداکاریانجامبدهیم.
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 .2ترسازجهنمبهخودیخودهیچکسرانجاتنمیدهد.ادواردزهرگزسعینکردمردمرابه
فرار از خشم و غضب آينده هشدار دهد 179.او میدانست که ترس از عواقب گناه نمیتواند
ترسینجاتبخشباشد.کسانیکهگناهرادوستدارند،گاهیاوقاتبهخاطرترسازعواقب

گناهگريهمیکنند181.اينطبیعیاستکهازدردورنجنفرتداشتهباشیم.ومافوقطبیعیاست
استکهازگناهمتنفرباشیم.اينطبیعیاستکهگناهرادوستداشتهباشیم؛امادوستداشتن
مسیح،مافوقطبیعیاست .
آنچهبهطورضمنیدراينجامیبینیم،ايناستکهشمامیتوانیدمردمراازنرفتنبهملکوت

خدا بترسانید ،اما نمیتوانید با استفاده از ترس ،آنها را به سوی ملکوت هدايت کنید .ايمان
عنوانرهانندهازدردورنج،بلکهبهعنوانارزشمندترين


بخشيعنیپذيرفتنمسیحنهفقطبه

نجات
بهعنوانرهانندۀخودازجهنمايمانداريم،اما
گنجینۀخود.میتوانمدعیشدکهبهمسیحصرفا 
چنینايمانیهیچکسرانجاتنمیدهد.عیسیفرمود:”مننانحیاتهستمکسیکهنزدمنآيد
).ايماننجاتبخش،

هرگزگرسنهنشودوهرکهبهمنايمانآرَدهرگزتشنهنگردد“(يوحنا35:6
عنوانيگانهبرطرفکنندۀتشنگیجانشمااست 181.


رویآوردنبهعیسیبه
مادامیکهجانشمامشتاقنانحیاتوآبزندگیدرمسیحباشد،برایرفععطشروحانی
خود به سوی مسیح خواهید رفت .بسیاری از کسانی که ادعا میکنند از ايمان نجاتبخش
برخوردارمیباشند،کسانیهستندکهمسیحرابهخاطرخواستههایخودمیخواهندکهدرواقعنه
مسیحبلکهمواهباوراطالبند(رهايیازجهنم،آرامشفکری،سالمتجسمی،ازدواجموفق،
روابطخوباجتماعی،وامثالهم).مابهواسطۀايمانبهمسیحنجاتيافتهايم،نهفقطبهايندلیل
کهرهانندۀمااست،بلکهچوناوارزشمنترينگنجینۀما -تمامآنچهکهخدادرعیسیبرایما
آمادهانجامداده -میباشد.خودرا امتحانکنید:آيامیخواهیدبهملکوتبرويددرصورتیکه
بدانیدمسیحآنجانیست؟آياخوداوبرایشماارزشمنداستيابخششهايش؟ 

 .3بنابراينرحموشفقتنبايدصرفادرموردعذابجهنمبهمردمهشداربدهدبلکهبايدآنانرا
بهسویکسبمعرفتوشناختمسیحترغیبوتشويقنمايد.تنهاراهبرایورودبهملکوت،
تمايل[قلبی]برایبودنبامسیحواعتمادداشتنبهکاریاستکهاوانجامدادتاشمادرآنجا
 179گرسرن؛ جااناتن ادواردز ،ملکوت و هجمن.موعظۀ  :111او را در صفحۀ  8:کتاب مطالعه کنید ات درایبید که او به ندرت در مورد خطر هجمن اب مردم حصبت
میکرد.
 180به تضاد موجود میان ”مغی که برای خداست“ و ”مغ دنیوی“ در دوم قرنتیان  :2:1توجه کنید” .زیرا مغی که برای خداست منشا توبه میابشد به هجت جنات که
از آن پش امیین نیست اما مغ دنیوی منشا موت است“.
 181به منظور کسب اطالعات بیشرت به کتاب جان پایپر اب عنوان  the purifying power of living by faith in future graceمراجعه کنید.
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باشید.تمايلبهگريزازجهنمهمسانتمايلبهبودنبامسیحنیست.وازهمینرو،رحمو
شفقتفقطشاملهشداردادنعلیهجهنمنیست.مابايدزيبايیمسیحرابهمردمنشانبدهیم.
شفقتتنهاهشداردادننیست،بلکهجذبکردننیزهست.هدفرحموشفقتاحیایشادی
ورغبتمردمدرمسیحاست،نهفقطاعالمهولناکبودندوزخ.کسیکهمحبتمسیحرادر
خودندارد،راهی بهملکوتنخواهدداشت:”اگرکسیعیسیمسیحخداوندرادوستندارد،
اناتیما باد“ (اول قرنتیان  .)22:16رحم و شفقت به همراه دعا و موعظه و خدمت در قوّت
روحالقدس،بدنبالاحیایشادیحاصلازشناختمسیحاست.شفقتکفايتخودرادرمسیح

جاتبخشنهفتهاست:خرسندبودنازتمامآنچهخدادر
میبیند.درقلبآنماهیتايمانن 
عیسیبرایمافراهمکردهاست .

 .4يککلیدازجاناتانادواردز:خشنودیدروجودخودِمسیحدقیقاآنچیزیاستکهجاللاو
وخدارامتجلیمیسازد.کلیددرکهماهنگیوانسجاممیانغیرتبرایجاللخداوشفقت
نسبت به انسانها ،شادی در خودِ خدا از طريق مسیح است که خدا را جالل میدهد .میزان
شادمانیشمادرخداشاخصارزشمندبودنگنجیاستکهدراويافتهايد.شماعظمتاورا
دهیدکهشادیخودرادراوبیابید،بهويژههنگامیکهطعموجذبۀاينشادی

زمانینشانمی
شماراقادرسازدکهآسايشوراحتیخودراترککنیدوخطرزيستندرمسیرهدفبشارت
رابپذيريد.اکنونبهسخنانکلیدیادواردزتوجهکنید:
خدابهدوطريقخودشرادرمیانانسانهاجاللمیدهد:)1ازطريقآشکارکردنخود...
بهذهنوادراکايشان.)2ازطريقمنتقلکردنشادمانیوابتهاجوخوشی،درقلوبآنان

که تجلیبخش خودش هستند ...خدا نه فقط از طريق جالل ديدهشدهاش جالل میيابد،
بلکهازاينکهجاللاوعاملشادیوخشنودیبودهباشد.وقتیکسانیکهآنرامیبیننددر
آنشادیمیکنند،خدابیشترجاللمیيابدتااينکهفقطجاللاوراديدهباشند.بنابراين
جاللاوباتمامیروح،يعنیفکروقلبانساندريافتمیشود.خدادنیاراساختتابا
آنارتباطايجادکند،ونیزانسانراتاجاللاورادريافتنمايدواينمیبايددرفکرو
قلباودريافتشود.کسیکهدربارۀجاللاوشهادتمیدهد،بیشازکسیکهنهفقط
شهادتمیدهدبلکهدرآنشادیمیکند،نمیتواندخداراجاللبدهد 182.

 182اکرهای جااناتن ادواردز .جدل  13به مهت توماس ش یفر.
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من اين موضوع را بدين نحو بیان میکنم :”خدا زمانی بیشترين جالل را در ما میيابد که ما
بیشترينخرسندیخودرادراوبیلبیم 183“.
با توجه به بینش ژرف جاناتان ادواردز در خصوص هدف خدا در آفرينش و تاريخ نجات،
میتوانیموحدتوهماهنگیايندوانگیزهرادربشارتمشاهدهکنیم :


 .5هدفشفقتدررهانیدنگناهکارانازعذابجاودان،وهدفغیرتبرایجاللخدا،در
گناهکارانازدوزخمیرهندوخداتکريممیشودازطريق

تقابلوتضادبايکديگرقرارندارد.
يکعملمشابه:گرامیداشتنتمامآنچهکهخدادرمسیحبرایآنهاازخودمکشوفکردهو
خرسند بودن از تمام آنچه خدا در مسیح برای ايشان فراهم ساخته است .اگر مسیح گنجینۀ
ارزشمندمانباشد،خداآنحرمتشايستهوبايستهرانخواهديافت،وانسانراهیبرایگريز
ازرنجودردنخواهدداشت.لیکناگر بهواسطۀرحمتخدا،مسیحگنجامتهاوخداشادی
وابتهاجايشانگردد،آنگاهاوتکريممیگرددومانجاتمیيابیم .
واينهدفبشارتاست.بههمینجهتانگیزههایدو-سويهدربشارت،يعنیرحمتبرای
انسانوجاللبرایخدا،يکهدفواحدومنسجماست.پسبیايیدصلیبخودرابرداريمو
بهسببآنخوشیکهدربرابرماقراردارد،زندگیخودرادرکفاخالصبگیريمتاامتهادر
خداترّنمنمايند .
ایخداقومهاتوراحمدگويند ،
جمیعقومهاتوراحمدگويند .
امتهاشادیوترّمخواهندنمود .
(مزمور )4-3:67

 183جان پایپر.Desiring God ،
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فصل 7


پرستش جهانشمول با سادگی
درونی و آزادی ظاهری

دراينفصلپايانی 184قصددارمدرمورددوجملهکهدر فصلاولبهکاربردمتوضیحبدهم:
”بشارت هدف غايی کلیسا نیست .هدف غايی پرستش است “.من میخواهم منظور خود را از
”پرستش“ روشن کنم ،چرا که ممکن است برخی تصور کنند منظور من جمع شدن مسیحیان در
جلساتپرستشیگروهیويا(حتیمحدودترازاين)جمعشدنآنانوسرايیدنسرودهایروحانی
میباشد.مناينگونهجلساتراکهحضورقدرتمندخدادرآنهااحساسمیشود،بسیاردوستدارم.
اما اگربگويیماينهدفبشارتاستازمعنایموردنظرمنبسیاردورشدهايم.وقتیازپرستش
ای،هیجانانگیزودربرگیرندهتمامزندگیاشاره

بهعنوانهدفبشارتصحبتمیکنم،بهيکامرريشه

دارم .
يک بی اعتنايی مبهوتکننده نسبت به ظواهر
تصورمنايناستکهپرستشدرعهدجديدبهسویچیزیعمیقاسادهودرونیحرکتمیکند
کهنمودهایعینیوظاهریمتنوعیدر زندگیومراسمعبادیدارد.يکیازداليلاينامرايناست
کهعهدجديدبرایخدمتبشارتچشماندازیارائهدادهکهدرمیانهزارانفرهنگبهکارمیآيدو

نمیتواند مملو از سکنات ظاهری باشد .میخواهم با شهامت اعالم کنم (اگر چه ممکن است هر
اينموردهیجانزدهنباشد)کهاينسادگیعمیقوريشهدارودرعینحال

خوانندهایبهاندازۀمندر
درونی ،با نهضت اصالحات در يک مسیر حرکت میکند .بهطور خالصه در عهدجديد شاهد يک
بیاعتنايی مبهوتکننده نسبت به اشکال و صوَر ظاهری پرستش در مقابل تاکید هر چه بیشتر بر

پرستشبهعنوانيکتجربهدرونیوقلبیهستیم .



 184این فصل از اولنی کتاب جان پایپر به انم برادران ،ما متخصص نیستمی اقتباس شده است.
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آموزۀ نه چندان صريح عهد جديد در مورد پرستش گروهی
اجازهبدهیدبااينحقیقتآغازکنمکهدررساالتعهدجديددستوراتبسیاراندکیوجوددارد
که بهطور صريح به پرستش گروهی -يعنی آنچه ما بهعنوان جلسات پرستشی میشناسیم -اشاره
میکند .البته منظور اين نیست که هیچ گونه همايش پرستشی در آن زمان وجود نداشته است .اول

قرنتیان 23:14ازجمعشدن”تمامکلیسا“سخنمیگويد.اعمال 46:2نشانمیدهدکهکلیسایاولیه
”هرروزهدر هیکلبهيکدل پیوستهمیبودندودرخانهها نانراپارهمیکردند “.همچنین عبرانیان
25:11میگويد:”ازباهمآمدندرجماعتغافلنشويم“.اماديگربیشازايننیست.نکتۀقابلتوجه
ايناستکهحتیدراينمواردهمرسوالنبهصراحتازانجاممراسمپرستشیسخننگفتهاند .
بگذاريددراينخصوصتوضیحبدهمتاانسجاممطلبرابهتردرککنیم.درعهدعتیقواژهای
کهبیشازهمهبرایپرستشبهکاربردهمیشد،لغتعبری hishtahavah(واشکالگوناگونآن)
بودهاست.معنایاصلیآن”زانوزدن“توامبااحساسعمیقتکريموبزرگداشتاست.اينواژه[در
عهدعتیقعبری] 171مرتبهبهکاررفتهاست.درترجمهيونانیعهدعتیقاينکلمهرادر 164مورد
بهصورت proskyneoترجمهکردهاند.درمتنيونانیعهدجديدنیزهمینواژهدرتعريفپرستش
بهکاررفتهاست.اماکاربردآنگاهیاوقاتموجبسردرگمیمامیشود 185.اينکلمهدراناجیلبه
دفعاتبهکاررفتهاست( 26مرتبه).مردماغلبباديدنعیسیدربرابراوزانوزده،ویراپرستش
میکردند.درمکاشفنیزمتداولاست( 21مرتبه)چراکهفرشتگانوپیراناغلبدربرابرتختخدا
اند.امادررساالتپولستنهايکباروبهطورمشخصدراولقرنتیان 25:14بهکار

درآسمانزانوزده
رفتهاستکهدرآنجاغیرايماندارانرامیبینیم کهتحتتأثیرقدرتنبوتبهزانودرآمده،بهحضور
خدا در میان جماعت اعتراف میکنند .اما در رساالت پطرس ،يعقوب و يوحنا چنین چیزی ديده
نمیشود .

 185هرنیک گریوین در فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید ترمجۀ گرهارد فردریش به ”حقیقت مبهم“ اشاره دارد و میگوید در حایل که  proskyneoبه دفعات در اانجیل
( 06مرتبه) و در اعامل ( :1مرتبه) و در ماکشفه ( 0:مرتبه) به اکر رفته است اما میتوان که تقریبا گفت که هیچ نشاین از آن در رساالت دیده منیشود( .مورد
عربانیان  6::و  0::::نقل قول لز عهد عتیق است) .به غری از اعامل  :::01که لکمۀ  proskyneinبهطور ختصیص به پرستش در هیلک اشاره دارد تنها مورد از
اکربرد  proskynesisرا در اول قرنتیان  08::1میبینمی که حایک از بر زمنی افتادن است .موارد دیگری که به زانو زدن در حنی دعا (اعامل  12:9و  )26:02و بلند
کردن دس تها (اول تمیواتؤس  )1:0اشاره دارند از واژۀ  prosky neinاس تفاده نشده است .گریوین در نتیجهگریی خود میگوید ”این دلیل حممک و ملمویس است که
 proskynesisبه یک عظمت قابل مشاهده اشاره دارد که پرستنده در مقابل آن به زانو میافتد .پرس خدا (در اانجیل) برای مهگان قابل روئیت بود و یکبار دیگر
برای خاصان خود قابل مشاهده خواهد بود هرگاه امیان اجازۀ دیدن بدهد (ماکشفه)“.
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221
امّتهاشادیکنند–انتشاراتخدماتجهانیفارسیزبانPersian World Outreach Inc.-

ایبسیارقابلتاملوچشمگیراست.واژۀعبریبهکاررفتهدرعهدعتیقبرایپرستش

ايننکته
تقريبادرهیچیکازرساالتعهدجديدبهکارنرفتهاست 186.چراچنیناست؟چرارساالتیکهبه
اند،تقريبابهطوريکسانازاين

منظورياریکردنکلیسادررسیدنبهجايیکهبايدباشدتحريرشده
اندوبهطورصريحوروشندرموردجلساتپرستشیتعلیمندادهاند؟ 

واژهاستفادهنکرده
عيسی” ،مکان“ جديد پرستش
منتصورمیکنمپاسخاينپرسشرامیتواندرنحوۀبرخوردعیسیبامقولۀپرستشدرطول
زندگی و تعالیم او يافت .مهمترين بیانات او [در ارتباط با پرستش] را میتوان در يوحنا 24-21:2
مشاهدهکرد.اماپیشازآنکهبهاينآياتنگاهکنیم،بهچندنکتۀديگرکهمورداشارهاوبودهاندتوجه
خواهیمکرد.بهعنوانمثالنگرشاونسبتبهساختمانهیکلکهمکاناصلیپرستشبرایقوميهود

بود،انطباقیباديدگاهرهبرانمذهبیيهوددراينموردنداشت.زمانیکهريسمانیبهدستگرفتو
صرافانراازصحنهیکلبیرونراند،اعالمکردکهعملکردوینهبهخاطرقربانیهاکهبراینفـْس
عبادت -عبادت”تمامیامتها“ -بودهاست.”خانۀمنخانۀعبادتتمامیامتهانامیدهخواهدشد“
(مرقس.)17:11بهعبارتديگر،اوتوجهخودراازاعمالظاهریوقربانیهایيهودبهامکانارتباط
شخصیهمهمردمباخدامتمرکزساخت .
سپسدوچیزديگردرموردهیکلفرمودوبهنگرشمذبح-محوریدرپرستشاشارهکرد.او
فرمود:”دراينجاشخصیبزرگترازهیکلاست“(متی)6:12؛و”اينقدسراخرابکنیدکهدرسه
روز آن را بر پا خواهم داشت“ (يوحنا  .)19:2اين نگرش نسبت به هیکل نه تنها موجب مرگ او
(مرقس 58:14و،)29:15بلکهعاملمرگاستیفاننیزشد(اعمال.)14:6همینامرنشانمیدهدکه
چقدراينموضوعاهمیتداشتهاست .
عیسیخودرابهعنوانمعبدحقیقیمعرفیکرد:”دراينجاشخصیبزرگترازهیکلاست“.اونقطۀ

کمال تمام اهداف وجودی هیکل بود ،به ويژه بهعنوان ”مکان“ مالقات ايمانداران با خدا .او مسیر
پرستش را از توجه به اعمال محدود و ظاهری به سوی تجربهای فردی و روحانی که خودش در
مرکزيتآنقرارداردتغییرداد.پرستشنمیبايستمحدودبهساختمانونظامقربانیباشد،بلکهبايد
حورعیسایقیامکردهقراربگیرد .

حولم


 186به ز نیرویس قبل نگاه کنید.
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عيسی ،پرستش را از قيد مکان و صوَر ظاهری آزاد میکند
آنچهعیسیدرموردمفهومپرستشدرصحنهیکلانجامداد،بهطورواضحدريوحنا24-21:4

مشاهدهمیشود.اودراينجاازکلمۀ -proskyneoواژۀغالببرایپرستشدرعهدعتیق -استفاده
کردهاستونشانمیدهدکهاين[پرستش]مملوازمعنایظاهریونماديناست.آنگاهاوهمینمعنا
رابهيکمفهوماساسادرونیدرمقابلظاهری،وفراگیردرمقابلمحدود،مبدلمیکند.زندرکنار
چاهآبمیگويد :
پدرانمادراينکوهپرستشمیکردندوشمامیگويیدکهدراورشلیمجايیاستکه
در آن عبادت بايد نمود .[عبارت به کار رفته برای عبادت يا پرستش در اينجا واژۀ
متداولproskyneoدرعهدعتیقاست.بهمحدوديتمتصوردرذهناوتوجهکنید].
عیسیبدوگفت:”ایزنمراتصديقکنکهساعتیمیآيدکهنهدراينکوهونهدر
اورشلیمپدرراپرستشخواهیدکرد“.(يوحنا )21-21:4
دراينجاعیسیپرستشراازقیودظاهریومحدوديتهایآنآزادمیکند.”مکان“موضوعاصلی
نیست”نهدراينکوهونهدراورشلیم“.سپسادامهمیدهد :
”لیکنساعتیمی آيدبلکهاآلناستکهدرآنپرستندگانحقیقی،پدررابهروحوراستی
پرستشخواهندکردزيراکهپدرمثلاينپرستندگانخودراطالباست.خداروحاست
وهرکهاوراپرستشمیکندمیبايدبهروحوراستیبپرستد“.(يوحنا )24-23:4
دراينجايکعبارتکلیدیوجوددارد:آنپرستشحقیقیکهبرایعصرآيندهانتظارمیرفت،
اکنون از راه رسیده بود :”لیکن ساعتی میآيد [عصر آينده] بلکه اآلن است [در من] “.آنچه که
فرارسیدن پرستش حقیقی در عصر پُرجالل آينده را در زمان حال مشخص میکند ،اين است که
محدودبهمکانيااشکالظاهرینیست،بلکهچهدراينکوهوچهدراورشلیم،پرستشراستین”در
روحوراستی“انجاممیشود 187.
عیسی proskyneoراازآخرينبقايایقیودظاهریومنطقهایآزادمیکند 188.البتهپرستشدر
يکمکانخاصوبااستفادهازنمادهایظاهریاشتباهنیست،اماعیسیتصريحداردکهاينهمان
 187در ادامۀ زی نرویس قبل ،گریوین میگوید” :به جای آنکه زایران برای اجنام پرستش جمبور به حضور در یک ماکن مشخص ابش ند عییس میگوید که ماکن حقیقی
پرستش  ،در روح و راس یت است :این یک  oxymoronاست .مهچننی  proskyneinای پرستشی که وابس ته به ماکن و اعامل ظاهری بود برداش ته شده و جنبۀ
نویین آشاکر شده است’ :روح و راس یت‘“ ـــ فرهنگ واژگان الهیایت عهد جدید.
 188من متوجه هس مت که عییس اب زن سامری به زابن یوانین حصبت نکرده است و ذلا به احامتل قوی دقیق ًا عبارت  proskyneoرا به اکر نربده است .اما من این واژه
را اس تفاده کردم چون ترمجۀ یوحنا از مقصود عییس اکمال مهنی است و خود او لکمۀ  proskyneoرا اب وفاداری در حامیت از آچنه عییس میخواست در مورد
پرستش بیان کند به اکر برده است.
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چیزینیستکهپرستشراپرستشمیسازد.آنچهپرستشراپرستشمیسازد،اتفاقیاستکهدر
”روحوراستی“رخمیدهد.حالچهدرمکانیخاصهمراهبااشکالظاهریباشدوچهنباشد .
امادوعبارت”درروح“و”درراستی“بهچهمعناهستند؟ 
من”درروح“رابهاينمعنامیگیرمکهپرستشحقیقیباروحالقدسمرتبطمیباشدو
اساسايکرخداددرونیوروحانیاستنهيکپديدۀظاهریوجسمانی.همچنن”در
راستی“ رااينگونهتلقیمیکنمکهواکنشیاستدرقباليکديدگاهصحیحازخداو
توسطاينتلقیونگرشصحیحبهخداهدايتمیشود 189.
بنابراين،عیسیباقاطعیتهرگونهضروریدانستنارتباطمیانپرستش وتجلیاتنمادينرانفی
میکند .
ايناستمقصوداووقتیکهمیگويد:”اينقومبهزبانهایخودبهمنتقربمیجويندوبهلبهای
خويشمراتمجیدمیکنندامادلشانازمندوراست.پسعبادتمراعبثمیکنند“(متی.)9-8:15
زمانی که فلب از خدا دور باشد ،پرستشْ بیهوده و بیمعنا خواهد بود .تجربۀ قلبی مشخصۀ
ابناپذيرومهمپرستشاصیلاست .
اجتن 
به چه دليل واژۀ اصلی عهد عتيق برای پرستش کنار گذاشته شده است؟
اجازهبدهیدبهعقببرگرديمودوبارهنگاهیبهپرسشقبلیخودداشتهباشیم:چرااستفادهاز
لغتاصلیومهمعهدعتیقبرایپرستشــــproskyneoــــدررساالتپطرس،يعقوب،يوحنا
وپولستقريباکنارگذاشته شدهاست؟ 191منفکرمیکنمکه علتايناستکهواژۀ مذکوربرای
نماياندنجنبۀدرونیوماهیتروحانیپرستشحقیقیبهاندازۀکافیواضحورسانبودهاست.اين
لغتبه طورمشخصحاملبارمعنايیمربوطبهمکانوصورتظاهراست.اينکلمهدرارتباطبابه

زانودرآمدنشخصدربرابرحضورمشهودوقابلرؤيتشخصياچیزیبود کهدرمقابلآنزانو
زدهمیشد .
در اناجیل ،عیسی برای کسانی که در حضورش زانو میزدند ،قابل رؤيت بود و لذا کلمۀ
اغلبدراينرابطهبهکاررفنهاست.درکتابمکاشفهعملزانوزدنبهطورمعمولدر

proskyneo
برابرتختخدادرآسمانويادرمقابلخداياندروغینبررویزمینانجاممیشود.بههمینجهت
 189جان پایپر؛ .Desiring God
 190واژۀ دیگری که برای پرستش به اکر رفته  sebomaiاست که دو مرتبه در اانجیل اس تفاده شده است (عبادت مرا عبث میکنند[ .میت  9::8و مرقس .)]1:1
و هشت اب نزی در اعامل به اکر رفته که مهواره به غری هیوداین خدا ترس اشاره دارد جز یک مورد که به بت پرس تان ارجاع میکند (اعامل  .)01::2عدم اکربرد این
واژه در رساالت قابل توجه است .شاید دلیل عدم اس تفادۀ رسوالن چننی اشد که  proskyneoو  sebomaiبه مرامس عبادی کنیسهای اشاره میکنند.
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 proskyneoبهدفعاتدرمکاشفهاستفادهشدهاست.امادررساالتشرايطکامالفرقدارد.عیسی
درآنجاللپُرشکوهومشهودخودحضورنداردتابتواندرمقابلویزانوزد.درنتیجهکلیسایاولیه
دربرخوردباپرستشبهمعنایدرونیوروحانیآنگرايشداشتنهامورظاهریوسکناتبدنی.
همینطوربهجنبۀفراگیرونهمحدوديتمکانیآنمینگريست .
واژگان نامحدود و غير رسمی برای پرستش
درتأکیدبراينامروبهمنظورواضحترديدننگرشفرا-مکانیعهدجديدنسبتبهچگونگی
پ رستش،بهبرخیکلماتديگرکهپولسدرارتباطباپرستشعهدعتیقبهکارمیبردتوجهمیکنیم.
بهعنواننمونهازرايجترينلغاتبهکاررفتهدرترجمۀيونانیعهدعتیق(بعداز،)proskyneoکلمۀ

هاست)کهبهطور

latreuoاست،191(بیشازنُهباروهموارهدرترجمۀفعلعبریabadبهکاررفت
معمول معنای ”خدمت کردن“ دارد چنان که در خروج  24:23میخوانیم ”خدايان ايشان را سجده
(”خدمت“[)]latreusesمنما “.
زمانیکهپولساينواژهرادرارتباطباپرستشمسیحیبهکارمیبَرَد،بهگونهایعملمیکندکه
يقین کنیم هدف او شکل ظاهری و محدودۀ مکانی نیست ،بلکه از يک تجربۀ نامحدود و روحانی
کند.درواقعاوتقريباتمامزندگیراوقتیکهباروحمستقیمهمراهباشد،بهعنوانپرستش

صحبتمی
نگاه میکند .مثال در رومیان  1:9اظهار میدارد :”زيرا خدايی که او را به روح پسرش خدمت [يا
پرستش  ]lateuoمیکنم “.در فیلپیان  3:3در ارتباط با مسیحی راستین میگويد :”خدا را در روح
عبادتمیکنیم...برجسماعتمادنداريم“.اودررومیان1:12ازمسیحیانمیخواهدکه”بدنهایخود
راقربانیزندۀمقدسپسنديدۀخدابگذرانیدکهعبادتمعقولشمااست “.
حتیزمانیکهپولسازواژۀعهدعتیق پرستشاستفادهمیکند،سعیدارداينمعنارامنتقلسازد
کهذهناواساسامتوجۀپرستشظاهرینیست،بلکهتجربۀدرونیوروحانیرامدنظردارد.بههمین
جهتاستکهاوتمامزندگیرامظهرتجربۀدرونیپرستشمیبیند .
درعهدجديدموردمشابهديگریدراستفادهاززبانعهد عتیقديدهمیشودکهباهیکل،مراسم
قربانیونظامکهانتیدرارتباطاست.تمجیدوشکرگزاریلبهایما(عبرانیان)15:13وهمچنین
اعمال نیک در زندگی روزانه (عبرانیان  )13\:16بهعنوان قربانی برای خدا نامیده شده است .پولس
خدمت خود را ”خدمت کهانتی [پرستشی]“ و نوايمانان را ”هديه مقبول [در پرستش]“ میخواند
 191حالت امس در این فعل latreia ،است که ترمجۀ امس عربی  abodahمیابشد و پنج مرتبه در عهد عتیق یوانین به اکر رفته است .پولس دو ابر از آن اس تفاده
میکند .یکبار در ارتباط اب پرستش عهد عتیق (رومیان  )1:9و یکبار در اشاره به زندگی مس یحی (رومیان .):::0
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(رومیان 16:15همچنینفیلیپیان)17:2اوحتیهداياینقدیراکهکلیساهابرايشمیفرستادند”عطر
خوشبویوقربانیمقبولوپسنديدۀخدا[درپرستش]“مینامد(فیلپیان.)18:4پولسازمرگخودبه
خاطرمسیحباعنوان”هديۀريختنی“يادمیکند(دومتیموتاؤس 192.)6:4
پرستش را درونی سازيد ،آنگاه ظواهر زندگی شما را در بر خواهد گرفت
پرستشدرعهدجديدآشکاراغیرسازمانی،غیرمنطقهایوفاقدنمادهایظاهریاستباقدرت،
تمامیاشکالتشريفاتی،رسمی،مکانیوصوَرظاهریراتغییردادوآنراقلبیساخت،نهفقطدر
جلساتيکشنبه،بلکههرروزوهرزماندرتمامطولزندگی .
ايناستآنمعنايیکههنگاممطالعۀمتونیازايندستبايدبهخاطرداشتهباشیم؛”پسخواه
بخوريدخواهبنوشیدخواههرچهکنیدهمهرابرایجاللخدابکنید“(اولقرنتیان)31:11؛”وآنچه
کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیلۀ او شکر کنید“
(کولسیان.)17:3اساسپرستشايناست:عملکردنبهطريقیکهارزشواعتبارقلبیبرایجالل
خدا را منعکس کند .عهد جديد اين عبارات بزرگ و برجسته را در تبیین پرستش بدون اشاره به
جلساتپرستشیبهکارمیبَرَد.اينهاتوصیفگرزندگیهستند .
حتی زمانی که پولس به ما سفارش میکند که ”از روح پُر شويد“ (افسسیان  ،)21-18:5هیچ
اشارهایبهزمانيامکانجلسهندارد.عبارتکلیدیدرآيۀ 21عبارتاستاز”پیوسته“و”بهجهت

؛همچنینمیفرمايد:”پیوستهبهجهتهرچیزخدارا...شکرکنید“(کولسیان.)16:3شايداين

هرچیز“
همان کاری باشد که بايد در هر جلسۀ پرستشی انجام بدهیم .اما اين چیزی نیست که پولس
میخواستبهمابگويد.بارقلبیاوايناستکهمارابهسویپرستشیعمیق،ريشهدار،درونی،و

چنانفراگیرکهتمامندگیمارادربرگیرد،هدايتکند.مکانونمادهااساسنیستند.آنچهمهماست
روحوراستیمیباشد .
انگيزۀ اصالحشده و خالص
اين همان عاملی است که اصالحات سنتی را شکل داد و بر آن تسلط داشت ،به خصوص در
ارتباطباپیوريتنهاووارثانشان.پرستشدرنمایاصلیوريشهایخود شاملتجربهایقلبیوعاری

 192یک مورد مشابه دیگر در ارتباط اب تصویر قوم خدا (بدن مس یح) بهعنوان ”هیلک“ دیده میشود که در آن قرابینهای روحاین تقدمی میگردد (اول پطرس ،)8:0
خدا از طریق روح خود در آجنا ساکن است (افسس یان  ،)00-0::0و متام اعضای آن اکهنان مقدس هستند (اول پطرس 8:0و .)9دوم قرنتیان  :6:6نشان میدهد
یح میابش ید چنانکه خدا گفت
که امید عهد جدیدی حضور خدا اکنون در لکیسا بهعنوان یک قوم متحقق شده است نه در خدمات خاص” .زیرا شام هیلک خدای ّ
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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ازظواهرومحدوديتمکانیاست.ژانکالونرهايیپرستشازقیدشکلسنتیرااينگونهتوضیخ
میدهد :
[استاد] نمیخواست در جزيیات آنچه بايد انجام بدهیم انضباط ظاهری و تشريفاتی
تجويزکند.(چوناوازقبلکمالزمانهارامیديدونمیخواستکهيکشکلرابرای
تماماعصاردرنظربگیرد)...اوهیچچیزخاصی[دراينمورد]تعلیمندادچوناين
چیزها برای نجات ضرورت ندارند ،و نه برای بنای کلیسا که بايد به طرق مختلف
هماهنگبارسومهرملتوهرزمانانجامگیرد.تغییردادنيامنسوخکردنروشهای
نمزيتمورداحتیاجکلیسا)واهتمامبهپیريزیيکچیزنوين،مناسبو

سنتی(بهعنوا

رحمیبهبدعتگذاری


کنمکهنبايدعجوالنهوبابی
شايستهخواهدبود.منتصديقمی
متهمشويم،آنهمبرایيکدلیلناکافی.برایآنچهممکناستصدمهبزندياتهذيب

کند،محبتبزرگترينداورخواهدبودو اگرمااجازهبدهیممحبتماراهدايتکند
همهدرآرامشوامنیتخواهیمبود. 193
لوتر در خصوص رهايی پرستش از قید مکان اظهار میدارد :”پرستش خدا  ....بايد از برنامۀ
زمانبندیشدهومدونآزادباشد.دراتاقخصوصی،درطبقۀپايین،طبقۀباال،درمنزل،خارجازخانه،
در همهجاوباتمامافراد،ودرهرزمان.کسیکهچیزديگریبهشمابگويددروغگواست،بههمان
اندازهکهپاپوشیطانهستند 194“.پیوريتنهاسادگیدراجرایمراسمعبادی،معماریوموسیقیرا
هاوعملکردآنانبهطورخالصهچنینمیگويد:

رعايتمیکردند.پاتريککالینسوندرموردپیوريتن
زندگیيکپیوريتنازيکنظرپرستشمداومعملیبودکهبهصورتبیوقفهبرایاهدافنیکوی

”
خداانجاممیگرفت؛وبافعايتهایمذهبی،شخصی،خانوادگیوعامالمنفعهپیوستهتازهمیشد195“.
يکیازداليلیکهپیوريتنهاکلیسایخودرا”مجمعخانوادهها“میخواندندوآنرابسیارسادهنگاه
میداشتند،بازگردانیدنتوجهازمکانفیزيکیبهماهیتروحانیودرونیپرستشدرکالمبود .
تأکيد عميق بر بُعد درونی ،روحانی بودن پرستش
استنباطمنايناستکهدرعهدجديدنسبتبهاشکالظاهریواماکنخاصپرستشی،يک
بیاعتنايیغیرقابل اغماضوجوددارد.درعینحالبرجنبۀدرونی،روحانیبودنتجربۀپرستشکه

فارغازقیدوبندگستردهدرزندگیباشدبهشدتمیافزايد.اينتاکیداتدرزماناصالحاتدوباره
 193ژان اکلون؛ هنادهای مذهب مس یحیت .جدل .0
 Ewald .M. Plass 194لوتر چه میگوید جدل .2
 195لیالند ریکن؛ مقدسنی دنیوی ،پیورینتها و واقعیت آانن.
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موردتوجهقرارگرفتندودراظهاراتپیوريتنهادراصالحاتسنتیبهوضوحديدهشدند.يکیاز
داليل برای اين پیشرفت در عهد جديد اين است که عهد جديد کتاب راهنمای جلسات پرستشی
نیست،بلکهچشماندازی[وسیع]برایبشارتدرمیانهزارانگروهقومیمختلفدرسرتاسرجهان

است .در چنین گروههايی جنبههای ظاهری پرستش بسیار متنوع خواهند بود ،اما واقعیت درونی
ارزشمندبودنمسیحدرروحوراستی،زمینۀمشترکآنهااست .
اصل و بنيان پرستش درونی چيست؟
اکنون طرح اين پرسش شايان توجه است که اساس و بنیاد اين تجربۀ عمیق ،اصیل ،درونی و
منحصربفردکهآنراپرستشمینامیم،چیستوچگونهمیتواناينتجربهرادرجلساتگروهیو

نیززندگیروزانهابرازکرد؟پاسخمنايناستکهبنیانحیاتیوغیرقابلاجتنابپرستشرااقناع
بودندرخداتشکیلمیدهد .دلیلاينکهپرستشتمام ابعادزندگیرادربرمیگیرد،ايناستکه
شئوناترفتارمسیحیانازتشنگیبرایاقناعهرچهبیشتردرخداانگیزهمیگیرد .
ایکهپولسرسولمیانپرستشبهعنوانيکجلسۀگروهیازيک

بهعبارتديگر،دلیلعمده
سو،وپرستشبهعنوانالگویزندگیروزانهازسویديگر،تفاوتاندکیقايلشدهايناستکههر

دوريشۀواحدیدارند،يکارزشريشهایوعمیقکههماناارجنهادنوگرامیداشتنارزشمندبودن
خدادرمسیحواشتیاقبرایشناختبیشتراواست.انگیزهبرایسرايیدنيکسرودروحانیوانگیزه
جهتمالقاتبايکشخصهمسانهستند:کسبخشنودیدرخداوتشنگیبیشتربرایخودخدا-
نیازمبرمبهتجربۀاقناعورضامندیهرچهبیشتردرخدا .
منسالهادربارۀاينامورمطالبینوشتهو سعیکردهامآنهاراروشنوواضحتوضیحبدهموبه
خصوص در کتابهای ”فیض آينده“ ،”خشنودی خدا“ و ”اشتیاق خدا به جالل يافتن خويش“ ،از
ديدگاهکتابمقدسیازآنهادفاعکنم.بدينجهتدراينقسمتيکتوضیحاجمالیخواهمداشتتا
ريشۀکتابمقدسیديدگاهخودراکهبرایخدمتبشارتبسیارمهماستنشانبدهم.
منباخداآغازمیکنم.اشتیاقوتشنگیمابرایخداريشهدرشادیبیپاياناودرخودشدارد.
سرچشمۀنیازمابرایاقناعدرجاللخدا،اشتیاقخودخدابرایشناختهشدنواعالمشدنجاللش
در میان امتها است .خدا نسبت به حفظ و آشکار ساختن جالل خودش در تمامی آنچه که در
آفرينشانجاممیدهد،بینهايتمتعهداست.ودراينتعهد،ماشاهدغیرتومحبتورضامندیاو
گونهایهدفمندعمل
ازجاللخودشهستیم(چنانکهدرفصولاولوششمبررسیکرديم).خدابه 

کردهاست .اواعمالیهمچونامنیتپايدارمؤمنان(افسسیان،)6-4:1خلقت(اشعیا،)7-6:43تجسم
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(رومیان،)9-8:15کفاره(رومیان،)26-25:3تقدّس(فیلپیان)11-11:1ونقطۀکمال(دومتسالونیکیان
)11:1رابرایآشکارکردنارزشوجاللخوددرجهانانجامدادهاست.بهبیانديگر،خدامملواز
رضامندی نسبت به جالل خويش میباشد و قوت خود را وقف شناخته شدن جالل خود میکند.
آفرينشجهان،تاريخنجاتونقطۀکمالهمۀامورازغیرتعظیمدرقلبخداسرچشمهگرفتهاندتا
ازطريقشناسانیدنجاللخودوستودهشدندرمیانامتهادرجاللخودشکامالًتمجیدگردد .
اما اگر رضامندی خدا از جالل خودش هدف تمام اعمال او باشد ،آيا خشنودی او از خودش
اساسومبنایرضايتمادراونیست؟اينگونهنگاهکردنبهموضوعراهگشایرسیدنبهکُنهمطلب
نیست.برایرسیدنبهقلبموضوعبايدبپرسیمکهچرابرایخداتمجیدکردنخودشمطبوعاستو
چرااساسوبنیانپرستشايناستکهمادررضايتخداازخودشسهیمبشويم؟ 
چطور سی .اس .لوييس به من کمک کرد تا بهتر ببينم
درپاسخبهاولینپرسشکهچرابرایخداتمجیدکردنخودشمطبوعاستوهمهچیزرابرای
جاللخودشانجاممیدهد،سخنانسی.اس.لويیسبهکمکمنآمد.آنزمانمنعمیقادرفکر
بیاناتپولسدرافسسیان،6:1،1214بودمکهمیفرمايدهدفخداازانجامهرکاریايناستکهما
جاللاوراستايشکنیم.دريافتمکهلويیسدراوايلايمانخودبااحکاممرتبطباپرستشخدامشکل
داشت.بهنظراوايناحکامبیهودهبودند .
امابعداً پیبردکهنهتنهابیهودهنیستند،بلکهمعرفمحبتخدامیباشند.دراينجاآنچهراکهاو
درککردهبودمالحظهمیکنید :
مهمترينحقیقتآشکاردرموردپرستش...بهنحوغريبیازآنرويگردانبودم....من

هرگزتوجهنکردهبودمکهتمامشادیبهطورخودانگیختهبهسویستايشرواناست.

...دنیاباستايشاحاطهشدهاست.عشاقمحبوبانخودرامیستايند،خوانندگاناشعار
مورد عالقه خود را ،و کسانی که پیاده روی میکنند فضاهای سر سبز را میستايند.
همینطور آب و هوا ،شراب ،ظروف ،هنرپیشگان ،اسبها ،دانشکدهها ،کشورها،
شخصیتهایتاريخی،فرزندان،گلها،کوهستانها،تمبرهایناياب،حشراتکمیاب،و
حتیبرخیاوقاتسیاستمدارانوپژوهشگرانستايشمیشوند....مشکلکلیمندر
ارتباط با ستايش خدا ناشی از ديدگاه مضحک من نسبت به خودمان بود که بیهوده
ارزشمندبودنواالیانسان،آنچهراکهازانجامشلذتمیبريم،آنچهرانمیتوانیمبه
انجامشکمککنیموهرچیزديگریکهبرایماارزشداشتراانکارمیکردم .
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منفکرمیکنمماازستودنآنچهبرايمانموجبنشاطوشادیاستلذتمیبريمچرا
کهستايشصرفابیانکالمینیستبلکهکاملکنندۀشادیاست.وايننقطۀاوجاست.

اينکهعشاقپیوستهاززيبايیيکديگرسخنبگويندخارجازنزاکتنیست.شادمانیتا
وقتیبیاننشودکاملنیست 196.
بهعبارتديگرستايشصادقانهوبرخاستهازقلب،يکشادیتصنعینیستبلکهاوجشادمانیو
نشاطاست.لذتبردنازبرخیزيبايیهاتاوقتیبازبانتحسینوستايشبیاننشود،کاملنخواهد
بود .
وحال،اگرخدامارابهطريقیکهکتابمقدسمیگويددوستدارد،پسبدونترديدآنچهراکه
برایمابهترينباشدبهمامیدهدوبهترينبرایماخوداوست.بنابرايناگرخدامارادوستدارد،
پسبايدخودرابرایشادیمابهمابدهدونهچیزیکمترازآنرا.وچنانچهشادمانیما درخدا-
يعنیاقناعمادرخدا-تازمانیکهدرستايشابرازنشودناکافیاست.پسخدانمیتوانددوستداشتنی
باشد اگرنسبت به ستايشهای ما بیاعتنايی کند .اگر به ما حکم نکرده بود که او را ستايش کنیم،
بنابرايننمیتوانستبهمافرمانبدهدکهدراوتمتعببريم.واز اينجهتنمیتوانستدوستداشتنی
باشد .
آنچهازاينبحثدرمیيابیمايناستکهتمجیدکردنخداازخودش -کههرکاریرابرای
آشکارساختنجاللخويشوجلبستايشماانجاممیدهد -عملینامطبوعنیستبلکهتنهاراهی
استکهخدایاليزالوصاحبتمامیجاللمیتوانددوستداشتهشود .
بزرگترينموهبتمحبتاوايناستکهبهمااجازهمیدهددرآنرضايتوشادمانیکهاودر
خودشداردسهیمشويموسپسآنرادربهترينشکلبهزبانستايشابرازکنیم .
محبتخدابهدفعاتدراحکامکالماوبیانشدهاست.احکامیکهبهمامیگويند:درخداوند
شادباشید(فیلپیان،)4:4درخداتمتّعببريد(مزمور،)4:37خداوندراباشادمانیخدمتکنید(مزمور
 ،)2:111در خداوند شادی و وجد کنید (مزمور  ،)11:32و بیان اين وعده که ”به حضور تو کمال
خوشیاستوبهدستراستتولذتهاتاابداآلباد“(مزمور .)11:16
شادمانی و تمتع در خدا ،قدردانی از تمام ارزش خود اوست حتی قبل از ستايش
مؤلفۀديگریدراينبحثوجودداردکهمارابهايننتیجهمیرساندکهرضامندیدرخدابنیان
پرستشاست(نهکلیّتآن).منابتدابهلحاظمنطقیوسپسبهشکلتفسیریبهآنخواهمپرداخت.
 196یس .اس .لوییس؛ .Reflections on the psalms
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ازنقطهنظرمنطقیاگرستايشهایمااوجشادمانیمادرخداباشندونهصرفاً يکضمیمه،آنگاه
شادی ما در خدا فی نفسهبايد قدردانی از او باشد .اين شادی ،حتی پیش از اينکه بهشکل تمجید
جاریشود،بازتابیاست(اگرمیتوانستیمبهدرونقلبخودنگاهیبیندازيم)ازشايستگیکاملخدا.
بدينمعناکهخداازطريقشادمانیمادراو،تکريممیشود.ماازراهتجربهمیدانیمکهابرازخرسندی
ازحضوريکشخص،مبینتکريمنمودناواست.اماقرارگرفتندرکناريکنفربااحساساجبارو
الزامنشاناحتراماونیست.پسمیتوانچنیناستنباطکردکه:خدازمانیدرماجاللمیيابد کهما
رضامندیخودرادراوبجويیم.وازآنجاکهپرستشبهطوراساسیشاملتجربۀتجلیجاللخدا

است،پسبنیانپرستشبراقناعورضامندیمادرخدااستواراست .
حالبهکتابمقدسنگاهکنیم.درفیلپیان 21-21:1پولسمیگويد:”برحسبانتظاروامیدمن...
مسیحدربدنمنجاللخواهديافتخواهدرحیاتوخواهدرموت.زيرامرازيستنمسیحاستو
مردن نفع “.سوال اين است که چگونه مسیح در بدن پولس جالل میيافت؟ اين پرسش با بحث
پرستشمرتبطاست.پولس رسولچگونهمیتوانستارزش مسیحرا در بدنخودنشانبدهد؟ او
خواستارتکريمنمودنمسیح”خواهدرحیاتوخواهدرموت“خودبود.بنابراينمردنجسمراهی
استبرایجاللدادنمسیح.امااينسخنچهمعنايیدارد؟چگونهمیتوانمسیحرادرمرگخود
جاللداد؟ 
پولسپاسخرادرآيۀ 21میدهد.اومیگويد:”انتظاروامیدمنايناستکهمسیحدرمرگمن
بهعبارتديگراگرمرگرابهعنوانمنفعتخودتجربهکنم،

جالليابدزيرامردنبهنفعمناست“.
آنگاه مرگ موجب جالل مسیح خواهد شد .دراينجامیتوانیم با افکار پولس بیشتر آشنا شويم؛ او
گويیمیخواهدچنینبگويد:”جاللمسیحدرموتمنآشکارمیگرددومندرعمقوجودمناراضی

نیستم که تمام چیزهای زمینی را از دست بدهم اما مسیح را بهعنوان عالیترين و بهترين [پاداش]
آشکارمیسازدکهمرگ

بدستآورم.بنابراينمرگبرایمنمنفعتکاملاست“.همچنیندرآيۀ 23
برایاوبهمعنایمشارکتنزديکتربامسیحاست:”خواهشدارمرحلتکنموبامسیحباشمزيرااين
بسیاربهتراست“.بنابراينمرگازآنجهتمنفعتاستکهامکانبرخورداریازتجربهایبهتربا
مسیحرافراهممی سازد.ماحصلنگرشتفسیریايناستکهنجاتمسیح،فراترازتمامآنچیزهايی
دهیم،تجلیبخشعظمتوارزشمسیحاست.میزانرضايتوخرسندیمادر

درمرگازدستمی
اوهنگامیکهمیمیريم،بستهبهمیزانتکريماودرمرگمااست.اوزمانیبیشترينجاللرادرما
میيابدکهمابیشترينخرسندیوشادیخودرادراوببینیم،چهدرحیاتوچهدرمرگ .
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پس اصل و مبنای پرستش چيست؟
ازاينبحث(منطقی-تفسیری)چنیننتیجهمیگیرمکهبنیانانکارناپذيرپرستش،درقلبتجربۀ
رضامندیدرخداقراردارد.اينتجربهمعرفشايستگیاووماهیتياچیستیپرستشاست.بههمین
دلیل است که رسوالن مسیح نسبت به جنبههای ظاهری و نمادين پرستش بیاعتنا بودند و به نحو
چشمگیریبهتجربۀدرونی،روحانیتوجهداشتند.بدونداشتنقلبیخرسندوراضیدرخدا،ستايش
کردنبیهودهاست.اگرپرستشحقیقیبتواندازقلبیجاریگرددکهاقناعخودرادرخدانمیبیند،
پسواژۀ”رياکاری“معنايینخواهدداشت،وکالمعیسیوقتیکهفرمود:”اينقومبهزبانهایخودبه
منتقربمیجويندوبهلبهایخويشمراتمجیدمیکنند[پرستشکالمی]لیکندلشان[اقناعقلبی]از
مندوراست“(متی،)8:15بیهدفوتهیخواهدبود .
از اين جهت وقتی میگويم :” هدف غايی کلیسا بشارت نیست ،بلکه پرستش است“ ،منظورم
”جلساتپرستشی“نیست.اينجلساتبخشیازشیوۀبیانوابراز جوهر پرستشهستندومیتوانند
برگزار بشوند اما  پرستش واقعی نباشند .پرستش در وهلۀ نخست ،اعمال ظاهری نیست بلکه
ارجگزاری درونی و روحانی به شخصیت و راههای خدا در مسیح است .پرستش ،گرامی داشتن و

تکريمنمودنمسیحاست،رضامندیکاملاستازتمامآنچهکهخدادرمسیحبرایماتدارکديده
است .وقتی اينها را ناديده بگیريم  ،صرفنظر از اعمال ظاهری و عبارات گفتاری ،پرستش انجام
نخواهدشد 197.

 197منظور من این نیست که مس یحیان واقعی هرگز دچار تزنل روحاین ای حیت مرحهل خشکیدن در فصول بامیری روحاین منیشوند ما جتربه کردهامی در این خصوص
میتوانید به حبث بس یار همم سه مرحلۀ پرستش در کتاب  Desiring Godمراجعه کنید .حیت زماین که اب انخنهای خود به امید در خدا آوخیتهامی میتواند انعاکس
ضعیفی از ارزش خدا وجود داش ته ابشد .او در مرگ اتسف ابر زین که در هتوع خود غرق میشود (از جتربه ش باین خود میگومی ) تکرمی شد چون خدا را نفرین
نکرد بلکه تسلمی بود حیت در فرایدهایش  ،و امیدها در مقابل امید که این وحشت غضب نیست بلکه آخرین ترس نفرت انگزی قبل از صبح جاودان است.
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معانی ضمنی
اکنونبهچهار معنایضمنیدرموردتجربۀپرستشوتوصیف آندرجلساتپرستشیتوجه
کنید .
)1

مهمترينوظیفۀمااست.میلیونها
طلبیدنشادیدرخدايکگزينۀانتخابینیستبلکه  
مسیحیشیفتهومجذوبيکنظاماخالقیهستندکه بیشازآنچهکتابمقدسیباشد،
برخاستهاز افکارايمانوئلکانتاست.تصور آنهاايناستکهبهدنبالشادمانیبودن،
تمنایاقناعدرونیداشتنووقفکردنزندگیخوددرراهکسبآن،يکنقصاخالقی
است .اين ديدگاه برای پرستش حقیقی ،بهواقع مهلک و ويرانگر است .به آناندازه که
اخالقیات کانت رشد میکند و رواج میيابد ،به همان میزان پرستش میمیرد ،چرا که
اساسپرستشبرکسبرضامندیدرخدااستواراست.بیتوجهیياحتیهراسازدنبال

کردنشادمانی 198،مخالفاساسپرستشواصالتجلساتپرستشی(درهرفرهنگوه
هرشکل)میباشد.
برخیشبانانچنینتفکریرابااظهارسخنانیازايندسترواجمیدهند:”مشکل
ايناستکهمردمدرروزهایيکشنبهبهکلیسانمیآيندکهچیزیبدهند،بلکهتادريافت
کنند.اگربیايندکهچیزیبدهند،آنگاهمامیتوانیمزندگیکنیم“.ايناحتماالتشخیص
درستینیست.مردمبايدبیايندتادريافتکنند.آنهابايستباگرسنگیبرایخدابیايندو
بگويند :”چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد ،همچنان ای خدا جان من
اشتیاقشديدبرایتودارد“(مزمور.)1:42وقتیکهمردمدرککنندباگرسنگیوتشنگی
خواهندمُردمگرزمانیکهخداراداشتهباشند،آنگاهخدابهقوتتکريمشدهاست.اين
وظیفۀشباناناستکهسفرۀرنگینضیافترابرایايشانبگسترانند.دنبالکردناقناعو
رضايت خود در خدا مسیری طوالنی را در بازگشت به اصالت و قوّت پرستش طی
می کند،چهدرانزوا،چهدريکگروهششنفرهازمشايخازبکستان،چهدريکتعمیرگاه

اجاره ایدرلیبريا،چهدريککلیسایبزرگآمريکاوچهدرپایچوبۀدارقبلازرسیدن
به”نفع“ .

 198من میدامن که شادماین را اب چشامن بس ته دنبال کردن معیل زاینبار و خمرب است .و منیخوامه بگومی که شام به گراند اکنیون عظمت خدا بروید و آجنا در حاش یۀ آن
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 اکنیون شوید آن را
ببینید .در آن ذلت بربید .جمذوب آن شوید .این است آن نوع دنبال کردن که منظور من است .جالل ارزمشند و اقناع کنندۀ خدا اب ممترکز شدن روی جتربه بدست
منیآید بلکه اب مترکز بر روی جالل.
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)2

دومینمعنایضمنیدراينبحثکهاساسپرستشرضامندیدرخداستايناستکه
پرستش بهطور ريشهای بايد خدامحور باشد.هیچ چیز بیشتر از اين رجحان خدا را و
محوريتاورامتجلینمیسازدکهمردمدريابندکههیچچیز -نهپول،نهشخصیت،نه
اوقات فراغت ،نه خانواده ،شغل ،سالمتی ،ورزش ،اسباب بازی ،دوستان ،و خدمت-
نمیتواند جايگزين رضامندی برای قلبهای نیازمندشان به خدا باشد .اين باور راسخ

موجبپرورشمردمانیمیشودکهبااشتیاقوتشنگیبرایخدادرجلساتيکشنبه(يا
هرزمانديگری)شرکتکنند.آنهاديگرسردرگمنخواهندبودکهچراآنجاهستند.ديگر
سرودها،نیايشها،وموعظههاراصرفابهصورتيکسنتياانجاموظیفهنخواهندديد،
بلکهايناموررابهصورتراهنزديکشدنبهخداويانزديکشدنخدادرکاملیتخود

بهايشانمیبینند .
اگربررویآنچهکهبهجهتخداانجاممیدهیممتمرکزشويم،آنگاهديگرنهخدا،
بلکهکیفیتهدايایمادرمحوريتقرارخواهدگرفت.آيابهطورشايستۀخدامیسرايیم؟

آيا نوازندگان ما به شايستگی متناسب با يک عطا برای خدا مینوازند؟ آيا موعظهها
همچونقربانیمناسببرایخداهستند؟بهتدريجتمرکزماازاهمیتدادنبهشايستگی
خودِخدا،بهسمتکیفیتعملکردهایخودمانتغییرجهتمیدهد.ماحتیسعیداريم
ارزشواالوقوّتپرستشراباعباراتیمتمايزواعمالهنریخودتوصیفکنیم .
هیچ چیز به اندازۀ اعتقاد راسخ و کتابمقدسی به اين حقیقت که اساس پرستش
رضايتعمیقوقلبیدرخدامیباشدوباورداشتاينحقیقتکهطلبیدنخشنودیو
شادمانیخوددراوعلتجمعشدنمااست،نمیتواندمحوريتخداراموردتأکیدقرار
بدهد.هیچعملکردظاهرینمیتواندجايگزينآنباشد.اعمالماتنهامیتواندمعرف(که
ماآنهاراجلساتپرستشیمینامیم)ياجانشینآن(کهماآنراتظاهرمیخوانیم)باشد .

)3

سومین معنای ضمنی در اين بحث که اساس پرستش ،رضامندی در خدا میباشد ،اين
استکهاصلمذکورمارابهاينمرحلهازدرکحقیقتمیرساندکهنقطۀاوجپرستش
در خود او است .اگر پرستش ،رضايتمندی در خداست ،پس نمیتواند معنای ديگری
داشتهباشد.مانمیتوانیمبهخدابگويیمکه”منمیخواهمدرتوتمتّعببرم،بنابراينکار
ديگری انجام میدهم “.چنین سخنی حاکی از آن است که ما به واقع در خدا خشنود
نبهمعنایبیحرمتیبهخدااست .

نیستیم،بلکهدرچیزهایديگرواي
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برای هزاران تـَن از افراد و شبانان مختلف ،پرستش در جلسات يکشنبه (منظورم
جلسۀپرستشیاست)بهمعنایچیزیغیرازپرستشاست.ما”پرستش“میکنیمهمراه
با جمع کردن پول ،”پرستش“ میکنیم برای جذب کردن مردم ،”پرستش“ میکنیم برای
شفايافتنقلوبمردم،”پرستش“میکنیمبرایاستخدامکارمندان،”پرستش“میکنیمبرای
ارتقاءروحیهدرکلیسا،”پرستش“میکنیمتااستعدادهاینوازندگانشکوفاشودوازاين
طريقفرصتیبرایتکمیلدعوتآنانايجادشود.ما”پرستش“میکنیمتابهفرزندانخود
راهعدالتوراستیراتعلیمبدهیم،”پرستش“میکنیمتابهپايداریازدواجهاکمککنیم،
”پرستش“میکنیمتابهجانهایگمشدهایکهدربینماهستندبشارتبدهیم،”پرستش“
میکنیم تا مردم را جهت انجام دادن برنامههای خدمتی انگیزهمند سازيم ،”پرستش“
میکنیمتااحساسخانوادهبودندرکلیساايجادشودوامثالاينها .

اگرهوشیارنباشیم،باصحبتکردنازاهدافمذکورتحتنام”پرستش“،درواقع
نشانمیدهیمکهمعنایپرستشواقعیرانمیدانیم.محبتاصیلوصادقانهنسبتبهخدا
(که اساس پرستش است) کمال خويش را در خود میيابد .من نمیتوانم به همسرم
بگويم :”احساس میکنم از بودن با تو واقعاً شاد هستم ،اما اگر يک غذای خوشمزه و
دلچسببرايمتهیهکنی“.شادیومسرتبهاينروشعملنمیکند.شادیمندروجود
خود او کامل میشود نه در غذايی که تهیه میکند .همچنین نمیتوانم به پسرم بگويم:
”دوستدارمباتوتوپبازیکنم...اگرچمنهاراکوتاهکنی“.چنانچهقلباازبازیکردن
بااوخشنودباشید،شادمانیشمابهمعنایواداشتناوبهکاریديگرنیست .
منانکارنمیکنمکهپرستش(چهدرمعنایاساسیوچهنمایجلسهایآن)ممکن
استصدهاتاثیرمثبتدرزندگیودرکلیساداشتهباشد.مثالدرازدواجتاثیربگذاردو
همهچیزرابهبودبخشد.اماهدفمنايناست:بههراندازهکه”پرستش“ رابهخاطر
اين قبیل داليل انجام بدهیم ،به همان اندازه از اصالت پرستش دور شدهايم .حفظ
خشنودیورضامندیخوددرخدا،ماراازافتادنبهداماينتراژدیمیرهاند .

 )4وسرانجامآخرينمعنایضمنیدراينبحثکهاساسپرستش،رضامندیدرخدااست،نگاه
بهاينحقیقتاستکهپولستمامزندگیراپرستشمیبیند.رفتارتمامیمسیحیان(درهر

فرهنگ و هر سطحی) خارج از دنبال کردن رضامندی خود در خدا است .من در کتاب
محبت:زحمتکشیدنبرایمسیحیانلذتگرا“)رابه

”اشتیاقبرایخدا“ ،يکفصلکامل(”
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تشريح اين جمله اختصاص دادهام .در اينجا اين موضوع را با ذکر عباراتی از فرمايشهای
میکنم .
خداوندعیسیبهايجازبرایشمابازگو 
در لوقا  33:12عیسی میفرمايد :”آنچه داريد بفروشید و صدقه بدهید و کیسهها
بسازيدکهکهنهنشودوگنجیراکهتلفنشوددرآسمان“.مناينطوراستنباطمیکنمکه
”گنجیدرآسمان“بهافزايششادمانیدردستراستخداوخوشحالیباپیروانشدر
عصرآيندهاشارهدارد.عیسیبهمامیگويدکهمیتوانیمآنرابرایخودتدارکببینیم-
بهعبارتديگرتالشکنیمکهشادیخودراباخدادرآسمانافزايشبدهیم.اومیگويد
راه نیل به اين مقصود اين است که تمام دارايی خود را بفروشیم و صدقه بدهیم .اين
تصويریازتمامیروشهایمادرقربانیهاومحبتدرزندگیمسیحیاست.ماازاين
طريقمیتوانیمدراينزندگی،گنجیرادرآسمانبرایخويشذخیرهکنیم .
به عبارتديگرهدفما درهرآنچه انجاممیدهیم،بايد افزودنبر شادیو اقناع
خوددرخداوندباشد-چهدراينعصروچهدرعصرآينده.اگرکسیسوالکند:”اگرما
همهچیزخودراصدقهبدهیمتاشادیخودرادرخداوندافزايشبدهیم،آيابرمبنای
محبتعملکردهايم؟“پاسخبدونترديدمثبتاست.باترککردنآنچهبرايمانارزشمند
است،میتوانیماحتیاجاتديگرانراببینیم.هدفماايناستکهآنانارزشمندبودنگنج
خداراما نندمابپذيرند،درمسیرآنزندگیکنندوبهشادیمادرآسمانملحقشوند.
کسی عاشق خداوند میشود که میبیند خدا برای ما از هر چیز ديگری ارزشمندتر و
گرانبهاتراست،ورضامندیمادرخداواالترينشهدنوشینوگوارایمااست.اينيکی
از داليلی است در مورد اين که چرا بشارت عمیقترين دعوت مسرتبخش در جهان
است.”دادنازگرفتنفرخندهتراست“(اعمال .)35:21
بنابراينمناعتقاددارمکهبهلحاظکتابمقدسی،میتواننشاندادکهتمامرفتارهای
مابايدتوسطچشیدنآزادیعمیقدرنیکويیخداوتشنگیبرایاقناعهرچهبیشتردراو
انگیزهمندشود.پسريشۀزندگیمسیحیوبنیانپرستشهایجمعیباهممشابههستند.
وازهمینجهتمیتواندريافتکهچرابرایپولس،پرستشچهدرشکلسادهوچهبه
نحو اساسی ،نمیتواند صرفاً شامل جلسات يکشنبه باشد ،بلکه تمام زندگی را در بر
میگیرد .او به يقین از چشمانداز الهی ماهیت و کُنه مسیحیت اشباع بوده است .وقتی

سراسرزندگیماتحتتاثیربدستآوردناقناعوخرسندیخوددرخداباشد،دريک
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جملههمهچیزپرستشخواهدبود.باشدکهخداخودشبهواسطۀتجلیمسیح،گنجپُر
بهایماباشد .
پسمنظورمنازاينکه”هدفغايیکلیسابشارتنیست،بلکهپرستشاست“،همین
است.هدفماايناستکهببینیماينتجربهدرمیانتماماقوامجهاناتفاقمیافتد.باشد
کهقدرتانجیلمردگانرابرخیزاند،آنهاراازظلمتبهنوروازقدرتشیطانبهسوی
خدابیاوردتااوراونجاتاوراباتمامقلبخودببینند.وباشدکهآنهاخیلیعمیق
رضامندیخودرادرخدابجويندوازترسهاولذتهایايندنیاآزادشوند.وباشدکه
عیسی مسیحرادرجادۀمحبتبه سویجلجتاپیرویکنند .آنزماناستکهديگران
اعمالنیکايشانراخواهندديدوپدرآسمانیراتمجیدخواهندکرد -وکالمازجالل
تابهجاللخواهدرفت .
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نتیجهگیری 


هدفغايیخدادرطولتاريخ،حفظومتجلیساختنجاللخويشبرایشادمانیفديهشدگاناز

هرقبیلهوزبانوقومو امتاست.اوخواستارخشنودیقومخويشمیباشدچراکهخدازمانی
بیشترينجاللرادرمامیيابدکهماکمالخشنودیخودرادراوبیابیم.متمتعشدندرخدابیشاز
آنکهانجاموظیفهباشد،واالترينقدردانیازاواست.کمالخدالذتبردنازجاللخويشتاابد
است.ازآنجاکهجاللخدادرشادمانیخدامحورقوماومتجلیمیگردد،بدينجهتخشنودیاواز
تمجیدخويشباشعفوشادمانیمايکیاست.بزرگترينخبردرتمامجهانايناست.هدفخدااز
جالليافتنخويشوهدفانساندرکسبرضامندیخوددراو،اموریفرعینیستند .
پرستش
هدف بشارت ،شادمانی اقوام و ملتها در عظمت خداست .”خداوند سلطنت گرفته است پس
زمین شادی کند و جزيرههای بسیار مسرور گردند“ (مزمور  .)1:97”امتها شادی و ترنم خواهند
نمود“(مزمور.)4:67فرمانبشارتیمبتنیبرتمتعبردندرخدا،اشارهبهکمالواوجپرستشدارد.
زبانگشودنبهستايشخدابدونشادمانیدراومصداقتظاهرورياکاریاست .
بنابراين،پرستشنیرویپیشرانهوهدفبشارتاست.پرستشهدفبشارتاستچونازطريق
بشارتاستکهامتهارابهشادمانیدرجاللخداواردمیسازيم.ونیزنیرویپیشرانۀبشارتاست
چراکه نمی تواندرموردچیزیکهبرایماارزشمندنیستبشارتداد.ازاينجهتتازمانیکه
نتوانیمبگويیم:”جانمندرخداوندشادیمیکنم“،نمیتوانیمبگويیم:”امتهاشادیوترنمخواهند
نمود“.آغازوانجامبشارت،پرستشاست .
دعا
دعا يعنی برتری و رجحان مطلق خدا در بشارت .او ابتدا و انتها است .او تمام اين فرايند را
حمايتوتقويتمیکند.” زيراکهازاووبهاووتااوهمهچیزاستواوراتاابداآلبادجاللباد
آمین“ (رومیان.)36:11خدالحظهبهلحظهبرتریخودرادرجنبشمسیحیدنبالمیکندچونکسی
کهقوّتمیبخشد،جاللدريافتمیکند.”واگرکسیخدمتکندبرحسبتوانايیکهخدابدوداده
باشدبکندتادرهمهچیزخدابهواسطۀعیسیمسیحجالليابدکهاوراجاللوتوانايیتاابداآلباد
هست،آمین“.(اولپطرس .)11:4
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بههمینعلتخدامقررکردکهدعاجايگاهمهمیدرماموريتکلیساداشتهباشد.هدفدعااين
استکهبهتمامآنانکهدرخدمتبشارتفعالهستند،آشکارسازدکهپیروزیبهخداتعلقدارد.
”اسب برای روز جنگ مهیا است ،اما نصرت از جانب خداوند است“ (امثال  .)31:21دعا ،ابزار
مقدرشدهازجانبخداونداستکهفیضرابرایجهانوجاللرابرایخدابههمراهدارد.”پسدر
روزتنگیمرابخوانتاتوراخالصیدهمومراتمجیدبنمايی“(مزمور.)15:51”وهرچیزیراکهبه
اسممنسؤالکنیدبهجاخواهمآوردتاپدردرپسرجالليابد“(يوحنا.)13:14
دعا،خدارادرجايگاهولینعمتوکفايتکاملماقرارمیدهدومارانیزدرمقامنیازمندانو

محتاجانذينفعمیگذارد.دردعا،خداجاللمیيابدومارضايتوخرسندی.”تاکنونبهاسممن
چیزیطلبنکرديد؛بطلبیدتابیابیدوخوشیشماکاملگردد“(يوحنا.)24:16هدفدعاايناستکه
شهرتپدرومقدسیناوکاملشود .
رنج و مشقّت
خدا،سرمنشاوکمالحیاتیاستکهمادربشارتاعالممیکنیم.اوگنجمااست.”رحمتتواز
حیات نیکوتر است“ (مزمور  .)3:63بنابراين عظمت حرمت و ارزش او هنگامی به وضوح خواهد
در خشیدکهمااززندگیخودبهخاطراودستبکشیم.برایماآنچهکهباخوشحالیدرراهبدست
آوردنيکگنجازدستمیدهیم،نشانگرارزشمندیآنگنجاست .
رنجکشیدنبهتنهايیچیزیراثابتنمیکند.اماپذيرفتنرنجوزحمتبهخاطر”ارزشبیکران
معرفتمسیح“وزيانشمردنهمه چیزدرراه”بدستآوردنمسیح“(فیلیپیان )8:3ثابتمیکندکه
مسیحبینهايتارزشمندوواالاست.”خوشحالباشیدچونشمارافحشگويندوجفارسانند...زيرا
اجر شما در آسمان عظیم است“ (متی  .)12-11:5دامنۀ رنج ما با عمق شادمانی ما آمیخته است و
ارزشیراکهبرایپاداشالهیقايلهستیمنشانمیدهد.ازدستدادنورنجکشیدنبهخاطرملکوت
خداراباشادمانیپذيرفتن،بیشازتمامپرستشهاودعاهانشانگربرتریجاللخدااست .
بدين جهت خدا مقدر کردکه کلیسا نه فقط با نیروی پیشرانۀ پرستش و دعا ،بلکه همچنین با
پرداختبهایرنجبهراهخودادامهبدهد.”هرکهخواهدازعقبمنآيدخويشتنراانکارکندو
صلیبخودرابرداشتهمرامتابعتنمايد“(مرقس.)34:8”غالمبزرگترازآقایخودنیستاگرمرا
زحمتدادندشمارانیززحمتخواهندداد“(يوحنا.)21:15”اگرصاحبخانهرابَعلزَبولخواندند
چقدرزيادتراهلخانهاشرا“(متی.)25:11”الزماستپسرانسانزحمتبسیارکشد“(مرقس.)31:8
”چنانکهپدرمرافرستادمننیزشمارامیفرستم“(يوحنا.)21:21”هانمنشمارامانندگوسفندان
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درمیانگرگانمیفرستم“(متی.)16:11”زيراکهمناورانشانخواهمداد کهچقدرزحمتهابرای
منبايدبکشد“(اعمال .)16:9
آيا شناختن مسيح ضرورت حياتی دارد؟
ازآنجاکهبهایپرداختیبسیارگرانمیباشد،ممکناستاينپرسشهامطرحشوندکهآياواقعاً
ضرورتدارد؟اگرهدفخدادرطولتاريخاينبودهکهجاللخودرابهخاطرشادمانیفديهشدگان

آشکارسازد،آياامکاننداردمردمرابدونبشارتبازخريدکند؟آيامردممیتوانندخدایحقیقیرابا
بخشپرستشکننددرحالیکههنوزعیسیوکارنجاتبخشاوراقبول


قلبیآکندهازايماننجات
نکردهاند؟آياطبیعتوسايرمذاهبمیتوانندانسانرابهسویحیاتجاودانیو کسبشادمانیدر
خداهدايتکنند؟ 
چنانکهقبالً مالحظهکرديد،پاسخکتابمقدسمنفیاست.درعهدجديدبااينحقیقتسترگ
روبروهستیمکهچونپسرخداتجسميافت،ايماننجاتبخشبايدبراومتمرکزباشد.اينحقیقت

چیزینبودکههموارهآشکاربودهباشد.پیشازآمدنمسیح،ايمان قوماسرائیلبروعدههایخدادر
مورد آمدننجاتدهنده متمرکزبود(رومیان،)21:4وامتها نیزدرطريقهایخودرفتارمیکردند
(اعمال .)16:14اما آنايام”زمانهایجهالت“ نامیدهشدهاست.با آمدنپسرخدابهجهان،او در

کانونماموريتکلیساقرارگرفت.هدفبشارتعبارتاستاز”اطاعتايماندرجمیعامتهابه
خاطراسماو“ 199(رومیان.)5:1ارادۀخداايناستکهبامتمرکزساختنتمامفعالیتهایبشارتیبر
محوريتپسرشعیسی،جاللخودراآشکارسازد.برتریورجحانخدادربشارتازطريقتکیهبر
عنوانمحورايماننجاتبخشموردتاکیدکتابمقدسقرارگرفتهاست .


تفوقپسراوبه
مردم يا اقوام؟
از آنجا که سرنوشت نهايیهر فرد وابسته به شناخت مسیح و پذيرفتن او بهعنوان گرانبهاترين
ارزشزندگیمیباشد،بنابراينآياوظیفۀ مبشرين افزودنبرتعداد نفرات بازخريد شدهاست يابر
شمار اقوام دستيافته؟ کتابمقدس میگويد دعوت خدا برای بشارت نمیتواند صرفا در عباراتی
همچونافزايشتعدادنفراتدرفرهنگهایمتضادتعريفشود 211.ارادۀخدابرایبشارتايناست
ُ 199پر واحض است که مضری ”او“ در این منت به مس یح اشاره دارد” :و به حسب روح قدوسیت ،پرس خدا به ّقوت معروف گردید از قیامت مردگان یعین خداوند ما
عییس مس یح که به او فیض و رسالت را ایفتمی برای اطاعت امیان در مجیع امتها به خاطر امس او( “.رومیان .)8-1::
 200دیوید دوران در کتاب خود اب عنوان به خاطر امس او :چالش نسل جدید اب بشارت هجاین فصیل را به انم ”قلمرو ماموریت بزرگ“ گنجانیده است که در آن
اصالحیهای در خصوص اتکید بیش از حد بر گروه قومی در گسرتۀ جغرافیایی بشارت ارائه کرده است .به رمغ تعامل موجود میان ما  ،من تصور منیکمن اجیاد تغیری در
مطالیب که نوش تهام رضورت داش ته ابشد .اما میخوامه توجه خواننده را به این نکته جلب کمن که آقای دوران در کتاب خودش سعی دارد چشم اندازی را اتیید کند
که من منکر آن هس مت.
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کههرگروهازمردمبهواسطۀشهادتدرموردمسیحقابلدستيافتنباشندوازتمامامتهایزمین
قومیبرایاوجداشود.شايداينتوصیفازبشارتبهبزرگترينمجمعپرستندگانپُرشورپسرخدا
منتهیشود.اماتصمیمباخدااست.مامسئولهستیمکهبشارترابهروشاوتعريفکرده،ازآن
اطاعتکنیم. 
هدفنهايیخدادرتمامطولتاريخ،حفظوآشکارساختنجاللخودبرایشادیفديهشدگان

ازه رقبیلهوزبانوقوموامتاست.زيبايیوشکوهستايشیکهدرتنوعامتهاحینتمجیدجالل
ترازستايشگروههمسرايانفديهشدهاستکهاشتراکيامحدوديت

خدانمايانمیشودبسیارعظیم
فرهنگیدارند.افزونبراين،بسیارزيبا،ارزشمندورضايتبخشاستکهخداپرستندگانی پُرشوراز

میانتمامگروههایقومیمتنوعدرجهانخواهدداشت.عظمتحقیقیاودرتنوعکسانیکهزيبايی
اورامیستايندآشکارخواهدشد.هرچهبیشترگروههایمختلفقومیازخدايانخودرويگردان
شوندوخدایحقیقیراپیروینمايند،برتریورجحانخدابرتمامرقبايشديدهخواهدشد .
هایقومیجهان،خداغرورقومگرايیرادرهممیشکندوتماماقوام

بامتمرکزشدنبرتمامگروه
را،ونهفقطبعضیرا،تحتفیضرايگانخودقرارمیدهد.تواضعيعنیلذتبردنازفیضخداو
نهنیکويیخود.خدامارادرمسیرحرکتبهسویتماماقوامبهجانبعمیقترينتجربهازفیضخود
هدايتمیکندوازقیدتکبرريشهداروجودمانمیرهاند.اوبدينمنظوريکقومراازمیانتماماقوام
کهقادربهپرستشاودرآزادیواشتیاقمیباشند،برایخويشمهیاکردهاست .

موهبتوصفناپذيرمااستکه

بنابراينکلیسامتعهدبههمراهیباخداونددرجاللاواست.اين
میتوانیمبااودربزرگترينجنبشتاريخ -يعنیجمعکردنبرگزيدگانازهرقبیلهوزبانوقومو
امت-مشارکتداشتهباشیمتازمانیکهشمارامتهاکاملشودواسرايیلنجاتيابدوپسرانسانبا
باالربابنزولفرمايدوزمینازمعرفتاومملو
قوّتوجاللعظیمبهعنوانپادشاهپادشاهانور 
گردد،همانطورکهآبهاتمامدرياهارامیپوشانند.آنگاهبرتریمسیحبرهمگانآشکارخواهدشدو
اوملکوترابهخدایپدرخواهدسپردتااوکلدرکلخداباشد .
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گفتارپایانی 


برتری خدا در رفتن و گسيل داشتن
ازتاماستلر 

عباراتیبسیارعالیدررسالۀسوميوحناوجودداردکهاغلبازآنهاغفلتمیشود.اينعبارات
موضوعاصلیکتابحاضررابهخوبیبیانمیکنند.مامیخواهیماينحقیقتدرذهنوقلبشما
طنیناندازباشد.درقبالبرتریوتعالیخدادربشارت،تنهادوواکنشمیتوانابرازکرد:يابايدبه

خاطراسماوبرويم،ياکسانیراکهمیروندبفرستیموحمايتکنیمواينکاررابهخاطرارزشمندی
خدا انجام بدهیم .به سخنان يوحنای رسول توجه کنیدکه وقتی بر سینۀ عیسی تکیه میزد ،صدای
ضربانقلباورامیشنیدوبهگوشخودحکمماموريتبزرگراشنیدهبود :
منکهپیرمبهغايوسحبیبکهاورادرراستیمحبتمیکنم.ایحبیبدعامیکنمکه
درهروجهکامیابوتندرستبودهباشی،چنانکهجانتوکامیاباست.زيراکهبسیار
شادشدمچونبرادرانآمدندوبرراستیتوشهادتدادند،چنانکهتودرراستیسلوک
مینمايی.مرا بیشازاينشادینیستکهبشنومفرزندانمدرراستیسلوکمینمايند.
ایحبیبآنچهمیکنیبهبرادرانخصوصابهغريبانبهامانتمیکنی،کهدرحضور

کلیسا بر محبت تو شهادت دادند و هر گاه ايشان را بهطور شايسته خدا بدرقه کنی
نیکويیمینمايیزيرابهجهتاسماوبیرونرفتندوازامتهاچیزینمیگیرند.پس
برماواجباستچنیناشخاصرابپذيريمتاشريکراستیبشويم .
آنچهيکمردسالخوردهدرخداوندراشادمانمیسازد،قابلارزشگذارینیست.يوحنایرسول
کهخودرابسیارسادهباعنوان”منکهپیرم“معرفیمیکند،بسیارشادماناست.اواخباریدرمورد
غايوسکهيکیازفرزندانروحانیاوبود،دريافتمیکندکهویدرراستیسلوکمینمايد.هیچ
شادیومسرتی[برایاينپیردرخداوند]باالترازايننیست .
چهشهادتیاينرسولپیررامجابکردهبودکهجانغايوسکامیاباست؟چهحقیقتیدرطرز
سلوک غايوس نهفته است؟ به قرار معلوم برخی مبشرين سیار که يوحنا آنها را میشناخته است با
غايوسبرخوردکردهوبهطرزخاصموردلطفومحبتاوقرارگرفتهبودند.آنانبهکلیسايیکه
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يوحنادرآنحضورداشتبازگشتهوشهادتدادهبودندکهغايوسباوجودیکهايشانبرايشغريبه
بودندبهنیکويیباآنهارفتارکردهاست.اينموضوعيوحنارابرآنداشتتانامهایبهغايوسبنويسد
واورابهخاطرسلوکدرراستیوتداومبخشیدنبهعملوفادارانۀخودموردتشويققراربدهد.او
هرگاهايشانرابهطورشايستهبدرقهکنینیکويیمینمايی “.

بهغايوسچنینتوصیهمیکند:”
غايوسازجانبرسولخداوندتشويقمیشودکهفرستندهباشد.عبارت”بدرقهيامشايعتکردن“در
عهدجديدنُهمرتبهبهکاررفتهاستوهربارنیزبامقولۀبشارتدرارتباطاست 211.
روشنترين آيه در تیطس  13:3يافت میشود .در اين آيه پولس خطاب به تیطس مینويسد:
” زيناسخطیبواپَلُسرادرسفرايشانبهسعیامدادکنتامحتاجهیچچیزنباشند“.ازاينآيه
میتوانآموختکهبدرقهکردندرپارهایاوقاتبايدباسعیتماموکامالحسابشدهانجامشود:”تا

محتاجهیچچیزنباشند “.
بهطورشايستۀخدا“(آيه)6مشخصاست.اين
درنامۀسوميوحنااينسعیودقتدرعبارت” 
موضوعنشانگراهمیتمشايعتکردنبهعنوانحکمخداونداست(بهکلمۀ”واجب“درآيه 5توجه

کنید.).علتاينکهبايدبهطورشايستۀخدابدرقهکنیمايناستکهآنهابهخاطراسماوبیرونرفتهاند.

اسمخدا،معیاریاستکهنوعرفتارمابامبشرينرامشخصمیکند.وقتیماازآنهابادعاهایخود،
پول خود ،وقت خود ،و بسیار روشهای ديگر (به ”آنچه میکنی“ در آيه  5توجه کنید) حمايت
میکنیم،خداجاللمی يابد.امازمانیکهمبشرينفقطتعدادیاسمدربولتنکلیساوياخطیدرتعیین

رديفبودجههستند،خداجاللنخواهديافت .
مشغولبودنبهخدمتبدرقهبهلحاظاهمیتدررُتبۀدومقرارندارد،بلکهيکدعوتبلندو
سلوک در طريق راستی است .و اين تجلی کامیابی جان میباشد .مشايعتکنندگان با راستی همکار
هستند.بدرقهکردنبهطورشايستۀخدادعوتیباشکوهدرحمايتازمبشرين،ومشارکتیمستقیمدر

هدفخدااست.اهمیتاينخدمتواال رابیشازايننمیتوانموردتأکیدقرارداد.ازاينجهت
بهطور شايستۀ خدا“ 212.میان کلیسايی که مبشرين را
نبايد به طرز ناشايست انجام شود ،بلکه ” 
میپذيرد“وکلیسايیکه[عالوهبرآن]”بدرقه“میکنددنیايیتفاوتوجوددارد.وقتیمبشرينرابه
” 
طرزشايستۀخدابدرقهمیکنیم،آنگاهخداجاللمیيابد،جانماکامیابمیشود،ودرراستیسلوک
 201به اکربرد واژۀ  proempoدر این قسمتها توجه کنید :اعامل 2::8؛ رومیان 01::8؛ اول قرنتیان 6::6و::؛ دوم قرنتیان :6::؛ تیطس .:2:2
 202جان اس تات در ارتباط اب آیۀ  6میگوید ”موضوع فقط این نیست که وقیت آهنا رس یدند مورد اس تقبال قرار گرفته بودند بلکه ماحیتاج آانن (از قبیل خوراک و پول)
اتمنی شده و به طرز شایس تۀ خدا بدرقه شده بودند  ....چننی مشایعت حساب شده و س نجیدهای از مبرشین نه فقط یک ”امانت“ بلکه یک معل نیکو ( kalos
 poleseisآیه  )6بوده است “.ـــ انمههای یوحنا ـــ معریف ،تفسری.
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میکنیم.درواقعماباضربانقلبخداوهدفاوکهجالليافتندرمیانتمامامتهاستهماهنگ
میشويم .

همانطورکهفرستادنيامشايعتکردنيکعملخدامحورانهاست،”رفتن“خدامحورانهنیزوجود
دارد.درواقعايندوارتباطنزديکیبايکديگردارند.بهسخنانيوحنایرسولتوجهکنید:”هرگاه
بهطورشايستۀخدابدرقهکنی،نیکويیمینمايیزيراکهبهجهتاسماوبیرونرفتندواز
ايشانرا 
امتهاچیزینمیگیرند؛پسبرماواجباستچنیناشخاصرابپذيريمتاشريکراستیبشويم“.بر
طبقاينمتن،تنهاگروهخاصیهستندکهبايدحمايتوبهسویمزرعۀبشارتفرستادهشوند(به
عبارت”چنیناشخاص“توجهکنید).اينگروهکسانیهستندکهبهجهتاسماوبیرونافتند .
شايداينبهترينتوصیفازيکمبشردرعهدجديدباشد.مبشرکسیاستکهبهجهتاسم
[خداوند] بیرون میرود ،و از امتها چیزی نمیگیرد .منافع مادی نبايد انگیزه باشد .حتی حس
انساندوستیصادقانه،اگرچهدرجایخودبسیارمهماست،امانبايدانگیزۀمبشرباشد.مبشربامحبت

وعالقهایعمیقنسبتبهاسمخداحرکتمیکند.هدفبشارتبهگفتۀپولسرسول،”اطاعتايمان
درجمیعامتهابهخاطراسماو“است(رومیان .)5:1
هدفاينکتابفقطمحدودبهآگاهکردنشماازتعالیوبرتریخدادربشارتنبودهاست.بلکه
ازآغازتاپايانتالشکردهايمتاشمابیشازپیشوازصمیمقلبوبااشتیاقیخدامحورواردعرصۀ
بشارتبشويد.هدفماايننبودکهمبشرينراجاللبدهیم،بلکهتاخداوکاراوراتمجیدکنیم.
بهعنوانمبشرويا
ماهیتدقیقمشارکتشمادرعرصۀبشارتباافرادديگرمتفاوتاست.”رفتن“ 
بهناممشايعتکنندهاولويتیدستدوماست.اولويتاولايناستکهآنچهانجاممیدهیدبه

”ماندن“
خاطرجاللخدا(اولقرنتیان)31:11وپیشبردملکوتاو(متی)33:6وبانگاهبهنقطۀکمالکار
يعنیشاملشدنهرقبیلهوزبانوقوموامتباشد(متی14:24/مکاشفه .)9:7
ديويد برايانت در اشاره به افرادی که چنین ذهنیتی دارند ،از اصطالح ”مسیحی دنیا“ استفاده
میکند213.هرمسیحیرانمیتوانمبشرنامیداماهريکازپیروانمسیحدعوتشدهاندتامسیحیدنیا

باشند.مسیحیدنیاکسیاستکهمجذوبومفتونجاللخداوشکوهاهدافجهانشمولاوباشد،
چنانکهتصمیممیگیردخويشتنراباهدفخدادرراستایآکندهشدنزمینازجاللاوبهمثابهپُر
شدندرياهااز آب(حبقوق)14:2پیوند دهد.هرآنچه مسیحیدنیاانجاممیدهدهمراهباتفکرو
نگرش حفظ قداست اسم خدا و استقرار ملکوت او در میان تمام قبايل جهان است .دعای پُرشور
 203دیوید برااینت؛ ”?.“In the cap: What it meanse ho be a world Christian
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مسیحی دنیا اين است :”ای خدا قومها تو را حمد گويند .جمیع قومها تو را حمد گويند“ (مزمور
.)7:63بنابراينچهدرزمرهافرادیباشیمکه مشايعتمیکنیموچههمراهآنانکهمیروندباشیم،
بگذاريم جالل خدا در بشارت برتر باشد؛ و بیايید هنگام سرايیدن اين بندگردان عهد عتیق ،همگی
بازوانخودرادريکديگرحلقهکنیم:”امتهاشادیوترنمخواهندنمود “.
پايان
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(پشتجلد) 

تهاشادیکنند! 
امّ 

ويراستتجديدنظرشدهوبسطيافتهاز 

اثریکالسیکومعاصردرزمینهبشارت 

هایبشارتیومیسیونرينی،طبقنوشتهجانپايپر،هدايتامتهابهستايشعظمتو


هدففعالیت
جدخداست.اماستايشوپرستشفقطهدففعالیتهایبشارتینیست،بلکهنیرویمحرکآننیز

م
هست .او مینويسد :”اشتیاق برای خدا در پرستش بايد بر موعظه مقدم باشد .نمیتوانیم چیزی را
امتهاشادی کنند!‘،مگر آنکهابتدا
موعظهکنیمکهبرايمانعزيزنیست.میسیونرهانمیتوانندبگويند’ 

میکنم ...من در تو شادی و وجد خواهم کرد .برای نام تو
بتوانند بگويند :’من در خداوند شادی  
سرودهاخواهمسرايید،ایمتعال “‘.
اينکتاب،درآغازسدهبیستويکم،کلیساهارادعوتمیکندتاازخواببیدارشده،انجیلرابه

همهقبايلوملتهابرسانند .

جان پايپر شبان ارشد کلیسای باپتیست بـِتـْلِهِم ،در مینیاپولیس (اياالت متحده) ،ونويسندهای پرکار
میباشد .از میان کتابهای جديد او ،بايد از اين آثار نام برد :”شوربختی ايوب و رحمت خدا“؛

آزمودهشدهبهآتش“؛و”ديدنوچشیدنعیسیمسیح“ .

”
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