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انجیلمسیح یم،وعمیقًامتعهدشدهایمتاایمانمانرادر کهباهممشارکتدار کلیساهایانجیلیهستیم ماجمعیاز
کتابمقدسهمنواباشد.شماریازجنبشهادر کاماًلبا که کنیم گونهایساماندهی جانیدوبارهبخشیم،وخدمتمانرابه
رونق کلیسارااز کردهاست.بهنظرمیرسداینجنبشهاپویاییوجنبوجوش کلیساهایانجیلیماراعمیقًانگران میان
اینکهشاهدیمایمانصرفًادر کلیسادورمیکنند.ماآشفتهمیگردیماز کهن اعتقاداتوآدابورسوم میاندازند،ومارااز
کهمردمفقطمصرفکنندۀشخصیباشند،یابهایمانرنگوبویسیاسیدهند.اینبتپرستیدل اینخالصهمیشود
الهیاتسازشگرانه،وازتفکریکهمعتقداستمعیارمطلقیبرایاخالقیات مارابهدردمیآورد.ماپریشانخاطرمیگردیماز
بهآنحکم وجودندارد.اینجنبشهاباعثشدهاندکهحقیقتکتابمقدسی،وزندگیهایتبدیلشدهکهایمانماازدیرباز
گوشمامیرسد،بلکهاثراتآنراهمبهچشممیبینیم.ماخودرا گرفتهشوند.نفوذاینجنبشهانهتنهابه میکند،نادیده
کلیساهاقوتوجنبوجوشبخشیم.اساساین آنبود،به کهنمیتوانجلودار کردهایمتاباامیدیتازه،وشادی متعهد

کهفقطبافیض،وفقطازطریقایماِنمطلقبهمسیحامکانپذیراست. شادیوعدههاییاست

کلیساهایانجیلیدربارۀحقایقانجیل،توافقیعمیقووسیعوجوددارد.بااینحال،اغلب کهدربسیاریاز یم ماباوردار
کهشادِیاتحادمابامسیحجایخودرابهجاذبههایدیرینۀقدرتوثروتوجاهومقامدادهاست،ویابا شاهدهستیم
که بازگشتبهآیینوتشریفاتوسّنتهایمذهبیتعویضشدهاست.آنچهجایانجیلرابگیرد،هیچگاهبهترویجایمانی
 قائماست،خودشرادرعمل،در کمکنمیکند.چنینایمانیدرحقیقِتماندگار واشتیاقدارد، برایبشارتدادنشور
کهبه کاری،وبههرخدمتیتنمیدهد گردسازیخجلنیست،باشوروشوقبهفدا اینشا گردسازینشانمیدهد،از شا
انجیل پیشبردملکوتخدایاریمیرساند.مامشتاقیمدرشاهراهپادشاهپیشرویم،وهموارههدفمانایناستکهپرچمدار
باشیم،تشویقکنیموتعلیمدهیمتاایننسل،ونسلآیندۀرهبرانکلیسامجهزترشوند،وبااصولوقواعدوعملکردهاییکه
آنمنجیراجاللمیدهد،خدمتشانراشعلهورکنندبرایسعادتوخیرتکسانیکهآنمنجیخونشرابرایآنهاریخت.

گردانشغیرتداشته یمتابرایحرمتنهادنبهمسیح،وافزایشتعدادشا مامیخواهیمهمگانرابهتالشوتکاپووادار
کتابمقدس بر که کهعیسیحرفاصلِیآنمحفلباشد.چنینخدمتیکپارچه باشند،وبهمحفلیواقعیبپیوندند
کنارکسانیبایستیمکهایناعتقادراسخ برایکلیسااست.اینواقعیتماراوامیدارددر بنیانشده،تنهاآیندۀماناوپایدار
کردهاست.مامشتاقیمباشفافیت، کهرحمتخدادرعیسیمسیحتنهاامیِدرستگاریابدیاست،دردلشانغوغابهپا
اینانجیلباشیم،وباوجدوشادمانیدلهایایماندارانراازهرقومونژادوهرسطحو دلسوزی،شهامتوشادی،پرچمدار

کهدرچارچوبایمانمسیحیبهآنمعتقدند،بههمپیونددهیم. طبقۀاجتماعی،وباهرباوری
اشتیاقماایناستکلیساییراکهدوستشمیداریم،خدمتکنیم.خواستدلماایناستکهازهمۀبرادرانوخواهران
دعوتکنیمبهمابپیوندندتاکلیسایاینزمانهرادرریشههایانجیلدیرینۀمسیحجانیدوبارهبخشیم،وبهواقعبهگونهای

انجیل برای سراسر زندگی: پیشگفتار   
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زمانهمانمنتقل بهمردمان وروشنی رابهصراحت انجیلش بتوانیمپیغام که باشیم اوزیستنماییموسخنگویش برای
بهوسیلۀدعا، یم؛یعنی آور بهجا کلیساهایمان بهوسیلۀعامالنفیضخدادر را اینمهم یم نماییم.ماشبانانقصددار
کهباماعقیده خدمتکالمخدا،تعمیددرآب،عشایرّبانی،ومشارکتمقدسان.آرزویماهمکاریباهمۀکسانیاست
وآقایکلزندگیشانباشد،وامیدمحکمشانایناستکه ودیدگاهورویایمشترکدارند،ومیخواهندمسیحَسروسرور
ادامههمبااعتقادنامۀماآشناخواهیدشد،وهمبادیدگاه بهقدرتروحالقدسانسانها،جوامع،وفرهنگهامتحولشوند.در

کتابمقدسریشهدارد،وانجیلمحوراست. کهدر الهیاتیمانبرایخدمتروحانی؛دیدگاهی
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۱. خدای تثلیث
 و بودهاست:پدر،پسر، کن برابراست،سا باهم الوهیتشان که ازلدرسهشخص  از  و کهخداواحداست، یم باوردار ما
روحالقدس.اینسهشخصیکدیگررامیشناسند،یکدیگررادوستدارند،ویکدیگرراجاللمیدهند.اینخدایزندهو
اینرو،تمام کاملاست.اوخالقهمهچیزاست،دیدنیونادیدنی.از حقیقیهمدرمحبتوهمدرقدوسیتشبینهایت
ابتداتماموکمالمیداند،عاملبقاونگهدارهمهچیز کهنامیراوجاویداست،انتهارااز جاللوستایشبرازندۀاواست.او
تدبیرومشّیتالهیاشاهدافنیکووابدیاشرابهانجام کمیتخویشبرهمهچیزحکمرانیمینماید؛ودر است،ودرحا

کند،وخلقتسقوطکردهاشرابازسازینمایدبرایستایشفیضپرجاللش. میرساندتاقومیرابرایخودشبازخرید

۲. مکاشفه
کلمۀمجسم،خودرابه نهایت،درپسرش؛آن خداوجودوقدرتخویشرابهسخاوتمندیدرخلقتشآشکارنمود.اودر
عالیترینشکلبهانساِنسقوطکردهمکشوفساخت.اینخداخدایسخنگواست،وباقدرتروحخود،سخاوتمندانه
کتابمقدسراالهام کالممکتوبدر کهخدا یم خویشتنرابهزبانیقابلدرکبرایانسانمکشوفنمودهاست:ماباوردار
کارنجاتبخشخدادرجهانثبتشده،ووسیلۀاین کتاِبعهدعتیقوعهدجدید، بخشیدهاست.درشصتوشش
کالمالهامشدۀ کهمنظورخودراازطریقواژگانبیانمیکنند،یگانه گشتهاست.اینمکتوبات نجاتیافتننیزمکتوب
کالممکتوب،ارادۀخدارابرای کاماًلمعتبروموثقمیباشند.این خداهستند؛ودستنوشتههایاولیهشانعاریازخطا،و
نماییموبه کهباور کالممکتوببرایهرآنچهخداازمامیطلبد کاملمکشوفمیسازد.این نجاتورستگاریبهطور
کالممکتوببهسبباقتدارشبرجمیعدانشهاوبینشها،حرفآخررامیزند.ما کافیوبسندهاست.این انجامبرسانیم،
کاملدرکنماییم. کهحقیقتخداراجامعو بودنمااینامکانراازماسلبمیکند گناهکار کهفانیو اعترافمیکنیم
کهوقتیروحخدابهماروشنگریمیبخشد،میتوانیمحقیقتمکشوفخدارابهدرستی امابراینمهمُمهرتأییدمیزنیم
کتابمقدس کردچونهرآنچهتعلیممیدهد،آموزههاورهنمودهایخدااست.از کتابمقدسرابایدباور درکنماییم.
کرد،چونهمۀوعدههایشقول کردچونهمۀمطالباتشحکموفرمانخدااست.بهکتابمقدسبایداعتماد بایداطاعت
گردانمسیحهستند، ووعدۀخدااست.قومخداکالمخدارامیشنوند،باورشمیکنند،وآنرابهجامیآورند؛ایشانکهشا

مجهزمیگردند،وبهانجیلشهادتمیدهند.

۳. خلقت انسان
کهخدا کهخداانسانراآفرید؛اوایشانرابهتصویرخودش،مردوزنآفرید.آدموحواجزییازآنخلقتیبودند یم ماباوردار
کنند،برخلقتحکمرانی نیکوبود.آدموحواآفریدهشدندتادرمقاممعاونانخداخدمت کهبسیار خودشاعالمنمود
باخالقشان، کنند،وازآننگهداریومراقبتنمایند.آدموحواآفریدهشدندتادرمشارکتتمامعیار نمایند،آنرامدیریت

اعتقادنامه   
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کنند.مردوزنهردوبهیکساندرتصویرخداآفریدهشدند.ایشانبهواسطۀایمانبهمسیح کیزندگی درقدوسیتوپا
فراترنهاده، را پا ازخودکامگیولذتجویی تا عیسی،بهیکسانبهحضورخدادسترسیدارند،وهردوخواندهشدهاند
بایکتن تا آفریدهشدند آدموحوا ایفانمایند. را واجتماعینقشخود ودرزندگیفردی کلیساوجامعه، و درخانواده
رابطۀزناشوییمیانزنومرداست. شدن،یکدیگرراتکمیلنمایند.اینپیوندویگانگیدریکتن،تنهاالگویطبیعیدر
بنا میباشد. کلیسایش و مسیح میان اتحاد نماد همانا که میسازد، نمایان را خود ازدواج پیوند در نهایت  در الگو این
را یکدیگر بهطریقهایمختلف متقاباًل بلکه نمیباشد، تعویض قابل مرد و زن نقش و اهدافحکیمانۀخدا،جایگاه بر
 کهمردوزننقشهایمجزارابهعهدهبگیرند.ایننقشهایمتفاوت،رابطۀسرشار تکمیلمینمایند.خداچنینمقررنموده
کهجلوهگرمحبِت کلیسارابازتابمیدهد.شوهربهشکلیسرپرستیخانوادهراعهدهداراست ازمحبتمیانمسیحو
 کارانهوتیماردارانۀمسیحباشد.زننیزبهشکلیمطیعشوهرشاستکهالگویمحبتکلیسابرایخداوندشباشد.در فدا
کلیسا،هممردانوهمزنانتشویقمیشوندتاخادممسیحباشند،وباتمامقوایشانبهشکلهایمختلفقومخدا خدمت
کلیسابهطورمشخصبهمردانواجدشرایطسپردهشدهاست.اینخدمترهبرِی رانیزخدمتنمایند.اماوظیفۀرهبرِی
نتیجه،اینخدمتنبایددستخوشتغییروتحولفرهنگجامعه کلیسادرخلقت،سقوطورستگاریانسانریشهدارد.در

باشد،ونبایدالزامًاخودرابافرهنگسازگارسازد.

۴. سقوط انسان
 کرد،و گناهسقوط یمآدمدرتصویرخداآفریدهشد،اماآنتصویررامعیوبنمود،وبهسببوسوسۀشیطاندر ماباوردار
کنونکلنژادبشرباخداغریبه نتیجه،ا بود،محرومنمود.در آنهابرخوردار ابتدایخلقتاز کهدر برکاتی خودونسلخودرااز
گرخدادر هستند،ودرهرجنبهازوجودشاندچارفسادوتباهیمیباشند)جسمی،روحی،ارادی،عاطفی،روحانی.(ا
نهایتبیچونوچرامحکومبهمرگمیباشد.نیازاصلیهمۀانسانهاایناست رحمتخودپادرمیانینکند،انساندر
کنونجملگیزیرغضبقدوسوعادالنهاشقراردارند.تنهاامیدهمۀانسانهاایناست کها کهباخداییمصالحهنمایند
کهمیتواندمارانجات کههیچکسهرگزالیقشنمیباشد.تنهاخدااست گردد،محبتی کهمحبتخداشاملحالشان

بخشد،ومارادوبارهبهحضورخویشبازگرداند.

۵. نقشۀ خدا
گناهکارانمجرمراازهرزبانوقوموقبیلهوملت ازلدرفیضخویشمقررنمودتاجمعیتیعظیماز کهخدااز یم ماباوردار
کهمحضفیضبه نجاتبخشد.اوبهاینمنظور،ایشانراازپیششناخت،وازپیشبرگزید.ماباورداریمخداآنانیرا
نیزایشانراجاللخواهدداد؛واینهمهرابرایستایش عیسیایمانمیآورند،عادلمیشماردوتقدیسمینماید؛ویکروز
که فیضپرجاللشبهانجامخواهدرساند.خدادرمحبتخویشبههمۀمردمانحکممینماید،وبهآنهاالتماسمیکند
کهایشانرابرگزیدهومقررنمودهتامسیح گسترده کنندوایمانبیاورند.خداچترمحبتنجاتبخشخودرابرآنانی توبه

منجیشانباشد.
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۶. انجیل
خدا قدرت انجیل گرچه ا میباشد. خدا حکمت خودش همانا که است مسیح عیسی مژدۀ انجیل، که یم دار باور ما
استبراینجاتیافتگان،امادرچشمجهانحماقِتمحضاست.اینخبرخوش،ازشناختمسیحسخنمیگوید،
گرمرگو گرمسیحموعظهنشود،موعظۀانجیلمعناندارد؛وا صلیبمحوراست،وبررستاخیزمسیحمتمرکزمیباشد:ا
کهمسیحبرای رستاخیزمسیحموضوعاصلینباشد،یعنیمسیحاصیلوواقعیموعظهنمیشود)پیغامانجیلایناست
کتابمقدساست)مرگورستاخیزمسیحمطابق گناهانماجانداد...]و[ازمردگانبرخاست.(اینخبرخوشبرمبنای
گناهانما کالمخدااست.(اینخبرخوش،یکآموزۀالهیاتیاست،وموجبآمرزشورستگاریمیباشد)مسیحبرای با
گرآنرویدادهاینجاتبخشاتفاقنیفتادند،پسایمان جاندادتاماراباخداآشتیدهد.(اینخبرخوش،تاریخیاست)ا
مابیارزشاست،ماهنوزدرگناهانمانبهسرمیبریم،وازهمۀانسانهایدیگربدبختتریم.(اینخبرخوش،اعتباررسوالن
کهشاهدانآنرویدادهاینجاتبخشبودند، مسیحرابرخوددارد)پیغامانجیلبهرسوالنسپردهشد،وبهوسیلۀایشان
کسی کاماًلشخصیاست)وقتیپیغامانجیلبهاشخاصبشارتدادهمیشود،هر بشارتدادهشد.(اینخبرخوش،

شخصًاآنرامیشنود،بهآنایمانمیآورد،محکمبهآنمیچسبد،ورستگارمیگردد(.

۷. فدیۀ مسیح
کلمهجسم گشت: انسان او  از بهخاطراطاعت و بهپدرشداشت، که بهخاطرمحبتی ابدِیخدا کهپسر یم باوردار ما
کامل؛یکشخصبادوذات.نطفۀعیسیآنماشیحموعوداسراییلبهقدرتمعجزهآسای کاملوانسان گردید،خدای
کرد،آیات گناهزندگی کمالمطیعپدرآسمانیاشبود،بدون کرهتولدیافت.اوتمامو گرفت،وازمریمبا روحالقدسشکل
گشت،روزسومباپیکرجسمانیازمردگانبرخاست،وبه ومعجزاتبهانجامرساند،بهحکمپنطیسپیالطسمصلوب
 کمیتخدادر کهپادشاهومیانجیاست،دردستراستخدایپدرنشسته،وتمامیاقتداروحا آسمانصعودنمود.او
کهعیسیمسیحباجسمپوشیدن، یم کاهناعظمماوشفیععادلمااست.ماباوردار آِناواست.او آسمانوبرزمیناز
گردیم:اوبرروی اوعدالتخدا کردتامادر گشت.عیسیچنین زندگی،مرگ،رستاخیز،وصعودشنمایندهوجانشینما
گناهانما،همۀایماندارانراباخدا کاملجریمۀ گناهراازمیانبرداشت،غضبخدارافرونشاند،وبابرپرداخت صلیب
بهاثباترسید.اوقدرتمرگرادرهمشکست،وشیطان آشتیداد.حقانیتمسیحعیسیبارستاخیزشازجانبپدر
کهقباًلبرمرگقدرتداشت،مغلوبنمود،وحیاتجاودانیرابرایجمیعقومشبهارمغانآورد.عیسیباصعودش را
که یم کهتاابدبااوباشیم.ماباوردار گشته،ومکانیرابرایمامهیانموده بهآسماندرمقامخداوندبرایهمیشهسرافراز
کهبداننجاتیابیم.چونخداحقیران درهیچکسدیگریرستگاریوجودندارد،زیرانامدیگریزیرآسماندادهنشده
کسی کهخودرا کههیچبهحسابمیآمدند)تاآنهایی کسانیرابرگزید اینجهانرابرگزید،چونمطرودانرابرگزید،چون
بیندازد(،پسهیچانسانینمیتواندهرگزدرحضورخدافخربفروشد.مسیحعیسیبرایما اعتبار بهحسابمیآورنداز

گشت؛یعنیعدالتما،قدوسیتما،وفدیۀما. حکمتخدا
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گناهکاران ۸. عادل شمردگی 
قربانی با او نمود. پرداخت کامل طور به را عادلشمردهشدگان بدهیجمیع مرگش و اطاعت با مسیح که یم دار باور ما
کاماًل، گرفت،وعدالتخدارابهنیابتازما آِنمابود،ازجانبمابردوش گناهانماناز کهبهخاطر شدنشمجازاتیرا
برآوردهساخت، کاملش بااطاعت را مامطالباتمنصفانۀخدا از نیابت به او نمود. اجرا بهمناسبترینشکل و واقعًا،
کهبرایپذیرفتهشدنبهحضورخدا گذاشتهمیشود کسانی کاملفقطبهوسیلۀایمانبهحسابهمۀ کهآناطاعِت چرا
کردومجازاتشد، کرد،ومسیحبهجایمااطاعت فقطوفقطبهمسیحتوکلمیکنند.چونپدرمسیحرابرایمافدا
کاریبرایمابهایینداشتوبهخاطرلیاقتوشایستگیما گذاشتهشد،واینفدا واطاعتومجازاتشبهحسابما
کاماًلفیضرایگاناست.اینهمهمحِضفیضاستتاعدالتبیچونوچرایخدا نتیجهاینعادلشمردگی نبود،در
کهغیرتبرایاطاعتشخصی،واطاعِت یم گناهکارانجاللیابد.ماباوردار وفیضدولتمندشدرعادلشمردهشدِن

اینعادلشمردگِیرایگانسرچشمهمیگیرد. کلیسااز دستهجمعیمادر

۹. قدرت روح القدس
گشتهاست،به کتابمقدسبهآنشهادتمیدهد،وبهوسیلۀعیسیمسیحتضمین کهسراسر یمایننجات ماباوردار
وپسرفرستادهشد،خداوندعیسیمسیحرا کهازجانبپدر قدرتروحالقدسشاملحالقومخدامیگردد.روحالقدس
باایماندارانخواهدبود.روحالقدسجهانرابه ایمانداران،و جاللمیدهد؛ودرمقامآنشفیعوتسلیدهندۀدیگر،در
گناهکارانمردهرابهلحاظروحانیتولددوباره کارقدرتمندومعجزهآسایخود، گناهوعدالتوداوریملزممیکند،وبا
باخداوندعیسی و گناهکاراندرروحالقدستعمیدمییابند، آورند. ایمان و کنند توبه تا رابیدارمیکند آنها میبخشد،
درحضورخداعادلشمرده بهعیسیمسیح ایمانمطلق ازطریق فقط و فیض با فقط که گونهای به متحدمیگردند،
بامعاونتروحالقدسدوبارهجانمیگیرند،تقدیسمیشوند،وجزوخانوادۀالهیمیگردند.ایشان ایمانداران میشوند.
کمیتخداازعطایایروحانیبهرهمندمیگردند.روحالقدسبیعانۀآنمیراِثموعوداست. شریکذاتالهیشده،وباحا
کنمیباشد،ایشانراهدایتوراهنماییومجهزنموده،آنهارابیداریروحانی ایماندارانسا روحالقدسدرعصرحاضردر

کنندوخدمتنمایند. وقوتمیبخشدتابهشباهتمسیحزندگی

۱۰. ملکوت خدا
کهبهفیضخداوازطریقایمانبهمسیحواتحادبااو،وبهواسطۀتولدتازهیافتنبهقوتروحالقدس یمآنانی  ماایماندار
برکاتاینعهدتازهمسرورخواهندبود:آمرزشگناهان،تبدیلوتحول نجاتیافتهاند،بهملکوتخداداخلمیشوند،ودر
اواطاعتنمایند،وچشمانتظارآن واشتیاقیایجادمیکندتاخداراجاللدهند،بهاوتوکلکنند،از ایشانشور درونیکهدر
گواهحتمیوقطعیاینفیضنجاتبخشمیباشد.ایمانداران آیندهمکشوفخواهدشد.اعمالنیک، کهدر جاللیباشند
گردند.مابایدبرای گزینند،ونبایدبادنیایکی کهنمکجهانِدرحالزوال،ونورجهاِنغرقدرظلمتند،نبایدگوشۀعزلت
کههمۀافتخاراتامتهابایدبهخداتقدیمشوند.چونشهروندانملکوتخداهستیم، رفاهوآسایششهرمانبکوشیم،چرا
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یم،وبههمهنیکوییورزیم، کیست،بایدهمسایهمانرامثلخودماندوستبدار آِن بادرکاینکهاینخلقتونظمشاز
کاماًلمکشوفنگشته کهجزوخانوادۀالهیمیباشند.ملکوتخدادرحالحاضربرقراراست،اماهنوز کسانی بهویژهبه
کلخلقتشرانجاتبخشد.ملکوتخداباقدرتیشدید کمیتشاینجهانراادارهمیکندتاسرانجام است.خدادرحا
کردهوایمانمیآورند،خداایشانراازآن کهانسانهاتوبه پیشمیرود،وملکوتظلمانیشیطانرابهیغمامیبرد.هنگامی
انسانهابهوجودخواهدآمد نوبنامیسازد.بهاینترتیب،جماعتیتازهاز ملکوتمیرهاند،تولددوبارهمیبخشد،وآنهارااز

کمیتخدازیستمینمایند. اقتداروحا کهدر

۱۱. قوم تازۀ خدا
کنونبامسیحدرجایهای کنونبهاورشلیمآسمانیراهیافته،وهما کهباایشانعهدتازهبسته،هما یمقومخدا ماباوردار
اینکلیسایجهانیمیباشند.بنابراین، آنهااست،نمودار آسمانینشستهاند.کلیساهایمحلیکهمسیحیگانهَسروَسرور
بهحسابمیآید. زیربنایحقیقت و وستون زنده، اهلبیتخدا،جماعتخدای کلیسا، واقع  در هرجماعتمحلی
کلیسامتعهدنموده کلیسابدنمسیحاست،مردمکچشماواست،وبردستانشحکشدهاست.مسیحخودراتاابدبه
کلیسارامتمایزمیسازند:پیغامانجیلش،آیینپاکومقدسش،نظموانضباطوتأدیبوتوبیخش، است.اینویژگیها
مأموریتعظیمش،وباالترازهمه،محبتشبرایخدا،ومحبتاعضایشبهیکدیگروبهجهانیان.نکتۀبسیارمهماینجا
اینابعادرا کههیچیکاز کهماعزیزمیداریمش،همابعادشخصیدارد،وهمعمومی.بدیهیاست کهاینانجیل است
گرفت.مسیحعیسیصلحوآرامشمااست:اونهتنهاماراباخداصلحداد،بلکهانسانهایغریبهرانیزباهم نبایدنادیده
کهبااودرصلحباشند،ودریکبدنهمیهودیانو کهانسانهایتازهایرادرخودشبیافریند آشنانمود.هدفخدااینبود
همغیریهودیانراباخداآشتیدهد.اوایندشمنیوخصومترابهواسطۀصلیبازمیانبرداشت.وقتیاعضایکلیسابه
که کلیسامیتواندنمادجهاننوینیباشد جایتمرکزبرخویشتن،وقفخدمتبهیکدیگروهمسایگانشانهستند،آنگاه
اینجهانخواهد کلیسامحلسکونتروحخدادریکجماعتاست،وهموارهشاهدخدادر آیندهبنامیسازد. خدادر

بود.

۱۲. تعمید در آب، و عشای رّبانی
کهخداوندعیسیشخصًاآیینتعمیددرآب،وعشایرّبانیرابنانهاد.تعمیددرآبنشانۀقدمنهادنبهعهد یم ماباوردار
جدیداست،وعشایرّبانیتجدیداینعهدبهطورپیوستهاست.اینهردوآیین،قولوعهدوپیمانخدابامااست.
ابزارهایفیضمیباشند.مابابهجایآوردنایندوآیین،درحضورهمگان کهازجانبخدامقررشدند،از ایندوآیین
یمکهمطیعمسیحمیباشیمکهمصلوبگشتوازمردگانبرخاست.مادرحضورهمگاناعالممیکنیمکه سوگندمیخور

بازگشتمسیح،وبهفرجامرسیدنهمهچیزمیباشیم. چشمانتظار
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۱۳. بازسازی همه چیز
 کهخداوندمانعیسیمسیحشخصًابابدنجسمانیوپرجالل،همراهبافرشتگانمقدسشبازمیگرددتاداور یم ماباوردار
ازمردگانقیام باپیکرجسمانی کههمعادالنوهمشریران یم برقرارسازد.ماباوردار را نهاییهمگانباشد،وملکوتش
کاملتاابددرجهنم گردند،ودرهشیاری کهخداوندمانتعلیمداد،شریرانزندهمیشوندتاداوری کرد:همانطور خواهند
کهمنزلگاهعدالتاست،تاابد بّره،درآسمانجدیدوزمینجدید مجازاتشوند؛وعادالندرحضورآنتختنشینو
کلیسابهخاطراطاعتورنجوعذابوپیروزیمسیح،درحضورخداپاکوبیعیبحاضرخواهد آنروز، برکتیابند.در
کلخواهدبود،وقومش کلدر گناهمعدومخواهدشد،وتأثیراتمصیبتبارشبرایهمیشهازبینخواهدرفت.خدا بود.

گشته،وهمهچیزبرایستایشفیضپرجاللشخواهدبود. شیفتۀقدوسیتوصفناپذیرخدا
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اینبخشبهاینمهم آنچهازنظرمیگذرانید،اعتقادنامۀالهیاتیمانیست)بهبخشاعتقادنامهالهیاتیمراجعهنمایید.(در
یم،وباارتباطمتقابلبافرهنگ کهبهآناعتقاددار کتابمقدسوالهیاتی کهچگونهمیتوانیمباامینماندنبه یم میپرداز

غالببرجامعه،بهخدمتروحانیبپردازیم.

که بر فرهنگ غالب است، پاسخ دهیم؟ )مبحث معرفت شناسی( یک( چگونه باید به بحران حقیقت 
واقعوجود کهحقیقتدر بودند آغازدورانمعروفبه»عصرروشنگری«بهمدتچندصدسالهمهقاطعانهبراینباور از
یادیباواقعیتهمخوانی کلماتبیانمیگرددوبهمیزانز کهبا دارد،ومیتوانبهحقیقتدستیافت؛یعنیحقیقتی
کمکیمیتواندبهحقیقتعینیدستیابد.اماایناواخر، کهعقلانسانبهتنهاییوبدونهیچ دارد.اعتقادبراینبود
کهمانمیتوانیمبهمعنایواقعبینانهبهمعرفتبرسیم، مکتبُپستمدرنیسمبایکسریفرضیاتچنیناستداللمیکند
روابط و زبان، محدودیتهای فرهنگی، پیشداوریهای احساساتمان، شخصیمان، عالیق و تجربیات به توجه با بلکه
وتکبر اجتماعیمیتوانیمحقیقتراتعبیروتفسیرنماییم.بهاعتقادُپستمدرنیسم،ادعایشناختحقیقتنشانۀغرور
است،وقطعًاباعثجنگوجدالمیانجوامعیمیگرددکهدرموردحقیقتهمعقیدهنیستند.بنابرباورُپستمدرنیسم،
وتکبرباشد.البتهاینادعایُپست اینعصرجدیدمیتواندهمینغرور ناعدالتیهاوجنگهادر باعثوبانیبسیاریاز
کهبهجایمدعیحقیقتبودن،میتوانبافروتنیبه مدرنخطرناکاست:اینمکتبباجاروجنجالفریادسرمیدهد
که گرفتارمیشود باتالقی در سازشومداراتنداد،وبهجایمنحصرگراییمیتوانَتکثرگرابود.فلسفۀَتکثرگراییمعمواًل
بهمقدسانسپردهشد.«این کهیکبار دیگرپایهواساسمحکمواستواریبرایاینحقیقتباقینمیگذارد:»آنایمانی
طرزفکرکهحقیقتباواقعیتهمخوانیدارد،دیگرامروزهجایگاهیندارد.امروزهحقیقتصرفًابراساسیکسریذهنیات

کماست،چگونهپاسخمیدهیم؟ کهبرفرهنگمانحا وفرضیاتشکلمیگیرد.حالمابهاینبحرانحقیقت

1 کالمرابهرسوالنو. که کهحقیقتباواقعیتهمخوانیدارد.ماباورداریمهمانروحالقدس مامعترفیم
کهاز کتابمقدسرا کهدرتصویرخداآفریدهشدهایم،بتوانیم کناستتاما مانیزسا انبیاالهامنمود،در
کتابمقدس کهحقایق گشته،بپذیریموآنرادرکنماییم؛وبهاینمهمپیببریم جانبخدامکشوف
کالم و گفتار که کتابمقدسدقیقًابهایندلیلحقیقتند کالممکتوبدر باواقعیتهمخوانیدارند.
گاهیماازآنحقایق)وحتیتوانایی گرشناختوآ خدامیباشند،وباواقعیتهمخوانیدارند،حتیا
اینکهمیتوان به اعتقاد با روشنگری« آن»عصر نباشد. کامل بهدیگران(صرفًا آنحقایق اثبات  در ما
که ایناحتمال بهحقیقتعینیدستیافت،ازعقلوِخَردانسانیکبتساخت.حالآنکهانکار
کهباواقعیت کهنمیشودبهحقیقتیرسید میتوانبهحقیقتعینیدستیافت،بهاینمعنانیست
گرهرگزنتوانیمبهطورعینیوملموسبهچنینحقیقتیدستیابیم. عینیمطابقتداشتهباشد.حتیا

دیدگاه الهیاتی برای خدمت روحانی   
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2 . از مجموعهای کتابمقدس کل که یم دار باور ما است. گویایحقیقت کتابمقدس که معترفیم ما
آنکههمۀایناصلیات،حقیقت گویاییکاصلمیباشد.حال اصلیاتاست؛یعنیسطرسطرآن
گزارهها کتابمقدسصرفًادریکسریاصلیاتیا محضبوده،ومعتبروموثقمیباشند.اماحقیقت
این گرچه ا میکند. بیان نیز تمثیل و وحکایت باشعر را منظورخود کتابمقدس نمیشود. خالصه
روایاتوحکایاتمستقیمًااصلهایالهیاتیوتعلیمیرابیاننمیکنند،اماارادهواندیشۀخدارابرایما

مکشوفمیسازندتابهاینشکل،مارابهشباهتخداتبدیلسازند.

3 همخوانی. الهیاتی لحاظ به فقط حقیقت این دارد. همخوانی خدا حیات با حقیقت که معترفیم ما
نیست اینگونه است. گرفته پیمانشکل و عهد اساس بر که میگوید رابطهایسخن  از بلکه ندارد،
آن با را زندگیخود باید بلکه باشیم، کتابمقدسفقطیکسریاطالعاتداشته کهدربارۀمکاشفۀ
این به بهماحکمتبخشد؛ که ایناست کتابمقدس )تثنیه29:29(.هدف دانستههاشکلدهیم
معناکهزندگیایبهماعطانمایدکهکاماًلتسلیمحقیقتخداباشد.بنابراین،حقیقتیکهماهنگیو
سازگاریمیانکلزندگیماودلخداوگفتارخداوکارهایخدااستکهبهواسطۀکالموروحخداابراز
گزارهبیانمیکند، کتابمقدسحقیقتشراازطریقیکسریاصلو که گرفتناینامر میگردد.نادیده
گرحقیقترا کاماًلناتوانمیسازد.حالآنکها مارادرحفظانجیلودفاعازآن،وتوضیحوتفسیرش
که کهبایدقدرداناینحقیقتباشیم کنیم،نمیتوانیمآنطور گزارهمحدود فقطبهیکسریاصلو
کتابمقدسنگاه اینجنبهبهحقیقت گرفقطاز پسرمجسمخدایگانهراهوراستیوحیاتاست.ا
برقراریارتباطرانادیده کنیم،قدرتداستانگوییانجیل،وحقیقتبودنوحیاتداشتن،ونقشآندر

کهباذاتخداهمخوانیدارد. کهحقیقْتزندهاست،واینزندهبودنبهراستی میگیریم؛چرا

4 ایندیدگاهدربارۀحقیقت،چگونهماراشکلمیدهد؟.
 باور را معتدل مطابقِت و همخوانی یک واقعیت، با حقیقت همخوانی نظریۀ با رابطه  در ما الف.
کمتری یم.البتهنسبتبهدیدگاهمسیحیانانجیلِیقدیمی،ایندیدگاِهمعتدلباتعصب دار
کهمعتقداستحقیقتصرفًازبانشیوا بهحقیقتنگاهمیکند.ماایندیدگاهراردمیکنیم
یاجماعتخاصمیباشد.بااینحال، کهمتعلقبهیکباور ورساوبیتناقِضدرونیاست
نهایتفروتنیباشد،بهایناصلمعتقدمیباشیم:»فقط ماباامیدبهاینکهآنچهمیگوییمدر

کتابمقدس«.

کهصرفًابایدآن گزارهبیانمیشود،امامقولهاینیست گرچهحقیقتازطریقیکسریاصلو ا ب.
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راباورداشتهباشیم،بلکهبایدآنرادرعبادتوپرستشپذیراشویم،وآنرابادرایتوحکمت
کمکمیکند.ما کالمخدا گردسازیوموعظۀ بریم.اینتوازن،بهدرکماازشا کار درعملبه
یم.امااینراهممیدانیم واشتیاقیرابرایآموزههاوتعالیمصحیحبهوجودآور میخواهیمشور
که کلیدرشدروحانینیست.یکمسیحیتنهازمانیرشدمیکند کهتبادلاطالعاِتصرف،
معنی این به گیرد؛ درجمعمسیحیانشکل اومیطلبد،  از کالمخدا آنچه با زندگیاش کل
ودرجمع نماید، رّبانیشرکت وعشای تعمیددرآب آیین  نماید،در کند،مشارکت کهدعا

گوشسپارد. کالمخدا ایماندارانبهموعظۀ

هرچندهمشناختومعرفتماازحقیقتخدادقیقوبیعیبباشد،اماشناختومعرفتی ج.
یمکهآنچهکالمخدابهمامیگوید،حقیقتاست)لوقا4:1(.به نسبیاست.بااینحال،یقیندار
کامل،واعتقادراسخمیپذیریم)اولتسالونیکیان کهماانجیلرابایقین قدرتروحالقدساست

.)5:1

کالم خدا( کتاب مقدس را مطالعه نماییم؟ )مبحث تفسیر  دو( چگونه باید 
1 کههمانا. کتابمقدس کلی کههمخطاصلیوطرح کتابمقدسرابهموازاتبخوانید.بهاینمعنا کل

نقشۀخدابرایرستگاریبشراسترادرنظرداشتهباشید)لوقا44:24(،وهمموضوعاتودرونمایههای
الهام که کتابمقدس از تاریخ،ودرهرجزء  از را)عهد،پادشاهی،معبد(.درهرعرصه کتابمقدس
الهیاست،اینخطاصلیودرونمایههابهچشممیآیند،ونقطۀعطفشانعیسیمسیحاست.بااین
چشمانداز،انجیلشاملآفرینشانسان،سقوطانسان،رستگاریانسان،وبازسازیخلقتخواهدبود.
اینچشمانداز،هدفازنجاتورستگاریانسان؛یعنیخلقتجهانینوینمشهوداست.همانگونه در
انجام به را ابدیاش و نیکو الهیاشاهداف تدبیرومشّیت اعتقادنامهعنوانشد)1(]خدا[در کهدر
کند،وخلقتسقوطکردهاشرابازسازینمایدبرایستایش میرساندتاقومیرابرایخودشبازخرید

فیضپرجاللش.

2 که. کهاعالنات،احکاموفرامین،وعدهها،وحقایقی کتابمقدسرامتقاطعبخوانید.بهاینمعنا کل
از وجامع دقیق درکی به تا آخر( زمانهای مسیحشناسی، )الهیات، کنید دستهبندی را میکند اعالم
چشمانداز، این  در .)47-46:24 )لوقا یابید در را کتابمقدس کالم جاِن و برسید، خدا کالم تعالیم
یعنی انسان؛ اینچشمانداز،عامالنرستگاری  در ایمانمیگردد. و گناه،مسیح، انجیلشاملخدا،
ایمانآوردنبهاومشهوداست.همانگونه کهمسیحبهجانشینِیماانجامداد،ومسوولیتمادر کاری
گردیم. اوعدالتخدا اعتقادنامهعنوانشد)7(عیسیمسیحنمایندهوجانشینماگشتتامادر کهدر
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3 کتابمقدس،چگونهماراشکلمیدهد؟. اینشیوۀمطالعۀ
امروزهبسیاری)البتهنههمه(کهکتابمقدسرابهموازاتمطالعهمیکنند،بیشتربرجنبههای الف.
کاری، وفدا ایندیدگاه،صلیبدراصلبهیکالگویایثار گناهونجاتتمرکزدارند.از جمعِی
وغلبهبرقدرتهایدنیویتبدیلمیشودتااینکهعاملیباشدبرایفرونشاندنغضبخدا،و
 یادیبهقانونمدار کهاینروشمیتواندتاحدودز گناهانما.جالباست جانشینشدنبرای
کهبهواسطۀپیغامفیض،شخصًا بودنسوقیابد.ایندیدگاهبهجایاینکهانسانهارافراخواند
گروههاوسازمانهایمسیحی،درطرح آنهامیخواهدباعضویتدر کنندوایمانآورند،از توبه
آنچهخدابرای کنند،ودر کهبرایپیشبردملکوتخدادرجریاناست،شرکت وبرنامههایی
کهمسیحیتیکطریق کیدبرایندارد آزادیجهانانجاممیدهد،سهیمشوند.ایندیدگاهتأ
کهدرمسیحدرحضورخدا،وازطریقخون زندگیاست؛وبدینترتیب،ازاهمیتجایگاهی
کمترمورد اینعدمتوازن،آنچه کاستهمیشود.در یم، مسیحوایمانشخصیبهدستمیآور
همچنین و تفسیری، موعظۀ و مسیحی دفاعیات و است دادن بشارت میگیرد، قرار توجه

نشانههایتولدتازه،واهمیتآن.

به را کتابمقدس تمایلداشتند آنها( نههمۀ )البته انجیلِیقدیمی ازسویدیگر،مسیحیان ب.
گرایشیافتهبودند،وتقریبًا نتیجه،بیشتربهسمتفردگرایی صورتمتقاطعمطالعهنمایند.در
گرچهموعظههایایشانتفسیری فقطبرایماِنشخصی،وایمنبودِنراهبهشتتمرکزداشتند.ا
که کیدمیکردند براینحقیقتتأ کمتر کشیدهمیشد،و گاهیبهسمتاخالقمداری بود،
 کتابمقدسمیباشد.در کلدرونمایههای کهاوبهانجامرساند،نقطۀعطف کاری مسیحو
کیدنمیگشت اینعدمتوازن،براهمیترحموانصافبهتهیدستانوستمدیدگانیااصاًلتأ
ایندیدگاه،برایهنروعرضۀمحصوالتفرهنگی،یاداد یااشارهایجزییمیشد.همچنیندر

کهخداراجاللمیدهند،جایگاهیوجودنداشت. اینقبیل وستدوفعالیتهاییاز

امروزهبسیاری گرچه باهمتناقضدارند.ا کتابمقدس کهایندوشیوۀمطالعۀ یم ندار باور ما ج.
کههردوشیوه یم سعیمیکنندایندوشیوهرابهاصطالحبهجانهمبیندازند،ولیماباوردار
کهبا برایدرکمعناومفهومانجیل،الزموضروریمیباشند.انجیلاعالماینحقیقتاست
کل مرگورستاخیزعیسیمسیح،خدابهخاطرفیضخودباانسانهاآشتینموده،وبافیضخود

جهانرابرایجاللخویشبازسازیخواهدنمود.



14

کنیم؟ )مبحث سازگاری با فرهنگ( سه( چگونه باید با فرهنگ پیرامونمان ارتباط برقرار 
1 ناهمسوبافرهنگپیشرویم.مامیخواهیمکلیساییباشیمکهنهتنهامسیحیانرادرزندگیروحانیشان.

زندگی نموده، روحشخلق و کالم با کهخدا درجامعهای تا رساند یاری آنها به بلکه کند، پشتیبانی
سالمیداشتهباشند.

2 برایسعادتورفاههمگانیدستبهکارشویم.فقطکافینیستکهکلیساباارزشهایغالببرفرهنگ.
پایهو ناهمسوباشد.مابایدبرایسعادتورفاههمگانی،ناهمسوبافرهنگپیشرویم.مامیخواهیماز
کهآنتمایزراحفظمیکنیم،بایدایثارگرانه اساسازفرهنگپیرامونمانمتمایزباشیم،ودرهمانحال
ایندنیاتالش کنونبرایرونقوشکوفاییانسانهادر همسایهمانوحتیدشمنمانراخدمتکنیم.بایدا
ازتکاپوبرایسعادتابدیشاننیزبازنایستیم.بنابراین،جلساتپرستشدستهجمعیمادر کنیم،و
کلیسانیست.مامیخواهیموقتیبرایآرامشوامنیتو کلیساتنهاوسیلۀارتباطماباجهانخارجاز
کالممانوچهبارفتارمانبهآنها رفاههمسایهمانتالشمیکنیم،باآنهامعاشرتداشتهباشیم،وچهبا
کمکمیکنیم، ونمکجهانخواهیمبود)بهبقاوبهبوداینزندگی گرچنینباشیم،نور کنیم.ا محبت
تبعید کهیهودیاندر وباشیوۀزندگیمانجاللخدارابهدنیانشانمیدهیم؛متی13:5-16(.همانطور
بایدخواستارصلحوسالمتیباِبلمیبودند،وبرایرفاهوآسایشایشانتالشمیکردند)ارمیا7:29(،
تبعیدمیباشند)اولپطرس1:1؛یعقوب1:1(.شهروندانشهرخدابایدتاجایی مسیحیاننیزقومخدادر
کهمیتوانندبهترینشهروندانشهردنیویشانباشند)ارمیا4:29-7(.مانسبتبهتأثیراتفرهنگینه
کهجانشرابرای کسیهستیم کهمیدانیموقتیپیروآن خیلیخوشبینهستیم،نهخیلیبدبین؛چرا
اماننیستیم)اول آزاروجفادر باشیم،امااز کهدرجامعهتأثیرگذار کرد،مانیزهرچندهم دشمنانشفدا

پطرس12:2(.

3 اینارتباطبافرهنگ،چگونهماراشکلمیدهد؟.
کهمسیحیتبههرحالتاحدودیتحتتأثیرفرهنگقرارمیگیرد.چیزیبهنام یم ماباوردار الف.
آنقدر نمیخواهیم ماهرگز اما نداشتهاست. تاریخوجود  در وجهانشمول مسیحیتمطلق
میتوانیم پسچگونه اندازیم. بهخطر را انجیل حقایق که بگیریم قرار فرهنگمان تأثیر تحت

کنیم؟ تعادلمانراحفظ

بافرهنگ تئوری ودرقالبیک آزمایشی، بهشکل را انجیل مانمیتوانیم که ایناست پاسخ ب.
کنونیوابدیمردمناهمسوبافرهنگپیشرود، کلیسابخواهدبرایخیریت گر تطبیقدهیم.ا
کاماًلپسمیزندتنمیدهد؛ونهباغرقشدندرفرهنگ،با کهفرهنگرا نهبهشریعتگرایی
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بسزایی تأثیر بهقدرترسیدن،میتوانیم نه باشد کردن گرهدفخدمت ا آنسازشمیکند.
که عینحال در باشد، کنترلجامعه و رسیدن، قدرت به گرهدف ا اما یم. بگذار فرهنگ بر

میخواهیمبِتثروت،مقام،وقدرترابشکنیم،درهمۀآنهاغرقمیشویم.

با سازگاری در گر ا دارد. دست در را فرهنگ با مناسب و درست تطبیق کلید انجیلخودش ج.
کند.اینعدماطمیناِنمارابه کنیم،یعنیدلمانمیخواهدفرهنْگماراتأیید یادهروی فرهنگز
گرفتارشدهایم ایندام نباشیم،یعنیدر گربههیچعنوانبافرهنگسازگار انجیلنشانمیدهد.ا
کتابمقدس،وعدممحبتبه یم.اینعدمفروتنیبرمبنای کهفقطفرهنگخودمانراقبولدار

همسایهمانرانشانمیدهد.

چهار( انجیل به چه شکلی منحصر به فرد است؟
باسایر کتابمقدسی انجیل لبریزمیکند. ومالیمتوشهامت امید و فروتنی  از را بهشکلیبینظیر،مسیحیان انجیل
مذاهب،وهمچنینبابیدینبودنتفاوتیچشمگیردارد.مذاهببریکاصلبناشدهاند:»مناطاعتمیکنم،پسمورد
با انجیل بنابراین، بهخاطرمسیحپذیرفتهشدهام،پساطاعتمیکنم.« ایناست:»من انجیل اماقاعدۀ قبولهستم.«
مذهبودینستیزانتفاوتدارد.شمامیتوانیدبازیرپاگذاشتنشریعتخدابهاصطالحخداوندومنجیخودتانباشید.

ید،وبازهمخداوندومنجیخودتانباشید. همچنینمیتوانیدبهانگیزۀرستگارشدن،شریعترانگاهدار

یادیبهخودماندلگرمیبدهیم،وخودمانرانسنجیدهبزرگبپنداریم. دینستیزیوضدمذهببودنباعثمیشوندز
که کهمعیارهایاخالقیرابهانساننشانمیدهند گناهوتقصیرُخردمیکنند،چرا مذهبواخالقمداری،انسانرازیربار
کهدرمسیحهمعادلوبیگناه رعایتشانغیرممکناست.اماانجیلمارافروتنمیکند،ودرعینحالبهمانشانمیدهد
کههرگزتصورشراهمنمیکردیم،وهمآنقدر ومعیوبهستیم گناهکار گناهکار.ماهمزمانهمآنقدر هستیم،وهمهنوز

کههرگزحتیفکرشهمبهذهنمانخطورنمیکردتاایناندازهمقبولباشیم. بهمامحبتشده مقبولهستیموآنقدر

کهانسانهابه کلیباعثمیشوند ضدمذهببودن،انسانهاراخودخواهوفردگرامیسازد.مذهبواخالقمداریبهطور
افرادفکرمیکنندبهخاطراعمال یکدیگرفخربفروشند،وبهلحاظاعتقاداتشانخودراازدیگرانبرتربدانند)زیراایندستهاز
کهیکانسانبرایماجانداد،درحالی مذهبیشانبهرستگاریرسیدهاند.(حالآنکهانجیِلفیضبراینمهمتمرکزدارد
کهایمانداران کاریمیکند بینمیبرد،و کهماهنوزدشمنشبودیم.انجیِلفیض،فخرفروشِیمذهبیوخودخواهیرااز
بهانجیل،خدمتگذاردیگرانباشند:همبرایرفاهوآسایشانسانهاوبهویژهتهیدستانبکوشند،همبرایرستگاریابدی
ایشانلحظهایآراموقرارنداشتهباشند.انجیِلفیضمارابراینمیداردکهدیگرانرابدونتوجهبهلیاقتوشایستگیشان

کهمسیحماراخدمتنمود)مرقس45:10(. کنیم،درستهمانگونه خدمت
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وهراسان ترسان بهخاطرعواقباعمالشان یا انسانها تغییرمیدهد: را انسانها کنشهای وا و ُکنشها وبیمذهبی، مذهب
وتکبرمیشوند.انجیلانسانهارابهسویقدوسیتوخدمت هستند؛یابهخاطرتمایلبهخودبزرگپنداری،دچارغرور
کهبهجاللخدادارند،وبه نمودنسوقمیدهد.انسانهابهخاطراینفیضوجدوشادیمینمایند،وبهخاطرعشقی

گامبرمیدارند. سببخدابودِنخدادرمسیرقدوسیتوخدمت

پنج( خدمت انجیل محور چیست؟
اینقرارند: ویژگیهایاینخدمتاز

پرستش دسته جمعِی پرقدرت. ۱
کورکورانهبهیکرابطۀصمیمی انجیلرابطۀماراباخداتغییرمیدهد.ماراازخصومتباخداواطاعت
وپرجنبوجوشدراصلدرپرستشودعای اینرو،خدمتانجیلمحور ومسّرتبخشمیرساند.از
رابطهباارزشوزیباییخدابهادراک پرحرارتخالصهمیشود.درپرستشدستهجمعی،قومخدادر
بهشکلی را ارزشخدا نتیجه،  در دگرگونمیسازد. را زندگیشان که بینشخاصیدستمییابند و
کالمخدا دستهجمعی،خدمت پرستش بنیاد و اساس میدارند. ابراز است، او برازندۀ و شایسته که
میباشد.موعظۀکالمخدابایدتفسیریباشد)بهاینمعنیکهآیاتکالمخداتوضیحدادهشوندوتفسیر
باشد)تمامموضوعاتودرونمایههایکتابمقدس گردند.(همچنینموعظۀکالمخدابایدمسیحمحور
داد،ختم انجام انسانها رستگاری و نجات برای که کاری و مسیح به که دادهشوند گونهایشرح به
شوند.(البتههدفنهاییفقطایننیستکهکالمخداتعلیمدادهشودتابهدانشومعلوماتایمانداران
آورد،وایشانرا کالمرابرایپرستشجمعیوفردیبهشور کهشنوندگاِن بیفزاید.هدفنهاییایناست

قوتبخشدتاارادۀخدارابهجاآورند.

بشارت ثمربخش. ۲
ازمخالفانشان که رادردامانخودپرورشمیدهد انسانهایی )برخالفاخالقگرایاِنمذهبی( انجیل
کهباخوشرویی، کسانیباشد کهواقعًاانجیلمحوراست،بایدمملواز کلیسایی نتیجه، ندارند.در عار
کلیسا که کارنجاتبخشاوپیوندمیدهند.رویایماایناست امیدهاوآرمانهایانسانهارابهمسیحو
کمسواد،مردوزن،پیروجوان، ایماندارانبازمینههایمختلفببینیم:فقیروغنی،باسوادو رامملواز
ُپستمدرن،هم انسانهایضدمذهب،هم بتوانیمهم امیدوارم ما نژاد. و قوم هر از و متأهل، و مجرد
گیراییوجذابیتش،و بهسبب کلیسایانجیلمحور کنیم. کلیساجذب مذهبی،وهمسّنتگرارابه
کردهوآن کاو کندو کهمیخواهندمسیحیترا بهخاطرفروتنِیاعضایشبایدشاهدورودافرادیباشد
کلیسانبایدصرفًابهایشانحس کلیسابایدبهصدهاروشبهاینافرادخوشآمدبگوید. رادرکنمایند.
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کهپیغامانجیلرابرایآنهاقابلدرکنماید.عالوهبراینها، خوبیدهد،بلکههمۀتالششبایداینباشد
کلیسا پایهگذاری که چرا دارند، تازه کلیساهای پایهگذاری برای یادی ز تمایل انجیلمحور کلیساهای

یکیازثمربخشترینوسیلههایبشارتاست.

جامعۀ ناهمسو با فرهنگ. ۳
داشته تفاهم و توافق یکدیگر با نمیتوانستند که انسانهایی میبرد، بین  از را  غرور و ترس انجیل چون
کسی بیایند.چونانجیلتوجهمارابه کنار کلیسابهتفاهمبرسندوبهاصطالحباهم باشند،بایددر
آنهاازخودخواهی کهدر نتیجهرابطههاییایجادمیکند کهبرایدشمنانشجانداد،در جلبمیکند
را ما انجیل رامیزند.چون اول بودنحرف وخادم کردن بلکهخدمت نیست، وخودپسندیخبری
و نظم وهم بااحساسمسوولیتهمراهاست، قومخداهم زندگی فرامیخواند، وقدوسیت کی پا به
 از که رامیپروراند انسانهایی  از بنابراین،انجیلجماعتی اینهاهمهدرمحبتریشهدارد. و انضباط؛
اساسوبنیانباهرجماعتدیگریتفاوتدارند.جامعۀغیرمذهبیازمسایلجنسییکبتساخته
اینبتپرستیبپرهیزد،واز رابطهبامسایلجنسیاز کهدر کلیسابایدمراقبباشد نتیجه، است.در
کلیسا نماید. دوری است، سنّتی جوامع گریبانگیر مسایلجنسی مورد در که هراسی از دیگر، سوی
کدامنی کهعفتوپا کهآنقدردرعمل،اعضایشرامحبتمیکندوبهفکرآنهااست اجتماعیاست
کهدرمطابقتازمعیارهایانجیلازبدنهایخود کلیسابهاعضایشمیآموزد آنقابلدرکاست. در
رابطۀجنسیخارجازچارچوبازدواج)یعنیرابطۀزناشوییمیانیکمردویکزن( کنند.از مراقبت
رابطه  کلیسادر باشند.  اینخویشتنداریمسرور  از و نمایند، راحفظ کدامنِیخویشتن پا کنند، پرهیز
باید کلیسا نماید. کید تأ ازدواجمیانیکمردویکزن بودِن وپسندیده نیکو بر باید کانونخانواده با
کهمحبتیمبنیبرعهدوپیماناست،درطولزندگی زنوشوهررافراخواندتاباتأملدرمحبتخدا
را اینشکل،خدا به و تعلیمدهند؛ فرزندانشان به را وطریقهایخدا بمانند،  وفادار بههم مشترکشان
کیدمیورزدتاچهبرایمدتیمشخص، کلیسابرپسندیدهبودِنخدمتمجرداننیزتأ خدمتنمایند.
چهبرایهمۀعمرشانخادممسیحباشند.کلیسابایدباشفّقتودلسوزیمثلیکخانوادهدرکنارهمۀ
رابطهبامسایلمالی کلیسادر کهبامشکالتجنسیدستوپنجهنرممیکنند.اعضای کسانیبایستد
رفعنیازهاییکدیگربکوشندتاهیچکسمحتاجنباشد)اعمالرسوالن34:4(.این بایدبهطورجدیدر
ایجادرابطه کاماًلدرَصرِفوقتوپولخودسخاوتمندباشند،ودر کلیسا روحیهباعثمیشوداعضای
ستمدیدگان، مستمندان، نیازهای به است: اجتماعی عدالت راهگشای روحیهای چنین بکوشند.
با رابطه  در وجسمانیضعیفهستند،رسیدگیمیشود. اقتصادی بهلحاظ که کسانی و مهاجران،
نسلهای و اجتماعی، وطبقاتمختلف نژادها میان بود: بهوضوحشاهد را تعهد این قدرتمیتوان
گواهعملِیاینشراکتوارتباط مختلفیکهخارجازبدنمسیحباهمغریبهبودند،رابطهبرقرارمیگردد.
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گذشته،مردمراازهرنژادوفرهنگپذیراشدهوبه کلیساهایمحلیبیشاز کهشاهدهستیم ایناست
 کند،ودر گذر کهازمرزهایجغرافیایی کلیساییبایدبراینمهمتأملنماید آنهاخوشآمدمیگویند.هر

کلیسابهتنوعبیندیشد. پذیرشاعضایش،ورهبری

هم آمیزی ایمان و عمل. ۴
خبرخوشکتابمقدسایناستکهنهتنهاانسانهامیتوانندآمرزیدهشوند،بلکهکلخلقتنیزبازسازی
باغعدننهادتابرایجاللخدا،وبرایرونقطبیعتورفاهبشربهکشتوکار خواهدشد.خداانسانرادر
مشغولباشد.روحخدانهتنهاانسانهاراتبدیلمیسازد)یوحنا8:16(،بلکهسیمایزمینرامیپروردو
بهآنجانیتازهمیبخشد)پیدایش2:1؛مزمور30:104(.بنابراین،مسیحیاننهتنهاازطریقخدمتکالم
امورمملکت، کشاورزی،هنر،دادوستد،همکاریدر خدااوراجاللمیدهند،بلکهبامشغولبودنبه
تحقیقوپژوهشوسایرحرفههاخداراجاللمیدهند،وبرایآسایشورفاهدیگرانمیکوشند.بسیاری
انجیلوسیلهای افراد، ایندسته نظر از کردهاند. ازحرفهشانجدا را اعتقادشان و ایمان ازمسیحیان
کهانسانهارابهآرامشمیرساند،اماشالودهوزیربناییکجهانبینینیست؛یعنیتفسیرجامع است
کهاعضایشرا کلیساایناست اثربگذارد.امارویایمابرای کارهایما کهبرهمۀ واقعیت کاملاز و
کردناطالعاتودادههای کهبهآنمشغولند)نجاری،لولهکشی،وارد کاری کهدرهر چنانتجهیزنماید
کشورداری،خبرنگاری،تهیۀبرنامههایتفریحیونمایشی،وتحقیق رایانهای،پرستاری،هنر،تجارت،
کلیسایینهتنها انجیلبهجابگذارند.چنین کهچگونهمیتوانندردپاییاز کنند وپژوهش(بهاینفکر
حامیشراکتمسیحیاندرفرهنگاست،بلکهبهآنهاکمکمیکندتادرحرفهوپیشۀخودبدرخشند،
آنبهانسانهااحترامگذاشتهمیشود،وازنظرخالقیت کهدر کاری وخودرامسوولبدانند.ایجادمحیط
کهبه کاریاست انجیلایجادشده،جزییاز کاری،عالیوبرجستهاست،وبراساسدرکمااز وبازده
قوتروحالقدسبرایشفایخلقتبهجامیآوریم.مسیحیانبادرهمآمیختنشادیوامیدوحقیقت
کنند.ماچنینمیکنیم،چونانجیلخدامارابهچنین کمک درهنرنیزمیتوانندبهشفایاینخلقت
کهخداوندمان بازسازیمیگردد نهایت،آنروز کارهاییوامیدارد،باوجوداینکهمیدانیمهمهچیزدر

عیسیمسیحبابدنجسمانیبازگردد.

به جای آوردن عدالت و رحمت. ۵
کهاوقراراستهمجهانروحانیرانجات خداخالقجسموروحاست.رستاخیزعیسینشانمیدهد
اینرو،خداعالوهبراینکهبهفکررستگاریجانهایمااست،دغدغۀازمیان بخشدهمجهانمادیرا.از
که گرسنگیوناعدالتیرانیزدرسردارد.انجیلچشمانمارابهاینواقعیتمیگشاید برداشتنفقرو
نهایتنعمتیازجانب کهازدسترنجمابهدستمیآید(در کلثروتوداراییما)حتیثروتودارایی
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و نمیتواندسخاوتمند که کسی بنابراین، نداشتهایم. را شایستگیاش که است هدیهای است، خدا
کند،صرفًاسنگدلنیست،بلکهبیانصافاست. گشادهدستباشدوداشتههایشرابادیگرانتقسیم
مسیحباازدستدادن،باعثرستگاریماشد.اوضعیفوخادمشدتابهقدرتبرسد.اوبابخشیدن
بلکه نیستند؛ کاردان و قوی میگردند، بهرهمند نجاتمسیح از که کسانی گشت. دولتمند همهچیز
معترفندکهضعیفوگمشدههستند.مانمیتوانیمبهمسکینانوستمدیدگانبنگریم،وبابیرحمیبه
اینتنگنانجاتدهند.عیسیباماچنیننکرد.انجیلمیخواهدبهفقیران کهخودشانرااز آنهابگوییم
کلیساهایمسیحی اولویتقراردهیم. ومستمندانرحموشفّقتداشتهباشیم،ورسیدگیبهآنهارادر
کویوبرزنومحلهبرایایجادانصاف اینکهانسانهارابهتوبهوتولدتازهمیخوانند،بایددرهر کنار در
کنونیهمسایگانماناز کنند.مابایدبرایسعادتابدی،ورفاهوآسایش وآرامشبکوشندوخدمت
یموحاضریم پانایستیم،وبهایشاننشاندهیمچهباماهمعقیدهباشندچهنباشند،آنهارادوستدار
کارینماییم.بیتفاوتبودنبهتهیدستانومحرومانبهاینمعنیاستکهبهدرستیمتوجه برایشانفدا

کهفقطمحضفیضنجاتیافتهایم. نشدهایم

جمع بندی
خدمتروحانیکهآنرابهطورخالصهشرحدادیم،خدمتینسبتًانایاباست.کلیساهایبسیاریوجوددارندکهحقجویان
کهباانجامفعالیتهای کلیساهایبسیاریوجوددارند راجذبمینمایند،وبهمردمدرشناختمسیحیاریمیرسانند.
کیدبربرگزاریجلسههایپرشوروهیجانوباشکوهو کاریزماتیکباتأ سیاسی،بافرهنگدستدوستیمیدهند.جنبش
دستهجمعِیپرستشبهسرعتدرحالتگسترشاست.کلیساهایبسیاریوجوددارندکههمۀدغدغهشانایناستکه
کلیساهاهمۀسعیشاناین کالمخدارابهدقتوموشکافیتعلیمدهند،وبهتعالیموآموزههایصحیحپایبندباشند.این
که کسانی کاماًلخودرابهتهیدستانومطرودان،و که یادیوجوددارند کلیساهایز کهخودراازدنیاجدانگاهدارند. است

کمترموردتوجههستند،متعهدنمودهاند.

مورد در که باشند توازنی و تعادل  نمودار یکپارچه و کامل بهطور که ندارند یادیوجود ز کلیساهایچندان اینحال، با
اما دارد، کلیساوجود در بسیاری ودلگرمکنندۀ نقاطدرخشان بهفیضخدا گرچه ا کردیم. اشاره آنها به انجیل خدمت
رابه کلیساهایپرجاذبهای توازنی و بهاعتقادماچنینتعادل گستردهنیست. اینخدمتانجیلمحورجنبشیچندان
 از دفاع در پویاهستند، انجیل بشارت در بهشکلاصولیموعظهمیکنند، الهیاتصحیح به تکیه با که ثمرمیرساند
کلیساهایتازهپیشقدممیباشند.چنین پایهگذاری کلیساییروبهرشدبوده،ودر گفتندارند، حقایقانجیلحرفیبرای
کیدمیورزند؛ودرعینحال،درفعالیتهایاجتماعی کیوقدوسیتدرزندگیشخصیتأ کلیساهاییبرتوبه،تولدتازه،وپا
شرکتمیکنند،وبامشغولشدندرکارهایهنری،تجارتودادوستد،تحقیقوپژوهش،وامورمملکت،بافرهنگخود
کند،و نیزهمگاممیشوند.هرعضویازاعضایجامعۀمسیحیانخواندهشدهتاثروتوداراییهایشرابادیگرانتقسیم
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گرایناولویتهامدنظرباشد،همراستاباهمپیشمیروند،وباعثمیشوندهر بهتهیدستانومطرودانجامعهیاریرساند.ا
کلیسامتقاباًلیکدیگرراتقویتنمایند. یکازاعضای

کهخدابرایجاللخویشبایدبیداری کلیساهایانجیلمحوراست؟پاسخنهاییایناست گسترش چهعاملیموجب
نتیجۀدعایپرحرارتونافذوچشمگیرقومشحاصلمیگردد.بااینحال،ما کند.اینبیداریروحانیدر روحانیایجاد
کتابمقدسرابهبهترین گربتوانیمبرپایۀحقیقت)اینکه یمتابهاینمرحلهبرسیم.ا کهبایدچندقدمدیگربردار یم باوردار
باهممتحدشویم، شکلمطالعهنماییم(برپایۀارتباطمانبافرهنگ،برپایۀمحتوایانجیل،وبرپایۀخدمتانجیلمحور
کتابمقدسجذبمیکند،بهسوی نوبهسوی  از را کهچنینتعهدیما یم جایبسیامیدواریخواهدبود.ماباوردار
بهدست را توانایی این بهفیضخدا کلیساها نتیجه،ما  انجیلمسیح.در بهسوی و کتابمقدس، مسیِحمکشوفدر
گناهانوخطایایمانخجلهستیموبینهایتشکرگزار نماییم)غالطیان14:2(.مااز یمتا»درراستیانجیل«رفتار میآور

نوشاهدباشیم. گناهانمان،وبسیارمشتاقتاجاللخدا،وتبدیلشدنبهشباهتپسرشرااز برایآمرزش

ببرند.خواهشمندیماین ایناساسنامهبهره از تا ازسایرسازمانهایخدماتمسیحیدعوتمیکند سازمانتیجیسی
کهعضوشورایاین اساسنامهراباذکرمنبعاستفادهنمایید)thegospelcoalition.org(.ایناساسنامهبههّمتشبانانی
در اساسنامه »این اینجملهضروریاست: منبع،درج ذکر بههنگام بازنویسیشدهاست. و تنظیم سازمانمیباشند،
گشتهاست. تاریخ12آوریلسال2011بازنویسی تاریخ22مهسال2007بهتصویباعضایشورایتیجیسیرسیده،ودر
ایالت  ازسازمانتیجیسی)thegospelcoalition.org(واقعدرشهردییرفیلددر کسباجازه با محتویاتایناساسنامه
کلیسایمحلیتان،ویاهرخدمتدیگری گربرایخدمتدر گرفتهاست.«ا کدپستی60015مورداستفادهقرار ایلینویبه
کنید،یامطلبیبهآنبیفزایید،بایدضمناشارهبهآنتغییرات، ایناساسنامهراتغییردهید،بازنویسی قصدداریدبخشیاز

ازمنبعمورداستفادۀخودیعنیسازمانتیجیسینیزنامببرید.


