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 دالن پاك خوشا به حال  
   مایکل آلن   نویسنده: 

گویند هر قبلیه و گروهی  شناسان می پاکی معنایی مختص به خود دارد. جامعه  ، در هر فرهنگی
از هنجارها و رفتارهاي اجتماعی دارند. در خصوص پاکی، نه عیسی و نه    را  انتظارات خودشان 

فراخواندن به پاکی    يه گویند. در عین حال، شیواز امور غریب و ناآشنا سخن نمی   مقدسکتاب 
بپرسیم که  متفاوت و تعجب   مقدسکتاب توسط عیسی و   این    طورچه برانگیز است. حق داریم 

شکنند  را می   قالب ، بلکه  هاي اخالقی هستندشبیه به سایر توصیهنه فقط    8:  5  متی   کلمات انجیل
سایر موارد، نه تنها بر یک   چون هم، خوشا به حال کنند. این انجیل را نمایان می  نظیربی  و زیبایی 

اخالقی  کیفیت  یا  داردتأ  موضع  بهکید  تقریباً  بلکه  ربط  ،  خاص  موهبتی  به  را  آن  مستقیم  طور 
مجزا    يه لفکه «خداوند را خواهند دید». دو مؤ» کسانی هستند  دالن پاك ، «دهد. در این موردمی 

 گویند.د که از مسیر و پاداش سخن می ن وجود دار

  جالل   يه ها پیش، موسی میل به مشاهدانجیل عیسی است. مدت   يه نخست، دیدن خداوند هدی
که تمام ایام  کرد: «و داوود فقط براي همین «یک چیز» دعا می   )18:  33(خروج  خداوند داشت  

  ».خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم  يه عمرم در خان 
با  که  کند  طور منسجم به این واقعیت اشاره می به   مقدسکتاب .  )4:  27(مزمور   خداوند ما را 

به خودش خلق   به «  کرده است اشتیاق نسبت  امید فراوان آدمی  از  اولیه  دیدار  و مسیحیان 
گفته وَ می   چنینهماند.  جدانگیز» خداوند سخن  خداوند  انجیل  دیدار  زمانی  )  visio Dei(گوید 

اینک خیمه خدا با  کنار رفته باشند و سرانجام بتوان گفت: «کهنه  خواهد شد که چیزهاي    میسر
هاي او خواهند بود و خود خدا با ایشان  خواهد بود و ایشان قومآدمیان است و با ایشان ساکن 

بود خواهد  ایشان  می ).  3:  21(مکاشفه  »  .خداي  خداوند  تخت  از  که  بلندي  به  صداي  آید 
گوید حضور خداوند را ببینند («بنگرید!»)، زیرا او نزدیک خواهد بود. از  می   همکاشفخوانندگان  

خدا را    جاللتوانیم  خود عیسی، می یعنی  ،  نجیم  يه واسطآموزیم که بهمی   8-1:  17متی  انجیل  
کند و زیبایی خداوند  ما، الزام پاکی را برآورده می   تبدیلدر    چنینهم ما و    به جايببینیم. کار او،  

فقط در اوست که هیچ دلیلی براي    ).6:  4، دوم قرنتیان    18:  1(یوحنا    کردخواهد    عیان تعالی را  
   ).8-7: 17(متی او را نگریست جالل   ا دلیريتوان ب از گناه وجود ندارد و می  ترسیدن 

پذیرفته و    فرزندخواندگیخداوندي است که ما را به    نیکوییدوم، این منظره نشانگر سخاوت و  
ماست. انجیل انتظار معمولی پاکی در رفتار را اتخاذ کرده و آن را شکلی   خواهدل خودش امید و 

و    کندمی و برکت آسمانی رهنمون    جاللما را به سوي    این جاتازه داده است. پاکی مد نظر در  

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

انجیل خداصِ نیست.  اجتماع  به  تعلق  یا  انسانی  پذیرش  ما    رف  به  آن  دهدمی را  که   رسولی. 
یافته   مسیحعیسی  کرد دمشق    راه در  ا  ر  جالل  مسیحیان بعدتر    مالقات  چنین    به  افسس  شهر 

(افسسیان  »  .سازدهمه را در همه پر می «  از اوستفیض، خدایی که همه چیز    بر حسب  ، گویدمی 
  ).19: 3(» پر شوید تا تمامی پري خداتوان با دعا انتظار داشت که در او «بنابراین، می ).23: 1

به  نجات قطعاً  دهنده  ياه هدی  هیچ   ما  نجات  خود  از  نیستکمتر  نیازمند  ما  فقط  ي  خداوند   .
 خداوند پایان انجیل است.   انجیل نیست؛ يهنویسند

که می دالن پاك « براي  » کسانی هستند  ما  آفریده شده   مالقاتدانند  آن  خداوند  با  فقط  و  ایم 
تنهایی غایت برکت است.  خواهیم شد. سایر هدایا نیز نیکو هستند؛ اما این هدیه به   خرسند

کند که عیسی مد نظر دارد و عطا می   اي هاي حیاتی رشد کردن در آن نوع از پاکی یکی از جنبه 
با هیچ    ايناپذیري حس سیري  او خودش را به ما    این کهشود جز  نمی   لذتی جایگزین است که 

» می ن دالپاك بدهد.  خداوند  به  داوود  با  همنوا   «» من  گویند:  نیکویی  هستی.  من  خداوند  تو 
 ). 2: 16(مزمور » .نیست غیر از تو

 

  اس آرتی   يهمند در دانشکدرئیس دانشکده و دانشیار الهیات تاریخی و نظام     دکتر مایکل آلن
  اري از کتب را بر عهده داشته است؛ (فلوریدا) است. او نویسندگی و ویراستاري بسی   اورالندو

 . Justification and the Gospelجمله از 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل مجله این مقاله در 
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