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 الهیات براي جالل خداوند 
 استیون جی. السون  نویسنده:

ي الهیات هیچگاه نباید به خودي خود تبدیل به هدف شود. هدف از تعالیم صحیح هیچگاه تولید کسانی  مطالعه 
شده هرگز تولید «برگزیدگان  حاصل دارند نیست. هدف از الهیات اصالح که مغز پر ولی قلب خالی و زندگی بی 

به شناختن و پرستش او هدایت کند.    احساس» نبوده است. در عوض، شناخت خدا و حقیقتش قرار است ما را بی
ور کردن قلوب ماست تا خود را وقف خدا کنیم و براي او زندگی کنیم. خالصه،  ي کتاب مقدس براي شعله آموزه 

  بایست به پرستشی راستین بیانجامد.الهیات صحیح می 

رین هدف است. ما حقیقت خدا را  کنیم. الهیات صرفاً ابزاري براي باالتما الهیات را براي خاطر ظواهر مطالعه نمی 
کند.  ور می کند. قلوب ما را شعله کنیم تا او را بهتر بشناسیم و بالغ شویم. الهیات اذهان ما را تازه می مطالعه می 

کند. کند. مسیر ما را روشن می کند. روح ما را فروتن می برد. دعاهاي ما را هدایت می سطح پرستش ما را باالتر می 
کند.  کند. درك ما را عمیق می کند. ایمان ما را تقویت می هاي ما را تقدیس می کند. زندگیقدرت می گام ما را پر

و بسیار  -دهد ي این کارها را انجام می کند. الهیات همه کند. شهادات ما را تقویت می هاي ما را تشدید می خدمت
  شد.باي زندگی در سدد جالل دادن خدا می بیشتر. هر جنبه از این شیوه 

نویسد: «پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه  کنیم خدا را جالل دهیم. پولس میکه می   هر کاري ما در  
ي  ي جالل دادن خداوند حتی مطالعه این وظیفه ).  31:  10کنید، همه را براي جالل خدا بکنید» (اول قرنتیان  

اگر به محبت خدا و دیگران منجر  )  1:  8آورد» (ی دهد: «دانش غرور مگیرد. رسول هشدار میالهیات را دربر می 
تا به «فیض و سالمتی در  )  3نشود. ما باید «ایمانی که یک بار به مقّدسین سپرده شد» را مطالعه کنیم (یهودا  

دارد تا جاللی  ي خود ما را وامی این حقیقت به نوبه ).  2:  1معرفت خدا، و خداوند ما عیسی» برسیم (دوم پطرس  
  نامش به او بدهیم. ي شایسته

نویسد: «زیرا که از او و به او و تا او  کند. پولس می ي مهم هست که این حقیقت را به وضوح بیان می یک آیه 
ي پولس درباره  ترین آموزه این اعتراف عمیق ). 36: 11چیز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمین» (رومیان همه

نا حال  در  گنهکاران  شدن  می رستگار  تکمیل  را  خدا  توسط  آموزه بودي  پولس  محکومیت،  کند.  بزرگ  هاي 
شمردگی، تقدیس شذن، جالل یافتن و برگزیدگی را بسط داده، و سپس به این پرستش پرشکوه خداوند  عادل

  رسد. بیایید این سرود پرستشی را به دقت بررسی کنیم و به واکنش رسول در تجلیل خداوند تشبه بجوییم.می 

رود: «همه چیز  ي فراگیر به کار می و سپس سه کلمه  -شود: «از او و به او و تا او»  ه با سه عبارت شروع میاین آی
بینی جامع مسیحی  اي است که تا کنون نوشته شده است. جهانترین جمله این جامع ).  36:  11است» (رومیان  

کتاب مقدس را در چند کلمه بیان کرده است.  مند است. خط داستانی کل  است. به تنهایی تقریباً یک الهیات نظام
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گیرد. «همه چیز»  گانه قرار نمیتاریخ جهان به بیان مختصر است. هیچ چیز بیرون از پارامترهاي این عبارت سه
  ي چیزها از سه جهت اصلی است: آفرینش، تاریخ و نجات.شامل همه 

سخن به ازل اشاره دارد، زمانی که خداوند طرح  چیزها «از او» هستند. این    ي نویسد که همهنخست، رسول می 
هدف ابدي خویش است («از او») که هر چیزي را که    مولف بزرگ خود را براي سراسر آینده تدارك دید. خدا  

ي تمامی آفرینش را طراحی کرد، تمامی جزئیات  گیرد. پیش از خلقت جهان، خدا نقشه اتفاق خواهد افتاد در بر می 
افزون بر این، حکم ازلی خود را براي تمامی اتفاقاتی که در بستر زمان رخ خواهد داد  ).  39-38زمین را (ایوب  

؛  4:  1؛ افسسیان 29:  8ها پیش برگزیدگان خود را انتخاب کرد (رومیان خدا مدت). 9-8:  46مشخص کرد (اشعیا 
به پسرش سپرد تا نجات).  13:  2دوم تسالونیکیان   آنها را  را تضمین کاو سپس  (انجیل یوحنا  شان  ).  37:  6ند 

  ي قبلی براي آفرینش، تاریخ و نجات «از او» است.ي این برنامه همه

ي چیزها «به او»، از طریق او هستند. این سخن بدین معناست که در درون زمان، خدا  گوید همه دوم، پولس می 
برنامه همه که  را  است محقق میي چیزهایی  کرده  که  ریزي  است  او خالقی  آید  کند.  به وجود  گفت  به جهان 

به  ).  2:  1؛ عبرانیان  16:  1دارد (کولسیان  و پیوسته با قدرت خود نگاهش می )  7-6:  33؛ مزامیر  1:  1(پیدایش  
برد (افسسیان  ي خود پیش می عالوه، او بر مسائل مرتبط با مشیت خود نظارت دارد و همه چیز را مطابق با اراده 

افتد،  اي دیگر اختیار کند. هر چیزي که اتفاق می شود تا برنامه لی خود منحرف نمی ي اصاو هرگز از برنامه ).  11:  1
سلیمان   (امثال  اوست  غایی  بر طبق هدف  کوچکترین حرکات،  متی  33:  16حتی  همچون  ).  29:  10؛  اموري 

تمامی  خوش  نجات  در  خدا  عمل  این،  بر  افزون  ندارند.  وجود  کور  سرنوشت  یا  تصادف،  بدشانسی،  شانسی، 
سازد،  القدس تمامی برگزیدگانش را ملزم می شود. خداوند از طریق پسر و روح رگزیدگانش به طور کامل محقق می ب

-37: 6بخشد (یوحنا کند و جالل می کند، حفظ می دهد، تقدیس میکند، تولدي تازه می خواند، جذب می فرا می 
  ).30-20: 8؛ رومیان 44و   40

چیزها» «تا او» است. به دیگر سخن، خدا همه چیز را به جهت جالل خود  ي  نویسد «همه سوم، سپس پولس می 
ي آنچه او  همه ).  1:  19اي از جالل او باشد (مزامیر  برد. باالترین هدف دنیاي مخلوق این است که نمونه پیش می 

که در نجات    ي کارهاییهمه).  11:  48گذارد به نمایش درآوردن عظمت نام خود است (اشعیا  در تاریخ به اجرا می 
،  12،  6،  3:  1دهد براي ستایش جالل فیض خود است (افسسیان  براي نجات گنهکاران در حال نابودي انجام می 

  فقط براي جالل خداوند.ي چیزها این باالترین هدف را در خود دارند:  همه ). 14

ریق اوست» و با فعالیت مطلق  گیرد. همه چیز «از طي حاکم و ازلی او ریشه می همه چیز «از» خداست و از اراده 
دهد. هر آنچه  رسد. همه چیز «تا اوست» و جالل مطلق او را براي تمامی اعصار نشان می او در زمان به انجام می 

  دهد.کند براي هدف و رضامندي خودش انجام و ادامه می کند و از پیش مقدر می ریزي می برنامه 
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انجامد: «او را تا  به سرود پرستشی زیر می   -همین الهیات  فقط   و  -گوید همین الهیات استعالییسپس پولس می 
تر وقف او کنیم.  شود خود را عمیقي خدا باعث میي برجسته دربارهابداآلباد جالل باد، آمین». در اینجا، این آموزه 

ي  کند، شایسته ي برگزیدگانش را تبدیل می او که همه   کند، همي چیزها را خلق کرد و کنترل می آن یکتا که همه 
انسان تقسیم شود. خداي غیور ما جالل    ستایش است. انسان فاقد جالل است. همچنین نباید جالل میان خدا و

  ). 8: 42کند (اشعیا خود را با دیگري تقسیم نمی 

ي جالل (به یونانی دوکسا) «عقیده یا برداشت درست از کسی» است. این واژه معناي شهرت  یکی از معانی کلمه 
ي دوکسا دارد، و ارتدکس یعنی باور راست درباره  ي انگلیسی ارتدکس ریشه در کلمه ص را در خود دارد. واژه شخ

کند. این واژه به  ي شخصی نجیب که شهرت و اعتبار دارد اشاره می چیزي. این واژه به تفکري محترمانه درباره 
باشد، باید ستایش بزرگتري دریافت کند. به    کند. هر چه شخص بزرگترشرف کسی که مقام واالیی دارد اشاره می 

ي خدا واالتر خواهد بود. در نتیجه،  پردازیم، دیدگاه ما درباره ي الهیات می همین ترتیب، هر چه بیشتر به مطالعه 
  بیش از پیش او را ستایش خواهیم کرد.

خداوند.    ذاتینخست، جالل    گوید که باید میان آنها تمایز قائل شد.سخن می   جاللکتاب مقدس به دو طریق از  
این جالل عبارت است از ذات و جوهر تمام آنچه خداست. این جالل نشانگر کل هستی الهی اوست. کمال تمامی  

پذیرد. خدا از گیرد. این جالل ذاتی همواره یکسان است و هرگز فزونی یا کاستی نمیصفات الهی او را در بر می 
توانیم  توانیم به خداوند جالل ذاتی بدهیم. نمی ما نمی ).  8:  4آید» (مکاشفه  ی او «بود و هست و م  - ازل تا ابد هست

  چیزي بر آنچه هست بیافزاییم یا از آن بکاهیم.

ي جالل ذاتی  گوید. این تنها واکنش درست به مشاهده نیز سخن می   منتسب به اوبه عالوه، کتاب مقدس از جالل  
او بدهیم. هر چه جالل ذاتی او را بیشتر درك کنیم، جالل بیشتري به    اوست. این همان جاللی است که ما باید به 

دهیم. هر چه شناخت ما از خدا بیشتر شود، ستایش ما از او بیشتر خواهد شد. اگر برداشت ما از خدا  او نسبت می 
تر ستایش  میق شود او را عتر می واال باشد او را به شکلی واال ستایش خواهیم کرد. کسی که شناختش از خدا عمیق

  خواهد کرد.

اي  کند هیچ لحظه اللفظی، «تا ابد». پولس تصدیق می یا به طور تحت-شودجالل «براي همیشه» به خداوند داده می 
ي کنونی است، و در سراسر اعصاري که  در زمان یا ابدیت نخواهد بود که او به خداوند جالل ندهد. این مشغله 

بود. این همان هدف غایی است که برایش آفریده شده است. به همین دلیل    خواهند آمد شوق و محرك او خواهد 
  شود.است که وجود داریم. زندگی ما اکنون و تا ابد صرف جالل خدا می 

داریم، زیرا او ابدي است و او را هیچگاه پایانی نیست: «باري پادشاه َسرمَدي  ما هیچگاه دست از ستایش خدا برنمی
جالل» تا  ). «17: 1خداي حکیم وحید را اکرام و جالل تا ابداآلباد باد. آمین» (اول تیموتائوس  و باقی و نادیده را،

   «ابداآلباد» بر او باد زیرا حاکمیت پادشاهی مطلق او ابدي است.
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  اکنون تعلیم داد. او سخن خود را این طور به پایان آخرین کلمه از این آیه، تأیید نهایی الهیاتی است که پولس هم 
رساند: «آمین». این عبارت نوعی تأکید است، «حقیقت دارد». به بیان دیگر، «درست است»، «چنین باد«،  می 

ي خدا باید این تم غالب و  «آري!». الهیات باید در قلوب ما این پاسخ نیرومند را ایجاد کند. این حقیقت درباره 
ترین  و نیرومندترین اشتیاق ما باشد. باید عمیقمرکزي را در زندگی خلق کند. این باید بزرگترین ضربان قلب  

  و سپس تا ابد زندگی کنیم. - ي ما باشد. باید براي جالل خداوند زندگی کنیم و بمیریماشتیاق و برترین انگیزه 

باشد که این مطالعه در باب الهیات براي جالل خداوند باشد. باشد که ما را هدایت کند تا ستایشی را که فقط به  
  لق دارد به وي بدهیم. آمین.او تع

 

، یکی از معلمین خدمات لیگونیر، و مولف چندین  پشنوان دکتر استیون جی. السون رئیس و موسس خدمات  
  .باشدمی The Moment of Truth و  Foundations of Graceکتاب از 

 

   منتشر شده است. تاكتیبل مجله این مقاله در  
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