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اول (“ ايد، خدمت کنيد همچون کارگزاران امين بر فيض گوناگون خدا، يکديگر را با هر عطايی که يافته”

  ).، هزاره نو١٠ :۴پطرس 

در بخش اول . يکی از خصوصيات حياتی رهبر مسيحی، اين است که ديگران را برای خدمت مجهز سازد

شود که ايماندار خود را   که عدم آگاهی از عطاهای روحانی، اغلب منجر به اين مشکل میاين مجموعه، ديديم

با ديگران مقايسه کند، يا اينکه فرد عطاهای ديگران را از ديدگاه عطای خاص خود مورد داوری و سنجش 

خدا برای فردی را که  کنند چرا که هيچگاه عطای منحصربه ای نيز احساس عدم رضايت می عده. قرار دهد

شود که  بنابراين، نخستين گام در جهت تجهيز کليسا زمانی برداشته می. کنند می داده، کشف نيشانخدمت به ا

اش تعليم  رهبر به اين يقين برسد که بايد خودش عطاهای گوناگون را درست درک کند و سپس آن را به گله

بر . داری از عطاهايی خاص برخوردار است، اين تأئيد وجود دارد که هر ايمان١٠ :۴در اول پطرس . دهد

دهنده و خداوند بپذيرد، سکونت  عنوان نجات دانيم که هر که عيسی را به  مقدس، می اساس درک درست کتاب

پطرس . القدس به وی يک يا چندين عطا ارزانی خواهد نمود  و روحالقدس را در خود خواهد داشت روح

نکه همچون کارگزار يا پيشکار امين فيض خدا، از عطاهای خود برای کند به اي رسول ايماندار را سفارش می

خواند تا عطاهای خود را کشف کند و سپس آنها را شکوفا  ر را فرا میااو ايماند. خدمت به ديگران استفاده کند

ی روحانی توانيم عطاها واسطه آن می خواهم فرايندی را تشريح کنم که به میدر اين مقاله، . کار ببرد سازد و به

  .کار بيندازيم خود را کشف کنيم و آنها را در بدن مسيح به

  

  دهيم؟  چه نيازی را تشخيص میشخصًا
تواند در نيازهايی باشد که شما خودتان در  يکی از نخستين گامها در جهت کشف عطای روحانی خود، می

هر کس کليسا را از عينک عطای بينند زيرا  همه همان نيازها را در کليسا نمی. دهيد بدن مسيح تشخيص می

 شما واقعًا شما را نگران گروه در یاز خودتان بپرسيد چه نياز. دهد خاص خود مورد مالحظه قرار می

شوم که نسبت به ساير معلمان حالتی  من شخصًا بيشتر دغدغه کمبود تعليم را دارم، لذا متوجه می. سازد می

اخيرًا در باره اين موضوع با عضوی . اهای روحانی من استانتقادی دارم؛ علتش اين است که اين يکی عط

اش سرکشی  بيش از اينها به گلهچرا کرد که  کردم که از شبانش انتقاد می از يکی از کليساهای محلی بحث می

برايم روشن . ها را انجام دهد، تعجب کرد وقتی به او گفتم که شايد اين عطای خودش باشد که مالقات. کند نمی



 او انتظار داشت که شبانش از همه عطاها برخوردار باشد و به فکرش خطور نکرده بود که شايد شد که

در طول سالهايی که در . ديگران در همان جماعت باشند که عطای رحمت و حتی عطای شبانی داشته باشند

ی از نيازها ابراز اند و نگرانی خود را در باره برخ ام، بسياری به من مراجعه کرده مقام شبان خدمت کرده

کردم که بايد همه کار برای همه انجام دهم، اما تجربه و درک بهتر  ام، احساس می در دوران جوانی. اند داشته

  . نوعی خدمت گرددواردکند، ترغيب کنم که  کسی را که به من مراجعه میمقدس به من آموخت که  کتاب

  

  عمًال وارد نوعی خدمت شويم
يمانداران را تشويق کنيم که وارد نوعی خدمت شوند، زيرا فقط در حين انجام خدمت گام دوم اين است که ا

کنند که عطاهای بسياری دارند؛  ها گويا در رؤيا هستند و فکر می بعضی. شوند ه عطاهايمان تأئيد میکاست 

د که فکر بعضی ديگر نيز هستن. کنند يا نه شود درست فکر می هنگام خدمت عملی است که ثابت می اما به

در اينجا است . گردد شوند، عطايشان آشکار می کنند هيچ عطايی ندارند، اما وقتی مشغول انجام خدمتی می می

تواند کارساز باشد، زيرا اگر بتواند احساس کند که عطای فرد چيست و او را تشويق  که تشخيص رهبر می

در يکی از کليساهای من، مردی .  بود خواهد اوکند تا خدمتی را شروع کند، آن شخص هميشه سپاسگزار

آنانی که عطای خدمت دارند، معموًال . خجالتی بود که خيلی زود تشخيص دادم که عطايی برای خدمت دارد

اين مرد دوست داشت . کنند در پی جلب توجه نيستند، بلکه رضايت خود را از کمک به ديگران دريافت می

من توانستم او را به انجام برخی خدمات در .  از انجام آنها آزاد شومشد من کارهايی را انجام دهد که باعث می

  .کليسا هدايت کنم

  

  های ارزيابی عطاهای شخصی نشانه
 زيرا وقتی شخص مطابق ی خود را ارزيابی کنند،هاگام سوم اين است که به ديگران کمک کنيم تا عطا

  .شود کند، چند نشانه نمودار می عطاهای خود خدمت می

. شود برد و از آن دلزده نمی کند، معموًال از خدمت خود لذت می  که مطابق عطای خود خدمت می کسی●

ای به اين  لحظه“ !ايد حتمًا خيلی خسته شده”: ها موعظه در کنفرانسی، شخصی به من گفت اخيرًا بعد از ساعت

  .گفته فکر کردم و پی بردم که خسته نبودم، چون از کارم لذت برده بودم

تر  کند، معموًال در عطاهای خود ترقی کرده، در انجام آنهای قوی  که مطابق عطاهايش خدمت می کسی●

کند تا معلم بهتری بشود؛  برای مثال، معلم بيشتر مطالعه می. او اشتياق دارد در خدمتش استعال بيابد. شود می

ها به مشکالت مردم گوش  کند تا واعظ بهتری بشود؛ و مشاور ساعت های بيشتری گوش می واعظ به موعظه

توجه به اين نکته بسيار مهم است، زيرا وقتی . مقدس مشورت بدهد کند تا قادر شود بهتر بر اساس کتاب می

  .شويد ايشان را تشويق به ترقی کنيد دهيد، مايل می ديگران را در خدمتشان مورد مالحظه قرار می



بيند و ديگران نيز از خدمت او   مییونترکند، ثمرات روزافز  کسی که مطابق عطاهايش خدمت می●

کردم،  در يکی از کليساهايی که خدمت می. يابند؛ و اين تأئيدی است نيرومند بر عطاهای روحانی او برکت می

  را عطای خاص اينای نداشت، اما گرچه صدای قوی. خواند خانمی بود که معموًال در جلسات سرود می

خواند، بسياری  هر بار که سرودی می. شادی را به ديگران منتقل کندداشت که از طريق سراييدن، امواج 

  .اند گفتند که چقدر از خدمتش برکت يافته رفتند و به او می نزدش می

  

  عطای اصلی هر فرد
های مختلف  تواند از چند عطا برخوردار باشد و اينکه آيا خدا برای زمان در مورد اينکه شخص می

مشاهده شخصی من اين بوده که خدا ممکن است عطاهای . های زيادی هست دهد، بحث عطاهای مختلف می

تصور من اين است که هر . مختلفی به شخص بدهد، اما بعضی از آنها فعال باشد و بعضی ديگر غيرفعال

گردد و اگر درست تشخيص داده شود،  ای دارد که تاج خدمت او می دهنده شخص عطای اصلی و انگيزش

دهنده خواهيم پرداخت و کمک  در مقاالت بعدی، به اين عطاهای اصلی و انگيزش. شدباعث برکت خواهد 

فرموده پولس رسول را به تيموتاؤس فراموش نکنيد که . خواهيم کرد تا هر کس عطای خاص خود را بيابد

  ).، هزاره نو١۴ :۴اول تيموتاؤس (“ اعتنايی مکن به آن عطايی که در توست بی”: فرمود



 جهان بينی فردتشخيص قدرت 

  
  کشيش تت استيوآرت      بينی قديمی ايمانداران جهاناصالح : بخش پنجم

  

آنگاه قادر به . مشويد، بلکه با نو شدن ذهن خود، دگرگون شويد) يا اين دنيا(و ديگر همشکل اين عصر ”

  ).، هزاره نو٢ :١٢روميان (“ تشخيص خواست خدا خواهيد بود، خواست نيکو، پسنديده و کامل او

  

  بينی فرد قدرت جهان
های گذشته ديديم که ارائه تعليم درست کالم خدا حياتی است؛ اما عالوه بر آن، ضروری است که  در مقاله

خواهد شاگرد مسيح بشود، تشخيص دهيم و بکوشيم آن را دگرگون سازيم تا  بينی فردی را که می جهان

شکی . کند که با الگوهای اين دنيا همگام نشويم  میپولس ما را سفارش. مقدس بينی کتاب همخوان شود با جهان

هايی  دنيای ما نه فقط انديشه. داد خرج می برد، دقتی فراوان به کار می ندارم که پولس در انتخاب کلماتی که به

ها تحت الگوها و  افرازند، بلکه اين انديشه دارد که خود را بر خالف معرفت خداوند ما عيسی مسيح بر می

يوحنای رسول در اين زمينه بسيار . اند که تحت کنترل کامل شيطان است  خاصی سازماندهی شدههای نظام

اين نظام ). ، هزاره نو١٩ :۵اول يوحنا (“ تمامی دنيا در آن شرور لميده است”: فرمايد روشن تعليم داده، می

کند؛ همين نظام   میها بر مفروضاتی استوار است که هر تصور و ارزش و عملی را عمًال تعريف انديشه

 که توسط راستی مطلق، يعنی کالم خدا، رهايی  نيزبر آنانیممکن است بينی است که  ها يا جهان انديشه

نويسد،  بينی آنچنان نيرومند است که يوحنای رسول وقتی در باره دجال می  اين جهان.باشداند، مسلط  نيافته

ما از ”گيرند، اما  گويند، هميشه مورد توجه جهان قرار می میفرمايد که آنانی که از ديدگاه اين جهان سخن  می

سپارد؛ ولی آن که از خدا نيست، به ما گوش  شناسد، به ما گوش می خدا هستيم و کسی که خدا را می

اميد من اين است ). ۶ :۴اول يوحنا (“ شناسيم روح حق و روح گمراهی را اين گونه از هم باز می. سپارد نمی

بينی افراد، روش تعليم خود را تغيير دهيد تا نه  های کوتاه در خصوص تشخيص قدرت جهان ثدر اين بحکه 

فقط اعتقادات مسيحی را آموزش دهيد، بلکه عقايد نادرستی را اصالح کنيد که عميقًا ريشه دارد در دل و ذهن 

  .آيند های غيرمسيحی می آنانی که از زمينه

  

  

  

  



  خدايی دور از دسترس
های  فرض کوشم پيش کنم، می آيند آماده می های غيرمسيحی می برای تعليم آنانی که از زمينهوقتی خود را 

ای  بينی گيرند، از جهان دانم که بسياری از آنان که تحت تعليم ما قرار می می. بينی آنان را درک کنم جهان

چنين نگرشی . خصی برقرار کردتوان خدا را شناخت و با او ارتباط ش مینکند که  آيند که شديدًا تصريح می می

ها و همه چيز را تحت کنترل خود دارد، اما خدايی   در دوردست استفرض را بر اين دارد که خدا نيرويی

در اين نگرش، خدا فقط به اعمال انسان توجه دارد و لذا فقط کسانی را دوست دارد که محبت . شخصی نيست

شنود که به هر يک  کنيد که چنين شخصی پيام انجيل را میحال فرض . او را از طريق اعمال نيک جلب کنند

او با . دهد که خدا در ميان انسانها حضور دارد مقدس بروشنی تعليم می کتاب. پردازد ها می فرض از اين پيش

او در بوته فروزان با ابراهيم بود و .  را فرا خواند تا او را تا به سرزمينی جديد پيروی کندویابراهيم بود و 

کرد، در ستون آتش در شب و در  او وقتی بنی اسرائيل را هدايت می. و را برای رسالتی خاص مبعوث کردا

واسطه شخص عيسی مسيح با ما و در ما حضور  تر از همه، او به اما مهم. ستون ابر در روز، حضور داشت

خاکی شد و در ميان ما و کالم، انسان ”: فرمايد  می١۴، آيه ١ يوحنای رسول در انجيل خود، فصل .دارد

و ما بر جالل او نگريستيم، جاللی درخور آن پسر يگانه که از جانب پدر آمد، پر از فيض و . مسکن گزيد

. توانيم با او رابطه شخصی داشته باشيم خدا نه فقط با ما است، بلکه در شخصی نزد ما آمد که می“ .راستی

توانيم او را بشناسيم، بلکه رابطه  و نه فقط می). ٧ :١۴يوحنا  (“شناختيد شناختيد، پدر مرا نيز می اگر مرا می”

زيرا به فيض و از راه ”. مان استوار نيست، بلکه بر ايمانی صادقانه به پسرش ما با او بر اعمال نيک مذهبی

خود  و نه از اعمال، تا هيچ کس نتواند به - و اين از خودتان نيست، بلکه عطای خداست-ايد ايمان نجات يافته

  ).٩ -٨ :٢افسسيان (“ ببالد

  

  ها مانده پس
اند، اما در عمل طوری رفتار  ها با آنچه که در مورد طبيعت خدا گفتم کامًال موافق دانم که خيلی حال، می

 در اوائل خدمتم، متوجه تفکرات و .بينی قديمی قرار دارند دهد هنوز در محدوده جهان کنند که نشان می می

ای   خادم کليسا بايد همچون ميانجی طبق آن،ها بود که اولين آنها، تفکر بعضی. نقلب کردرسومی شدم که مرا م

باشد،  گفتند که دعاهای من کارسازتر از دعای خودشان می بسياری به من می. ميان خدا و کليسايش عمل کند

بينی قديمی عمل  اناين دسته از افراد هنوز در آن جه. خواستند که برايشان دعا کنم برای همين از من می

کردند که طبق آن، خدا آنقدر دور است که شخص بايد نزد آنانی برود که رابطه خاصی با او دارند تا به  می

کردند  کردند و اعتراف می بعضی ديگر به من مراجعه می. شود اين شکل، اطمينان يابد که دعايش شنيده می

گويا تصور . تا دعا کنم تا آن گناه از ايشان دور شودخواستند  شان هست، و از من می که گناهی در زندگی

اين نيز برخاسته از آن تفکر کـُهنه است که طبق آن، . کردند که در من قدرتی هست که در ايشان نيست می



مقدس در خصوص تقديس و نيز  ايشان تعليم کتاب. افراد مقدسی وجود دارند که رابطه خاصی با خدا دارند

مقدس را تعليم گرفته  اين ايمانداران عزيز حقايق کتاب. ان را نادرست درک کرده بودندکهانت همه ايماندار

  .شان بود بينی کـُهنه بودند، اما هنوز واکنششان به امور زندگی، مطابق با جهان

  

  !قدرت جادويی خادم
شنوم که  م، میرو به هر کليسايی که می. اجازه بدهيد عمل ديگری را ذکر کنم که کامًال مخالف انجيل است

کسانی به من مراجعه “ .ام که اگر دعايم را اجابت کند، پولی به کليسا بدهم با خدا عهد کرده”: گويد کسی می

عزيزان، اين کارها و رسوم جايی در کليسای . اند پولی در دستم بگذارند تا برايشان دعا کنم کرده و سعی کرده

 ما را پرداخته و راه را برای ما گشوده تا بتوانيم به تخت خدا عيسی مسيح ندارد، زيرا او بهای کامل گناهان

پس آزادانه به تخت فيض نزديک شويم تا رحمت بيابيم و ”: فرمايد  می١۶ :۴در عبرانيان . نزديک شويم

هر ايمانداری اين افتخار را دارد که در نام عيسی “ .مان دهد هنگام نياز ياری فيضی را حاصل کنيم که به

  .شنود  حضور خدا بيايد، با اين اطمينان که او دعايش را میمسيح به

بينی کـُهنه   های جهان مانده دانم که اينها پس خورم، می وقتی در کليساهايمان به رسومی نظير اينها بر می

. دهم مقدس آموزش می های فيض را از کتاب کنم و آموزه پس با تعليم خود به ريشه اين فريبها حمله می. است

بينی  سنگران گرامی، دل و ذهن خود را تفتيش کنيد تا اطمينان بيابيد که همشکل روشها و رسوم جهانهم

  .دهيد ايد و ديگران را نيز در همين مسير تعليم می قديمی نيستيد، بلکه با نو شدن ذهن خود، دگرگون شده



  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  آرمان رشدی         مارتين لوتر-آغاز نهضت پروتستان: دومبخش 
  

  

در شماره پيشين، به بررسی اجمالی کليساهای ارتودوکس و کاتوليک پرداختيم و ديديم که تفاوت اصلی 

منظور اين است که اين دو کليسا، . اين کليساها با کليساهای پروتستان در تعيين مرجعيت ايمان و عمل است

رجع برای تعيين اصول اعتقادات و آيينهای عبادی يعنی کليساهای ارتودکس و کاتوليک، قائل هستند به سه م

در اين ميان، . مقدس، سنت پدران، و تصميمات کليسا اين سه مرجع عبارتند از کتاب. و روش زندگی مسيحی

مقدس را تفسير کند و تعليم  تواند کتاب کليسا از جايگاه خاصی برخوردار است، چرا که اين کليسا است که می

  .اجرا در آورد  نيز تعبير کند و بهدهد و سنت پدران را

  

  وضيعت کليسای کاتوليک در اواخر قرون وسطی
پيش از آنکه به بررسی موضوع نهضت پروتستان بپردازيم، الزم است نکته مهم ديگری را نيز در 

مقدس فقط دو آيين مقدس ذکر شده، آيين غسل تعميد و آيين  در کتاب. خصوص کليسای کاتوليک بيان کنيم

، پنج آيين ديگر )های ششم تا پانزدهم ميالدی قرن(اما کليسای کاتوليک در طول قرون وسطی .  ربانیعشاء

تدريج به اين دو آيين افزود که عبارتند از آيينهای تأئيد، توبه، انتصاب به مقامات کليسايی، تدهين  نيز به

اند، در سنين باالتر،  ل تعميد گرفتهآيين تأئيد اين است که کودکانی که غس. بيماران و محتضران، و ازدواج

هايی، برای عضويت در کليسا و شرکت در رسم   سالگی به باال، بايد خود را با گذراندن دوره٩يعنی از حدود 

گذاری و تدهين شخص با روغن مقدس، او را رسمًا به  اسقف يا کشيش با دست. عشاء ربانی آماده کنند

طور مرتب نزد کشيش به گناهان  ه، مسيحی کاتوليک موظف است بهدر آيين توب. پذيرد عضويت کليسا می

سه آيين ديگر نيز از نامشان مشخص . خود اعتراف کند و کشيش با بيان فرمولی، آمرزش او را اعالم کند

  .باشند می

مرجع سوم کليسای کاتوليک که همانا اقتدارات و اختيارات کليسا در تعيين اصول اعتقادات و تعليم 

باشد، عامل اصلی در شاخ و  قدس و تفسير آن، و نيز تعيين و تأئيد آيينهای جديد و نحوه عبادات میم کتاب

ای که نظام کاتوليک در اواخر قرون وسطی و پيش از  گونه برگ يافتن اعتقادات و مراسم اين کليسا است، به

شد در آن، اثری از  ه زحمت میآنکه مارتين لوتر اعتراضات خود را عنوان کند، به شکلی در آمده بود که ب

تشکيالت عريض و طويل دربار پاپها، سلطه آنان بر . الگوی عهدجديد برای اعتقادات و عبادات يافت

های سنگين از کشورهای اروپايی  پادشاهان کشورهای اروپايی، ثروت دربار پاپ که از راه اخذ ماليات



داشتند، فساد اداری نظام کليسايی که   معشوقه نگه میشد، فساد اخالقی اسقفان و کشيشان که علنًا حاصل می

شد مقامات کليسايی علنًا خريد و فروش شود، توجه به ظواهر آيينها و خالی کردن آنها از ايمانی  باعث می

واسطه منحصر کردن خدمات کليسايی به خود،  قلبی و صادقانه، سلطه و ِاعمال قدرت کشيشان بر مسيحيان به

توانستند با دعای  فقط اسقفان و کشيشان می. اش خارج ساخته بود  مسيحيت را از شکل اصلیو نظاير اينها،

شرکت در اين آيين . عنوان بدن و خون واقعی مسيح به مسيحيان بدهند خود، عشاء ربانی را تقديس کنند و به

ت که کسانی را از کشيش اين اختيار را داش. توانست روح مسيحيان را از عذاب دوزخ نجات دهد بود که می

اين امر به کليسا اختيار و . عشاء ربانی محروم کند و به اين وسيله، روح او را محکوم به عذاب جهنم سازد

جان و مال مردم . گويی کليسا بر سرنوشت ابدی مسيحيان اختيار و قدرت دارد. بخشيد اقتداری جادويی می

  .اروپا در دست کليسا بود

  

  کشيشان معترض
در اين ميان کشيشان . مقدسی اعتراض کرد تر نخستين کشيشی نبود که به چنين نظامی غيرکتابمارتين لو

اما اشکال کار از . دادند و روحانيونی بودند که ايمان صادقانه و تقدس را حفظ کرده، آن را به مردم تعليم می

کردند، يا در اثر   اختيار میها ترک دنيا ای از کشيشان معترض يا در صومعه عده! سر ماهی بود، نه از ُدمش

اند جان ويکليف  شدند که از آن جمله ناپذير خود، از سوی دربار پاپ محکوم به مرگ می اعتراضات سازش

  ).١۴١۵ -١٣٧٢(و يان ُهوس اهل چک ) ١٣٨۴ -١٣٣٠(انگليسی 

  

  ظهور مارتين لوتر
 چشم به جهان ١۴٨٣لمان در سال در چنين اوضاع و احوالی بود که مارتين لوتر در شهر کوچک آيِزْلبن آ

 به سلک کشيشان پيوست و بالفاصله به تدريس ١۵٠٧او پس از طی تحصيالت دانشگاهی، در سال . گشود

 ١۵١٠در سال . او به زبانهای التين و يونانی و عبری تسلط يافته بود. الهيات در دانشگاههای آلمان پرداخت

ه روم سفر کرد و با مشاهده جالل و جبروت دربار پاپ و  برای رسيدگی به برخی امور مذهبی، ب١۵١١و 

در همين سال بود که او دکترای الهيات خود را از دانشگاه . انحطاط اخالقی و اداری آنجا منقلب و دلزده شد

مقدس در دانشگاهها، در اثر تحقيق و تدريس  لوتر در حين تدريس الهيات و کتاب. برگ دريافت داشت ويتن

واسطه ايمان به عيسی مسيح ميسر  تدريج به اين نتيجه رسيد که نجات تنها به ن و غالطيان، بهرساالت روميا

همچنين او دريافت که . های مقدس واسطه اجرای آيين داد، به است، نه آنگونه که کليسای کاتوليک تعليم می

. مقدس است و بس کتابکند،  يگانه مرجعی که اصول اعتقادات و عبادات و روش زندگی مسيحی را تعيين می

در حين اين سالهای تنوير، لوتر هوادارانی در . در اينجا بود که روح منقلب او آرامش نجات را دريافت داشت

  .ميان اساتيد دانشگاه و کشيشان پيدا کرد



  

  جرقهنخستين 
ز اين قرار طور خالصه ا ماجرا به. ای بود بر مخزن بنزين  اتفاقی افتاد که همچون جرقه١۵١٧اما در سال 

اما اين کار از نظر قانون . خواست به اسقفی منطقه مجاور نيز برسد بود که اسقف يکی از مناطق آلمان می

پاپ نيز برای موافقت با اين امر، مبلغ کالنی پول مطالبه . کليسا ممنوع بود، مگر آنکه پاپ رضايت دهد

پاپ . امروز نيز در واتيکان موجود استهای بنای کليسای سنت پيتر بسازد که  کرد تا صرف هزينه می

. نامه نام مغفرت منظور آنکه به آن اسقف کمک کرده باشد، به او اجازه داد که اسنادی را به فروش برساند به به

در آيين توبه، کشيش پس از شنيدن . همانطور که قبًال گفتيم، يکی از آيينهای کليسای کاتوليک، آيين توبه است

ای به فقرا بدهد يا  تواند از فرد بخواهد که صدقه رد، و پيش از ادای فرمول آمرزش، میاعتراف به گناه ف

طبق اين آيين و مطابق تجويز پاپ، اسقف مورد بحث مجاز شد که در . روزه بگيرد يا کار خاصی انجام دهد

ساخت که  مینامه، شخص را مطمئن  اين مغفرت. ای به فرد بفروشد نامه ازای ادای فرمول آمرزش، مغفرت

توانست برای بستگان متوفای  شخص حتی می. گناهانش نه فقط در اين دنيا، بلکه در آخرت نيز آمرزيده شده

ها  نامه بهای اين مغفرت! نامه بخرد تا مدت اقامت آنان را در برزخ، ميليونها سال کوتاه کند خود نيز مغفرت

  .پرداختند مستمندان بهايی نمی. بستگی به ميزان ثروت فرد داشت

، لوتر در اعتراض به چنين اقدامی، اعتراضی شامل نود و پنج ماده نوشت ١۵١٧ اکتبر سال ٣١در تاريخ 

اين اعتراض لوتر صرفًا بر عليه سوء استفاده از نظام . برگ نصب کرد و آن را بر سردر کليسای قصر ويتن

شد که تنها راه برای تحول و اصالح نظام  لوتر متقاعد ١۵٢١ تا ١۵١٨اما بين سالهای . ها بود نامه مغفرت

  .کليسايی، جدايی از روم و نظام کليسايی آن است

به اين منظور، . مقامات مختلف کليسايی کوشيدند لوتر را از عقايدش بر گردانند يا او را خاموش سازند

يگانه مرجع قابل گفت که  اما لوتر شجاعانه در تمام آنها شرکت کرد و می. شوراهای مختلفی تشکيل دادند

مقدس قابل اثبات نباشد، از نظر او خارج دين  مقدس است؛ هر چه که بر اساس کتاب قبول برای او، کتاب

  .است

  

  چکيده عقايد لوتر
های او خيلی سريع در ميان مردم آلمان محبوبيت يافت و  ها و نوشته عقايد و نظرات لوتر از طريق موعظه

های اساسی مذهب کاتوليک  او پايه. ان لوتر از کليسای کاتوليک فراهم ساختزمينه را برای جدايی کامل پيرو

بايست در  طبق عقايد او، پاپ فاقد قدرت و اختيار بر زندگی روحانی و دنيايی مسيحيان بود و نمی. را رد کرد

 مقدس را حاکم بر حيات مسيحيان و کليسا امور سياسی و اجتماعی کشورها دخالت کند؛ او فقط کتاب

توانند خودشان  او بر اساس عهدجديد اعتقاد داشت که همه ايمانداران کاهنان مسيح هستند و می. دانست می



او . مقدس را بخواند و درک کند و آن را تفسير نمايد هر ايمانداری حق دارد کتاب. خادمين خود را تعيين کنند

کرد و فقط قائل به دو آيين بود، يعنی هسته مرکزی مذهب کاتوليک را که همانا هفت آيين مقدس باشد رد 

بااينحال، لوتر و يارانش به . غسل تعميد و عشاء ربانی، تنها آيينهايی که در عهدجديد تصريح شده است

  . ميالدی تدوين شده بود پايبند بودند۴۵١ تا ٣٢۵های کليسای اوليه که بين سالهای  اعتقادنامه

. مقدس از زبانهای اصلی به زبان آلمانی اشاره کرد ه تمام کتاباز ميان خدمات لوتر بايد به نخستين ترجم

اين ترجمه هنوز نيز در کشورهای آلمانی زبان . اين  امر باعث شد که زبان و دستور زبان آلمانی تثبيت شود

را کرد که عهد خود  ها را تشويق می ها و راهبه او با نظام رهبانيت مخالف بود و راهب. کاربرد و اعتبار دارد

  .بشکنند و ازدواج کنند

  

  عقايد و عبادات کليسای لوتری
 کليسای نوبنياد خود آيينهای مشخصی تهيه کرد که در ظاهر چندان تفاوتی با کليسای کاتوليک لوتر برای

گيرد و عناصر عشاء ربانی، يعنی نان و شراب، تغيير  ندارد، با اين تفاوت که مريم مورد تکريم قرار نمی

 ترتيب، مسيحيان واقعًا کنند و به اين دهند بلکه فقط ماهيت بدن و خون مسيح را بر خود حمل می ماهيت نمی

کليساهای لوتری دارای سلسله مراتب اسقفان و کشيشان و شماسان . شوند در بدن و خون مسيح شريک می

کليساهای لوتری در اين امر با ساير کليساهای پروتستان که پيرو نظرات ژان کالَون هستند، تفاوت . باشند می

دهند و در  در کليساهای لوتری، نوزادان را تعميد می). م داددراين مورد در مقاله بعدی توضيح خواهي(دارند 

  .شوند سنين باالتر به عضويت کليسا تأئيد می

کليساهای لوتری امروزه عمدتًا در کشورهای آلمان و اسکانديناوی رواج دارند، هر چند که تقريبًا در هر 

لحاظ  کليسای لوتری نسبت به بقيه، بهدر ميان کليساهای پروتستان، . شود کشوری کليساهای لوتری يافت می

  .اصول اعتقادات و آيينهای عبادی، کمتر از کليسای کاتوليک فاصله گرفت

  

  علل توفيق لوتر
حال ممکن است اين سؤال پيش آيد که چرا معترضين پيش از لوتر يا سکوت اختيار کردند يا محکوم به 

رغم  راض خود و ترويج عقايد خويش، علیمرگ شدند، حال آنکه لوتر در عنوان کردن و تثبيت اعت

  .های شديد نه فقط کشته نشد، بلکه توفيق هم يافت مخالفت

در اينجا . اين امر علل اجتماعی و فرهنگی و سياسی متعددی دارد که تشريح آنها از مجال ما خارج است

  .کنيم فقط به آنها اشاره می

توجه . دنبال جنگهای صليبی، روح جديدی يافته بود هاسالمی، ب-جامعه اروپا در اثر تماس با فرهنگ شرقی

آمد و نيز به هنر باستانی يونان و فلسفه آن، تفکر اروپا را  شمار می به زبان يونانی که زبان کالسيک قديم به



مقدس به زبانهای  ای از کشيشان متفکر به مطالعه کتاب همين امر باعث شده بود که عده. متحول کرده بود

ای به بدن فرسوده مسيحيت قرون وسطی وارد  اين امر خون تازه. عالقه نشان دهند)  و يونانیعبری(اصلی 

مارتين لوتر تحت تأثير همين امر، . کرد و باعث شد که تعاليم عهدجديد مورد توجه بسيار قرار گيرد

  .مقدس را برای نخستين بار از زبانهای اصلی به آلمانی ترجمه کرد کتاب

عه در اثر پيدايی طبقه متوسط متشکل از بازرگانان متحول شده بود و نظام ارباب و وضع اقتصادی جام

کشف قاره آمريکا و . ها وارد اروپا گرديده بود ثروت جديدی در اثر اين تجارت. رعيتی ضربه شديدی خورد

  .ثروت ناشی از آن برای اروپاييان را نبايد فراموش کرد

. ودند و مايل بودند به نحوی از سلطه سياسی پاپها خارج شوندهای محلی و ملی قدرت گرفته ب حکومت

همين . عقايد جديد لوتر مبنی بر رد سيطره پاپ، بهانه الزم را به حکام محلی آلمان، و بعد ساير کشورها داد

  .حکام بودند که لوتر را مورد پشتيبانی سياسی و نظامی خود قرار دادند و مانع کشته شدن او شدند

تر و  ، نبايد از نظر دور داشت که اختراح دستگاه چاپ سبب شده بود که مردم بتوانند راحتو باالخره

  .ارزانتر به کتاب دسترسی داشته باشند و اين امر تحولی در سطح سواد جامعه و معلومات عمومی ايجاد کرد

  شکلی اجمالی و گذرا مورد اشاره شد، همگی در توفيق لوتر دخيل بودند اين علل که به

  

  “پروتستان”معنی اصطالح 
هنوز بسياری از استانهای آلمان . استقرار کليسای لوتری در آلمان بدون درگيری و جنگ صورت نگرفت

 ١۵٢۶سال  در شورايی به. شوراهايی برای رفع اختالف تشکيل شد. به مذهب کاتوليک وفادار مانده بودند

تواند تصميم بگيرد که منطقه تحت  اکم هر استان میمتشکل از نمايندگان استانهای مختلف، تصويب شد که ح

 لغو شد ١۵٢٩سال  اما اين تصميم در شورای ديگری به. نفوذش پيرو مذهب کاتوليک باشد يا کليسای لوتری

در اين شورا، شش حاکم مناطق . و کاتوليکها موفق شدند به تصويب برسانند که آلمان کشوری است کاتوليک

به اين شکل بود که در . به اين مصوبه قرائت کردند“ اعتراضی”رده شهر مستقل، لوتری و نمايندگان چها

خوانده شدند، يعنی “ پروتستان”، برای نخستين بار، پيروان لوتر و نهضت او ١۵٢٩سال 

  .“کنندگان اعتراض”

  

اما اشخاص ديگری نيز در کشورهای ديگر دست به . کليسای لوتری نخستين کليسای پروتستان است

ترين شخصيت  برجسته. راض زدند و کليساهای ديگری تحت همان عنوان کلی پروتستان تشکيل دادنداعت

هايی، شخصی است فرانسوی به نام ژان کالَون که بخش عمده کليساهای پروتستان پيرو نظرات  چنين حرکت

ول اعتقادی و در شماره بعدی، به بررسی عقايد کالَون خواهيم پرداخت و شروع به تشريح اص. او هستند

 .عبادات ساير کليساهای نهضت پروتستان خواهيم کرد



  رقسانجيل م

   جفاديدگانپيامی برای
  

  از کشيش مهدی عبهری
  

حضرت مرقس قبل از اينکه نويسنده باشد، يک واعظ بود، و انجيلی که به نام او به جا مانده دارای 

ذت ببريم، بهترين کار اين است که تمام برای اينکه از موعظه مرقس ل. خصوصيات يک موعظه خوب است

  .شانزده فصل آن را در يک نشست، بلند بخوانيم و به صدای خودمان گوش دهيم

  

  جامعه مرقس
اش را بشنوند، غالبًا برده و از طبقات پايين اجتماع بودند و طبيعتًا  خواست موعظه ای که مرقس می جامعه

شد و از  صورت شفاهی انجام می شد، تعليمات بيشتر به يدا میندرت پ خوان به در آن زمان که کتاب و کتاب

  .گرديد ای به سينه ديگر و از نسلی به نسل ديگر منتقل می سينه

اين يکی از نخستين . شدند خاطر ايمان خود متحمل می خصوصيت ديگر آن جامعه، جور و جفايی بود که به

ه روم شروع شده بود و گروه کثيری، اسير و جفاهايی بود که در زمان حکومت نرون، امپراطور ديوان

چرا آن فرزند خدا، آن ”: پرسيدند ای نيزبا شک و ترديد از خود می  عده.زندانی و فراری و کشته شده بودند

  “کند؟ رسد و ما را از ظلم و جور حکام ظالم آزاد نمی منجی و رهاننده، به داد ما نمی

ی مخفی و غارها برای ايمانداران موعظه کرده، آنها را تشويق ها ها و خانه پس مرقس در کليساها، کنيسه

ها را با صبر و بردباری تحمل کنند، چرا که پيروزی نهايی از آن  کرد تا در ايمان استوار بماند و سختی می

  .صورت انجيل مرقس در آمد آوری شد و به بعدها اين موعظه جمع. آنان خواهد بود

  

  ای خوب انجيل مرقس، موعظه
توانيم هيجان و ضربان قلب واعظ را  عنوان يک موعظه به اين انجيل نگاه کنيم يا گوش دهيم، می قتی بهو

بايست در يک نشست،  او می. حس کنيم و اهميت و فوريتی را که او برای بيان پيام خود قائل بود درک نماييم

ند آنها را به خاطر بسپارد و هم نحوی بازگو کند که شنونده هم بتوا زندگی و مأموريت عيسی مسيح را به

کار   را به“فورًا”او فقط در يک فصل، دوازده بار کلمه . مرهمی برای زخمهای جسمی و روحی خود بيابد



پيام و محتوا برای مرقس مهم . کار رفته است برد و در تمام اين انجيل کوتاه، چهل و يک بار اين کلمه به می

  :عنوان نمونه به. تمام خصوصيات يک موعظه خوب استپيامش دارای . بود، نه سبک و قالب

کند  را تکرار می“ باجگيران و گناهکاران”مثًال در يک جمله، سه بار کلمات .  از تکرار نگران نيست●

)١ :٢۵- ١۶.(  

صورت   او مانند تمام واعظان خوب، برای اينکه شنونده آسانتر مطالب را حفظ کند، وقايع را به●

  :کند، مثًال ی بيان میتاي های سه دسته

  ؛)٣٧ -٣۴ :٨؛ ١٣ -٩ :١٣(پيشگويی جفاها سه بار تکرار شده است  -

 ؛)۴١ -٣٧ :١۴(بيند که شاگردان در خواب هستند  عيسی سه بار می -

 )٣٠ :١۴(کند  پطرس سه بار او را انکار می -

“  آزاد کنم؟خواهيد پادشاه يهود را برای شما آيا می”: پرسد پنطيوس پيالطس سه بار از مردم می -

)١۵: ۶- ١۴.( 

کند تا شنونده را به فکر کردن وا   مرقس مانند يک واعظ خوب مطالب خود را با يک سؤال شروع می●

  :مثًال. دارد

  ؛)۴١ :۴(“ کنند؟ اين کيست که حتی باد و دريا هم از او اطاعت می” -

 ؛)۴ :١٢(“ دنبال آيت و حجت هستند؟ چرا مردم اين زمانه به” -

 ؛)٢٧ :٨(“ دانند؟ ه کسی میمردم مرا چ” -

 ؛)٢٩ :٨(“ به عقيده شما من کيستم؟” -

 ؛)٢٨ :١١(“ کنی؟ به چه اختياری اين کارها را می” -

 ؛)٣۵ :١٢(“ توانند بگويند که او پسر داود است؟ چطور ماليان يهود می” -

 ؛)٢ :١۵(“ آيا تو پادشاه يهود هستی؟”: پرسد پيالطس از مسيح می -

“ چه کسی سنگ را برای ما از جلِو قبر خواهد غلطانيد؟”: پرسند ا میدر روز يکشنبه قيام، زنه -

)١۶: ٣.( 

  :مثًال. گذارد های مسيح می  مرقس برای انتقال پيام خود، تأکيد روی مثل●

پيام خود را تا آنجا که قادر به فهم بودند، برای مردم بيان کرد و برای ... های زيادی عيسی با مثال” -

  :های زير توجه کنيد  به نمونه؛)٣٣ :۴(“ گفت میآنها چيزی بدون مثل ن

 ؛)۵ -١ :۴(مثل برزگر و پاشيدن بذر  -

. کارد پادشاهی خدا مانند شخصی است که در زمين بذری می”: مثل روييدن يک دانه بذر در زمين -

 ؛)٢۶ :۴(“ داند چگونه کند، اما او نمی شود و رشد می دانه سبز می

 ؛)٣٠ :۴(مثل دانه خردل  -

 ).٢ -١ :١٢(ستان و باغبانان ظالم مثل تاک -



  

  موضوع جفاپاسخ به 
دهد يک گروه از مؤمنين او که از همه چيز  سؤال اصلی شنوندگان اين بود که چرا خداوند اجازه می

مرقس قسمت زيادی از وقت خود را صرف پاسخ به اين . محروم بودند، اينطور مورد جور و جفا واقع شوند

او انجيل يا خبر خوش . کند لمه آيه اول از فصل اول، موضع مرقس را روشن میهمان چند ک. کند سؤال می

  .“ابتدای انجيل عيسی مسيح، پسر خدا”: کند خود را برای شنوندگانش با اين آيه شروع می

او برای آن ايمانداران . و جواب مرقس هم به تمام مشکالت شنوندگانش در همين چند کلمه نهفته است

است و “ مسيح”هم “ عيسای ناصری”طور خالصه اين است که  خبر خوش او به. زرگی داردجفاديده، مژده ب

  .پس بايد به پيروزی نهايی اميدوار باشيم. “پسر خدا”هم 

  

  “عيسی”نام 
. کرد او مانند هر انسان ديگری در اين دنيا زندگی می. کند روی جنبه انسانی مسيح تأکيد می“ عيسی”واژه 

اين عنوان حاکی از انسانيت کامل او بود . بود“ پسر انسان”ُبرد  کار می رای خود بهلقبی که خود عيسی ب

او از فرط . کرد شد و درد را احساس می او مانند هر انسان ديگری، گرسنه و تشنه و خسته می). ٢۶ :١٣(

اسه خواست ک ، و می)٣۴ :۴(شد  ، و مضطرب و دلتنگ می)۴١ -٣۵ :۴(خستگی در عقب قايق خوابش برد 

“ پدر”ای حتی از کمک خدا که او را  او بر روی صليب، برای لحظه). ٣۶ -٣۵ :١۴(پردرد صليب را ننوشد 

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ”، يعنی “ايلی، ايلی، لما سبقتنی”: ناميد نوميد و مأيوس شد و گفت می

  ).٣۴ :١۵(“ ترک کردی؟

گويد خبر خوشی که برای آنها  عظه خود، به شنوندگان میمرقس با استفاده از اين عنوان در ابتدای مو

دارد، در باره انسانی است مثل خود آنها که همه نوع ظلم و جور را تجربه کرده و از احساس و درد همه آنان 

  .آگاه است

  

  “مسيح”عنوان 
شده،  معنی مسح مسيح به. است“ مسيح”برد، واژه  کار می واژه دومی که مرقس برای منظور خود به

شنوندگان مرقس که غالبًا از زمينه . باشد ن میشده بوسيله خداوند برای رهايی و نجات ديگرا تأئيدشده و تقديس

دانستند که برطبق پيشگويی انبيای پيشين، او  آنها می. خوبی با معنی اين کلمه آشنا بودند يهوديت آمده بودند، به

“ مسيح موعود”همان “ عيسی”گويد که اين  وضوح می همرقس ب. برای رهايی و نجات قوم خود خواهد آمد

وقتی . خاطر نجات تمام انسانها مصلوب و قربانی شد او نه تنها برای نجات و رهايی قوم خود، بلکه به. است



 لروم تحمل درد و رنج مسيح و قربانی او را قبول نکرد، عيسی - يعنی پطرس-يکی از نزديکترين شاگردانش

  ).٣٣ :٨(“ و از من، ای شيطان، افکار تو افکار انسانی است، نه الهیدور ش”: به او گفت

  

  “پسر خدا”

های عهدعتيق و هم در  اين عنوان، هم در نوشته. است“ پسر خدا”برد، واژه  کار می واژه سوم که مرقس به

نگها، ناپذير فرشتگان، مقربين درگاه الهی، قهرمانان پيروز در ج فرهنگ يونانی، حاکی از قدرت شکست

شنيدند  آنها دائمًا می. شنوندگان مرقس به خوبی با عمق مفهوم اين واژه آشنا بودند. قيصرها و امپراطورها بود

انتخاب اين . که فالن قهرمان جنگی يا فالن امپراطور فرزند خدا است، چون در تمام جنگها پيروز بوده است

توانست انسانی ضعيف و خاکی، هم برگزيده الهی  میچگونه . عنوان از نظر شنوندگان جالب و قابل توجه بود

 هم خوار و خفيف و -ناپذير وسيله کفاره خود باشد، و هم پيروزمند و شکست برای نجات گناهکاران به

  مضروب و مجروج، و هم در عين حال، موفق و پيروزمند؟

  

  اساس موعظه مرقس
 او سفر نموده، خبر خوشی به ايمانداران .ها بنا شده است تمام موعظه مرقس بر روی اين تناقض واژه

آسانی  مرقس اين کار بزرگ را به.  برساند- که بسياری از آنها همسنگران خود را از دست داده بودند-نوميد

ما مانند عيسی، :  اين است- و به ما در اين زمان-خالصه پيام مرقس به شنوندگانس در آن زمان. دهد انجام می

اتحاد در هويت مسيح خاطر  شويم، به اگر دردها و جور و جفايی که متحمل می. تيمپذير هس انسان و آسيب

چون اين جفاها در بطن خود ممکن است برای نجات دنيای ما . خاطر شويم است، نبايد از آن شرمسار و خسته

هويت هستيم،  همشده  قربانی“ مسيِح”انسانی و با “ عيسای”نبايد فراموش کنيم که ما نه تنها با . ضروری باشند

، ما قادر “پسر خدا”با پذيرفتن هويت . باشيم هويت می  مظهر قدرت اليزال الهی نيز هم-“پسر خدا”بلکه با 

  .خواهيم بود بر تمام آالم و مصائب غلبه کنيم

. در حقيقت، اين سه عنوان بيانگر نبردی ازلی و ابدی بين قوای اهريمنی و نيروهای نيکی و الهی است

نشينی  های شرير برای زمانی کوتاه شکست بخورد و عقب دی ممکن است در برابر صاحبان قدرتانسان عا

  .کند، ولی اگر امين و استوار بماند، پيروزی نهايی از آن او خواهد بود

  

  شيطان در انجيل مرقس
صورت ارواح پليد، بيماريهای جسمی و روانی، فلج،  های شرير و شيطانی در موعطه مرقس به قدرت

کار عيسی  در رويارويی . اند برص، کوری، کری، اللی، گرسنگی، طوفانهای شديد، ترس و مرگ مجسم شده

های ناپاک و ديوها را از انسانهای گرفتار  او روح. کنيم وضوح مشاهده می با اين قدرت را در انجيل مرقس به



 را که سيستم مذهبی زمانه ناپاک و کند؛ جذاميان دهد؛ دختری را زنده می کند؛ بيماران را شفا می خارج می

بخشد؛ و باد و  کند؛ کوران و کران و الالن را شفا می سازد؛ گرسنگان را سير می پنداشت، پاک می نجس می

  .کند  را وادار به اطاعت می-های مهارنشدنی طبيعت  يعنی قدرت-طوفان

کنند، بلکه گاه همان نيروهای  ه میهای اهريمنی نه تنها در بيماريها و عوامل نامرئی و طبيعی جلو قدرت

مثًال فريسيان و کاتبان . ايستند های راستی و نيکی می منفی، در ساختار نظام مذهبی و فرهنگی در برابر قدرت

بايست حامی حق و حقيقت باشند، با هيروديس، حاکم رومی، همدست شده، برای از بين بردن مسيح  که می

شرير حتی توانسته بود از طريق يهودای . شود ز آلتی در دست شيطان میکنند؛ حتی کاهن اعظم ني توطئه می

ترين   در بحرانی- پطرس-حتی شاگرد شجاع و جسورش. اسخريوطی، به حلقه درونی حواريون رخنه کند

خواهد عيسی را از  در جای ديگر، همان پطرس می. شود گذارد و منکر آشنايی با او می لحظات او را تنها می

  . يعنی رفتن بسوی جلجتا باز دارد-اش ش اصلیايفای نق

  

  چکيده پيام مرقس
 ايماندارانی که در نتيجه جور و جفا و -بيند آری، مرقس کار شيطان را در بين ايمانداران زمان خود می

اگر در : مرقس برای آنها مژده بزرگی دارد. قتل عام همسنگران خود، بسيار ترسان و نوميد و نگران بودند

ايد، و اگر تحمل جور و جفاهای ظالمانه شما را به شک انداخته،  تيد، اگر در ايمان خود سست شدهترس هس

، و نيز شاگردان نزديک او با اين مشکالت روبرو “مسيح”بايد بدانيد که قبل از شما هم عيسی ملقب به 

ايمان داشته “ پسر خدا”دی دارد، اما بايد به قدرت ازلی و اب شرير دست از شرارت و حمله بر نمی. اند بوده

  .باشيم

کشيم، عاقبت با  قربان شده و درد می“ مسيح”هويت هستيم، ما که همراه با  هم“ عيسی”ما که با انسانی مثل 

پس نبايد در رويارويی با اين تجربيات تلخ، . هويت خواهيم بود  همدم و هم- صاحب قدرت اليزال-“پسر خدا”

  .خود را از دست بدهيمخود را ببازيم و اميد و ايمان 

  .برای ديروز و امروز“ عيسی مسيح، پسر خدا”اين است مژده 

  .)نويسنده، در تيه اين مقاله، از تفسيرها و کتب متعددی بهره جسته است(



   خدمترایتشخيص دعوت الهی ب
  

  کند خدايی که شما را دعوت می:  بخش اول-مجموعه جديد

  کشيش تت استيوآرت
  

  

 در شکم صورت بندم، تو را شناختم؛ و قبل از بيرون آمدنت از رحم، تو را تقديس قبل از آنکه تو را”

  ).۵ :١ارميا (“ نمودم

عنوان منجی  مرد جوانی که در کنار من ايستاده بود، تازه دعای گناهکاران را ادا کرده بود و مسيح را به

حبت خدا قلب تاريک و سرد ديگری کند که م آن يکی از لحظاتی بود که انسان احساس می. خود پذيرفته بود

سپس، در نهايت تعجب . را لمس کرده و چشمان ديگری را از برق حيات و اميد جديد درخشان ساخته است

شنيدم که اين طفل در مسيح گفت که از سوی خدا دعوت دارد تا شبان شود، و از من خواست تا بالفاصله بر 

ناگهان احساس کردم که زمان از حرکت باز مانده و گردبادی از . او دست بگذارم و او را به خدمت تعيين کنم

خواند؟ آيا او نوايمانان را نيز به  خدا از چه طريق شخص را به خدمت فرا می: سؤاالت به ذهنم هجوم آورده

  کند؟ کند؟ کليسا يا بدن مسيح چه نقشی در اين ميان ايفا می خدمت دعوت می

در دست گذاشتن بر کسی شتاب ”: فرمايد ؤس را به ذهنم آورد که میخداوند توصيه پولس رسول به تيموتا

من از دست گذاردن بر اين برادر عزيز ). ٢٢ :۵اول تيموتائوس (“ مکن و در گناهان ديگران شريک مشو

شايد شما نيز دچار اين کشمکش شده باشيد . خواستم اراده خود را بيشتر در اين مورد بدانم امتناع کردم و می

شايد برخی از شما نيز در زمينه دعوت .  چه کسی بايد دست بگذاريد و او را به خدمت منصوب کنيدکه بر

خودتان دچار کشمکش و تالطم فکری شده باشيد و از خود پرسيده باشيد که خداوند چگونه اين امور را بر ما 

لذا . کنم، همين سؤال خودم بودآنچه مرا بر آن داشت تا کالم خدا را برای يافتن پاسخ جستجو . سازد روشن می

  .خواهم نتايج مطالعات خود را در خصوص اين موضوع مهم با شما در ميان بگذارم می

  

  کند خدايی که دعوت می
دهيم، بايد ابتدا از  مقدس را در خصوص دعوت الهی به خدمت مورد بررسی قرار می وقتی تعليم کتاب

خواند؛ برای مثال، الزم است به زندگی پولس  خاصی فرا میخدا انسان را به خدمات . خود خدا شروع کنيم

 ما خدا و اميدمان، مسيح عيسی، رسول عيسی  دهنده از پولس که به حکم نجات”: فرمايد رسول نگاه کنيم؛ می

او در . توانيم مشاهده کنيم که دعوت خدا شخصی است می). ، هزاره نو١ :١اول تيموتائوس (“ مسيح است



نخستين دعوت او برای اين است که نجات را . گويد هايی خاص، مستقيمًا با انسان سخن می ها و مکان زمان

امين است خدايی که شما را به رفاقت با پسرش خداوند ”. دريافت داريم تا او بتواند با ما مصاحبت داشته باشد

خواند تا   دور هستند فرا میاو کسانی را که). ، هزاره نو٩ :١اول قرنتيان (“ ما عيسی مسيح، فرا خوانده است

درست است که . اش بر صليب، نجات يابند واسطه پسرش عيسی مسيح نزد او بيايند و از طريق فداکاری به

همه ايمانداران دعوت دارند تا با استفاده از عطاهای روحانی خود، مسيح را خدمت کنند، اما از کالم خدا 

اين . کند  خاص برای خدماتی معين در بدن مسيح دعوت میطور کنيم که خدا بعضی را به بروشنی درک می

در . رسول، نبی، مبشر، و معلمی که شبان است: اند  تحت اين عناوين تعيين شده١١ :۴خدمات در افسسيان 

اما در اينجا ذکر اين نکته کافی است که . مقاالت آينده به تعريف دقيق هر يک از اين خدمات خواهيم پرداخت

پولس رسول به خدمات خود . مقدس هست که خدا برای کليسايش مقرر داشته است ر کتابخدمات خاصی د

و من به همين منظور بر گماشته شدم تا واعظ و رسول و معلم ايمان راستين برای ”: کند اينچنين اشاره می

اهيم داد به تر قرار خو ما همين دعوت خاص را مورد بررسی دقيق). ٧ :٢اول تيموتائوس (“ غيريهوديان باشم

  .دست دهيم اين اميد که رهنمودهايی برای کشف دعوت خودتان به

  

  نحوه تشخيص دعوت
هايی خاص برای  خدا نه فقط خدايی است شخصی، بلکه در تاريخ نيز حضور دارد و افراد را در زمان

 شفقت او را تفاوت نيست؛ رحمت و خدا نسبت به نيازهای قومش و جهان بی. گزيند تحقق اهدافی خاص بر می

دعوت او اغلب به سراغ . بينيم تا عامل رهايی يهوديان از اسارت مصر باشد بروشنی در دعوت موسی می

حدود دوازده سال پيش، اين بار سنگين . شکند برخوردار باشند آيد که از همان باری که دل او را می کسانی می

شده دارند؛ همين يقين بود که خدا مورد استفاده  را احساس کردم که کليساهای ايرانی نياز به خادمين تربيت

خدا چه بار روحانی را در دل شما قرار .  هدايت کندTalim Ministriesقرار داد تا مرا بسوی آغاز فعاليت 

شود، يا در شهر شما مردم با چه مشکالتی دست به  داده است؟ چه نيازهايی در کليسای شما ناديده گرفته می

رويد، ممکن است کليدی برای  حضور خدا می شويد و با دعا به ور می ر اين نيازها غوطهگريبانند؟ وقتی د

  .دعوت خود بيابيد

  

  “همکار”خدايی 
کنم خصوصيت حياتی  ديديم که خدای ما خدايی است شخصی و در تاريخ ما حضور دارد؛ اما فکر می

است و “ همکار”آن اين است که خدا خواند؛ و  ديگری در خدا هست، در خدايی که ما را به خدمت فرا می

ما فقط همکارانی هستيم متعلق به خدا، و شما ”: فرمايد پولس می. خواهد ما با او در خدمت همکاری کنيم می

اين واقعيت که خدا مقرر داشته تا مردمانی عادی ). ٩ :٣اول قرنتيان (“ مزرعه و ساختمانی متعلق به خداييد



دنبال خادمينی امين است  او به. قق بخشند، پيوسته مرا به حيرت وا داشته استمثل من و شما، مشيت او را تح

پولس . کار برد تا بتواند روح خود را بر آنان افاضه دارد و ايشان را برای پيشرفت ملکوتش بر روی زمين به

؛ اين نکته خواهد در آن خصائل الهی خود را در آن رشد و نمو دهد خواند که خدا می می“ ای مزرعه”ما را 

خواهد نه فقط خدمت خاصی برای او انجام دهيم، بلکه تبديل به  کند که او می اين حقيقت را به ما يادآوری می

برادران من، مباد که ”: دهد يعقوب رسول چنين هشدار می. الگويی شويم که ديگران بتوانند از آن پيروی کنند

يعقوب (“ تر خواهد شد نيد که بر ما معلمان، داوری سختدا بسياری از شما در پی معلم شدن باشند، زيرا می

خواند تا نشان دهد که بايد اراده او را بنا کنيم و اينکه خدمات  می“ ساختمان”پولس همچنين ما را ). ١ :٣

آميز است که بدانيم خدا برای هر يک از ما نقشه و هدف خاصی  چقدر تشويق. خاصی را در کليسا انجام دهيم

يابد که  مندی زمانی تحقق می اين فايده. خواهد زندگی ما را برای ملکوت خود مفيد و سازنده سازد دارد و می

کنم که صدای خدا را شنيدم  هرگز آن روز را فراموش نمی. دعوت خاص خدا را برای خدمت خود کشف کنيم

 چيزی بود که يعقوب اين دعوت شبيه همان. خواند تا خود را برای خدمت انجيل آماده کنم که مرا فرا می

آميز و ماليم و  اما آن حکمت که از باال است، نخست پاک است، سپس صلح”: فرمايد توصيف کرده، می

  ).١٧ :٣يعقوب (“ پذير، و سرشار از رحمت و ثمرات نيکو، و َبری از تبعيض و ريا نصيحت

ا، خادمين خود را برای در شماره بعد، به بررسی راههای مشخصی خواهيم پرداخت که خدا از طريق آنه

  .کند خدماتی معين دعوت می
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