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  مجله شبان
  TALIM Ministriesکند  تقديم می“ تعليم”مؤسسه 

  ٢٠٠۶، سال ششم، آگوست ٣٨شماره 

  منطور تشويق و تعليم و تجهيز ايشان ماهه مخصوص شبانان و خادمين به-مجله دو

  

  

  

  

  

  فهرست مطالب
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  )مهدی عبهری(“ دانيد؟  شما مرا که می” ●
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  تجهيز مقدسان
  عطای خدمت: مچهاربخش 

  کشيش تـَت استيوآرت
  

  ).٧ :١٢روميان (“ اگر خدمت است، خدمت کند”

اما به هر يک از ما به ”.  عضوی عطاهای روحانی بخشيده استکليسا بدن مسيح است و مسيح به هر

لذا وظيفه رهبران کليسا اين است که ). ٧ :۴افسسيان (“ فراخور اندازه بخشش مسيح، فيض بخشيده شده است

مقدس درک کنند و به جماعت خود تعليم دهند که چگونه از آنها استفاده  کارکرد و نقش عطاها را در کتاب

 را آغاز کرديم و ديديم که در اينجا پولس ما را با هفت ٨ -۶ :١٢اره گذشته، بررسی روميان در شم. کنند

 من اعتقاد دارم که هر عضوی در کليسا، .سازد  که خدا به کليسايش داده است، آشنا میدهنده عطای انگيزش

، پولس عطای نبوت را ۶در آيه . يابد واسطه عطايی که به او داده شده، در خدمت مسيحی خود انگيزش می به

هم پطرس . پردازيم می“ خدمت”، به عطای ٧کند که در شماره پيشين به آن پرداختيم؛ اينک در آيه  معرفی می

بخشد خدمت  خدا می کند، با قدرتی که اگر کسی خدمت می”. اند و هم پولس به اين عطای خاص اشاره کرده

سازد که  پطرس روشن می). ١١ :۴اول پطرس (“ جيد شودواسطه عيسی مسيح تم کند، تا در همه چيز، خدا به

  .ای که جالل به خدا برسد گونه القدس انجام شود، به  امری است روحانی و بايد با قدرت روحگزاریخدمت

  

  چرا خدمتگزاری مهم است
 دارد، از قابليت خاصی برای تشخيص نيازهای ديگران و برطرف ساختن گزاریکسی که عطای خدمت

انگيز است که پولس عطای خدمت را درست بعد از عطای نبوت قرار  برای من شگفت. وردار استآنها برخ

کار برده تا چند حقيقت حياتی را به ما  القدس اين ترتيب را برای عطاها به يقين دارم که روح.  استداده

  .يادآوری کند

  

  ُمهر اصالت پيام ما
نبی . است تا به پيام ما اصالت و اعتبار ببخشدنخست، خدمت کردن به ديگران در بدن مسيح ضروری 

کند، و به  تواند کالم خدا را اعالم دارد، اما اغلب اوقات، اين عمل خدمتگزاری است که مردم را جذب می می

يافته است،  خداوند ما عيسی که کلمه تجسم. کند بخشد، و حقيقت را در دل مردم ُمهر می سخن ما جسم می

گويم که مسيح برای نشان دادن امانت خدا، خدمتگزار يهوديان  زيرا به شما می”.  شدهمچون خدمتگزار ظاهر
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چه بسيار افراد بسوی مسيح ). ٨ :١۵روميان (“ هايی که به پدران داده شده بود، ُمهر تأييد زند شد تا بر وعده

  !اند آميز خادم مسيح را ديده اند فقط به اين دليل که اعمال محبت آمده

  

  ه خصائل مسيحدهند نشان
بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم ”.  مسيح استخصائلدهنده  دوم، خدمت کردن به ديگران، نشان

هيچ ”: فرمايد که پولس میبينيم  بهتر درک خواهيم کرد، وقتی می را خصلتهمين ). ٧ :٢فيليپيان (“ پذيرفت

وقتی . )٣ :٢فيليپيان (“  را از خود بهتر بدانيدطلبی يا تکبر نکنيد، بلکه با فروتنی ديگران کاری را از سِر جاه

کنيم و اشتياقی خالص داريم که خدا را جالل دهيم، اين امر بر پيغامی که نبی  ديگران را با فروتنی خدمت می

  .دهد اعالم داشته، شهادت می

  

  چگونه تشخيص دهيم
مت کنند، اما خدا به کليسايش که بخاطر مسيح ديگران را خدبديهی است که همه ايمانداران دعوت دارند 

تواند تشخيص دهد که از اين عطا  شخص چگونه می. افرادی را بخشيده که عطای روحانی خدمت را دارند

توانيم در زندگی او خصوصيات شخصی را مشاهده  تيموتائوس اين عطا را داشت و می. باشد برخوردار می

  .باشد کنيم که دارای آن می

  

  خدمتجاری بودن اشتياق به 
. خدمتگزار قابليت اين را دارد که نيازهای عملی ديگران را ببيند و مشتاق است آنها را برطرف سازد

اين عطيه را در . برای چنين شخصی، خدمت کردن امری اجباری نيست، بلکه از درون او جاری است

ارم که اينچنين کسی ديگر ند”: دهد کنيم و پولس در خصوص او چنين شهادت می تيموتائوس مشاهده می

  ).٢٠ :٢فيليپيان (“ خالصانه به فکرتان باشد

  

  احساس شادی
کند تا به خدمت خاص خود بپردازند، شادی خاصی  بيند که بار ديگران را سبک می خدمتگزار وقتی می

دهد که تيموتائوس برای او همچون پسر است تا خودش بتواند در خدمتش  پولس شهادت می. کند احساس می

ند تا تمام سازهای مختلف آزاد  خدمتگزاران از اينکه بتوانند واعظان و معلمان را از مشغله. باشدمؤثرتر 

  .شوند نيرويشان را صرف خدمتشان بکنند، بسيار شاد می
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  !تواند پاسخ منفی بدهد نمی
لب سبب اين امر اغ. برای خدمتگزار دشوار است که به مردمی که نيازمند کمک او هستند پاسخ منفی بدهد

شود،  کسانی که انتظارهايشان برآورده نمی. های زيادی بدهد شود که وظايف متعددی بر دوش بگيرد و قول می

در : اين هشداری است برای کسانی که عطای خدمت دارند. ممکن است احساس سرخوردگی و خشم کنند

  .وانيد سر قولتان بايستيدت ، و مطمئن شويد که میبين باشيد دهيد، واقع هايی که به ديگران می قول

  

  نياز به تشويق دارد
پولس اين نکته را در . کند، مورد تشويق قرار گيرد خدمتگزار نياز دارد از سوی کسانی که خدمتشان می

  .تيموتائوس مشاهده کرد، و از اينرو او را مورد تشويق قرار داد

  

  ميل به ديدن نتيجه
 داشته باشد و به ،رود در مورد خدمتی که از او انتظار میهای روشنی  خدمتگزار مايل است دستورالعمل

پولس . تواند نتايج آنها را زودتر مشاهده کند دهد، زيرا می تری نشان می مدت واکنش مثبت های کوتاه طرح

  ).١۶ :۴اول تيموتائوس (کرد که در دعوت خود استوار بماند  تيموتائوس را تشويق می

  

  کند احساس عدم کفايت می
گريبان است و ممکن است خود را از نظر روحانی واجد  به گزار اغلب با احساس عدم کفايت دستخدمت

 است زيرا دعوت او صالحيتديد مکررًا به تيموتائوس يادآوری کند که واجد  پولس الزم می.  نداندصالحيت

ن جهت، ممکن است تر تلقی شود؛ به همي اغلب اوقات، عطاهای تکلمی ممکن است روحانی. از خدا بوده است

  .سبب شود که خدمتگزاران کار خود را آنقدر مهم نينگارند

  

  دو گرايش خطرناک
. شايد شما خودتان اين خصوصيات خدمتگزاری را در خود يا در يکی از اعضای جماعتتان تشخيص دهيد

اجرای مارتا را م. ها، عطای خدمتگزاری داشت در خاتمه اين مقاله، به زنی توجه کنيم که طبق شهادت انجيل

در کسانی که عطای خدمت دارند، دو گرايش ممکن است به چشم بخورد .  يافت۴٢ -٣٨ :١٠توان در لوقا  می

  .که بايد آنها را تحت کنترل در آورد

  

  القدس فراموش کردن نياز به روح
. ی نيز بنشيندشده بود که فراموش کرده بود بايد در کنار پای عيس“ محور خدمت”نخست اينکه مارتا آنقدر 

برای خدمتگزاران اين خطر وجود دارد که خود ). ۴٠آيه (“ سخت مشغول تدارک پذيرايی بود... اما مارتا”
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مقدس و  را در اثر خدمت به ديگران درمانده سازند و فراموش کنند که الزم دارند با مطالعه و تعمق بر کتاب

  .القدس پر شوند دعا، از روح

  

  قضاوت کردن بر ديگران
. شد و مريم را شماتت کرد که چرا مانند او مشغول خدمت نيست“ فرافکنی عطای خود” دچار مارتادوم، 

سرورم، آيا تو را باکی نيست که خواهرم مرا در کار پذيرايی تنها گذاشته ”: کنان به عيسی گفت  شکايتاو

. ت کردن ديگران بيفتندکسانی که عطای خدمت دارند، ممکن بسيار آسان در دام قضاو). ۴٠آيه (“ است؟

ممکن است دچار اين تصور شوند که همه پيروان واقعی عيسی بايد همواره در حال خدمت کردن به ديگران 

پاسخ البته اين است که بايد ميان مريم که در کنار پای عيسی نشسته بود، و مارتا که عيسی را خدمت . باشند

  .وجود آورد کرد، تعادلی به می

  

يقين حاصل کنيد که ايشان . گوييم اند سپاس می نانی که عطای خدمتگزاری را دريافت داشتهخدا را برای آ

  .آوريد عمل می دهيد و از آنان قدردانی به را مورد تشويق قرار می
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  گو بين و حق خادمی حق: يحيی تعميددهنده
  

  )کليسای انجيلی ايران (ميشل آقامالياننوشته 
  

  ای سوزان و فروزان شعله
مردم ُگله ُگله، پای پياده، گروهی .  نيمروز، زيِر تابِش بی امانش، بياباِن يهوديه را تفته می کرده دريدآفتاِب

 هوا را هاز آن نقطه، غرشی تندرآسا سين. يدنديای ره می پو سواره، حيران و هراسان و درمانده، به سوی نقطه

سنگی  مردی بر تخته.  پراکنده می شد پژواکش در اين سوی و آن سوی، بادهمی شکافت و سوار بر شان

توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک «: ای نامعمول، فرياد می کشيد بلند، با قامتی تکيده، جامه ايستاده، بانگ
اما مردم با وجود آن تِب . ربا، عرق از سر و روی او، و مخاطبانش، جاری کرده بود گرمای تاب» .است

سخناِن او همچون نوِر سوزاِن آفتاِب . زمانده، حيران گوش به سخنانش داشتندسوِز بيابان، با دهانی با تاب

اين مرد که جامه از پوست شتر داشت، کمربندش چرمين و . کرد نيمروِز بيابان، تا مغزِ  استخوانشان نفوذ می

. مانی بود، حقيقت را با حــرارت همچنــان بيان می داشت، فاش و بی ايارتزاقش از ملخ و عسل صحرا

گو؛ سرمشقی برای ما  بود و حق او حق بين. عاقبت، زباِن سرخ، سِر سبزش را بر باد داد. نامش يحيی بود

  .کل مسيحيان، در يک کالم. . . کشيشان و خادمان و 

. بود سوزان و فروزان هشعل يحيی تعميددهنده گفته است که او هجاناتان ادواردز، واعِظ نامداِر فقيد، دربار

رد گفت که نخستين مبشری بود که انجيل را به سرخپوستاِن يِنِر ديويد ْبه، وی همين سخن را دربارچندی بعد

  . ١آمريکای شمالی رساند

اين بود که وی در همان حال   خواند“سوزان و فروزان” ه شعل اينکه يحيی رامقصوِد جاناتان ادواردز از

 غيرت و شهامت بسيار به خرج می داد، نيز که چون اخگری سوزان پر از حرارت بود، و در خدمت خود

در اين مقاله قصد دارم با توجه به زندگی . يعنی غيرت او با نور و حقيقت و راستی توأم بود. بودفروزان 

 جايگاه راستی و حقيقت در زندگی خادمان خداوند دعوت ه ارجمند را به تأمل دربارهيحيی تعميددهنده، خوانند

  .کنم

  

  

                                                 
 ترمجه کردم که قسمتی از شعلة سوزان و فروزاندر حدود دو سال پيش، من کتابی حتت عنوان  1

کتاب مورد استقبال فراوان واقع شد و در مدت . آن نيز گردآوری و تدوين اينجانب بود
 سالگی در حالی ديده از جهان فرو بست که ٢٩ديويد برينرد در . کوتاهی ناياب گرديد

دار از غيرت و روحانيِت منور به حقيقت، برای نسلهای متمادی از واعظان ميراثی پاي
 .مشهور و نامدار بر جای گذاشت
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  توأمانحقيقت و غيرِت 
همانطور که گفته شد، غيرت يحيی تعميددهنده برای خدمت و رسالتی که بر عهده داشت، کور  و نامعقول 

در زندگی پولس، پيش از مالقات وی با مسيح، شاهِد غيرت و حرارِت . نبود، بلکه به نوِر حقيقت منور بود

ش سپرد و علنًا به  را به دسِت غيرت کوَرنتيجه چه شد؟ او لگام خود. بودای هستيم که از حقيقت تهی  توفنده

شائول، شائول، «: در راه دمشق، مسيح بر او ظاهر شد و گفت. رفت تا بر مسيحيان آنجا جفا کند دمشق می
: ٢٦اعمال (» دشوار است) “ميخ” : قديمیهدر ترجم(چرا مرا آزار می رسانی؟ تو را لگد زدن به ُسک 

 چون عاری از حقيقت بود، منجر به اقداماتی نامعقول می شد که به  به عبارتی، غيرت و حرارت پولس).١٤

باک و  بی ترديد، خادم خدا بايد غيور و بی. ديگران ــ و البته به خودش، شايد بيش از همه ــ لطمه می زد

نترس باشد، اما چه بسا خادمانی که در طول تاريخ با غيرت و شهامتی کور و نابخردانه صفحاتی تلخ و تيره 

ست از ابازتابی . . . و تفتيش عقايد و " بدعتکارسوزی"و " ساحرسوزی"آن همه . اند در تاريخ کليسا آفريده

ی باز يچه بسا جانها که گرفته شد، چه بسا ايماندارانی که از رشد و شکوفا. آزار و مهوع همين واقعيِت دل

موهبت وجودشان را تکريم کند، و برای چنين ای که کليسا به جای آنکه  ماندند، چه بسا مردان و زناِن شايسته

هايی شاکر خداوند باشد، بر دار شدند يا غيظ و کيِن غيرِت نابردبار و کوِر کليسا، به لهيِب آتش  عطيه

قتل عاِم آناباپتيستها، کشتاِر پروتستانها، مرِی خونخوار، کشتاِر کاتوليکها، جنگهای صليبی و . سپردشان

   . . .مصاديِق امروزين آن 

از ديگر سو، چه بسا خادمانی که حقيقت را خوب می دانند، اما آن قدر در بيان و ايستادگی برای حقيقت 

آنچه پولس را . سست هستند که حقيقت آنها نه نمک و نور جهان می شود و نه می تواند ظلمتی را بتاراند

کننده با او  و وقتی مالقاتی دگرگونراه و راستی و حيات است مسيح . تغيير داد مالقاتش با مسيح زنده بود

پولس در پرتِو ايمان جديدش، به بازانديشی . يابيم، راستی او چشماِن غيرتمان را به روی حقيقت می گشايد می

بندِی راه ديدش را  در مطالبی پرداخت که پيشتر از عهدعتيق خوانده بود، زمانی که به قول خودش انگار چشم

های خود را بايد در نوِر فيض و محبت و   افکار و عقايد و ديدگاهها و دريافتهامروز نيز تمام. بسته بود

 غيرِت روحانی را در ما ههمين مالقات و تأمل نيز آتش فرو مرد. قدوسيت مسيح، از نو بسنجيم و ببينيم

يم؟ يخن نگوايم س توانيم از آنچــه ديده و شنيده مگر نه اينکه شاگردان گفتند ما نمی. ور خواهد ساخت شعله

  . می گرداندسوزان و فروزان ما را ، اوهمالقات با مسيح و تأمل دربار

   قوتم بخشيد و دل را نور داد                                  

  )مولوی( نوِر دل مر دست و پا را زور داد 
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  ديد يحيی حقيقت را درباره خود می
من مسيح «عترف شده انکار نکرد بلکه اذعان داشت که تو کيستی؟ او م: از او پرسيدند  ”:می خوانيم

. نيستم: پاسخ داد» آيا آن پيامبری؟«: پرسيدند؟ پس چه؟ آيا الياسی؟ پاسخ داد نيستم؟ پرسيدند» .نيستم
:  خود چه می گويی؟ يحيی طبق آنچه اشعيا نبی بيان کرده بود گفتهآنگاه گفتند پس تو کيستی؟ دربار

  ».راه خداوند را هموار سازيد: ر بيابانم که می گويدمن صدای آن نداکنند د«

در .  هويتش شد، پاسخ گفت که صدای آن ندا کننده در بيابان استهيحيی در پاسخ به سؤاالتی که دربار

ی کرده ياينجا وی عبارتی را از کتاب اشعياء نبی نقل می کرد که خدمت و رسالت او ــ و هويتش را ــ پيشگو

هويت يحيی .  پاسخ گفت همان است که کالم خدا می گويد،وقتی از يحيی پرسيدند که کيستبه عبارتی، . بود

های دشمنانش، نه  خوانی های شيفتگانش، نه مخالف یيداد، نه ثناگو های مردم شکل می را نه گفته

 شکل اش می گفت، دستاوردهايش، و نه فرجاِم جانگزای زندگی کوتاهش؛ هويت او را آنچه کالم خدا درباره

  . می داد

گرِد  يحيی نه خود را به بزرگی مسيح و الياس می دانست، و نه معلمی ساده از ِسنِخ ديگر واعظاِن پرسه

  .او خود را همان می دانست که کالم خدا گفته بود، نه کم، نه بيش. شان باد در کله داشتند يهودی که برخی

های  یياگر خادم خدا هويتش را بر مبنای ثناگو. ت آشيِل خادمان خداسهمن معتقدم که بحراِن هويت، پاشن

 حقيقت را در نظرش تار کند ، اطرافيان يا موفقيتهای کاری خود شکل دهد، چه بسا اين هويت کاذبهچاپلوسان

چنين خادمی ممکن است در کليسا به ناحق جانب کسانی را بگيرد . و چشم و گوش او را به روی حقيقت ببندد

م هويت کاذب او هستند، و از سويی به ناحق و تحت لوای دفاع از راستی، قدوسيت،  قوام و دواهکه ماي

  .  کسانی را بزند که حباِب هويت کاذبــش را تهـديد می کنندهپنب. . .  مبارزه با بدعت و 

 ديگران نيز بدرستی ه خود بدرستی نبينيم، حقيقت را دربارهموضوع اين است که ما تا حقيقت را دربار

نخست چوب را از چشم خود به در آر، «:  می فرمايد٥: ٦اين همان است که مسيح در متی . يم ديدنخواه
 خود درست هيحيی چون حقيقت را دربار» .آنگاه بهتر خواهی ديد تا َپِر کاه را از چشم برادرت بيرون کنی

 هاين ما را به نکت. ــ بيان دارد ديگران نيز ببيند، درست هم ببيند، وهبين بود، توانست حقيقت را دربار ديد، حق

  بعدی می رساند

  

  يحيی آماده جانفشانی برای حقيقت بود 
سرانجام، او حتی جان . قدر و قيمت حقيقت برای يحيی چندان بود که از جانفشانی در راه آن ابايی نداشت

ِم کامجوی او می هيروديس هر بار که يحيی شرنِگ حقيقت را در کا. خود را نيز در راه بيان حقيقت نهاد

 همسر و هسرانجام، هيردويس به تحريک و توطئ. شد آشفت و مضطرب و هراسان می ريخت، بر می

جالب اينجاست که کاهنان و فريسيان و ديگر . اش آيينه را شکست، يحيی را به تيغ شمشير سپرد نادختری
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داشتند يا شايد  ، اما لب از لب بر نمیمتوليان و معلمان مذهبی نيز کامًال بر گناهکاری هيروديس وقوف داشتند

نشين بود که حقيقت را ندا می   اما در آن جمع، تنها اين واعِظ بيابان.به اعتراضی زير لبی بسنده می کردند

دانست که زمانی برای  او می. گو بود بين و حق يحيی حق. کرد و روزگار را به کام هيروديس تلخ می ساخت

چه بسا پيش .  و زمانی برای خاموشی هست که گفتن در آن جايز نيستگفتن هست که خاموشی خطاست

ها در  عدالتی آيد که از بيِم محروم شدن از مقبوليت و محبوبيت يا امتيازات خود، با وجوِد آگاهی از بی می

ی يحيی برای ما الگويی است از مردی که حقيقت را حتی زمانی که به زيانش تمام م. آريم کليسا، دم بر نمی

ايم که شخصی مظلوم واقع شده، اما چون  چه بسا علنًا در کليسا ديده. شود، فاش می گويد، بی هيچ پرده پوشی

مردی برای تمام فصول در فيلم . ايم اند، ما نيز به صف مخــالفــان پيوسته اکثريِت متنفذ کليسا عليه او بوده
 است، در جايی خطاب به تعميددهندهه يحيی  نقش توماس مور، شخصيتی که بسيار شبيه ايفاکنندههنرپيش

وجدان انسان مانند آبی در کف دست اوست، اگر اين آب به «: دخترش که نگران حال پدر است، می گويد

بله، دوست عزيز، اگر در مقام » .خاطر کتمان حقيقت بر زمين بريزد، ديگر هرگز امکان جمع کردنش نيست

 چه بسا فرصتی را از دست بدهيم که ديگر هرگز برای ما و کليسايمان گو نباشيم، بين و حق خادمان خدا، حق

  .  تکرار شدنی نباشد

او قرار بود .  اشاره کنمتعميددهنده يحيی هی اشعياء درباري ديگری در پيشگوهم به نکتهدر پايان می خوا

 وقتی ما در راستی، .اين کار را يحيی با زندگی در پاکی و راستی کرد.  و کرد.هموار کندراه خداوند را 

مان،  گويی، زندگی کنيم راه ورود خداوند به زندگی اطرافيانمان، به کليسايمان، به خانواده بينی و حق حق

آنگاه پرتِو حقيقت مسيح چنان درخششی خواهد . کسانی که تحت شبانی و خدمتمان هستند هموار خواهد شد

 هشتر ديده خواهد شد، همان دورنمايی که يحيی درباريافت که کم کم ما محو خواهيم شد، و او بيشتر و بي

  ).٣٠: ٣يوحنا  (»او بايد ارتقاء يابد و من بايد کوچک شوم« : خدمتش داشت 
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  “دانيد؟ شما مرا که می”
  !تأملی بر مسيحيت و صليب

  

  )کليسای انجيلی ايران(نوشته کشيش مهدی عبهری 
  

دانش تا به حال او را نشناخته بودند؟ آيا او به تأئيد کند؟ آيا شاگر چرا مسيح چنين سؤالی را مطرح می

  شاگردانش احتياج داشت؟

آن را ثبت ) متی و مرقس و لوقا(اين سؤال، و جواب شاگردان آنقدر مهم بود که هر سه انجيل مشابه 

خواست  با طرح اين سؤال، مسيح می). ٢١ -١٨ :٩؛ و لوقا ٣٠ -٢٧ :٨؛ مرقس ٢٨ -١٣ :١۶متی (اند  کرده

. موضع شاگردان را در باره شخصيت و مأموريت خودش روشن کند و آنها را در جهت صحيح هدايت نمايد

ای از باورها و پندارهای ناصحيح در باره  برای اينکه بتوانيم به عمق اين سؤال پی ببريم، الزم است به پاره

درستی درک کنيم،   و اين مکاتب را بهتوانيم دليل پيدايی اين باورها نمی. مسيح موعود در آن زمان توجه کنيم

  .مگر اينکه کمی از اوضاع سياسی، ملی و اجتماعی فلسطين در زمان آگاه باشيم

  

  اوضاع فلسطين در روزگار مسيح
فلسطين، وطن اصلی قوم يهود، از قرن هفتم قبل از ميالد، استقالل ملی و سياسی خود را از دست داده 

. های قدرتمند زمان، مانند آشور، بابل، ايران، يونان و روم بود ره دولتبود، و سرزمين اين مردم، مستعم

دولت روم که حاکم مطلق زمان بود، به قول يک نويسنده و واعظ مسيحی، مثل اژدهايی دو سر، مليت و 

يک سر اين اژدها بسيار زيبا و فريبنده و سر ديگرش زهرآگين و . کرد مذهب و هويت قوم يهود را تهديد می

از يک طرف پيشرفتهای . يک سر زر و سر ديگر زور. يک سر شهد و شيرين، و سر ديگر سم کشنده. ندهکش

علمی، فرهنگی، ادبی و اقتصادی آنها قوم يهود را شيفته خود کرده بود، و از طرف ديگر نيروی نظامی آنها 

ملت يهود شيفته پيشرفتهای . کشيد يان را در نطفه به خاک و خون میطلبانه يهود هر نوع اقدام استقالل

های  دهد قدرت توانست باور کند که يهوه، خدای قادر، اجازه می اقتصادی و فرهنگی يونان و روم بود و نمی

 .کند اش در ذلت و خواری زندگی می ظالم و کافر از چنان برکاتی برخوردار باشند، در حالی که قوم برگزيده

  

  واکنشهای يهوديان به اين اوضاع
  :داد های متفاوتی نشان می العمل در چنين شرايطی، طبيعتًا ملت يهود عکس
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در حقيقت، اين گروه توانستند برای . گروهی معتقد به مقاومت مسلحانه و جنگ چريکی عليه روم بودند

ی از سرداران روم به اورشليم حمله ، يک.م. ق۶٣ولی در سال . دست بياورند مدتی کوتاه، استقالل محدودی به

در نتيجه، اکثريت ملت يهود به اين نتيجه رسيدند که مبارزه مسلحانه . کرد و شهر را به خاک و خون کشيد

  .عالج کار نيست

نماينده اين گروه کسانی بودند که . گروهی هم معتقد بودند که بايد با دولت روم کنار آمد و همکاری کرد

در نتيجه اين سازش، قوم يهود اجازه داشت در معبد بزرگ . برد عنوان صدوقيان نام می هاناجيل از آنها ب

عبادت کند، مشروط بر آنکه آنها جلِو اغتشاشات ضد رومی را بگيرند، و ماليات فلسطين به خزانه دولت روم 

  .قطع نشود

اورشليم و معبد بزرگ را توان  گفتند ديگر نمی گروه بعدی به نمايندگی فريسيان، کسانی بودند که می

نام  آنها ادامه عبادت را در جلسات خانگی و عبادتگاههای کوچک محلی به. عنوان مظهر يهوديت حفظ کرد به

به نظر اين گروه، پيروی از کليه آداب و رسوم، شرايع و تطهيرات مکتوب در . کردند کنيسه تشويق می

  .ای فقها بسيار مهم بودهای برجای مانده از گذشته، و فتواه عهدعتيق، سنت

ای هم مانند درويشان و راهبان، دست از زندگی شهری شستند و به کوه و جنگل و بيابان پناه بردند تا  عده

  .از قيل و قال زمان و همنشينی با مردمان ناپاک دور باشند و زندگی را در پاکی و تجرد بگذرانند

ر قابل تحمل يافتند، به شهر اسکندريه در مصر رفتند و علما و فالسفه يهود هم که زندگی در فلسطين را غي

  .وجود آوردند مرکزی جديد برای رونق حکمت و فلسفه يهود در آنجا به

  

  انتظار ظهور مسيحا: عامل مشترک
عامل مشترک در بين تمام اين مکاتب، انتظار اعضای آنها برای آمدن يک مسيحا يا يک منجی بزرگ بود 

در . من نجات دهد و آزادی ملت يهود و جالل و شکوه دوران داود و سليمان را بر گرداندتا آنها را از يوغ دش

  :عنوان نمونه به. کرد های زيادی وجود داشت که اين ايمان را تقويت می ها و وعده عهدعتيق پيشگويی

ل را از يعنی موسی که بنی اسرائي(ای مثل من  يهوه خدايت نبی”: خوانيم می) ١۵ :١٨(در کتاب تثنيه 

و مانند موسی، بنی اسرائيل را از “ از بين برادرانت بر خواهد گزيد) بردگی در سرزمين مصر نجات داد

  .زير يوع اجانب رها خواهد کرد

گيرد، همان پيشگويی معروف اشعيای  پيشگويی ديگری که بيشتر در ايام عيد ميالد مورد استفاده قرار می

اسم . لدی زاييده و پسری به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بودبرای ما و”: فرمايد نبی است که می

ترقی سلطنت و سالمتی او . او عجيب و مشير و خدای قدير و پدر سرمدی و سرور سالمتی خوانده خواهد شد

  ).٧ -۶ :٩اشعيا (“ را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود

 و ٢۵ :٩سيحای موعود در عهدعتيق وجود دارد، و از آن جمله، دانيال دهها پيشگويی ديگر در باره اين م

  .باشد  می١ :٣مالکی 
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. در اينکه تمام قوم يهود، از هر مکتب و گروهی، در انتظار ظهور آن نجات موعود بودند، ترديدی نيست

  .ولی هر گروه و مکتب، تفسير خاص خود را از آن منجی داشت

توانست استقالل و آزادی  ديدند که می رال ماهر و جنگنده و موفق میچريکها او را در لباس يک ژن -

  .ملت يهود را به آنها باز گرداند

 .پنداشتند صدوقيان او را مدافع پرستش در معبد بزرگ و مرکزيت اورشليم می -

 .دانستند های پيشين می فريسيان او را حامی اجرای دقيق شريعت و آداب و رسوم و سنت -

 .ديدند صورت يحيای تعميددهنده، تارک دنيا می ان او را بهراهبان و درويش -

 .دانستند حکما و فالسفه هم او را حکيمی باالتر از سليمان و فيلسوفهای يونانی می -

  “. از درون من نجست اسرار من-هر کسی از ظن خود شد يار من”عبارت ساده،  به

  

  تفسير خود عيسی
اما تفسير خود عيسی از شخصيت و . نتظار منجی موعود بودآری، هر کس با تفسير و تعبير خودش در ا

  .مأموريتش با تفسير و تعبير هيچيک از گروههای باال منطبق نبود

هر کس بر رخسار ”: گويد می) “غيورها”يا به عبارت عهدجديد، به (به چريکهای زمان خودش  -

ه دشمنان خود را دوست خواهد هم او می“ .راست تو سيلی زد، گونه ديگر را به طرف او بگردان

خواهد اگر سربازان دولت خارجی، کسی را  او می. بدارند و برای جفاکنندگان خود دعای خير کنند

  .کنند که يک کيلومتر با آنها برود، او داوطلبانه دو کيلومتر برود مجبور می

: گويد تند، میدانس به صدوقيان که فقط معبد بزرگ اورشليم را نماينده قوميت و بزرگی اسرائيل می -

 “.ايد شما آن را مغاره دزدان ساخته”

داند که  آنها را آدمهايی می. بلعند کنند و شتر را می داند که پشه را صافی می فريسيان را رياکارانی می -

آنها . اند دهند ولی عدالت و رحمت و صداقت را ناديده گرفته يک نعنا و زيره و شويد را به معبد می ده

 .شويند، در حالی که درون آن کثيف است  میبيرون پياله را

آشاميد و با  خورد و می خوانيم که عيسی می در برابر تارکان دنيا و راهبان فراری از اجتماع، می -

 .باجگيران و گناهکاران معاشر بود

گويم  ای پدر، ای خداوند آسمان و زمين، تو را سپاس می”: گويد در رويارويی با فالسفه و حکما می -

متی (“ دالن آشکار ساختی ين امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان و سادهکه ا

٢ :١١۵.( 
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  مسيح، مسيحيت و صليب
شده  ساخته های از پيش تر، شخصيت و مأموريت عيسای مسيح در هيچيک از اين قالب به عبارت ساده

او شاگردان خود . کند  مورد هويت خودش سؤال میبه همين دليل است که مسيح از شاگردانش در. گنجيد نمی

خواست آنها او را بهتر بشناسند و آنها را به شناختی بهتر  او می. های آنها واقف بود شناخت و بر انگيزه را می

  .هدايت کند

، مسيح “تو مسيح، پسر خدای حی هستی”: گويد عنوان سخنگوی همه حواريون، می وقتی پطرس، به

اما پطرس واقعًا تا آن . شود داند که مسيحيت بر آن استوار می ای می کند و آن را صخره أئيد میاعتراف او را ت

چون در قسمت بعدی همين فصل، وقتی مسيح از . وقت، شناخت درستی از شخصيت و مأموريت او نداشت

برای تو نه، هرگز چنين اتفاقی ”: گويد گويد، پطرس با اعتراض می لزوم درد و رنج و صليب سخن می

داودگونه بود، “ مسيحی”دنبال  به عبارت ديگر، پطرس، نماينده نزديکترين پيروان عيسی، به“ .نخواهد افتاد

بر اين صخره ”: گفت پس همان عيسايی که تا چند لحظه قبل به پطرس می. ديده و مصلوب نه مسيح رنج

؛ يعنی اينکه تو مانعی در راه “ ای شيطاندور شو از من”: گويد ، اکنون به او می“کنم کليسای خود را بنا می

بعد از آن، مسيح رو به . افکار تو افکار انسانی است، نه الهی. من و مشکلی برای اجرای مأموريتم هستی

اگر کسی بخواهد پيرو من باشد، بايد دست از جان خود بشويد و صليب خود را ”: گويد کند و می شاگردان می

  “.دبر داشته، به دنبال من بياي

. های استعمارگر زمان نبودند های روم و يونان و قدرت نظر عيسی، دشمن اصلی قوم يهود، دولت آری، به

و مأموريت مسيح نجات قوم از گناهانشان . سرکشی و نافرمانی از اوامر الهی بود. دشمن اصلی آنها گناه بود

ر مسيح، راه نجات، راه صليب بود، نه نظ به. بود، مأموريتی که فقط از طريق صليب و قربان شدن ممکن بود

  .گرايی حکمرانی و کسب قدرت، نه حکمت و فلسفه، نه ترک دنيا، و نه شريعت

  

  “!صليب، کليسا نيست کليسای بی”
وقت و داوطلب در کليسای حضرت پطرس در  عنوان شبان نيمه سالها پيش، وقتی نسبتًا جوانتر بودم، به

کشنبه غروب، در آن کليسا جلسه بشارتی داشتيم و من جلِو در بزرگ در يک روز ي. کردم تهران خدمت می

خانم نسبتًا مسنی . کردم تا در جلسه بشارتی شرکت کنند رو ايستاده بودم و عابرين را دعوت می کليسا در پياده

 وقتی به .از لهجه او زود فهميدم که يک خانم ارمنی است. من از او خواستم به کليسا بيايد. از جلِو در رد شد

باور ”: گفتم“ .اينجا که کليسا نيست”: ، آن خانم با همان لهجه ارمنی به من گفت“بفرماييد به کليسا”: او گفتم

پس صليب کليسا کجا است؟ کليسا که بدون صليب ”: خانم با احترام به من گفت“ .بفرماييد که اينجا کليسا است

، و صليب  ها، شمايل ای به مجسمه پروتستان هستيم و عالقهمن خيلی سعی کردم به او بگويم که ما “ !شود نمی

  .ثمر بود خيلی کوشيدم ولی کوشش من بی. روی سردر کليسا نداريم
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کليسای ”گذرد و هنوز روی آخرين جمله اين خانم که گفت  اآلن بيش از چهل سال از آن تاريخ می

تری پيدا  م، گفته آن زن برايم مفاهيم عميقکن کنم و هر چه بيشتر زندگی می فکر می“ صليب، کليسا نيست بی

صليب هم مسيحی نيست، همانطور که مسيح  و طبيعتًا مسيحی بی“ صليب کليسا نيست کليسای بی”. کند می

  .بود بدون صليب، مسيح واقعی نمی

مسيح آن را آفريده شيطان . تصور پطرس و شاگردان از مسيح، پسر خدای زنده بود، اما بدون صليب

آورد ولی از رنج و صليب مبرا است، مسيح واقعی  آن مسيح که جالل، دولت، برکت، و شريعت می. ددان می

  .گويد اين است آنچه مسيح به پطرس، به شاگردان، و به ما می. نيست

فريبند، و گاه ما را با زور و  های زمان ما هم مثل اژدهای دوسر، ما را گاه با زر و زيبايی می قدرت

گرايی افراطی، گاه با  نمايی و مذهب عصران مسيح، گاه با تقدس ما هم مانند هم. آورند در میخشونت از پای 

جنگ و ستيز، گاه با سازش و همکاری با صاحبان قدرت، گاه با دست شستن از تمام تعلقات، و گاه با پناه 

همانطور که مسيح . دهيم خبری و انزوا يا روی آوردن به مطالعات فلسفی، خود را تسکين می بردن به عالم بی

دشمن اصلی در بطن خود ما است و مأموريت مسيح اين بود . فرمايد، هيچيک از آنها منجی ما نخواهد بود می

و برای رهايی از آن دشمن، راهی جز راه عيسی، يعنی صليب، وجود . که ما را از آن دشمن رهايی دهد

  .ندارد

  “دانيد؟ شما مرا که می”
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  برای خدمتتشخيص دعوت الهی 
  

  مقدس خدمات مختلف در کتاب: بخش سوم

  تت استيوآرتکشيش 
  

عنوان مبشر، و برخی  عنوان نبی، برخی را به عنوان رسول، برخی را به و او است که بخشيد برخی را به”

  ).١١ :۴افسسيان (“ عنوان شبان و معلم را به

 صادقی پاسخ دهم که براستی اندر اين مجموعه از مقاالت، قصدم اين است به سؤاالت جستجوگر

نخست ديديم که .  يا نهاند د که آيا از سوی خدا برای انجام خدمتی خاص در کليسا دعوت شدهن بداناند مشتاق

سپس ديديم که دعوت . خواند کند و افراد را برای خدماتی خاص فرا می خدای ما شخصًا در تاريخ مداخلت می

گويد و او را به خدمت  واسطه آن مستقيمًا با شخص سخن می لقدس بها دارای شهادتی درونی است که روحخدا 

اما همچنين ديديم که اين دعوت درونی بايد با شهادتی بيرونی تأييد شود، و اين ُبعد دعوت از . خواند فرا می

توان با  زمانی که دعوت درونی و بيرونی در کنار يکديگر پديدار گردند، می. پذيرد سوی کليسا تحقق می

اين تأييد به شخصی که دعوت شده است، شادی و . اطمينانی بسيار دانست که دعوت خدا تأييد شده است

  .بخشد آرامشی زائدالوصف می

پولس رسول از . خواهيم به اين موضوع بپردازيم که در بدن مسيح چه نوع خدماتی وجود دارد اکنون می

در اين مقاله خواهم کوشيد تعريفی از . دارد رزانی میبرد که خداوند عيسی به کليسا ا پنج خدمت خاص نام می

  .دست بدهم شود، به  يافت می١١ :۴مقدس در باره اين خدمات که در افسسيان  کتاب

  

  نرسوال
؛ ١۴ :٣؛ مرقس ٢ :١٠متی (از سوی مسيح رسالت يافته ”مقدس، رسول کسی است که  طبق تعريف کتاب

بينيم که  در کتاب اعمال، می“ .باشد می و شاهد قيام او ،ن شدهمسيح تعييجانب  و شخصًا از ،)١٣ :۶لوقا 

، نوايمانان را تعليم )١٢ :۵؛ ۴٣ :٢اعمال (آوردند  عمل می ، معجزه به)٢اعمال (دادند  رسوالن بشارت می

د دادند تا افراد بتوانند به نيازمندان رسيدگی کنن ، و در ساختار کليسا تغييراتی می)۴٢ :٢اعمال (دادند  می

اما مهم است توجه داشته باشيم که رسوالن حکمرانانی نبود که کليسا را کنترل کنند، بلکه ). ۴ -١ : ۶اعمال (

ايشان کسانی بودند که . کردند القدس کليسا را رهبری می رهبران روحانی دانايی بودند که تحت هدايت روح

 تعاليم آنها قرار بود بنياد تمام اعتقادات و عمل خدا مقرر کرده بود تا مکاشفه خود را به کليسای اوليه بدهند؛

اين امر را بدون هيچگونه سؤالی پذيرفته بودند اوليه مسيحيان ). ٣۵ -١ :١۵اعمال (کليسا را تشکيل دهد 
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برای من بسيار جالب است که نقش رسوالن هيچگاه تبديل به منصبی نهادين نشد، مانند نقش ). ۴٢ :٢اعمال (

  .کنيم لذا ما منصب رسول را در کليسای اوليه مشاهده نمی. شبانان يا مبشرين

کسی که در مقام فرستاده يا نماينده مقامی ) ١. کار رفته است  به سه طريق مختلف به“رسول”کلمه يونانی 

کسی که ) ٣فرستد؛ و  فردی است که او را میاز سوی کسی که نماينده شخصی ) ٢شود؛  برتر گسيل داشته می

کند تا در يابيم که رسوالن جايگاه خاصی در  ها کمک می آگاهی از اين تعريف. گويد لهی سخن میبا اقتدار ا

اين حقيقت را در مکاشفه . نقشه خدا داشتند و رسالت آنان اين بود که حقايق بنيادين را برای کليسا به ما بدهند

ه بر آنها نام دوازده رسول بره نوشته و ديوار شهر دارای دوازده پی بود ک”: فرمايد خوانيم که می  می١۴ :٢١

  “.شده بود

نقش خاص دوازده رسول اوليه، مهم است که بدانيم عهدجديد در باره کسان ديگری توجه به پس از بذل 

روميان (خواند  پولس، اندرونيکوس و يونياس را رسول می. اند شده گويد که رسول خوانده می نيز سخن می

اوتی و چه شباهتی با آن دوازده رسول داشت؟ آنها بطور خاص خدمت سيار پس خدمت آنان چه تف). ٧ :١۶

کردند و اغلب پيام انجيل را به مردمانی از  گذاشتند و آنها را تقويت می داشتند و کليساهای جديد را بنيان می

به . دادند از بسياری از جهات، ايشان کار ميسيونرهای امروزی را انجام می. کردند فرهنگی متفاوت اعالم می

توانيم چنين فرض کنيم که منظور او  نويسد که عيسی به کليسا رسوالن بخشيده، می اين ترتيب، وقتی پولس می

اشاره به دوازده رسول اوليه بود که بنياد عقيدتی ايمان ما را نهادند، و نيز آنانی که دعوت خاصی داشتند تا 

 روشن است که رسوالن خادمين خداوند بودند .د را شبانی کنندبنيانگذار کليساهای جديد باشند يا کليساهای جدي

شان و الگوی  شان، تعليم وفادارانه کردند، بلکه اقتدارشان از روحيه خدمتگزاری و بر کليساها حکمرانی نمی

خواند که دارای خدمت رسالت باشند تا  خدا هنوز نيز کسانی را فرا می. شد نيکشان برای گله خدا ناشی می

ای خداپسندانه برای  های جديد بنيان بگذارند و تعليم صحيح بدهند و با محبت رهبری کنند و نمونهکليسا

مقدس، جالل  های جديد ارائه دهند، تا بدينوسيله مسيح از طريق استقرار کليساهای سالم و مبتنی بر کتاب گله

  .يابد

  

  انبيا
بينيم که نبی  در عهدجديد می. خدا سخن بگويددر عهدعتيق، نبی اساسًا کسی بود که اجازه داشت از جانب 

در . شود تا پيام خاصی را از جانب خدا به قوم او بيان کند القدس بر انگيخته می کسی است که از سوی روح

داد؛ آغابوس به پولس هشدار داد که در اورشليم قحطی  برخی موارد نيز نبی در مورد امور آينده هشدار می

داشت که افراد خاصی برای  واسطه انبيا مقرر می همچنين خدا به). ٣٠ -٢٧ :١١اعمال (روی خواهد داد 

ای واقعی سخن  درضمن، بايد توجه داشت که وقتی نبی). ٣ -١ :١٣اعمال (خدمت تبشير اختصاص يابند 

ا را با انبيای عهدجديد در اکثر موارد، کالم خد. کرد نوعی به کليسا نيز تأييد می القدس آن را به گفت، روح می

امروزه بسياری از . نمودند کردند و کليسا را به زندگی مقدس و عادالنه ترغيب می القدس بيان می اقتدار روح
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بخشد که کالم خدا را با اقتدار الهی  خدا هنوز نيز به کليسا کسانی را می. شده، عطای نبوت دارند واعظان مسح

 عدم اطاعت از کالم خدای زنده، آينده تلخی در دهند که در صورت دارند و به ما هشدار می بيان می

  .انتظارمان خواهد بود

  

  مبشران
فيليپس عنوان مبشر را داشت . اند رساند که آن را نشنيده مبشر کسی است که مژده انجيل را به آنانی می

 به پولس.  زيرا از عطای خاصی برخوردار بود تا پيام نجات را به مردمان اعالم دارد،)٨ :٢١اعمال (

کند  ؛ اين نکته به ما يادآوری می)۵ :۴دوم تيموتائوس (عمل آورد  دهد که کار مبشر را به تيموتائوس اندرز می

  .که همه ايمانداران دعوت دارند ايمانشان را با مردم در ميان بگذارند

  

  شبان
 شبان نيکو است الگوی ما، خداوند عيسی،. شبان دعوت خاصی از جانب خدا دارد تا گله او را شبانی کند

شبان دعوت . داند چگونه گله خود را خوراک دهد، و آنان را به نام بخواند، و از ايشان محافظت کند که می

شده تا جماعت خود را با وفاداری از کالم خدا خوراک دهد و در همان حال، گله خود را بشناسد و با ايشان و 

 تا انگيزه خود را از خدمت به قوم خدا مورد آزمايش قرار دهد پطرس به شبانان پند می. برای ايشان دعا کند

شبان برای اينکه خدمتی مؤثر انجام . دهند و بر ايشان فرمانروايی نکنند، بلکه الگوی خوبی برای ايشان باشند

خواهد مورد پذيرش ايشان باشد، بايد از محبت ايشان  دهد، بايد جماعت خود را دوست داشته باشد؛ و اگر می

  .ردار باشدبرخو

  

  معلمان
به رهبران توصيه شده که ايمان را به آنانی که قادر به . عهدجديد به خدمت معلمان ارج خاصی قائل است

قادر به ”، اصطالح ٢ :٣پولس در اول تيموتائوس ). ٢ :٢دوم تيموتائوس (تعليم ديگران هستند، انتقال دهند 

اند تا  ی از اعضا در بدن مسيح هستند که خوانده شدهبرد؛ مقصود اين است که بعض کار می را به“ تعليم

پذير  ديگران را تعليم دهند؛ اما اين اصطالح حاوی اين مفهوم است که معلم کسی است که خودش نيز تعليم

خدمت تعليم برای . آورد که معلم نياز دارد دائمًا کالم خدا را بهتر و بهتر فرا بگيرد اين به ياد ما می. باشد

  .اعت بسيار حياتی استسالمت جم

باشد که اين حقايق به شما . آگاهی از اين خدمات که خدا در کليسايش مقرر داشته، بسيار ارزشمند است

  .کمک کند تا در يابيد خدا شما را برای چه خدمتی فرا خوانده است

  .در شماره آينده، به روحياتی که الزمه شنيدن دعوت خدا است، خواهيم پرداخت
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  اعالنات
  

 com.Farsinet.wwwباشيد، به سايت  مند می مقدس عالقه  چنانچه به مشاوره بر اساس کتاب●

  . مراجعه بفرماييد Christian Counselingبخش

 در سايت podcast، اثر کشيش تت استيوآرت در بخش “پرستش مسيحی” کتابچه ●

com.Farsinet.wwwتوانيد به اين اثر در اين سايت توجه بفرماييد می.  قرائت شده است.  

برای کسب آگاهی از جزئيات .  را در ماهواره تعليم خواهد دادDOTA کشيش تت استيوآرت دروس ●

  .ماييد مراجعه بفرtv.Baham.wwwامر، به سايت 


