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  تجهيز مقدسان
  عطای تعليم: بخش پنجم

  تت استيوآرت
  

  ).٧ :١٢روميان (“ اگر تعليم است، تعليم دهد”

وظيفه رهبران کليسا اين است که عطای خودشان . خدا به هر ايماندار يک يا چند عطا ارزانی داشته است

کليسا مانند نقاشی . ص دهند تا بتوانند ديگران را تشويق کنند تا عطاهای خاص خود را کشف نماينديرا تشخ

؛ اين شيشه از قطعات مختلف باشداست که بر آن تصوير عيسی نقش بسته کليسا  ایه  زيبايی روی شيشه پنجره

در اين مجموعه از مقاالت در . شود تابد، عيسی ديده می رنگی درست شده که وقتی آفتاب از طريق آن می

تا . ناميديم، پرداختيم“ دهنده عطاهای انگيزش” روميان و آنچه که ١٢باره تجهيز مقدسان، به بررسی فصل 

 که در اين فصل از اکنون توجه خود را به عطای بعدی. اينجا عطاهای نبوت و خدمت را بررسی کرديم

اميد من اين است که اين بررسی به شما . سازيم معطوف می“ تعليم”، يعنی عطای رساله به روميان ذکر شده

های الزم را برای رشد  صتياری دهد تا معلمان را در ميان جماعت خود تشخيص دهيد و از اين راه، فر

  .قابليتشان در اختيارشان قرار دهيد

  

  اهميت عطای تعليم
خداوند ما نقش تعليم را بسيار ارج نهاد چرا که وقتی رسالت بزرگ را بر دوش شاگردان گذارد، به ايشان 

يد که هر آنچه به شما تعميد دهيد و به آنان تعليم ده... ها را شاگرد سازيد و ايشان را برويد و همه قوم”: فرمود

شود که ايمانداران جديد در مسيح  آنچه که در کليسا سبب می).٢٠ -١٩ :٢٨متی (“ جا آورند ام، به فرمان داده

لذا ). ١٧ :١٧ و يوحنا ١٧ -١۶ :٣دوم تيموتائوس (رشد کنند و به شباهت او در آيند، همين خدمت تعليم است 

منظور انتقال حقايق کالم خدا به ديگران، آن سان که  دادی است به خدا وعطای روحانی تعليم آن قابليت خاص

  .کار برند  بدانند که آن را چگونه در زندگی خود بهنند وايشان بتوانند آن را درک ک

  

  معلم خوب کيست؟
 پی ٢٨ -٢۴ :١٨از اعمال . های خوب در اين زمينه، آپولـُس است که معلم کالم خدا بود يکی از نمونه

  :که او چه نوع معلمی بودبريم  می

  



معلم خوب کسی است که ). ٢۴آيه (دانست  دقت می کرده و کتب مقدس را به او مردی بود تحصيل) الف

  .باشدخود را با مطالعه فراوان آماده ساخته 

  

معلم خوب کسی است که ). ٢۵آيه (“ او در طريق خداوند آموزش يافته بود”بود؛ “ پذير تعليم”او ) ب

او در مقابل عقايد متفاوت ديگران حالت دفاعی به خود .  باشد و حاضر باشد از ديگران بياموزدپذير اصالح

  .گيرد، بلکه آماده است تا درک خود را در پرتو کالم خدا مورد تجديد نظر قرار دهد نمی

  

و تعليم او فقط بازگو کردن خشک ). ٢۵آيه (“ گفت سخن می) با شور و حرارت(با حرارت روح ”او ) ج

معلم خوب کسی است که هم دل خود را در . کرد روح حقايق نبود، بلکه آنها را با شور و شوق بيان می بی

  .کار گيرد، و هم ذهن خود را تعليم خود به

  

پردازد تا  معلم خوب کسی است که به تحقيق می). ٢۵آيه (“ داد دقت در باره عيسی تعليم می به”او ) د

  .دهد، دقيق است یمطمئن گردد که آنچه تعليم م

  

معلم خوب از قدرت منطق آگاه است و ). ٢٨آيه (او قادر بود بيانات خود را از کتب مقدس اثبات کند ) هـ

  .بخشد تعليم خود را به کمک شواهد و براهين استحکام می

  

  خصوصيات معلم خوب
خ به اين سؤال، به يکی توان تشخيص داد که کسی عطای تعليم را دارد يا نه؟ باز برای پاس اما چگونه می

کنم که به باور من، از عطای تعليم برخوردار بود؛ اين شخص همان  مقدس رجوع می های کتاب از شخصيت

  :آموزيم که های او می از نوشته). لوقای طبيب(دکتر لوقا است 

  

  اطمينان از درستی مطالب
دکتر لوقا : ن را برای ديگران اثبات کندمعلم بايد ابتدا خودش به درستِی مطالب يقين حاصل کند و بعد آ -١

گويد که شخصًا همه امور را از آغاز مورد  او به تئوفيلوس می. کند اين امر را در مقدمه انجيلش تشريح می

  ).۴ :١لوقا (“ ايد، يقين پيدا کنيد تا از درستِی آنچه آموخته”تحقيق قرار داده است 

  

  

  



  اعتبار بخشيدن به مطالب
هنگام آغاز به نوشتن،  دکتر لوقا به: يش از تعليم يا سخنرانی، به مطالب خود اعتبار ببخشدمعلم بايد پ -٢

کند که اطالعات خود را از   او تأکيد می.دهد برای مطالب خود مراجعی برای اعتبار بخشيدن به آنها ارائه می

کوشد اعتبار مطالب  او می. استدست آورده و آنها را از ابتدای امر، مورد تحقيق قرار داده  شاهدان عينی به

 عناوين تحصيلی و شغلی خود بهبعضی از معلمين برای اثبات اعتبار بيانات خود، . خود را به اثبات برساند

  .کنند تا توجه مردم را جلب کنند ه میشارا

  

  رعايت ترتيب و توالی مطالب
دارد که  دکتر لوقا بيان می: دهدای منظم ارائه   مطالب خود را با ترتيب و توالیگرايش داردمعلم  -٣

کوشد   دارد و می خاصیاو به ترتيب و توالی رويدادها توجه. کوشيده تا روايت را با نظم و ترتيب ارائه دهد

معلم خوب بايد رئوس مطالب و نکات مهم را طوری . فرايند پيشرونده و منطقی آنها را به نگارش در آورد

  .يافته درک کنند شکلی منظم و سازمان ها را بهارائه دهد که شنوندگان بتوانند آن

  

  مطالعه فراوان
انجيل لوقا :  به مطالعه فراوان بپردازد و اطالعاتی به حد نياز ارائه دهدگرايش دارد کهمعلم  -۴

ها  پردازد که در ساير انجيل او به ذکر جزئياتی می. ترين انجيل است و مبتنی است بر تحقيقات دقيق طوالنی

ای تئوفيلوس، من کتاب نخست خود را در باب ”: نويسد او در مقدمه کتاب اعمال رسوالن می. شود یيافت نم

کوشد حتی  او می). ١ :١اعمال (“ همه اموری تأليف کردم که عيسی به عمل نمودن و تعليم دادنشان آغاز کرد

، و آنقدر کنند  يا بيشتر استفاده میبسياری از معلمين برای اثبات نظر خود، از ده آيه. ای هم از قلم نيفتد نکته

  .گردند دهند که شنوندگان قادر به جذب آنها نمی شواهد ارائه می

  

  ارائه جزئيات بسيار
لوقا در مقام پزشک، در روايت خود جزئيات پزشکی : معلم گرايش دارد که جزئيات بيشتری ارائه دهد -۵

او به ذکر . “تبی سخت”: نويسد کند، بلکه می اکتفا نمی“ تب”، او به ذکر ٣٨ :۴در لوقا . دهد بسياری ارائه می

همه اينها . شود ها يافت نمی  که در ساير انجيلپردازد میها و رويدادهايی  ها و شهرها و تاريخ اسامی و منصب

  .حاکی از عالقه وافر معلم به دقت مطالب است

  

  استفاده از مطالب مستند
. اش تفاده کند که مستند است، و نه مبتنی بر مالحظات شخصیمعلم خوب گرايش دارد از مطالبی اس -۶

کوشد  اما معلم واقعی می. سازند ايد که تعليم خود را بر تجارب خود استوار می حتمًا به معلمينی برخورد کرده



او در پی آن است که از درستی تعليم خود يقين حاصل . باشند از مراجعی نقل قول کند که صاحب مرجعيت می

  .کند  لوقا اغلب به ساير منابع اشاره می.کند

  

  کوشی برای درک حقيقت سخت
.  تا حقيقت را درک کند و آن را به ديگران منتقل سازدنمايد  و تالش میکوش است معلم خوب سخت -٧

تنها لوقا با من ”: فرمايد پولس می. لوقا وقت زيادی را با پولس صرف کرد، حتی زمانی که وی در حبس بود

 وفاداری لوقا به پولس و عطش او برای حقيقت، او را تبديل کرد به معلمی). ١١ :۴دوم تيموتائوس (“ است

  .اند برجسته که باعث برکت همگی کسانی شده که انجيل لوقا و کتاب اعمال رسوالن را خوانده

  

اين عطا را اميدوارم اين توصيف از کسانی که دارای عطای تعليم هستند، باعث تشويق شما شده باشد تا 

  .در خود و در ديگران تشخيص دهيد

  

  

  

  اصالح

اشتباه  در آن آمده، به“ پرستش”سايتی را که کتابچه صوتی شبان تـَت در زمينه  در شماره قبل، نشانی وب
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  مريم در آنجا حضور داشت
  

  )سای انجيلی ايرانکلي(ميشل آقاماليان 
  

افشاندند و  کوفتند، دست می مردم پای می. زد ها بلند بود، شادی و هيجان در فضا موج می صدای خنده
دستها و پاها به آهنگی موزون، به پيروی از نوای سازی که . باالنه، سرخوشانهرقصيدند، شادمانه، فارغ می

سو، گاه ناهمسو، و گويی موج  ئين، راست و چپ، گاه همکردند، باال و پا شد، حرکت می يک دم آرام قطع نمی
دو مرد کنار هم نشسته، جامهای لبالب پر را به هم . پراکندند شادی را در فضا هر دم بيش و بيشتر می

  .جهيدآوردند، برق شادی از صورتشان میکشيدند، و وقتی جامها را فرود میکوفتند، الجرعه سر می می
نگريست که چند ساعتی به بهانه  روزی می لبخند بر لب، به جماعِت مفلوِک سيه. ودآن سوَتَرک ايستاده ب
افشاندند تا فالکت را از خود بتکانند، و در جامهای گلين، در آن عصاره سکرآور،  جشِن عروسی، دست می

که دانست  دستی بر موهايش کشيد، سپس نگاهی به دستهايش اندخت، می. غرق کنند دردهای خود را دمی 
  . عروسی در قانای جليل-بزودی در کف آنها دو سوراخ ابدی دهان خواهند گشود، اما فعًال جشن بود و شادی

  . شاگردان هم بی کار نبودند
پيش از آنکه چهره معصومانه . بخش کليساها شونداو هم آنجا بود، پيش از آنکه تصوير و تنديسش، زينت

ای نواز نقش بر بوم نقاشی کنند و سرش را غرق در هالهی ديدهاش را با رنگها سوختهواِر آفتابدهاتی
  .نورانی، و بخوانندش پروتوتوکوس، حامِل خدا
نگران و مشوش، بيمناک از آنچه بعدها در آن دهکده کوچک . ناگهان، داماد شتابان به نزد مادرش آمد

شراب تمام شد، حتی يک قطره «:  گفتمادر را به کناری برد و آرام، چنان که کسی نشنود به او. خواهد پيچيد
  »!هم نداريم

  . و مريم آنجا بود، وقتی شراب تمام شد
به شما ] عيسی[هر چه «: مادرش خدمتکاران را گفت. . . » !ديگر شراب ندارند«: مادر عيسی به او گفت

  )٥و ٢: ٢يوحنا (» گويد بکنيد
  

ت از آغاز تا انجام برای چندمين بار چندی پيش فرصتی پيش آمد تا کل انجيل يوحنا را در يک نشس

خواندم، نکاتی درباره مريم به ذهنم رسيد، که  اين بار وقتی واقعه معجزه عيسی در قانای جليل را می. بخوانم

دهد  در گام بعدی، ديدم که آنچه مريم در اين واقعه انجام می. تا پيش از اين هرگز به آنها توجه نکرده بودم

به . اشد از نوع خدمتی که ما بايد در جهاِن دردمند و دردکِش پيرامون خود انجام دهيمای ب تواند نمونه می

ام، اين عالوه، به گمان من، که از ديرباز سنت و الهيات کليسای کاتوليک را عمدتًا دوست داشته و ستوده



نگری، تا حدی  ورزی و يکجانبهنگرش تازه، در عين حال، رخصتی شد برای آنکه به دور از هرگونه تعصب

درک کنم که چرا برادران و خواهران کاتوليک ما قرنهای متمادی مريم را چنين ستوده و تعظيم و تکريمش 

به گمان من، در انجيلها و در انجيل يوحنا به طور کلی، و در باب . انداند و گاه حتی طــريِق افراط پيموده کرده

  .و عادی و ساده است شود، او بيش از زنی عامی   میدوم آن بطور اخص، در تصويری که از مريم ترسيم

  

  الگوی مريم برای خدمت
   حضور در ميان مردم-١

کرد، متوجه نيازی که بوجود آمد،  نشست و در جشن عروسی شرکت نمی اش می آيا اگر مريم در خانه

حتی . ستشد؟ مريم چون در جشن عروسی حضور داشت، چون ميان مردم بود، متوجه شد که نيازی ه می

. شد پرداخت، باز متوجه نيازی که پديد آمد نمی ماند و به عبادت می اگر در مدت جشن، مريم در خانه می

کرد، سبب شد تا  حضور او در ميان جمع، بودنش در کنار کسانی که کمبودی، شادی و آبرويشان را تهديد می

که گاه کليسا برای آنکه از جهان نباشد، و در طول تاريخ کليسا، شاهد اين هستيم . نيازی اساسی مرتفع شود

راه بر انديشه و منش دنيوی ببندد، َدِر خود را کًال به روی دنيا بسته، و خود را جدا کرده، آن قدر جدا که 

ما به . باشددر دنيا کليسا از دنيا نيست، اما اين بدان معنا نيست که کليسا نبايد . ديگر نتوانسته به دنيا خدمت کند

گاه کليسا درهايش را بسته و آن قدر در بحثهای باريَکش . ايم، ولی تقدس قطع تماس نيست خوانده شدهتقدس 

مسيح باز ای از کتاب  در صحنه. غرق شده که ديگر گوشی برای شنيدن فرياِد دردکشان و دردمندان نداشته
نگ زده و مفلوک به اثر نويسنده يونانی، نيکوس کازانتزاکيس، جماعتی گرسنه، پابرهنه، جمصلوب، 

رسند، کشيش دهکده از بيم آنکه توازن قدرت به هم بخورد، و وضع موجود آشفته گردد دستور  ای می دهکده

 آيا ما خادمان گاه همين !بندد درهای کليسا را محکم به روی آنها میواردان استقبال نشود و  دهد که از تازه می

سازيم که اندک اندک  خود نمی... قدر غرق در برنامه ها و جلسات وکنيم؟ آيا کليساهای خود را آن  کار را نمی

شود که ساکنانش بی خبر از درد و رنج پيرامون خود هستند؟ سالها پيش در کليسای کاتوليک،  ای می جزيره

کردند و  جنبشی به نام کشيشان کارگر پا گرفت که در آن کشيشان دوشادوش کارگران و زحمتکشان کار می

دانستند، متناسب با نياز اين اجتماع، پيام انجيل را  يختند و چون در ميان آنها بودند و دردشان را میر عرق می

بونهوفر، الهيدان نامدار آلمانی قرن بيستم که در نهايت بوسيله نازيها اعدام شد، نمونه . دادند به آنان بشارت می

ود، در ميان مردم خود ماند تا بتواند خدمت کند ای است از کسی که با وجود امکان نجات دادن جان خ برجسته

از ديدگاههای مهم الهياتی او اين است که مسيحی بالغ . و نياز آنها را ببيند و متناسب با آن به ايشان خدمت کند

باشد، و منطقًا اين گونه از خودگذشتگی و خدمت مستلزِم حضور » شخصی برای ديگران«بايد مانند مسيح 

گويد که اگر خداوند رخصت   در عهد جديد، پطرس در روز تبديل سيمای مسيح، به او می.ميان مردم است

اما مسيح . بان يکی برای مسيح، يکی برای ايليا و يکی هم برای موسی بسازدفرمايد حاضر است سه سايه

 تجسم او همانا چرا؟ چون او نيامده بود تا باالی کوه، جدا از مردم زندگی کند، بلکه هدف از. کند مخالفت می



.  ساکن شددر ميان مامگر نه اين است که کلمه جسم گرديد و . همشکل شدن با انسانها و زندگی ميان آنها بود

چنان نيست که نتواند با ضعفهای ما «و چون در ميان ما ساکن شد،کاهنی گرديد که به قول رساله عبرانيان 

   .)١٥: ٤عبرانيان (» همدردی کند

  

  نياز تشخيص صحيح -٢

بدرستی ديد و تشخيص آموزيم، اين است که چون در ميان جمع بود، نياز را  که از مريم می نکته دومی 
در شرايطی که جشن . توان دور ايستاد، دور گود بود و نياز را درست تشخيص داد نمی. اند اين دو همبسته. داد

يکی ديگر از دشواريهای کليسا و خادمان، به گمانم . به شراب احتياج داشت، مريم سفارش بره سرخ شده نداد

برای مثال، در پسِر جوانی . اند اند که نيازی هست اما نياز را بدرستی تشخيص نداده همين بوده که گاه دانسته

کند، به جای آنکه نياز واقعی او را که شايد احساس پذيرش است، ببينند، گمان  که نااطاعتی و نافرمانی می

من معتقدم که امروزه اغلِب نيازهای . متوسل شوندانضباط کليسايی خود و اقتدار روحانی ه اند که بايد ب برده

برای مثال اگر کليسا به تعليم و ادبيات روحانی و دروس منظم برای . شوند کليساها درست تشخيص داده نمی

ه به بيداری عميق کليسايی ک. کانون شادی نياز دارد، نبايد برای آن جلسات رنگارنگ پرستشی ترتيب داد

مريم وقتی به جشن رفت، هيچ برنامه ... روحانی نياز دارد، نبايد درگير مسايل اجرايی و اداری و غيره شود

  .ای برای خدمت نداشت، بلکه وقتی نياز را ديد، متناسب با آن خدمت کرد شده از پيش تعيين

وقتی خيل عظيم . ه فکر تعليم دادن نيفتادزن نائينی را ديد، وقتی مرد مفلوجی را ديد، ب مسيح وقتی بيوه

شبان يافت و تعليمشان  اش جمع شده بودند ديد، آنها را چون گوسفندان بی را که برای شنيدن موعظه مردمی 

ما در مقام خادم، گاه . داد، همان مردم وقتی گرسنه شدند، مسيح ديگر تعليم نداد بلکه نان و ماهی را برکت داد

شويم که نياز ندارند ما هم به بار احساس تقصير و گناهشان بيفزائيم، نياز ندارند  یبا اشخاصی روبرو م

وار بر سرشان بکوبيم؛ شايد به کلماتی پرمهر و گرم، به تشويقی مهرآميز و يا حتی نگاهی کتابمقدس را چماق

  دهيم؟ آيا نيازها را درست تشخيص می. آلود و لمسی مهربانانه نياز دارند شفقت

  

  عتماد کامل به عيسی ا-٣

کند، و خدمتکاران را به  يکی از ويژگيهای برجسته مريم همين است که در حالی به مسيح اعتماد می

دانيد که معجزه قانای جليل نخستين  البد می. ای نکرده بود سازد، که مسيح هنوز معجزه سويش روانه می

تواند مشکل  داند که پسرش می  ديده باشد، میای از عيسی مريم پيش از اينکه حتی معجزه. معجزه عيسی بود

برداری نکرد؛ مريم خود را جالل نداد، بلکه صرفًا مريم از وضعيت پيش آمده به سود خـود بهره. را چاره کند

گويد که يک خادم خوب کسی است که ديگران را در ورای واچمن نی می. ای شد ميان ديگران و مسيح واسطه

دانست که مسيح چه خواهد  مريم وقتی نياز را ديد، شايد بروشنی نمی.  هدايت کندشخصيت خود به سوی مسيح

او . )٥و ٢: ٢يوحنا (» به شما گويد بکنيد] عيسی[هر چه «: گويد از همين روست که به خدمتکاران می. کرد



هد کرد و راه دانست که او مشکل را چاره خوا اما اين را می. چه خواهد گفتدانست عيسی به آنها  دقيقًا نمی

کنيم، شايد  به سوی مسيح روانه میدر نيازهايشان امروز ما خادمان، وقتی مردم را . حل در اطاعت از اوست

دقيقًا ندانيم که مسيح چگونه به آنها خدمت خواهد کرد، اما در هر حال بايد وظيفه کهانتی خود را که ايجاد 

 من، يکی ديگر از اشکاالت ما خادمان اين است که بيش از به گمان. رابطه ميان انسانها و خداست انجام دهيم

کنيم الگوی نجات همه، و واکنشهای همه در برابر  فکر می. اندازه در فکر کنترل شرايط و واکنشها هستيم

کنيم  شناسانيم فکر می اگر کسی بيماری جسمانی دارد، وقتی مسيح را به او می. مالقات مسيح بايد همسان باشد

 بايد شفايی در کار باشد، يا حتمًا بايد کار مسيح در قالب عطای صبر و تحمل بيشتر انجام پذيرد، ولی که حتمًا

وظيفه ما اين است که دست دردمندان . خواهد باشد نتيجه و تأثيِر مالقات مسيح، همواره آن است که مسيح می

  .خداوند سپردشان بگذاريم، بقيه کار را بايد به دهندهرا بگيريم و در دست نجات

بدين سان عيسی نخستين آيت خود را در قانای جليل به «: خوانيم نتيجه چه شد؟ در پايان داستان چنين می

عيسی معجزه ). ١١: ٢يوحنا (» ظهور آورد و جالل خويش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ايمان آوردند

هرگاه ما نيز . اگردانش به وی ايمان آوردندکرد، نيازی برطرف شد، بر اثر اين معجزه او جالل يافت، و ش

ای خواهد کرد، جالل خواهد يافت، و وار در ميان دردمندان حضوری مؤثر داشته باشيم، عيسی معجزهمريم

دقت . وقتی واسطه چنين مالقاتی شويم ايمان خود کليسا هم تقويت خواهد شد. مردم به او ايمان خواهند آورد

  .يمان آوردندشاگردان به او اکنيد که 
 .مريم در آنجا حضور داشتتمام اين رويدادهای عالی و شگرف نتيجه اين بود که 



  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  های مختلف مذهب پروتستان تأملی بر ضرورت آگاهی از تعاليم فرقه: بخش سوم

  

  یآرمان رشد
  

های کليساهای ارتودکس و  آييندر دو بخش گذشته از اين مجموعه از مقاالت، به بررسی اعتقادات و 

ترين تفاوت اين دو فرقه با فرقه پروتستان اين است که در مذهب  کاتوليک پرداختيم و شرح داديم که مهم

ها، عالوه بر  ها و ارتودکس مقدس مرجع اعتقادات و عبادات است، اما کاتوليک پروتستان، تنها و تنها کتاب

سپس به بررسی زندگی لوتر و . باشند  کليسا قائل به مرجعيت میمقدس، برای سنت پدران و تصميمات کتاب

  .اقدامات او پرداختيم و شرحی در باره کليسای لوتری داديم

  

  های مذهب پروتستان اهميت آگاهی از عقايد شاخه
  بينی گسترش جهان

ه خاصی يادآوری اين نکته ضروری است که هدف اين مجموعه از مقاالت اين نيست که از اعتقادات فرق

هدف صرفًا آشنايی با عقايد و آداب کليساهای مختلف مسيحيت . دفاع کنيم يا فرقه خاصی را تخطئه نماييم

برای يک مسيحی هشيار و آگاه بسيار ضروری است که فارغ از تعصب، آراء ساير فرقه و حتی اديان . است

خود را بيابيم و بدانيم که ديگرانی نيز که تری  بينی گسترده شود که جهان اين امر سبب می. را مطالعه کند

پذيرند، چرا در فروع، عقايد متفاوتی دارند يا  دانند و مسيح را در مقام پسر خدا و يگانه منجی می مسيحی می

محکوم کردن ديگران صرفًا به اين علت که . علت نيست هيچيک از اينها بی. کنند به شکل خاصی عبادت می

زند و با  اما شخصی که دست به مطالعه می. داند، کاری است بسيار آسان ر حق میهر کس کليسای خود را ب

برد که آنها به چه دليل اينچنين اعتقاد دارند و اينچنين  شود، پی می های مسيحيت آشنا می نگرش ساير فرقه

  .کنند عبادت می

  

  اجتناب از انحصارگرايی
يازی به  خوبی آگاهی دارد، پس از دست دس نيز بهمق درضمن، مسيحی هشيار و آگاه که از محتوای کتاب

يک چنين شخصی اهل . شود که گويا ديگران نيز حرفی برای گفتن دارند مطالعه بدور از تعصب، متوجه می



گزيند، و برای عقايد ديگران نيز احترام قائل  شود و از انحصارگرايی و انحصارطلبی دوری می مدارا می

  .يابد حاد کليسای جهانی مسيح تحقق میاينچنين، مفهوم ات. شود می

دوستی پس از مطالعه آن، . “های مسيحيت ها و شاخه فرقه”نام  ای نوشت به سالها پيش، بنده حقير کتابچه

پس کداميک از همه ! گويند ها بخشی از حقيقت را می همه اين فرقه”: نزدم آمد و حيران و پريشان گفت

ای از حقيقت  ها بر جنبه  هر يک از اين فرقه.بلی، درست است”: فتمبنده نيز در جواب گ“ !تر است؟ درست

بينی خودت سازگارتر است و  تو آن را انتخاب کن که با عوالم و روحيات و جهان. ورزند مقدس تأکيد می کتاب

  “.خدا نيز حتمًا تصميم تو را خواهد پذيرفت

  

  تعليم شايسته به اعضای کليسا
در تعاليم کليسايی که به شود خادم کليسا  ها سبب می راء و عقايد ساير فرقهدرضمن، مطالعه و آگاهی از آ

در سفرهايی که به .  و بداند دقيقًا به چه اعتقاد دارد و چرا به آن اعتقاد داردتر گردد آن وابسته است، راسخ

که به آن وابسته است ای  داند تعاليم فرقه ام که گاه خوِد خادم نيز نمی ام، متوجه شده کليساهای مختلف کرده

دقيقًا تعاليم از سر ناآگاهی، بدهد، “ آرمينی”ام که گاه خادمی پنطيکاستی که بايد تعاليم  مشاهده کرده. چيست

دهد  ؛ يا در مورد بازگشت مسيح تعليمی می)در اين مورد در شماره آينده بحث خواهيم کرد (دهد کالوينی می

دهد  القدس و تکلم به زبانها، تعليمی می مورد موضوع تعميد روحکه خاص کليساهای پرزبيتری است؛ يا در 

ممکن است خادم کليسا، واعظ يا معلمی را که  همچنين .که خاص گروههای کريزماتيک است، نه پنطيکاستی

 و اين واعظ يا معلم مهمان تعاليمی بدهد که با آنچه ای ديگر است برای خدمت دعوت کند متعلق به فرقه

در اين صورت، شايسته است که برای جلوگيری از . اند منافات داشته باشد يسا تا کنون شنيدهاعضای آن کل

  .شود، حاصل شود از قبل توافقی در مورد تعاليمی که داده میتشنج فکر اعضا، 

، شته باشد اشکالی ندا“طرف پژوهشگری بی” ای ممکن است برای خادم در مقام های فرقه تفاوتنفس اين 

 آراء و مناسب استگيرد،  ر منبر قرار میب “معلم و شبان”د اينکه اين خادم پژوهشگر در مقام مجر بهاما 

شود که اعضای کليسا  باعث میای  روشن نکردن تعاليم فرقه. وضوح به اعضا تعليم دهد عقايد فرقه خود را به

. دنعاليم ديگر، دچار سردرگمی شوهنگام مواجهه با ت ، و بهندانند باالخره به چه چيز بايد اعتقاد داشته باشند

  .باشد ای برای خادمين بسيار ضروری می لذا، آگاهی از اعتقادات فرقه

  .باشد هدف از نگارش اين مجموعه از مقاالت، تأمين موارد فوق می

  

  !ای الفرقه کليساهای بين: يک درد دل
گويند که به  نامند و می میای  فرقهيا غيرای  الفرقه ی از کليساها، خود را بينعضامروزه متداول شده که ب

ای باز  گويند که دِر کليسا به روی مسيحيان از هر فرقه های اصلی مسيحيت وابسته نيستند؛ می هيچيک از فرقه

های مختلف شده، اصرار   و اينکه اين کليسا بر هيچيک از فروع اعتقادات که باعث ايجاد فرقهاست



شبان کليسا . کنم اما توجه شما را به يک نکته حساس جلب می. با است بسيار زي در ظاهراين امر. ورزد نمی

در مقام انسانی فکور و صاحب انديشه، چه بخواهيم و چه نخواهيم، در مورد فروع معتقدات مسيحی، دارای 

 اين امر غير قابل .کند ها و تعاليم خود عنوان می نخواهی در موعظه  و اين نظر را خواهی شخصینظری است

بازار عقايد نظرات  نفسه اشکالی ندارد و بسيار آزادانديشانه است؛ اما در اين آشفته اين امر فی. ناب استاجت

   چيست؟“اعضای کليسا”مختلف در عالم مسيحيت، تکليف 

  

  تکلم به زبانها: يک نمونه
؟ چه چيست) که امروزه داغترين موضوع در کليساها است(نظر شبان کليسا در مورد تکلم به زبانها 

اگر به عضو بگويد که تکلم به زبانها . بخواهيم و چه نخواهيم، شبان کليسا شخصًا در اين مورد نظری دارد

اگر بگويد . خود موضع کليساهای پنطيکاستی را به خود گرفته است القدس است، خودبه يگانه نشانه تعميد روح

 ضع کليساهای کريزماتيک را به خود گرفتهخود مو که تکلم به زبانها فقط يکی از عطايا است، باز خودبه

های مسيحی را، از کاتوليک گرفته تا جديدترين کليساهايی که  است، که در اين صورت، موضع اکثريت فرقه

  .آورند، اتخاذ کرده است مانند قارچ از زمين سر بر می

  

  تعميد نوزادان: ای ديگر نمونه
مقدس است،   عضو بگويد که اين امر خالف کتابنظر شبان در مورد تعميد نوزادان چيست؟ اگر به

اگر بگويد که تعميد کودکان مجاز . خود موضع کليساهای باپتيست و پنطيکاستی را اتخاذ کرده است خودبه

خود تابع نظر يکی از کليساهای ارتودکس يا کاتوليک يا پرزبيتری يا انگليکن يا متوديست  است، باز خودبه

  .کند ان موضعی را انتخاب میاما بهرحال، شب. شده است

  

  شيوه تعميد: ای ديگر باز نمونه
ور شدن باشد، يا ريختن آب بر روی  تعميد چيست؟ آيا تعميد بايد حتمًا با غوطهنظر شبان در مورد شيوه 

ور شدن باشد،  سر يا پاشيدن آب بر سر متقاضی نيز قابل قبول است؟ اگر شبان شخصًا معتقد به شيوه غوطه

ها نيز قابل قبول است،  اگر بگويد ساير شيوه. ها را اتخاذ کرده است د موضع باپتيستها و پنطيکاستیخو خودبه

  .تواند تابع هر يک از کليساهای ديگر باشد می

گيری شخصی در خصوص تعاليمی نظير عشاء ربانی، امنيت ابدی ايمانداران، ماهيت و  همين موضع  

  .شت مسيح و خيلی فروع ديگر صادق استرسالت کليسا، شيوه اداره کليسا، بازگ

  

  

  



  !ای جديد پيدايی فرقه: نتيجه اين امر
توانيم تشخيص دهيم که شبان  گذرد که می وقتی مجموعه اين فروع را در کنار هم قرار بدهيم، چيزی نمی

ها   فرقهاگر شبان برای هر فرعی از اعتقادات، تابع يکی از. شخصًا در چه مواردی تابع نظر کدام فرقه است

وجود خواهد آمد  خود فرقه جديدی به  خودبهطبق شهادت تاريخ کليسا بعد از چند دهه،يا جريانات فکری باشد، 

  !شود باز هم اين خود نوعی فرقه می. متشکل از اختالطی از عقايد مختلف

  

  !اعضای بينوا
م و سفيد را از سياه خواهم خط مشخصی بکش حال ممکن است برخی از همسنگران فکر کنند که بنده می

يک دلمشغولی و دغدغه و نگرانی من، اعضای بينوايی هستند که اکثرشان هيچگاه به جايگاه . جدا کنم

گيری   يا به جايی برسند که اساسًا نيازی به موضعگيری کنند  خود بتوانند موضعتاانديشمند نخواهند رسيد 

دهد، شايد مناسب باشد اصول واحد و   را تشکيل میبرای اين اعضا که اکثريت ايمانداران. نداشته باشند

تواند  اما شبان می. مشخصی در کليسا عرضه شود و او بداند که کليسايش به اين يا به آن موضوع اعتقاد دارد

تر هستند، با  هايی عميق د برای دريافت انديشهکه مستعرا ای، آن دسته از اعضا  اصول فرقهاين ضمن تعليم 

اما بالتکليف گذاشتن اعضای عادی کليسا از نظر بنده نه . ت علمای الهی مختلف آشنا سازندنظرات و تفکرا

  !مفيد و سازنده است و نه انسانی

خود رهبران کليسا نيز با هم در فروع . ای است الفرقه کامًال بين آشنايی دارم که هاکليسايکی از اين بنده با 

باالخره ”: شوم نشينم، با سخنانی اينچنين مواجه می ين کليسا میوقتی پای صحبت اعضای ا. اتفاق نظر ندارند

باالخره ما نفهميديم تکلم به زبانها نشانه است يا عطا؟ باالخره ما ! ما نفهميديم بايد به زبانها حرف بزنيم يا نه

ی، آن را نفهميديم يک بار که ايمان آورديم، نجاتمان برای ابد محفوظ است، يا ممکن است در اثر غفلت شخص

  “.از دست بدهيم

آيا . استاعضا عده از اين سوزد، نه صرف اعقتادات، بلکه  آنچه دل بنده برای آن میهمسنگران عزيز، 

، نبايد باعث آسودگی خيال اين دسته از اعضا شد که “ورز متفکر يا انديشه”و نه در مقام “ شبان”در مقام 

  هرگز به سطح انديشمند مسيحی نخواهند رسيد؟

  

  ازتابهای اقدام لوترب
اقدام لوتر و توفيق او در گسترش آراء و عقايد خود و بيرون آمدن او و پيروانش از حاکميت کليسای 

مدت . انفجار مسيحيت اواخر قرون وسطی افکند به ای بس نيرومند بر انبار باروِت آماده کاتوليک روم، جرقه

مختلف اروپايی، َعَلم مخالفت با حاکميت مذهبی روم کوتاهی از نهضت لوتر نگذشته بود که در سرزمينهای 

بر پا شد و افراد مختلف در نقاط مختلف، به اظهار و ابراز عقايد و برداشتهای متفاوت خود از مسيحيت 

  .پرداختند



ُرنسانس و جو انديشه آزاد که در اين دوره بر اروپا حاکم بود، مساعدکننده . علت اين امر روشن است

هدف مارتين لوتر اين نبود که کليسای کاتوليک را از بن . ها بود، از جمله در مذهب ر همه زمينهآزادانديشی د

اگر کليسای . ؛ او صرفًا خواستار اصالحاتی در کليسای کاتوليک بودای نو بنا کند  و فرقهکن سازد ريشه

د سال بود خواستار انعطافی در مقابل نظرات لوتر و ساير کشيشانی که چندصکاتوليک در آن روزگار، 

بود  ای ديگر می گونه داد، شايد امروزه وضع به اصالحاتی در برخی روشها و نحوه اداره کليسا بودند نشان می

  .بوديم  نمی پروتستانانگيزی در مسيحيِت و شاهد چنين تنوع حيرت

ود بخواند و آن را مقدس را به زبان مادری خ تواند کتاب يکی از شعارهای مهم لوتر اين بود که هر کس می

مقدس را از زبانهای اصلی به زبان  به همين علت بود که او برای نخستين بار، کتاب. درک و تفسير کند

با اينکه لوتر خود معتقد به اين اصل بود، اما خود برای پيروان خود دست به تدوين . آلمانی ترجمه کرد

 »همه«اگر ” :شايد کسی بپرسدحال . آيينهای نيايشای زد که هم شامل اصول معتقدات بود و هم  اعتقادنامه

 بايد از  مانند لوتر،مقدس را دارند، چرا رهبری، هر چقدر هم دانشمند و آگاه، حق خواندن و تفسير کتاب

؟ چرا اين امر را نبايد بر عهده مقدس بزند تا پيروانش از آن تبعيت کنند طرف ديگران، دست به تفسير کتاب

  .ام سؤالی است بجا که بنده پاسخ آن را نيافته“ اشت؟تک مسيحيان گذ تک

از نهضت لوتر چند سالی نگذشته بود که در . يابند ای ديگر پاسخ آن را يافتند و هنوز نيز می اما گويا عده

کشورهای ديگر اروپايی، گروههای مختلفی از مسيحيان از کليسای کاتوليک روم بريدند و به رهبران و 

تواند  می“ هر کس”چنين انديشمندانی دقيقًا از شعار لوتر پيروی کردند که .  مسيحی پيوستندانديشمندان مختلف

 نهضت لوتر در آلمان  هنوزاگر لوتر توانست، چرا ديگران نتوانند؟ لذا. مقدس را بخواند و تفسير کند کتاب

شکلی  اره کليسايی را بهداغ بود که انديشمندان بزرگ ديگری در کشورهای ديگر، اصول اعتقادات و شيوه اد

بر “ عينًا” اما همه ادعا داشتند که عقايدشان .ديگر تدوين کردند، به شکلی که  شباهتی به نهضت لوتر نداشت

  .مقدس است اساس کتاب

 فرانسوی به نام ژان کالَون که در زبان بودای که در اين سالها وارد ميدان شد، متفکری  ترين چهره برجسته

او اصولی برای اعتقادات تدوين کرد که بعدها مورد پذيرش کليساهای .  کالوين معروف استانگليسی به جان

 پروتستانهای جهان، پيرو نظرات ٪٩۵در واقع، اغراق نيست اگر بگوييم که  .باپتيست و انگليکن قرار گرفت

 کليساهای دايیپيدرضمن، اصول اعتقادی او و روشی که او برای کليسا ارائه داد، اساس . کالَون هستند

  . گذارد راپرزبيتری

در شماره بعدی، به بحث در مورد آراء و عقايد کالون و روش او برای اداره کليسا و تأثير شگرفی که  او 

  .بر مذهب پروتستان گذاشت خواهيم پرداخت



  تشخيص دعوت الهی برای خدمت
  بشنويمبا چه حالتی دعوت الهی را : بخش چهارم

  تت استيوآرت
  

 دارد، نياز به قرارزبان   کليسای فارسیفرا راهای که  بران مسيحی توافق دارند که بزرگترين مسألههمه ره

انجمنهای بسياری به ترجمه مطالب تعليمی و تربيتی خود به زبان . باشد ديده می شده و تعليم رهبران تربيت

ود را در ميان ايرانيان پياده های خاص خ اند و در جستجوی راههايی هستند تا برنامه فارسی همت گماشته

در چنين فضای آکنده از نياز فوری به رهبران، بسيار مهم است که از نگرشی مستحکم بر اساس . کنند

تواند صدای خدا را  مقدس در مورد دعوت الهی برخوردار باشيم و بدانيم که شخص براستی چگونه می کتاب

تواند دعوت الهی را  مر پرداختيم که شخص چگونه میدر اين مجموعه از مقاالت، به اين ا. تشخيص دهد

تا اينجا ديديم که دعوت خدا دارای عنصری درونی است که از طريق آن، اشتياقی . برای خدمت تشخيص دهد

کنيم؛ همچنين مشاهده کرديم که دعوت خدا از ُبعدی بيرونی نيز  فزاينده به خدمت خدا را احساس می

  .دهد واسطه بدن مسيح مورد تأييد قرار می دعوت خود را به برخوردار است که طی آن، خدا

  

  توجه به نظر ديگران
کرد  او مدتی بود که شديدًا احساس می. اخيرًا جوانی با من تماس گرفت تا در باره خدمتش با من گفتگو کند

وضوع را آنچه که م. که از جانب خدا دعوت دارد تا وارد خدمت شود، اما ثمر چندانی حاصل نکرده است

. کرده است ساخت اين بود که او به نظرات بدن مسيح در خصوص نتيجه خدمتش توجهی نمی تر می مشکل

آميز باشد  شايد کمی حقارت. برای من ناخوشايند بود که به او بگويم در خصوص دعوتش ترديدی جدی دارم

خدا ”الم خدا را نبايد از ياد برد که که خدمتمان را ديگران مورد ارزيابی قرار دهند، اما هيچگاه اين اندرز ک

خواهم حالت  در اين مقاله، می). ۶ :۴يعقوب (“ بخشد ايستد، اما فروتنان را فيض می در برابر متکبران می

  .الزم برای شنيدن صدای خدا و دريافت هدايت از او را مورد کند و کاو قرار دهم

  

  اهميت ترس خدا
خواست  خيلی دلم می. ، بسيار مضطرب بودمخودهنگام آغاز وظايف  ام بود و به نخستين سال خدمت شبانی

بردم و در  مقدسم را با خود می رفتم و کتاب به محراب کليسا می. مطمئن باشم که در مسير اراده خدا قرار دارم

 پرداختم که ٢۵ها، به خواندن مزمور  در يکی از اين موقعيت. زدم تا به من کمک کند حضور خدا فرياد می

در “ .ِسّر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ايشان را تعليم دهد”:  براستی با دلم سخن گفت١۴اگاه آيه ن



خواهد به من اعتماد کند و اسرار خود را با من در ميان  وهله اول، بسيار تشويق شدم که دانستم خدا می

يم روشن نبود، زيرا قدرت تعقل بشری و خواست اموری را بر من مکشوف سازد که قبًال برا او می. بگذارد

خواهد  وقتی فکر کردم که خدا مسائلی را بر من آشکار خواهد ساخت و می. ام محدود بود تجربيات زندگی

اما بعد متوجه شدم که اين وعده . شدم زده می اش را برای زندگی من به من نشان دهد، بيش از پيش هيجان نقشه

ترس يهوه آغاز علم است، ليکن ”: فرمايد  می٧ :١امثال . يست از خدا بترسمبا می: وابسته به يک شرط است

از هر از همان روزهای نخستين، به درک اين نکته نائل آمدم که “ .شمارند جاهالن حکمت و ادب را خوار می

 جايگاه ترس از خدا يعنی اينکه باالترين.  خواهد گرفت، همان نهايتًا زندگی ما را تحت سلطه خودمچه بترسي

اين آيه . بدهيم و او را حرمت و تکريم بداريم؛ يعنی اطاعت از او با روحی فروتنبه او را در زندگی خود 

 او ِسّر خود را با ما در ميان بگذارد، بايد مخواهي  و میمدهد که اگر خواهان شنيدن صدای خدا هستي تعليم می

لس اين حقيقت را درک کرده بود و به همين جهت در پو. متمام جوانب زندگی خود را تحت سلطه او قرار دهي

به او تقديم کنيم و ثمره چنين قربانی همچون قربانی رساله به روميان نوشت که بايد تمام وجود خود را 

آنگاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد بود، خواست ”: فرمايد ای، حس تشخيص خواهد بود؛ می زنده

  ).٢ :١٢روميان (“ نيکو، پسنديده و کامل او

 را خواندم و پنج حالت عمده را کشف کردم که ٢۵وقتی به چنين بصيرتی دست يافتم، بار ديگر مزمور 

هايش را برای زندگی و خدمتم به من  دادم تا آمادگی آن را بيابم که خدا نقشه بايست در خودم پرورش می می

  .نشان دهد

  

  پنج حالت ضروری
  تسليم روزانه

فرمايد که پيش از هر چيز، جان خود  داود می). ١آيه (“ افرازم وی تو جان خود را بر میای خداوند، بس”

اما . اين بدان معنا است که هر روز را با پرستش خدا و مطالعه کالم او آغاز کنيم. کند را به خداوند تسليم می

گويد که ما بايد در  رز میآزؤلد چمب. گردد طور روزانه به مسيح می اين امر همچنين شامل تسليم زندگی به

يعنی بايد بگذاريم که خدا خدا باشد و اين حقيقت را . هيچ شويم“ هستم آنکه هستم”حضور کسی که گفت 

بپذيريم که او از طريق شرايط و نيز واکنشهای ديگران و همچنين از طريق نجوای درونی با ما سخن 

  .گويد می

  

  اعتماد فعاالنه
توکل يعنی رها کردن تدبيرهای انسانی خويشتن و توسل ). ١آيه (“ دارم یای خدای من، بر تو توکل م”

ترس : ايم دارد که دچار همان ترسی شده که همه ما دچارش شده داود بروشنی بيان می. جستن به تدبيرهای خدا

 هر که”: گويد اما داود در پاسخ به اين ترس می. از اينکه در اثر شکستها و قصورات خود شرمسار شويم



اين آيه مرا سی سال پيش متقاعد کرد که کالم خدا را در زندگی ). ٣آيه (“ کشد، خجل نخواهد شد انتظار تو می

 ساده نبود، زيرا بارها از سوی ديگران تحت یين کارچن. و خدمت خود آگاهانه مورد سازشکاری قرار ندهم

با يقين عميق بگويم که تا زمانی که فعاالنه توانم  فشار شديد قرار گرفتم که از احکام خدا تخطی ورزم، اما می

  .به خدا توکل کردم، او مرا از شرمسار شدن دور نگاه داشته است

  

  درخواست ُمصِرانه
عيسی فرمود که اگر چيزی را نداريم، به اين ). ۴آيه (“ های خود را به من بياموز ای خداوند، طريق”

). ٧ :٧متی (“ د که در به رويتان گشوده خواهد شدبکوبي”: او فرمود. کنيم میعلت است که درخواست ن

به تصورات و ادراکات خود اعتماد نکنيد، بلکه طالب اين باشيد که بدانيد خدا چه ! بياموزيد که از خدا بطلبيد

دانيد، با فروتنی از  شود، يا سؤاالت مربوط به زندگی را نمی وقتی پاسخ سؤاالتی را که از شما می. گويد می

  .يد؛ همچنين از دوستان خداترس خود مشورت بطلبيدخدا بپرس

  

  يادگيری مداوم
تشخيص هدايت خدا ). ۵ و ۴آيات (“ راههای خويش را به من تعليم ده؛ مرا به راستی خود سالک گردان”

به ياد دارم وقتی که شبانی . گردد پذير ميسر می ای تعليم  يادگيری مداوم و برخورداری از روحيهواسطه به

امروز تأسف “ !به الهيات نيازی ندارم؛ يگانه نياز من عيسی استمن  ”:تر گفتم ودم، به شبانی مسنجوان ب

ای بر زبان آوردم، زيرا پس از آن زمان، چيزهای زيادی از طريق  خورم که چرا چنين گفته نابخردانه می

که عيسی کيست و معنی کفاره ام  تر، آموخته تر و از راههايی عملی شکلی غنی به. ام مطالعه الهيات آموخته

مقدس، با تفسيرهای معلمان  عالقه پيدا کردم که مطالعه کنم و برداشتهای خود را از کتاب. برای من چيست

  .برجسته و نويسندگان کليسا محک بزنم

  

  روحيه فروتن
غرور . )٩آيه (“ مسکينان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکينان طريق خود را تعليم خواهد داد”

گردد، زيرا در اين صورت، همه چيز را از طريق عينک خويشتن  و تکبر باعث مخدوش شدن امور می

. گيريم خواهيم؛ و تحت تأثير اهميت خود قرار می بينيم که خودمان می يم؛ همه چيز را آن گونه مینگر می

. خواهد که دلش میمشورت دادن به شخص مغرور دشوار است، چرا که او همان کاری را خواهد کرد 

در . چنانچه مايليد که خدا اسرار خود را با شما در ميان بگذارد، بايد خود را در مقابل او فروتن سازيد

خصوص تشخيص دعوت الهی، نه فقط نياز داريد خود را در حضور خدا فروتن سازيد، بلکه در حضور بدن 

 .که کليسا استنيز او 


