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  تجهيز مقدسان
  قعطای تشوي: بخش ششم

  نوشته کشيش تـَت استيوآرت
  

شما را تشويق کرده، دلداری . يک شما چون رفتار پدری با فرزندش بود دانيد، رفتار ما با يک چنانکه می”

کرديم که شيوه رفتارتان شايسته خدايی باشد که شما را به پادشاهی و جالل خود فرا  داديم و سفارش می می

  ).“هزاره نو”، ١٢ -١١ :٢اول تسالونيکيان (“ خواند می

 آمده، ٨ -۶ :١٢القدس را که در روميان  دهنده روح های پيشين، با يکديگر عطاهای انگيزش در شماره

اساس عقيده ما اين .  ذکر شده است٨رسيم که در آيه  يا نصيحت می“ تشويق”بررسی کرديم؛ اينک به عطای 

کی از آنها غالب است و در خدمت ايماندار، ای از عطاها داده شده که ي است که به هر ايمانداری مجموعه

معنی کنار کسی قرار  است، به“ پاراکِلت”در يونانی واژه “ تشويق”کلمه . کند دهنده بازی می نقشی انگيزش

القدس  اين همان نامی است که به روح. در نيازهای او و ارائه کمکهای الهی به ویسهيم شدن گرفتن برای 

در اينجا منظور ما اين است که شخص مشوق . دهنده است عنوان مشوق و تسلی ا بهداده شده که الگوی کامل م

  .تواند بنا به اقتضای موقعيت، تشويق يا توبيخ کند می

  

  عطايی برای همه
. تمام بدن مسيح بايد در آن سهيم باشدتشويق عطايی است روحانی، اما درضمن، خدمتی است که 

کند تا ماهيت عطای  که همگی مشوق يکديگر باشيم؛ اين امر کمک میمقدس ما را سفارش کرده به اين کتاب

  .تشويق روشنتر گردد

  

  ق به رشديتشو
ما او را ”: فرمايد پولس می. رود تا يکديگر را به رشد در مسيح تشويق کنيم نخست، از همه ما انتظار می

“ ه را کامل در مسيح حاضر سازيمآموزيم، تا هم دهيم و می کنيم، و هر کس را با کمال حکمت پند می وعظ می

همه ايمانداران بايد يکديگر را تشويق کنند تا در کالم بمانند و برای دعا وقت صرف کنند و ). ٢٨ :١کولسيان (

  .منظور الهام يافتن از يکديگر وفادار باشند در حضور در جلسات به
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  ها هنگام سختی تشويق به
پولس در دوم قرنتيان . اقع اندوه و ماتم و دلسردی، تسلی دهيمدوم، خدا حکم کرده که يکديگر را در مو

بخشد تا ما نيز بتوانيم با آن دلگرمی که از  هايمان دلگرمی می که به ما در همه سختی”: فرمايد  چنين می۴ :١

يده خود ما بايد در کنار برادر و خواهر رنجد“ .گذرند، دلگرم سازيم ها می ايم، ديگران را که از سختی او يافته

  . از طريق کالم خدا و دعا، به ايشان اميد ببخشيم نيزبايستيم و بگذاريم احساس کنند که به آنان توجه داريم، و

  

  مشاوره بر اساس کالم
دهد که بايد خدمت ارائه مشاوره به ديگران را داشته باشيم، مشاوره بر اساس  مقدس تعليم می سوم، کتاب

ای ”: فرمايد دهد؛ می  مرا عميقًا تحت تأثير قرار می١۴ :١۵ر روميان فرمايش پولس رسول د. حکمت خدا

برادران، من خوْد اين اطمينان را دارم که شما خود از نيکويی مملو، و از معرفت کامل برخورداريد و به پند 

حکمت  خدمت تشويق ما شامل آگاهی کامل از کالم خداست، طوری که بتوانيم “.گفتن به يکديگر نيز تواناييد

  .های زندگی درمانده هستند، در ميان بگذاريم راحتی با آنانی که در سختی و مشورت آن را به

  

  خصوصيات مشوق
ايم که  مقدس را مورد بررسی قرار داده های کتاب تا به اينجا، در اين مجموعه از مقاالت، يکی از شخصيت

به نظر من، پولس رسول يک مشوق بود؛ . ندا روشنی ويژگيهای عطای روحانی مورد بحث ما را دارا بوده به

اکنون با بذل توجه به خصوصيات بارز خدمت او، اميد دارم که بتوانيد تشخيص دهيد که آيا از اين عطای 

  .العاده برخوردار هستيد يا نه فوق

  

  کند  تشويق میسمت رشد روحانی به
با .  به رشد روحانی سوق دهندکنند تا ديگران را کنندگان انگيزشی قوی در خود احساس می تشويق

، پولس اعالم ٢٩ -٢٨ :٢در کولسيان . ای دقيق، اين موضوع را در رساالت پولس مشاهده خواهيد کرد مطالعه

دارد که هدفش در خدمت، موعظه در باره مسيح است و اينکه هر کس را با هر حکمتی تشويق کند تا  می

کند؛ او مشتاق  کننده فقط به موعظه کردن اکتفا نمی  شخص تشويق.د ساز“همه را کامل در مسيح حاضر”

ماند تا با مردم در  ها بعد از اتمام جلسه در کليسا می است نتايج را در زندگی شنوندگانش ببيند و اغلب ساعت

  .باره مسيح سخن بگويد

  

  دهد مشکالت ديگران را تشخيص می
دارند و با ايشان در سطح را نی ديگران کنندگان قابليت زيادی برای تشخيص سريع وضعيت روحا تشويق

سازد؛  اش به مسيحيان قرنتس ظاهر می پولس اين عطا را در رساله. گويند درک و رشدشان سخن می
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اما ای برادران، من نتوانستم با شما همچون اشخاص روحانی سخن بگويم، بلکه همچون ”: فرمايد می

تعليمی که ). ١ :٣اول قرنتيان (“ ر مسيح، کودِک نوزادنداشخاصی نفسانی سخن گفتم، يعنی مانند کسانی که د

کنند که به کسی گوش  گذارد زيرا ايشان احساس می دهد، تأثير بيشتری بر شنوندگان می کننده می تشويق

  .به اين ترتيب، تعليمش قابل درک و معموًال بسيار عملی است. دهند که از مشکالتشان با خبر است می

  

  گرا است عمل
های عملی مشخصی ارائه  گرا هستند و اغلب اوقات قدم کنندگان در خدمتشان معموًال بسيار عمل تشويق

در استفاده از منطق و استعداد زيادی دارند ايشان اغلب . دهند که برای رشد روحانی ضروری است می

 تا حقيقت قابل دوست دارند از نمودارها و وسايل بصری استفاده کنند. ها برای روشن ساختن حقيقت تمثيل

توان به جراحی تشبيه کرد که بدن بيمار  يک محقق تشبيه کرد، مشوق را میاگر بتوان معلم را به . اجرا گردد

  .ُبرد شکافد و آنچه را که مانع سالمتی است، می را می

  

  بيند ای درخشانتر را می آينده
تواند تبديل به چه   وی در مسيح میتوانند شرايط کنونی شخص را ببينند و بدانند که کنندگان می تشويق

ای ”: ديد؛ از اينرو به آنان چنين نوشت پولس رشد روحانی ايمانداران در شهر فيليپی را می. شخصی شود

برادران، با هم از من سرمشق بگيريد، و توجه خود را به کسانی معطوف کنيد که مطابق الگويی که در ما 

هنگام  گويند واعظ معروفی که عطای تشويق داشت، به می). ١٧ :٣ن فيليپيا(“ کنند سراغ داريد، رفتار می

ديد که ايشان آنقدر رشد  موعظه، تاجهايی را ديد که بر سر هر يک از شنوندگانش قرار گرفته بود، و می

 ای دارند، شکيباتر باشند، ريخته هم توانند با کسانی که زندگی به مشوقين می. خواهند کرد که شايسته آن گردند

  .توانند به ايشان کمک کنند که بر مشکالتشان فائق آيند و در ايمان رشد کنند زيرا می

  

  کند مشکالت را استقبال می
کنند، زيرا  کنندگان از مشکالت شخصی در زندگی خود و ديگران، استقبال می با نهايت تعجب، تشويق

شکلی  پولس به مشکالت خود به. آورد یهمراه م های زندگی چه قدرتی برای رشد روحانی به دانند بحران می

ارمغان  زيرا رنجهای جزئی و گذرای ما، جاللی ابدی برايمان به”: نويسد نگريست؛ او می فرد می منحصربه

دنبال مشوقی هستيد تا مشکالتتان را با  اگر به). ١٧ :۴دوم قرنتيان (“ پذير نيست آورد که با آن رنجها قياس می

جب نکنيد که او بجای همدردی با شما، به هيجان بيايد و مشکالت شما را فرصتی او در ميان بگذاريد، تع

  .آموزد ممکن است از شما بپرسد که خدا از طريق اين مشکالت چه درسی به شما می. برای رشدتان تلقی کند
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  شود شکل مسيحيان مختلف می هم
ی مختلف مسيحيان تا افراد بيشتری را شکل شدن با گروهها کنندگان قابليت بسياری دارند برای هم تشويق

پولس دل خود . اند تا در جزئيات سازش کنند تا هدف کلی مسيح را تحقق بخشند جذب انجيل کنند؛ ايشان آماده

همه کس را همه چيز گشتم تا به هر نحو بعضی را ”: فرمايد کند و می را در خصوص اين موضوع باز می

سانی که عطای نبوت و تعليم دارند، معموًال از اين امر خشنود نيستند و ک). ٢٢ :٩اول قرنتيان (“ نجات بخشم

کنندگان هستند که مجراها را برای  اما اين تشويق. زنند کنندگان دست به سازش می کنند که تشويق فکر می

را عوض تواند زندگی مردم  دارند، زيرا بر اين باورند که انجيل می برقراری ارتباط با طردشدگان باز نگه می

  .کند و چنين نيز خواهد کرد

  

  سازند صلح و صفا برقرار می
سازند زيرا انگيزه آنان اين است که ميان گروههای  کنندگان درکليسا معموًال صلح و صفا برقرار می تشويق

 ها در کليسا معموًال عدم بلوغ روحانی دانند که علت اختالف مختلف مسيحيان هماهنگی ايجاد کنند، چرا که می

اند، تا  وجود آورده بر خالف تصور اکثر مردم، مسيحيان نابالغ در کليساها بيشتر اختالف و شقاق به. است

بياييد شادی مرا به کمال رسانيد و ”: نويسد سازد و می پولس اشتياق خود را به اتحاد آشکار می. گزاران بدعت

مشوقين آرزو دارند که ). ٢ :٢فيليپيان (“ دبا يکديگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، يکدل و يکرأی باشي

بخشند، اين خواست را که ايمانداران  رسند و خواست مسيح را تحقق می ببينند کل کليسا به بلوغ روحانی می

  .در يگانگی روح و هدف زندگی کنند، چرا که به اين شکل است که دنيا خواهد دانست که مسيح واقعًا کيست
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  :القدس کننده روح حضور همراهی
  القدس در تهيه و ارائه موعظه نقش روح

  

  ترجمه ميشل آقاماليان
  

داريم، و با شنيدن صدای همکار عزيز خود  بسيار خوشحال  می گوشی را بر ؛آيد میتلفن به صدا در 

همکارمان اخيرًا شبانی کليسايی را بر عهده گرفته است که با وجود اعضای کم، بسيار فعال و زنده . شويم می

ای جدی به خود اما ناگهان قيافه. شويم میکنيم و حال و احوال خانواده را جويا  میخوش و بشی . ستا

. يک لحظه اجازه بدهيد نگاهی به تقويمم بيندازم«: يميگو شود و می مان پديدار می ، چينی در پيشانیگيريم می

در خدمت ... کنم، چه زحمتی  میخواهش  ... . دسامبر مناسب است١٧، بسيار خب، يکشنبه ...عرض کنم که

  ». محترم برسانيد، قربان شما، به اميد ديدارهخوشحال شدم، سالم به خانواد... اختيار داريد، . .. خواهيم بود

دستها را پشت سر . کنيم می موعظه را بر شانه احساس هگذاريم، و ناگهان سنگينِی بار تهي میگوشی را 

رسد، در صندلی شق و  ناگهـــان فکـری به ذهنمان می. دوزيم اه به ســقف میکنيم، و متفکـــرانه نگـ میقالب 

رويم، و عنوانها را يکی پس  میکشيم و سراغ آرشيو موعظات خود  مان را هــورتی میشويم، قهــــوه رق می

ابا اينها ای ب، “غيرت روحانی”. خورد نه شايد چيزی گفتم به کسی بر، “رشد در پاکی”: خوانيم  از ديگری می

 خوبی است، ولی هموعظ، “تثليث به زبان ساده”. که ماشااهللا از هر چه کم داشته باشند از غيرت کم ندارند

  .کنيم می مناسبی پيدا نهبه اين ترتيب، موعظ... ال پيچم کردندؤ قبل بعد از جلسه گيرم انداختند و سهدفع

  اما اين دقيقًا به چه معناست؟. لقدس کمک گرفتا دانيم که بايد دعا کرد و از روح میپس چه بايد کرد؟ 

 ه در تهيه و ارائالقدس روحام که موضوِع آن نقش و کمک و حضور  ای را آورده  مصاحبههدر زير ترجم

 موعظه توضيحات ه اين موضوع و روش خود در تهيهشونده، کشيش بيل هايبلز دربار مصاحبه. موعظه است

کشيش ارشد کليسای ويلو کريک است که بالغ بر بيست هزار عضو دارد، و وی . دهد میای  خواندنی و ارزنده

گرفتارتر از آن هستيم که دعا  و روحانيت راستين شخصيت روحانی،از کتابهای پرفروش وی، سه کتاِب 

  .اند، به دسِت راقم اين سطور، به فارسی ترجمه شدهنکنيم

***  

  

  القدس موعظه کنيد؟ وت و قدرِت روحآقای هايبلز، آيا تا به حال پيش آمده که در ق
تر از وقتی است  موعظه هستيم، محسوسهالقدس زمانی که مشغول تهيبرای من اغلب، تأثير و کمک روح

يادم هست همين اواخر توی قايق نشسته بودم و داشتم همراه با دعا قسمتی از . کنم میکه پشت تريبون موعظه 
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فوری قلم و کاغذی . موضوعاتی برای موعظه به ذهنم خطور کردناگهان . کردم میمقدس را بررسی  کتاب

برداشتم و با منتهای سرعت، نزديک به يک ساعت و نيم مشغول يادداشت موضوعاتی شدم که همين طور 

 خود را تهيه کردم و کار که تمام شد، هبه اين ترتيب، در يک نشست، موعظ. رسيد میپشت سر هم به ذهنم 

 اين عطايی .“ اين موعظه همين اآلن اتفاق افتادهبزرگترين معجز”زانو درآمدم و گفتم، همانجا توی قايق به 

-ام ــ و روح بود که اصًال استحقاقش را نداشتم ــ منظور عطاِی روحانِی موعظه و تعليم که از خداوند يافته

طبيعی  و مافوقهنوز که هنوز است از عملکرِد اسرارآميز. القدس آن روز عصر اين عطا را شکوفا کرد

  .عطای خود در عجبم

  

  کنيد؟ القدس موعظه میفهميد که در قوت و قدرت روح از کجا می
يا مثًال . ست غير از قدرت خودم ادانم منشاء آنها قدرتیرسند که می میاز اينجا که مثًال افکاری به ذهنم 

يک بار ديگر هم . همين جا مکث کن: گويد میالقدس کنم که روح میخوانم، احساس  میمقدس را  وقتی کتاب
گردانم و خوانم و توی ذهنم می میبعد، همين طور که دارم متن فوق را . تراين قسمت را بخوان،  اين بار آرام

. شود میافتد و در ذهنم جاگير  میشود يا از آسمان  میخوانمش، انگار چيزی از آن صفحه کنده  میدوباره 

رسد و همين  میآورمش، پشت سر آن، فکر ديگری به ذهنم  می روی کاغذ رسد و فورًا میفکری به ذهنم 

  ...طور افکار ديگر

. دانم که از خودم نيستند چون ذهن و فکر من به آن خوبی نيست میرسند،  میوقتی افکار بيشتری به ذهنم 

ا عطای تعليم و يک راِه فهميدن اينکه آي. شوم که جريانی مافوق طبيعی در کار است میبنابراين، مطمئن 

موعظه داريم يا نه اين است که شاهد اين اتفاِق خودجوِش مافوق طبيعی باشيم و ياد بگيريم که چطور با 

کنيم و هر وقت شروع  میگيريم که قلب خود را برای آن آماده  میبه اين ترتيب، ياد . جريان آن همراه شويم

  .شد، با آن پيش برويم

  

  ايد؟ القدس پی بردهرباره موعظه و نقش قدرت روحبه اشتباه بودن چه افکاری د
گويی، ولی در  کنند به بداهه میسپارند و بعد شروع  میخوانند، يکی دو نکته را به ذهن  میها متنی را خيلی

 موعظه کار هام که تهي بنابراين، متوجه شده. ام همچو کاری بکنم سی سال گذشته من يک بار هم نتوانسته

ن اشتباه است که فکر کنيم کافی است به انتظار خدا بمانيم تا هميشه افکار بکـر، همين طور آسانی نيست و اي

  .وار و اسرارآميز به ذهنمان برسندسيالب

  

  ای که در قايق داشتيد؟ مثل همان تجربه
شايد هم به خاطر غيرعادی بودنش اين قدر زود ياد آن تجربه افتادم، چون معموًال وقت زيادی را . بله

اگر از دستيارم بپرسيد، . کنم و موقع تهيه موعظه پيشرفتم خيلی کند است میرف تحقيق و آمادگی روحانی ص
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کار بينشينم و صبر کنم تا خدا يک ماند تا جايی که بی میکارم بيشتر به مطب دندانپزشک  گويد که دفتِر می

نشينند و به  میت تا تاالری که مردم فقط در واقع، دفترم بيشتر شبيه کارگاه اس. رفته نصيبم کند موعظه شسته

کنم، طاقت  می موعظه هبايد عرض کنم، مدتی که بطور متوسط هر هفته صرف تهي. دهند میسمفونی گــوش 

وقتی خود را به اين .  قبل که خدمتم را شروع کردم، به انضباط احتياج دارمهفرساست و حاال بيش از چند ده

-رود يا جرياِن روان و خودجوش میتر پيش گيريم که وقتی کار آسان می خو دهيم، طوری به آن میکار عادت 

  .دانيم خدا را با چه زبانی شکر کنيم میگيرد، ن میتری به خود 

  

القدس، برای وصف تجربه شما  القدس يا حضور آشکار روح به نظر شما آيا، عباراتی مثل حضور روح
  اند؟هنگاِم تهيه موعظه، مناسب

توانم به جريان  می وقتی خودم را تا جايی که . القدس روحهکنند میحضور همراهدهم بگويم  میمن ترجيح 

آفرين، کارت را گويد،  میالقدس  روحهکنند کنم که انگار حضوِر همراهی میسپارم، احساس  میالقدس روح
 به خودت و کالم خدا و کنی، و نسبت میمطالبی را که در ذهنت گذاشتم، داری عينًا نقل . دهی میدرست انجام 

  .همين طور ادامه بده. دهی میهدايتهای من صداقت به خرج 
پيش . روم میشود و من دارم پيش  میدهد، مثل اين است که زمان متوقف  می دست  منوقتی اين احساس به

  .دهم میچه عالی است که کارم را درست انجام گويم،  میخودم 

پيش آمده که چندين . کنم میکننده را به اين وضوح احساس ن همراهیالبته، مواقعی هم هست که اين حضور 

-کنم، جدًا عالی میالقدس را احساس ولی وقتی حضور روح. شب بيدار بمانم و فکرم درگير اين موضوع شود

  .ست

  

  کنيد يا غالبًا؟ گاه احساس می کننده خدا را گه آيا اين حضور همراهی
يم و از عطاِی تعليم و باش تسليم کرده القدس روح زندگی خود را کامًال به باز بايد عرض کنم که اگر. غالبًا

القدس دال بر اين دهيم، احساس حضور روح يم و منظمًا آن را در اختيار خدا قرار  باشيموعظه برخوردار

  .دهيم میاست که در جای درستی قرار داريم و کار خود را بدرستی انجام 

کنيم، اين  میالقدس را احساس دهيم و بندرت حضور روح میکوت خدا انجام به نظر من اگر خدمتی به مل

آيا عطای خود : شايد بايد از خود بپرسيد. ای تجديد نظر کنيد احتماًال بايد در مورد مسأله. يعنی عالمت قرمز

رچوِب هايم درستند؟ در چاکنم؟ انگيزه میام؟ آيا به روش درستی از آن استفاده  را درست تشخيص داده

  .شوم میالقدس را پيوسته احساس نکنم، نگران برمشان؟ من شخصًا اگر حضور روح میدرستــی به کار 

  

القدس پر از روح«: خوانيم در افسسيان می. کند القدس ترسيم میکتابمقدس دو جنبه برای تجربه ما از روح
رد که اگر انجام بدهيم در موقعيتی ها، کارهايی وجود دا مطابق اين توصيه. »در روح دعا کنيد«و » شويد
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باد به هر جا که «: گويد جايی ديگر عيسی می. گر خواهد شدقرار خواهيم گرفت که روح خدا در ما جلوه
  يد که تجربه شما کدام يک از اينهاست؟يحال ممکن است بفرما» .وزد بخواهد می

هد داد که چگونه خود را برای شناسم بپرسيد، توضيح خوا میاز هر کدام از واعظان بزرگی که من 

 حتی مايکل جردن هم، قبل از هر بازی بزرگی، رژيم بسيار دقيقی دارد تا .کند میآماده " ورود به ميدان"

  .بتواند با حداکثر توانش بازی کند

شما چطور برای موعظه آماده «: کنم میمعموًال از واعظان ديگر سوال . انگيز استاين واقعًا حيرت

کنيد؟  میتان را آماده کنيد؟ آيا باالی منبر موعظه میکنيد؟ از ِکی خودتان را آماده  میچطور دعا د؟ يشو می

واعظان بزرگ دقيقًا شرح » کنيد؟ میدهيد؟ لحظات آخر چطور خود را آماده  میضمن کار به موسيقی گوش 

  .کنند میت القدس را در زندگی خود، تقوي روحهدهند که چگونه امکاِن حضور قدرتمندان می

. وزد میتر از دفعات ديگر  وزد و گاهی هم قوی میاين کارها که انجام شد، آن وقت، باد هر جا خواست 

توانم روزه بگيرم و دعا کنم و در حضور خدا  می. ولی در هر حال من بايد وظايفم را تمام و کمال انجام دهم

  .شوندزانو بزنم و از ديگران هم بخواهم که با من در دعا متحد 

گيرد، گاه تا بيست هزار پا و بعضی وقتها هم تا  میگاهی اوقات پيغام موعظه تا ارتفاع پانزده هزار پا اوج 

  .دانم میحاال چرا اين ارتفاعات با هم متفاوت است، ن. بيست و پنج هزار پا

  

  ايد؟شما از کتابمقدس درباره موعظه در قوت و قدرت روح چه ياد گرفته
-ست نگاهی به پيامهــای تکان اکافی. ه موعظه در قدرت روح بيشتر با شجاعت ارتباط داردام ک ياد گرفته

امروز تصميم «: گويد میايستد و  میيوشع در برابر مردم . اند ای بيندازيد که در کتابمقدس ثبت شدهدهنده

خوانيم  میدوم کتاب اعمال در باب » .تصميم من اين بود که شنيديد. خواهيد بکنيد میخودتان را بگيريد که چه 

  ». خدا آورديدهشما اين بال را به سر فرستاد«: گويد میايستد و  میکه پطرس 

اگر بخواهيد کالم خدا را با همان حال و هوايی که . در واقع موعظه مستلزم شجاعت و تهوِر بسيار است

  .ماليدايد بيان کنيد، بايد پيه واکنشهای خصمانه را به تن خود بدريافت کـرده

ام و بهترين درسهايی که در کنفرانسها  ام که موعظات مؤثری که تا به حال ايراد کرده من به تجربه ديده

توانم  میخدايا آخر من چطور گفتم،  میشان به خود اند که قبل از رفتن پشت تريبون، درباره ام، آنهايی بوده داده
  . کنيد میو شما هم شروع ، شروع کنگويد،  میخدا  .اين حرفها را به مردم بزنم

چه مردم خبری نخواهد بود و احتماًال به و چهدانيد که از به میکنيد،  می خود را هدهند  تکانهوقتی موعظ

يد يگو میدقيقًا چيری را ايد که ولی از طرفی کامًال مطمئن. ديگر کسی عکستان را توی کيفش نخواهد گذاشت
  .ساز و بسيار روحانیتطهيرکننده، شخصيتاين فرايندی است . خواهد میکه خدا 
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آيا تا به حال . گيرد گويد که وقتی ضعيف است قدرت مسيح بر او قرار می  می١٢پولس در دوم قرنتيان 
  همچو اتفاقی برای شما افتاده؟

يکی از موعظاتی که . ام ام که در منتهای عجز بوده هايم را زمانی کرده راستش، بعضی از بهترين موعظه

 سوئتو در آفريقای هنشينهای حوميد پانصد مرتبه کرده باشم، زمانی موضوعش به ذهنم رسيد که در زاغهشا

هيت کليسای عيسی مسيح حرف ا مهبايست برای چندين هزار نفر که سواد نداشتند، دربار میآنجا . جنوبی بودم

توضيح بدهم   میتوانستم همچو الهياتی را به مرد میآخر چطور . پيش خودم گفتم که اين کار شدنی نيست. بزنم

  زدم، نديده بودند؟ میکه به عمرشان چيزی را که از آن حرف 

مانم تا  میخدايا، من با فروتنی آن قدر در حضورت بر زانوان «: ساعت چهار صبح بيدار شدم و دعا کردم

» .م که برايشان قابل فهم باشد کليسا صحبت کنهبه من نشان دهی که چطور برای اين مردم طوری دربار

ای منحصر به فرد تهيه کنم؛ در طی موعظه از افراد مختلف خواستم که نتيجه اين شد که توانستم موعظه

باالی سن بيايند و برای آنکه تصويری از کليسا به مردم داده باشم، از آنها خواستم تا حالتهای خاصی به خود 

  .القدس با من است روحهکنند دانستم حضوِر همراهی میدم، آن روز که اين موعظه را کر. بگيرند

اين پيام حاصل موقعيتی بود که . هيت کليسا کًال عوض شدامردم مقصودم را فهميدند و درکشان راجع به م

  . آمد میکرد، از دسِت من درمانده کاری بر ن میاگر خدا مداخله ن
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  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  ـَْون و کليساهای پرزبيتریژان کال: بخش چهارم

  آرمان ُرشدی: تحقيق و نگارش
  

های مختلف  های گذشته، در اين سلسله از مقاالت، به بررسی عقايد و آيينهای کليساها و فرقه در شماره

، نگاهی گذرا به زندگی لوتر، ٣۶نخست به کليسای کاتوليک پرداختيم و سپس در شماره . مسيحيت پرداختيم

در . را شرح داديم“ پروتستان”ر، و عقايد او و کليساهای لوتری انداختيم و معنی اصطالح گ نخستين اصالح

های فرقه خود  ، بر اين نکته تأکيد گذارديم که خادمين هر کليسا بايد دقيقًا از اصول اعتقادات و آيين٣٩شماره 

  .و نيز شيوه اداره کليسا در آن فرقه آگاهی داشته باشند

گران بود که هر  ه در شماره گذشته به آن اشاره کرديم، اين تفکر لوتر و ساير اصالحنکته بسيار مهمی ک

مقدس را بخواند و تفسير کند؛ اين عقيده واکنشی بود در مقابل اعتقاد کليسای کاتوليک که  تواند کتاب کس می

دس معتقد بودند، به مق گران به مرجعيت مطلق کتاب اصالح. مقدس را دارد گفت فقط کليسا حق تفسير کتاب می

کوشيدند تمام عقايد الهياتی و آيينهای کليسايی و شيوه اداره کليسا را با الگويی که در  اين معنی که می

مقدس را به زبان  تواند کتاب می“ هر کسی”همچنين اشاره کرديم که اگر . مقدس ارائه شده، منطبق سازند کتاب

بايست دست به چنين کاری بزند و برای پيروان  فقط لوتر میمادری خود بخواند و آن را تفسير کند، چرا 

!  چرا ديگران هم چنين نکنند؟ و همينطور هم شد.خود، اصول اعتقادات و آيينها و شيوه اداره کليسا ابداع کند

را از “ خودشان”ای از ياران او در برخی فروع دين با او مخالف بودند و تفسير  همزمان با قيام لوتر، عده

 موضوع مفهوم و -گذاشت“ فرع” البته اگر بتوان نامش را –يکی از اين فروع . دادند مقدس ارائه می بکتا

بنا بر اين داليل، افراد برجسته ديگری نيز ظهور کردند که، بر اساس شعار . اهميت آيين عشاء ربانی بود

ترين  برجسته. تر به دست دادندمقدس زدند و عقايد و اصولی متفاوت با تفسير لو لوتر، دست به تفسير کتاب

همانطور که در شماره قبل گفتيم، کالون تأثير . چهره در اين ميان، متفکری است فرانسوی، به نام ژان کالـَْون

گيری اعتقادات و آيينها و شيوه اداره کليساهايی گذاشت که همگی جزو مذهب پروتستان  شگرفی بر شکل

  .آيند شمار می به

  

  کالونزندگی و اقدامات 
 در شهر نويون، در ايالت پيکاردی، در شمال شرقی فرانسه، چشم به جهان ١۵٠٩ژان کالون در سال 

 سالگی در دانشگاههای مختلف فرانسه به تحصيل زبانهای يونانی و ٢۶، يعنی تا ١۵٣۶ او تا سال .گشود
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در اين . رشته تحرير در آوردها به  التين و ادبيات يونان و روم باستان مشغول بود و آثاری در اين زمينه

رسمًا به او  ١۵٣٣در سال . طلبانه مذهبی لوتر و يارانش آشنا شد دانشگاهها بود که با عقايد اصطالح

به همين دليل، وادار به ترک فرانسه شد و به سوئيس رفت و در آنجا به . گران پيوست اعتراضات اصالح

که “ نهادهای مذهب مسيحيت”کتاب کوچکی بود به نام نخستين اثر او، . نگارش آثار مذهبی خود پرداخت

طلبان و پيوستن او به اين نهضت تشويق  خطاب به پادشاه فرانسه نوشته شده بود تا او را به مدارا با اصالح

 در چهار جلد منشر شد ١۵۵٩اين کتاب بارها مورد تجديد نظر قرار گرفت تا اينکه سرانجام در سال . نمايد

  .اين کتابی است حجيم در خصوص الهيات. وجود استکه امروز نيز م

. شد بايد توجه داشت که سوئيس کشوری بود آزاد و دموکراتيک، و هر ايالت آن، توسط يک شورا اداره می

گران را پذيرفت، و يکی از بزرگان اين  زبان سوئيس، عقايد اصالح پس از کشمکشهايی، بخش فرانسوی

ای  کالون، بجز دوره. دار شود ر ژِنو بماند و رهبری اين نهضت را عهدهنهضت، کالون را تشويق کرد که د

او در آنجا، اصول اعتقادات مسيحی و اصول آيينی و نيز شيوه . کوتاه، تا پايان عمرش، در سوئيس باقی ماند

کالون از آنجا که . های مختلف نوشت کرد، در کتاب مقدس برداشت می اداره کليساها را، آنگونه خود از کتاب

از اينرو، . معتقد بود که حکومت و کليسا بايد يکديگر را حمايت کنند، مذهب او حالتی اجتماعی به خود گرفت

 ۵٨در دوره حيات او، . رسيدند شدند يا به مجازات می کسانی که با اصول مذهبی او مخالف بودند، تکفير می

  . به درود حيات گفت١۵۶۴کالون در سال . بعيد نفر ت٧۶جرم مخالفت با اصول مسيحيت اعدام شدند و  نفر به

شده را تبيين  است که بنياد الهيات اصالح“ نهادها”ترين کارهای کالون، نگارش کتاب مهم  از برجسته

کليساهايی که تحت تأثير اصول اعتقادی او قرار . باشد کند و مورد قبول اکثريت کليساهای پروتستان می می

. مقدس نوشت های کتاب او همچنين تفسيرهای متعددی بر کتاب. اند معروف“ شده کليساهای اصالح”دارند، به 

کالون به امر تحصيل مردم توجه وافری داشت و نظامی متشکل از سه سطح ابداع کرد که سطح سوم آن 

ای دست پوريتانه تأکيد او بر تحصيالت، بعدها در آمريکا به. آکادمی بود که بعدها تبديل شد به دانشگاه ژنو

شيوه دموکراتيک و شورايی اداره کليسا که احتماًال . ها نمودار شد شکل تأسيس مدارس و کالج کالوينی به

يافته از روش دموکراتيک و شورايی اياالت سوئيس بود، به اشاعه دموکراسی در کشورهای غربی  الهام

ای الهی، سبب  يد همچون عطيهشود که تأکيد او بر کار و کوشش و تول همچنين گفته می. کمک فراوانی کرد

  .داری گرديد شکوفايی سرمايه

  

  آراء و عقايد کالون
ای از  کالون نظامی کامًال نوين در عرصه اعتقادات و آيينها و شيوه اداره کليسا ارائه داد که ذيًال خالصه

  .دهيم هر يک از آنها را، بيشتر به صورت رئوس مطالب، ارائه می
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   کالونالهيات
طبق تفسير او از . گستر است، اعتقاد او در باره حاکميت مطلق خدا است ه بر الهيات کالون سايه آنچه ک●

 آن نيست که تصميمات او  مقدس، خدا در اعمال و تصميمات خود حاکميت مطلق دارد و کسی را اجازه کتاب

  ).٢۴ -١۴ :٩روميان . ک.ر(را مورد سؤال قرار دهد 

او قادر نيست قدمی برای نجات خود بر . طور کامل تباه شده است  به،وطاش در اثر سق  انسان و اراده●

  .اش از ريشه تباه و فاسد شده است دارد، زيرا اراده

يابند که طبق اراده حاکمانه خدا، بدون هيچ قيد و شرطی، از پيش برگزيده شده   فقط کسانی نجات می●

ای را از پيش، طبق   دارد، به اين معنی که خدا عدهطور کامل بستگی به اراده خدا اين برگزيدگی به. باشند

انسانی که از پيش برای نجات . ای را برای هالکت جاودانی اراده حاکمانه خود برای نجات برگزيد و عده

  .تواند نجات يابد برگزيده نشده باشد، به هيچ وجه نمی

  .اند بر گزيده شدهشود به آنانی که از پيش   کار مسيح بر روی صليب محدود و منحصر می●

اند، بدون توجه به ميل اوليه  آنانی که از پيش بر گزيده شده. باشد  فيض خدا غير قابل مقاومت می●

  .کشاند ناپذير بسوی نجات می شکلی مقاومت القدس آنان را به يابند، زيرا روح خودشان نجات می

اند،  القدس بسوی نجات هدايت شده وحاند و در اثر کار ر  آنانی که از پيش برای نجات بر گزيده شده●

  .محال است که در نهايت نجات خود را از دست بدهند

اين اصول الهياتی کالون نه فقط در کليساهای پرزبيتری که او بنيان گذاشت، بلکه بعدها از سوی ساير 

ز سوی کليساهای پذيرفته شد، بجز ا) نظير کليسای انگليکن و باپتيست و برادران(های اصلی پروتستان  فرقه

  .متوديست، و بعدها، کليساهای پنطيکاستی

  

  آيينهای مقدس از نظر کالون
  :کالون به دو آيين مقدس معتقد بود، تعميد و عشاء ربانی

، غسل تعميد يکی از دو آيين مجاز طبق عهدجديد )کليسايی که کالون بنياد نهاد(در کليسای پرزبيتری  ●

. تواند با پاشيدن يا ريختن آب بر سر تعميدخواهان صورت گيرد ميد میدر اين کليسا، غسل تع. باشد می

توانند با طی آيين تأييد،  اين دست از کودکان، در سنين بلوغ، می. توان تعميد داد نوازدان و کودکان را نيز می

  .به عضويت کليسا در آيند

، يعنی نان و شراب، بعد از  بر خالف کليساهای کاتوليک و ارتودکس که معتقدند عناصر عشاء ربانی●

، و نيز بر خالف )transubstantionآموزه (شود  دعای تقديس کشيش واقعًا به بدن و خون مسيح تبديل می

  آموزه(گيرد  شکل فيزيکی بر نان و شراب قرار می نظر لوتر که معتقد بود بدن و خون مسيح به

co-subsntantion(گيرد، بلکه  ناصر عشاء ربانی صورت نمی، کالون معتقد بود که هيچ تغييری در ع
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عبارت ديگر، مسيح  به. گردند شکلی روحانی در بدن و خون خداوند ما سهيم می واسطه ايمان، به ايماندار، به

  .در عناصر عشاء ربانی، حضوری روحانی دارد، نه فيزيکی

  

  شيوه اداره کليسا
تودکس و کاتوليک و لوتری پذيرفته شده بود، مراتب که نزد کليساهای ار کالون با روش مبتنی بر سلسله

 طبق اين نظام، در کليسای پرزبيتری که او پديد . شورايی اتخاذ کردنظامیمخالف بود و برای اداره کليسا، 

انجمن شبانان که وظيفه موعظه و ِاعمال انضباط را بر عهده : آورد، چهار نوع منصب بايد وجود داشته باشد

تر،  دار امور خيريه بودند؛ و از همه مهم دار تعليم بودند؛ گروه شماسان که عهده ه عهدهدارند؛ گروه معلمان ک

، که عنوان کليسای پرزبيتری نيز از presbyteros -ْپِرزبيتر: به يونانی(شورايی متشکل از خادمان و مشايخ 

 الهياتی و اخالقی و شوند و ناظر بر کليه امور ، که از سوی جماعت انتخاب می)همين واژه اخذ شده است

  .باشند های کليسا می فعاليت

  

  کليساهای پرزبيتری
کليساهايی را که از نظر اصول اعتقادات و آيينی و خصوصًا شيوه اداره کليسا پيرو ژان کالون هستند، 

 های پروتستان پيرو گرچه همانطور که گفتيم، اکثريت فرقه. نامند می) Presbyterianيا مشايخی؛ (پرزبيتری 

. اند اصول الهياتی کالون هستند، اما فقط کليساهای پرزبيتری شيوه اداره کليسا را طبق نظر کالون اتخاذ کرده

های  فرقه. در واقع بايد گفت که کليسای پرزبيتری آن نوع کليسايی است که مستقيمًا کالون به آن شکل بخشيد

نظير کليسای (شوند  ناميده می“ کالوينيست”ند، ديگر پروتستان که فقط از نظر اصول الهيات پيرو کالون هست

  ).انگليکن و باپتيست و برادران و غيره، بجز کليساهای متوديست و پنطيکاستی

، هيأت )Kirk Session(جماعت : مراتب هستند کليساهای پرزبيتری در جهان معموًال دارای اين سلسله

مشايخ نمايندگان . از خادمين و مشايخ هستندها متشکل  تمامی اين هيأت. مشايخ، شورا، و مجمع عمومی

توانند  ايشان می. باشد که نام برديم عضويت در يکی از چهار هيأتی میانتخابی جماعت هستند، اما منصبشان 

کنند اما انتصاب  خادمين را مردم انتخاب می. بپردازندهای مقدس  به خدمات موعظه يا تعليم يا برگزاری آيين

  .گيرد هيأت مشايخ صورت میوسط شان ت يا دستگذاری

اصول اعتقادی يا ”اند که به  ای گرد آورده کليساهای پرزبيتری اصول اعتقادی خود را در مجموعه

 در مجمع عمومی کليساهای ١۶۴٨نامه در سال  اين اعتراف. معروف است“ مينستر نامه وست اعتراف

نظير (های فرعی ديگری  نامه بعدها اعتراف. رسيدپرزبيتری تصويب شد و از سوی پارلمان اسکاتلند به تأييد 

  .کار گرفته شد نيز از سوی کليساهای پرزبيتری آمريکا به) اعالميه بارِمن

شود، اما تمرکز عمده آنها در اياالت متحده آمريکا،  امروزه کليساهای پرزبيتری در سراسر جهان يافت می

، مجارستان، هلند، ايرلند شمالی، سوئيس، )ری استاش پرزبيت تنها کشوری که کليسای دولتی(اسکاتلند 
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معروف شده است “ انجيلی”در ايران، کليسای پرزبيتری به کليسای . باشد فرانسه، کامرون و کره جنوبی می

  .باشد و دارای چندين شعبه در تهران و شهرستانها می

  

. ان گذاشته است، پی ببريمهمين مختصر کافی است تا بر تأثير عميقی که ژان کالون بر مذهب پروتست

در خاتمه، از همسنگران . باشند عبارتی ديگر، اکثريت پروتستانهای جهان، الهيات خود را مديون او می به

کنند، استدعا دارم که چنانچه اشتباه يا   که در سنگر کليسای پرزبيتری خدمت می، خاصه آنانیام عزيز ايرانی

رسد، حتمًا دفتر  شان می ای برای تکميل اين مطالب به نظر گرامی يا نکتهاند،  نقصی در اين مقاله مشاهده کرده

در شماره آينده، به بررسی تاريخچه کليسای . مجله را مطلع سازند تا در شماره آينده، در همين بخش درج کنيم

  .باپتيست و اصول اعتقادی آنها خواهيم پرداخت

  

  :منابع مورد استفاده

Earle E. Cairns: Christianity through the Centuries 

E. A. Livingstone: Oxford Dictionary of the Christian Church 

The Oxford Companion to Christian Thought 
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  تشخيص دعوت الهی برای خدمت
  

  چگونه خدمت خود را کشف کنيم: بخش پنجم

  تت استيوآرتنوشته کشيش 
  

ايم تا کارهای نيک انجام دهيم، کارهايی که خدا  يسی آفريده شدهزيرا ساخته دست خداييم، و در مسيْح ع”

  ).١٠ :٢افسسيان (“ از پيش مهيا کرد تا در آنها گام بر داريم

ديديم که دعوت خدا شامل . تشخيص دعوت خدا برای خدمت فرايندی است که معموًال مستلزم زمان است

اشتياقی که با کنيم،   می برای خدمت به خداشهادتی است درونی که از طريق آن، احساس اشتياق شديدی

، به حاالت و نگرشهای خاصی که خادم خدا بايد دارا باشد تا ٢۵در مزمور . شود گذشت زمان، شديدتر می

توان از طريق دعوتی بيرونی  دعوت خدا را همچنين می. دعوت الهی و درونی را بهتر بشنود، توجه کرديم

کند که خصوصيات و عطاهای الزم برای خدمت به کليسا را  ا تأييد میتشخيص داد که از طريق آن، کليس

چه احساس زيبايی است وقتی که تجربه فردی شخص با اشتياق به خدمت به مسيح دست به دست .  يا نهداريم

های آخر دوره  برم که در هفته هيچگاه از ياد نمی! کند دهند و کليسای خاصی نيز آن را تأييد می هم می

تا اينکه سرانجام . کردم هيچ دعوتی احساس نمی: التحصيلی، چه احساسی داشتم ام، پيش از فارغ هیدانشگا

در اينجا بود که احساس شادی و . کليسايی عالقه خود را به خدمت من نشان داد و مرا به شبانی دعوت کرد

به بعد، هر خدمتی که در از آن زمان ! آرامش کردم چرا که دانستم دعوت من براستی از سوی خدا بوده است

. ام، همراه بوده است با اين آرامش که دعوت من از سوی خدا است، نه از خودم  سال انجام داده٣٣طول اين 

  !خوانيد، همين اطمينان را داشته باشيد چقدر آرزو دارم که هر يک از شما که اين مقاله را می

  

  خدمت خاص من چيست؟
خدا مرا به چه خدمت خاصی فرا ”مانده، ممکن است اين باشد که موضوعی که هنوز بدون پاسخ باقی 

 تعليم ١٠ :٢پولس در افسسيان . اميدوارم بتوانم شما را در يافتن پاسخ به اين سؤال کمک کنم“ خواند؟ می

“ کار نيک”به نفع ما است که آن . فراهم ساخته است“ کارهای نيکی”دهد که خدا برای هر يک از ما  می

، به فروشگاه کفشی رفتم و متوجه شدم که در آن، کفشی سالها پيش در تبريز. ی خود کشف کنيمخاص را برا

هايی را به پای من کند که به  کرد کفش اما صاحب فروشگاه مرتب سعی می. به اندازه پای من وجود ندارد

 تنها چيزی که احساس داد که کفش مناسب من خواهد بود، اما من او مرتب به من اطمينان می. اندازه من نبود

ما نيز به همين ترتيب، اغلب . های کوچک بود کردم، درد ناشی از فشار دادن اجباری پايم داخل کفش می
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توانيم  پس چگونه می. که مناسب عطاها و شخصيت ما نيست“ جا کنيم”کوشيم خود را در خدمت خاصی  می

  ما چيست؟“ خدمت کامًال مناسب”کشف کنيم که 

  

  ی کشف دعوت خاص خودسؤاالتی برا
در . برم تا به ديگران کمک کنم که به اين موضوع حياتی بينديشند سالها است که سؤاالت زير را به کار می

  :کنم که به اين سؤاالت با دقت برای خود پاسخ دهيد اينجا نيز قويًا به شما توصيه می

  

  برای کدام خدمت اشتياق وافر داريد؟
کشد و شما را به عمل وا  طرف خود می ر داريد؟ چه چيزی دل شما را بهبرای کدام خدمت اشتياق واف

هايی عالقه  دارد؟ از خود بپرسيد که قهرمانان شما در خدمت چه کسانی هستند؟ به خواندن چه نوع کتاب می

کنم و دوست دارم مطالبی در  داريد؟ من شخصًا خيلی زود کشف کردم که واعظان بزرگ را خيلی تحسين می

کنم، خود را از ياد  وقتی موعظه می. دهنده من موعظه است اشتياق انگيزش.  واعظان و موعظه بخوانممورد

  اشتياق شما چيست؟. شوم برم و در جالل تعليم حقايق الهی به ديگران محو می می

  

  به کدام نيازها توجه داريد؟
ی خاصی هست که برای آن کند؟ آيا گروه سن کدام نيازها در بدن مسيح بيشتر نظر شما را جلب می

دلمشغولی داريد؟ آيا به نيازهای مادی توجه داريد يا نيازهای روحانی؟ فهرستی از نيازهايی را در کليسای 

به اين ترتيب، نشانه ديگری خواهيد يافت برای کشف . کند بيشتر توجه شما را جلب میخود تهيه کنيد که 

  .دعوت خود

  

  شود؟ میکدام خدمت شما باعث برکت ديگران 
ايد، باعث برکت ديگران شده است؟ متأسفانه، بعضی افراد به داليل  کداميک از خدماتی که انجام داده

مثًال ممکن است شخص از ايستادن در مقابل جماعت و رهبری . اند نادرستی، در خدمتی معين قرار گرفته

اما سؤال اين . شود رضاء میاش ا نمايی  چرا که حس بزرگبخش پرستش يا موعظه کردن شخصًا لذت ببرد

“ .برد کار می خدا چه چيزی را به”، بلکه سؤال اين است که “دهد چه چيزی به من احساس لذت می”نيست که 

به همين منظور، ممکن است . ای نيست تشخيص اينکه آيا خدمت ما باعث برکت هست يا نه، اغلب کار ساده

نوعی تهديدکننده باشد،  اين کار ممکن است به. را جويا شويمالزم باشد نظر يکی از دوستان مورد اعتمادمان 

مثًال اگر هر بار که گروهی را . تواند حقايقی را بر ما آشکار سازد که درک ما را از خدمت تغيير دهد اما می

د يا ايد، جدايی و رنج پديد آمده، بايد صادقانه از خود سؤال کنيد که آيا در خدمت درستی قرار داري شبانی کرده
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بکوشيد کشف کنيد که چه زمانی و چگونه خدا واقعًا از طريق شما باعث رشد روحانی و برکت ديگران . نه

  .شده است

  

  ايد؟ در کدام خدمت بيشتر پيشرفت کرده
کنيد؟ اعتقاد راسخ دارم که وقتی عطای  ايد، پيشرفت بيشتری مشاهده می در کدام خدمتی که انجام داده

 خواهيد پيشرفتکنيد، در آن زمينه سخت به مطالعه خواهيد پرداخت و در کارآيی خود خدادادی خود را کشف 

  .کرد

  

  واکنش ديگران به خدمت شما چيست؟
داند چگونه واکنشهای  کنيد؟ شخص دانا می در کدام خدمت خود، اظهارنظرهای ديگران را دريافت می

ند بسيار ويرانگر باشد، اما معموًال در آنها توا اظهارنظرهای منفی می. درستی ارزيابی کند ديگران را به

گفتند  آمدند و می وقتی تازه شروع به موعظه کرده بودم، افراد جوان نزد من می. ی نهفته استا  سازندهحقايق

، اما باعث شد که سعی کنم طوری  مرا دل مرا شکستشنيدن چنين چيزی. کننده است م خستههاي که موعظه

تواند   اظهارنظرهای مثبت می.کار ببرم های بهتری به مردم مربوط باشد و تمثيلموعظه کنم که به زندگی 

کننده باشد و به ما کمک کند تا واکنش ديگران را نسبت به خدمت خود درک کنيم؛ از اين بابت  بسيار دلگرم

ار خوب عمل تواند باعث غرورمان گردد و فکر کنيم که در کارمان بسي اما اين امر می. بايد شکرگزار باشيم

 اين دربرد، و بکوشيم  کار می ها ما را به بسيار مؤثر است که تشخيص دهيم خدا در کدام زمينه. کنيم می

  .ها بيشتر کار کنيم تا به پيشرفتهای بيشتری نائل آييم زمينه

  

  هايی در مقابل خود داريد؟ چه موقعيت
کنند و منتظر  ن مسيحی در رؤيا زندگی میکنيد؟ برخی از خادما هايی مشاهده می در مقابل خود چه فرصت

در دفتر .  در همان جايی که هستيد، شروع به خدمت کنيد-منتظر بهترين فرصت نباشيد. خدمتی کامل هستند

بايد . “ايد، شکوفا شويد در همان جا که کاشته شده”: کارم پوستری داشتم که بر روی آن چنين نوشته شده بود

کند،  ای هستيد که در اردوگاه پناهندگان زندگی می اگر پناهنده.  هستيم خدمت کنيمخدا را در همان موقعيتی که

اگر در کليسايی هستيد که ظاهرًا مرده است، ابتکار عمل . درست در همانجا که هستيد، شروع به خدمت کنيد

 قرار داريد، هدف اين است که با واقعيت موقعيتی که در آن. ای برای دعا شروع کنيد خرج دهيد و جلسه به

  .کند، اما ما بايد شروع کنيم به کوبيدن در در را خدا باز می. روبرو شويد و دست به خدمت بزنيد
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القدس شما را در تشخيص خدمتی که خدا از شما انتظار  کنم که با پاسخ گفتن به اين سؤاالت، روح دعا می

 رهبران مسيحی در زمينه تشخيص دعوت شماره بعدی، در مورد اشتباهات رايجی کهدر . دارد، هدايت کند

  .شوند، بحث خواهم کرد خدا به خدمت مرتکب می
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