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  تجهيز مقدسان
  

  عطای رحم و شفقت:  آخر ونهمبخش 
  نوشته کشيش تـَت استيوآرت

  

  ).، هزاره نو٨ :١٢روميان (“ اگر رحم و شفقت به ديگران است، شادمانه به اين کار مشغول باشد”

القدس برکت بزرگی نهفته است، چرا که اين عطاها ما را ياری  دهنده روح در مطالعه عطاهای انگيزش

طور سيستماتيک عطاهای روحانی را که  ما تا اينجا، به. بدن مسيح بيابيمدهند تا دعوت خاص خود را در  می

نظران آنها را ماهيتًا عطاهای  شوند، بررسی کرديم؛ بسياری از صاحب  يافت می٨ -۶ :١٢در روميان 

احتمال زياد آنچه را که اشتياق شما را در خدمت مسيحی بر  در اين فهرست، به. دانند دهنده می انگيزش

درک اين امر ضروری است، زيرا اگر کسی دارای عطای خاصی باشد، به . گيزد، کشف خواهيد کردان می

عطای رحم و شفقت بهترين نمونه از اين حقيقت . اين معنی نيست که در کاربرد ساير خدمات مسؤوليتی ندارد

ايم تا  وانده شدهبا اينکه ممکن است شخصی از عطای ديگری برخوردار باشد، اما همه ما فرا خ. باشد می

پس تا فرصت ”: فرمايد پولس رسول می. اجرا در آوريم عطای رحم و شفقت را در حق ساير ايمانداران به

حال، ببينيم عطای رحم و شفقت ). ١٠ :۶غالطيان (“ ويژه به اهل بيت ايمان داريم، به همه نيکی کنيم، به

  .چيست

  

  مفهوم عطای رحم و شفقت
سازد که نشان دادن  کار رفته، آشکار می مقدس برای رحم و شفقت به ه در کتابنگاهی سريع به کلماتی ک

  .رحمت به ديگران از سه ُبعد بنيادين برخوردار است

  

   استشراکت در رنجهای ديگران
شکلی  آنان به. کنند نخست، آنانی که اين عطا را دارند، رحم و شفقتی قلبی نسبت به ديگران احساس می

اين احساس . ند که بايد در رنجهای ديگران شريک شوند و با دردهای ايشان همدردی کنندکن اصيل احساس می

کسانی . صرفًا برخاسته از عواطف انسانی نيست، بلکه انگيزشی است الهی در دل شخص نسبت به ديگران

  .کشند شوند که رنج می که اين عطا را دارند، بسوی کسانی کشيده می
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  محبتی است عملی
مقدس صرفًا واکنشی احساسی به رنجهای ديگران نيست، بلکه واکنشی است   و شفقت در کتابدوم، رحم

، “هر وقت نياز داشتی، به من تلفن کن”: گويد چنين رحمتی فقط نمی. شود که در محبت و توجه عملی ديده می

رسول آن دسته از يعقوب . دارد بر میدهد و برای يافتن راه حل، قدمی عملی  بلکه نياز شخص را تشخيص می

 و توجهی برای او آرزوی خير بينند، اما با بی کند که برادری را بدون پوشاک می ايماندارانی را مالمت می

رود و وارد قلمرو  کننده می رحم و شفقت واقعی به فراسوی کلمات دلگرم). ١۶ -١۵ :٢يعقوب (کنند   میبرکت

  .شود اعمال نيک می

  

  همراه است با شادی
اگر چنين نباشد، محبت ما . صورت گيرد“ شادمانه” و شفقت طبق فرموده پولس رسول، بايد رحمسوم، 

شخصی که در بيمارستان بستری بود به دوستش گفت که وقتی شبانش به . چيزی جز انجام وظيفه نخواهد بود

های ما به بسياری از اوقات، کمک! دو حالش بدتر ش باعث شدروح بود که مالقات او آمد، چنان خشک و بی

  .منزله انجام وظيفه است و کارمان فاقد شادی و اميد الهی است کسانی که در شرايط دشوار هستند، به

  

  خصوصيات اين عطا
“ تواند بداند که از عطای رحم و شفقت برخوردار است؟ چگونه شخص می”سؤال بعدی اين است که 

يسايی کشف کرد و در همان چارچوب نيز به طبيعتًا همه عطاهای روحانی را بايد در چارچوب مشارکت کل

مقدس پرداختيم که  هايی از کتاب در طول مطالعاتمان در اين مجموعه، به بررسی شخصيت. آن عمل نمود

مقدس  من معتقدم که يوحنای رسول بهترين نمونه رحم و شفقت در کتاب. صاحب عطاهای گوناگون بودند

  .سياری از خصوصيات او را در خود تشخيص خواهيد دادچنانچه دارای اين عطا باشيد، ب. باشد می

  

   داردمحبتی اصيل
باشند، قادرند در خود محبتی اصيل را احساس کنند و عميقًا  کسانی که دارای عطای رحم و شفقت می

کنيم؛ او همان شاگردی است که  اين نکته را در رابطه شخصی يوحنا با خداوند عيسی مشاهده می. محبت کنند

او . هايش متمرکز است بر محبت در چارچوب روابط توجه عمده او در نوشته.  به عيسی نزديکتر بوداز همه

اشخاص رحيم و شفيق . گذارد بر محبت خدا نسبت به ما، و محبتی که ما بايد به يکديگر نشان دهيم، تأکيد می

عطا ممکن است آنان را در اما همين . از محبتی عميق برخوردارند و آرزو دارند به ديگران نزديک باشند

 ايشان چون از نظر عاطفی درگير مشکالت .معرض زخمی شدن و طرد شدن از سوی ديگران قرار دهد

  .کنند شوند، اغلب احساس درماندگی روحی می ديگران می
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  امکان دلشکستگی عميق هست
گردند و   دلشکسته میشوند، عميقًا آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، وقتی شاهد گسسته شدن روابط می

بينيم؛ او وقتی مشاهده کرد که سامريها  اين خصلت را در يوحنا می. ممکن است واکنشهای تندی نشان دهند

افراد رحيم در ). ۵۴ :٩لوقا (اند، به خشم آمد و خواست که از آسمان بر آنان آتش ببارد  عيسی را رد کرده

مدتی طوالنی در دل خود نگاه دارند و بخشش را دشوار معرض اين وسوسه قرار دارند که زخمها را برای 

  .کنند تر از ديگران حس می يابند، زيرا درد گسسته شدن روابط را عميق می

  

  به رنج ديگران حساس است
يوحنا . اند ، نسبت به دردهای عاطفی و فيزيکی ديگران بسيار حساسآنانی که عطای رحم و شفقت دارند

گويی او ). ۴ -٣ :١اول يوحنا ( خوانندگانش شادی و اميد و اطمينان داشته باشند خواهد گويد که می اغلب می

دانيد که  اگر چنين دوستی داشته باشيد، می. تواند امواج درد و رنج ديگران را دريافت کند آنتنی دارد که می

فرسا باشد؛ افراد  انتواند بسيار تو اين عطا می. چقدر دشوار است احساسات واقعی خود را از او پنهان سازيد

اند که چگونه درد و رنج ديگران را به  شوند، خصوصًا وقتی نياموخته رحيم معموًال خسته و درمانده می

  .خداوند بسپارند

  

  کند دردمندان را جذب می
کنند که  ديدگان احساس می رنج. کنند آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، افراد دردمند را به خود جذب می

مردم ايشان را . يم ايشان را مورد داوری قرار نخواهد داد، بلکه با درد ايشان همدرد خواهد شدشخص رح

پس جای تعجب نيست که . توانند درد خود را با ايشان در ميان بگذارند شمارند که می افرادی قابل اعتماد می

وقتی دچار رنجی هستيد، کمتر ). ٢۶ -٢٣ :١٣يوحنا (هنگام شام آخر به يوحنا اعتماد کرد  خداوند عيسی به

دانيد که او ممکن است خطايتان  احتمال دارد بخواهيد با شخصی که عطای نبوت دارد مالقات کنيد، زيرا می

را به شما گوشزد کند؛ بلکه بيشتر مايل خواهيد بود با شخصی رحيم مالقات کنيد که به دردهايتان گوش 

  .بسپارد

  

  به درد توجه دارد تا به علت آن
 را برطرف سازد تا اينکه به  و فوریدهد، بيشتر عالقه دارد دردهای آنی سی که رحم و شفقت نشان میک

چنين اشخاصی مانند کسانی هستند که به کمک مجروحان . توان از آن درد آموخت درسهايی توجه کند که می

پليسی که هدف اولش تهيه شتابند تا جلِو خونريزی را بگيرند و درد را تخفيف دهند، نه مانند  تصادف می

به همين دليل است که اشخاص رحيم اغلب در معرض اين اتهام قرار دارند که . گزارش از تصادف است

Shaban (Shepherd) bi-monthly Persian magazine to encourage, train, and equip Iranian ministers - www.farsinet.com/talim/shaban



 ٥ص / ۴٣شماره / شبان

و باز به همين دليل است که ايشان . آنان ندارند“ اصالح خطای”و کاری به “ کنند ناز می”دردمندان را 

  .نداردای جز افزودن درد   باورند که انتقاد نتيجه پرهيز کنند، چرا که بر اينتندکوشند از برخوردهای  می

  

  شود جذب انبيا می
يوحنا به پطرس . شوند که عطای نبوت دارند آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، اغلب جذب کسانی می

يکی . طرف قبر خالی دويدند و ظاهرًا خيلی به هم متکی بودند ايشان با هم به). ٨ :٢٢لوقا (بسيار نزديک بود 

يابد، زيرا  تواند اين باشد که شخص رحيم در کنار انبيا زمينه مساعدی برای خدمت می از داليل اين امر می

کنند که بايد  همچنين شايد ايشان احساس می! شوند انبيا اغلب با برخوردهای تند خود، باعث رنجش مردم می

برای خودشان انجام چنين کاری دشوار کنند، زيرا  به کسانی نزديک باشند که حقيقت را با شهامت بيان می

. کننده کنند، يکی از آنها نبی است و ديگری رحم ام که کسانی که در کنار هم خدمت می من مشاهده کرده. است

کار  خواهد همگی ما عطاهای خود را در درون بدن مسيح به اين باز تأييدکننده اين حقيقت است که خدا می

  .تنهايی ببريم، نه به

  

رم اين بحث مختصر در باره عطای رحم و شفقت شما را قادر ساخته باشد که عطاهای خود را بهتر اميدوا

دانم که  من شخصًا خود را مديون کسانی می.  ارج بنهيدکسانی که عطاهای ديگری دارند،به تشخيص دهيد و 

  .اند عطای رحم و شفقت داشته
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  : يک کشيشاتاعتراف

  !وقت ی پارهايمانداروقت، اما  خادمی تمام
  

  کِريگ گروشل 

   ميشل آقاماليانهترجم

  

 در شهِر ادموند واقع در LifeChurch.tv کشيش کليسای ، اين مقاله، کشيش کِريگ گروشلهنويسند
 ه ناشر آن در مجلهه با اجازباشد ک میاعترافات يک کشيش  حاضر برگرفته از کتاِب همقال. اوکالهوما است

Leadership Journal استرسيده به چاپ .   
دانستم چه حرفی را کجا و به  يعنی می: “بازی را کرده بودم”کند، هميشه اين  ام ياری می تا جايی که حافظه

  .کردم شدند، من هم رنگ عوض می هر وقت هم که شرايط يا آدمها عوض می. چه کسی بايد بگويم

 خودم را در دل معلمان جا کردم که رضايِت والدينم را جلب کنم و در مدرسه هم در بچگی سعی می

  .ساز اتفاقی شد که در پيش بود کنيد اشتباه نبود، ولی زمينه البته اين کار آن قدرها هم که فکر می. کردم می

کردم، فحش  با جمْع همراهی می. زدم در نوجوانی، برای جلب رضايِت رفقا، دست به هر کاری می

های  وقتی وارد دانشکده شدم، آن قدر در نقش. زدم  دزدی میکردم و دست به گفتم، تقلب می دادم، دروغ می می

کم به صرافت افتادم که شايد اصًال من  واقعيتش، کم. کم يادم رفت کی هستم شدم که کم مختلف ظاهر می

  .شخصيتی متعلق به خودم ندارم

مسيح ! آسا زهام را عوض کرد و چه معج هايی از زندگی او قسمت. در نوزده سالگی به مسيح ايمان آوردم

ای  بسته داشتم؛ کماکان، معتقد بودم که در چهره ای در ای تاريک، گنجه ولی در گوشه. خانه قلبم را پاک کرد

  .جديد بايد ظاهر شوم

  .کرد ولی بازی همان بازی سابق بود، فقط صحنه نمايش فرق می. ای روحانی به خود گرفتم اين بار چهره

اما . ر کنيد که مقاِم کشيشی باعث شد تا دست از اين دغلکاری بردارمشايد فک. چند سال بعد، کشيش شدم

نمايشهای عالی من، از چشِم اعضای کليسا دور . ها شدم عنوان کشيشی جوان، طولی نکشيد که محبوب قلب به

خدا را هم . توانستم گول بزنم خيلی از آنها گول اين ظاهرسازی را خوردند، ولی خودم را که نمی. نماند

  !توانستم ینم

از يکی از استادانم درسهای بسيار ارزشمندی درباره اصوِل . پس از مدتی وارد دانشکده الهيات شدم

ای با  با اين حال، او نکته. بندم خدمت ياد گرفتم و در واقع، هنوز که هنوز است اکثر درسهای او را به کار می
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او اسم اين نکته . دانم اندازه خطرناک می لکه آن را بیما در ميان گذاشت که حاال نه فقط معتقدم اشتباه است، ب

. گفت که هر طور شده بايد از آن محافظت کنيم و می“ برانگيز کشيش  آميز بودن احترام راز”: را گذاشته بود

شان آدمی عادی و معمولی  مردم به خيال خود دوست دارند که کشيش”: گفت وی خطاب به دانشجويان می

خواهند که شما يک سر و گردن از افراد عادی باالتر  آنها می. خواهند شان چيز ديگری میباشد، ولی َته دل

شود، ايمانتان  خواهند باور کنند که زندگی زناشويی شما هيچ وقت دچار مشکل نمی اعضای کليسا می. باشيد

  ».گناه هستيد شود و تقريبًا معصوم و بی هرگز متزلزل نمی

  .گوش کردممن نصيحِت استاد را آويزه 

نگذاريد . حصاری بلند به دور خودتان بکشيد”: گفت او هر هفته ضمن هشدار درباره اين مسئله به ما می

اآلن ديگر کشيش . خوب مواطب باشيد تا رازتان از پرده بيرون نيفتد. تان پی ببرند مردم به شخصيِت واقعی

  “. افسوس نخوريدوقت َدِر دلتان را برای مردم باز نکنيد تا بعدًا هيچ. هستيد

ظاهرًا او در خدمت خود، ضربه سختی از اين مسأله خورده بود و . آمد های استاد به نظرم منطقی می گفته

ادامه “ کشيِش خوب”اين بود که کماکان به نمايِش . نيتش خير بود. خواست همين بال به سر ما هم بيايد  نمی

فشردم و در آخر هر گفتگويی بهترين عبارت  ا دو دست میلبخنِد بزرگی به لب داشتم، دست مردم را ب. دادم

ای از راه، فراموش کرده بودم که دعوت  با اين حال، انگار در نقطه“ !خدا برکتتان بدهد”: گفتم کشيشان را می

  !خدا نه ظاهر شدن در نقشِ  يک کشيش خوب، بلکه شباهت يافتن به مسيح بود

کردم ـــ  نشده زندگی نمی من با گناهی مفتضح و اعتراف. شدهای روحانی من شروع  و از اينجا کشمکش

عيسی و پيروانش را . های بدی هم نداشتم انگيزه. شود الاقل نه با آن نوع گناهی که باعث اخراِج کشيشان می

. خودم را وقف خدمت کرده بودم. با تمام وجود مشتاق آن بودم که در دنيا کاری برای خدا بکنم. دوست داشتم

های معمول در کليساها را  مزاج و درگيری کننده و آدمهای دمدمی های طوالنی، کار و جلسات خسته ساعت

  .کردم تحمل می

کلمات خاص اين حرفه، مثل روِد . خوبی توانستم نقِش کشيِش خوب را بازی کنم چند سال که گذشت، به

انجام مراسِم ازدواج و . ی را نبايد زدياد گرفتم چه حرفی را بايد زد و چه حرف. شد روان از زبانم جاری می

گفتند که من  مردم می. آمد و در مشاوره حسابی پيشرفت کردم  موعظه خودش می. شد تدفين مثل آب خوردن

در ظاهر، همه چيز . کشد که در کليساهای بزرگتری خدمت کنم استعداد زيادی برای ترقی دارم و طولی نمی

  .خوب بود

  .کند یولی خدا به ظاهر نگاه نم
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   خدمتهاعترافاتی در ميان

همان طور که برای موعظه به . يک روز يکشنبه، پس از يک هفته ديگر نمايش، ايستادم تا موعظه کنم

دعا نکرده بودم، نه آن روز، نه روز قبل و نه تا . رفتم، ضربه محکِم حقيقت بر من فرود آمد طرف تريبون می

  .هآنجا که يادم هست، در طول تمام هفت

وقت و  ناگهان به صرافت افتادم که من کشيشی تمام. و جالب بود که اسم خودم را گذاشته بودم کشيش

خدا به شما برکت ”: گفتم کردی، ظاهرم خوب بود؛ می از بيرون که نگاه می. ام ايمانداری پاره وقت شده

  ».کنم حتمًا برايتان دعا می«: کردم ؛ و اضافه می“بدهد

  . دروغی بيش نبوداما اين حرف معموًال

رفتم، توی دلم به اين حقيقت اذعان کردم که من کشيش نيستم، بلکه  آن روز همچنان که از منبر باال می

ام بوسيله مسيح لمس شده،  فقط زندگی. آدمی معمولی هستم مثل بقيه آدمها، هراسان و فاقد احساس امنيت

، پس چرا بايد )و مطمئن بودم که همين طور بود(و اگر عيسی مرا همان طور که بودم دوست داشت ! همين

  کردم؟  همچنان به چيزی که نبودم، تظاهر می

پيغامی که دادم . آمد کردم کلمات از دهانم بيرون نمی آن روز کلی در موعظه ُتُپق زدم، هر کاری می

کشيدم، اما  میدر راه بازگشت به خانه، از نقشی که بازی کرده بودم خجالت . پاافتاده بود سطحی و پيش

  .کردم اميدوار بودم که ياد بگيرم صادق و روراست باشم، هرچند با احتياط به اين مسئله فکر می

: کردم که چندين ماه بود آن طور دعا نکرده بودم رفتم و طوری دعا می تمام هفته با خودم کلنجار می

ه خواهد شد؟ اگر بدانند که دچار چه خدايا، اگر ماهيت واقعی خود را در حضوِر اعضای کليسا فاش کنم، چ”

دهانم را  بزحمت آب “وحشتی هستم، چه خواهند کرد؟ اگر مرا از خود راندند، چه؟ اگر اخراجم کردند، چه؟

خداوندا، آيا کاری که از من انتظار داری بکنم، همين ”: سپس، يک قدم جلوتر رفتم و گفتم. دادم قورت می

  “است؟
عاجزانه اميدوارم بودم که اين احساس . ام، اما مطمئن نبودم ی را احساس کردهنظرم رسيد که تأييد اله به

  .تأييد از طرف او باشد و نه افکاِر قر و قاطی خودم

گونه آمادگی برای موعظه نداشتم ـــ حتی  يکشنبه بعد، در حالی از منبر باال رفتم که برخالِف هميشه، هيچ

اندازه  گلويم خشک بود، بی. يزی که آماده کرده بودم، توی قلبم بودتنها چ. يک کلمه هم يادداشت نکرده بودم

آنها هم با ادب و احترام، متقابًال به من . عصبی بودم، نگاهم را به چهره دويست عضو وفادار کليسا دوختم

  .نگاه کردند

  .سکوت برقرار شد

. صدايم به لرزش افتاد“ .يسترابطه من با خدا آن طور که بايد باشد، ن”: سرانجام به حرف آمدم و گفتم

ام،  من اين موضوع را در حضور خدا اعتراف کرده”: دل به دريا زدم و ادامه دادم. خورد کس تکان نمی هيچ

  “.ام وقِت مسيح شده وقت کليسا، ولی پيرِو نيمه من خادم تمام: خواهم به شما هم اعتراف کنم ولی حاال می
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  .شنيدی شکست، صدايش را می  ظريف عشاء را میسکوت چندان سنگين بود که اگر کسی ناِن

نه طنزی، : شاخ و برگ بود پيغاِم آن يکشنبه ساده و بی. َدِر قلبم را گشودم و همه را به داخل دعوت کردم

. شوند های نغز خبری بود، نه از جمالتی که با عبارِت يکسانی شروع می نه از گفته. قولی، نه شعری نه نقل

ای بود که در  اين بزرگترين مخاطره. چيزی را از جمع پنهان نکردم.  کامًال حقيقت داشتاما، محتوای پيغام

در عين حال، اين اولين پيغاِم واقعی من بود، اولين باری بود که شخصيِت . حضور عموم به آن تن داده بودم

  .کار ساختخدا خود را آش… در بين سخنانم اتفاقی افتاد، اتفاقی جديد. شد ام نمايان می واقعی

ای به آرامی سر جای خود  عده. توصيِف حضور او دشوار است، اما دشوارتر از آن پی نبردن به آن است

قبل . خاطر گناهان خودشان تا من کردند ـــ البته بيشتر به ای ديگر به صدای بلند گريه می عده. کردند گريه می

  .اه من توبه کننداز اينکه اعترافاتم تمام شود، بسياری پيش آمدند تا همر

. هايم را دور ساخت بخشيد، شک اطمينانی که حضور خدا می. آرامِش الهی جای ترس را در قلبم گرفت

در آن لحظه، حضور عيسی همان اندازه برای من ملموس شد که هميشه . قدرت مسيح بر ضعِف من چيره شد

  “!آفرين”: گويد احساس کردم که می. دهنده با من بود نجات. بود

وقت مسيح است و اتفاقًا به کشيشی هم  من شدم شخصی که پيرو تمام. ينجا بود که همه چيز عوض شدا

از آن لحظه من تصميم گرفتم که يا . ديگر نه تظاهری در کار بود، نه نقابی، نه ادا و اطواری. اشتغال دارد

  .کس نباشم کسی باشم که هستم، يا هيچ
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  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  های ناراضی های پروتستان نهضت: مهفت بخش

  آرمان ُرشدی: تحقيق و نگارش
  

های تاريخی کليساهای ارتودوکس، کاتوليک، لوتری، پرزبيتری، باپتيست، و  تا اينجا، ما به بررسی ريشه

ايم که بررسی آن ما را در درک اوضاع و احوال مسيحيت  ای رسيده  اکنون به مرحله.انگليکن پرداختيم

های رسمی  خواهيم ديد به چه دليل، عالوه بر شاخه. ان در قرن بيستم و بيست و يکم ياری خواهد دادپروتست

به دليل اين امر پی نخواهيم برد مگر . نام بوجود آمده است های بانام و بی پروتستان، امروزه اين همه فرقه

های بعد از اصالحات کليسا  ورههای مذهبی در د ها و حرکت های تاريخی برخی از نهضت آنکه باز به ريشه

های بيشمار امروزی در مذهب پروتستان   بدون آگاهی از اين جريانات اوليه، قادر به درک شاخه.نظر بيفکنيم

ها، خواهيم ديد که آنچه که امروزه تحت عنوان نهضت پنطيکاستی و  بعد از مطالعه اين جريان. نخواهيم بود

  .باشند های جديد آن می ها و شکل ع ادامه تاريخی اين جريانکريزماتيک بوجود آمده است، در واق

  

  توجه به مذهب باطنی
ها نقش بسته باشد، نهضت اصالحات که با مارتين لوتر آغاز شد،  بر خالف آنچه ممکن است در ذهن

 نزد اصالحات، چه نزد لوتر، چه. همراه نياورد  بهکنيم، ، آن گونه که ما امروز استنباط میبيداری روحانی

سعی بر آن بود که اصول اعتقادات . ی و تشکيالتی داشتتها، بيشتر حالتی عقيد ها و انگليکن کالون و باپتيست

 هر يک از اين کليساهای نيز تنها .و نحوه اداره کليسا به الگوی عهدجديد و کليسای اوليه باز گردانده شود

  .اندد روش خود را منطبق با اصول عهدجديد و کليسای اوليه می

هايی که کليسای کاتوليک در  بايد به اين نکته توجه داشت که پيش از نهضت اصالحات، در همان دوره

برخی از . اوج استيالی خود بر تمام شئون زندگی مردم اروپا بود، کشيشانی بيدار خواهان اصالحات بودند

. مسيحيان با خد شخصی و صميمی داشت به ارتباطی اينها گروههايی بوجود آوردند که توجه زيادی مبذول می

  .دادند  اهميت می و اصول اعتقاداتبيش از تشکيالت“ رابطه”اينها به 

خصوص در آلمان و  به. ها ادامه يافت های روحانی در ميان پروتستان بعد از نهضت اصالحات، اين جريان

های عقيدتی و  در عرصه که به اصالحات  بودندانگلستان و هلند که مهد پروتستانتيزم بودند، بسياری

ای عميق و  کردند و مايل بودند زندگی فردی مسيحيان تغيير يابد و ايشان به رابطه تشکيالتی بسنده نمی
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ها و تأثيراتی که آنها بر کليساهای رسمی  نگاهی به اوضاع و احوال اين نهضت.  خدا دست يابنداشخصی ب

های بيستم و بيست و  گرايی در سده های ايجاد فرقه ريشهداشتند، ) لوتری، پرزبيتری، انگليکن، و باپتيست(

های مذهبی که بر رابطه شخصی مسيحيان با خدا تأکيد داشتند، بايد  از ميان اين جريان. سازد يکم را روشن می

، خواهان و جدايیها،  ها، پوريتان ، نهضت موراویانزهدباور:  جريان مهم توجه کردچندعمدتًا به 

  .اکنون شرح مختصری در باره هر يک خواهيم داد. ليسای متوديستکرها و ک ی کوئه

  

  در آلمان
  زهدباوران

 قرن هجدهم، در ميان متفکران پروتستان آلمان، گرايشهايی بسوی ايجاد  طولدر اواخر قرن هفدهم و در

 تأثير ١۶٧۵سال در “ اسپــِِنر”نام  های متفکری به نوشته. ای شخصی با خدا و دينداری عملی بوجود آمد رابطه

. بر خود گرفت) Pietismتيزم  يا به التين، پيه(“ زهدباوری”عميقی بر شکوفايی اين نهضت داشت که نام 

منظور تشويق افراد به زندگی مبتنی بر خداترسی و اعمال  مقدس به اسپنر محافلی برای دعا و مطالعه کتاب

 جديد نبود، بلکه به کليسای لوتری آلمان یا تشکيالتهدف آنان ايجاد اصول اعتقادی ي. تشکيل دادخيرخواهانه 

  .خيلی زود اين نهضت شبانان بسياری را به خود جلب کرد. وفادار بودند

الزم . پديد آوردای در ميان دانشجويان الهيات در اليپزيگ  بيداری روحانی“ فرانکه”متفکر ديگری به نام 

گرايش راديکال آنها متمايل به . شدند مختلف تقسيم میبه ذکر است که زهدباوران نيز خود به گرايشهايی 

الوقوع مسيح بود، گرايشی که هنوز نيز در کليساهای  جدايی از کليسای لوتری و اعتقاد به بازگشت قريب

زهدباوران که تا قرن بيستم نيز به حيات خود ادامه دادند، تأکيد زيادی . شود پنطيکاستی و کريزماتيک ديده می

  .جتماعی داشتندبر خدمات ا

  

  ها موراوی
.  در آلمان بوجود آمد١٧٢٢، نهضت بيداری ديگری بود که در سال “برادران بوِهمی”کليسای موراوی يا 

 .ها نخست با کليسای لوتری آلمان متحد بودند، اما بعد برای خود تشکيالت مستقلی بوجود آوردند موراوی

ايشان در .  مسيح را از طريق مبشرين به نقاط مختلف رساندندها غيرت بشارتی فراوانی داشتند و پيام موراوی

همان قرن هجدهم ميسيونرهايی نيز به ايران اعزام داشتند که متأسفانه همگی در اثر هرج و مرج حاکم در آن 

  .دوره، جان خود را از دست دادند و نتوانستند خدمتی انجام دهند
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  در انگلستان
  ها پوريتان

، همان احساس نارضايتی روحانی که در آلمان )کليسای انگليکن(ليسای اسقفی انگلستان پس از استقرار ک

ای از متفکران مسيحی و کشيشان، کليسای انگليکن را کليسای  عده. وجود داشت، در انگلستان نيز پديد آمد

مسيحيان ديده تر از آنچه که بود، در زندگی عملی   قوی،دانستند و مايل بودند روح مسيحيت تشکيالتی می

درضمن، ايشان . کند  تشريفات مذهبی بيش از بيداری روحانی تأکيد میرمعتقد بودند که کليسا بايشان . شود

را کنار بگذارد و روش ) شماس-کشيش-سلسله مراتب اسقف(مايل بودند کليسای انگليکن نظام اسقفی 

خواستند اصالحاتی   انگليکن نبودند، بلکه میاين ناراضيان خواستار جدايی از کليسای. پرزبيتری را اتخاذ کند

  .گرا ناميدند  يعنی خلوص(Puritans)“ پوريتان”از اين سبب، آنان را .  کليسا صورت بگيرد درونروحانی در

  

  خواهان جدايی
ها، ناراضيان ديگری بودند که خواهان اين بودند که کليسا يکسره از حکومت جدا  اما عالوه بر پوريتان

ايشان مايل بودند کليسا نه بر اساس نظام ).  ناميدند-Separatist -“خواه جدايی”مين سبب ايشان را به ه(شود 

ايشان معتقد بودند که هر جماعت محلی بايد . مراتب اسقفی، بلکه بر اساس رأی جماعت اداره شود سلسله

  .اشدخودش خادم خود را انتخاب و منصوب کند و دولت در اين زمينه دخالتی نداشته ب

  

  انجمن مذهبی دوستان
 “ِکرها ی وئهک” که بيشتر تحت عنوان  (Religious Society of Friends)“انجمن مذهبی دوستان”

(Quakers)در انگلستان ) ١۶٩١ -١۶٢۴(های جرج فاکس   شناخته شده است، در قرن هفدهم در اثر مجاهدت

 ايشان .يی ايجاد کردندمجزاکه برای خود گروه ايشان نيز از ناراضيان کليسای انگليکن بودند . بوجود آمد

مقدس را همچون مکاشفه يگانه و نهايی اراده خدا کنار  يافته، و نيز کتاب اصول اعتقادات کليساهای سازمان

تواند از طريق  القدس می به اعتقاد ايشان، روح. ناميدند متمسک شدند می“ نور باطنی”گذاشتند و به آنچه که 

در نظر ايشان، . دست دهد مقدس، به ، شناختی بدون واسطه و مستقيم از خدا، جدا از کتاب“نور باطنی”اين 

روحانی ی تواند به او تنوير کننده خدا و سرچشمه نور باطنی در انسان است و می القدس يگانه مکشوف روح

دانند؛ لذا الهامات فاکس و ساير متفکران   منبعی ثانوی برای ايمان میفقطمقدس را   ايشان کتاب.ببخشد

مقدس و عقل  آورند؛ اما اين مکاشفات و الهامات نبايد با کتاب شمار می مقدس به را همپايه الهام کتاب“ انجمن”

  .سليم تناقض داشته باشد

بينند؛ دو آيين مقدس  کرده نمی يلای و تحص کرها نيازی به خادمين حرفه ی بر اساس چنين باورهايی، کوئه

باشند و نمادهای بيرونی آنها را  نيز برای آنان تجربياتی باطنی و روحانی می) غسل تعميد و عشاء ربانی(

  .داری بودند ايشان مخالف خدمت سربازی، سوگند ياد کردن در دادگاهها، و برده. دانند دست و پا گير می
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مقدس،  تن معياری عينی و تاريخی برای ايمان، معياری همچون کتابتوجهی به اصول اعتقادات و نداش بی

کشيده شدند “ دئيزم”گاه سبب شده که ايشان در عرفان باطنی راه به افراط بپيمايند؛ برخی از ايشان نيز به 

در زمينه امور خيريه اجتماعی خدمات “ انجمن دوستان ”).در اين باره در شماره آينده بحث خواهيم کرد(

  .اند انی کردهشاي

  

  کليسای متوديست
 نارضايتی از کليساهای تشکيالتی و رسمی، شخص ديگری نهضتی بوجود آورد که تأثير در ميان اين جّو

اين شخص مردی بود برجسته و روحانی به نام جان . شگرفی بر حيات اجتماعی و مذهبی انگلستان گذاشت

ت دانشگاهی در آکسفورد، به سلک کشيشان کليسای او پس از طی تحصيال). ١٧٩١ -١٧٠٣، Wesley(ِؤزلی 

را بر خود گرفت؛ برادرش چارلز نيز عضو “ کلوب مقدس”او گروهی بوجود آورد که نام . انگليکن پيوست

شمند ِوای َر شيوه مقدس را به شجويان دانشگاه ايشان را متوديست خواندند زيرا که ايشان کتابندا. اين گروه بود

شکلی منظم به خدمات نيکوکارانه  کردند و دعاهايشان نيز از روی قاعده بود و به یمطالعه م) متوديک(

های لوتر،  ای بر اساس نوشته هنگام شنيدن موعظه  به١٧٣٨ماه مه سال ٢۴جان در . پرداختند اجتماعی می

. ميدکرد و تجربه روحانی دومی دريافت کرد که آن را تولد تازه يا بازگشت نا“ گرمای عجيبی”احساس 

ها قرار   تحت تأثير روحانيت موراوی در اين امر، او.برادرش چارلز نيز از همين تجربه برخوردار گرديد

  .داشت

ديد، به موعظه در فضای  چون دِر کليساها را به روی خود بسته می پس از دريافت تجربه تولد تازه، جان

مک واعظان غير کشيش بوجود آورد و ، او تشکيالت خاص خود را به ک١٧۴١پس از سال . باز روی آورد

 او در طول خدمت خود، بيش از سيصدهزار کيلومتر را با اسب در تمام .به سراسر بريتانيای کبير سفر کرد

 گرچه او .بريتانيا سفر کرد، حدود چهل و دو هزار موعظه ايراد کرد، و تقريبًا دويست کتاب نوشت

به اين شکل، کليسايی .  جريان امور او را به اين سمت سوق دادخواست از کليسای انگليکن جدا شود، اما نمی

نظران، خدمات اجتماعی جان ؤزلی و   بنا به عقيده صاحب.بوجود آمد که به کليسای متوديست معروف است

کليسای متوديست، سبب اصالح نظام اجتماعی انگلستان در قرن هجدهم گرديد و اين کشور را از انقالبی 

  .انسه نجات دادنظير انقالب فر

تفاوت کليسای متوديست از نظر اعتقادی با ساير کليساهای پروتستان در اين است که ايشان پيرو عقايد 

برخالف نظر ژان کالون، آرمينيوس معتقد بود که انسان در . عالم الهی هلندی، هاکوبوس آرمينيوس هستند

گزيدگی مطلق انسان برای حيات   موضوع پيش از اراده آزاد برخوردار است؛ به اين ترتيب، او،امر نجات

“ دانی پيش”جاودانی يا هالکت جاودانی را رد کرد و آيات مربوط به اين موضوعات را مربوط دانست به 

دانست چه کسانی به او ايمان خواهند آورد و لذا نام آنان را پيش از آفرينش  خدا، يعنی اينکه خدا از پيش می
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 تا آنجا که نگارنده اين مقاله اطالع دارد، کليساهای متوديست و پنطيکاستی .جهان، در دفتر حيات نوشت

  .باشند جماعت ربانی، تنها کليساهای پروتستان هستند که رسمًا پيرو عقايد آرمينيوس می

اينکه  بر  تأکيد دارندها متوديست. دباش میکليسای متوديست دارای مراسم عبادی مشابه با کليسای انگليکن 

شايان ذکر است که . روش اداره اين کليسا اسقفی است. برسد به کمال و تقدس تواند در اين زندگی، میانسان 

  .شوند زبان سروده می چارلز ؤزلی سرودهای بسياری تصنيف کرد که هنوز نيز در کليساهای انگليسی

  

  گيری نتيجه
هايی مختلف  ست و به فرقهممکن است خوانندگان تعجب کنند که مذهب پروتستان دارای چنين تنوعی ا

.  که مارتين لوتر چرخی را به حرکت در آورد که ديگر قابل کنترل نيستواقعيت اين است. تقسيم شده است

هر . مقدس را بخواند و تفسير کند، چرا فقط او دست به اين کار بزند تواند کتاب طبق نظر او، اگر هر کس می

سير خاص خود را ارائه دهد و بر اساس آن، کليسای جديدی بوجود تواند آن را بخواند و تف کس ديگری نيز می

تاريخ پانصدساله مذهب پروتستان بهترين گواه چنين . استای  ناپذير چنين انديشه اين نتيجه اجتناب. آورد

 اما بايد توجه داشت که همين نکته باعث پويايی مذهب پروتستان و زنده نگه داشتن آن شده .ی استواقعتي

ای، آن هنگام که کليساهای بيداری نظير کليسای متوديست، تبديل شدند به مذهبی  ر هر دورهد. است

  . را بر افراشت باطنیتشکيالتی، گروه ديگری پرچم بيداری و روحانيت

ها و تفسيرهای  های پيشين اشاره شد، مذهب پروتستان چتری است که انديشه لذا همانگونه که در شماره

عنوان يگانه منبع  مقدس به  دارند، اما وجه مشترک همه آنها، اعتقاد به کتابجایآن بسيار متفاوتی زير 

تواند  خواننده هوشيار میدر ضمن، . باشد واسطه ايمان به مسيح می مکاشفه، و نيز به رستگاری صرفًا به

تقدند، مقدس مع به مکاشفات شخصی خارج از کتابهای امروزی را که  های تاريخی نهضت روشنی ريشه به

کند، چيزی نيست جز شکلی از اين  آنچه که امروز در دنيای مسيحيت بسرعت رواج پيدا می. مشاهده کند

  .های تاريخی نهضت

  .ها و کليسای ديگری در مذهب پروتستان خواهيم پرداخت گيری نهضت های آينده، به شکل در شماره

  

  :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
  

  خادم مشتاق:  و آخرمتشهبخش 

  تت استيوآرتنوشته کشيش 
  

  ).٨ :۶اشعيا  (»“!را بفرستلبيک، م”:  گفتم“که را بفرستم؟ و کيست که برای ما برود؟”«

های  مقدس، تا اينجا اکثر جنبه منظور درک الهيات مربوط به دعوت به خدمت طبق کتاب در بررسی خود به

اميد من اين است که . آن را مورد مطالعه قرار داديم؛ اکنون فقط يک ُبعد ديگر مانده که بررسی خواهيم کرد

د آسانسور شد که در هر چهار ديواره آن، آينه بود؛ برای چند مطالعه ما شبيه ماجرای مردی باشد که وار

اميد من اين بوده که اين مجموعه در زمينه . هايی از خويشتن روبرو شد که قبًال نديده بود لحظه، او با جنبه

های مختلف ديده، و برای  تشخيص دعوت الهی، به شما کمک کرده باشد که موضوع را تا حد امکان از جنبه

اکنون به بررسی خصوصيات خادم مشتاق خواهيم . به خداوند ما عيسی مسيح دلگرم شده باشيدخدمت 

  .پرداخت

  

  خصوصيات خادم مشتاق
برای اين منظور، بجا است که به زندگی و خدمت پولس رسول نظری بيفکنيم، نه به اين دليل که او يگانه 

های خود اين امکان را فراهم   او در نوشتهدليل که به اين باشد، بلکه مقدس می در کتاب“ خادم مشتاق”نمونه 

دست   به درون قلب و فکرش نگاه کنيم، و به اين طريق، اصولی را برای زندگی خود به بتوانيمساخته تا

القدس، او را  بايد گفت که پولس، مانند موسی، همواره خادمی مشتاق نبود، اما خدا از طريق کار روح. آوريم

نتيجه اين کار مقدس در . سازد خدا است که شعله اشتياق را  در دل خادم فروزان میاين . دگرگون ساخت

  پولس چه بود؟

  

   خويشاطمينان از دعوت
دهنده ما خدا و مسيْح  پولس، رسول عيسی مسيح به حکم نجات”: نويسد  می١ :١پولس در اول تيموتائوس 

اش نيز به  طمينان دارد؛ او در تمام طول زندگیخادم مشتاق از دعوت خود ا“ .عيسی خداوند که اميد ما است

اخيرًا خادم . اين اطمينان نياز دارد، زيرا خدمت امری است بس دشوار و همراه است با تجربياتی بس دردناک

پاسخی که دادم، قطعًا “ های قوم خدا را تحمل کنم؟ تا ِکی بايد اهانت”: ای نزدم آمد و با اندوه پرسيد دلشکسته

هيچ خدمتی بدون “ !تا زمانی که خدا تو را دعوت کرده که خدمتش کنی”: ود که او انتظار داشتآن چيزی نب
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درد نيست، اما فقط آنانی که از دعوت خود اطمينان دارند، قادرند با محبت به خدمت به ايمانداران سختدل 

کنيم، اطمينان به دعوت الهی  میبينيم و تأييد مورد انتظار را دريافت ن وقتی نتايج دلخواه را نمی. ادامه دهند

  .سازد است که ما را به ادامه راه دلگرم می

  

  اطاعت از مشورت کليسا
، از دعوت خود اطمينان )٣ -١ :١٣اعمال (واسطه تأييدی که از کليسايش دريافت داشته بود  پولس رسول به

خادم مشتاق آماده است تا به . ييد کنداو و برنابا صبر کرده بودند تا کليسايشان سفر بشارتی ايشان را تأ. داشت

خواست واعظ بشود، اما  برادری را به خاطر دارم که می. مشورت کليسا گوش فرا دهد و از آن اطاعت کند

وقتی کليسايش مانع موعظه او شد، او آن کليسا را ترک کرد و . برای اين خدمت نداشترا عطای الزم 

داد،   که خدا از طريق مشايخ کليسا به او می رااو پيامی. ه دادکليسای ديگری يافت که به او اجازه موعظ

  .طلب و سرسخت ناديده گرفت؛ لذا تبديل شد به خادمی جاه

  

  اطمينان از مسح الهی
کنم خداوند خود مسيح عيسی را که  شکر می”: فرمايد کند؛ می پولس رسول به مسح خاص خود اشاره می

خدا پولس را با ). ١٢ :١اول تيموتائوس (“ ه اين خدمتم ممتاز فرمودمرا تقويت داد، چونکه امين شمرده، ب

داود نيز . مقدس معنای عميقی دارد در کتاب“ مسح کردن”مفهوم . القدس برای خدمت مسح کرده بود روح

. معنی دريافت قدرت برای دعوت الهی است  مسح کردن به.دست سموئيل برای مقام پادشاهی مسح شد به

در دل . د که خدا وفاداری او را پاداش داد و به او نيروی فوق طبيعی برای خدمت عطا فرمودفرماي پولس می

خواهد از حضور نيروبخش الهی در خدمتش برخوردار باشد، بخادم مشتاق اين يقين وجود دارد که چنانچه 

 بسياری از ،دمين خداوندبينيم خا انگيز است که می بسيار غم. مقدس وفادار بماند بايد به ارباب خود و به کتاب

  .گذارند، اما توقع دارند خدا خدمتشان را برکت بدهد احکام او را زير پا می

  

  های خود آگاهی از ضعف
سابقًا ”. فرمايد پولس رسول بر ضرورت برخورداری از دلی فروتن و شناخت واقعی از خويشتن تأکيد می

اول تيموتائوس (“ ايمانی کردم ز آنرو که از جهالت در بیگو بودم، ليکن رحم يافتم ا کفرگو و ُمضّر و َسقــَط

سبب طبيعت  خادم مشتاق هيچگاه نبايد از ياد ببرد که خدا او را از کجا بر آورده، و بايد بداند که به). ١٣ :١

به ياد دارم که برادری در کليسای ما بود که در هر . کرده خود، قادر است هر لحظه باز در گناه بيفتد سقوط

اگر کسی ”: برم پاسخش را هرگز از ياد نمی. يک بار علت را از او جويا شدم. گريست لسه عبادتی ما میج
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برد، آيا چنين شخصی را هرگز از ياد  داد و شما را به هتلی لوکس می ها نجات می شما را از گدايی در کوچه

  “.گريم کنم، از شادی می یبريد؟ اين همان کاری است که عيسی با من کرد، و هر بار که پرستش م می

  

  جالل را خدا بايد دريافت کند
کنيم که شباهت به مسيح در  های پولس به تيموتائوس، درک او را از اين حقيقت مهم مشاهده می در نوشته

در . کند های خود آگاه است، تا در کسی که احساس اعتماد به نفس می شود که از ضعف کسی بهتر ديده می

کنيم از کسانی که چون با دعوت الهی رويارو شدند، خود را  قدس الگويی را مشاهده میم واقع، در کتاب

از اين جهت بر من رحم شد تا اول در من، مسيْح عيسی ”: فرمايد پولس رسول می. اند ناکافی احساس کرده

اول (“ ونه باشمجهت حيات جاودانی به وی ايمان خواهند آورد، نم کمال حلم را ظاهر سازد تا آنانی را که به

ای  های بشری او بدرخشد تا نمونه واسطه ضعف خادم مشتاق آماده است تا بگذارد مسيح به). ١۶ :١تيموتائوس 

ای بسيار حقير آمد؛  اخيرًا کسی به من يادآوری کرد که مادر ترزا از خانواده. بخش مسيح باشد از قدرت رهايی

“ .ام را بنويسی ذار تا در دست تو مدادی باشم تا داستان زندگیخداوندا، بگ”: اما در نوجوانی دعا کرد و گفت

دارد و  ، برکتی را برای خدمتش اعالم می١٧پولس رسول در آيه . خدا با وفاداری به دعای او پاسخ داد

. باری، پادشاه سرمدی و باقی و ناديده را، خدای حکيم و وحيد را اکرام و جالل تا ابداآلباد باد”: فرمايد می

چه کسی جالل ”در نهايت، هر خادمی بايد به اين سؤال دشوار پاسخ دهد که ). ١٧ :١اول تيموتائوس (“ !ينآم

کنند، دوست داريد چه بگويند؟ از دکتر  وقتی ديگران به زندگی و خدمت شما فکر می“ دارد؟ را دريافت می

دعا کنيد که ”: پاسخ داد“ دعا کنيم؟خواهی برای چه  می”: پرسيدند اش ويليام ميلر، در واپسين روزهای زندگی

آورم؛ و دعا  خاطر روح مسيح که در او بود به ياد می من دکتر ميلر را به“ !هيچگاه نام عيسی را ننگين نسازم

  .کنم که شما نيز به همين شکل به ياد آورده شويد می

  

  گفتار پايانی
های زيادی از خادمين  مقدس نمونه  در کتاببرم، مايلم يادآوری کنم که حال که اين مجموعه را به پايان می

بود که به هر جا “ مشتاق”ابراهيم .  مهمی به ما بياموزندهایتوانند درس برجسته و مشتاق وجود دارد که می

بود تا هر چه را که خدا مايل بود بگويد، حتی اگر “ مشتاق”کرد برود؛ شما چطور؟ اشعيا  که خدا دعوت می

آيا شما مشتاقيد که به کالم خدا وفادار بمانيد، حتی اگر مورد تمسخر واقع شويد؟ يوشع کردند؛  پيامش را رد می

بود که به خدا توکل کند و مطيع او باشد، حتی وقتی خواست خدا با عقل او سازگار نبود؛ شما “ مشتاق”

 جفا وفادار بماند و های سوزان بود که در شعله“ مشتاق”کنيد؟ دانيال  چطور؟ آيا به هر قيمتی از او اطاعت می

ها و آزارها استوار خواهيد ايستاد؟  های آتش مخالفت خدا در کنار او ايستاد؛ شما چطور؟ آيا در ميان شعله

وقتی فصل بعدی تاريخ . صفحات تاريخ کليسا پر است از شرح حال مردان و زنانی که خادمينی مشتاق بودند
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انی خواهد بود که برای مسيح ايستادند و او را خوب خدمت کليسا نوشته شود، آيا نام شما در ميان نام کس

  !آمين.  بادا که چنين باشدکردند؟
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  شمافرد زندگی  ف منحصربههد
  

  نوشته اريک ريز

  کشيش دکتر ساسان توسلی: تلخيص و نگارش
  فرد ما شکل منحصربه: بخش نخست

  

  ای جديد مجموعه
ای از کتب  کوشيم خالصه  که طی آن می،جله شباناين مقاله نخستين بخش از مجموعه جديدی است در م

اميد ما اين است که در مقام خادمان انجيل، به رشد در شناخت . مفيد برای خادمين را معرفی و بررسی کنيم

  .گماريم تا رهبران کارآمدتری برای کليسا باشيمبهای خود در خدمت و اعتالی آنها همت  مهارت

  

  عنوان کتاب
به نام ) Erik Rees(“ اريک ريز”ام، اثری است به قلم  ز اين مجموعه انتخاب کردهکتابی که برای آغا

باشد  می“ َبک َسِدل”آقای ريز شبان کليسای . “ی آنسازفرد زندگی خويشتن و شکوفا کشف هدف منحصربه”

کور در اين او با استفاده از اصول مذ). بنيان گذاشت“ زندگی هدفمند”کليسايی که ريک ؤاِرن، نويسنده کتاب (

اين . کند کتاب، هر ساله هزاران ايماندار را در کليسای خود، و نيز شبانان از نقاط مختلف دنيا را تربيت می

  .کار رود تواند در برنامه شاگردسازی هر کليسايی به کتاب مفيد می

  

  فرد هستيم ما شاهکاری منحصربه
هر فرد .  عطايی خاص مجهز ساخته استچکيده پيام اين کتاب اين است که خدا هر يک از ما را با

 گفته شده که ما ١٠ :٢در افسسيان . فردی است ساخته دست خدا مسيحی يا فرزند خدا، شاهکار منحصربه

ايم تا کارهای نيکی را انجام دهيم که خدا از قبل برای هر يک از  هستيم و در مسيح آفريده شده“ صنعت او”

کلمه . “اثر هنری”معنی   است، بهpoiemaکار رفته،  اين آيه در يونانی بهای که در  کلمه. ما تعيين کرده است

ما نه تنها شاهکاری هنری هستيم که به دست پرمهر .  يعنی شعر، از همين واژه آمده استpoemانگليسی 

ايد باشيم، ب از آنجا که ما شاهکار خالقيت خدا می. فردی هستيم ايم، بلکه اثر هنری منحصربه خدا ساخته شده

با کشف عطاها و استعدادهای . ايم فرد شکل داده شده ای منحصربه گونه کشف کنيم که هر يک از ما چگونه به

  .توانيم دعوت خدا را در زندگی خود بهتر تحقق بخشيم فرد خود، می منحصربه
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  “فرد هستيد شما آن نسخه منحصربه”
داوينچی فقط يک موناليزا ”: نويسد نين میچ“ روزمرهدرمان زندگی ”نام  ماکس لوکادو در کتاب خود به

شما آن . کشيد، بتهوون فقط يک سمفونی پنجم خلق کرد، و خدا فقط يک نسخه از هر يک از شما ساخته است

توانيد کاری را بکنيد که کس  شما می... شما يگانه شمايی هستيد که وجود دارد! فرد هستيد نسخه منحصربه

ها و وراثت هستيد،  شما چيزی بس فراتر از اختالط تصادفی کروموزوم. جام دهدتواند مانند شما ان ديگری نمی

اما آيا ... ايد فرد ساخته شده شکلی منحصربه شما به. چيزی بس فراتر از مجموعه خصوصيات کسی ديگر

نيد حسابدار توا برای مثال، اگر حوصله ارقام را نداشته باشيد، آيا می... خواهيد، باشيد؟ توانيد هر چه که می می

ها نداشته باشيد، آيا  ای به بچه توانيد کشاورز باشيد؟ اگر عالقه آيد، آيا می شويد؟ اگر از گل و الی خوشتان نمی

. توانيد اين کارها را بکنيد، اما مطلقًا احساس رضايت نخواهيد کرد توانيد معلم کانون شادی شويد؟ البته می می

 درصد افرادی که ٨٠ يکی از -ری باشيد که کارشان را دوست ندارند درصد نيروی کا٨٧توانيد يکی از  می

  “.توانيد فقط آمار باشيد می‘ .گيرم ام از استعدادهايم بهره نمی در زندگی روزمره’: گويند می

  

  “معنای واقعی زندگی به”
توانيد هر  ا میاما آي. کنم خواهيد، باشيد؟ تصور نمی توانيد هر چه که می آيا می”: افزايد لوکادو سپس می

توانيد چنين باشيد که  فقط زمانی می. کنم چنين باشد خواهد؟ تصور می چيزی باشيد که خدا از شما می

  .فرد بودن خود را کشف کنيد منحصربه

 هر -فرد است کنيم که هر آنچه که خدا خلق کرده، منحصربه افکنيم، مشاهده می وقتی به خلقت خدا نظر می

حتی دوقلوهای . نکرد“ کلون”او هيچ چيز را . ها تک علف ر گلی، هر درختی، و تکانسانی، هر حيوانی، ه

 -گويد که فرديت ما امانتی است مقدس اين امر به ما می. فرد خود را دارند مشابه خصوصيات فردی منحصربه

يعنی  -جام دهيمتوانيم در زندگی ان بهترين کاری که می. دهيم، هديه ما به خدا است و آنچه ما با آن انجام می

يابد که اجازه دهيم خدا کار خود را در تکميل و تکامل   فقط زمانی تحقق می-در ما“ های او نهايت برترين”

معنای  فرد بودن خود، زندگی به زندگی کردن بدون کشف منحصربه. فرد بودن ما به پايان برساند منحصربه

  .واقعی نيست

  

  فرد هدفی منحصربه
فردی  افکن است، اين است که هر يک از ما هدف منحصربه ر مطالب اين کتاب سايهنکته مهم ديگری که ب

ای متمايز خلق و مجهز کرده، بلکه همچنين برای  گونه خدا نه فقط هر يک از ما را به. نيز در زندگی دارد

ده، فرد را که خدا به هر يک از ما دا  اين خدمت منحصربه،نويسنده. تک ما هدف خاصی دارد زندگی تک

کنيم  داند که ما در بدن مسيح ايفا می را آن سهم و نقش خاصی می“ هدف ملکوت”او . نامد می“ هدف ملکوت”

شکلی اصيل نشان  طور کامل به خدا وابسته باشيم و محبت او را در حق ديگران، به شود که به و سبب می
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، به هر ٧ :١٢بق با اول قرنتيان مطا. فرد ما قابل تحقق است منحصربه“ شکل”همه اينها از طريق . دهيم

  .دهد خدا کيست فردی کاری محول شده که به ديگران نشان می

  

  (.S.H.A.P.E)“ شکل”
 و با هر يک از حروف اين کلمه انگليسی، پنج (shape)کند  در انگليسی بازی می“ شکل”نويسنده با کلمه 

  :کند خصوصيت مهم هر فرد را تعريف می

های خاصی داده  خدا به هر يک از ما قابليت: (Spiritual Gifts)“ انیعطاهای روح” برای Sحرف 

  .کمک آنها محبت او را به ديگران برسانيم و ايشان را خدمت کنيم است تا به

دهد تا او را در اين دنيا  اين آن اشتياق قلبی خاصی است که خدا به ما می: (Heart)“ دل” برای Hحرف 

  .جالل دهيم

هنگام تولد به ما داده و  اينها استعدادهايی است که خدا به: (Abilities)“ ها تقابلي” برای Aحرف 

  .کار گيريم خواهد آنها را در راه او به می

ای خاص شکل بخشيده و شخصيت  گونه خدا ما را به: (Personality)“ شخصيت” برای Pحرف 

  .فرد خود را تحقق بخشيم ی منحصربهفردی به ما داده تا زندگی را از دريچه آن بنگريم و هدفها منحصربه

تجارب بخشهايی از گذشته ما هستند، هم مثبت و هم منفی و : (Experiences)“ تجارب” برای Eحرف 

  .های عالی استفاده کنيم طريق خواهد از آنها به  و خدا می،دردناک

ها و عالئق،  شتياقفرد خود، ا عبارت ديگر، همه ما که به مسيح ايمان داريم، از عطاهای منحصربه به

 برخورداريم که ما را اين ساخته که هستيم و  خود زندگی خاصها، خصوصيات شخصيتی، و تجارب قابليت

پس الزم است کشف کنيم که خدا ما را چگونه ساخته، و از . دهد ما را بسوی هدفی خاص در زندگی سوق می

  . دعوت خود چه کاری انجام دهيمطريق کشف اين واقعيت، به اين نکته پی ببريم که با زندگی و

  

  “شکل”نتايج 
 آزاد سازد که از ديگران تقليد  بيهودهتواند ما را از اين تالش من واقعًا به اين حقيقت اعتقاد دارم؛ اين می

توانيم آزاد باشيم که از شکلی که خدا به هر يک از ما داده، شاد  می. ، يا ادعا به چيزی کنيم که نيستيمکنيم

ايم که خود را با ديگران  ما آفريده نشده. ايم که خود را با توقعات ديگران منطبق سازيم ا آفريده نشدهم. باشيم

مان جايی برای حسادت يا رقابت  واقعًا نبايد در زندگی. ايم که با ديگران رقابت کنيم ما آفريده نشده. مقايسه کنيم

فرد و برای دعوتی خاص شکل بخشيده  منحصربهدر خدمت باشد، چرا که خدا هر يک از ما را با عطاهايی 

منظور شاد   سازش در خصوص اعتقادات يا باورهايمان به-ايم که سازش کنيم همچنين آفريده نشده. است
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ايم تا نقشی در ملکوت خدا ايفا  ما همگی آفريده شده. ساختن ديگران يا کسب پذيرش از سوی گروهی خاص

  . در ديگران گرددمان باعث ايجاد تحول کنيم و زندگی

فرد خود را درک نکنيم، در نهايت دست به کارهايی خواهيم  اگر شکل خويشتن يا خصوصيات منحصربه

وقتی عطاهای ما با نقشی که در . زد که مقصود خدا نبوده و خدا برای برای انجام آنها شکل نبخشيده است

 ازنه تنها . ودمان و اطرافيان خواهيم شدکنيم سازگار نباشد، باعث ايجاد سرخوردگی در خ زندگی ايفا می

ای از استعدادها و وقت و نيرويمان را   بلکه بخش عمدهديد،زندگی و خدمت خود ثمرات و نتايج اندکی خواهيم 

  .هدر خواهيم داد

  

  ! الزم استزمانبرای خلق اثر هنری 
ممکن است هنوز شبيه به نگريم،  البته بايد به خاطر داشت که وقتی در زمان حاضر به زندگی خود می

او که ”خدا به ما وعده داد که .  الزم استزماناما برای خلق اثری هنری ! يمنظر نرس شاهکار هنری خدا به

پس ). ۶ :١فيليپيان (“ عمل نيکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عيسی مسيح به کمال خواهد رسانيد

مل است تا ما را شکل بخشد و ما را به شباهت مسيح در طور مداوم در ع  خدا به.الزم نيست دلسرد شويم

گر ماهری  يادآوری کرد که کوزه) ٨ :۶۴اشعيا (و اشعيا ) ١۶ -١ :١٨ارميا (همانطور که خدا به ارميا . آورد

عمل  بخشد، همان کار را در زندگی ما نيز به است و با دستان مقتدر و پرمحبتش قوم خود را شکل می

دهيم تا با محبت ما را شکل بخشد، در واقع خود را تسليم تقدير او  دستان خدا اجازه میوقتی به . آورد می

هر . اش را بر زمين انجام دهيم  تا ارادهکند ريزی می ای خاص طرح گونه خدا هر يک از ما را به. سازيم می

درک اين . قق بخشيمايم تا نقشه خاصی را که او برای ما دارد تح يک از ما با قصدی خاص شکل بخشيده شده

آورد که با فروتنی و قدردانی، نقشی را که خدا ما را برای آن  انگيز اين اشتياق را در ما پديد می مفهوم شگفت

ای از جانب خدا بپنداريم؛  گيرد، بايد آن را هديه تدريج که شاهکار هنری زندگی ما شکل می به. آفريده، بپذيريم

  .ای است از جانب ما به خدا دهيم، هديه مان انجام می  با زندگی ما خوِدبايد پی ببريم که آنچهنيز و 

  

  بندی جمع
 را (SHAPE)“ شکل”های مختلف  لذا بخش اول کتاب به اين نکته پرداخت که چگونه هر يک از جنبه

در ).  خود راها، شخصيت، و تجارب زندگی يعنی عطاهای روحانی، دل، قابليت(در زندگی خود کشف کنيم 

طور مؤثر، در زندگی به جلو حرکت کنيم و موانع  پردازد که چگونه به وم، نويسنده به اين نکته میبخش د

مان بر نيازهای ديگران متمرکز باشد، و جزئی از  رشد روحانی را از درون خود دور سازيم، و توجه

ه به بررسی اين نکته ، نويسندبخش آخر کتابدر . رساند جماعتی باشيم که ما را در اين فرايند رشد کمک می

خدا “ هدف ملکوت”خود استفاده کنيم و “ شکل”توانيم از نيروی کامل خود از طريق  پردازد که چگونه می می
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وقتی پی ببريم که خدا چگونه هر يک از ما را آفريده و چگونه هر يک از ما . را در زندگی خدا پياده نماييم

ايم، بهتر درک خواهيم کرد که در مقام مسيحی، چه  شدهمان مجهز  برای تحقق دعوت خاص خدا در زندگی

های بعدی  در شماره. کسی هستيم، و کشف خواهيم کرد که هدف و رسالت خاص خدا برای زندگی ما چيست

  .ها خواهيم پرداخت ، به جزئياتی بيشتر از اين فصل“شبان”مجله 

  

  

  اعالن

نشانی . د بر روی وبسايت اين مؤسسه مطالعه بفرماييدتواني را می“ تعليم”مجله شبان و ساير نشريات مؤسسه 
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