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راهبــرانکتابخوان

یکی  کتاب خوانی  فرهنگ  شدید  ضعف  و  ایرانیان  میان  در  مطالعه  پایین  بسیار  ضریب 
رادیو،  تلویزیون،  از جمله  رسانه ها  پرقدرت  نفوذ  است.  امروز  ایران  اجتماعی  از معضالت 
اینترنت و بازی های رایانه ای و شاید بدتر از همه مشغولیت آفرینی رسانه های اجتماعی از 
قبیل فیسبوک، تلگرام، و اینستاگرام فرصت مطالعۀ جدی و هدفمند را از فارسی  زبانان 
ربوده است. دسترسی آسان به همۀ موارد فوق از طریق تلفن های هوشمند، نه تنها بر روابط 
انسانی تاثیر بدی گذاشته بلکه به طرز چشمگیری مردم را به سطحی خوانی، شلخته نگاری، 
و شبکه های  مجازی  فضای  در  ایرانیان  وقت  بیشتر  است.  کشانده  اینترنتی  وقت ُکشی  و 
اجتماعی صرف خواندن مطالب جالب و خبری می شود. از این رو، زمانی برای غنای فکری 

و جهان بینی در سبد مطالعۀ موثر و هدفمند باقی نمی ماند. 

2



20
18

 - 
80

ره 
ــا

شم
شبکه  های مسیحی و کتاب خوانی

شبکه های  و  ماهواره ای  تلویزیون های  تعدد  سرگرمی،  رسالت  با  تلویزیون  پرقدرت  نفوذ 
سوی  از  می گذارند.  مطالعه  وقت  بر  زیادی  تاثیر  متنوع،  برنامه های  و  یوتیوبی/اینترنتی 
بر  تاثیری  نیز  مسیحی  به اصطالح  تلویزیونی  اندازة شبکه های  از  بیش  تعدد  شاید  دیگر، 
کتاب نخواندن مسیحیان ایرانی بگذارد که وقت خود را صرف تماشای برنامه های تلویزیونی 
براساس کتاب های مسیحی  برنامه هایی هم هستند که  نماند معدود  ناگفته  اما  می کنند. 
تهیه و تدوین شده اند و این خود شاید به نوعی کمبود مطالعه میان مسیحیان را تا حدودی 
جبران می کند؛ ولی صرف تماشا یا گوش سپردن به درسی که از یک کتاب برآمده، به 
خودی خود کتاب خوانی یا مطالعه به حساب نمی آید. مثل این است که بگوییم من در 
کالس درس دانشگاه به سخنرانی استادی که از کتاب خودش درس می داد، گوش دادم و 
لزومی ندارد که کتابش را بخوانم. شاید یکی از دالیل وجود این نوع برنامه ها در شبکه های 
مسیحی نیز همین پیش فرض باشد که جماعت ما در کلیسا اصال کتاب خوان نیستند و به 
همین دلیل است که ما درصدد تعلیم از روی کتاب هستیم. با اینکه این کار در ذات خود 
کار نیکویی ست ولی تاثیری بر فرهنگ کتاب خوانی مسیحیان نگذاشته است و شاید تاثیر 

نامطلوبی نیز بر جای گذاشته باشد. 

شبانان و کتاب خوانی

آمار دقیق و مستدلی از میزان کتاب خوانی شبانان کلیساهای فارسی زبان در دست نیست. 
اما آنچه از شواهد و مشاهدات ما در مجلۀ شبان بر می آید این است که اصوال شبانانی که 
خوب می نویسند، معموال بیشتر اهل مطالعه هستند. شبانانی که درست موعظه می کنند، 
توشۀ روحانی خود را از مطالعۀ دقیق کالم خدا و کتاب خوانی کسب می کنند. متاسفانه، 
تکرارگویی، پراکندگی در گفتار و تعلیم، چه در فضای مجازی یا کلیسای محلی به این 
دلیل است که شبانان شاگرد مکتب مطالعه نیستند و بعد از مدتی همان چیزی را موعظه 
می کنند که ده سال پیش می گفتند و موعظه می کردند. این معضلی است که هیئت نظارت 
بر کلیسا باید بدان توجه کنند. شوربختانه، این خود تاثیر به سزایی بر شهادت کلیسا در 
جهان بیرون دارد؛ چرا که ممکن است پیام تکراری و ناهماهنگ شبان بر حقیقت جوی 
متفکری که به کلیسا آمده و چیزی در آن نمی یابد، تاثیر منفی بگذارد و کلیسا را ترک 
انتشارات  کند )نک. به فصل ۷ کتاب برخاسته از خاکستر با مسیح نوشتۀ ری اکسنواد، 

جهان ادبیات مسیحی، 2۰۱۸( 

شبان کتاب خوان در برابر شبان کتاب نخوان

شبان یا راهبری که کتاب می خواند و عادت به کتاب خوانی موثر و دقیق دارد، به طور مستمر 
جهان بینی خود را وسعت می بخشد. کتاب برای او دریچه ای است که تجربه های دیگران را 
بدون خطر تجربۀ دوباره و ترس از تکرار اشتباه می خواند و تجربه می کند- تجربه ای بی خطر 
هم برای راهبر و هم رهرو در کلیسا. کتاب از هر نوع و قسمی که باشد نه تنها دانش فردی 
بلکه بینش فکری راهبر را نیز به چالش می کشد و به آن رشد و ترقی می بخشد. همین 
راهبری  و  نوع رسالت  در  تاثیر درخوری  و  پدید می آورد  او  در  را  ُکنش درست  در عمل، 
او خواهد داشت. اما شبانی که کتاب نمی خواند، مجبور است خود را تکرار کند و دائما از 
توشۀ کم مایه ای که در طول صرفا تجارب فردی کسب کرده استفاده کند. شبانی که کتاب 
نمی خواند مثل کسی است که به حرف کسی گوش نمی دهد و خود را محق و بری از خطا 

3می داند. کوتاه سخن اینکه چگونه می شود راهبری کرد ولی کتاب نخواند و مطالعه نکرد؟ 
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چگونه بخوانیم؟

راهکارهای متعددی برای ترویج مطالعه وجود دارد. مطالعه عادتی ست اکتسابی. باید تالش 
کنیم مطالعه را به فهرست کارهای روزانۀ خود اضافه کنیم و هر روز مثل دعا و رازگاه، 
بخشی را هم به مطالعه اختصاص دهیم. این امر می تواند از خانواده با عادت دادن کودکان و 
فرزندان از سنین پایین ترویج پیدا کند. همچنین امروزه با رشد و نشر کتب صوتی، می توان 
هنگام رانندگی، انجام کارهای روزانۀ، و حتی هنگام ورزش و پیاده روی به کتاب گوش داد. 
با تعدد کتاب ها و تنوع  بخشی به نوع کتاب هایی که در قفسه مطالعه ما می گنجند،  می توان 

عادت سخت مطالعه را سهل آفرین کرد.
مطالعۀ  برای  جایی  می توانند  مسیحی  دورهمی های  و  خانگی  کلیسای  جلسات  کلیسا، 
جمعی و قرائت همگانی و تبادل نظر دربارة کتابی خاص باشد. می توان در این جلسات 
نه فقط کتاب مقدس، بلکه زندگی نامۀ افراد مختلف را مطالعه کرد، باشگاه کتاب و نقد و 
داشته  کار  این  در  به سزایی  نقش  می توانند  کلیسایی  کنفرانس های  کرد.  برگزار  بررسی 
باشند. می توان بخشی از برنامه را به این کار اختصاص داد. همچنین می توان با برگزاری 
را  برتر، کتاب خوانان  نقد  و  برتر  برای کتاب خوان  اختصاص جوایز  مسابقات کتاب خوانی، 

تشویق و کتاب خوانی را ترغیب کرد.  
مهم تر از همه، راهبران کلیسا باید بودجه ای برای خرید کتاب و پخش کارآمد آن اختصاص 
دهند. می توان از کتاب به عنوان هدیه استفاده کرد. می توان برنامه های متعددی برگزار 
تا در جمع کلیسایی دربارة کتاب خود صحبت  نویسندگان کتاب ها دعوت کرد  از  کرد، 
کنند. قطعا فرهنگ فارسی  زبانان گنجایش و ظرفیت باالیی برای خالقیت و عادت آفرینی 
در امر کتاب خوانی در میان اعضا و کلیسا دارد. عملکرد و برنامه ریزی کلیسایی باید باعث 

تحریص افراد به کتاب خوانی و ترویج فرهنگ کتاب خوانی باشد. 

چه بخوانیم؟ 

شکی نیست که همۀ راهبران باید شاگردان دائمی کالم خدا باشند. باید تفسیر بخوانند، 
االهیات و کتاب های االهیاتی را دائما مطالعه کنند و این خود ناگفته پیداست. اما سوای 
این کتب چه باید خواند؟ مجلۀ شبان به اختصار موارد زیر را به شبانان و راهبران توصیه 

می کند:
)1( رمان و داستان : رمان های خوب معموال با شخصیت پردازی های واقعی، آینۀ تمام نمای 
نوشته  که  دورانی  و  زمانه   وصف  به  توجه  با  داستان ها  هستند.  بشری  زندگی  و  جامعه 
 می شوند تحلیل درستی از وضعیت بشر در آن دوره ارائه می دهند. مثال، اگر رمانی دوران 
جنگ ایران و عراق را به تصویر کشیده باشد، فضای زندگی، شرایط جنگ، معضالت خانواده 
و اعضای آن را به نوعی به ما می آموزد که اگر خود شبان آن دوران را تجربه نکرده باشد، 
می تواند تا حدود زیادی آن را درک کند. اکثر رمان های کالسیک وضیعت بشر و نیازهای 
درونی و اساسی انسان ها را به بهترین شکل ممکن وصف می کنند. مثال رمان های جین 
آستین، نمونۀ بسیار جالبی هستند که غرور، تعصب و شرم را در هر انسانی و در هر دورة 
تاریخی به نمایش می گذارند و می توانند در درک بهتر انسان ها به شبانان و راهبران و حتی 
مشاورة مسیحی کمک کنند. در دنیای داستان نویسی امروز ایران، زنان به طور خاص در 
کتابت داستان و رمان دست پیش را گرفته اند و تصویر بسیار دقیقی از نه تنها زن، بلکه 

خانواده و فشارهای اجتماعی به ما عرضه می کنند. 
)2( بیوگرافی یا زندگی نامه: از عنوان پیداست که این نوع نگارش زندگی افراد موثر را به 
تصویر می کشد و شخصیتی را در یک داستان و زندگی مورد بررسی و واکاوی قرار می  دهد.
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)3( کتاب های کالسیک: کتاب هایی مثل شهر خدا، اعترافات اگوستین، فلسفۀ یونان از 
افالطون و ارسطو، سواالتی را مطرح می کنند که از قدیم در اذهان انسان ها بوده و تاکنون 
نیز با همان سواالت دست و پنجه نرم می کنند. مطالعۀ این کتاب ها نیز برای شبانان خالی 
از فایده نیست و ذهن پرسشگر را در ما تقویت می کنند و ما را به چالش می کشند تا تعریف 
مسیحیت از زندگی و حیات پس از آن را در خود تقویت و بر پاسخگویی به سواالت زندگی 

کوشا باشیم.

خاصی  مجالت  در  تخصصی  مقوالت  و  مفاهیم خاص  به  اصوال  )۴( مجالت تخصصی: 
تخصصی  مطالعۀ  و  نگاه  امروز  پیچیدة  دنیای  در  عمیق تر  کنکاش  برای  می شود.  اشاره 
مسائل شبانی و یا موعظه، خالی از لطف نیست. مجلۀ شبان نیز در صدد آن است که مجلۀ 

اختصاصی شبانان و خدمتگزاران انجیل باشد. 

سفر روزانــه ما
رازگاهان شماره 6

order@judeproject.org
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نقشۀکليوابديخداوند
افسسيان14-3:1

جانمکآرتور

بخش دوم

برگزیـدگان 

»چنانکه ما را... برگزید « )افسسیان 4:۱(. این »ما« کیست؟ لطفا این را به خاطر داشته 
باشید که خدا هر کسي را براي نجات برنگزید. کتاب مقدس هیچ گاه چنین تعلیمی  نمی دهد. 
»ما« در این آیه به ایمانداران مسیحي اشاره می کند. عیسي فرمود: »و ارادة پدري که مرا 
فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چیزي تلف نکنم...« )یوحنا 39:6(. بدني وجود 
ایمانداري  تا هدیه اي براي عیساي مسیح باشد. هر  انتخاب کرده  دارد که خداوند آن را 
بخشي از آن هدیۀ محبت آمیز به مسیح است. او هدیۀ محبت آمیز پدري است به فرزندش. 
»زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملي نیک یا بد نکرده، تا ارادة خدا بر حسب 

اختیار ثابت شود...« )رومیان ۱۱:9(.
در واقع خدا نجات را قبل از تولد مقرر نموده است. پولس در جواب کساني که این ادعا 
را ناعادالنه می دانند می گوید: »پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بي انصافي است؟ حاشا! زیرا 
به موسي می گوید: »رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رافت خواهم نمود بر هر که 
رافت نمایم.« )9: ۱4- ۱5( و در ادامه می گوید: »بنابراین هر که را می خواهد رحم می کند 
و هر که را می خواهد سنگدل می سازد. پس مرا می گویي: »دیگر چرا مالمت می کند؟ زیرا 

کیست که با ارادة او مقاومت نموده باشد؟« )9: ۱۸- ۱9(. 
»تو  است:  این  پولس  را مقصر می داند؟ جواب  ما  نکرده پس چرا  انتخاب  را  ما  اگر خدا 
کیستي اي انسان که با خدا معارضه می کني؟ ]تو حق نداري خدا را در معرض سوال قرار  6
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دهي.[ آیا مصنوع به صانع می گوید که چرا مرا چنین ساختي؟« )2۰:9(. 

آیا ِگل می تواند از کوزه گر بپرسد که چرا مرا این شکلي ساختي؟ اصال و ابدا. شاید بعضي 
بگویند: »این عمل خیلي خشک و یک طرفه است.« البته این عمل یک جنبه از انتخاب 
قاطع خداست. »زیرا اگر به زبان خود عیساي خداوند را اعتراف کني و در دل خود ایمان 

آوري که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهي یافت. « )9:۱۰(. 
آیا در این آیه چیزي از برگزیدگي می بینید؟ نه، خبري از آن نیست. »چونکه به دل ایمان 
آورده می شود براي عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. و کتاب می گوید: »هر 
که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد« ... زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد 

یافت « )۱۰: ۱۰- ۱۱ و ۱3(.
حال اینکه چگونه این دو جنبه از حقیقت با هم جور در می آیند، مشکِل ما نیست بلکه 
مسئله اي است که باید آن را قبول کرد. من آن را درک نمی کنم ولي به خاطرش وجد و 

شادي می کنم. 

زمـان 

پولس می گوید انتخاب، »پیش از بنیاد عالم« صورت گرفته است )افسسیان 4:۱(. در ازلیت 
خدا تمام نقشه ها را تبیین کرد. »این را می گوید خداوندي که این چیزها را از بدو عالم 
معلوم کرده است« )اعمال ۱۸:۱5(. خدا براي چه چیزهایي نقشه داشت؟ همه چیز. او بدن 
را در ازلیت شکل داد. »آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: »بیایید اي برکت یافتگان 
از پدِر من و ملکوتي را که از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به میراث گیرید« 
)متي 34:25(. او نقشه را در همان زمان طرح ریزي کرد؛ آمدن عیساي مسیح نیز بخشي 
از آن نقشه بود. »بلکه به خون گرانبها چون خون برة بي عیب و بي داغ یعني خون مسیح 
که پیش از بنیاد عالم معین شد« )اول پطرس ۱9:۱-2۰(. از مسیح به عنوان »بره اي که از 

بناي عالم ذبح شده بود« یاد می شود )مکاشفه ۸:۱3(. 

هـدف 

چرا خدا چنین کاري کرد؟ »چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او 
در محبت مقدس و بي عیب باشیم« )افسسیان 4:۱(. 

خدا از ما می خواهد تا »در حضور او« باشیم و همراهي و مشارکت ما را طالب است. تمام 
بدن مسیح براي مشارکت با پدر طراحي شده است )یوحنا 3:۱4 ؛ 24:۱۷ ؛ اول یوحنا 3:۱(. 
انسان براي مشارکت با خدا، باید پیش شرط هایي را لحاظ کند که قدوسیت یکي از آنهاست. 
خدا ایمانداران را انتخاب کرد تا مقدس باشند؛ تا بتوانند به حضور او داخل شوند؛ در حضور 
خدا هر ناپاکي اي برچیده می شود. »... مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را براي 
آن داد. تا آن را به غسِل آب به وسیلۀ کالم طاهر ساخته، تقدیس نماید، تا کلیساي مجید 
را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس 

و بي عیب باشد« )افسسیان 5: 25- 2۷(.
پولس، همچنین، می گوید مسیحیان برگزیده شده اند تا »بي عیب« باشند )4:۱( واژة یوناني 
آموموس به برة کاملي که براي قرباني کردن به مذبح آورده می شد اطالق می شود. انسان 
از آنجایي که فقط عیساي مسیح بي لکه و  باشد و  باید بدون لکه  با خدا  براي مشارکت 
بي عیب است، خدا باید کاملیت مسیح را به انسان ها می بخشید. فقط در مسیح می توانیم 
به حضور خدا برویم و از مشارکت با او لذت ببریم. پس کساني که او را محبت می کنند، در 

حال حاضر در مشارکت با او هستند. 
۷برگزیدگي رفیق نیمه راه نیست، بلکه تا رسیدن به خدا ما را همراهي می کند. بعضي ها 
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تعلیم می دهند که خدا شما را انتخاب می کند - این نیمی از راه است- و بعد شما ایمان 
می آورید و این ایمان شما را به مقصد می رساند.

پاره اي دیگر می گویند که خدا بر شما قرعه می اندازد و شیطان هم علیه شما قرعه می اندازد 
و شما تصمیم گیرنده هستید که کدام راه را انتخاب کنید. نه! در این صورت انسان، خدا و 
شیطان هم ردیفند. برگزیدگي شما را به قدوسیت رهنمون می سازد، بي عیب و عاري از هر 

گناه می کند و به حضور خدا می برد. 

انگیـزه 

چرا خدا همۀ این کارها را کرد؟ محبت، انگیزة شکل دادن به بدن شد، محبت برگزیدگي 
را حاصل کرد. »ما را از قبل تعیین نمود... بر حسب خشنودي ارادة خود« )افسسیان 5:۱(. 
بعضي از افراد جبر تقدیر را آموزه اي تند و خشن می دانند. اما پیش برگزیدگي، از گرمی  
محبت خدا سرچشمه می گیرد. همۀ دنیا سزاوار جهنم بودند ولي فقط محبت باعث انتخاب 
ما شد. به گناه و حقارت خود نگاهي بیندازید؛ سپس به یاد آورید که پیش از آنکه وجود 
داشته باشید، خدا شما را محبت کرده و برگزیده است: »و محبت در همین است، نه آنکه 
ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود... « )اول یوحنا ۱۰:4(. او ما را 
محبت کرد و محبت خود را بر ما جاري ساخت. اینکه بدانیم خدا ما را محبت کرده و پیش 
از ازل ما را دوست داشته، شعفي در ما بر می انگیزد که در قالب کلمات نمی گنجد. اینکه 
کالم می گوید: »بیایید اي برکت یافتگان از پدر من و ملکوتي را که از ابتداي عالم براي شما 
آماده شده است، به میراث گیرید« )متي 34:25( نشانگر تضمین و اطمینان خاطر است. 
»هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید... و ارادة پدري که مرا فرستاد این است 

که از آنچه به من عطا کرد، چیزي تلف نکنم...« )یوحنا 6: 3۷ و39(. 

نتایـج 

وقتي کسي را دوست داریم، طبیعتا مایلیم حتي المقدور او در کنار ما باشد. خدا آنقدر ما 
را دوست داشت که ما را فرزندان خود ساخت و در خانوادة خود جاي داد. فرزندخواندگي 

نتیجۀ برگزیدگي است. 
مقام  از  مسیح  عیساي  واسطۀ  به  تا  کرد  تعیین  پیش  از  خود،  ارادة  خشنودي  بر  »بنا 
خدا  ترتیب  بدین  نو(.  هزارة  ترجمۀ   ،5:۱ )افسسیان  شویم«  برخوردار  او  پسرخواندگي 
دوم  درجۀ  فرزندان  ما  آیا  سازد.  نزدیک  خود  به  را  ما  است  ممکن  که  آنجا  تا  توانست 
محسوب می شویم؟ خیر. مسیح عار ندارد که ما را »برادران« )عبرانیان ۱۱:2( و »هم ارث 

خود« )رومیان ۱۷:۸( بخواند. 
در دوران سلطنت رومی ها، وقتي کودکي به فرزندخواندگي پذیرفته می شد، مثل فرزند تولد 
یافته از همۀ حقوق برخوردار می گشت. اگر فرزندخوانده مقروض بود یا در مظان اتهام قرار 
داشت، از لحظه اي که به فرزندخواندگِي خانوادة رومی  در می آمد تمام دیون او نیز پاک 
می شد. او دیگر قرضي نداشت؛ مدیون جامعه نبود، جرمش فراموش می شد، زندگي تازه اي 
را از سر می گرفت و تمام مایملک پدر جدیدش به طور قانوني از آن او می شد. چرا خدا 

خواست تا ما را فدیه کند؟ 
از زن زاییده شد و زیر  »لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که 
شریعت متولد، تا آناني را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگي را بیابیم. 
اما چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دل هاي شما فرستاد که ندا می کند »یا 
ابّا« یعني »اي پدر«. لهذا دیگر غالم نیستي بلکه پسر، و چون پسر هستي، وارث خدا نیز 

به وسیلۀ مسیح.« )غالطیان۷-4:4(.  ۸
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این آیات به ایماندار نسبت به هویتش بینش می بخشد. وقتي خدا می گوید ایماندار پسر 
به  متعلق  او  روحاني  برکات  تمام  و  پدر  تمام محبت  است.  نهفته  آن  در  معنایي  اوست، 
فرد مسیحي است. توجه پدر و عطایاي پدر از آن اوست؛ با دلیري وارد حضور خدا شدن 
با صمیمت، »پدر« گفتن حق اوست؛ وعدة ارث؛ جایي در خانۀ پدر؛ حقوق و مزایاي  و 
مسیحیان  همۀ  مورد  در  اینها  تمام  می گردد.  او  حال  شامل  همه  و  همه  فرزندخواندگي 

مصداق دارد زیرا خداوند پیش از ازل ما را انتخاب کرد تا فرزندخواندة خانوادة او باشیم. 

هـدف غایي 

هدف غایي از فرزنِد خدا بودِن ما چیست؟ »به وساطت عیساي مسیح برحسب خشنودي 
او ستوده شود«  )افسسیان 5:۱-6(، »جالل  براي ستایش جالل فیض خود«  ارادة خود، 
)۱2:۱(. این دلیل همه چیز است. در همۀ کتاب مقدس به این مطلب بر می خوریم: جالل 
خدا. »زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به عمل 

ایجاد می کند« )فیلیپیان ۱3:2(. مسیحیان خوشِي دل خداوند هستند. 
انسان هایي کم اهمیت نیستند. آنها به طور خاص محبوب خدا  باید بدانند که  ایمانداران 
بوده، پیش از بنیاد عالم برگزیده شده اند تا محبت و برکات خدا را دریافت کنند و مسیح 

را به جهان نمایان سازند. 
نکنند«  است  شایسته  آنچه  از  بلندتر  »فکرهاي  تا  می دهد  هشدار  مسیحیان  به  پولس 
اگر  باشند.  بسیار خود کم بین  نیز ممکن است  از مسیحیان  )رومیان 3:۱2(، ولي بعضي 
نخواند،  متبارک  دارد  بدن  در  که  جایگاهي  خاطر  به  را  خدا  نام  روزه  هر  مسیحي  یک 
مطمئنا ایرادي دارد. تأسف برانگیزتر آن است که یک مسیحي با داشتن دارایي ها و امتیازات 
ارزشمند، خود را آغشته به گناه و نااطاعتي کند! دلیلي وجود ندارد که یک مسیحي مغرور 
یا خود کم بین باشد. او محبوب خداست و بخشي از بدني است که پیش از پیدایش جهان 

شکل گرفته بود. 

9
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سفر روزانــه ما
رازگاهان شماره ۷

order@judeproject.org
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دانشــگاه  از  دکتــرا  مــدرک  دارای  اکســنواد  ُری 
 )Trinity International University( بین المللــی تثلیــث
و  او  اســت.  ایلینــوی  ایالــت  دیرفیلــد،  شــهر  در 
همســرش بیــش از 3۰ ســال میــان مســلمانان در اروپا 
 COMMA ــر ــس و مدی ــد. او موس ــکا کار کرده ان و امری
اتحادیــۀ خدمــات بــه مســلمانان در امریــکای شــمالی 
و نویســندة کتــاب »انجیــل بــرای اســالم: بشــارت بــه 
ــک  ــن ی ــمالی« و همچنی ــکای ش ــلمانان در امری مس
ــام  ــه ن ــمتی ب ــش قس ــی ش ــری دی وی دی آموزش س
ــا  ــیح محور ب ــتی مس ــای دوس ــی: بن ــا عیس ــفر ب »س

ــت. ــلمانان« اس مس

دنبالۀمصاحبهبارُیاکسنوادازشمارۀ۷۹مجلۀشبان
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با  را  نو ظهور دیگر  یا کلیساهای  ایرانی  افراد کلیسای  اوقات می شنوم که  گاهی 
کلیساهای بعد از پنطیکاست یا بعد از موعظة پطرس مقایسه می کنند و منظورم 
از این، کلیسای اولیه است. آیا آنها واقعا در آنچه که شما به عنوان کلیسای نوزاد 

تعریف کردید، یکسان هستند؟ اگر شباهت یا تفاوتی وجود دارد، چه هستند؟ 
ما باید زمینۀ کلیسای اولیه و کلیسای نوظهور ایرانی را در نظر بگیریم. کلیسای اولیه از 
دل جامعۀ یهودی که خاطره ای جمعی از شریعت خدا داشت، ظهور کرد. آنها کتاب  های 
مقدسی که دربارة زندگی یهودی صحبت کرده بودند را درک می کردند و در جشن های 
برای کلیسای  بودند. پس  تاریخ رهایی بخش بودند شرکت کرده  از  مذهبی که تصاویری 
اولیه دیدن اینکه عیسی چطور شریعت و انبیا را تکمیل کرد قدم کوتاهی بود. در مقابل، 
کلیسای ایرانی از دل جامعۀ اسالمی که خاطرة جمعی ای از کتاب مقدس ندارد ظهور کرده 
است. بسیاری از محدودیت های سالم که بخشی از جامعۀ یهودی بود در ظهور کلیسای 
ایرانی یافت نمی شود. حتی یهودیانی که مسیحی شدند مثل خواجه سرای حبشی در اعمال 
۸: 26- 4۰، حق جو بودند. پولس به کنیسه رفت تا حق جویان را پیدا کند. همانطور که 
کلیسا رشد کرد و بیشتر وارد جامعۀ بت پرستی که جامعۀ یهودی در آن، اقلیت بود شد، 
کشمکش هایی که کلیسا باید به آنها توجه می کرد متفاوت بود. رساله هایی که به قرنتیان 
نوشته شده، بیانگر مشکالتی است که در کلیسای اولیه در اورشلیم وجود نداشت. کلیسا در 
اورشلیم با پیوستن روزانه هزاران نفر، به سرعت رشد کرد. کلیسا در اطراف جامعۀ یهودی 
آرام تر رشد کرد. هرج و مرج هایی در کلیسای غیر یهودیان وجود داشت که در کلیسای 
اورشلیم وجود نداشت و به راهکار پولس احتیاج داشت. من بر این باورم که کلیسایی که 
خاطرة  کلیسا  این  است.  ایرانی  کلیسای  شبیه  بیشتر  کرد  رشد  یهودیان  غیر  منطقۀ  در 
جمعی مختصری از آنچه که خدا می خواهد و ما را به آن خوانده است دارد، یا بالکل فاقد 
آن خاطرة جمعی است. پولس باید حقایق اولیه را به آنها یادآوری می کرد. رهبران و اعضا 
هنوز در ایمان نوزاد بودند و به شیر احتیاج داشتند. آنجا اختالفات و افرادی وجود داشت 

که همدیگر را می خوردند. 

نام  به  کتاب تان  در  مهم  خیلی  بخش  یک  کردید،  اشاره  که  آنچه  راستای  در 
»کوله بار فرهنگی« را مشخص کرده اید. به نظر من یکی دیگر از بخش های مهم 
»حل مجادله« است. به خاطر دارم که در ایران از من خواسته شد در یک جلسة 
مطالعة کتاب مقدس، درسی دربارة نقش ما به عنوان صلح کننده و حاّلل مجادالت 
بدهم. آنچه من را غافلگیر کرد این بود که متوجه شدم رهبران ما واقعا تعلیمی در 
مورد حل مجادالت در کلیسای  ما نداده اند و تاکیدی بر آن نداشته اند. نمی خواهم 
به خاطر این موضوع آنها را سرزنش کنم، اما این مسئلة مهمی بود که ما از آن 
غافل ماندیم. می بینید که شبانان و کلیساهای ما با مسائل بسیاری دست و پنجه 
فکر  چه  مورد  این  در  بیاورند.  است جوش  ممکن  اوقات  گاهی  که  می کنند  نرم 

می کنید؟ آیا ما ضعف برنامه ریزی و آینده نگری در کلیسا داریم؟
بین حل مجادله و مدیریت آن تفاوت وجود دارد. ما باید خاطرة جمعی جامعه در رویارویی 
با مجادله را درک کنیم. یکی از عکس العمل ها در خاطرة جمعی اجتماع در رویارویی با 
مجادله، انکار آن است. آنطور که ما بزرگ شدیم، در رویارویی با مجادله تنها یاد گرفتیم که 
آنها را زیر فرش جارو کنیم. این کار تنها باعث موکول شدن مشکل به وقت دیگری می شود. 
روش دیگری برای رویارویی با مجادله، مدیریت آن است. این کار مستلزم یک مرد قدرتمند 
است که وارد گود شود و طرفین را به همکاری وادار کند. دلیل ریشه ای وجود مجادالت، 
احساساتی هستند که یا به آنها توجه نشده و یا خنثی شده اند. با این حال، وقتی فشاری 
که توسط آن فرد قدرتمند وارد می شد از بین برود، دوباره مجادله روی زشت خود را نشان 
می دهد. ریشۀ وجودی مجادالت نادیده گرفته یا انکار شده، بنابراین تنها راه حل وادار کردن  ۱2
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۱3

طرفین درگیر به همکاری است. وقتی مردم سعی می کنند با مجادله روبرو شوند، فقط هر 
طرف تقصیر را به گردن دیگری می اندازد و از پذیرش نقش خود در مشکل، امتناع می کند. 
مادامی که چنین رفتاری در برخورد با مجادالت نشان داده شود، مشکل حل نخواهد شد. 
همچنین، باید تشخیص بدهیم که چه اتفاقی در مجادالت در حال رخ دادن است. معموال 
در اوج مجادالت، فرایند فکری از کار می افتد. منظورم این است که یعنی حتی با اینکه 
باعث  لحظه  آن  باشد، حرارت  تعلیمی در مورد حل مجادالت وجود داشته  است  ممکن 
و  خوانده  مجادله  حل  روش  دربارة  آنچه  به  نتوانند  و  بیفتد  کار  از  مردم  فکر  می شود 
آموخته اند فکر کنند. در عوض به آنچه که در جریان رشد خود تجربه کرده اند بر می گردند. 
اگر آنها در خانواده، مدرسه و یا محل کار خود نبینند که مشکلی حل می شود، واکنش آنها 

همان چیزی خواهد بود که در جریان رشد دیده و یا تجربه کرده اند.
نیاز است که تعلیمی شفاف در مورد حل مجادله برای شبان و رهبران کلیسا و نیز اعضای 
کلیسا وجود داشته باشد. همۀ آنها باید از تعلیمی یکسان برخوردار شوند تا قوانینی را که 
باید به جای انکار، تقصیر را به گردن دیگری انداختن و یا فرار، در حل مجادله به کار گیرند، 

بدانند. به این موضوع عمیقا در کتاب پرداخته ام.

آنها  به  کتاب تان  در  شبانی  خدمت  دربارة  که  مختلفی  موضوعات  به  توجه  با 
در  که  آنهایی  و  شبانان  عمدتا  ما،  خوانندگان  به  توصیه ای  چه  کرده اید،  اشاره 
نقش رهبری هستند دارید که به آنها کمک کند برای خدمت شان در بین ایرانیان 
بین  برای خدمت  از آنکه خواندگی اش  به یک شبان جوان، پیش  تجهیز شوند؟ 

ایرانیان را قبول کند، چه توصیه ای می کنید؟
نقطه نظرات متعددی در سوال شما وجود دارد. نخست شبانان و کلیساهایی هستند که 
کلیساها شدیدا  و  افراد  این  به  فراهم کنند.  ایرانیان  برای مالقات های  مکانی  می خواهند 
توصیه می کنم که کتابم را بخوانند. یک فصل صرفا به آنچه در کلیسای ایرانی می گذرد 
داشته  خبر  کرد  خواهند  تجربه  آنچه  از  تا  می گذرد  چه  بدانند  باید  آنها  است.  پرداخته 
باشند. دوم، آنانی هستند که می خواهند بین ایرانیان کار کنند. به آنها توصیه می کنم که 
در مورد فرهنگ ایرانی مطالعه کنند. برای آنهایی که به دنبال روش هایی هستند که برای 
به  را  اینکه چطور کوله بار خودمان  و  این کتاب پیچیدگی فرهنگ  ایرانیان جواب بدهد، 
زندگی جدید در مسیح می آوریم بررسی می کند. شما با تمام چالش هایی که در این کتاب 
برای شبانی  ایرانی ای که فکر می کنند  از آن روبرو خواهید شد. به جوانان  آمده و فراتر 
بیش  یعنی  این  و  توصیه می کنم که در کتاب مقدس مطالعه کنند  قویا  خوانده شده اند، 
از یکی دو کنفرانس و حتی آموزشی که فقط چند هفته طول می کشد. برنامه هایی مثل 
دانشکدة االهیات پارس را توصیه می کنم که به شما دروس و مربیگری ای که برای خدمت 
الزم است ارائه می دهند. مهم ترین چیزی که در تحقیقم متوجه شدم، ضعف تحصیالت 
کتاب مقدسی در بین شبانان ایرانی و مدت کوتاه مسیحی بودن آنها بود. برای اینکه یک 
بُعد ضروری  بلوغ در مسیح رشد کند، تحصیالت شبانی و االهیاتی یک  کلیسا به سوی 
بنا  و مسئولیت پذیری  آسیب پذیری  اعتماد،  از  باید جامعه ای  این شبانان  بر  است. عالوه 
کنند. این اجتماع از اعتماد، آسیب پذیری و مسئولیت پذیری، مکانی است که شبانان ایرانی 
می توانند از کمبودهای شان صحبت کنند و گروهی که به جای نصایح بی ربط به آنچه با 
آن روبرو هستند، برای یکدیگر دعا می کنند. کتابی که نوشته ام به آنها کمک خواهد کرد تا 
تشخیص دهند چه چیزی باید در خدمت مورد توجه قرار بگیرد. همچنین روی کتابچه ای 
به نام »احیای زندگی مسیحی« کار کرده ام. در حال همکاری با دانشکدة پارس هستم تا 

یک کالس از این تعلیم فراهم کنم. 
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انتهایی کتاب، شما همچنین بر حوزه هایی تمرکز می کنید که الزم  در فصل های 
است کار بیشتری در بین کلیساهای ایرانی انجام شود. ما دربارة حل و مدیریت 
مجادله صحبت کردیم. ما همچنین نظر شما در مورد تحصیل االهیات شبانان را 

شنیدیم. آیا حوزة دیگری هست که بخواهید به آن اشاره کنید؟
بله. من اخیرا دربارة احیای زندگی مسیحی، به رهبران کلیسای ایرانی تعلیم دادم. یکی از 
جنبه های درس دربارة تعریف درجات بلوغ عاطفی بود. مثل این بود که چراغی در ذهن 
دانشجویان روشن شد. تعریف یک نوزاد عاطفی، کودک، نوجوان و بالغ، به آنها توصیفی 
از آنچه در کلیسا می دیدند داد. آنها متوجه شدند که کلیسا از بسیاری افراد نابالغ عاطفی 
تشکیل شده است. به همین دلیل درس را در مورد احیای زندگی مسیحی نوشتم. اگر به 
نُه حوزه ای که پایه های زندگی مسیحی هستند اشاره نکنیم، کلیسای ایرانی همچنان به 
لحاظ عاطفی نوزاد خواهد ماند. دو تن از رهبران کلیسای ایرانی که بیش از سی سال با 
خداوند راه رفته اند، هر یک گفتند که هرگز در تمام زندگی مسیحی شان در مورد این نُه 

حوزه نشنیده بودند. 
مسئولیت پذیری.  و  آسیب پذیری  اعتماد،  کردم:  اشاره  پایه  سه  بر  جامعه ای  بنای  به  من 
موفق ترین کلیسای ایرانی ای که دیدم، کلیسایی بود که جامعه ای بر این سه عنصر بنا کرد. 
شبان کلیسا با گروه کوچکی شروع کرد که متشکل از مشایخ بود، نه تمام کلیسا. وقتی 
مشایخ کلیسا یاد گرفتند که چطور با اعتماد، آسیب پذیری و مسئولیت پذیری زندگی کنند، 
خیلی زود بر روابط شان با دیگران تاثیر گذاشت. شبان با استفاده از این سه عنصر موعظه 
توهین آمیز  را  رفتار  این  کلیسا  اعضای  ابتدا  در  داد.  ربط  کلیسا  اعضای  به  را  آنها  و  کرد 
می دانستند اما وقتی شبان همین اصول را در زندگی خود به کار گرفت، اعضا به تدریج او را 
پذیرفتند. بعد از مدتی، طرز رفتار افراد با یکدیگر شروع به تغییر کرد و اعضای کلیسا با بلوغ 

عاطفی بیشتری عمل کردند. این باید از شبان و رهبری کلیسا شروع شود.

 به عنوان آخرین سوال، دوست دارم چشم انداز شما به آیندة کلیسای ایران را 
مجله ای  عنوان  به  ما  می کنید  فکر  تجربه تان،  و  تحقیق گسترده  پرتو  در  بدانم. 
برای شبانان فارسی زبان، چه می توانیم به این کلیسای در حال رشد بدهیم؟ لطفا 

نظرتان را با ما و خوانندگان  به اشتراک بگذارید.
نشریه ای مثل این مجله برای جامعۀ فارسی زبان، نقش مهمی دارد. معرفی منابعی مثل این 
کتاب که مستقیما به مشکالت اشاره می کنند، الزم و حیاتی است. بسیاری شبانان همانطور 
که پولس در دوم قرنتیان 4: ۷-۱2 در مورد خدمت خود می گوید، از هر سو تحت فشار قرار 
دارند. بنابراین، اغلب ممکن است شبانان چشم انداز کاری خود را از دست بدهند و دلسرد 
شوند. گرفتاری های هفتگی و روزانه در کلیسا می توانند درهم شکننده باشد. پولس در همان 
قسمت می گوید: »از این جهت خسته خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی 
می شود، لیکن باطن روز به روز تازه می گردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ای 
است، بار جاودانی جالل را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم 
و  است  زمانی  است،  دیدنی  آنچه  زیرا که  نادیدنی،  به چیزهای  بلکه  دیدنی،  به چیزهای 
از  برای برون رفت  باشد که راهی  نادیدنی جاودانی.« )4: ۱4-۱6(. مجله می تواند چراغی 
چرخۀ تمام نشدنی مشکالت ارتباطی و مجادله نشان دهد. می تواند تشویقی باشد برای آنانی 
که در خدمت شان دلسرد شده اند، امیدی باشد برای آنانی که احساس می کنند می خواهند 
از خدمت پا پس بکشند، و منبعی باشد که به مشکالت آنها و نه مشکالت کلیسای غربی 
اشاره می کند تا به شبانان کمک کند که در خدمتی که خدا به آنها سپرده است پیش بروند.

از وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید متشکرم و امیدوارم افراد و رهبران زیادی 
کتاب شما را بخوانند و از آن برای پیشبرد ملکوت خدا استفاده کنند. ۱4



20
18

 - 
80

ره 
ــا

شم

سفر روزانــه ما
رازگاهان شماره ۸
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تاریخ: ۴33- ۴۵8 قبل از میالد

نویسنده: مالکی نبی 

هدف: دعوت از جامعۀ دلسردی که بعد از اسارت در سرزمین وعده زندگی می کردند به 
تجدید ایمان شان، از طریق اعالم آمدن داوری ماشیح.

حقایق کلیدی: 
مردم اسرائیل در سال های آخر عهد عتیق توسط گناه به فساد کشیده شده بودند.  .

خدا بخشش گناهان را به قوم خود ارائه کرد.   .
خدا وعده داد که ماشیح برای پالودن قوم می آید.  .

شریر داوری خواهد شد و عادل در داوری آینده پاداش خواهد گرفت.   .
نویسنده:

 نویسنده بودن مالکی محل بحث است. محققین بر این اساس که آیا لفظ »مالکی« یک 
اسم است یا یک عنوان، به دو گروه تقسیم شده اند. هم نسخۀ تارگوم )Targum( آرامی و 
هم ترجمۀ هفتادگان )ترجمۀ یونانی عهد عتیق( به چیزی بیش از یک اسم اشاره می کنند. 
مالکی«  »توسط  بعدی  ترجمه های  و  می شناساند  عزرا  عنوان  به  را  مالکی  ترجمه  اولین 
دیدگاه  علیه  اصلی  استدالالت  می کند.  ترجمه  پیامبر(  )یا  فرشته اش«  دست  »توسط  را 
»مالکی« به عنوان اسم شخص نبی، فقدان اطالعات دقیق در مورد پدر او و اشاره نشدن به 
محل تولدش است. به هر روی، اینها دالیل قانع کننده ای برای رد کردن »مالکی« به عنوان 
یک اسم شخصی نیستند. در تمام کتاب های نبوتی دیگر، یک اسم شخصی وجود دارد و 
همین باعث می شود وقتی این کتاب را می خوانیم همین انتظار را داشته باشیم. تقریبا در 
مورد همۀ انبیا، بسیار کم از شرایط شخصی شان آگاهیم. »مالکی« یعنی »پیامبر من« و 

پیامی که او آورده بود از طرف خدا بود )عاموس 3: ۷(.

زمان و مکان نگارش:
مالکی در حدود زمان عزرا و نحمیا تاریخ گذاری شده است. تاکید مالکی بر شریعت )مالکی 
بر دارد )عزرا ۷: ۱4،  برتری و قدرت شریعت را در  بازگرداندن  برای  4: 4( خدمت عزرا 
25-26؛ نحمیا ۸: ۱۸(. اشاره کردن به حاکم )مالکی ۱: ۸( کتاب را در زمان امپراتوری 
این مدرک برخی کتاب را بین آمدن عزرا )45۸ ق. م( و  بر اساس  پارس قرار می دهد. 
نحمیا )445 ق. م( تاریخ گذاری می کنند. برخی دیگر مالکی را در حدود 433 ق. م بین 
دو مالقات نحمیا از اورشلیم قرار می دهند. هرچند برخی مفسران نبوت های یوئیل را بعد 
از این زمان قرار می دهند، اما به احتمال زیاد مالکی آخرین پیامبر عهد عتیق بوده است. 
اگرچه ما نمی توانیم بیش از این در مورد تاریخ دقیق خدمت مالکی مطمئن باشیم، شرایط 
و مشکالتی که عزرا و نحمیا با آنها مواجه بودند در مالکی هم ظاهر می شوند. هر سۀ آنها 
علیه ازدواج با زنان خارجی صحبت کرده اند )برای مثال، مالکی 2: ۱۱-۱5؛ نحمیا ۱3: 23-

2۷(، غفلت از ده یِک عهدعتیق را محکوم کرده اند )برای مثال، مالکی 3: ۸-۱۰(، کارهای 
شریرانۀ کاهنان فاسد را تنبیه کردند )برای مثال، مالکی ۱: 6-2: 9؛ نحمیا ۱3: ۷-۸(، و 
افراد را به خاطر گناهان اجتماعی شان مورد نکوهش قرار دادند )برای مثال، مالکی 3: 5؛ 
نحمیا 5: ۱-۱3(. رویکرد اصلی عزرا و نحمیا به این مشکالت همراه با نقشۀ اصالح و احیا 
۱۷بود، در حالیکه استراتژی مالکی روبرو کردن آنها با نبوتی بود که از خداوند دریافت می کرد؛ 
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احتماال برای اینکه از انبیای معاصر خود حمایت کند. 

هدف و مشخصات:
دارد:  به عهد وجود  ارجاع صریح  است. چهار  در مالکی  برجسته  از موضوعات  یکی  عهد 
عهد الوی )2: 4- 9(، عهد پدران )مالکی 2: ۱۰(، عهد ازدواج )مالکی 2: ۱4(، و رسول 
عهد )مالکی 3: ۱(. عالوه بر این ارجاعات صریح، کتاب با عهد محبت خداوند آغاز می شود 
)مالکی ۱: 2-5(. جدیِت بی کفایتی و بی ایمانی  ِ کاهنان، در فساد تدریجی ایمان مردم عادی 
که عهد را )مالکی 2: ۱۰( با گسست ایمان در ازدواج شان )مالکی 2: ۱۱، ۱4( و در روابط 
اجتماعی و اقتصادی شان بی حرمت کرده بودند، دیده می شود. تا وقتی که توبه نمی کردند 
)مالکی 3: ۷( زیر لعنت عهد خدا قرار می گرفتند )مالکی 3: 9؛ الویان 26: ۱4-46؛ تثنیه 

.)6۸-۱5 :2۸
روی صحبت مالکی با افراد ناامید، دلسرد و شکاکی بود که تجربۀ ایمان آنها با درک شان از 
عصر مسیحایی بعد از تبعید متناقض بود. به جای پیروزی در جنگ و وفور نعمت در طبیعت، 
آنها فقر، خشکسالی و بدبختی را تجربه کردند. کالم مالکی با افرادی صحبت می کند که 
نسبت به وعده های خدا دیرباور بودند و به همین خاطر، به تعهدشان برای زندگی در پرتو 
این وعده ها و خدمت خداوند با تمامی دل شان، بی تفاوت بودند. این کتاب شاید به عنوان 
یک کتاب پرسش و پاسخ برای زمان هایی که شک و ناامیدی وجود دارد و در طی آن کلیسا 
در وسوسۀ رها شدن از قید خدای عهدش است، به کار گرفته شود. خدمت این نبی به 
افروختن چراغ ایمان در افراد ناامید از طریق یادآوری کردن محبت برگزیدة خدا )مالکی 
۱: 2( و قرار دادن وظایف مداوم عهد در مقابل آنهایی که حقیقتا خدا را می شناختند، بود 

)مالکی 3: ۱۸-۱6(.

مسیح در مالکی:
کتاب مالکی به دو روش مسیح را مورد اشاره قرار می دهد. در شرایط کلی، مالکی بازگشته ها 
را به توبه دعوت می کند تا بتوانند برکاتی را که خدا به قوِم در تبعید خود وعده داد، دریافت 
کنند. مسیح هم به همین شکل، دعوت به توبه می کند تا یک بقیۀ وفادار بتواند همان برکات 
را دریافت کند )مرقس 2: ۱5(. به همین دلیل، یعقوب دعوت مالکی به توبه را در زندگی 
روزانۀ ایمانداران به کار می برد )یعقوب 4: ۸، مقایسه کنید با مالکی 3: ۷(. عالوه بر این 
مالکی پیشگویی کرده بود که پرستش خدا به همۀ ملل گسترش پیدا خواهد کرد )مالکی 
۱: ۱۱(، و مسیح و رسوالنش دِر نجات را به شکلی که هرگز پیش از آن وجود نداشت، به 

روی امت ها باز کردند )اعمال ۱۰: 9-4۸؛ افسسیان 2: ۱3-۱۱(. 
تمرکز مسیحایی خاص دیگری نیز در کتاب مالکی به چشم می خورد. نبی پیشگویی کرده 
بود که احیای قوم خدا از طریق کار »رسول عهد« صورت می گیرد )مالکی 3: ۱(، کسی که 
ایلیای نبی پیش از او می آید )مالکی 4: 5، مالکی 3: ۱-2(. عهد جدید به طور خاص عیسی 
را آن رسول و یحیای تعمیددهنده را آن کسی می داند که قبل از او آمد و با جرأت و قدرت 
ایلیا خدمت کرد )متی ۱۱: ۱4؛ ۱۷: ۱۰-۱2؛ لوقا ۱: ۱۷(. عیسی معبد را پاک کرد )یوحنا 
2: ۱4-۱۷( همانطور که نبی پیشگویی کرده بود )مالکی 3: ۱، 3( و زمانی که در جالل 

بازگشت کند، قوم خدا و پرستش آنها را کامال پاک خواهد کرد )مکاشفه 2۱: 22- 2۷(.

۱۸
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قلبـیبرایخــدا)بخشدوم(
طـرحموعـظه

کشیشتتاستیوارت

قلبی فروتن اول پطرس ۵: ۱۱-۵

1. مقدمه: یک قلب فروتن چگونه است؟
فروتنی کتاب مقدسی چیست؟

الف. افتاده بودن   
ب. جالل را به دیگری دادن   

پ. خود را در رابطه با خدا دیدن   

2. دو نوع فروتنی
الف. وقتی کسی کوچک می شود

شکست خوردن  .  
خجالت زده شدن در جمع  .  

خدا نیز ما را کوچک می کند  .  
هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن سازد، سرافراز گردد. )متی 23: ۱2(

پطرس
او کسانی را که متکبر بودند حقیر نموده )اشعیا 26: 5، مژده( 

موسی
ب. وقتی کسی انتخاب می کند که فروتن باشد

زندگی کردن در قدرت مسیح  .  
تکیه بر حکمت خدا  .  

به دنبال جالل خدا بودن  .  
3. شاهدی بر فروتنی
الف. یحیای تعمیددهنده 2۰
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»هر آینه به شما می گویم که از اوالد زنان، بزرگتری از یحیای تعمیددهنده بر نخاست، لیکن 

کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است.« )متی ۱۱: ۱۱(
باید آخرین بود تا اولین شد.

باید کوچکترین بود تا بزرگترین شد.
او پیام خدا را موعظه کرد.  .  

او توسط خدا مسح شده بود.   .  
او جالل را به دیگری داد.   .  

او شاگردان خود را به راه عیسی فرستاد.  .  
او اولین شهید مسیحی بود.   .  

ب. فروتنی یحیای تعمیددهنده )یوحنا 3: 3۰-22(
تمام اعتبار خدمت خود را به خدا نسبت داد.   .  

او راز شادی خود را آشکار کرد - می باید که او افزوده شود و من ناقص گردم.  .  
۴. محک های فروتنی )اول پطرس ۵: 11-۵(

الف. آیا در برابر خدا فروتن هستید؟ )آیۀ 6(
»زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید.«

آیا روزانه در دعا زندگی خود را به عیسی تسلیم می کنید؟  .  
آیا از مشورت کالم خدا پیش از تصمیم گیری استفاده می کنید؟  .  

آیا فعاالنه تمام جالل را به خدا می دهید؟  .  
ب. آیا در برابر دیگران فروتن هستید؟ )آیۀ 5(

»همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند و   
فروتنان را فیض می بخشد.«

آیا مطیع اقتدار می شوید؟  .  
آیا می خواهید دیگران را خدمت کنید؟  .  

آیا می خواهید به دیگران اعتبار ببخشید؟  .  
آیا می توانید از موفقیت دیگران خوشحالی کنید؟  .  

پ. آیا در رویارویی با موقعیت های زندگی تان فروتن هستید؟
»زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید.«  

آیا می توانید خدا را فروتنانه در موقعیت هایی که در آنها قرار دارید، شکر کنید؟  .  
آیا باور دارید که خدا از تمام موقعیت های زندگی شما برای جالل خود    .  

استفاده خواهد کرد؟   
آیا درک می کنید که خدا ما را خوانده تا در رنج های مسیح شریک شویم؟  .  

۵- ثمرة فروتنی
»تکبر پیش رو هالکت است، و دل مغرور پیش رو خرابی.« )امثال ۱6: ۱۸(

الف. حکمت )امثال ۱۱: 2(
»چون تکبر می آید خجالت می آید، اما حکمت با متواضعان است.«

ب. آبرو و افتخار )امثال ۱5: 33 و متی 23: ۱2(
»خداترسی به انسان حکمت می آموزد و فروتنی برای او عزت و احترام به بار می آورد.«

2۱



20
18

 - 
80

ره 
ــا

شم

نان روزانــه ما
رازگاهان شماره 6

order@judeproject.org



20
18

 - 
80

ره 
ــا

شم

ابراهيــمدرکتابـــپيدایش
ساختارادبــــیزندگی
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اساسا  که  می کنیم  نگاه  ابراهیم  زندگی  مثل  کتاب مقدس  از  بخش هایی  به  وقتی 
کار  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  داستان هاست،  و  روایت ها  شامل  نخست  درجۀ  در 
از  است.  قدیم  دوران  اتفاقات  دربارة  حقایقی  گفتن  از  فراتر  کتاب مقدس  نویسندگان 
آنها  که  تاریخی  باشند،  خدا  سخنگویان  تا  کرده  الهام  آنها  به  روح القدس  که  آنجایی 
نیازهای  تا  کرد  الهام  آنها  به  روح القدس  اما  است.  درست  و  مستدل  کامال  نوشتند 
نویسندگان  بنابراین  بدهند.  قرار  خطاب  مورد  می نوشتند،  آنها  برای  که  را  مردمانی 
آنها عمدا  داشتند.  نیز در ذهن  را  نوشتن، مخاطبان خودشان  در هنگام  کتاب مقدس 
داستان ها  این  مخاطبان  مردمی که  زندگی  با  که  نوشتند  طوری  را  داستان های شان 

باشد.  داشته  تناسب  و  هماهنگی  بودند 
باشیم که  نگاه می کنیم، می توانیم مطمئن  ابراهیم در کتاب پیدایش  به زندگی  وقتی 
این داستان ها تصویر نادرستی از وقایع زندگی ابراهیم ارائه نمی دهند. اما برای اینکه 
بفهمیم این داستان ها چطور در زندگی خوانندگان اصلی دوران موسی مورد استفاده 
به تصویر  را  ابراهیم  زندگی  پیدایش چگونه  اینکه کتاب  از  باید همچنین  قرار گرفته، 
کشیده مطلع باشیم؛ و یکی از راه های اصلی برای درک این مسئله نگاهی موشکافانه 

ابراهیم در کتاب پیدایش است.  ادبی زندگی  به ساختار 
اول،  مرحلۀ  در  پرداخت.  خواهیم  ابراهیم  زندگی  ادبی  ساختار  به  مرحله  دو  در  ما 
داستان  چگونه  که  دید  خواهیم  و  کرد  خواهیم  ارائه  پیدایش  کتاب  از  کلی  نگاهی 
بزرگتر کتاب پیدایش می گنجد. و در مرحلۀ دوم، به ساختار  قالب تصویر  ابراهیم در 
داستان های مرتبط به زندگی ابراهیم نگاهی می اندازیم. بیایید با هم تصویری کلی از 

کل کتاب پیدایش را مورد بررسی قرار دهیم. 

پیدایش کتاب 

از ساختار وسیع کتاب پیدایش  در طی قرن ها مفسران مختلف برداشت های متفاوتی 
داشته اند. یکی از این شیوه ها تقسیم کتاب پیدایش به ده جزء بر اساس تکرار عبارات 
آمده  پراکنده  صورت  به  پیدایش  کتاب  در  بارها  که  بوده  )تولِدات(  »نسل«  مصطلح 
است. و باید اعتراف کنیم که این نگاه کلی از بعضی لحاظ ارزشمند است. اما در موارد 
دیگر به ما توصیه شده که بهتر است کتاب پیدایش را به سه جزء کلی تقسیم کنیم: 
تاریخ کهن در پیدایش ۱: ۱ تا ۱۱: 9؛ تاریخچۀ پاتریارک ها )یا پدران( اولیه در ۱۱: 

۱۰ تا 3۷: ۱؛ و تاریخچۀ پدران متاخر در 3۷: 2 تا 5۰: 26.
پیدایش  دربارة  خداوند  که  را  حقایقی   9  :۱۱ باب  تا   ۱  :۱ پیدایش  از  کهن  تاریخ 
گمراهی  خلقت،  از  باب ها  این  می دهد.  نشان  را  است  کرده  آشکار  جهان  منشأ  یا 
مخلوقات و باز آفرینی خلقت پس از ِسیلی عالم گیر سخن می گویند. و مثل یک واحد 
تاریخ  در  که  قدیمی  بسیار  به سبک های  که  گونه ای  به  می گیرند  قرار  هم  کنار  ادبی 

کهن خاور نزدیک وجود داشته شباهت دارد. 
این  می کند.  بازگو  را  یوسف  داستان   26  :5۰ تا   2  :3۷ در  متاخر  پدران  تاریخچۀ 
به قدرت رسیدن  با  آغاز می شود،  برادرانش  و  یوسف  بین  با داستان کشمکش  باب ها 
یوسف در مصر ادامه می یابد و با آشتی یوسف با برادرانش پایان می گیرد. بسیاری از 
یوسف  دربارة  کوتاهی  رمان  عنوان  به  را  یکنواخت  و  بلند  داستان  طرح  این  مفسران 

می کنند. توصیف 
باب ها  این  ۱ کتاب پیدایش قرار دارد.  تا 3۷:  اولین و آخرین جزء، ۱۱: ۱۰  این  بین 
اسرائیل  قوم  پدر  اولین  دربارة  داستان هایی  مجموعه  و  اولیه  پدران  تاریخچۀ  شامل 
است. در این سری از دروس، ما به قسمتی از این جزء میانی کتاب پیدایش می پردازیم. 24
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ابراهیم  زندگی  می شود:  تقسیم  کلی  بخش  دو  به  پدران  اولین  تاریخچۀ  مجموع،  در 
در ۱۱: ۱۰ تا 25: ۱۸ و زندگی یعقوب در 25: ۱9 تا 3۷: ۱. این تقسیم بندی دوگانه 
که  شنیده ایم  بارها  عتیق  عهد  در  چون  باشد  برانگیز  تعجب   ابتدا  در  است  ممکن 
بنابراین  است.  شده  برده  نام  یعقوب  و  اسحاق  ابراهیم،  یعنی  اولیه  پاتریارک  سه  از 
باب ها  این  نیز  ادبی  ساختار  لحاظ  از  که  باشیم  داشته  انتظار  اصوال  است  ممکن 
و  اسحاق  دربارة  بعد  باشد،  ابراهیم  دربارة  آنها  اولین  که  نحوی  به  باشند.  سه گانه 
عنوان  به  اسحاق  به  پاتریارک ها  اولین  تاریخچۀ  از  بخشی  هیچ  عمال  اما  یعقوب.  بعد 
به عنوان یک شخصیت  فقط  او  است. در عوض  نشده  داده  اختصاص  اصلی  شخصیت 
جانبی انجام وظیفه کرده است. از زندگی او ابتدا به عنوان قسمتی از زندگی ابراهیم 
تاریخچۀ  نتیجه  در  یعقوب.  زندگی  از  قسمتی  عنوان  به  سپس  و  شده  گفته  سخن 
ابراهیم  زندگی  است:  تقسیم شده  اصلی  به دو بخش  فقط  واقع  پاتریارک ها در  اولین 
یعنی  پاتریارک ها  دورة  اول  نیمۀ  به  دروس  از  مجموعه  این  در  ما  یعقوب.  زندگی  و 
ساختار  به  نزدیک  از  بیایید  پس  می پردازیم.  ابراهیم  دربارة  موسی  یادداشت های 
نگاهی  است  شده  اشاره   ۱۸  :25 تا   ۱۰  :۱۱ پیدایش  در  که  آنگونه  ابراهیم  زندگی 

بیاندازیم. 

ابراهیم

قرار  پیدایش  کتاب  از ساختار وسیع  کدام قسمت  در  ابراهیم  زندگی  دیدیم  که  حال 
ابراهیم در پیدایش ۱۱: ۱۰  گرفته، بهتر است به موضوع بعدی  یعنی ساختار زندگی 
این  به  از دو منظر مختلف  ابراهیم  زندگی  بررسی ساختار  برای  بپردازیم.   ۱۸  :25 تا 
باب ها می نگریم: از یک سو، بخش ها یا رویدادهای اصلی زندگی ابراهیم را به سادگی 
شناسایی می کنیم و از سوی دیگر بررسی می کنیم که این بخش هاِی متفاوت چگونه 
به  اول  بیایید  شده اند.  چیده   آمده  پیدایش  کتاب  در  ابراهیم  از  که  حالی  شرح  در 

بپردازیم. ابراهیم  زندگی  اصلی  رویدادهای  یا  بخش ها 

ابراهیم را در هفده قسمت یا بخش اصلی نوشت: موسی زندگی 

خانوادة  میراث  که  شجره نامه ای  ۱۰-  26(؛   :۱۱ )در  ابراهیم  محبوب  خاندان  ابتدا   .۱
ابراهیم را شرح می دهد.

2. این چند سطر با داستان از دست دادن پدر ابراهیم ادامه می یابد )در ۱۱: 2۷- 32( 
ابراهیم همراه پدر خود تارح را شرح می دهد.  و دومین شجره نامه ای که سفر 

ابراهیم و  از  اولین دعوت خدا  ۱- 9(؛ داستان   :۱2 به کنعان )در  ابراهیم  3. مهاجرت 
سفر او به سرزمین وعده. 

اقامت کرد و  ابراهیم در مصر  ابراهیم از مصر )در ۱2: ۱۰- 2۰(؛ زمانی که  4. رهایی 
خدا او را رهانید. 

5. کشمکش ابراهیم با لوط )در ۱3:  ۱- ۱۸(؛ داستان نزاع بین مردان ابراهیم و مردان 
لوط. 

پادشاهانی  ابراهیم به جنگ  ۱- 24(؛ زمانی که   :۱4 ابراهیم )در  6. نجات لوط توسط 
رفت که لوط را دستگیر کرده بودند. 

ابراهیم  به  که  خدا  عهد  داستان  ۱-2۰(؛   :۱5 )در  ابراهیم  با  خدا  وعده های  عهد   .۷
ابدی خواهد داشت.  اطمینان داد که ذریتی کثیر و ملکی 

کنیز  از  ابراهیم  که  زمانی  ۱-۱6(؛   :۱6 )در  هاجر  با  رابطه  در  ابراهیم  شکست   .۸
نام اسمائیل شد.  به  25سارای، هاجر، صاحب پسری 
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به  وفاداری  داستان عهد خدا که ضرورت  ۱-2۷(؛   :۱۷ )در  ابراهیم  ملزوماِت عهد   .9
فرامین خدا را به او یادآوری کرد. 

نابودی سدوم و عموره و نجات  تا ۱9: 3۸(؛ داستان   ۱ ۱۰. سدوم و عموره )در ۱۸: 
لوط از آن نابودی. 

ابی ملک  برای  ابراهیم  زمانی که  ۱-۱۸(؛   :2۰ )در  ابی ملک  برای  ابراهیم  ۱۱. شفاعت 
کرد.  دعا  فلسطینی 

۱2. اسمائیل و اسحاق پسران ابراهیم )در 2۱: ۱-2۱(؛ داستان تولد اسحاق و راندن 
ابراهیم.  خانوادة  از  اسمائیل 

۱3. معاهدة بین ابراهیم و ابی ملک )در 2۱: 22-34(؛ زمانی که ابراهیم بر سر حق و 
حقوق زمین و آب با ابی ملک توافق کرد.

ابراهیم  از  خدا  آن  در  که  مشهوری  واقعۀ  ۱-24(؛   :22 )در  ابراهیم  امتحان   .۱4
تا پسرش اسحاق را قربانی کند.  خواست 

و  سارای  مرگ  داستان  ۱-2۰(؛   :23 )در  ابراهیم  برای  خاکسپاری  زمینی جهت   .۱5
تدفین. برای  محلی  خرید 

۱6. زنی برای اسحاق پسر ابراهیم )در 24: ۱-6۷(؛ زمانی که رفقه زن اسحاق شد.
۱۷. و باالخره مرگ و وارث ابراهیم )در 25: ۱-۱۸(؛ بخش پایانی داستان ابراهیم با 

مرگ ابراهیم و سبقۀ ذریت او.

همانطور که می بینیم، داستان زندگی ابراهیم به ترتیب وقایعی که در زندگی او روی 
قیومیت  و  نظارت  تحِت  جواِن  نسبتا  ابراهیمی   از  داستان ها  می شود.  دنبال  می دهند 
گهگاه  می پذیرند.  پایان  او  مرگ  و  پیری  دوران  داستان  با  و  می شوند  شروع  پدر 
دارند.  وجود  ابراهیم  زندگی  مختلف  رویدادهای  در  غیرمستقیمی  اشارات  و  تلمیحات 
اما در مقایسه با قسمت-های دیگر عهد عتیق، داستان زندگی ابراهیم از هفده قسمت 
از  گزارشی  تا  دارد  نظر  در  قسمت ها  این  از  کدام  هر  یافته اند.  تشکیل  مستقل  نسبتا 
اسرائیلی  به خوانندگان  و درس های مشخصی  دهد  به دست  را  ابراهیم  زندگی  وقایع 
وعده  به سرزمین  از مصر  را  آنها  کند. همانطور که موسی  روزگاِر موسی عرضه  اولیۀ 
هدایت می کرد، هر کدام از این داستان ها حرف های بسیاری برای زندگی آنها داشت؛ 

به همین ترتیب نیز حرف ها و درس های زیادی برای زندگی امروز ما دارد.
ببینیم  که  ایستادیم  موضعی  در  حاال  ابراهیم،  زندگی  اصلی  وقایع  شناخت  از  پس 
و  یکدست  ابراهیم  داستان  چگونه  می شوند؟  مربوط  هم  به  چگونه  بخش ها  این 
ساده تر  بخواهیم  اگر  می دهد؟  سازمان  را  وقایع  این  منطقی  چه  است؟  یکپارچه 
بگوییم، رویدادهای زندگی ابراهیم حول محور موضوعات خاصی قرار می گیرند و این 

را شکل می دهند. متقارن  و  پنج مرحلۀ هم تراز  دسته بندی ها 
با  را داشت،  انتظارش  پاتریارک  اول، همانطور که ممکن است در آغاز زندگی  مرحلۀ 
این بخش  با خدا شروع می شود.  او  اولیۀ  تجارب  و  ابراهیم  پیشینۀ  از  گزارش موسی 
است.  کنعان  به  او  مهاجرت  و  پدرش  دادن  دست  از  ابراهیم،  محبوب  خاندان  شامِل 
اولین مهاجرتش به سرزمین وعده،  ابراهیم و  با تمرکز بر سابقۀ خانوادگی  این باب ها 

چگونگی ورود ابراهیم به رابطۀ خاص او با خدا را شرح می دهند. 
مردمان  یا  قوم ها  دیگر  با  او  اولیۀ  روابط  ابراهیم،  زندگی  رویدادهای  از  بخش  دومین 
از  او  رهایی  شامل  قسمت  این  می دهد.  قرار  توجه  مورد   24  :۱4 تا   ۱۰  :۱2 در  را 
ساختار  هم  با  رویداد  سه  این  است.  لوط  دادن  نجات  و  لوط  با  او  کشمکش  مصر، 
چند  نمایندگان  با  ابراهیم  واکنش های  و  برخوردها  اصل  در  چون  دارند  یکپارچه ای 
فرعون  با  اساسا  ابراهیم  باب ها  این  قرار می دهد. در  توجه  را مورد  گروه قومی دیگر 
ملکیصدق  و  سدوم  پادشاه  همان  یعنی  متجاوز  پادشاهان  لوط،  برادرزاده اش  مصر،  26
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رویاروست.   سالیم،  پادشاه 

سومین و اصلی ترین بخش از زندگی ابراهیم، بر عهد ابراهیم با خدا در ۱5: ۱ تا ۱۷: 
2۷ تمرکز می کند. این قسمت از زندگی پاتریارک شامل سه واقعه است: عهد خدا با 

ابراهیم.  با هاجر و ملزومات عهِد  رابطه  ابراهیم در  ابراهیم، شکست 
چهارمین بخش که در ۱۸: ۱ تا 2۱: 34 آمده است به روابط بعدی ابراهیم با سایرین 
و  مردمان  سایر  با  ابراهیم  تعامِل  چون  یکپارچه اند  اصل  در  باب ها  این  می پردازد. 
قوم ها را مورد توجه قرار می دهد. در این باب ها ارتباط ابراهیم با سدوم و عموره شرح 
و  اسحاق  و  اسمائیل  با  او  رابطۀ  ابی ملک،  برای  ابراهیم  داده می شود. همچنین دعای 
برخورد  و  رفتار  چگونگی  پیشتر  رویداد  چهار  این  شاهدیم.  را  ابی ملک  با  معاهده اش 
و  عموره  و  سدوم  مردم  با  ابراهیم  رابطۀ  نیز  و  خانواده اش  و  لوط  به  نسبت  ابراهیم 

می کشد.  تصویر  به  را  فلسطینی  ابی ملک 
به   ۱۸  :25 تا   ۱  :22 در  پاتریارک  زندگی  از  آخرین بخش  و  پنجمین  انتظار،  مطابق 
او  مرگ  و  ذریت  خصوص  به  ابراهیم،  زندگی  پایانی  سال های  به  مربوط  موضوعات 
خرید  است.  کرده  ثبت  را  خدا  جانب  از  ابراهیم  آزمایش  نوع  قسمت  این  می پردازد. 
ابراهیم، داستان یافتن همسری برای پسرش اسحاق و نیز  زمینی برای تدفین توسط 
پسرش  و  سارای  ابراهیم  همسر  ها  باب  این  است.  آمده  بخش  این  در  ابراهیم  مرگ 
و  زنان  سایر  از  بیشتر  را  آنان  ابراهیم  چگونه  اینکه  و  ابراهیم(  بر حق  )وارث  اسحاق 

پسرانش مورد احترام و حرمت قرار می داد را در کانون توجه قرار می دهد. 
بار  اولین  برای  مردم  وقتی  هستند،  مستقل  نسبتا  ابراهیم  زندگی  وقایع  که  آنجا  از 
یک  از  هدفی  هیچ  بی   می کنند  احساس  اغلب  می خوانند،  را  ابراهیم  زندگی  داستان 
انگار  ابراهیم را طوری می خوانند که  آنها داستان  به واقعۀ دیگر پیش می روند.  واقعه 
اما  باشد.  نوشته  دیگر  واقعۀ  از  برنامه ریزی  و  قبلی  فکر  بدون  را  واقعه  این  موسی 
یا  دسته  اساس  بر  واقع  در  ابراهیم  زندگی  داستان های  اولیه،  برداشت  این  برخالف 
شده اند.  دسته بندی  و  مدون  می کنند،  مطرح  را  خاصی  موضوع  که  وقایع  از  گروهی 
رئوس مطالب پنج مرحله ای سادة ما نشان می دهد که موسی دربارة آنچه می خواسته 
برنامه ریزی کرده است. در مقیاس بزرگ، نوشته های  از پیش  ابراهیم بگوید  در مورد 
هر  می گیرد.  خود  به  منظمی  دراماتیک  و  داستانی  شکل  ابراهیم  زندگی  به  مربوط 

قسمت هم سنگ و هم  تراز با بخشی دیگری از داستان درام  است.  
و  ابراهیم  خانوادگی  پیشینۀ  بر  توجه  بیشتر  که  می بینیم   ،9  :۱2 تا   ۱۰  :۱۱ در 
در  اولیه،  توجه  این  با  متقابل  مقایسۀ  در  است.  متمرکز  خدا  با  تجربیاتش  نخستین 
ابراهیم و ذریت او به عنوان بخش پایانی این  ۱ تا 25: ۱۸ روزهای آخر زندگی   :22

مجموعه وقایع مورد توجه واقع شده است. 
ابراهیم  تعامل  وقایعی است که عمدتا  ابراهیم شامل  این، بخش دوم زندگی  بر  عالوه 
ابراهیم، به صورت تناسبی  با اقوام و ملل دیگر را شرح می دهد. بخش چهارم زندگی 
تمرکزی  شده،  پرداخته  آن  به  دوم  بخش  در  که  موضوعاتی  به  مراجعه  با  چرخشی، 

با سایرین دارد.  ابراهیم  از رفتار  بیشتر  بر مثال هایی  دوباره 
طور  به  که  دارند  وجود  کلیدی  باب  سه  ابراهیم،  زندگی  میانی  بخش  در  نهایت  در 
خاص بر عهد ابراهیم با خدا تمرکز می کنند. این باب ها هستۀ مرکزی زندگی ابراهیم 
را شکل می دهند و رابطۀ بنیادی و پویای ابراهیم و ذریتش را با خدا شرح می دهند. 
خود  از  وقایع  بیان  در  دقت،  با  موسی  که  می دهند  نشان  باب ها  این  ساختاری  قالب 
تا  ساخته  اسرائیل  پاتریارک  نخستین  از  ادبی  تصویری  او  است.  داده  نشان  مهارت 
توجه را به جوانب خاصی از زندگی او بکشاند، یعنی انتخاب ابراهیم و وارث بر حق او 
برای برکت دادن به آنها، رفتار و تعامل اولیه و ثانویۀ ابراهیم و رابطۀ عهدی ابراهیم 
نیازهای  تا  برنامه ریزی شده بود  ادبی  این تمرکز  2۷با خدا. و همانطور که خواهیم دید، 
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مخاطب  را  نوشت  برای شان  را  داستان ها  این  بار  اولین  برای  موسی  که  اسرائیلیانی 
به  را  آنها  موسی  که  زمانی  چگونه  داد  یاد  اسرائیلی ها  به  ابراهیم  زندگی  دهد.  قرار 
از  بخش  این  به  هرچه  و  بگذارند  ابراهیم  پای  پا جای  می کرد  هدایت  وعده  سرزمین 
مشاهده  بارها  و  بارها  را  تعمدی  برنامه ریزی  این  اهمیت  می شویم  نزدیک تر  پیدایش 

کرد. خواهیم 
در  درس مان  دوم  موضوع  به  باید  ابراهیم،  زندگی  ادبی  ساختار  طرح  به  پی بردن  با 
 :۱۱ پیدایش  اصلی  مضامین  یعنی  بپردازیم  ابراهیم  زندگی  مضمون  و  ساختار  مورد 
دارد،  وجود  باب ها  این  محتوای  شرح  برای  زیادی  روش های  گرچه   .۱۸  :25 تا   ۱۰
این  بارز  موضوعات  با  تقریبا  کردیم  پیشنهاد  ما  که  مطالبی  رئوس  که  دید  خواهیم 

باب ها همخوانی دارند. )دنبالۀ درس در شمارة ۸۱ مجلۀ شبان(

برای  چاپ  حق  است.  شده  گرفته  سوم  هزارة  سازمان  دروس  مجموعۀ  از  درس  این 
زیر  آدرس  به  می توانید  به  دروس  این  کل  دریافت  است. جهت  محفوظ  سازمان  این 

کنید: مراجعه 
Farsi.thirdmill.org

2۸
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نان روزانــه ما
رازگاهان شماره ۷

order@judeproject.org
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ماجراهایکشيشطّناز

معرفی گونه کشیش طّناز
نه، اشتباه نخواندید! کشیِش طّناز! البته خدا رو شکر اِعراب رسم الخط عربی به داد ما رسید 
این عبارت دو وجه می داشت: )۱(  البته خود  وگرنه اشتباهی می خواندید کشیش طّناز. 
کشیش طّناز در وجه خانم کشیش با اسم طّناز که این در قاموس االهیاتی و سواد ناچیز 
نگارنده نمی گنجد؛ )2( کشیش طّناز در وجه آقای کشیش با اسم خانوادگی طّناز که این 
خودش جای بحث بسیار دارد. به هر روی، هر طور که بخوانید، طّناز در خود بالقوه بسیار 
معنی دارد که بدین شرح می آید که از سه بزرگوار به نام های دهخدا، معین و عمید مدد 

جستیم: 
نکنید!  اشتباه  دارنده«؛  بسیار »فسوس  به معنی  به قول دهخدا  طّناز در معنای نخست: 
فسوس به معنی افسوس نیست بلکه به معنای افسونگری است به قول خودمانی، کسی 

است که بسیار سخن به رموز می گوید. 
کاربرد شبانی معنای نخست: فکر کنید که کشیش طّناز نباشد، چگونه می تواند از پس 
جماعت ایرانی برآید! به تعبیری، کشیش بسیار سخن می گوید، این درست! در ضمن، به 
رموز می گوید یعنی حرف  را باید بپیچاند و رمزگونه بگوید که مدتی سپری شود که یکی 
از مشایخ بعد از سه ماه متوجه موضوع شود و اینجاست که کار از کار گذشته و نمی شود 
کاری کرد یا به یکی از اعضای کلیسا که قصد ازدواج دارد، آنگونه رمزآلود بگوید که بیچاره 
چند ماه دیگر برای یافتن »ارادة خدا« در باب انتخاب زوج مناسب عالوه بر دعا به روزه نیز 

متوسل شود. با این حساب، طّنازی مشخصۀ زیاد کم کاربردی هم نیست!
طّناز در معنای ثانی: به قول فرهنگ معین به معنای »شوخ«. به این معنی که کشیش طّناز 

کشیش شوخ و طنزگویی است. 
کاربرد شبانی معنی ثانی: فکر اینکه کشیش در وعظ روز یکشنبه، که خود تفسیر و مقال 
دیگری می طلبد، شوخ و بزله گو نباشد. 4۰ دقیقه پرستش گرم و پرحرارت و بعد یک ساعت 
وعظ خشک و بی مرارت. پس بر همۀ ما کشیشان واجب است کمی بزله گو و شیرین سخن 

باشیم که خواب از سر عده ای سر موعظه بپرد! 
3۰
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طّناز در معنای سوم: به قول فرهنگ عمید به معنای »زیبا«. البته معانی دیگری از جمله 

»پرکرشمه«، »فریبنده«، و »دلفریب« هم آمده که ما به همان »زیبا« بسنده می کنیم.
کاربرد شبانی: به طور خالصه اینکه کشیِش عزیز، تناسب رنگ کت   و شلوار و کراوات مهم 
است. این وجه زیبایی شناسی قضیه از دید ما جماعت کلیسایی است چون ما نه فقط به 
ما  انگار  البته  داریم.  کار  به دکمۀ سردست شما هم  بلکه  دلربای شما  و  موعظۀ شیرین 

جماعت به همه چیز کشیش بدبخت کار داریم. 
وصیت نامه: اگر این نوشته به اندازة کافی طّناز نبود، به بزرگواری خودتان ببخشید. اگر به 
کشیش طّناز از هر وجه و صورتی برخورد، نگرانی خاصی نیست چون معموالً کشیشان 
در  برنخورد،  هم  اگر  نمی شوند.  ناراحت  سادگی ها  این  به  که  دارند  کلفتی  پوست  طّناز 

اشتراک گذاشتن این نوشته با سایر کشیشان و اعضای کلیسای خود دریغ نفرمایید.
در ضمن یادم رفت خودم را معرفی کنم: ارادتمند شما، کشیش طّناز
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کتــاب  دارد  درنظــر  تعلیــم  موسســه 
»خالصــة االهیــات مســیحی« اثــر لوئیــس 
ــار  ــگان در اختی ــور رای ــه ط ــوف را ب برک
ــت  ــت دریاف ــد.   جه ــرار ده ــاها ق کلیس

ــد. ــاس بگیری ــر تم ــا آدرس زی ــاب ب کت

order@judeproject.org
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MISSION STATEMENT

 SHABAN magazine provides essential support for churches, missionaries, and pastors who
work to advance the Gospel among Farsi speakers all around the world

DEDICATION

This edition of SHABAN is dedicated to the memorey of Rev. Mehdi Abhari

VISION STATEMENT

 SHABAN builds a community of Christian ministers by nurturing their spiritual needs and
       enabling them to become mature leaders for the Kingdom and advancement of the Gospel

CONTRIBUTORS

Founder: Rev. Ashton R. Stewart
Design and Layout: Rokhsana Boroun

Contributors: John McArthur, Richard Pratt, Rev. Ashton R. Stewart and Rev. Tanaz

HOW TO FIND US

www.judeproject.org
www.talimministries.org
order@judeproject.org
Instagram & Twitter: jampublishers

HOW TO HELP US
 Make your Checks to The Jude Project

The Jude Project
P.O Box 532

Ashburn, VA 20146
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