
Shaban          Magazine

شماره 84 ، کریسمس 2019
مجله خدمتگزاران انجیل

پروندة 84: یونس 
آیا خدمت شما خسته تان کرده است؟

طناز: کشیشان و دنیای ایمیل

 84
ره 

شما



Shaban          Magazine

شمارۀ 84 - کریسمس 2019
مجلۀ خدمتگزاران انجیل



شبان
مجلة خدمتگزاران انجیل

شمارۀ 84 - کریسمس 2019

باور ما
هدف مجلة شبان اين است که با فراهم آوردن منابع الزم االهياتي و کاربردي، 
کليساها، مبشرين و شبانان کوشا در امر گسترش انجيل در ميان فارسي زبانان 

سراسر دنيا را تجهيز کند. 

رویای ما
رويای مجلة شبان اين است که راهبران قوم خدا، مردانی مجهز به کالم خدا و 
اصول شبانی باشند و در اين راه، می کوشد تا با تغذية نيازهای روحانی خدمتگزاران 
انجيل، به آنان کمک کند تا به راهبرانی بالغ برای ملکوت خدا و گسترش انجيل 

تبديل شوند. 

تقدیم
به  به پاس سال ها خدمت در کليسای پرزبيتری تبريز،  اين شماره از شبان را 

کشيش دکتر گلن کنخت و همسرش بتی تقديم می کنيم.

دست اندرکاران
بنيانگذار: کشيش تت استيوارت

طراحی و صفحه آرايی: نينت شاهورديان
نويسندگان اين شماره: تت استيوارت، جان مک آرتور، ريچارد پرت، را مک الفلين، 

ژوزف نلی، کشيش طناز



راه های تماس با شبان:

www.JudeProject.org
www.TalimMinistries.org

order@judeproject.org

لطفا هدايای مالی خود را در وجه جود پراجکت به آدرس زير ارسال کنيد:

The Jude Project
P O Box 532

Ashburn, VA 20146
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يونس روايت سرراست و شناخته شده ای برای همه است - نبی خدا که از دعوت 
خدا سر باز زده، به دام ماهی عظيم الجثه ای می افتد؛ سرانجام به شهِر خواندگی خود، 
نينوا، رفته و پيام خدا را به اهالی آن می رساند. در نتيجه مردم نجات می يابند و 
دست آخر داستان با درس فيض خدا به پايان می رسد. البته داستان با همة شهرت 
و روايت يک خطی آن، زيبا و دل انگيز است. دل خدا به حال يک شهر می سوزد 
)فيض خدا( و نبی را می فرستد )خواندگی نبی( تا مردم شهر را به توبه بکشاند. 
در اين ميان خود نبی درس توجه به خواندگی را ياد می گيرد و به خاطر نااطاعتی 

یونس و شبانان فارسی زبان

سخن اول 
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متنبه شده و در انتها دوباره درس فيض خدا را از نو می آموزد و باز می شناسد. اما 
در اين شماره از شبان، ما به چند نکته می پردازيم که شايد با نگاهی متفاوت برای 
شبانان، اهميت پيام يونس را برای همة ما شبانان و خدمتگزاران انجيل دو چندان 

می کند. اين نکات را در موارد زير به اجمال آورده ايم:

درس اول: شهر خود را بشناسید و پیدا کنید. 
خدا در روايت يونس او را به خدمت شهر می خواند. لزوما خطاب خدا به يونس 
به فرد يا گروه خاصی معدود نمی شود. خدا در صدد نجات يک شهر است. شهر 
از نگاه نشانه شناسانة آن مجموعه ای است که افکار، عقايد، جهان بينی، و آداب و 
رسوم گروه بزرگی را شامل می شود که يک کل را شکل می دهند. در اينجا نينوا 
نمايانگر همة عناصر مرتبط به شهر است. عناصری که بسيار گسترده و پيچيده 
هستند. و از داستان چنين بر می آيد که هدف خدا شهر نينواست. اهميت شهرها 
هم به همين است که نشانگرهای فرهنگی را با خود به يدک می کشند و از اين 
جهت در فضای اجتماعی، گروه شهری از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. 
و اينکه خدا يک شهر را برای يونس نبی انتخاب می کند، خود موضوعی است 
که می تواند برای شبانان قابل توجه باشد. از اين رهگذر، به نظر مهم می نمايد که 
شبانان برای کارايی در خدمت انجيل، بايد شهر خود را بشناسند. از خدا بخواهند 
تا شهر و گروه هدف و خواندگی آنها را برای شان روشن و مشخص کند. شناخت 
شبان از شهِر خواندگی و آشنايی با چند و چون و ويژگی های شهر مورد خدمت و 
نيازهای آنان، بی شک خدمت را موثرتر و هدف را واضح تر می کند. در اين راستا 
پاسخ به سواالتی از قبيل اينکه شهر من کجاست و خواندگی من با چه گروه و 
قومی است می تواند بسيار راهگشا باشد. اينکه بتوانيد بر شهر خود تمرکز کنيد، 
برای يک شهر خاص دعا کنيد و دليل اهميت خواندگی شهر خود را برای خدا 
درک کنيد، قطعا می تواند تاثير به سزايی بر نوع و عملکرد خدمتی شما بگذارد.   



درس دوم: خدمت در شهر آسان نیست. 
خدمت انجيل ساده و بدون مرارت نيست. شهر پيچيده است و فرهنگی تنيده و 
چند وجهی دارد. شهر در روايت يونس حتی تداعی گر ترس او از شهر نيز هست 
)فرار يونس(. اما با همة پيچيدگی های شهری، شهر شما را به چالش و شهرآوردی 
می برد که مسير خدمت را در عين حال پرماجرا و جذاب می کند. در اين ميان بايد 
اين نکته را در ذهن داشت که وقتی خدا شما را برای شهری خوانده، ابزار را نيز 
برای شما فراهم می کند. اتفاقا در روايت يونس ترس يونس نه از عدم شناخت، 
بلکه از شناخت قبلی از شهر بود. يونس به مردم نينوا عالقه ای نداشت چون به 
آنان نسبت  احتمال بسيار قوی آشوريان را می شناخت و دشمنی و خصومت 
به اسرائيل را از پيش می دانست و شخصا آن را لمس کرده بود. در اين ميان، 
يادآوری اين نکته مهم است که چالش، راه را برای يادگيری و شناخت بيشتر 

خواندگی باز می کند. 

درس سوم: در شهر فرصت اتالف وقت نیست.
با اين اوصاف و پيچيدگی ها، شهر محل کار و عمل است. پيچيدگی شهری و 
فرهنگ پراکنده، دسته ها و آدم های متفاوت و در نتيجه گروه های مختلف را پيش 
روی شبان می گذارد. نيازها با باال رفتن جمعيت هدف و فرهنگ گسترده بيشتر 
و سترگ تر می شود. از اين رو، داستان يونس يادآور اين امر نيز هست که خدا 
در نجات شهر نينوا تعجيل و اضطرار را در داستان يونس گنجانيده است - همين 
که يونس سهم خود را درک و به آن عمل، و در نتيجه شهر نجات پيدا کرد. تعلل 
در کار خدا به هر دليلی می تواند فاجعه بار باشد. مهم آن است که سهم خود را در 

اين پيچيدگی بيابيم و فورا بدان عمل کنيم. 
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درس چهارم: همیشه آمادة یادگیری باشید.
اگر فکر می کنيد رسالت شما تمام شده و کار خود را به سرانجام رسانديد، به ياد 
داشته باشيد که يونس زير درخت درس اهميت فيض خدا را دوباره آموخت. شهر 
محل تجربه اندوزی است. شايد شما هم بخواهيد مثل يونس از کنجی دورتر به 
شهر خود نگاه کنيد؛ به گذشته نگاهی بيندازيد و خود را ارزيابی کنيد. اهميت اين 
کار در اين است که قطعا درس تازه ای برای شما خواهد داشت. فراموش نکنيم 
که ما همه چيز را نمی دانيم و قطعا چيزی هست که قرار است خدا آن را به ما 
بياموزد. شايد بايد کس ديگری را برای خدمت شهر تربيت کنيد يا شايد تجارب 
خود را بنويسيد و با ديگران در ميان بگذاريد. هر چه می کنيد بايد به ياد داشته 
باشيد که شهر ما هر جا که باشد، خدا هميشه در کنار ماست و فيض او برای ما 

کافی است. 

سخن آخر
روايت يونس قطعا با عالقة خاص خدا به قوم پرتمرد )فيض( و دعوت از يونس 
برای نبوت آغاز شد و با بازآفرينی روايت فيض به يونس )باب 4( زير ساية 
بوتة بيرون شهر به پايان رسيد. در هر شهری که باشيد و به هر خدمتی که خوانده 
شده ايد، به خاطر داشته باشيد که علت خدمت شبانی شما به خاطر فيض خدا 
نسبت به انسان شکل گرفته و از فيض نشئت می گيرد. در پايان کار نيز بايد 
به ياد داشته باشيد هر درسی که قرار است خدا به ما يادآوری کند نه به خاطر 

برازندگی و لياقت ما بلکه به خاطر فيض خداست.



انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



بررسی اجمالی کتاب یونس

دکتر ریچارد پرت

نويسنده: ناشناس
هدف: برای تشويق اسرائيليان به پذيرش دعوت خدا برای بسط رحمت او به همة امت ها.

تاريخ: 75۰-613 ق.م.
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حقایق کلیدی:
*  خدا قوم خود را دعوت می کند تا اقوام ديگر را به توبه بخوانند.

*  اگر قوم خدا از بسط رحمت او به اقوام ديگر سر باز بزنند، گرفتار نارضايتی 
االهی خواهند شد.

*  خدا عادالنه از نشان دادن رحمت به غيريهوديان توبه کار، خشنود می شود.

نویسنده:
نام  »انبيای کوچک«،  کتاِب  پنجمين  اين  است.  ناشناس  اين روايت  نويسندة 
خود را از شخصيت اصلی اش، يعنی يونس، پسر امتای گرفته است )يونس 1: 
1(. دربارة امتای هيچ اطالعی موجود نيست. به جز در اين کتاب، فقط در دوم 
پادشاهان از يونس، به عنوان نبی ای نام برده شده که در دورة حکومت يربعام 
دوم )7۸6-746 ق.م.( برکت خدا را به پادشاهی شمالی اعالم کرد. يربعام دوم 
قلمرو پادشاهی اش را »موافق کالمی که يهوه، خدای اسرائيل، به واسطة بندة خود 
يونس بن امتای نبی که از جت حافر بود، گفته بود« تا آن سوی سوريه گسترش 

داد )دوم پادشاهان 14: 25(.

زمان و مکان نگارش:
براساس دوم پادشاهان 14: 25، رويدادهای ثبت شده در کتاب يونس بايد به 
قرن هشتم قبل از ميالد مربوط باشند. با اين وجود، تعيين دقيق تاريخ نگارش 
کتاب دشوار است. زمان نگارش کتاب به تاريخ های متفاوتی بين قرن هشتم تا 
اواخر قرن سوم قبل از ميالد نسبت داده شده است. تاکيد آن بر بازديد يونس از 
نينوا مخصوصا برای اسرائيليان که متحمل خرابی سامره به دست نينوا، پايتخت 
نظر  به  بعيد  از آن،  بود. گذشته  تلخ  آشور در 722-721 ق.م.، شدند، بسيار 
می رسد که نويسنده پس از غلبة بابليان بر شهر سامره در 612 ق.م تا اين اندازه 
بر رحمت خدا نسبت به نينوا تاکيد کند. بنابراين به احتمال قوی تر، کتاب در 
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همان دوران پادشاهی يربعام دوم )7۸6-746 ق.م( و نهايتا تا قبل از شکست به 
دست نينوا در 612 ق.م. نوشته شده است.

يونس  داستان  برای  را  زمينه  ق.م(   746-7۸6( دوم  يربعام  سلطنت  دوران 
فراهم می کند. اين پادشاه يکی از رهبران نظامی قدرتمند تاريخ اسرائيل بود. 
طبق دوم پادشاهان 14: 25-2۸، يونس با پيشگويی برکت يافتن پادشاهی 
باز  و  و حمات  دمشق  تا  اسرائيل  قلمرو  پيشگويی گسترش  ويژه  به  يربعام، 
پس گيری حدود شمالی اسرائيل در روزگار سليمان )اول پادشاهان ۸: 65(، از 
حکومت وی پشتيبانی می کرد. روشن است که دوران سلطنت يربعام، در کنار 
پادشاه )742-7۸3 ق.م(، طليعه ای  يعنی عزيای  يهودا  همتای معاصرش در 
از صلح و آبادانی چشمگيری را به همراه داشت. کشور اسرائيل از گسترش 
جمعيت و قلمرو، رشد تجاری و شکوفايی فعاليت های صنعتی برخوردار بود. 
از تمام ظواهر امر چنين بر می آيد که آن ملت از برکت االهی بهره می بردند. 

آينده روشن به نظر می رسيد.
با اين حال، هوشع و عاموس نبی در همان دوره اعالم می کردند که پادشاهی 
اسرائيل در وضعيت فروپاشی اجتماعی، اخالقی و مذهبی قرار دارد. پيام های آنان 
تا حدودی شامل محکوميت، اعالم جرم و داوری به خاطر تلفيق با اديان ديگر و 
بی عدالتی اجتماعی می شد )هوشع 1: 2-۸؛ 2: 1-13؛ 4: 1-5: 14؛ 6: 1-6؛ 
7:11-16؛ ۸: 1-۹: 17؛ 11: 1-12؛ 12: 1-۸؛ عاموس 2:  6 -16؛ 3: ۹-15؛ 

5: 21-27؛ 7: 17-7(.
در اين زمينة تاريخی، يونس در برابر خواندگی از سوی خدا برای رفتن به نينوا 
مقاومت کرد. او پس از تجربة داوری خدا با اکراه اطاعت کرد و سرانجام به ديدگاه 
خدا در مورد ارزش مردم نينوا پی برد. خدای اسرائيل قصد داشت پادشاهی اش 
را بين همة امت ها منتشر کند. اما با توجه به رابطة بی همتای خداوند و قوم تحت 
عهد او، يونس و بسياری از هموطنان او به شدت گرفتار ملی گرايی و تعصبات 

قومی شده بودند که ايشان را نسبت به هدف برگزيدگی اسرائيل کور می کرد.



۸

خدا به واسطة يونس، برکت پيروزی نظامی در باز پس گيری بخش های از دست 
به يربعام  از جمله سوريه )دوم پادشاهان 14: 25-2۸( را  رفتة قلمرو االهی، 
ارزانی داشت. اما رويدادهای ثبت شده در اين کتاب نشان می   دهد که يونس نيز 
درس هايی از اهميت توبه از نااطاعتی اش و همچنين بسط رحمت خدا به ملت های 
ديگر آموخت. خوانندگان اين روايت بايد از تجربة يونس درس می گرفتند تا از 
نااطاعتی خود توبه کنند و در رساندن برکات االهی به همة ملت ها دست ياری 

دهند )پيدايش 12: 3(.

هدف و تمایزات:
عالوه بر اينکه اين کتاب تعليم می دهد رحمت و محبت خدا جنبه های جهانی 
دارند، موضوع حاکميت مطلق جهانی خدا را نيز حفظ، و خدا را به عنوان خالق 
جهان معرفی می کند: »يهوه خدای آسمان که دريا و خشکی را آفريده است« 
)يونس 1: ۹(. جهان آفرينش مطيعانه به هر فرمان او پاسخ می دهد )يونس 1: 
4، 15، 17؛ 2: 1۰؛ 4: 6-۸(، درست همانطور که آشوريان روزگاِر اشعيا انجام 
دادند )اشعيا 1۰: 5-6، 12(. کتاب يونس بر قدرت جهانی و سلطة حاکميت 

مطلق خدا بر بشريت و طبيعت، و همچنين بر مرگ و زندگی تاکيد دارد. 
چهار راهبرد بنيادی برای تفسير کتاب مطرح شده است: حکايت نمادين، ميدَرش، 
َمَثل، و روايت تاريخی. حکايت نمادين روشی است که به وسيلة آفرينش يک 
قطعة ادبی يا تفسيری، اليه های مختلف معنا و مفهوم متن را ارائه می دهد. متن 
کتاب يونس فاقد نشانه های نوعی است که نياز به درک نمادين داشته باشد - 

زيرا متن آن به شکل يک روايت تاريخی ارائه می شود.
ميدَرش نوعی تفسير کالم خداست که اساسا ماهيت تشريحی دارد. کاربرد عملی 
مانند خروج 34:  متونی  برای  تفسيری  عنوان  به  را  اين کتاب  يونس،  در  آن 
6-7 قلمداد می کند )يونس 4:2( - تفسيری که در آن وقايع مورد نظر الزاما 
تاريخی نيستند. چنين رويکردی در راستای دفاعيات موثق مربوط به تاريخی 
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بودن کتاب، و از آن جمله گواهی شخص مسيح، قرار نمی گيرد )متی 12: 3۹-
42؛ لوقا 11: 32-2۹(.

شايد تفسير کتاب يونس به عنوان يک َمَثل، متداول ترين رويکرد تفسيری باشد. 
مثل عبارت از يک ضرب المثل يا طنز تشبيهی مشروح تر، و يا يک داستان کوتاه 
ساختگی است که حقايق اخالقی، دينی يا روحانی را به تصوير می کشد. اين 
تصوير کلی را به بهترين شکل ممکن می توان در تعاليم عيسی مشاهده کرد )مثال: 
متی 13: 45-46؛ لوقا 1۰: 2۹-37؛ 15: 11-32(. دوم سموئيل باب 11 نمونة 
خوبی از يک مثل در عهد عتيق است. در اين ديدگاه، روايت مورد نظر به عنوان 
يک داستان اخالقی با هدفی تعليمی در نظر گرفته می شود. مخالفت هايی که با 
تفسير اين متن به عنوان مثل می شود، به طور مثال عبارتند از پيچيدگی غيرعادی 
و طوالنی بودن داستان، و همچنين هويت شخصيت اصلی آن )يونس( به عنوان 
يک چهرة واقعی تاريخی )دوم پادشاهان 14: 25(. مهم تر از همه، اين نوع تفسير 

برخالف گواهی عهد جديد، گرايش به سلب مبنای تاريخی کتاب دارد.
علی رغم عناصر غيرمترقبه و حيرت انگيز اين اثر، بايد آن را به عنوان روايتی 
تاريخی )نبوتی( بپذيريم. داستان حول محور يک چهرة خاص تاريخی می گردد و 
به عنوان روايتی موثق از مجموعه رويدادهای واقعی ارائه می شود. بر اساس سنت 
يهود اين روايت، سرگذشتی تاريخی است و استنادات مسيح به آن )متی 12: 
3۹-42؛ لوقا 11: 2۹-32( اعتبار بيشتری به تاريخی بودنش می بخشد. با اين 
وجود، مانند همة روايات تاريخی ديگِر کالم خدا، اين کتاب با هدفی بزرگتر از 
حفظ و نگهداری سادة اطالعات نوشته شده است. کتاب يونس به شکلی طراحی 

شده که به خوانندگان روش زندگی با ايمان در حضور خدا را تعليم دهد.

مسیح در کتاب یونس:
عيسی رابطه ای ميان شخص خود و »آيت يونس )نبی(« )متی 12: 3۹؛ 16: 4؛ 
لوقا 11: 2۹( برقرار کرد. در دوره ای که بسياری از اسرائيليان از اطاعت کالم 
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نبوتی که به ايشان داده شده بود، سر باز می زدند، رهايی يونس از شکم ماهی 
عظيم پس از سه روز و شب، موجب توبة اهالی نينوا شد. عيسی پيشگويی کرد 
که رهايی او از قبر پس از سه روز منجر به توبة غير يهوديان خواهد شد، در 
حاليکه يهوديان همچنان کالم نبوتی وی را رد خواهند کرد. پس به نوعی، داستان 
يونس در حين دعوت خدمت به غير يهوديان، خوانندگان يهودی خود را به توبه 

می خواند، درست همان کاری که عيسی و شاگردانش انجام می دادند.

برگرفته از NIV Spirit of the Reformation Study Bible، نوشتة 
دکتر ريچارد پرت، چاپ زانِدرَون، 2۰۰3.
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خوب، بله! من می گويم واقعا يک ماهی عظيم الجثه، احتماال يک شاه نهنگ يا 
کوسة سفيد، يونس را بلعيد. اما بياييد ابتدا به متن روايت يونس و به اين موضوع 

نگاه کنيم که چرا عيسی به »آيت يونس« اشاره کرد )متی 12: 41-4۰(.
شهر بزرگ نينوا )يونس 1: 2؛ 3: 3(، که در اواسط قرن هجده ميالدی کشف شد، 
به اعتقاد بسياری پيش از اينکه رو به افول برود، بزرگترين شهر جهان بوده است. 
اين شهر در زير جفتی از »تَل های« عراق امروزی کشف شد. تَل عبارت از يک 
تپه، پشته يا برآمدگی کوچک روی زمين است. در باستان شناسی خاورميانه، تل، 

آیا واقعا یک نهنگ 
یونس را بلعید؟

دکتر ژوزف نَلی
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برآمدگی و نشانة محل شهری باستانی به شمار می رود. امروز اين دو برآمدگی در 
عراق به عنوان »کويونجيک« و »يونس نبی« شناخته می شوند.

کتاب يونس می گويد او از حضور خدا فرار کرد )در اصل: فرود آمد يا پايين 
رفت(. او به يافا فرود آمد )يونس 1: 3( و به کشتی سوار شد )يونس 1: 3، 5 - 
دوباره در اصل فرود آمد(. سرانجام به دريا انداخته شد )يونس 1: 15( و از آنجا 
سه روز به شکم ماهی بزرگی فرو برده شد )يونس 1: 17(. سرکشی عليه خدا يک 

موضوع آشنا را تکرار می کند که »سقوط« است.
در پاسخ به سرکشی يونس، خدا يک طوفان سهمگين )يونس 1: 4، 11، 12( 
و سپس يک ماهی بزرگ )يونس 1: 17( فرستاد. مطمئنا آفرينندة يک دريای 
وسيع )پيدايش 1: 21؛ مزمور 1۰4: 25؛ 14۸: 7( و کل جهان هستی )پيدايش 
1: 1؛ يوحنا 1: 3؛ عبرانيان 11: 3( توانايی آفرينش يک ماهی بزرگ و قرار دادن 

او در آن دريا را نيز داشت.
موضوع حائز اهميت اين است که بعدا در عهد جديد، عيسی ارتباطی ميان خودش 
و آيت يونس نبی ترسيم کرد )يونس 1: 17؛ متی 16: 4؛ لوقا 11: 3۰-2۹، 

32(. در متی 12:4۰-41 چنين می خوانيم:
سه  نيز  انسان  پسر  ماند،  ماهی  شکم  در  شبانه روز  سه  يونس  همچنانکه  »زيرا 
شبانه روز در شکم زمين خواهد ماند. مردمان نينوا در روز داوری با اين طايفه 
به موعظة يونس توبه کردند و  بر ايشان حکم خواهند کرد زيرا که  برخاسته، 

اينک، بزرگتری از يونس در اينجا است.«
بنابراين، از آنجا که عيسی نمی تواند دروغ بگويد )اعداد 23: 1۹؛ تيتوس 1: 
2؛ عبرانيان 6: 1۸( بايد باور کنيم که نينوا و يونس وجود داشتند و يک ماهی 
بزرگ يونس را به مدت سه شبانه روز بلعيد )رجوع کنيد به اول قرنتيان 15: 
1-4(. و در واقع، می بينيم بدن بی جان شخصی، يعنی آن يگانه ای که بزرگتر از 
يونس بود سه روز در قبری ماند، سپس از مردگان برخاست و برای همة افراد 
قوم خود »نجاتی عظيم« به ارمغان آورد )عبرانيان 2: 3(. نام آن شخص عيسای 
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مسيح است.
اکنون، عالوه بر آنچه در کتاب مقدس در دسترس ما هست، مکاشفة عام نيز به 
نوبة خود شواهدی دربارة بعضی وقايع ارائه می کند که مربوط به بلع افراد توسط 

نهنگ ها می شود. در اينجا، چند مورد در اين باره را آورده ام:
بسياری از مردم احساس می کنند روايت کتاب مقدس از يونس يک افسانه است، 
مردی  بلعيدن  برای  آنجا  در  بزرگ  کافی  اندازة  به  ماهی  اگر يک  حتی  چون 
وجود داشت، مطمئنا هيچ انسانی توانايی سه روز زنده ماندن در سيستم گوارشی 
ماهی و سپس فرار از آن به جهان بيرون را نخواهد داشت... با اين وجود چندين 
گزارش مستند از افرادی وجود دارد که توسط نهنگ ها و ماهيان بزرگی بلعيده 
شده اند، و پس از گذشت چندين روز زنده مانده اند و ماجرا را تعريف کرده اند. 
»سگ دريايی« گونه ای از ماهی هاست که در همة درياهای گرم يافت می شود 
و می تواند به طول حدودا 12 متر برسد. در سال 175۸، ملوانی از يک قايق در 
دريای مديترانه به دريا افتاد و توسط يک سگ دريايی بلعيده شد. کاپيتان کشتی 
دستور شليک توپ روی عرشه به سمت ماهی را داد که پس از اصابت، موجب 

شد ماهی آن ملوان را زنده و سالم قِی کند.
شاه نهنگ ها می توانند تکه های غذا به قطر حدودا دو و نيم متر را ببلعند. اسکلت های 
کامل کوسه هايی به طول 5 متر در بدن آنها پيدا شده است. در فورية 1۸۹1، 
جيمز بارتلی، ملوان کشتی صيد نهنگ »ستارة شرق« توسط نهنگی در حوزة جزاير 
فالک لَند بلعيده شد. وی بيش از چهل و هشت ساعت در بدن نهنگ بود و بعد 
از صيد نهنگ، در داخل شکم نهنگ پيدا شد. دوران نقاهت جيمز دو هفته طول 

کشيد. ِسر فرانسيس فاکس در اين مورد چنين نوشت:
خانة  آن  در  می مرد  گرسنگی  از  که  زمانی  تا  احتماال  که  دارد  تاکيد  بارتلی 
نه به خاطر کمبود هوا  گوشتی )شکم نهنگ( زنده می ماند، چون حواسش را 
ياد  به  را  دريا  به  قايق  از  سقوط  حس  او  بود.  داده  دست  از  ترس  از  بلکه 
می آورد... سپس در تاريکی غليظی فرو رفت و احساس کرد که در حال ُسر 
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خوردن از ميان گذرگاهی نرم است که گويی حرکت می کرد و او را به جلو 
می راند. اين احساس فقط مدت کوتاهی طول کشيد و بعد متوجه شد که وارد 
فضای بزرگتری شده است. اطرافش را احساس می کرد و دستانش به ماده ای 
لزج و نرم برخورد کرد که گويی با لمس او منقبض می شد. باالخره متوجه شد 
که نهنگ او را بلعيده است... او به راحتی می توانست نفس بکشد اما گرمای 
آنجا وحشتناک بود. گرمای سوزاننده و خفه کننده ای نبود اما به نظر می رسيد 
منافذ پوست او را باز کرده و انرژی و حياتش را بيرون می کشد... قسمت هايی 
و  گردن  صورت،  بود...  گرفته  قرار  معده  شيرة  معرض  در  که  او  پوست  از 
دست هايش به شکل مرگباری سفيد شده بود و شکل کاغذ پوستی گرفته بود... 
اين مورد، گويی  از  به غير  نيافت... هر چند  باز  و هرگز شکل طبيعی اش را 

سالمتی اش را در تجربة هولناکی که داشت، از دست نداده بود.
مارشال ِجنکينز، فرد ديگری بود که توسط يک شاه نهنگ در درياهای جنوبی 
بلعيده شد. روزنامة »بوستون پست بوی« در 14 اکتبر 1771 گزارش داد که يک 
کشتی صيد نهنگ از شهر ادگارتاون در اياالت متحدة آمريکا به نهنگی برخورد 
کرده است و نهنگ پس از دو نيم کردن يکی از قايق های کشتی، جنکينز را به 
دهان گرفته و با خود به زير آب برده است. نهنگ پس از بازگشت به سطح آب، 
ِجنکينز را روی تکه های باقی مانده از قايق در هم شکسته »با کبودی های زياد اما 

بدون آسيب جدی« قی کرده است.
شواهد تاريخی پرشمار ديگری از جمله قصرها و معابدی که در نينوا و سرتاسر 
منطقة اطراف آن، به پرستش داگون اختصاص داشته، همچنان موجود است. داگون 
يک خدا-ماهی بود که نشانة آن، مردی بود که يک ماهی بر تن داشت، يا شخصی 
بود که بخشی از او را انسان و بخشی ماهی تشکيل می داد. در کتاب مقدس در 
رابطه با فلسطينيان )داوران 16: 23-24؛ اول سموئيل 5: 1-7؛ اول تواريخ 
1۰: ۸-12( به اين بت اشاره شده است. ِکلِی ترامبال در صحبت خود دربارة 
داليل ثانوية ممکنی که احتماال خدا برای به توبه آوردن افراد از آن استفاده کرد، 
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می گويد:
»يونس به عنوان قاصد االهی به نينوا، چه نشانة بهتری از اينکه در حضور شاهدانی، 
مثال در ساحل فينيقيه که خدای ماهی، بت محبوب آن ناحيه در عبادت های شان 
بود، شخصا از دهان يک ماهی بزرگ بيرون افکنده شود می توانست داشته باشد؟ 
چنين واقعه ای به ناچار طبيعت غيرقابل پيش بينی ناظران مشرق زمينی را تحريک 
می کرد تا جمعيتی از مردم، آمادة پيروی از مظهر ظاهرا جديد خدای ماهی شوند و 
داستان برخاستن يونس از دريا را اعالم کنند؛ آن هم در زمانی که او برای انجام 
ماموريت خود به نينوا، شهری که خدای ماهی در مرکز اصلی پرستش آن قرار 

داشت، می رفت.«
شايد به خاطر داريد که خدا نه تنها طوفانی بزرگ و ماهی بزرگی برای بلعيدن 
يونس مقدر کرد، بلکه گياهی را از زمين رويانيد تا سايبانی برای او مهيا کند 
)يونس 4: 6(، و بعد يک ِکرم تا آن گياه سايه دار را بزند و خشک شود )يونس 
4: 7(. پس از آن باد سوزانی وزانيد تا حدی که يونس بی تاب شد )يونس 4: ۸(. 
کتاب يونس، کتابی عالی است که حاکميت خالقانة عظيم خدا را در حين ارائة 

نجات عظيم به شهر بزرگ نينوا، نشان می دهد )يونس 3: 5، 6، 1۰(.
کالم خدا با شايستگی و به درستی اين موضوع را به ثبت می رساند )مزمور 1۹: 
7؛ نگاه کنيد به دوم سموئيل 22: 31؛ مزمور 12: 6؛ 1۸: 3۰؛ امثال 3۰: 5( که 
يونس توسط يک ماهی بزرگ بلعيده شد )يونس 1: 17(. و به راستی که خدا و 

کالم مکتوب او قابل اعتماد هستند.
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آیا کتاب یونس منشاء تاریخی دارد یا یک داستان تمثیلی است؟

به نظر من اين کتاب به عنوان شرحی تاريخی به ما ارائه شده است. کتاب به يک 
نبی تاريخی نسبت داده شده )مراجعه کنيد به دوم پادشاهان 14: 25(، و هيچ 
توضيح نويسنده يا سرنخ ادبی ای در آن گنجانده نشده که نشان دهد داستانی 

تمثيلی است.

آیا کتاب یونس منشاء تاریخی 
دارد یا یک داستان تمثیلی است؟

را مک الفلین



با اين وجود، بعضی ها مخصوصا به دليل رويدادهای معجزه آسای پيرامون ماهی، 
تاريخی بودن آن را زير سوال برده اند. گاهی از ساختار عجيب و پايان کتاب برای 
پشتيبانی از اين نظريه استفاده شده است، چون کتاب از روال معمول روايات 
تاريخی پيروی نمی کند. بعضی ديگر می گويند شعری که در باب 2 آمده ممکن 

نيست روايت تاريخی از تجربة يونس در شکم ماهی باشد.
اوال، اگر واقعيت معجزات را بپذيريم، که به اعتقاد من بايد بپذيريم، دليلی ندارد 
که فکر کنيم رويدادهای اصلی کتاب نمی توانسته به همان شکلی که بيان شده، 
اتفاق افتاده باشد. کتاب به ما نمی گويد يونس در شکم ماهی ُمرد يا نه، هر چند 
اين امکان وجود دارد )يونس 2: 6(. اگر مرده و دوباره زنده شده باشد، به خوبی با 
اشارة عيسی به يونس مطابقت دارد )متی 12: 3۹ -4۰(. اما به هر جهت، مداخلة 

االهی هر اتفاقی را امکان پذير می کند.
اين  عليه  خوبی  استدالالت  حقيقت  در  کتاب  پايان  و  عجيب  ساختار  دوما، 
موضوع اند که کتاب می تواند داستانی تمثيلی باشد. اين کتاب به مراتب طوالنی تر 
از هر َمَثل ديگری در کالم خداست، و به شکل پيچيده و دست و پا گيری تنظيم 
شده است. به عالوه، نام شخصيت اصلی کتاب مربوط به چهره ای تاريخی می شود. 

همة اين واقعيات داستان تمثيلی بودن يونس را رد می کنند.
سوما، شعری که در باب 2 آمده به نظر می آيد تفسيری متاخر از تجربة يونس در 
شکم ماهی باشد. شايد اين باب خالصه ای شعری از ترس و وحشت يونس در 
شکم ماهی، و نذر و سوگندی باشد که او برای نجات از شکم آن ماهی در حضور 
به  بازگشت يونس  نذر  ادای  برای  اين شعر  دارد  احتمال  ياد کرده است.  خدا 
اسرائيل سروده شده باشد. اين هيچ سايه ای از ترديد بر تاريخی بودن رويدادهايی 

که در شعر به تصوير کشيده شده، نمی اندازد.
در نهايت، عيسی اشاره کرد که مرگ، تدفين و رستاخيز او »چنانکه يونس برای 
اهل نينوا آيت شد« )لوقا 11: 3۰( اتفاق خواهد افتاد. او همچنين اشاره کرد که 
در روز داوری، اهالی نينوا همعصراِن بی ايماِن عيسی را محکوم خواهند کرد )لوقا 

1۸



11: 32(. هر دوی اين جزئيات، به خصوص مورد دوم نشان می دهد که عيسی 
معتقد بود داستان يونس صحت تاريخی دارد. همين موضوع به تنهايی بايد ما را 

نسبت به تاريخی بودن کتاب يونس متقاعد کند.
تفسيرهای ديگری نيز از يونس ارائه شده، از جمله اينکه کتاب يونس حکايتی 
اينکه کتاب حکايتی  نمادين و يا ميدَرش است. هيچ نشانی در متن در مورد 
نمادين باشد، وجود ندارد. عيسی نيز چنين رويکردی به آن کتاب نداشت. عالوه 
بر اين، اگر يونس حکايتی نمادين باشد، بيشتر جزئيات آن بسيار دور از ذهن 

هستند، بنابراين حکايتی کامال غيرمعمول و در واقع بی فايده خواهد بود.
ميدَرش )در اصل نوعی تفسير تشريحی در مورد ساير قسمت های کالم خدا؛ 
مراجعه کنيد به يونس 4: 2(، يکی از تفسيرهای ممکن است، هرچند در کتاب 
يونس عناصر ديگر به قدری زيادند که نمی توان آن را تنها تفسيری از خروج 34: 
6-7 يا مزامير مختلف ديگری دانست که در باب 2 به آنها اشاره می شود. و يک 
بار ديگر، ديدگاه عيسی نسبت به کتاب به عنوان يک کتاب تاريخی، استداللی 

خالف تمثيل بودن آن است.
فکر می کنم نتيجه گيری ما بايد اين باشد که داستان کتاب يونس منشاء تاريخی دارد.

1۹



کليساها،  در  نوجوانان  مسئولين  همچنين  و  شبانان  ترغيب  و  تسهيل  برای 
از شبان آورديم  اين شماره  را در  يونس  برای کتاب  پيشنهادی  طرح درسی 
که اميدواريم از آن برای کالس های مطالعة کتاب مقدس برای اين ردة سنی 
استفاده کنيد. لطفا توجه کنيد که به غير از درس اول، بقية دروس بر طبق چهار 
باب يونس تدوين شده اند و اهداف هر درس به صورت مشخص آمده است. 
هدف ما صرفا ارائة نمونه ای برای تهية درس و هدفمندی دروس بوده و بحث 
روش تدريس و ارائة مطلب بر عهدة معلم دروس گذاشته شده است. اميد و 

طرح درس از کتاب یونس
مخصوص گروه سنی نوجوانان

گروه نویسندگان شبان
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به امور آموزشی  هدف گذاری آتی در شبان، ارائة روش های تعليمی و توجه 
گروه های سنی مختلف نيز خواهد بود.

درس اول
عنوان درس: چرا انبیای عهد عتیق؟

اهداف درس: 
)1( معرفی انبيای کوچک و بزرگ و تفاوت ها و علل نامگذاری؛

فهرست انبيای کوچک: هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونس، ميکاه، ناحوم، 
حبقوق، صفنيا، حجی، زکريا، مالکی؛ 

دليل نامگذاری: اندازة کوچک و حجم پايين کتاب های منتسب به انبياست. به 
همين دليل، اشعيا، ارميا، حزقيال و دانيال نبی بزرگ خوانده می شوند.

)2( چرا بايد کتب انبيا را مطالعه کنيم؟ )داليل شش گانه و آيات مرتبط( 
مطالعة 1:  لوقا 24: 25-27: عيسی خود اين کتاب ها را خوانده و از آنها مطلع بود.
مطالعة 2: متی 22: 37-4۰: پيام عهد جديد بر اساس عهد عتيق بنيان نهاده شده است.
مطالعة 3: متی 5: 17: عهد جديد داستانی را آغاز می کند که با عهد عتيق به پايان 

رسيده است.
مطالعة 4: عبرانيان 1: 1؛ دوم پطرس 1: 21: انبيا کالم خدا را اعالم می کردند.

مطالعة 5: با مطالعة انبيا به شخصيت خدا پی می بريم و او را بهتر می شناسيم.
مطالعة 6: درس های انبيا فقط برای افراد و اقوام آن زمان نيست و به درد روزگار 

ما نيز می خورند.

درس دوم
عنوان درس: یونس، پیامبر نافرمان )باب ۱(

اهداف درس: 
ديگران  برای  و  بيندازد  مخاطره  به  را  ديگران  می تواند  خدا  ارادة  از  فرار   )1(
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مشکالتی ايجاد کند. 
)2( دلسوز باشيم و مثل خدا همه را دوست داشته باشيم حتی دشمنان خود را. 

درس سوم
عنوان درس: یونس، پیامبر شکرگزار )باب ۲(

اهداف درس: 
)1( خدا چيزهايی را در مسير ما قرار می دهد تا به دخالت و ارادة او در زندگی 

خود پی ببريم )ماهی بزرگ در برابر يونس(.
)2( خدا در مشکالت می خواهد تا او را بپرستيم و از نافرمانی توبه کرده و تسليم 

ارادة او شويم. 

درس چهارم
عنوان درس: یونس، پیامبر مبشر )باب ۳(

اهداف درس: 
)1( بشارت يکی از وظايف اصلی ما مسيحيان است. ما بايد مژدة نجات را به 

همه برسانيم.
)2( بشارت کار دشواری است اما ثمرة بشارت نجات جان هاست. 

درس پنجم
عنوان درس: یونس، پیامبر عصبانی در برابر خدای پرفیض )باب ۴(

اهداف درس: 
)1( خدا همه را دوست دارد و جان همة اقوام و ملل مختلف برای او مهم است. 

)2( خدا از ما می خواهد مثل او با فيض و مهربانی ديگران را دوست بداريم و به 
آنها اهميت بدهيم.  



ایمان ما به روح القدس

بخش اول- گروه نویسندگان سازمان هزارۀ سوم

در االهيات منتظم، اصطالح »نوماتولوژی« به آموزة روح القدس اطالق می شود. 
اين کلمه از دو ريشة يونانی شکل می گيرد: نوما )pneuma( به معنی روح، 
و لوگوس )logos( به معنی مطالعه. بنابراين، در حالت کلی »نوماتولوژی« به 
»مطالعة ارواح« و يا »مطالعة امور روحانی« اشاره می کند. اما در االهيات مسيحی، 
نوماتولوژی معنای بسيار محدودتری دارد. اين عبارت به طور خاص به مطالعة 

»روح القدس«، سومين شخص تثليث اشاره می کند.
از لحاظ تاريخی، هزار سال طول کشيد تا اين آموزه شکل بگيرد که روح القدس 
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خلق نشده و يک شخص مجزا در الوهيت است. دليل عمده اش اين حقيقت بود 
که خدا خواست تا اين جنبه از شخصيت او به تدريج آشکار شود. هرقدر که خدا 
خود را بيشتر و بيشتر آشکار کرد، به ما فرصت داد تا فهم کامل تری از شخصيت 
تثليثی او کسب کنيم. به طور سنتی، االهيداناِن االهيات منتظم، تثليث را اينگونه 

تعريف کرده اند:

خدا دارای سه شخص است، اما تنها یک ذات دارد.

اصطالح »شخص«، به معناي يک شخصيت متمايز و خودآگاه است. و اصطالح 
»ذات« اشاره به هستی خدا، طبيعت بنيادي او و يا جوهره اي می کند که او از آن 

تشکيل شده است. 
عهد عتيق اشاراتی به آموزة تثليث می کند اما تنها شخص پدر با وضوح بيشتری 
بيان شده بود. در عهد جديد هر سه شخص تثليث به طور کامل آشکار شدند: 
پدر، پسر، و روح القدس. و همچنين ماهيت ارتباط آنها با يکديگر نيز تعريف 
شده است. در نهايت، در دوران کليساي اوليه تمامی اين جزئيات در آموزه هاي 

االهياتی قاعده مند شدند و از آن زمان مورد پذيرش مسيحيان بوده اند. 
در اين درس دربارة روح القدس در تثليث، سير تاريخی تکوين نوماتولوژي  يا 
روح شناسی  را در سه مرحله بررسی خواهيم کرد. در مرحلة اول خواهيم ديد که 
چگونه روح القدس در عهد عتيق ظاهر شده است. در مرحلة دوم به آنچه عهد جديد 
در مورد او تعليم می دهد نگاهی خواهيم کرد. و در مرحلة سوم به آموزة قاعده مند 

روح القدس در تاريخ کليسا خواهيم پرداخت. 
بياييد ابتدا ببينيم چگونه روح القدس در عهد عتيق آشکار شده بود.

عهد عتیق
امروزه ما می دانيم که خدا همواره به شکل تثليث وجود داشته است و تمايزات 
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شخصی بين پدر، پسر و روح القدس هميشه در خصوص خدا صادق بوده است. هر 
سه شخص تثليث هميشه نامخلوق و کامال خدا بوده و هستند. اما در دوران عهد 
عتيق، قوم خدا درک نکرده بودند که خدا در سه شخص وجود دارد. آنها صرفا 
او را به عنوان يگانه خداي حقيقی می شناختند و می پرستيدند. البته در عهد عتيق 
اشاراتی می بينيم  دال بر اينکه روح القدس يک شخص مجزا است. ولی فقط در 

پرتو عهد جديد است که می توانيم آن اشارات را تشخيص دهيم.
بی. بی. وارفيلد، االهيدان قرن بيستم، که بين سال هاي 1۸51 تا 1۹21 زندگی 
می کرد، عهد عتيق را به اتاقی تشبيه کرد که به زيبايی مفروش شده، ولی بسيار 
کم نور است. به عقيدة وي، اگر آن اتاق روشنايی بهتری داشته باشد، به اين معنا 
نيست که اثاثيه اش عوض شده باشد. نور بيشتر فقط به ما اين امکان را می دهد تا 
چيزهايی که از قبل آنجا بودند را ببينيم. گوش کنيد که چطور وارفيلد در کتاب 
خود با عنوان »آموزة تثليث« که در سال 1۹15 منتشر شده از اين مثال استفاده 

می کند تا انديشة تثليث را شرح دهد:
راز تثليث در عهدعتيق آشکار نشده است؛ اما راز تثليث در بطن مکاشفة عهد 
عتيق قرار دارد و در جاي جای آن قابل مشاهده است. بنابراين، مکاشفة عهد عتيق 
از خدا به واسطة مکاشفة کامل تري که در پی آن می آيد، اصالح نشده، بلکه فقط 

کامل تر، مفصل تر و گسترده تر شده است.
خدا خود را در عهد عتيق به عنوان تثليث آشکار نکرد - حداقل نه به طريقی که 
قومش بتوانند به وضوح آن را تشخيص دهند. با اين وجود، چون خدا به راستی 
در تثليث وجود دارد و عهد عتيق او را واقعا آشکار می کند، عهد عتيق حاوي 
نشانه هايی دربارة تثليث است. و هنگامی که ما عهد عتيق را با بينشی برآمده از 

عهد جديد می خوانيم، می توانيم اين نشانه ها را واضح تر تشخيص دهيم.
راه هاي زيادي براي تحقيق دربارة روح القدس در عهد عتيق وجود دارد. اما هدف 
اين  اينکه چگونه  به روح خدا است و  بر روي ارجاعات عهد عتيق  ما تمرکز 
ارجاعات الوهيت يا خدايی روح و تشخص او را نشان می دهد. بياييد ابتدا به 



برخی از اشارات عهد عتيق به روح خدا نگاهی بيندازيم.

روح
عهدعتيق از نام هاي مختلفی براي روح خدا شامل »روح القدس«، »روح خدا«، 
»روح خداوند« استفاده می کند، و گاهی که خود خداوند صحبت می کند، از »روح 
من« استفاده شده است. در عهد عتيق کلمة عبري اي که آن را »روح« ترجمه 
می کنيم، روآخ است. کاربرد عمومی اين کلمه می تواند به موارد متعددی اشاره 
داشته باشد. مثال می تواند باد يا نََفس باشد. دربارة حيوانات می تواند اصل حيات 
باشد که به آنها زندگی می بخشد. در خصوص انسان ها روآخ اغلب روح فناناپذير 
ماست. روآخ همچنين می تواند به ارواحی اطالق شود که داراي بدن مادي نيستند. 
اما هنگامی که اين واژه براي خدا استفاده می شود، عموما يا مترادف با خود خدا 
است، و يا اينکه به حضور شخصی و مشارکت فعال او در آفرينش اشاره می کند.

در نام های »روح خدا«، »روح من«، و »روح خداوند«، روآخ با يکی از نام ها يا 
ضماير خدا ترکيب شده است، که نشان می دهد روح خدا به نوعی با خدا مرتبط 
است يا اينکه در واقع خود خداست. و نام عهد عتيق »روح القدس« ترکيبی است 
يا »قدوسيت« خدا،  به معنی »قدوسيت« است. ُکوِدش  از روآخ و ُکوِدش که 
»متفاوت بودن« يا »مجزا بودن« او از آفرينش را می رساند. اين شامل مواردی 
مانند خلوص اخالقی مطلق و نيز شکوه جلوة او می شود. چنانکه در دوم پادشاهان 
1۹: 22، اشعيا 3۰: 11-15 و هوشع 11: ۹-12 می بينيم، اين کلمه در ساير 

نام های خدا مانند »قدوس اسرائيل« منعکس شده است.
ممکن است براي مسيحيان وسوسه برانگيز باشد که فکر کنند اين نام های عهد 
عتيق مستقيما به شخص سوم تثليث اشاره دارند. ولی الزم است به خاطر داشته 
باشيم که خدا تا زمان عهد جديد توضيحی دربارة وجودش در سه شخص نمی دهد. 
بنابراين، در عهد عتيق، بی آنکه بين سه شخص تثليث تمايز واضحی ديده شود، 
اين نام ها به خدا اشاره دارند. با اين حال، اين نام ها به قوم خدا کمک کرد تا 
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براي يادگيري دربارة تثليث در عهد جديد آماده شوند. در نور تعاليم عهد جديد، 
منسوب  روح القدس  عملکرد  و  طبيعت  به  را  ارجاعات  اين  معموال  االهيدانان 

می کنند.
حال که به برخی از نام ها براي روح خدا در عهد عتيق نگاه کرديم، بياييد ببينيم 

که چگونه اين نام ها الوهيت يا خدايی روح را به تصوير می کشند.

الوهیت
وقتی ما از الوهيت يا خدايی روح القدس صحبت می کنيم، آنچه در نظر داريم اين 
است که در واقع، روح خدا ازلی است و نه يکی از عوامل خداوند. همانطور که 
قبال ذکر شد، ارجاعات عهدعتيق به روح خدا، گاه به خود خدا اشاره دارند و گاهی 
نيز مشارکت او را با جهانی که آفريده مد نظر دارند. اما در هر دو مورد، آنها به 

الوهيت ابدي و نامخلوق او اشاره دارند. 
ما چهار ويژگی روح خدا که در عهد عتيق آمده اند و به الوهيت او اشاره دارند را 
در نظر خواهيم گرفت، و بحث مان را با ارجاعاتی شروع می کنيم که روح را با 

خود خدا يکسان قرار می دهند.

خود خدا
بياييد ابتدا متنی که توسط اشعيای نبی نوشته شده را بررسی کنيم. اشعيا پس از 
توصيف راه های نجات و رستگاري اسرائيل توسط خدا، از شيوة پاسخ اسرائيل به 
خدا انتقاد می کند. گوش کنيد او در اشعيا 63: 1۰ چه نوشت: »اما ايشان عاصی 
شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ايشان شد و او خود 

با ايشان جنگ نمود« )اشعيا 63: 1۰(.
اشعيا نام روح القدس را احتماال براي تاکيد بر اينکه قدوسيت خدا همان عاملی 
بود که باعث شد او به ضد گناهان قوم بايستد، دربارة خود خدا استفاده کرد. اين 
مورد، شبيه محزون کردن روح القدس است که پولس در افسسيان 4: 3۰ عليه آن 

2۹
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هشدار داد. و در پاسخ، خدا با جنگ عليه قوم خود ايشان را مجازات کرد. گوش 
کنيد اشعيا چطور در 63: 11-14 در ادامه می گويد: »اما قوم او ايام قديم را به 
ياد آوردند، يعنی ايام موسی را: کجاست آن که ايشان را... از ميان دريا عبور 
داد؟... آن که روح قدوس خود را در ميان ايشان نهاد، و بازوی شکوهمندش را 
به دست راست موسی به حرکت درآورد؟ که آب ها را پيش روی ايشان شکافت 
تا آوازه ای جاودانی برای خويشتن کسب کند، و ايشان را از ژرفاها عبور داد؟... 
روح خداوند ايشان را استراحت بخشيد. آری، تو اينچنين قوم خود را رهبری 

کردی، تا نامی شکوهمند برای خود کسب کنی« )اشعيا 63: 14-11(.
اشعيا به معجزاتی اشاره کرد که خدا در زمان نجات اسرائيل از مصر انجام داد. 
آن معجزات شامل شکافتن درياي سرخ، عبور بی تلفات اسرائيليان از دريا، و 
غرق شدن ارتش فرعون در آن بود. اين معجزات در کتاب خروج باب های 14 
و 15 نيز ثبت شده اند. در خروج 15: 3-6 موسی نوشت: »خداوند جنگاور است؛ 
نام او يهوه است. ارابه ها و سپاه فرعون را به دريا فرو افکند... دست راست تو، 
ای خداوند، در قوت جليل گشت. دست راست تو، ای خداوند، دشمن را در هم 

شکست« )خروج 15: 6-3(.
در اينجا واضح است که خوِد خداوند اين کارها را انجام داده است. بنابراين، 
وقتی که اشعيا در باب 63 انجام آنها را به »روح قدوس« خدا و به »روح خداوند« 
نسبت می دهد، قصد او اين بوده که مخاطبين اوليه اينها را به عنوان نام هايی براي 

خود خدا درک کنند.
عالوه بر اين، هنگامی که موسی از »دست راست« پيروزمند خدا سخن می گويد، 
از زبان استعاره استفاده می کند، که در آن خدا با يک جنگجوي انسانی مقايسه 
شده است. و منظور او اين بود که خود خدا به طور مستقيم وارد جنگ شد و 
به همين ترتيب در آيات بعدي که اشعيا روح القدس  پيروزي به دست آورد. 
را با بازوي خدا يکی می داند، مفهومش اين است که خود خدا به صورت يک 

جنگجوي نامرئی که از جانب قوم خود می جنگد، در نبرد حضور دارد.
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مشابه اين امر، اغلب در مورد نام »روح خدا« نيز صادق است. برای نمونه، در 
پيدايش 1: 2 به هنگام آفرينش، روح خدا بر روي آب ها حرکت می کرد. در 
ايوب 33: 4 روح خدا خالق انسان ها است. و در مزمور 1۰6: 32، 33، او خدا 
و خداوند است که اسرائيليان در مريبه بر عليه او شورش کردند. در اين آيات و 

در بسياري از جاهاي ديگر، متن، روح خدا را با خود خدا برابر معرفی می کند.
و همين موضوع دربارة نام »روح خداوند« نيز کاربرد دارد. در اين نام به جای 
استفاده از نام »خدا« که نام رايج تر اوست، از نام »يهوه« استفاده شده است؛ نامی 
که در رابطه با عهد اوست. عالوه بر اشاره به خدا در اشعيا 63: 14 همانطور که 

ديديم، ميکاه 7: 2 و چند بخش ديگر کتاب مقدس نيز به خدا اشاره می کنند.
در  می کند.  اشاره  به خود خدا  مستقيم  به طور  نيز  من«  سادة »روح  عبارت  و 
پيدايش 6: 3، صحبت از ضديت خدا با بشر دارد. و در حجی 2: 5، خداوند از 

ادامة حضور خود از طريق روح خود با قوم عهد خويش صحبت کرد.
واقعيت دوم که به الوهيت روح القدس در عهد عتيق اشاره می کند، اين است که 

روح نبوت و روياها عطا کرد.



انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



جایگاه بلند، رفتاري 
فروتنانه می طلبد 
)افسسیان ۴: ۶-۱(
جان مک آرتور 

هنگامی که شخصی عضو سازماني می شود، خود را متعهد می کند که بر اساس 
قوانين و معيارهای آن زندگي کند؛ خود را وقف اهداف سازمان می کند و از او 
انتظار می رود که خود را با ارزش ها و معيارهاي آن تطبيق دهد. در بدن مسيح 

نيز چنين تطابقي انتظار می رود. 
به محض اينکه ايماندار به خانوادة االهي می پيوندد، به پدر آسماني تعلق پيدا 
می کند. او نشان می دهد که در اهداف بدن شراکت داشته و خواستار مطابقت با 
خواست خدا است که آن را تطابقي از روي محبت مي دانيم. اگر يک مسيحي 
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مطابق الگوي بدن عمل نمی کند، به خاطر فقدان قوانين نيست؛ بلکه نشان از 
فقدان محبت است، زيرا محبت شريعت را کامل می کند )ن.ک روميان 1۰:13(.
می کند  پيدا  حرمت  و  مزايا  حقوق،  می شود،  بدن  وارد  مسيحي  که  زماني 

)افسسيان1-3( و از او انتظار می رود تا مثل عضوي از بدن عمل کند. 
وقتي شخصي اين حقيقت را در می يابد، بر مالکردن آن براي او امري است مسلم. 
پاسخ روشن به تعليم، تعهد است. اين پاسخ تصادفي نيست بلکه يگانه پاسخ 
متناسب با آن است. پولس با استفاده از حرف ربط »لهذا« )افسسيان 1:4( اين دو 
مسئله، تعليم و تعهد، را به هم وصل مي کند. همچنين، پولس در روميان )1:12( 
بعد از باب تعليمی 11، و نيز در غالطيان )1:5( بعد از باب تعليمی4 اين رابطه 

را ايجاد می کند. 
بدن نيازمند اصول تعليمی ثابت است. آموزش تعليم بدون تعهد، هدايت هاي 
به روحيه اي شريعت مدارانه  ايماندار کمرنگ می کند و منجر  نظر  االهي را در 
مي شود، و يا باعث می شود ايماندار به سخنان شورانگيز و هيجاني اعتماد کند. 
بدون تعليم، ايماندار انگيزة واقعي براي زندگي مسيحي را نخواهد داشت. او بيش 

از اشتياق به انجام وظيفه، به واقعيت هاي قابل اطمينان کالم خدا نيازمند است. 
در عهد جديد آيات زيادي در مورد ضرورت آگاهی از تعليم درست وجود دارد. 
ما می خوانيم که مسيحيان در »معرفت تازه« می شوند )کولسيان 1۰:3(، و ما بايد 
در »فيض و معرفت خداوند و نجات دهندة ما عيساي مسيح ترقي کنيم« )دوم 
پطرس1۸:3( و معرفت، کليد اعمال نيکوست )کولسيان 1۰:1(. بنابراين، اساس 

شالودة محکم روحاني، معرفت است. 

رفتار به ادراک مرتبط است 
رفتار يک مسيحي مستقيما با ميزان ادراک او رابطه دارد. شايد به دليل جهالت 
تعليمی، در مسيِر خود قدم هاي متزلزلي بر دارد. ممکن است هرگز در کالم خدا 
تامل نکرده باشد. آنگاه ممکن است چاره اي بي دردسر براي مشکل خود بيابد، 
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چيزي که معموال دگرگوني احساسي در بر دارد و به جاي اينکه در پي شناخت 
تعليم درست باشد، به دنبال احساسي تازه برود. نتايج اين عمل سطحي خواهند 
بود، به همين خاطر است که پولس در شرح تعليم صحيح با دقت عمل کرده 
است. انتقال از حوزة تعليم به عمل، کليد مفهوم کلي عهد جديد است و اين دو، 
عناصري جدايی ناپذيرند. »پس مانند برگزيدگان مقدس و محبوب خدا، احشاي 
رحمت و مهرباني و تواضع و تحمل و حلم را بپوشيد« )کولسيان 12:3(. »پس 
چون با مسيح برخيزانده شديد، آنچه را که در باالست بطلبيد... در آنچه باال است 

تفکر کنيد، نه در آنچه بر زمين است« )3: 1- 2(.
ايماندار با »مسيح برخيزانده« شده است. اگر اين کالم صحت داشته باشد، پس 
بايد به شيوة معيني رفتار کند. جايگاه، تعهد را در پي دارد. به غير از خود خدا، 
هيچ کس جايگاهي رفيع تر از مسيحيان ندارد. ايماندار، خود اين جايگاه را کسب 
نکرده بلکه همه، کار خداست. پاسخ مسيحي واقعي به اين مقام رفيع، فروتني 

است. مقام رفيع ايماندار، رفتاري فروتنانه می طلبد. 

دعوت به رفتاري شایسته 
 خود پولس کسي است که به شايستگي دعوت خويش رفتار کرد و برايش مهم 
نبود که چه بهايي بايد براي اين کار بپردازد. او پايبند ايمانش بود و دعوتش را به 

انجام رساند، به زندان رومی ها افتاد ولي همچنان به خداوندش وفادار ماند.
همچنين، پولس شديدا نگران سعادت روحاني افرادي بود که آنها را به خدمت 
فرا خوانده بود. نهايت نگراني او در اين کلمات آشکار شده است: »من... از شما 
استدعا دارم« )افسسيان 1:4(. رسالت مسيحي در اين آيه، کار، تخصص يا حرفة 
او نيست بلکه دعوت او به نجات و پيوستن به بدن مسيح است. استدعاي پولس 
براي رفتاري شايسته، در حالي است که او خود در زندان روم است و اين نامه 
را از آنجا می نويسد. اما، او هيچگاه خود را اسيِر روم نمی داند بلکه اسيِر خداوند. 
اسارت او در نقشة خدا بود و پولس مطمئن بود که خداوند ـ و نه دولت روم ـ 
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عنان زندگي او را در اختيار دارد. او يک بار در فيليپي زنداني شد و در آن زمان، 
خدا آزادي او را مناسب ديد. پس اگر خدا می خواست او را از دست رومی ها آزاد 

کند، می توانست اين کار را انجام دهد. 
اما چگونه استدعاي پولس به حبس او ارتباط دارد؟ بدين شکل: او معتقد بود 
ما بايد عليرغم همه چيز، به دعوتي که در مسيح داريم وفادار بمانيم. او عمال 
می گويد: دوستان، ببينيد من زنداني هستم. اين بدترين چيزي است که ممکن 
است به سر کسي بيايد ولي با اين حال می توانم بگويم »به شايستگي دعوت تان 
رفتار کنيد، شايد موجب زنداني شدن شما می شود، اما خيلي به آن اهميت ندهيد.« 
چرا پولس اينقدر برای اين موضوع اهميت قائل بود؟ زيرا هدف او در زندگي اين 
بود که »تا هر کس را کامل در مسيح عيسي حاضر سازد« )کولسيان 2۸:1( او به 
چيزي کمتر از بلوغ کامل روحاني هر ايمانداري که او را خدمت کرده بود راضي 
نمی شد. او صادقانه از مردم می خواست که بر تعهدات مسيحي خود پايبند باشند، 

شور و شوق زندگي او نيز همين بود و در اين راه از هيچ تالشي فروگذار نکرد.
باِر پولس بايد بار همة شبانان باشد. اگر شباني خواستار رشد روحاني جماعت 
خود نباشد و جماعت خود را به بلوغ روحاني تشويق و ترغيب نکند، بهتر است 
که از خدمت کناره گيري کند. اَِپْفراس جزو کساني بود که با حرارت و اشتياق 
تالش می کرد تا ايمانداران »در تمامی ارادة خدا کامل و متيّقن« باشند )12:4(. 

کلمة رفتار در افسسيان 1:4، بيانگر رفتار روزمرة فرد مسيحي و سبک زندگي 
به طور  بکنيد  رفتار   ...« اين معني مکررا در عهد جديد ديده می شود:  اوست. 
شايستة خدايي که شما را به ملکوت و جالل خود می خواند« )اول تسالونيکيان 
12:2(؛ »باري به طور شايستة انجيل مسيح رفتار نماييد« )فيليپيان 27:1(؛ »تا 
شما به طريق شايستة خداوند به کمال رضامندي رفتار نماييد و در هر عمل نيکو 

بار آوريد و به معرفت کامل خدا نمّو کنيد« )کولسيان 1۰:1(.
به  نامه  اين عبارت پولس، در  براي شايستگي رفتار در  بهترين توضيح  شايد 
تيطس نهفته است: »... تا تعليم نجات دهندة ما خدا را در هر چيز زينت دهند« 
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)1۰:2(. چون دعوت مسيحي »بلند« )فيليپيان 14:3(، »مقدس« )دوم تيموتائوس 
۹:1(، و »سماوي« )عبرانيان1:3( است، پس بايد مطابق معياِر رفتارِي مشخصي 
زندگي کند. زندگي روحاني جنبه هاي مختلف فيض و محبِت تحول آفرين خدا را 
براي انسان ها روشن و آشکار می سازد. حياتی که در اطاعت خدا باشد قدوسيت، 
گرانبها  جواهراتي  مثل  که  است  آن  در  سالمتي  و  خوشي  محبت،  فروتني، 

می درخشند و حقيقت را می آرايند. 
براي مثال، تصور کنيد که می خواهيد حقايقي را دربارة خدا براي يک غير ايماندار 
شرح دهيد. سپس روزي، به شکلي ديگر، با مرد خدايي روبرو می شويد. او مردد 
است. او حقيقت منطقي را عالوه بر شنيدن در عمل می بيند. حقيقت براي او 
جذاب و گيرا می شود. بدين ترتيب يک مسيحي نيز می تواند با رفتار شايسته، 
تعليم خدا را در چشمان دنيا زينت ببخشد. اين مسئوليت بزرگي است اما ما 
می توانيم آن را به کمال برسانيم. کليساي اوليه با رفتار االهي خود توسعه يافت 
)اعمال 31:۹(. امروز اگر تمام ايمانداران با رفتار االهي خود، تعليم خدا را زينت 

ببخشند، تاثير زيادي بر دنيا خواهند گذاشت.

خصوصیات رفتار شایسته 
پولس با تاکيد بر ضرورت رفتاري شايسته، پنج خصوصيت آن را ارائه می دهد: 
)1( کمال فروتني؛ )2( تواضع ؛)3( حلم ؛ )4(تحمل؛ )5(يگانگي )افسسيان 

.)3-2:4
فروتني، افتادگِي به تمام معناست که حاصل مشارکت با عيساي مسيح است. 
يک مسيحي می تواند بسياري از تعاليم را بداند، آيات کتاب مقدس را از بر باشد، 
به کليسا وفادار بوده، و در بسياري از فعاليت هاي مسيحي شرکت کند ولي نتواند 

با فروتني رفتار کند. 
غرور، تجربة اسفناکي براي يک مسيحي است. پولس می دانست که فروتني در 
 )Tapeinophrosune( دنياي يوناني ها مورد تمسخر بود. کلمة تپينوفروزون
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که »فروتني« ترجمه شده، حتي در ادبيات کالسيک يونان هم يافت نمی شود و 
مسيحيان اين کلمه را ابداع کرده اند. مسيحيان بودند که فروتني را به دنياي زمان 

خود معرفي کردند. 
نگاه  به مسيح  بايد  فقط  است،  فروتني  از  نمونه اي  دنبال  به  اگر يک مسيحي 
کند. »پس همين فکر در شما باشد که در مسيح عيسي نيز بود« )فليپيان 5:2(. 

شاگردي واقعي از همين جا شروع می شود.
از  شايسته،  رفتار  خصوصيت  عنوان  به  که  بود  چيزي  آن  نمونة  خود  پولس 
از  که  امتحان هايي  و  بسيار  اشک هاي  و  فروتني  کمال  با  »که  کرد:  ياد  آن 
مکايد يهود بر من عارض می شد، به خدمت خداوند مشغول می بودم« )اعمال 
وقتي  بنابراين  کرد،  خداحافظي  افسس  آبای  از  کلمات  اين  با  او   .)1۹:2۰
بعدها براي شان نوشت، می توانستند نمونة زندگي او را که پيش روي شان بود 
به ياد آورند. چنانکه می گويد دشمنانش اغلب در کمين او می نشستند ولي او 

در فروتني ثابت قدم ماند. 
فروتني از خودآگاهي صحيح سرچشمه می گيرد؛ چيزي که به سختي به دست 
می آيد، زيرا اين امر فقط زماني روي می دهد که ما صادقانه با خود روبرو شويم. 
»فروتني  می گويد:   )St.Bernard of Clairvaux( کلِرُوو  اهل  برنارد 
فضيلتي است که انسان با آن می تواند به ناشايستگي خود پي ببرد.« اما بسياري 
از انسان ها با افکاري مستور در زندگي گام برداشته و غرور را در خود پرورش 
می دهند، چون جرأت آن را ندارند که به خود نگاه کنند و ببينند واقعا چه هستند. 

شخص هيچ دليلي براي تجليل و ستايش از خود ندارد. 
فروتني، همچنين، از شناخت مسيح - مقايسة فرد با معيار االهي - منتج می شود. 
يک شخص ممکن است خود را باالتر از معيارهاي متوسط بداند. براي مثال، 
وقتي در دبيرستان بودم نشان طالي »بازيکن سال« را دريافت کردم؛ هنگامي که 
وارد دانشکده شدم با بسياري از بازيکنان تراز اول ديگر آشنا شدم و بعدها وقتي 
به اردوي آموزشي فوتبال حرفه اي رفتم، فهميدم که من در مقايسه با معيارهای 
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حرف هاي کسي نيستم. در مسابقة دوی مدرسة خود آنقدر خوب بودم که بتوانم 
برنده شوم ولي وقتي به مسابقات نهايي منطقه اي دعوت می شدم، مدالي نصيبم 

نمی شد. من در مقايسه با پسرهاي بزرگتر هيچ بودم.
شايد يک مسيحي در مقايسه با شخصي الکلي که در خيابان زندگي می کند فردي 
سرشناس باشد، اما همسايگان بي خدا معيار ايماندار نيستند؛ معيار او عيساي 
مسيح است. مهم نيست يک مسيحي فکر کند چقدر خوب است، چون وقتي 
او خود را با عيسي مقايسه می کند اصال شباهتي به او ندارد. اين راهِ دستيابي به 

فروتني است. 
معرفت االهي مشخصة ديگر فروتني است. مشخص است که اگر اين آگاهي از 
خدا نبود، ما وجود نداشتيم. فروتني، درک اين واقعيت است که خداوند همه چيز 
را در اختيار خود دارد. وقتي شخصي بيش از اندازه مغرور می شود، خدا، معموال، 

حاکميت مطلق خود را در زندگي او تحکيم می کند؛ اين فروتني است. 
طرز  تواضع  می يابد.  ادامه  تواضع  با  و  می شود  آغاز  فروتني  با  شايسته  رفتار 
برخورد کسي است که تقدير خداوندي را بدون ناراحتي می پذيرد و در برابر 
شرارت بشري انتقام نمی گيرد. شخص متواضع مدام بر حقوق خود پا فشاري 

نمی کند و پذيرش بدي را به تحميل آن بر ديگران ترجيح می دهد. 
اين بدان معنا نيست که او شخصي ضعيف و بي دل و جرأت است. او شخصيتي 
اصيل و پر جرأت است زيرا تواضع بيش از جنگ براي رسيدن به حق و حقوق، 
ارسطو  گفتة  مثل  دارد.  ايمان  و  شجاعت  متواضع  شخص  می طلبد.  شجاعت 
نباشد عصباني نمی شود. اگر  که در وقتش عصباني می شود، ولي اگر وقتش 
عصباني است دليلش اين است که از خدا بدگويي شده است نه اينکه به خود 
او آسيبي رسيده باشد. او از رنج ديگران دل نگران می شود ولي وقتي خود در 

عذاب باشد نگران نيست.
اما بعضي از مسيحيان مثل بچه ها هميشه بر حقوق خود پافشاري می کنند. اگر آنها 
را برنجانند، توپ خود را بر می دارند و به خانه می روند و می گويند: »ديگه به اون 



4۰

کليسا بر نمی گردم.« وقتي کسي ما را می رنجاند، فرصت خوبي براي يادگيري 
تواضع است.

عيساي مسيح نه تنها الگوي فروتني شد بلکه نشان داد که تواضع چيست )نگاه 
کنيد به دوم قرنتيان 1:1۰(. وقتي مردم او را رد کردند، تلخي نکرد؛ بلکه او »... 
ناچيز شمرده، متحمل صليب گرديد...« )عبرانيان 2:12(. عيسي  بي حرمتي را 
عليرغم اينکه از رفتار ناشايست مردم آزرده خاطر شد، اينگونه دعا کرد: »اي پدر 
اينها را بيامرز، زيرا که نمی دانند چه می کنند« )لوقا 34:23(. بردباري، در بحران 

شکيبايِي بسيار می طلبد. 
بردباري در واقع روح اطاعت و سرسپردگي است. اگر بردباري به پا پس کشيدن 
تعبير شود، به ياد بياوريد که عيسي چقدر پا پس کشيد؛ کسي که دنيا را آفريد 
و آن را بر پا داشت متواضع و فروتن، و الگويي از رفتار شايسته و مسيحي شد. 
تصور کنيد وقتي بدن مسيح با تواضع، بردباري و فروتني آراسته شود و هيچ کس 

بر حقوق خود پا فشاري نکند، چقدر زيبا و قدرتمند به نظر می آيد.
سومين مؤلفة رفتار شايسته، حلم است. مهم نيست که اوضاع زندگي تا چه حد 
بد باشد؛ شخص حليم همچنان به کارش ادامه خواهد داد. مخصوصا کلمة يوناني 
ديگران،  به  وارده  خسارت  جبران  معناي   )makrothumia( ماکروتوميا 
متحمل شدن اهانت، آزار و شکِوه و دم بر نياوردن بدون تلخي و آزردگي است. 

مسيحي حليم محبت می کند و شکيبايي به خرج می دهد.
بدن مسيح به اين فضيلت احتياج دارد. اغلب وقتي ايمانداري رنجانيده می شود از 
کاه، کوه می سازد و اثري از حلم در او نيست. در عوض او بايد زماني که متحمل 
اين رنجش می شود، رفتار شايسته را به ياد آورد و مثل عيسي عمل کند. مسيحي 

دعوت نشده است که انتقام بگيرد و تالفي کند )ن. ک. اول قرنتيان 7:6(. 
رفتار  مشخصة  چهارمين  عنوان  به  محبت  در  شدن  يکديگر  متحمل  از  پولس 
شايسته ياد می کند )افسسيان 2:4(. اين مقوله بيشتر از سه مورد قبلي کار می برد. 
متحمل يکديگر شدن يعني يکديگر را محبت کردن، حتي اگر ديگري شما را 
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بيازارد. مسيحي در محبت خود، مکاني براي جاي دادن اشتباهات ديگران دارد. 
ايمانداِر متحمِل با محبت، با گذشت می گويد: »می دانم که منظوري نداشتي. نبايد 
روابط  فورا  دارم.« چنين روحيه اي  من دوستت  ولي  اينطوري عمل می کردي 
گسستة بين اعضاي بدن را شفا می بخشد. هرگاه مشکلي در کليسا پيش آمد، از 

داروي تحمل استفاده کنيد. 
که  مسيحياني  از  عيسي  کرد.  تحمل  را  بدني  شکنجة  و  توهين  افترا،  عيسي 
ادعايي نادرست بر آنها شده است خواست تا همان روحيه اي که او در مقابل 
آزاردهندگانش نشان داد را پيش بگيرند. پطرس اين رفتار را اينگونه توصيف 
می کند و می گويد: »... با يکديگر به شدت محبت نماييد زيرا که محبت کثرت 
گناهان را می پوشاند.« )اول پطرس ۸:4(. اگر من فقط کسي را که بي عيب است 
اشتباه  براي  بايد جايي  ندارم. من  محبت کنم، در آن صورت محبت مسيحي 
برادرم، حتي اگر در رابطه با من باشد، کنار بگذارم و همچنان او را دوست داشته 

باشم. 
بعد ازچهار خصوصيت رفتار شايسته، پنجمين مؤلفه نيز به دنبال آنها می آيد: »و 
سعي کنيد که يگانگي روح را در رشتة سالمتي نگاه داريد« )افسسيان 3:4(. 
سالمتي رشته اي است که يگانگي را حفظ می کند. سالمتي از محبت سرچشمه 
می گيرد و محبت از فروتني؛ مردم وقتي می توانند در سالمتي با هم زندگي کنند 

که يکديگر را دوست بدارند. بدين ترتيب ثمرة رفتار شايسته، يگانگي است. 
کليد دست يابی به خصوصيت پنجِم رفتار شايسته، سعي در نگاه داشتن رشتة 
سالمتي است. ما بايد با اتحاد عمل کنيم تا آن را حفظ کنيم. »سعي« يعني قدم 
پيش گذاشتن و تالش کردن. فرض کنيد در موقعيتي هستيم که بايد دست به 
انتخاب بزنيم. راهي را انتخاب می کنيم که به ناسازگاري و نفاق می انجامد يا 
ممکن است تصميم بگيريم راهي ديگر که اتحاد کليسا را حفظ می کند، انتخاب 
کنيم. کدام يک را بايد انتخاب کنيم؟ به طبع راهي که يگانگي را حفظ می کند. 
به مسيحيان  نکته بسيار ضروري است که کتاب مقدس هيچگاه  اين  يادآوري 
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دستور نمی دهد تا  اتحاد را ايجاد کنند. ما از قبل در بدن مسيح يک هستيم؛ 
پس بايد آنچه را که داريم حفظ کنيم. ما به گردهمايي هاي کليسايي با موضوع 
»اتحاد« نيازي نداريم، بلکه نياز ما اين است که يکديگر را تشويق کنيم و زندگي 

توأم با فروتني، تواضع، حلم، و متحمل شدن در محبت داشته باشيم. 
به اين فضايل در رفتار شايستة مسيحي به مرگ نفس و سرسپردگي  رسيدن 
بستگي دارد. تا زماني که نْفس در مرکز زندگی ما باشد و تا زماني که احساسات 
و اعتبار شخصي اولويت اول ما باشند، رفتار شايسته دست نيافتني است. اگر 
نْفس در درجة اول باشد، تعليم خدا آراسته و زيبا نخواهد شد. ايماندار نمی تواند 

با ديگر ايمانداران در سالمتي باشد و بدن نمی تواند يگانگي را تجربه کند. 

چرا رفتاري شایسته ؟ 
در اين آيات يگانگي به عنوان دليلي بر رفتار شايسته نمود پيدا می کند. خداوند 
از ابتدا نقشة يگانگي را ريخته بود. هفت مورد »يگانگي« اساس رفتار را در بر 

مي گيرند. 
اوال، خدا به مسيحيان فرمان می دهد تا يگانگي را حفظ کنند چون يک بدن وجود 
دارد )افسسيان 4:4(. گردهمايي ها و اجتماعات بسياري وجود دارند ولي فقط 
يک بدن وجود دارد. کليسا متشکل از ايمانداران همة نسل ها، تمام قرون، نژادها 
و مليت ها است. با اينکه مسيحيان از لحاظ نژاد، رسوم، فرهنگ، ريشة ملي، زبان، 
با سواد يا بي سواد بودن، فقير يا غني بودن با هم تفاوت دارند، ولي همه در مسيح 
يکي هستند. بعضي ها در آسمان اند و بعضي روي زمين، اما همة ايمانداران از روز 

پنطيکاست گرفته تا روز ربودگی، در بدن مسيح جاي می گيرند. 
يگانگي بدن فراتر از تشکل هاي بشري است. بدن هيچوقت به عنوان موجوديتي 
ظاهري، فرقه اي و متمايز که تمايل به چند پارگی دارد ظاهر نشده بلکه سعي در 

يگانگي خويش داشته است. 
يگانگي ايمانداران در پي اين بوده است تا شهادتي براي دنيا باشد. عيسي براي 
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ايمانداران دعا کرد تا يگانگي خود را نشان دهند: »... تا جهان ايمان آرد که تو 
مرا فرستادي« )يوحنا 21:17(. اين اتحاد عالمتي است براي اينکه پدر جهان را 
دوست داشت و پسرش را به جهان فرستاد )23:17(. اگر کليسا اتحاد راستين را 
نشان نمی دهد، بر دنيا آشکار می شود که کليسا نيز مثل گروه هاي ديگر، سازماني 

اجتماعي است با همان دعواها و جدايي ها. 
است  آشکار  و  واضح  نيز  »روح«  يک  تعليم  »بدن«،  يک  بر  تاکيد  بر  عالوه 
هر  در  او  زيرا  است،  مسيحيان  يگانگي  منشأ  روح القدس  )افسسيان4:4(. 
ايمانداري مسکن يافته است )روميان ۹:۸( و همانطور که به صورت فردي در 

شخص ساکن است، به صورت جمعي نيز در کليسا ساکن شده است. 
اين حقيقت را در بخش هاي ديگر رساله نيز مشاهده می کنيم. »و در وي شما 
نيز با هم بنا کرده می شويد تا در روح مسکن خدا شويد« )افسسيان 22:2( 
و دوباره در باب 4 آية 3 می بينيم: »سعي کنيد که يگانگي روح را در رشتة 

سالمتي نگاه داريد.« 
اين اتحاد بر پاية اين واقعيت استوار است که روح القدس عامل تولد تازه است 
)يوحنا 5:3-۸( و متعاقبا در هر ايمانداري مسکن می گزيند )يوحنا 16:14-17؛ 

اول قرنتيان 13:12(. 
به همين خاطر است که ما می توانيم هر عملي را در روح آزمايش کنيم. اگر 
در بدن جدايي بيفتد، می توانيم مطمئن باشيم که اين از روح نيست. پس امروز 
اگر با عبارات مذهبی بسياري که مدعي حقيقت گويي هستند مواجه هستيم، اين 

آزمايش می تواند کارساز و ياري رسان باشد. 
نشانة  روح القدس  شد.  گرفته  کار  به  رسوالن  اعمال  کتاب  در  آزمايش  اين 
صحت روحاني بود. اين سوال که آيا امت ها بدون نگاه داشتن شريعت می توانند 
نجات پيدا کنند، در شوراي اورشليم مورد بحث قرار گرفت )اعمال باب 15(. 
پطرس در مورد امت هايي که به مسيحيت روي آورده بودند گفت: »و خداي 
عارف القلوب بر ايشان شهادت داد بدين که روح القدس را به ايشان داد، چنانکه 
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به ما نيز« )۸:15(. همان روح، مسبب واقعة پنطيکاست و توأمًا رسيدن انجيل 
به امت ها شد. در پنطيکاست، روح القدس بر ايمانداران يهود در اورشليم آمد و 
بعدها وقتي انجيل به امت ها رسيد، روح القدس به همان شکل بر آنها نيز قرار 

گرفت )اعمال 17:۸(.
خدا می خواست تا ايمانداران يهودي بدانند که روح القدس به همان شکل که بر 
آنها قرار گرفت بر امت ها نيز قرار گرفته است؛ بنابراين نشانة ظاهري قرارگيری 
بايد  يهودي  ايمانداران  بود.  يکسان  نيز،  زبان ها  به  يعني صحبت  روح القدس، 
دريافت کرده اند. يک  را  نيز همان روح  امت ها  اطمينان حاصل می کردند که 
قسمت از بدن نمی تواند به قسمت ديگر بگويد »ما چيزي داريم که تو آن را 

نداري«؛ در واقع روح القدس وجه مشترک بدن است. 
ايمانداران در يک اميد نيز مشترکند )افسسيان 4:4( اگرچه نوع دعوت ما به آن 
اميد در موقعيت هاي متفاوت صورت گرفته است. هر عضو بدن منحصر به فرد 
است، اما همه، هدف مشترکي را دنبال می کنند که شبيه عيساي مسيح شدن است 

)روميان 2۹:۸(.
در اميِد ايماندار هيچ ترديدي نيست. اين اميد انديشه اي اميدوارانه نيست، بلکه 
قطعيت دارد. دليلي که ايماندار می تواند از اميد خود اطمينان داشته باشد اين است 
که روح القدس بهاي آن را از پيش پرداخته است. خدا بيعانة روح را به ايماندار 
می دهد )دوم قرنتيان 5:5 (. کلمة »بيعانه« به معني »قسط اول«، چيزي شبيه حلقة 
نامزدي است. روح القدس تضميني است در هر ايماندار که او روزي ميراث خود 

را دريافت خواهد کرد. 

یک روح، یک خداوند 
باور درست از روح القدس در درک جايگاه ايماندار در بدن بسيار مهم است. 

روح القدس است که او را در بدن جاي داده، ساکن می سازد و تضميني براي آينده 
و اطميناني براي اميد کليسا می کند )افسسيان 4:4(. 
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همة مسيحيان به همان خداوند عيساي مسيح اعتراف کرده و او را خدمت می کنند 
)5:4(، او خداوند همة اعضاي بدنش است، حال چه اعضايي که زنده اند و چه 
آناني که از دنيا رفته اند. مسيحيان يک خدا، يک اعتقاد و عهدي مشترک دارند. 
پس وقتي مسيحيان بعضي مواقع از فرامين متفاوت تبعيت می کنند، عجيب به 
نظر می آيد. بدن براي چنين کارکردي ساخته نشده است. يادم می آيد که روزي 
به دخترم گفتم: »مارسي، درو ببند.« همين که می خواست اين کار را انجام بدهد، 
همسرم گفت: »مارسي، چرا درو می بندي؟ بذار باز بمونه!« مارسي قرباني فرامين 

ضد و نقيضي شده بود. 
در بدن، فقط مسيح فرمان می دهد. اگر مسيحيان در کشمکش هستند، دليلش 
اين است که آنها هنوز ارادة خدا را درک نکرده اند و يا در فهم فرامين صادر شدة 
االهي، دچار سوء تفاهم مي شوند و يا اصال آن دستورات را از او دريافت نمي کنند. 
شايد هنوز در پي تمييز دادن، يا دور از دسترس بودن آن، اميال شخصي خود را 
با ارادة مسيح اشتباه می گيرند. هر بخشي از بدن نيازمند آن است که هر روزه در 

ارتباط با باال باشد تا در يافتن مسير سردرگم نشود. 
خانة  در  پطرس  است.  آمده  جديد  عهد  در  مکررا  خداوند«  »يک  به  وفاداري 
کرنيليوس خطاب به امت ها می گويد: »... خدا را نظر به ظاهر نيست... کالمی را 
که نزد بني اسرائيل فرستاد، چونکه به وساطت عيساي مسيح که خداونِد همه است 
به سالمتي بشارت می داد« )اعمال 34:1۰ و 36(. در آن اشارة ضمني، پطرس به 

امت ها اطمينان داد که عيسي خداوند آنان نيز هست. 
نيست  تفاوتي  يوناني  و  يهود  در  که  »زيرا  می خوانيم:  روميان  در  همچنين 
او را  نام  براي همه که  که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است 

می خوانند« )12:1۰(. 
و نيز می خوانيم: »لکن ما را يک خداست يعني پدر که همه چيز از اوست و ما 
براي او هستيم، و يک خداوند يعني عيساي مسيح که همه چيز از اوست و ما از 

او هستيم« )اول قرنتيان 6:۸(. 
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موضوع بعدي که پولس به آن اشاره می کند يک ايمان است )افسسيان 5:4(. 
شايد اين موضوع به تمرين ايماندار در حفظ ايمان اشاره کند يا اينکه به محتواي 

خود انجيل که همان اساس حقيقت بدن مسيحي است داللت کند. 
در نمونة اول، به اين نکته اشاره می شود که ايماندار با ايمان به سوي يک خداوند 
می آيد. هيچکس به طريق ديگري وارد نمی شود. در روزگار پولس، يهوديان و 
امت ها می پرسيدند: »آيا دو تجربة ايمان وجود دارد يا يکي؟« پولس پاسخ داد: 
»زيرا واحد است خدايي که اهل ختنه ]يهود[ را از ايمان، و نا مختونان ]امت ها[ را 
به ايمان عادل خواهد شمرد« )روميان 3۰:3(. همة مسيحيان از يک ابزار نجات 

مشترک برخوردارند.
 با اين حال کلمة ايمان عالوه بر معناي پاسخ ايماندار به خدا، در کالم، به عنوان 
پيکرة حقيقت نيز استفاده شده است. يهودا با شوق تمام از ايمانداران می خواهد تا 
»براي آن ايمان مجاهده کنند« )يهودا 3( و به آنان می گويد تا »خود را به ايمان 
اقدس بنا کنند« )آية 2۰(. پولس نيز به »بنا شدن و در ايمان راسخ گشتن« اشاره 
می کند )کولسيان 7:2(. در اينجا کلمة ايمان به تعاليمی که مکاشفة خداوند به 
انسان است اشاره می کند که در اين معنا فقط يک ايمان وجود دارد. کتاب مقدس 
يک پيکرة حقيقي است. ممکن است تفاسير متفاوتي از حقيقت وجود داشته باشد، 
ولي اساسا يک پيکرة حقيقي وجود دارد. خيلي وقت ها کليسا بر تفاسير مختلف 
بحث و مجادله می کند. ما بايد به ياد داشه باشيم که انجيل کالوني، آرمينيوسي، 

باپتيستي يا پرزبيتري معنايي ندارد. بدن مسيح بر يک ايمان استوار است. 
هر عضو وظيفه دارد با وفاداري و جد و جهد اصول اساسي را مورد مطالعه قرار 
دهد. پولس به تيموتائوس مشورت داده می گويد: »سعي کن که خود را مقبول 
)دوم  دهد«  انجام  به خوبي  را  و کالم خدا  نشود  عاملي که خجل  خدا سازي، 
تيموتائوس 15:2(. ايماندار نه تنها بايد از آنچه ايمان تعليم می دهد آگاه باشد، 
بلکه بايد ايمان را در محبت استوار سازد. او بايد متحمل عضو ديگري از بدن که 
چنين تعليمی دريافت نکرده است، شود. بدن نيازمند دعاي اهل دعاست تا هر 
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عضو، عامل اصالحِي عضو ديگر باشد. هدف ما در بدن بايد اين باشد که »ايمان 
واحد« را به سادگي، روشني و با دقت نشان دهيم. 

یک تعمید براي همه 
مورد بعدي در مقوله هاي »واحد«، يک تعميد است )افسسيان 5:4(. محققين 
کتاب مقدس در اين نکته که آيا اين مورد به تعميد روح القدس يا آيين تعميد آب 
اشاره مي کند، اختالف نظر دارند. از آنجايي که مفهوم تعميد روح در يک بدن و 
يک روح آمده است )آية 4(، من معتقدم اين »تعميد« به آيين تعميد آب اشاره 

می کند. 
در اين ميان، روندي حاکم است؛ بدن متشکل از کساني است که ايمان خود را 
بر يک خدا استوار کرده اند و مطابق عهد جديد تعميد آب به عنوان نشانة ايمان 
می بايد پس از آن صورت بگيرد. مراسم تعميد آب به خودِي خود فرد را نجات 

نمی دهد بلکه اين عمل نشانه  اي است بر اينکه او خود را به مسيح می سپارد. 
تعميد، مسئلة اطاعت از خداوند است. عيسي تعميد را در ماموريت شاگردان 
کجا  هر  و  کردند  دنبال  را  فرمان  اين  اوليه  مسيحيان  )متي 1۹:2۸(.  گنجاند 
اعتراف ايماني به مسيح بود، تعميدي عمومی صورت می گرفت. ايمانداران از 

اين طريق ايمان خود را در مالء عام اعالم می کردند. 
در اين مورد هيچ ترديدي وجود نداشت. الگوي متعارف، توبه، اعتراف، ايمان، 

تعميد و پذيرفته شدن در يک کليساي محلي بود. 
اشارة پولس به »يک تعميد« آشکارا به منظور تاکيد بر يکي بودن يهوديان و 
امت ها بوده است. اصل و نسب اهميتي نداشت. هرگاه به مسيح روي می آوردند 
به اجرا در  بر اساس سابقه شان تعميدهاي متفاوتي  يک تعميد وجود داشت و 
نمی آمد. البته يهوديان مراسم غسل خاصي داشتند و نوايمانان را تعميد می دادند. 

اما در آيين انجيل فقط يک تعميد وجود داشت. 
بنابراين، اطاعت از مسيح در تعميد، به ضرورت اطاعت از ساير موارد است. 
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تعميد يک گزينة انتخابي نيست بلکه با اين کار هويت ايماندار در مرگ، تدفين 
و قيام عيسي معنا می يابد. تعميد آب، سمبلي از پايان زندگي گذشته و آغاز 
حيات جديد است. تعميد براي دنيا نشانة آن چيزي است که در ايماندار اتفاق 
از کار دروني  با اطاعت  ايمان نجات بخشي می آيد که  می افتد. تعميد، در پي 

روح القدس حاصل می شود. 

یک خدا و پدر همه 
کار تثليث در اين متون آشکار می شود: روح القدس )افسسيان 4:4(، خداي پسر 
)5:4(، و خداي پدر )6:4(. در اينجا به اوج عمل، يعني نشان دادن يگانگي کامل 
که دليلي است بر رفتار شايستة ايماندار می رسيم. يعني »يک خدا«. او »فوق همه 
و در ميان همه و در همة شما است« )6:4(. او همه چيز را تقويت می بخشد و 
جهان را در دست گرفته و هدايت می کند. خدا همه چيز را در دست دارد؛ عجب 

منشاء اطمينان بخشي است براي ايماندار! 
او احاطة خردمندانه و پر مهر خود را در ايماندار آشکار می سازد. خداي عالم، 
خداي تک تک افراد نيز هست. او در »همة شما« است. يعني در همة کساني که 
به مسيح ايمان آورده اند، همة اعضاي بدن. کتاب مقدس می گويد که حتي يک 
گنجشک بدون اجازة او نمی افتد و خدا حتي به موضوعات به ظاهر کم اهميت نيز 

توجه نشان می دهد. 
»آيا نمی دانيد هيکل خدا هستيد؟« )اول قرنتيان 16:3(. ما آفريدة خدا، تحت 
نظر خدا، مورد تاييد خدا و پر شده از خدا هستيم. ايمانداران از سالمتي و قدرتي 

برخوردارند که ثمرة حضور خدا در زندگي تک تک آنهاست. 
اين خداي يگانه است که در هفت طريق خود را نشان مي دهد؛ خدا همه چيز 
را مطابق يگانگي انجام داده است. او از بدن می خواهد تا يگانگي را حتي در 
تثليث نشان دهد. هرآنچه خدا طرح ريزي کرده يکي است، پس منطقي است 
که بدن واحد او نيز چنين رفتار کند. يگانگي جوهرة جايگاه بلند ايماندار و 
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رفتار فروتنانة اوست.

 



آیا خدمت شما
 خسته تان کرده است؟ 

تت استیوارت

هیچگاه غیرت شما فروکش نکند؛ در روح شعله ور باشید و خداوند را خدمت 
کنید )رومیان ۱۲: ۱۱، هزارة نو(.

اگر مراقب نباشيد، خدمت شما می تواند خسته تان کند و به مرور زمان شما را از 
پا در بياورد. اين تجربة از پا در آمدن در خدمت، معموال »فرسودگی در خدمت« 
آنچنان  آنها روبرو شده ايد  با  يعنی چالش هايی که در خدمت  خوانده می شود. 
توان و انرژی ای از شما گرفته اند که ديگر نمی دانيد آيا می توانيد به راه تان ادامه 
بدهيد يا نه. حس لذت از انجام کار خدا را از دست داده ايد و به نظر می آيد صرفا 



اين طرف و آن طرف می رويد و می کوشيد تنها وانمود کنيد که همه چيز روبراه 
است. اما حقيقت اين است که شور و اشتياق خود را از دست داده ايد و نسبت 
به کار خدا دلسرد شده ايد. مشکل اينجاست که اگر آنچه برای تان اتفاق افتاده را 
تشخيص ندهيد، می تواند باعث آسيب های عميق شخصی و نيز صدمه به ديگرانی 
شود که برای خدمت به آنها خوانده شده ايد. به باور من، وقتی عيسی در پيام خود 
به کليسای الئوديکيه گفت که آنها »نه سرد و نه گرم« هستند )مکاشفه 3: 15(، 
وضعيت مشابهی را تشخيص داده بود. شايد داوود پادشاه هم وقتی نوشت »مرا 
از حضور خود مينداز، و روح قدوس خود را از من مگير« )مزمور 51: 11(، با 
احساسات مشابهی دست و پنجه نرم می کرد. همة ما از آن زمان های تشنگی 
شديد داشته ايم که باعث شده اند با مزمورنويس همذات پنداری کنيم که نوشت 
دارد، همچنان ای خدا جان من  اشتياق  نهرهای آب شدت  برای  »چنانکه آهو 
اشتياق شديد برای تو دارد. جان من تشنة خداست تشنة خدای حی، که کی بيايم 
و به حضور خدا حاضر شوم« )مزمور 42: 1-2(. به نظر می آيد که ما در احساس 

درماندگی و کوبيدگی در خدمت وفادارانه به مسيح تنها نيستيم. 
خوانده  او  گلة  شبانی  برای  خدا  توسط  که  ما  که  می افتد  اتفاقی  چنين  چطور 
شده ايم، می توانيم خود اينچنين نيازمند تغذية روحانی بشويم؟ چطور می شود آن 
دست هايی که نان عشا را دو پاره می کنند، بتوانند عالئم سوءتغذيه را بروز دهند؟ 
چه اتفاقی در ميانة راه خدمت ما افتاد که اينطور از آن اشتياق اوليه ای که برای 
مسيح و کليسای او داشتيم تهی شديم؟ آيا راهی وجود دارد که عالئم فرسودگی 

را تشخيص دهيم و آنها را دور کنيم؟
و  دنبال کنيم  را  در مسير خدمت  يکديگر ردپای مان  با  تا  با من همراه شويد 
بکوشيم داليل احساس فرسودگی مان را کشف کنيم و ببينيم چرا اشتياق ما برای 
خواندگی مقدس مان رنگ باخته است. اين نه تنها يک تمرين خوب برای زندگی 
خودمان است، بلکه به ما کمک می کند تا به آنانی که در چالش های خدمتی شان 

دست و پا می زنند اميد بدهيم.
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دالیل روحانی برای فرسودگی
در جستجو برای درک اينکه چرا خدمت ما تبديل به باری بر دوش مان شده است، 
بايد با درخواست از خدا برای آزمايش قلب های خودمان شروع کنيم. هم آوايی با 
دعای داوود، نقطة شروع خوبی است. »ای خدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس. 
مرا بيازما و فکرهای مرا بدان، و ببين که آيا در من راه فساد است؟ و مرا به طريق 
جاودانی هدايت فرما« )مزمور 13۹: 23-24(. به روح القدس که شما را در ديدن 
دل خودتان راهنمايی می کند گوش کنيد. فکر می کنم بعد خوب باشد به نمونه ای 
کتاب مقدسی از کليسايی که شور و شوق خود را از دست داد نگاه کنيم. کليسای 
الئوديکيه که اشتياق خود به کار خدا را از دست داد، نمونة خوبی برای ما است 
که به آن توجه کنيم. وقتی در متن کندوکاو کنيم )مکاشفه 3: 14-21( مشکالت 
عميق تر روحانی که باعث شد آنها حرارت خود برای مسيح را از دست بدهند به 

سرعت نمايان می شوند.
نخست، آنها خود اتکا شده بودند. »می گويی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام 
و به هيچ چيز محتاج نيستم« )آية 17(. آنها احساس نيازشان به خدا را از دست 
داده بودند. با تکيه بر توانايی های خودشان خوب پيش می رفتند. آيا اين می تواند 
برای ما هم در خدمت اتفاق بيفتد؟ اجازه بدهيد چند راهی که ممکن است اين 
برای ما اتفاق بيفتد را با شما در ميان بگذارم. خدمت می تواند مثل تمام رفتارهای 
انسانی ديگر، تبديل به روزمرگی و عادت شود و می تواند يک حس اطمينان 
کاذب نسبت به توانايی های خودمان ايجاد کند. ما که زمانی در حضور خدا و بر 
زانوهای مان برای موعظه آماده می شديم، حاال می دانيم که چطور موعظات خوب 
بنويسيم و کمتر به خدا اتکا می کنيم. ما که قبال مشتاق تاييد از طرف خدا بوديم، 
حاال در هوس تحسين از طرف انسان ها هستيم. با گذشت زمان، ياد گرفته ايم که 
غيرت مان برای خدا را آرام کنيم، چون تجربه به ما ياد داده است که اگر خيلی 
برای مسيح شور و اشتياق داشته باشيم، مردم را بيزار می کنيم. معموال تشخيص 
داده نمی شود اما ما آرام از تکيه بر مسيح در خدمت مان دور می شويم و دست از 
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اولويت ملکوت خدا بر می داريم و جای آن را با اولويت بنای پادشاهی پيروان 
خودمان عوض می کنيم. در نتيجه، تکية روزانه مان بر خدا را از دست می دهيم و 

اهداف او برای خدمت ما محو می شوند.
کليسای الئوديکيه نه تنها از خوداتکايی، بلکه از خود فريبی نيز رنج می برد. آنها 
پيدا کرده  با مسيح  نزديک  رابطه ای  بدون حفظ  زندگی  برای گذران  راه هايی 
بودند. آنها از مال دنيا ثروتمند بودند و بر آن بيش از خداوند تکيه داشتند و به 
همين دليل آموخته بودند که چطور وانمود به غيرت مذهبی و تعهد به خداوند 
کنند. آيا ممکن است اين برای ما هم اتفاق بيفتد؟ بله، قطعا ممکن است. می توان 
با خشمی که  به طريقی خداشناسانه  اشتياق روحانی کرد: وقتی که  به  وانمود 
نسبت به يکی از اعضای گله مان احساس می کنيم برخورد نکنيم، خودمان را 
و  است  عذاب  در  خدانشناسانه  رفتارهای  از  ما  ازدواج  وقتی  می دهيم.  فريب 
و  وانمود می کنيم  ما  است،  روبراه  انگار همه چيز  برخورد می کنيم که  طوری 
حقيقت در ما نيست. وقتی ديگران را در کليسا از استفاده از عطايای روحانی شان 
از  آنها حسادت می کنيم،  به  نسبت  به تحسين ديگران  بر حذر می داريم چون 
روحية صحيحی که خدا بتواند آن را برکت دهد برخوردار نيستيم. وقتی با گناهان 
خودمان به طريقی کتاب مقدسی برخورد نمی کنيم، آنها روح القدس را دل آزرده 
و محزون می کنند و نتيجه اين می شود که ما از تصويری که می خواهيم ديگران 
فکر کنند ما آن هستيم محافظت می کنيم، اما در عين حال شوق خود برای مسيح 
و محبت مان برای مردم را از دست داده ايم و خدمت تبديل به باری بر دوش ما 
شده است. ما کامال در مسير فرسودگی در خدمت و شايد حتی يک فاجعة خدمتی 
هستيم. »تکبر پيش ُرِو هالکت است، و دل مغرور پيش رو خرابی« )امثال 16: 
1۸( اما »قربانی های خدا روح شکسته است. خدايا دل شکسته و کوبيده را خوار 

نخواهی شمرد« )مزمور 51: 17(. 
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دالیل خدمتی برای فرسودگی
حتی اگر می توانيد يک رابطة صميمانه با مسيح داشته باشيد و نظمی روزانه در 
مطالعه و تفکر کالم خدا، و فرصت های مسرت بخش دعا و پرستش داريد، باز هم 
بسيار ضروری ست که تشخيص دهيد خدمت به خودی خود فرساينده است. به 
نظر من بسيار دلگرم کننده است که خدمت خداوندمان عيسای مسيح را مطالعه 
کنيم و راه هايی که خدمت او باعث فرسايش او شد را تشخيص دهيم. به طور 
مثال، می خوانيم که چقدر برای او دشوار بود که در خلوت وقتی با پدر خود داشته 
باشد، چون معموال شاگردانش با احتياجات ضروری مردم مزاحم او می شدند. چند 
بار کوشيده ايد که با خدا وقت بگذرانيد اما نيازهای جماعت شما فشار آورده اند 
ياد می آورم که  به  را  زمانی  تجربة خودم،  از  ربوده اند؟  از شما  را  و آن وقت 
موعظه ای داشتم و به نظر می آمد خدا اين موعظه را بسيار برکت داده است. وقتی 
اين موعظه را برای زمانی ديگر در آرشيو می گذاشتم، با ستارة قرمز بزرگی آن 
را نشان کردم. ماه ها بعد، به کليسايی نزديک برای موعظه دعوت شدم و فرصت 
کمی برای آمادگی داشتم. کارهای خدمتی ام در آن هفته آنقدر زياد بود که هيچ 
وقتی برای دعا صرف نکردم. آن موعظه را به ياد آوردم و از همان استفاده کردم. 
اينکه چطور موعظه ای که يک بار بسيار پر برکت وعظ شده بود حاال تبديل به 
يک فاجعه شده بود را می توان تنها با فقدان اتکای من به روح القدس و تکيه بر 
توانايی های خودم توضيح داد. من شکست خورده و دلسرد به خانه برگشتم. اگر 
مراقب نباشيد، نيازهايی که ديگران بر دوش شما می گذارند می تواند به آهستگی 

زندگی را از شما بگيرد و توان روحانی تان را فرسوده کند. 
تجربة عيسی در خدمت نيز نشان مي دهد نيازهای آنانی که خدمت شان می کنيم 
می تواند ما را فرسوده کند. وقتی زنی که دوازده سال مشکل خونريزی داشت از 
ميان جمعيت خود را به عيسی رساند و وی را لمس کرد، او پرسيد »چه کسی 
مرا لمس کرد؟« شاگردان از اين سوال عيسی تعجب کردند چون مردم از هر 
طرف او را احاطه کرده بودند. اما عيسی توضيح داد: »کسی مرا لمس کرد! زيرا 
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از  روايت  اين  من،  باور  به  )لوقا ۸: 46(.  من صادر شد!«  از  نيرويی  دريافتم 
خدمت عيسی به مردم برای ما بازگو شد تا به ما يادآور شود که وقت گذراندن 
با افراد نيازمند نيز باعث فرسودگی ما می شود. افرادی در زندگی ما وجود دارند 
که آنچنان در نتيجة گناه در هم شکسته اند که هر بار با آنها وقت می گذرانيد شما 
را از پا در می آورند. نحوة واکنش شما به اين چالش خدمتی بسيار مهم است. 
اول، مراقب باشيد که آنها وقت زيادی از شما نگيرند که ديگر برای شاگردسازی 
اعضای بالغ تِر کليسا وقتی نداشته باشيد. يک بار يکی از اساتيدم به من گفت که 
احساس کرده يک نقطة ضعف جدی خدمت او اين بود که آنقدر وقت زيادی با 
افراد بسيار نيازمند صرف کرده بود که نتوانسته در افراد مستعدی که می توانستند 
بعدها تبديل به رهبران کليسای او شوند سرمايه گذاری کند. دوم، مطمئن شويد 
افرادی در زندگی تان داريد که می توانند الهام بخش شما باشند و از آنها بياموزيد. 
شما نمی توانيد بدون برخورداری از منبعی که ذهن و قلب خودتان را تغذيه کند، 
مدام به ديگران ببخشيد. مطمئن شويد کتاب های خوبی می خوانيد که درک شما 
از االهيات کتاب مقدسی و مهارت های خدمتی تان را عميق تر می کنند. از خدا 
بخواهيد شما را به سوی افرادی هدايت کند که می توانند مربی و راهنمای شما 
با يک شبان مسن ديدار می کردم  بشوند. در روزهای آغازين خدمتم، هر ماه 
که صبورانه به سوال هايم گوش می داد. صبر مسری است، بنابراين آنهايی که 
می خواهيد زندگی و خدمت شما را تحت تاثير قرار بدهند با دقت انتخاب کنيد. 
من مطمئنم عالوه بر صليب، چيزهای ديگری هم بودند که مسيح را فرسوده 
کردند. اما يکی که برايم برجسته تر از مابقی ست، جدال او برای تسليم ارادة 
خود به ارادة پدرش بود. وقتی او را می بينيم که در باغ جتسيمانی در دعا رنج 
می کشيد، با بهای اطاعت از ارادة پدر دست و پنجه نرم می کرد. فشار به حدی 
بود که قطرات خون از پيشانی او جاری کرد. آيا ما نيز در دنيايی  که مستقيما 
در تضاد با ملکوت خداست برای وفاداری به او دچار چنين کشمکشی نيستيم؟ 
يعقوب نوشت »هر که در پی دوستی با دنياست، خود را دشمن خدا می سازد« 
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)يعقوب 4: 4(. دنيايی که ما در آن زندگی می کنيم بسيار خودشيفته است. 
ارزش های دنيوی کليسا را مورد هجوم قرار داده اند و معيار موفقيت، به جای 
اخالقی  معيارهای  امروزه  جهان  می شود.  تعريف  تعداد  در  خدا،  به  وفاداری 
بسياری از مسيحيان را نابود کرده است. ما هر روز با انتخاب بين اطاعت از 
خدا و معيارهای جهان روبرو هستيم. اگر مراقب نباشيم، به راحتی می توانيم 
به جای اطاعت از کالم خدا، از خدمت مان بت بسازيم و هويت خود را در آن 
بيابيم. بکوشيد که درک کنيد ما به عنوان راهبران کليسای مسيح بايد از نمونة 
او در راهبری خدمتگزارانه پيروی کنيم. اين يعنی ما مدل راهبری دنيا را رد 
کنيم که تالش می کند مردم را به سرسپردگی به افراد وا دارد يا از شيوه های 
فراموش  هرگز  کند.  استفاده  پيروی  برای  افراد  در  ترس  ايجاد  مثل  ديگری 
می بخشد«  فيض  را  فروتنان  اما  می ايستد،  متکبران  برابر  در  »خدا  که  نکنيد 
اين  در  بدهيد  اجازه  اما  نوشت  می شود  بسيار  مورد  اين  در   .)6  :4 )يعقوب 
خالصه کنم که اگر مراقب نباشيد، دنيا و ارزش های آن بر شما مسلط می شوند 

و شوق شما برای جالل دادن خداوند عيسای مسيح را نابود می کنند.
برای  بزرگ  دليلی  که  بياورم  عيسی  زندگی  از  ديگر  نمونة  يک  می خواهم 
و  نااميد  را  او  بسيار  که  داشت  شاگردانی  عيسی  است.  خدمت  در  فرسودگی 
ناراحت می کردند. شکی نيست که ساده نبود به يهودايی که به او خيانت کرد، 
از  خيانت شد،  او  به  که  در شبی  کند.  محبت  کرد،  انکار  را  او  که  پطرس  يا 
شاگردانش خواست تا بيدار باشند و با او دعا کنند، اما همگی به خواب رفتند. 
آيا شما نيز از سوی کسانی که به آنها خدمت می کنيد مورد خيانت و نااميدی 
تمام راه هايی  از  او  او ديدار داشتم و  با شبانی در دفتر  اخيرا  نگرفته ايد؟  قرار 
برايم می گفت که اعضای کليسايش به او خيانت کرده بودند. با غمی سنگين، 
او کسانی را به ياد می آورد که برای نيازهای اقامتی شان از او سوءاستفاده کرده 
و بعد هم کليسا را ترک کرده بودند. او می گفت تعدادی ديگر ارتباط شان را با 
کليسا و خدمت او ترک کرده بودند و اعضای زيادی را هم با خود برده بودند. به 
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اينجا که رسيد، در هم شکست و شروع به اشک ريختن کرد. من هم با او اشک 
ريختم چون با درد او هم ذات پنداری می کردم. اين ما را به يکی از جوانب بسيار 
سخت شبانی گلة خدا رهنمون می شود؛ نااميدی و اندوه سرمايه گذاری در زندگی 
ديگران و بعد اينکه ببينيد آنها از شما رويگردان بشوند و به شما صدمه بزنند و يا 
بدتر از آن، با اعمال شان مسيح را انکار کنند. بخش اعظمی از فرسودگی من در 
خدمت از طريق کار دشوار خدمت به گناهکارانی بود که درگيری های شديدی با 
هم داشتند و چنان رنجش های عميقی در قلب شان نگه می داشتند که از بخشش 
يکديگر امتناع می کردند. کسانی که تمام پاسخ های کتاب مقدسی را می دانند اما 
تغيير بسيار اندکی در شخصيت شان نشان می دهند. آنهايی که در روز يکشنبه 
با شما سرودهای پرستشی می خوانند اما در طول هفته از اعتراف ايمان خود به 
ديگران هراسانند. آيا الزم است که ادامه بدهم يا با من موافقيد که چقدر اين 
کار می تواند فرساينده باشد؟ چقدر ما در خدمت مان به محبت مسيح و قدرت 

نگهدارندة او محتاجيم!

امید برای فرسودگان
چطور می توانيم در حالی که به ديگران خدمت می کنيم، اشتياق خود برای مسيح 
را حفظ کنيم و دلسرد نشويم؟ چطور می توانيم نه تنها دور خود را شروع کنيم، 
بلکه آن را وفادارانه به پايان ببريم؟ افراد زيادی خدمت را شروع می کنند اما بعد 
از چند سال پا پس می کشند. در حقيقت، شايد خود شما که حاال اين مقاله را 
می خوانيد يکی از آنهايی باشيد که به ترک خدمت تان فکر می کنيد. شايد فکر 
می کنيد که خدمت بسيار دشوار و دردناک است. يا شايد فرسوده شده ايد و نياز 
به اميد داريد. به فيض خدا، من بيش از چهل و پنج سال در خدمت بوده ام و آنچه 
می خواهم با شما در ميان بگذارم، درس های کتاب مقدسی ای هستند که آموخته ام. 
نخست، فکر می کنم بسيار مهم است که درک کنيد خصوصياتی در يک راهبر 
پيروی  استقامت در  برای  آنان  الهام بخش  و  را لمس می کند  که قلب ديگران 
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از مسيح می شود، کدامند. آيا هرگز واقعا به اين موضوع فکر کرده ايد؟ بسيار 
ضروری است که بدانيد چه چيزی در يک راهبر است که خدا از آن برای لمس 
قلب ديگران توسط حقيقت استفاده می کند. راهبری، تاثيری الهام بخش بر قلب 
و زندگی ديگران است. آيا زندگی شما به ديگران برای پيروی از مسيح الهام 
می بخشد؟ اجازه بدهيد چند خصوصيت را با شما در ميان بگذارم که اگر قرار 
باشد خدمت و زندگی راهبران تاثيری بر ديگران برای مسيح داشته باشد بايد از 

آنها برخوردار باشند: 

*  محبت پر شور برای مسيح، مسری است. 
*  زندگِی سرشار از اطاعت مسيح، مسری است. 

*  وفاداری در موعظه و تعليم کالم خدا، باعث اطمينان به خدمت شما می شود.
*  فروتن و قابل دسترس بودن، اعتبار خدمت شما را افزايش می  دهد.

*  صرف وقت شخصی شما برای شاگردسازی، ديگران برای رشد در شباهت 
مسيح مجهز می کند.

اما اساسی تر از تمام موارد باال، راهبران الهام بخش آموخته اند که چطور در تمام 
فصول خدمت، شور خود برای مسيح را حفظ کنند. شايد بپرسيد شور مسيحی 
چيست؟ شور مسيحی، يک اشتياق حقيقی قلبی است که در گذر زمان با تعهدی 
متمرکز به مسيح حفظ می شود و ديگران را هدايت می کند تا شاگردان وفادار 
مسيح بشوند. نويسندة مزمور 42: 1 مطمئنا مشتاق چنين شوری بود: »چنانکه 
آهو برای نهرهای آب شدت اشتياق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتياق شديد 
برای تو دارد.« در اين آية کوتاه، ما تصويری قدرتمند از شور در برابر خود داريم. 
يک آهوی تشنة درمانده ميإبينيم که برای نجات خود به دنبال آب می گردد. اينجا 
می بينيم که شور کتاب مقدسی چطور عمل می کند. شور و شوق شما هميشه در 
چيزی است که بيشتر از همه آن را دوست داريد. اين آهو آب می خواست چون 
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حيات را دوست داشت و می دانست به آب نياز دارد تا زنده بماند. شما چه چيزی 
را بيشتر از همه دوست داريد؟ وقتی بتوانيد بگوييد »آنچه می خواهم بيش از 
همه دوست داشته باشم جالل دادن عيسای مسيح و خدمت او به عنوان خداوندم 
است«، آنگاه بايد اين تبديل به اولويت زندگی شما شود. همچنين، شور شما برای 
چيزی است که می خواهيد هر چيز ديگری را برای آن قربانی کنيد. وقتی فرسوده 
می شويد، نشانة خوبی از اين است که چيز ديگری تبديل به شور شما شده است 
و الزم است که دوباره بر فرد اول زندگی تان متمرکز شويد: عيسی! می بينيد که 
اولويت را به مسائل اصلی نداده ايد بلکه اجازه داديد امور ثانوی تبديل به اولويت 
شوند. وقتی به خداوند اعتراف می کنيد که چطور از او دور شديد و حاال به سوی 
از فرسودگی و سرخوردگی آزاد می کند چون ديگر  را  او شما  برگشته ايد،  او 
نمی خواهيد با تکيه بر توانايی های خودتان و برای جالل خودتان زندگی کنيد، 
بلکه برای مسيح. از همه جالب تر اينکه، شور شما آن چيزی است که بيشترين 
تاثير را بر ديگران دارد. شايد شما فکر کنيد که تعليم تان است، اما در حقيقت 
شور شماست. وقتی به گذشتة خودم نگاه می کنم، می بينم راهبرانی که بيشترين 
تاثير را در زندگی من داشتند کسانی بودند که واضحا برای مسيح و کليسای او 
شوق و غيرت داشتند. آيا می خواهيد تاثيری الهام بخش بر ديگران داشته باشيد؟ 
شور و شوق تان برای مسيح را پرورش بدهيد! می دانيد چرا اين خيلی مهم است؟ 
چون شور و شوق شما آن چيزی است که زندگی تان را شکل می دهد و تعيين 
می کند که چطور زندگی تان بر ديگران تاثير خواهد گذاشت. شور و شوق شما 
هدف تان را تعريف می کند، و اگر اين برای مسيح باشد ديگران به دنبال شما 

خواهند آمد. 
اميد من در نگارش اين مقالة کوتاه اين بود که بگويم شما در احساس خستگی 
و فرسودگی ای که گاهی در خدمت مسيح پيدا می کنيد تنها نيستيد، و همچنين 
راهنمايی از اموری به شما بدهم که می توانيد با انجام آنها، آن شور و شوق اوليه ای 
که برای مسيح و خدمت به او داشتيد را دوباره پيدا کنيد. مهم است که روحا و 
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جسما از خود مراقبت کنيد. مطمئن شويد که هر هفته زمانی برای استراحت از 
کار خدمت داريد، و تعطيالت ساليانه را فراموش نکنيد. شايد به يک مربی احتياج 
داشته باشيد که به شما در گذر از اين زمان های سخت در خدمت تان کمک کند 
و اين چيزی نيست که از آن شرمنده باشيد. اما لطفا بدانيد که وقتی در حال 
نگارش اين مقاله بودم، برای تان دعا می کردم که خدا به شما حسی احيا شده از 
خواندگی تان به خدمت خود ببخشد و پنجرة آسمان را باز کند و شما را دوباره با 

شوقی جديد برای خدمت به مسيح لمس کند. 
عقاب  مثل  و  يافت  خواهند  تازه  قوت  می باشند  خداوند  منتظر  که  آنانی  »اما 
پرواز خواهند کرد. خواهند دويد و خسته نخواهند شد. خواهند خراميد و درمانده 

نخواهند گرديد« )اشعيا 4۰: 31(.



انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



کشیشان و دنیای ایمیل

کشیش طّناز

نمی دانم تجربة شما با کشيشان در دنيای مجازی و دريافت و ارسال پيام های 
الکترونيکی چگونه بوده است. اما برای روشنگری هم که شده، توصيه می کنم به 

مکالمات زير توجه مبذول داريد:

مکالمۀ اول بین کشیش هپل و چپل:
)توضيح: به دليل ذيق مکانی از تکرار عنوان کشيش امتناع ُجستيم! اميدواريم 

بهتون برنخوره!(
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کنفرانس  توی  پسره  اين  يعنی چی؟  ايميل،  ميگن  که  اينی  جان،  َچَپل  هپل: 
بين الکشيشانی از من آدرس می خواست؟ 

چپل: آدرست رو که ندادی؟ 
هپل: آدرس کليسا رو دادم. هی می گفت ايميلت رو بده که برات مطلب بفرستم. 

منم آدرس دفتر کليسا رو دادم. 
نمی دانستند  معمولی  آدم های  مثل  درست  کشيشان  پيش  قرن ها  نتيجه گيری: 
آدرس »ايميل« چيست. به همين خاطر آدرس دفتر خودشون رو می دادند به مردم. 

مکالمۀ دوم:
پانزده سال بعد... هپل و چپل در دو نقطة جغرافيايی مختلف بعد از 4 ماه همديگر 

را مالقات می کنند.
هپل: چپل جان، ايميل رو چرا جواب نميدی؟ کار واجبی داشتم. 

چپل: مگه ايميل زدی؟ به کدوم ايميلم؟
k. chapal@yahoo.com :هپل

چپل: نه ديگه. از اين ايميل ديگه استفاده نمی کنم. به خاطر تدابير امنيتی از چند 
استفاده می کنم. ميگن   ziba.keshish@gmail.com ايميل  از  ماه پيش 

گوگل امينتش باالتره.

مکالمۀ سوم:
مکان: کنفرانس شبانان و دانشمندان علم االهی

زمان: دو سال بعد از مالقات در مکالمة دوم
هپل: بازم که ايميل جواب نميدی! تا اونجايی که يادمه تو معموال جواب همکارها 

رو زودتر می دادی؟ 
چپل: نه. قانون عوض شده. تو کنفرانس دو ماه پيش نبودی. موضوعش »اندر 
فوايد دنيای مجازی« بود. دو تا قانون به ۸ فرمان قبلی اضافه کردن تا ده فرمانش 
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کنن. قراره بروشورش رو هم چاپ کنن که بزنيم روی يخچال خونه مون. بزار 
بهت بگم که حواست باشه، سوتی ندی. بين ما کشيشا بايد هميشه هماهنگی باشه. 

قوانين به اين شرحند:
)1( کشيش نبايد الکی ايميلش رو به اعضای کليسا بده. کشيش يه مقام اجرايی 
رده باالست که معموال فقط به افراد مهم ايميل ميده. آدرس ايميل کشيش چه 

دخلی داره به اعضا؟!
)2( کشيش جايز است بيشتر از يک ايميل داشته باشد. حتی تا ده ايميل مختلف 
که بعضی اوقات حتی آدرس آنها رو گم کند. ولی چک کردن ايميل اصلی بايد 

زير نظر مستقيم همسر کشيش باشد و الغير. 
)3( آدرس ايميل بايد با شان و ارج مقام کشيشی همخوانی داشته باشد. بهتر است 
هر چند وقت يک بار آدرس تغيير کند تا شان کشيشی حفظ شود. برای نمونه، به 

روند تغيير ايميل کشيش ژانديز توجه کنيد:

zhan.khadem@
keshish.zhan@
kehili.k.zhan@
zhan.d.ark@
zhan.elahi@

zhan.var.zhan@
zhan.elahiyat@

zahan.theologian@
keshish.dr.zhan@

ايميلش جواب بدهد. می تواند اصال  به  )4( کشيش می تواند هر وقت بخواهد 
جواب ندهد چون به کسی پاسخگو نيست. 



66

)5( کشيش اختيار تام دارد در صورتی که اعضا از عنوان دکتر، کشيش، و يا 
عاليجناب در خطاب به او سر باز زنند، اين عمل رو نوعی بی احترامی به حساب 
آورد و موضوع را با مشايخ کليسا در ميان بگذارد تا فرد خاطی را از کليسا 

اخراج کنند. 
)6( ايميل نزن. کشيش اختيار تام دارد که اصال ايميل نزند. ايميل را در چارچوب 

برجام و 5+ 1 تحريم کند. 
)7( کشيش بايد همراه زن خود يک ايميل مشترک داشته باشد. اين ايميل متعلق 

به اوست ولی زنش آن را چک خواهد نمود. 
)۸( به دليل کاربرد باالی ايميل در خدمت شبانی و تعدد و تکامل اسامی ايميل، 
حتما قبل از درست کردن آدرس ايميل در فهرست داده های ايميلی کشيشان 
با  شما  جديد  ايميل  بين  محسوسی  شباهت  که  کنيد  حاصل  اطمينان  ايرانی، 
برخورد  با شما  مولف  مقرارت حق  باشد. طبق  نداشته  سايرين وجود  فهرست 

می شود و پدرتون رو در ميارن! 
)۹( حتما به عنوان شاهد، يکی از مشايخ کليسا را در ايميل های بين الکشيشی 
»سی سی« بفرماييد تا ثبوت ارسال ايميل محرز گردد. قوانين آدرس ايميل مشايخ 
کليسا به گونه ای است که نمی توانند بيشتر از يک ايميل داشته باشند پس فرار 

ايميلی وجود ندارد و مورد کامال قابل پيگيری است. 
تبصره: در ايميل بين اعضا و کشيشان، فرمان ۹ الزم االجرا نيست. کی حوصله 

داره با عضو کليسا بحث کنه. هميشه حق با کشيشاست. 
)1۰( چشم طمع به ايميل ديگر کشيشان نداشته باشيد. سعی کنيد هر دو سال 
يک بار يک دکترای االهيات بگيريد تا بتوانيد مانور بيشتری روی اسامی ايميل 
خود داشته باشيد. اين در مورد ايميل مشترک شما با همسرتان قابل اجرا نيست 

)به داليل واضح و مبرهن( مگر به تبصره های ذيل:
تبصرة اول: اسم زن کشيش ضايع باشد و بخواهد آن را عوض کند. 

تبصرة دوم: زن کشيش هم هوس کند به مقام کشيشی دست يازی کند. 
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تبصرة سوم: کشيش يا زنش بخواهند از هم طالق بگيرند. 
نيومديم ها... واقعا آدم توی اين کنفرانس ها چقدر  هپل: همش يک کنفرانس 

برکت می گيره. کّلی چيز ياد گرفتی، شيطون...  
چپل: حاال کجاش رو ديدی. بيا چند تا آدرس ايميل قشنگ بهت بدم تا دو سال 

آينده ذخيره داشته باشی. 
نتيجه گيری نهايی: هيچ نتيجه گيری اخالقی از اين نوشته عايد ما نمی شود. فقط 
نگارنده اميدوار است کشيشان خود را به نحو کارآمدتری برای امور کليسايی 

صرف کنند و اگر واقعا ايميلی دارند به ايميل های شان به موقع جواب بدهند.  
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