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از اينکه شمارۀ ۸۶ شبان را می خوانيد، بسيار خرسنديم. در اين شماره از شبان به 
مصاحبه با نيما عليزاده دربارۀ او و خدمتش، نظريات او دربارۀ کليسای خانگی 
و آيندۀ کليسا در ايران پرداخته ايم. همچنين آموزۀ روح القدس در عهد جديد 
عطايای  به  نگاهی  اول  بخش  هزارۀ سوم،  االهيات خدمت  دروس  مجموعه  از 
روحانی در کليسا نوشتة جان مک آرتور،  و ترجمة رامسين ساورا از مقالة جالب 

و خواندنی نوشتة جاش بايس در باب شام خداوند و دنيای مجازی آمده است. 
واژگان  از  »آشنايی زدايی  عنوان  تحت  جديد  موضوعی  با  نيز  طناز  کشيش 

حرف اول
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خادمانه« اميدوار است عالوه بر روشنگری لبخند بر لب شما شبانان بياورد. البته، 
شايان ذکر است طنز شمارۀ پيشين تحت عنوان »اندر شباهت های شبکه های 
تلويزيون مسيحی با شبکه های ميهنی« با انتقاداتی از جانب دست اندرکارن يکی 
از شبکه ها مواجه شد. ما نيز به رسم معمول شبان، تريبون اين شماره از مجله را در 
اختيار آنها قرار داديم که در صورت تمايل متن يا رديه ای بر نوشتة طنز »کشيش 
طناز« بنويسند. در نهايت، ايشان از ارسال متن صرف نظر کردند. البته اميد داريم، 
در شماره های آينده شبان به موضوع شبکه های مسيحی و نقش کاربرد شبانی آنها 

بپردازيم البته نه از نگاه طنزآميز بلکه در بحثی جدی و کارشناسی.  
عالوه  براين، دو مقاله مرتبط، يکی در باب کتاب الويان و سوالی دربارۀ موضوع 

خالکوبی را در اين شماره آورديم. 
شمارۀ بعدی، شمارۀ ۸7، ويژه نامة 2۰ امين سالگرد پايه گذاری مجلة »شبان« است 

که پاييز 2۰2۰ به چاپ می رسد و در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
از اين که با ما همراه هستيد، سپاسگزاريم. 



فروتنی و نقدپذیری

فرهاد آزاد

شناخته  آنها  به  معموال  که  دارد  بارز  صفت  چندين  مسيح  عيسای  ما  خداوند 
می شود و در تفکر دربارۀ او، اين صفات پيش از هر چيز ديگری به ذهن خطور 
می کنند. مانند محبت، شفقت، اقتدار، و فروتنی. اما بدون شک، می توان فروتنی 
را بارزترين ويژگی او دانست. فروتنی او اساس و آغاز نجات ما است؛ عيسای 
مسيح که: »در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد، ليکن خود را 
خالی کرده، صورت غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل 
انسان يافت شد، خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صليب 
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مطيع گرديد« )فيليپيان 2: ۶-۸(. اگر عيسای مسيح فروتن نمی شد و از مقام 
بلند خود نزول نمی کرد تا به شباهت ما در بيايد و از اين نيز پيش تر رفته و به 
مخلوقات پست خود اجازه بدهد که او را بر صليب جلتجا مصلوب کنند، نجاتی 

برای ما متصور نبود.
جايگاه موضوع فروتنی در برنامة نجات ما آنچنان مهم بود که انبيای عهد عتيق 
در پيشگويی های خود دربارۀ او بارها به اين مسئله اشاره کردند. به طور اشعيای 
نبی، ۸ قرن پيش از ظهور مسيح، در پيشگويی مشهور خود دربارۀ او در باب 53 
کتاب خويش، به اين موضوع اشاره کرد: »او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان 
خود را نگشود. مثل بره ای که برای ذبح می برند و مانند گوسفندی که نزد پشم 
برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود« )اشعيا 53: 7(. زکريای 
نبی در پيشگويی خود دربارۀ مسيح موعود گفت: »دختر صهيون را گوييد اينک 
پادشاه تو نزد تو می آيد با فروتنی و سواره بر حمار و بر کرۀ االغ« )متی 21: 5؛ 

زکريا 9: 9(.
خوب به ياد دارم که سال ها پيش در کالس های االهيات کليسای انجيلی ايران 
که افتخار شاگردی اساتيد و شبانان بزرگی را داشتم، يک بار يکی از آنان فلسفة 
کلی مسيحيت و نجات را در همين موضوع خالصه کرد و گفت نجات مسيحی 
با فروتنی نجات دهنده آغاز می شود )فيليپيان 2: ۶-۸(؛ در فروتنی فرد مسيحی 
که می بايد در نزد خدا زانو بزند و با فروتنی گناهکاری خويش را بپذيرد و به آن 
اعتراف کند ادامه می يابد )يعقوب 1: 21(؛ و با يک زندگی زمينی فروتنانه که 
همواره آمادۀ خدمت به ديگران است پايان می يابد )افسسيان 4: 2؛ فيليپيان 2: 

3؛ يعقوب 4: 1۰؛ اول پطرس 5: ۶-5(.
و البته، موضوع فروتنی را در جای جای تعاليم مسيح نيز به وضوح می بينيم. او 
فروتنی را اساس بزرگی معرفی کرد. در متی 1۸: 4 فرمود: »هر که مثل اين بچة 
کوچک خود را فروتن سازد، همان در ملکوت آسمان بزرگتر است.« و نيز در 
متی 23: 12 فرمود: »هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود را فروتن 



سازد سرافراز گردد.« 
فروتنی از خصايص بارز شاگردان مسيح نيز بود و هست. مگر نه اينکه معلم و 
تعليم خوب را می توان از شاگردان آن معلم و تعليم تشخيص داد؟ آنها هم نسبت 
به او و هم نسبت به يکديگر فروتن هستند. به طور مثال، يعقوب و يهودا که هر 
دو از برادران تنی عيسای مسيح خداوند بودند، در آغاز رساالت خويش، خود را 
»غالم« او می خوانند )يهودا 1: 1؛ يعقوب 1: 1( و حتی به اين نسبت خانوادگی 
اشاره نيز نمی کنند. پولس رسول که با معيارهای دنيوی علل بسياری برای افتخار 
و تکبر داشت، با فروتنی و اشک ها به خدمت خداوند مشغول بود )اعمال 2۰: 
19( و در رساالت خود نيز بارها به موضوع فروتنی خويش اشاره می کند )دوم 
قرنتيان 1۰: 1، 12: 21(. شاگردان راستين مسيح، مانند خداوند خود، تعاليم و 

باورهای شان را در زندگی خويش عمال به کار می برند.
دو نمونة زيبا و برجستة عملی از فروتنی را می توان در زندگی پطرس رسول يافت 
که می تواند و می بايد سرمشقی برای همة ما ايمانداران و به خصوص خدمتگزاران 

خداوند باشد که چشمان کليسا به آنان است. 
بخش  اين  در  است.  آمده   1۸-1  :11 رسوالن  اعمال  کتاب  در  اول  نمونة 
می خوانيم که وقتی پطرس به اورشليم می رود، رسوالن و ايمانداران يهودی نژاد به 
او معترض می شوند که چرا با ايماندارانی از امت ها نشست و برخاست کرده و با 
آنان همسفره شده است. قبل از آنکه پيش تر برويم، توجه داشته باشيد ايمانداران 
به کسی اعتراض می کنند که عيسای مسيح خداوند او را صخره خواند و کليدهای 
ملکوت آسمان را به او سپرده بود! )متی 1۶: 1۸-19(. فکر می کنيد پاسخ پطرس 
به اين ايمانداران و رسوالن چه بود؟ شايد ما از ديدگاه انسانی و طبيعت فاسد و 
سقوط کرده مان مايل بوديم که پطرس به اصطالح امروزی يک تو دهانی محکم به 
اينها می زد و با استفاده از اقتدار رسوالنی خود آنان را سر جای شان می نشاند. شايد 
دوست داشتيم به آنها بگويد شما کيستيد که رسول خدا را مواخذه می کنيد؟ آيا 
حکيمانه است که مرا مورد پرسش قرار بدهيد؟ يا شايد دوست داشتيم که به آنها 
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بگويد، برای حفظ آبرو و جلوگيری از سوءاستفادۀ افراد خارج از کليسا، ساکت 
باشيد. نبايد چنين مسائلی مطرح شوند. اما خوب، خدا را شکر که پطرس رسول 
هيچکدام از اينها را نگفت و از آنجا که درس محبت و فروتنی را به خوبی از استاد 
نيکوی خود آموخته بود، با آرامی »از اول مفصال بديشان بيان کرده« )اعمال 11: 

4( و دليل عمل خود را توضيح داد.
نه تنها پطرس رسول نسبت به منتقدين خود فروتن بود، بلکه منتقدان او نيز 
فروتن و منطقی بودند. کالم خدا به ما می گويد که وقتی آنها پاسخ پطرس را 
شنيدند، »ساکت شدند« و خدا را تمجيد کردند. باز هم در اينجا همان ذات فاسد 
و سقوط کردۀ ما به سراغ مان می آيد. ما عالوه بر اين ذات، فرهنگ ايرانی را نيز با 
خود همراه داريم که به آموخته هرگز در يک بحث تا فرد مقابل را قانع نکرده ايم 
و اصطالحا »به غلط کردم« نينداخته ايم دست نکشيم. حتی اگر به بهای ناديده 
گرفتن تمام اصول اخالق و منطق باشد. حتی اگر الزم باشد آسمان و زمين را به 
هم بدوزيم تا ثابت کنيم که ما بر حق، و مخاطب باطل است. اما از کالم خدا در 
روايت اين رخداد می آموزيم که نه تنها در برابر انتقاد فروتن باشيم، بلکه پس از 
شنيدن دفاع و دليل منطقی نيز فروتنی پيشه کنيم و »ساکت« شويم. بايد بدانيم 
که تمام مخازن حکمت و دانايی در اختيار فرد ما نيست و گاهی اشتباه می کنيم. 
گاهی قضاوت های ناصحيح می کنيم و در مواجهه با حقيقت بايد اشتباه خود را 
بپذيريم و »ساکت« شويم. حتی يک قدم پيش تر از اين، می توانيم مانند منتقدين 
پولس در اين روايت، پس از آنکه حقيقت برای مان روشن شد، خدا را تمجيد 

کنيم که ما را از ظلمت نادانی و ناآگاهی رهانده است. 
در طول هفده سال ايمان و حضورم در کليسا، بارها ديده و شنيده ام که چه به 
سر منتقدين آمده است. کشيشان و رهبرانی را ديده ام که انتقاد کتاب مقدسی 
و دلسوزانه را بر نتافته اند و از آنجا که موقعيت مقدس خود ساخته را در خطر 
ديده اند، فرد منتقد را به انواع و اقسام تهمت ها آلوده اند. و گاهی هم که جوابی 
نداشته اند، دست پيش گرفته اند تا پس نيفتند. سال های سال پيش طی رخدادی 
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بين من و يکی از کشيشان عزيز، وقتی به ايشان به خاطر عمل ناصوابی که انجام 
داده بودند اعتراض کردم، تنها پاسخ ايشان به من اين بود که، »خيلی گستاخی!« 
کليدهای  اگر  می آموزد که حتی  ما  به  مذکور،  واقعة  اين  در  باری، کالم خدا 
ملکوت آسمان به ما سپرده شده باشند - که خدا را شکر نشده اند! - فروتن باشيم 

و در برابر سوال و انتقاد با متانت و آرامی برخورد کنيم.
البته شايد اگر پطرس هم در اين واقعه ريگی به کفش خود داشت، بر می آشفت 
و با تندی پاسخ می گفت. اين هم خود برای ما درس ديگری دارد. اگر نصيحت 
پولس به تيموتائوس را آويزۀ گوش مان کنيم که همواره ضمير خود را صالح نگه 
داريم )اول تيموتائوس 1: 19( آنگاه از انتقادات بر نخواهيم آشفت و می توانيم 

هميشه متانت و آرامی مان را حفظ کنيم.
نمونة دوم از فروتنی پطرس را در رسالة پولس رسول به غالطيان می خوانيم. در 
آنجا پولس اشاره می کند که چطور پطرس را توبيخ کرده است: »چون پطرس به 
انطاکيه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زيرا که مستوجب مالمت بود، چونکه 
قبل از آمدن بعضی از جانب يعقوب، با امت ها غذا می خورد؛ ولی چون آمدند، 
از آنانی که اهل ختنه بودند ترسيده، باز ايستاد و خويشتن را جدا ساخت. و ساير 
يهوديان هم با وی نفاق کردند، به حدی که برنابا نيز در نفاق ايشان گرفتار شد. 
ولی چون ديدم که به راستی انجيل به استقامت رفتار نمی کنند، پيش روی همه 
پطرس را گفتم: »اگر تو که يهود هستی، به طريق امت ها و نه به طريق يهود 
زيست می کنی، چون است که امت ها را مجبور می سازی که به طريق يهود رفتار 

کنند؟« )غالطيان 2: 14-11(. 
اين از مورد قبلی هم بغرنج تر است. در رخداد قبلی اشاره نشده است که آيا 
پولس  اينجا  اما  يا عمومی.  است  بوده  در يک جمع خصوصی  مواخذۀ پطرس 
صراحتا می گويد که پطرس را »پيش روی همه« توبيخ می کند. فراموش نکنيد 
اين دو نفر همان کسانی هستند که وقتی اعمال رسوالن باب 9 از ايمان آوردن 
يکی شان خبر می دهد، بالفاصله از معجزات نفر دوم خبر می دهد. معجزاتی که تا 



حد زنده کردن مرده نيز پيش می رود. به عبارت ديگر، زمانی که پطرس مرده 
زنده می کرد، پولس يک نوايمان بود. آيا اين تصوير برای تان آشنا نيست؟ آيا 
پيش آمده که از برادر يا رهبری در کليسا انتقاد کنيد و بالفاصله جواب بشنويد 
که »وقتی شما هنوز مسيح را نمی شناختی من کشيش بودم؟« يا »وقتی من ايمان 
آوردم شما هنوز خيلی کم سن و سال بودی.« جواب هايی که می خواهند شما را به 

خاطر موقعيت شان يا عمر ايمانی طوالنی تر ساکت کنند.
پولس در رسالة خود به غالطيان، به ما از واکنش پطرس خبر نمی دهد. اما شناخت 
ما از پطرس در وقايع مشابه، همانطور که در کتاب اعمال ديديم، جای شکی 
بار هم پطرس فروتنی خود را در عمل نشان داده باشد. از  نمی گذارد که اين 
اين رخداد هم مانند رخداد پيشين در باب 11 کتاب اعمال، می توانيم دو درس 
اعتراض  و  توبيخ  در  می آموزد  ما  به  که  است؛  پولس  از  اول  درس  بياموزيم. 
رفتار  استقامت  به  انجيل  راستی  »به  که  آنانی  کتاب مقدسی  غير  رفتارهای  به 
نمی کنند« تعارف را کنار بگذاريم و بر حقيقت بايستيم. نبايد فراموش کنيم که 
در اين اعتراضات و توبيخ ها، ما جنگ و دعوای شخصی با کسی نداريم. هدف 
بايد فقط و فقط جالل خدا و ملکوت او باشد. اگر بغض و کينة شخصی را در اين 
اعتراضات و توبيخ ها دخيل کنيم، همين خودش ناقض نيتی می شود که می بايد 
پاک باشد. اگر اعتراضی وجود دارد، بايد مانند پولس »روبرو« باشد )غالطيان 
2: 11(. پنهان شدن و سنگر گرفتن پشت ديگران و به اصطالح ديگران را شير 
کردن و جلو فرستادن، کار درست و صادقانه ای نيست. کما اينکه خود خداوند 
نيز همين را به ما آموخت )متی 1۸: 15-17(. از طرف ديگر بر کسی پوشيده 
نيست که غيبت و پشت سرگويی هم عمل درستی نيست. پس اگر اعتراضی 

هست، بايد رو در رو باشد. 
پطرس  است.  فروتنی  درس  هم  باز  که  می آموزيم  پطرس  از  را  دوم  درس 
می توانست از هزار و يک دليل برای کوچک کردن پولس و تاختن به او در 
اين مواجهه استفاده کند. می توانست به او بگويد: »وقتی من مرده زنده می کردم 

۸



تو تازه داشتی الفبای مسيحيت را ياد می گرفتی.« می توانست بگويد: »اون موقع 
که روی کوه شاهد تبديل هيئت مسيح بودم تو کجا بودی؟« اما پطرس اينها را 
نگفت. او با فروتنی مانند اعمال باب 11، در اينجا هم انتقاد پولس را پذيرفت. 
حتما پطرس تعليم آقا و خداوند خود عيسای مسيح را به ياد داشت که فرموده بود 
هر که به احکام عمل کند و آنها را تعليم دهد، »در ملکوت آسمان بزرگ خوانده 
خواهد شد« )متی 5: 19(. پطرس هم فروتنانه عمل کرد، و هم با عمل خود، به 

ما درس فروتنی داد.
به  ناحق  انتقادات خصمانه و  نيز شاهد  ايمانم، خيلی اوقات  در طول سال های 
شبانان بوده ام. ديده ام که چطور گاهی افراد وقتی به آنچه در نظر دارند، نمی رسند، 
زبان به انتقاد از شبان و رهبران کليسا باز می کنند. حتی با کمال تاسف ديده ام که 
چطور با شايعه پراکنی دربارۀ آنها، می کوشند شخصيت و اعتبار شبان و رهبران 
را خدشه دار کنند. اما خيلی اوقات نيز انتقادات به حق، و برخاسته از دلسوزی و 
غيرت برای جالل و ملکوت خدا بوده است. وقتی شما با انتقاد روبرو می شويد، 
چطور پاسخ می دهيد؟ آيا برای ساکت کردن منتقد به هزار و يک راه و دليل 
متوسل می شويد يا با فروتنی گوش می دهيد و بعد هم می کوشيد تا موضوع را 
توضيح دهيد؟ آيا با هر انتقادی جايگاه خود را در خطر می بينيد و سعی می کنيد 
هرطور شده آن جايگاه را حفظ کنيد يا انتقاد را فرصتی برای تصحيح اشتباهات 
و برکتی از سوی خدا می بينيد؟ هرچه که می کنيد، محبت و فروتنی را فراموش 
نکنيد و »آنچه کنيد در قول و فعل، همه را به نام عيسای خداوند بکنيد« )کولسيان 

.)17 :3
فراموش نکنيد که چشمان کليسا و دنيا بر شماست که خدمتگزاران مسيح و 
کليسای او هستيد. باشد که اين امانت را تا به آخر در محبت و فروتنی حفظ 

کنيد. آمين.
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مصاحبة شبان
 با نیما علیزاده

شبان: شبان نیما علیزاده، از اینکه به ما فرصت دادید تا با شما مصاحبه کنیم، 
سپاسگزاریم. بی مقدمه، به سراغ اولین و مهم ترین سوال می رویم: چه شد که 

وارد خدمت شبانی و اساسا خدمت مسیحی شدید؟ 

شبان نيما: من هم سالم می گويم به شما و تشکر می کنم از خدمات ارزندۀ شما در 
مجلة شبان و خيلی خوشحالم که در خدمت تان هستم. حقيقتش من هيچ وقت فکر 
نمی کردم که مسيحی بشوم چه برسد به اينکه بخواهم وارد خدمت شبانی بشوم. 
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من در سن 1۸ سالگی قلبم را به مسيح دادم و در سن 19 سالگی عضو کليسای 
خانگی در تهران شدم. بعد از شرکت در جلسات کليسای خانگی و مطالعة هر 
روزۀ کتاب مقدس، کمی در ايمانم رشد کرده بودم که کم کم نشانه هايی از عطای 
خدا در من ديده می شد. در سن 21 سالگی با اشتياق در هر قسمتی در کليسا 
خدمت می کردم و شروع کردم به رهبری بعضی جلسات. اما بيشتر خدمت من 
بشارت و کمک به شبان کليسا بود. در سن 25 سالگی به کشور استراليا مهاجرت 
کردم و عضو کليسای انگليکن استراليايی شدم. در اين کليسا 4 نفر ايرانی بوديم 
و با پيشنهاد من قرار شد تا صبح ها قبل از جلسة کليسا، با هم در اتاقی در محل 
کليسا جمع بشويم تا کتاب مقدس را به زبان فارسی بخوانيم و دعا کنيم. بعد از 
چند هفته دوستان ما به ما اضافه شدند و همينطور دوستان آنها و در کمتر از ۶ ماه 
تعداد ما به 3۰ نفر رسيد. اکثرا يا نوايمان بودند و يا اصال ايمان نداشتند. ما دور 
يک ميز جلسات را برگزار می کرديم و کم کم ديگر جا نبود چون همينطور تعداد 
ما داشت زياد می شد. من به خاطر مدت ايمان و تجربة خدمتی که در ايران داشتم 
طبيعتا رهبر جلسه بودم و اغلب کالم را توضيح می دادم و اگر سوالی بود سعی 
می کردم پاسخ دهم. من از همان سال اول ورود به استراليا مطالعات آکادميک 
خودم را در مسيحيت شروع کرده بودم و درس های مختلفی را مکاتبه ای گذرانده 
بودم و همچنين در کليسای استراليايی جزو گروه مسيحيان کارآموز بودم. اما در 
سال 2۰1۰ به طور رسمی وارد دانشکدۀ االهيات ُمر سيدنی شدم و بعد از کلی 
درس خواندن در رشتة االهيات فارغ التحصيل شدم. من همواره از همان اوايل 
ايمان می دانستم که خداوند را خدمت خواهم کرد و موعظة کالم را دوست داشتم 
و يکی از عطايای من موعظه و تعليم بود. اما هميشه منتظر تاييد اين خواندگی از 
طرف خداوند و بدنة کليسا و رهبران و مشايخ بودم. در ابتدای سال 2۰1۰ بود 
که به تشويق رهبران کليسای استراليايی و بعد از ارزيابی های الزمة کليسا، من 
به طور رسمی به عنوان شبان کليسای ايرانيان سيدنی برگزيده شدم. يه جورايی 
می شود گفت من از ته دل هميشه می خواستم که کالم خدا را موعظه کنم و تعليم 
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بدهم ولی هيچ وقت نمی دانستم چطور اين اتفاق بايد در قالب شبانی و رسمی 
رخ بدهد. تا اينکه در استراليا از يک جلسة 4 نفره همه چيز شروع شد و بعد از 
مدتی که عدۀ ما زياد شد خداوند از طريق شواهد و افرادی که در کنار من بودند 
به من نشان داد که اين خدمتی است که او برای من در نظر دارد و اين شد که 
من با جان و دل پذيرفتم و با هر سختی و دشواری بود، به مدت ۸ سال شبان 
کليسای ايرانيان سيدنی به نام گلة کوچک بودم. برای من مسيحيت از روز اول 
بسيار جدی بود و خودم را موظف می دانستم که بايد سهم خودم را انجام بدهم 
و خدمتی بکنم. از همان ابتدا در ايران برای من زياد مهم نبود چه نوع خدمتی و 
حقيقتا هر کاری که بود با جان و دل انجام می دادم. حتی زمانی که به استراليا آمدم 
در روزهای اول شکل گيری کليسای ايرانی، همة کارها را خودم انجام می دادم. 
از چيدن صندلی ها و ميز کتاب ها تا رهبری جلسه، سرود خواندن، دعا کردن و 
موعظه و اختتام جلسه و بعد جمع کردن صندلی ها و تميز کردن مکانی که درش 
بوديم. پس من می دانستم که می خواهم خدمت کنم ولی زمانی وارد خدمت شبانی 
و خدمت رسمی کليسا شدم که خواندگی خدا هم برای خودم تاييد شده بود و هم 

از طرف کليسا و افراد ريش سفيد تاييد شده بود. 

شبان: صحبت از کلیسای خانگی شد. بلوغ ایمانی اولیة شما به دالیل معلوم 
در کلیسای خانگی اتفاق افتاد. همانجا هم بود که فکر خدمت در دل و ذهن 
شما شکل گرفت. شما به نوعی محصول و برآمده از آن کلیسا هستید. با توجه 
به تجربة شخصی و بعدها مطالعات و خدمت به این کلیسا، ضعف و قدرت 

این نوع کلیساها را چطور ارزیابی می کنید؟

شبان نيما: سوال خيلی به جايی کرديد. خيلی با افتخار از کليسای خانگی می توانم 
صحبت کنم. من در سن 2۰ سالگی در اوج ورزش حرفه ای در رشتة بسکتبال 
برای اولين بار به کليسا دعوت شدم. توقع من مواجهه با مراسمی در ساختمان 
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اما از محله ای در تهران در خواجه نظام سر درآورديم که عدۀ کوچکی در  بود 
مبل  روی  خواندن  حال سرود  در  و  به دست  کتاب مقدس  باالخانه ای کوچک 
نشسته بودند. باالخانه ای بود کوچک اما صاحبين خانه زن و شوهری ارمنی بودند 
که دلی بزرگ و  مهربان داشتند. از همان روز اول آنها خانوادۀ االهی من شدند. 
برای 5 سال هفته ای 3 بار مالقات و  جلسه داشتيم و اکثر اوقات کتاب مقدس 
می خوانديم و دعا می کرديم. بعد از کمی بشارت، نفرات ما زياد شد و سفرهای 
بشارتی شروع شد. من 5 سفر بشارتی در مدت خدمتم در ايران به شهرهای تبريز، 
اصفهان، شيراز، کاشان و سنندج داشتم. بعد از 2 سال تعداد ما زياد شد و خدمت 
من بيشتر شد و عشق به خدمت در همان کليسا شکل گرفت. من شکل گيری 
ايمانم را مديون برادرم »م« و خواهرم »آ« هستم. روزهای زيادی با برادران و 
خواهران مشغول تعليم، پرستش، دعا و بشارت بوديم و  خاطرات زيادی از آن 
روزها برای من مانده. خيلی دلم برای آن روزها تنگ می شود. آرزوی بهترين ها 
را برای آن خانواده دارم چون به گردن خيلی از کسانی که االن در حال خدمت 

هستند حق دارند.
اگر بخواهم نکات ضعف و  قدرت کليسای خانگی را بگويم می توانم به چند 
نکته اشاره کنم. اولين نکتة قوت کليسای خانگی در ذات اين نوع کليساهاست. 
ذاتی که ما را به اصل کليسا در قرن اول بر می گرداند. کليسا در عهد جديد به 
جمع مقدسين يا همان خوانده شدگان فقط اشاره می کند که يک اجتماع فيزيکی 
است و تا اواسط قرن سوم کليسای ساختمانی وجود نداشته. نه فقط از نظر حسی 
کليسای خانگی يک حس بنيادی القا می کند بلکه از نظر االهياتی هم بوی کليسا 
در زمان رسوالن را می دهد که نقطة قوتش در برگزاری صميمانة جلسات و تبديل 
روابط ساده به روابط صميمانه است. اما در تجربة من اين مطلب همان اندازه که 
قوت محسوب می شود، می تواند ضعف هم محسوب بشود. حتما می پرسيد چطور 
ممکنه؟ چون محيط کليسای خانگی کوچک است و مثل کليسای بزرگ نيست، 
بنابراين برای اعضا جايی برای قايم شدن نيست و در کليسای خانگی خيلی 
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ممکن است احساس راحتی نکنند چون خيلی در ابتدا مايل به در ميان گذاشتن 
خيلی مسائل نيستند و ترجيح ميدند که زياد صحبت نکنند که افراد با چنين 
شخصيت هايی می توانند در کليساهای خانگی کمی اذيت بشوند. اما اساسا اين 

صميميت از نکات قوت کليسای خانگی است.
دومين نکتة قوت کليسا خانگی اين است که کليسا می تواند هر جا برگزار بشود 
و حتما نبايد در يک مکان خاص باشد. ما اکثر اوقات در همين باالخانه بوديم اما 
بعضی روزها در خانة ديگر اعضا و يا حتی در پارک کليسا را برگزار می کرديم. 
کليسای خانگی محدوديت های کليسای ساختمانی را ندارد و خيلی اوقات به ما 

کمک می کرد.
به نظرم شاگردسازی است. در کليساهای  سومين نکتة قوت کليسای خانگی 
خاطر  به  شايد  اين  می شود.  انجام  بيشتری  تمرکز  با  شاگردسازی  امر  خانگی 
کوچکی کليسای خانگی و روابط صميمانه ای است که گفتم و اين اجازه به همه 

داده می شود تا مشارکت داشته باشند و رشد کنند.
و همچنين از نظر مالی کليسای خانگی هزينة کمتری دارد.

موارد ديگری هم هست که من به همين اکتفا می کنم. اما در باب ضعف بايد به 
چند نکته اشاره کنم.

يکی از موارد مهم االهيات کليسا است. کليساهای خانگی ممکن است از تعليم 
صحيح کتاب مقدسی دربارۀ کليسا کمی دور شوند. ساختار کليسا و انجام مراسم 
و ساختار جديدی شکل  مفاهيم  و  سليقه ای شود  راحتی  به  می تواند  آيين ها  و 
بگيرد. اين بحث در امر نقش رهبران و شبانان کليساهای خانگی هم می تواند 
صادق باشد. کمبود سرپرست و نظارت گسترده در يک ساختار بزرگ می تواند 

کليساهای خانگی را از يکپارچگی با االهيات سنتی کليسا در بياورد.  
يکی از نقاط ضعف کليساهای خانگی امروزه اين است که می توانند به بدعت 
تبديل شوند. در راستای نکتة قبلی، به خاطر نداشتن شبان مجرب و بعضا شبان 
اغلب در مسائل  نيستند و  تعاليم قوی  نوايمان، می بينيم که رهبران خيلی در 



االهياتی ممکن است اشتباه کنند که خطر بدعت را در اين کليساها بيشتر می کند. 
البته اين فقط برای کليساهای خانگی نيست و برای کليساهای ساختمانی هم 
صادق است اما در فضای کليسای خانگی که محدوديت ها بيشتر هستند اين خطر 

جدی تر است.
آخرين نکته که شايد ضعف کليسای خانگی باشد متزلزل بودن آن است. آماری 
در غرب وجود دارد که اغلب کليساهای خانگی به طور ميانگين بيشتر از 4 سال 
دوام نمی آورند. اغلب به دليل مخالفت و نفاقی که بين اعضا رخ می دهد. صميميت 
هم نکتة مثبت است و هم می تواند با عدم حکمت باعث خدشه در رفاقت ها شود. 
در کل با تمام چالش ها امروز در ايران با بسته شدن کليساهای ساختمانی چاره ای 
نيست جز بنای کليساهای خانگی. شايد کليسای خانگی کوچک باشد اما خدا در 
همان کليساهای خانگی کوچک می تواند مردان و زنان ايمان بزرگی برای خود 

تربيت کند.

شبان: پیرو سوال قبلی، شما فکر می کنید بعد از برقرار آزادی  دینی در ایران، 
احتمال ادامة کلیساهای خانگی به دلیل کم هزینه بودن جلسات و تمرکز بر 
صمیمیت اعضا تا چه اندازه است؟ الگوی کلیسایی ای که در ذهن شما وجود 
دارد و آن را برای ایران تجویز می کنید، با توجه به شناخت دست اول شما، 
تاثیر  به شرایط حاکم،  توجه  با  و  امروز  فرم و شکلی خواهد داشت؟  چه 

کلیساهای خانگی را چطور ارزیابی می کنید؟ 

شبان نيما: حقيقتش به اين موضوع فکر کردم و در بعضی کنفرانس ها ديدم که 
رهبران ايرانی در اين باره صحبت می کنند. نظر شخصی من اين است که اگر 
آزادی دين و عقايد در ايران برقرار شود اول ما شاهد يک بی سامانی و حتی 
هرج و مرج بشويم که طبيعی هم خواهد بود. هزاران هزار ايرانی مسيحی که 
مخفيانه در خانه ها يا حتی در دل خود مسيحی بودند به صحنه خواهند آمد. پس 
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اولين موردی که با آن مواجه خواهيم شد فاز علنی شدن مسيحيان به اصطالح 
زير زمينی خواهد بود. قدم بعدی يا بهتر بگويم سوال بعدی اين خواهد بود که 
حاال چی؟ حاال که آزادی برقرار شده ما بايد چيکار کنيم؟ طبيعتا در يک برهه 
بی سامانی خواهد بود تا اينکه آزمون و خطاهای جديدی تجربه بشوند تا کم کم با 
هدايت روح خدا از اين فاز بيرون بياييم. به نظر من در اين مقطع قدرت طلبی ها، 
سياست ها و گروه هايی در صدد اين خواهند بود که تا حد ممکن برای خود جا 
باز کنند و طبيعتا در آن قسمت هم شاهد چالش هايی خواهيم بود. به نوعی شايد 
زمانی که در ايران آزادی دين برقرار شود ما مسيری شبيه کليسای اوليه را طی 
کنيم. حتی جفاها به طور صد در صد تمام نخواهد شد و کليسا از نظر االهياتی و 
تعليم هم دچار چالش خواهد بود و شاهد بدعت های عجيب و غريب خواهيم بود. 

بدعت هايی که ريشه در سنت ايرانی و حتی اسالمی خواهد داشت. 
اما در پاسخ به سوال شما که 3 بخش دارد بايد بگويم که اول ادامة کليساهای 
خانگی ممکن است و تا مدتی به نظر من خيلی ترجيح شان همچنان برگزاری 
کليساهای خانگی خواهد بود و حتی اگر کليساهای ساختمانی شکل بگيرند، افراد 
جمع های خانگی را حفظ خواهند کرد که احتمال دارد روزهای يکشنبه همه با 
جمعيت در کليسای بزرگ ساختمانی برای پرستش و موعظه جمع بشوند و در 
وسط هفته يک روز برای دعا و مطالعة کتاب مقدس در گروه های کوچک تقسيم 
شوند و در خانه ها پرستش کنند. پس احتمال ادامة کليساهای خانگی وجود دارد 
اما به نظر من تا مدتی. در پاسخ به سوال دوم شما بايد بگويم که من حقيقتا 
الگويی جز الگوی کتاب مقدسی برای کليسای ايران نمی توانم تجويز کنم. کليسا 
يعنی جمع مقدسين و مشارکت کسانی که توسط خداوند خوانده شده اند تا در 
اتحاد در يک بدن، يک ايمان و يک تعميد، يک خدا را پرستش کنند و جالل 
دهند. اين اتفاق می تواند همچنان در خانه، پارک، سالن نمايش و يا کليسای 
با جمعيت زيادی روبرو هستيد و تعداد  اما وقتی شما  بيفتد.  اتفاق  ساختمانی 
رهبران و شبانان مجرب محدود است مجبور خواهيد شد تا جايی که می شود 
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گروه ها را بزرگتر جمع کنيد. در اين موضوع هم نکات مفيد وجود دارد و هم 
منفی. عمال هر الگويی که امروز چه در غرب و چه در شرق می بينيم ناگزير نقاط 

قدرت و ضعف دارند. 
داشتن جمعيت زياد آن صميميت و تمرکز بر افراد را محال می کند و به نوعی 
سخت بشود حقيقتا امر شبانی برای يک عدۀ دو هزار نفره داشت مگر اينکه تعداد 
زيادی کمک شبان وجود داشته باشد و کلی خادم ديگر. در کنار داشتن کليسای 
ساختمانی بزرگ و جمعيت زياد، کليساهای خانگی همچنان در خيلی قسمت ها 
با قوت می توانند جلو بروند اما وقتی در آزادی دين کليساهای خانگی زياد شوند 
آن موقع ما دچار مشکل خواهيم شد. مشکلی که به احتمال خيلی زياد تاثير روی 
نوع رهبری و تعليم خواهد داشت. پراکندگی در تعليم و ساختار کليسا و کلی 

چالش که به نوعی شايد از کليسای اوليه هم پر چالش تر شود. 
به نظر من بهترين الگو همچنان بستگی به نياز جامعه و افرادی دارد که کليسا 
را تشکيل می دهند. در شهرهای بزرگ کليساهای بزرگ می توانند با ساختاری 
منظم و درست جمعيت زيادی را در هفته خدمت کنند با وجود اينکه به گروه های 
کوچک وفادار باشند و همچنان برای حفظ صميميت و مشارکت متمرکز در امر 

شاگردسازی و بشارت روی گروه های خانگی سرمايه گذاری شود. 
من شخصا معتقدم کليسا نبايد زياد بزرگ باشد. چون امر شبانی گله خيلی مهم 
است و با داشتن تعداد زيادی در کليسا در قسمت شبانی و شاگردسازی و توجه 

و مراقبت های شبانی به احتمال زياد مشکل خواهيم داشت.
در امر کليسا و الگو داشتن بايد اين سوال را از خودمان بپرسيم که کدام الگو 
تاثيرگذارتر است. چون اساسا کليسا به عنوان بدن مسيح و جمع مقدسين حداقل 
بايد در 3 چيز تاثيرگذار باشد: اول، پرستش خدا در مسيح، که شبيه همان سبت 
هست و روزی که خداوند امر کرده تا ما به او و پرستش او اختصاص بدهيم. دوم، 
اجرای ماموريت بزرگ برای شاگردسازی و تعليم و تعميد آنانی که ايمان مسيح 
را دريافت می کنند. و سوم، اينکه از گلة خدا مراقبت کنيم و برای بدن خداوند 
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غذای روحانی فراهم کنيم برای رشد.
الگويی که بتواند اين 3 کار را به خوبی انجام دهد الگويی است که بايد حفظ 
شود. چه کليسای خانگی کوچک که در اندازۀ خودش در بدن مسيح، امر پرستش 
را درک کرده، امر شاگردسازی و تعليم را جدی گرفته و برای مجهز کردن و 
رشد گلة خدا از چيزی دريغ نمی کند و چه کليسای بزرگی که همة اين کارها را 

در وسعت بيشتری انجام می دهد.
به نظر من خيلی اتفاقات از دست ما خارج خواهد بود. امروزه ماهيت کليسا در 
خيلی جاها دارد از ماهيت کتاب مقدسی خودش در غرب دور می شود و کليساها 
تبديل به کلوپ و يا يک نمايش 2 ساعته با موزيک و يک سخنرانی انگيزشی و 
احساسی شده اند. کليساها تبديل شدند به مکان هايی که طبق سليقة مردم فعاليت 
می کنند. شايد برای من مهم ترين چيز ساختار و نوع نگرش به ماهيت کتاب مقدسی 
کليسا باشد تا الگوی خاصی که حاال حتما در خانه باشد يا در ساختمان، کوچک 

باشد يا بزرگ. 
نکتة مهم برای من اين است که بعد از يک دورۀ بی سامانی و گذر از بعضی 
چالش های مقدماتی، کليسای ايران بتواند هويتی ايرانی برای خودش پيدا کند. نه 
هويتی غربی. در زمان آزادی دين در ايران خيلی از افرادی که در خارج از کشور 
هستند به ايران برای خدمت باز خواهند گشت و اين خطر وجود دارد که متدهای 
غربی استفاده شود و کليسای ايران هويت مستقل نداشته باشد. و خطر اينجاست 
که ايرانيانی که در ايران هستند و تجربة غرب را ندارند برای مدت زيادی دنبال 

اين افراد بروند و کليسای ايران را شبيه کليساهای غربی کنند.
با وجود اينکه شايد در نگاه اول خيلی سخت به نظر بيايد ولی به نظر من بهترين 

الگو، الگويی است که در کتاب اعمال رسوالن فصل 2 می بينيم. 
»آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند. 
اما بهت و حيرت بر همه مستولی شده بود، و عجايب و آيات بسيار به دست 
رسوالن به ظهور می رسيد. مؤمنان همه با هم به سر می بردند و در همه چيز شريک 
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بودند. امالک و اموال خود را می فروختند و بهای آن را بر حسب نياز هر کس بين 
همه تقسيم می کردند. ايشان هر روز، يکدل در معبد گرد می آمدند و در خانه های 
خود نيز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند 
و خدا را حمد می گفتند. تمامی خلْق ايشان را عزيز می داشتند؛ و خداوند هر روزه 

نجات يافتگان را به جمع شان می افزود« )اعمال رسوالن 2: 42- 47(.
در اينجا می بينيم که کليسايی که کتاب مقدس به تصوير می کشد کليسايی بوده 
که خودش را وقف تعليم کتاب مقدسی کرده و نه هر تعليمی؛ آيين کليسايی 
را در مشارکت انجام می داده، پرستش حقيقی که همون بهت و حيرت ما در 
برابر عظمت خداست را می بينيم؛ همه با هم هستند و يک دل، نيازهای همديگر 
برای شان مهم بوده و به هم کمک می کردند تا کسی نيازمند بين شان نباشد، با 
خوشی و صفا و صميميت شکرگزار خدا بودند. و در نهايت می بينيم که مردم 
دنيا هم وقتی اين را در کليسا می ديدند اول برای مسيحيان احترام قائل بودند 
و مسيحيان عزيز بودند و همچنين خيلی از همين افراد به جمع مسيحيان اضافه 
می شدند. چه الگويی بهتر و تاثيرگذارتر از اين؟ پس فقط کليساهای بزرگ روی 
فرهنگ و ملت تاثير نمی گذارند و در امر بشارت فعال نيستند بلکه کليساهای 
کوچک هم می توانند تاثيرگذار باشند. مهم درون و خدايی است که در کار است. 
از کليسای خانگی ای که من در آن رشد کردم امروز چندين خادم تاثيرگذار در 
حال خدمت هستند. نمی دانم جواب مناسبی به سوال شما بود يا خير ولی به همين 
بسنده می کنم و به بخش سوم و آخر سوال شما می پردازم که دربارۀ ارزيابی بنده 
در مورد تاثير کليساهای خانگی در شرايط حاکم است. شايد بشود به 2 نکته 
اشاره کرد. يکی مثبت و يکی منفی. نکتة منفی اين است که در شرايط حاکم 
کنونی همة رهبران ارشد کليساها يا آوارۀ غربت شده اند و يا در زندان هستند. 
بنابراين شدت تاثيرگذاری کليساهای خانگی کم شده و مثل سابق بين سال های 
1997 تا 2۰۰7 نيست. زمانی رهبران تاثيرگذار در ايران بودند و ساختار و 
با  متاسفانه  و  دور  راه  از  همه  امروز  اما  می شد.  انجام  مستقيم  طور  به  رهبری 
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دسته بندی انجام می شود. به همة کليساهای خانگی نمی شود رسيدگی و نظارت 
نمی دهند و خودمختار عمل می کنند. خيلی گروه ها  نظارت  به  کرد. خيلی تن 
تنها هستند و بدون حمايت و مشکالت عديدۀ ديگر. اين موارد باعث شده تا 
تاثيرگذاری کليسا کم بشود و از طرفی حتی تاثيرگذاری منفی و بدعتی باشد. 
کليساهای خانگی تحت فشار و جفا و کلی مشکالت و محدوديت ها هستند اما 
بايد اصول کليسايی و تعليمی را به جا بياورند و حتی در اين شرايط وفادارانه 

دنبال ساختار کتاب مقدسی برای امور کليسايی، رهبری و تعليمی باشند.
اما نکتة مثبت اين است که خداوند از طريق کليساهای خانگی مشغول کار است 
و چه کسی می داند چند صد هزار نفر در ايران قلب خود را به مسيح داده اند. به 
همين راحتی نمی شود تاثير کليساهای خانگی ايران را ناديده گرفت. تقريبا بار 
حفظ و رشد مسيحيت در ايران االن روی دوش افرادی است که در کليساهای 
خانگی فعال هستند. افرادی هم هستند که از بيرون حمايت های گسترده ای به 
داخل می کنند اما به شکل خيلی دقيق و عميقی در حال حاضر هيچ کس نمی تواند 
تاثير کليساهای خانگی را بررسی کند. حتی ما نمی دانيم چند نفر ايماندار در 
ايران هستند چه برسد به اينکه تمام کليساهای خانگی را بشناسيم و بررسی کنيم. 
دعای من گسترش هرچه بيشتر کليساهای خانگی در ايران است همراه با تعليم و 
ساختار صحيح کتاب مقدسی تا زمانی که آزادی دين در ايران آمد بتوانيم همگی 
محصولی را که خدا طی ساليان سال جمع کرده را ببينيم و همگی در بنا و بقای 

آن بکوشيم. آمين.

شبان: ارجاع شما به تعریف کلیسا در باب دوم اعمال رسوالن تاکید بسیار 
خاصی بر فقر و به شکلی عام تر بر نوع دوستی برخاسته از کتاب مقدس دارد. 
با نگاه به تاریخ کلیسا و قطعا کتاب مقدس، دستگیری از فقرا و نقش اجتماعی 
کلیسا بسیار حائز اهمیت است. با توجه به آنچه از جامعه و ایران آینده متصور 
هستید، به نظر شما بعد از اینکه هیاهوی احتمالی فرقه ای به سامانی رسید، 
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کلیسا چگونه می تواند به عنوان یک هویت جدید اجتماعی نمود بارز و محکمی 
در نگاه مردم ایران داشته باشد؟ آیا راهکاری متصور هستید؟ 

شبان نيما: بله اين نياز بسيار مهم و کليدی هست و يکی از کارهايی است که 
خداوند به کليسا و مسيحيان سپرده. من هميشه به دوستانم و در موعظاتم زمانی 
که دربارۀ ديانت و دينداری صحبت می کنم، به آيه ای در يعقوب اشاره می کنم 
که در سال های ابتدايی ايمانم در ذهن من حک شد و يک تصوير زيبايی از دل 
خدا برای دينداری حقيقی به من داد. دينداری ای که حقيقتا خدا از پرستندگانش 
می خواهد و طبيعتا نتيجة زندگی مسيحی و عملکرد کليسا است، به روشنی در 
اين آيه آمده. اين آيه در يعقوب فصل 1 آية 27 است که می گويد: ديندارِی 
پاک و بی لکه در نظر پدِر ما خدا، آن است که يتيمان و بيوه زنان را به وقت 
مصيبت دستگيری کنيم و خود را از آاليِش اين دنيا دور بداريم. همچنين ما در 
تاريخ کليسا از همان اول می بينيم که کليسا وظيفه اجتماعی نيز دارد. من معتقد 
هستم الويت کليسا مراقبت از اعضای کليسا و مهيا کردن خوراک روحانی برای 
آنهاست و حتی بشارت و کارهای ديگر در اولويت دوم و سوم هستند. وظيفة بدن 
مسيح )کليسا( در وهلة اول تقويت اعضای بدن است چون اگر بدن سالم و قوی 
نباشد و در يک هارمونی روحانی با هم در کار نباشند چگونه در خدمت بشارت 

و بقية کارها در جامعه موثر باشد. 
پس بعد از اينکه کليسا ماهيت اصلی خودش را پيدا و حفظ کرد و با ساختاری 
محکم و کتاب مقدسی در مسير درست قرار گرفت طبيعتا ماموريتش از درون به 
بيرون خواهد بود و هرچه درون درست تر باشد ماموريت بيرون )در دنيا و جامعه( 

موثرتر خواهد بود.
عيسای مسيح با حکايت سامری نيکو عمال به ما نشان داد تا نيکويی در محبت 
است. اين محبت در مسيحيت محدود به دوستان و خانوادۀ ما نمی شود بلکه در 

مسيحيت، ما دشمنان خودمان را هم بايد محبت کنيم. 
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تا 17  آيات 14  يعقوب فصل 2  در  آيات در کتاب مقدس  شايد واضح ترين 
باشند که می گويد: »اگر برادر يا خواهری نيازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد 
و کسی از شما بديشان گويد: ”برويد به سالمت، و گرم و سير شويد،“ اما برای 
رفع نيازهای جسمی ايشان کاری انجام ندهد، چه سود؟ پس ايمان به تنهايی و 

بدون عمل، مرده است.«
بنابراين ما از خود خداوند حکم داريم که اساس دينداری ما کمک به نيازمندان 
است. چه دوست و چه دشمن. اين حکم اگر توسط مسيحيان عملی شود، طبيعتا 
شاهد فعاليت های خيرخواهانه ای در جامعه خواهيم بود. چه بسا که امروزه بسياری 
از مسيحيان در جامعه مشغول به اين کار هستند و خيريه های زيادی در دنيای 

غرب توسط مسيحيان مشغول به کار هستند. 
يک بحثی که بين مسيحيان وجود دارد اين است که وظيفة کليسا فقط بشارت و 
نجات جان هاست. ما انسان ها به هر حال در نهايت می ميريم و چيزی که مهم ست 
نياز روحانی است و اين افراد توجه زيادی به کمک به فقرا ندارند. آنها کمک 
می کنند ولی اولويت آنها موعظه و بشارت انجيل است. در کنار اين افراد، عده ای 
تمرکز خود را روی کمک به فقرا گذاشته اند و معتقد هستند که احتياجات فيزيکی 
افراد هم اهميت دارد و ما بايد به عنوان مسيحی در جامعه در پی کمک و رفع 

احتياجات تهی  دستان باشيم.
پس به نظر من بعد از اينکه هياهوی احتمالی فرقه ای به سامانی رسيد، کليسا 
می تواند به عنوان يک هويت جديد اجتماعی هم در امر موعظه و بشارت پيام 
نجات بخش مسيح و هم در امر کمک به نيازمندان و کاًل در رفع نيازهای جامعه 
نيز تاثيرگذار باشد تا ايرانی بهتر بر اساس محبت االهی از هر جنبه داشته باشيم. 

شبان: با این توصیف، اجازه بدهید قدری دربارۀ »خدمات مکاشفه«، سازمانی 
که شما موسس آن هستید، صحبت کنیم. علت نام گذاری آن چه بود؟ اهداف 
و دورنمای شما و همچنین خدماتی که در حال حاضر بدان مشغول هستید را 
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برای خوانندگان ما بازگو کنید.  

شبان نيما: يک روز در پاييز سال 2۰14 در شهر سيدنی در دفتر کارم نشسته بودم 
و توی فکر بودم و دعا می کردم تا خداوند خدمت مرا وسعت دهد. در آن زمان 
5 سالی بود که به عنوان شبان کليسای ايرانيان سيدنی )کليسای گلة کوچک( 
بودم و گهگاهی  استراليايی  خدمت می کردم و همچنين کمک شبان کليسای 
دانشگاه  از  تازه  من  را رهبری می کردم.  کليسايی  و جلسات  موعظه  آنجا هم 
االهيات فارغ التحصيل شده بودم و احساس می کردم بايد به تعداد بيشتری پيام 
نجات بخش مسيح را اعالم کنم و تعليم دهم. بنابراين فکر کردم تا موعظات 
خودم را ضبط کنم و به همراه نوشته هايم در فضای مجازی انتشار دهم. بعد از 
زمان کوتاهی با استقبال خوبی روبرو شدم و اين تشويق ها باعث شد تا به يک 
حرکت منسجم تری رسيدم و به فکر ثبت يک سازمان مسيحی افتادم تا تحت 
پوشش آن بتوانم هم کارهای جانبی کليسا را انجام و ارتقا بدهم و هم در امر 
شاگردسازی و تعليم بتوانم فراتر از مرزهای استراليا کار کنم. در سال 2۰15 با 
تشکيل يک هيئت مديره و کلی کاغذ بازی، اين سازمان ثبت شد و به طور رسمی 
شروع به فعاليت کرد. امروز اين سازمان در آمريکا نيز ثبت شده و دفتر اصلی ما 

در جنوب کاليفرنيا است که هيئت مديرۀ خودش را دارد.
از آنجايی که پاية ايمان مسيحی و نجات و رشد ما در زندگی مسيحی بر اساس 
مکاشفة خداوند بر دل های ماست، تصميم گرفتم تا اسم اين سازمان را »مکاشفه« 
بگذارم. چون می خواستم تا مخاطبين متوجه لزوم اين مکاشفه بشوند. هم در امر 
نجات و هم در شاگردی. اين اسم حداقل از دو قسمت عهد جديد در من نشئت 
گرفته بود. اولين قسمت بر اساس صحبت شخص مسيح در برابر اعتراف پطرس 
در انجيل متی 1۶: 17 است که می فرمايد: »خوشا به حال تو، ای َشمعون، پسر 
يونا! زيرا اين حقيقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در 
آسمان است« که اشاره به مکاشفة االهی در شناخت مسيح برای نجات دارد. و 
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قسمت بعدی در دعای پولس در افسسيان 1: 17-19 است که می گويد: »از 
خدای خداوند ما عيسای مسيح، آن پدر پرجالل، می خواهم که روح حکمت و 
مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرمايد، تا چشمان دل تان روشن شده، 
اميدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسيد و به ميراث غنی و پرجالل 
او در مقدسين پی ببريد، از قدرت بی نهايت عظيم او نسبت به ما که ايمان داريم، 

آگاه شويد.« 
از طريق  ابتدا شاگردسازی  از همان  ما در »خدمات مکاشفه«  هدف و رويای 
موعظه و تعليم بود. هدف ما تجهيز کليساهای محلی در استراليا بود و بعد بقية 
مسيحيان در سراسر دنيا. ما از سال 2۰12 در جهت اتحاد کليساهای سيدنی 
شروع به برگزاری کنفرانس و جلسات پرستشی ساليانه کرديم تا باعث تشويق و 
بنای مسيحيان در استراليا مخصوصا سيدنی بشويم. در کنار آن، خدمات مکاشفه 
دروس مکاتبه ای متعددی را برای مسيحيان تدارک ديده بود که بيش از 1۰۰۰ 
نفر از اين دروس استفاده کردند. همچنين تيم مکاشفه به طور هفتگی در کمپ 
پناهندگان جلسات کتاب مقدس برگزار می کرد و در کنار اين کارها ما کليسا و 

کلی خدمات بشارتی و تعليمی ارائه می کرديم.
با فيض خدا خدمت در سيدنی موفقيت آميز بود و از »کليسای گلة کوچک« 
خداوند رهبران جوانی را برای خود بلند کرد و بعد از مهاجرت من به آمريکا در 

سال 2۰1۸، کليسای ما با قوت به کار خود ادامه داد و تا امروز پابرجاست.
از سال 2۰1۸ فعاليت های خدمات مکاشفه وارد فاز جديدی شد. ما در کنار دعا 
به شدت کار کرديم و روزهای زيادی بی خوابی کشيديم تا بتوانيم فضايی را 
ايجاد کنيم تا بتوانيم مسيحيان فارسی زبان را در سراسر دنيا خدمت کنيم. خداوند 
ما را برکت داد و امروز ما با حمايت عده ای از مسيحيان سخاوتمند پابرجا هستيم.

خدماتی که در حال حاضر انجام می دهيم 3 بخش دارد: شاگردسازی؛ بشارت؛ 
مشاوره. ما هفته ای 3 جلسه برای 3 گروه متفاوت داريم که يکی از اين گروه ها 
برای نوايمانان می باشد که ما به امور مقدماتی اما مهم می پردازيم و در اين جلسه 



سعی می کنيم به سواالت عزيزان پاسخ دهيم. تا امروز ما بيش از 7۰۰ تا ثبت 
نام داشته ايم که در کل باالی 1۰۰۰ نفر می شوند. در هفته ما به طور ميانگين به 
طور مستقيم با بيش از 35۰ نفر در اتاق مکاشفه کالم خدا را در امر شاگردسازی 

موعظه می کنيم و تعليم می دهيم.
به طور هفتگی تيم مکاشفه در امر بشارت بين فارسی زبانان فعاليت می کند و 
انجيل به دست عزيزان می رسانيم و به سواالت دوستان مسلمان پاسخ می دهيم. 
کلی افراد از اين طريق به مسيح ايمان آورده اند و در گروه های ما دارند تغذيه 

می شوند.
ما همچنين به رهبران و سر گروه هايی که در خدمت هستند و گروهی را تحت 
پوشش خود دارند کمک می کنيم و به عزيزان و اعضای گروه های خود در حد 

بضاعت خود مشاوره می دهيم.
در کنار اين خدمات، مقاالت مسيحی نيز منتشر می کنيم و با همکاری بعضی از 
خدمت ها و سازمان های معتبر دنيا منابع انجيل محور را در اختيار مخاطبين خود 
می گذاريم. تا باشد خداوند برای پيشبرد ملکوت خود و جالل خويش استفاده 

کند. آمين.

شبان: از اینکه وقت خودتان را به ما اختصاص دادید، از شما سپاسگزاریم.   
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بررسی اجمالی کتاب الویان

ریچارد پرت

بررسی اجمالی کتاب الويان
نويسنده: موسی نويسندۀ اين کتاب است.

هدف
نزديک حضور مشخص  زندگی  با  تا  قدوسيت،  راه های  در  اسرائيليان  هدايت 
خدای قدوس شان، از دنيا جدا شوند و برکات را به جای داوری االهی دريافت 

کنند.



تاريخ نگارش:  حدود 144۶-14۰۶ ق.م.

حقایق کلیدی
خدا قدوس است و از قوم خود تقدس می طلبد.

قوم خدا همواره در حفظ ملزومات تقدس ناموفق بودند، اما می توانستند در نظام 
قربانی ها کفاره ای موقت بيابند.

خدا قوم خود را فرا خواند تا در هر جنبه ای از زندگی ، سرشار از قدردانی  از 
رحمت های االهی، و به دنبال تقدس باشند.

خدا برکت های شگفت انگيز و داوری تهديدآميزی را به قوم خود عرضه کرد تا 
ايشان با توبه، به او سوگند وفاداری ياد کنند.

نویسنده 
اين موضوع که موسی نويسندۀ کتاب الويان است را می توان از تاريخ نگارش 
و موضوع کتاب و همچنين از اشارات متعدد عهد عتيق و عهد جديد به موسی به 

عنوان نگارندۀ کتب پنج گانة تورات برداشت کرد. 

زمان و محل نگارش
کتاب الويان گزارشی از سخنان خدا به موسی و برادرش هارون است، اما هرگز 
بيان نمی کند که اين سخنان چگونه و در چه زمانی نوشته شده اند. همين موضوع 
تاريخ نگارش الويان را به نوعی نامشخص می کند. اکثر مفسرين منتقد، تاريخ 
نگارش الويان را در دوران تبعيد )حدود قرن ششم ق.م.( تخمين می زنند که 
قرن ها پس از دورۀ موسی است. اين نگرش ممکن نيست چون محتوای الويان با 
آن دوران متاخر همخوانی ندارد و عبادت در معبد دوم تفاوت چشمگيری با آنچه 
در کتاب الويان آمده داشت، و در کتاب های قديمی تر مانند تثنيه، عاموس و البته 
حزقيال نبی، فرض بر آن است که کتاب الويان از قبل وجود داشته و از آن نقل 
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قول شده است. اين کتاب آرمان های عبادت و تقدس مورد قبول اسرائيل را از 
زمان موسی تا سقوط اورشليم در 5۸۶-5۸7 ق.م. منعکس می کند.

کتاب الويان رويدادهايی را گزارش می دهد که بيش از همه در کوه سينا اتفاق 
برای نخستين نسل خروج  به همين دليل، ممکن است موسی آن را  افتاده اند. 
تدوين کرده باشد. اما اين احتمال نيز وجود دارد که او اين کتاب را همراه با ساير 
کتب پنج گانه در دشت های موآب تکميل کرده باشد تا دستورهايی دربارۀ شيوۀ 

زندگی در سرزمين وعده را به نسل دوم خروج بدهد. 

مخاطبین اصلی
عنوان التين اين کتاب که از عنوان يونانی کتاب گرفته شده به معنای »دربارۀ 
از ميان شان برگزيده شدند، و  بودند که کاهنان  قبيله ای  الويان« است. الويان 
مسئول حفظ امور مربوط به عبادت بودند. عنوان يونانی مناسب کتاب است، 
چون کتاب در وهلة اول دربارۀ عبادت و سزاواری برای عبادت صحبت می کند. 
با اين حال، مخاطبين کتاب فقط کاهنان يا الويان نبودند، بلکه برای اسرائيليان 
ديگر نيز نوشته شد تا روش گذراندن قربانی ها، و همچنين شيوۀ خلوصی را بازگو 

کند که الزمة  ورود به حضور خدا در هنگام عبادت بود. 

هدف و نکات متمایز
 شايد هيچ کدام از کتاب های ديگر عهد عتيق به اندازۀ  الويان، خوانندۀ امروزی را 
به چالش نکشند و تا اين اندازه به قدرت تصور آيين ها و مراسمی که بخش عمدۀ 
کتاب را تشکيل می دهند، نياز نداشته باشند. اما درک آيين های کتاب الويان به 
دو دليل اهميت دارد. اول، آداب و رسوم در همة  جوامع به حفظ، بيان و تعليم 
ارزش ها و عقايدی می پردازد که بيش از هر چيز برای آن جامعه عزيز و گرامی 
است. هرچند بسياری از جنبه های آيينی الويان برای خوانندگان امروزی مبهم به 
نظر می رسند، اما اسرائيليان عهد عتيق می دانستند چرا در مناسبت های خاص، 
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قربانی های بخصوصی تقديم می شود و در هر حرکت چه معنايی نهفته است. با 
تحليل مراسم تشريح شده در الويان، می توانيم دربارۀ  مهم ترين ايده ها و افکار 
بياموزيم. دوم، همين طرز فکرها برای االهيات عهد جديد  اسرائيل عهد عتيق 
بنيادی بودند. مفاهيم گناه، قربانی، و کفاره در الويان برای تفسير مرگ عيسی در 

عهد جديد ضرورت دارند.
پيش فرض های  در سينا عرضه شد.  است که  از شريعت عهدی  بخشی  الويان 
مربوط به کل عهد موسايی، از جمله فيض متعالی خدا در گزينش اسرائيل و الزام 
اسرائيل به ايمان و وفاداری در اينجا هم صادق هستند. مضامين خاصی در کتاب 
الويان به طور ويژه برجسته هستند. در وهلة  اول، خدا در ميان قوم خود حضور 
دارد. دوم، به دليل قدوسيت خدا، قوم او نيز بايد مقدس باشند. سوم، کفارۀ  گناه 
از طريق تقديم قربانی ها اهميت بسيار ويژه ای دارد. اين مضامين را می توان به 

شرح زير توضيح داد:

)مثال:   می شد  انجام  خداوند«  »در حضور  عبادتی  عمل  هر  االهی.  )1( حضور 
الويان 1: 5(، که در خيمة  اجتماع در ميان قوم خود ساکن بود. به خاطر حضور 
خاص خدا در قدس االقداس، ورود به آنجا برای همه به غير از کاهن اعظم ممنوع 
بود، و کاهن هم فقط سالی يک بار در روز کفاره اجازۀ  ورود به آنجا را داشت 
)الويان 1۶: 17(. هرچند حضور خدا معموال نامرئی است، اما در مناسبت های 
خاصی )مثال در انتصاب کاهنان( او در ابری از آتش قابل رويت بود )الويان 9: 
23-24(. بزرگترين هدية خدا  اين است که او می پذيرد در ميان قوم خود ساکن 

شود )الويان 2۶: 12(.

)2( تقدس. »مقدس باشيد، زيرا من قدوس هستم« )الويان 11: 45( موضوع 
اصلی کتاب الويان است. افراد بشر بايد شبيه شخصيت خدا باشند. اين موضوع 
شامل تقليد از خدا در زندگی روزمره است. قدوسيت خدا، شامل وجود او به 
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عنوان منبع حيات کامل و بی نقص در ابعاد فيزيکی و اخالقی می شود. حيواناتی 
که به عنوان قربانی به او تقديم می شدند می بايست عاری از هر نقصی می بودند 
)الويان 1: 3(، و کاهنانی که نمايندۀ خدا برای اسرائيل و نمايندۀ اسرائيل در 
برابر خدا بودند هم بايد عاری از هر نقص فيزيکی می بودند )الويان 21: 17-

23(. کسانی که از ترشحات )به ويژه خونريزی( يا بيماری های تغيير شکل در 
از عبادت محروم می شدند )الويان  بهبودی شان  تا زمان  پوست رنج می بردند، 
12-15(. سالمت جسمی به عنوان سمبل کامليت زندگی االهی تلقی می شد. اما 
قدوسيت يک امر درونی نيز هست، و به رويکرد رفتار اخالقی نيز مربوط می شود. 
موضوع قدوسيت به طور خاص در الويان 17-25 مورد تاکيد قرار می گيرد، 
يعنی فصل هايی که عمدتا مربوط به رفتار اخالقی شخصی می شوند، و خالصة اين 
موضوع را در الويان 19: 1۸ با فرمان »همساية خود را مثل خويشتن محبت نما« 

مشاهده می کنيم.

)3( کفاره از طريق قربانی. از آنجايی که هيچ کسی نمی توانست به طور کامل 
مطابق با شريعت خدا زندگی کند، وسيله ای برای کفاره ضروری بود تا خطاهای 
کتاب  منظور،  اين  به  گيرند.  قرار  بخشش  مورد  فيزيکی  قصور ات  و  اخالقی 
الويان کامل ترين توضيح عهد عتيق را در مورد نظام قربانی ها )الويان 7-1(، 
اعياد بزرگ ملی )الويان 1۶، 23،  نقش کاهنان )الويان ۸-1۰، 21-22( و 
25( ارائه می دهد. اين مراسم بزرگ به منظور امکان پذير شدن هم زيستی خدای 
قدوس با قوم گناهکار خود از طريق کفاره های موقتی برای گناه، طراحی شده 
بود. قربانی های مورد نظر به خودی خود هيچ قدرتی برای خنثی کردن گناهان 
نداشتند، بلکه به شايستگی کفارۀ مسيح در آينده وابستگی داشتند )يوحنا 14: ۶؛ 

عبرانيان 9: 15؛ 1۰: 11(.



مسیح در کتاب الویان
کتاب الويان از طريق نمادها و آيين ها، تصويری از شخصيت خدا را به تصوير 
می کشد که در پيام عهد جديد دربارۀ مسيح به عنوان يک پيش فرض در نظر 
گرفته، و به شکل عميق تری مطرح می شود. الويان تعليم می دهد که خدا سرمنشاء 
حيات بی نقص و کامل است؛ قوم خود را دوست  دارد و می خواهد در ميان آنها 
ساکن شود. در اين تصوير سايه ای از تجسم خدا را می بينيم، وقتی که »کلمه جسم 

گرديد و ميان ما ساکن شد« )يوحنا 1: 14(.
الويان همچنين به روشنی گنا هکاری بشر را نشان می دهد:  چيزی از انتصاب 
انجام وظايف شان،  از  آنها  از  انحراف دو تن  با  بود که  پسران هارون نگذشته 
داوری االهی به شکل رعب آوری ظاهر شد و آنها ُمردند )الويان 1۰(. کسانی 
که از بيماری های پوستی يا ترشحات جسمی رنج می بردند، و همچنين کسانی 
که دچار قصور اخالقی بودند، از عبادت محروم می شدند چون نقص های آنان با 
خدايی قدوس و بی نقص منافات داشت )الويان 12-15(. در اينجا می بينيم که 
الويان به وسيلة نمادگرايی جهان شمولی گناه انسان را تعليم می دهد؛ آموزه ای که 
عيسی )مرقس 7: 21-23( و پولس )روميان 3: 23( نيز مورد تاکيد قرار دادند.

بشريِت گرفتار بين قدوسيت االهی و گناهکاری خود، نياز اساسی به کفاره دارد. 
در اينجاست که کتاب الويان بيش از هر جای ديگر به مسيحيان تعليم می دهد، 
زيرا ايده ها و افکار موجود در آن عمال در کفارۀ مسيح تحقق می يابد. مسيح برۀ 
کامل و بی نقِص قربانی است که گناه جهان را پاک می کند )الويان 1: 1۰؛ 4: 
32؛ يوحنا 1: 29(. مرگ او بسياری را بازخريد کرد )مرقس 1۰: 45(، و خون 
او ما را از هر گناهی پاک می سازد )الويان 4؛ عبرانيان 9: 13-14؛ اول يوحنا 1: 
17(. مهم تر از همه، عيسی کاهن اعظم کاملی است که فقط سالی يک بار در روز 
کفاره وارد خيمة اجتماع زمينی نمی شود )الويان 1۶(، بلکه تا ابد در معبد آسمانی 
حاضر است. او نه صرفا يک بز، بلکه زندگی خويش را برای گناهان قوم خود 
تقديم کرد )عبرانيان 9-1۰(. دو پاره شدن پردۀ معبد از وسط در هنگام مصلوب 
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شدن عيسی، نمايشی آشکار از اين موضوع بود که مرگ او راه دسترسی به خدا 
را به طور کامل تر برای همة  ايمانداران باز کرد )متی 27: 51؛ عبرانيان 1۰: 2۰(.

از اينها گذشته، در حالی که کتاب الويان بر جدا نگاه داشتن اسرائيل از اقوام 
اطراف متمرکز است، عهد جديد پادشاهی خدا را به روی همة  ملت ها می گشايد و 
از اين رو رعايت قوانين مربوط به خوراک را منسوخ می  کند )مرقس 7؛ اعمال 
1۰( و در عين حال همچنان بر حفظ اصول اخالقی ای که به صورت نمادين در 
مقررات خوراک وجود داشت، اصرار می ورزد )يوحنا 17: 1۶؛ دوم قرنتيان ۶: 
14-7: 1(. خدای قدوس کتاب الويان در اناجيل در مسيح ظهور می يابد، که 

زندگی، سالمتی و قدوسيت را به همة پيروان خود عرضه می کند.
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خالکوبی و کتاب مقدس 

را مک الفلین

پرسش: کتاب مقدس دربارۀ خالکوبی )تتو( چه می گوید؟
الويان 19: 2۸، خالکوبی در اسرائيل باستان را محکوم می کند. اين ممنوعيت 
بخشی از »قانون تقدس« بود؛ بخش زيادی از کتاب الويان به قوانينی اختصاص 
داشت که برای تمايز بين اسرائيليان و ملت های اطراف شان به آنها بخشيده شده 
بود. امت ها از خالکوبی استفاده می کردند و به همين خاطر اسرائيل نبايد از آن 
استفاده می کرد تا نمايشی عينی از اين حقيقت ارائه کنند که اسرائيل »مقدس« 
بود )که يعنی جدا شده برای خدا(. از متن الويان 19: 2۸ به نظر می رسد که 



خالکوبی به طور ويژه آنجايی ممنوع بود که به عنوان بخشی از مراسم بت پرستانه 
عليه هرگونه  ممنوعيتی عمده  عنوان  به  را  آن  برخی  اگرچه  بود،  پذيرفته شده 

خالکوبی می دانند. 
با اينحال ، وقتی مسيح آمد، ديوار جدايی بين يهوديان و امت ها را از ميان برداشت 
)افسسيان 2: 12 و ادامه(. به طور خاص، اين يعنی آن قوانينی که داده شده بودند 
تا اسرائيل را از ملت های اطراف شان جدا کنند، اگر امروزه به همان شکلی اجرا 
شوند که اسرائيل باستان آنها را انجام می داد، تاثير معکوس خواهند داشت. ما 
بايد کاربردمان از شريعت را طوری تطبيق دهيم که از هدف اصلی آن در پرتو 

تغييراتی که مسيح به وجود آورد پيروی کند. 
مثال ختنه را در نظر بگيريد. اين قيد، اسرائيل را از کنعانيان ساکن در سرزمين 
وعده جدا می کرد. اما عهد جديد با صراحت به ما می گويد که مقدس بودن برای 
غالطيان  2؛  باب  روميان  نک.  مثال  )برای  نيست  ما  ختنة  مستلزم  ديگر  خدا 
باب های 2 و 5(. ختنه نمادی ظاهری از تعلق به خدا بود. اما آن نماد ظاهری که 
باعث جدايی مردم از نژادهای مختلف شود، ديگر مفيد نيست. قوم خدا از هر 
ملتی هستند و آن نمادهای تقدس که ما اکنون بايد با خود داشته باشيم، اموری 
هستند از قبيل قلب پاک )برای مثال نک. روميان 2: 2۸-29، که در عهد عتيق 
هم الزامی بود( و تعميد )که هيچ مفهوم نژادی ای ندارد و به عنوان نشانة عهد، 

جايگزين ختنه شد؛ کولسيان 2: 12-11(.
حاال اين به آن معنا نيست که هرچه در آن »قانون تقدس« به چشم می خورد 
فقط مربوط به چنين جدايی ای باشد - عوامل ديگری هم در کار هستند - مانند 
قوانين اخالقی )اخالقيات اسرائيل در خدمِت تمايز او از ديگر ملل بود(. اگر 
کسی متقاعد شده که خالکوبی مشکلی اخالقی است، پس بايد از آنها پرهيز کند. 
من شخصا نمی توانم به هيچ دليلی برای اينکه خالکوبی مشکلی اخالقی باشد فکر 
کنم - مطمئنا کتاب مقدس فارغ از اينکه در چه زمينه ای باشد، عنوان نمی کند 
که انجام خالکوبی به معنای شکست اخالقی است. به نظر می رسد که اين مورد 

3۶



را  خود  موی  و  ريش  گوشه های  ما  که  دارد  دستورات  اين  به  زيادی  شباهت 
نمی چينيم )الويان 19: 27(. اينها به خودی خود اعمال مقدسی هستند. آنها در 
اسرائيل باستان اشتباه بودند چون با اعمال بت پرستانه ارتباط داشتند )مانند فال و 
پيشگويی، آيين های مرتبط با مرگ، روسپی گری فرهنگی، و غيره. مقايسه کنيد 
با الويان 19: 2۶-31(. اگر اين فعاليت ها ارتباط شريرانه ای در عصر ما ندارند، 

به نظر نمی رسد دليلی برای ممنوعيت آنها وجود داشته باشد. 
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روح القدس در عهد جدید

دروس االهیات هزارۀ سوم

عهد جدید
از عهدعتيق  بازتابی  به روح القدس اشاره می کند  روشی که معموال عهد جديد 
است. به عنوان نمونه، عهد جديد از کلمة يونانی نوما که به معنای »روح« است 
به همان شيوه استفاده می کند که عهد عتيق کلمة روآخ را به کار می برد. هر دو 
کلمه دارای طيف معنای يکسانی هستند که می توان آنها را باد، نََفس، نيروی 
ترجمة  کرد.  ترجمه  غيرجسمانی  ارواح  و  انسان  روح  حيوانات،  زندگی بخش 
سپتواجنت يا هفتادگانی، يعنی ترجمة يونانی عهد عتيق، به طور معمول، روآخ را 



4۰

نوما ترجمه کرده است. 
نام های گوناگونی شناخته  با  نيز روح خدا  عهد جديد  در  عتيق،  عهد  مانند  به 
می شود. در بسياری از اين موارد کلمة نوما به کار رفته است. در اکثر موارد او 
»روح القدس« خوانده شده است. ولی در عين حال، او »روح خدا«، »روح پدر«، 
»روح خداوند«، »روح عيسی«، »روح مسيح«، »روح حقيقت«، »روح قدوسيت«، 
»روح حيات«، »روح فيض« و ساير اسامی مشابه ناميده شده است. اين اسامی 
روح القدس در عهد جديد، »روح القدس« را با »روح خدا« در عهد عتيق يکی 
دانسته، و شخصيت و کار او را توصيف می کنند. اين نام ها او را با پدر و پسر 
برابر دانسته و او را دارای ويژگی هايی مانند راستی، قدوسيت، حيات و فيض 

معرفی می کنند.
در مورد شخصيت روح، عهد جديد بسيار شفاف تر و مستقيم تر تعليم می دهد 
نيز  اما حتی در عهد جديد  تثليث است.  که روح القدس يک شخص مجزا در 
تعاليم  کنند.  رشد  روح القدس  کار  و  شخصيت  درک  در  می بايست  خدا  قوم 
عيسی در اناجيل، دربارۀ آنچه يهوديان و مسيحيان در طول خدمت زمينی مسيح 
درک می کردند، ديدی اجمالی به ما می دهند. و ساير قسمت های عهد جديد به 

ما می آموزند که در نهايت رسوالن چه درک کردند و چه چيزی را تعليم دادند. 
در راستای اين تاريخ، بررسی ما دربارۀ عهد جديد به دو بخش تقسيم خواهد شد. 
اول، آنچه را که عيسی مستقيما دربارۀ روح القدس تعليم داد بررسی خواهيم کرد. 
و دوم، خواهيم ديد که بعدها رسوالن چه چيزی را در طی خدمت شان تعليم دادند. 

بياييد کار را با عيسی شروع کنيم.

عیسی
عيسی در طول خدمت زمينی اش، تعاليم عهد عتيق را مبنی بر اينکه روح القدس 
خوِد خداست و اينکه روح القدس يک شخص است، تاييد کرد. او موضوع جديدی 
را نيز آشکار کرد - و آن اينکه پدر، پسر، و روح القدس سه شخص مجزا در خدا 
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هستند. اين يکی از داليلی است که يهوديان را آشفته خاطر کرد. ادعای خدايی 
عيسی آنان را کامال رنجانيده بود. همانطور که يوحنا در يوحنا 5: 1۸ )آية 17 

در ترجمة قديم( نوشت: 
اين سخن، يهوديان را در ُکشتن او مصمم تر ساخت. چون او نه تنها َسَبت را 
می شکست، بلکه خدا را پدر خود می خواند و به اين طريق خود را با خدا برابر 

می ساخت )يوحنا 5: 1۸، ترجمة شريف(.
در  »پدر«  باشد چون  نمی تواند خدا  اشتباه گمان کردند که عيسی  به  يهوديان 
آسمان هم اينک خدا بود. آنها به درستی فهميده بودند که تنها يک خدای واقعی 
وجود دارد. ولی به اشتباه به اين نتيجه رسيده بودند که خدا فقط به شکل يک 
شخص وجود دارد. شايد به همين دليل بود که وقتی عيسی روح القدس را به 
عنوان يک شخص معرفی کرد، يهوديان عصبانی نشدند. آنها می بايست، هرچند 
به اشتباه، چنين تصور کرده باشند که عيسی صرفا به خدا به عنوان روح القدس 
اشاره می کرد. ما اين را در متی باب 12 و مرقس باب 3 می بينيم، يعنی جايی 
که عيسی قدرت خود در اخراج روح های پليد را توضيح داد. در متی 12: 24، 
فريسيان عيسی را متهم کردند که شيطان را به قدرت »بعلزبول، رييس شياطين« 
اخراج می کند. و عيسی در آية 2۸ اينطور پاسخ داد که »به واسطة روح خدا« 
ديوها را بيرون می کند. در بستر گسترده تر تعاليم عيسی واضح است که او به 
روح به عنوان يک شخص متمايز از پدر اشاره دارد. اما هيچ نشانه ای وجود ندارد 

که فريسيان اهميت سخنان عيسی را درک کرده باشند. 
عيسی در گفتگوهای خصوصی با شاگردانش، با صراحت بيشتری در اين باره 
صحبت کرد. جامع ترين تعاليم او دربارۀ شخصيت مجزای روح القدس را می توان 
در يوحنا باب های 14 تا 1۶ يافت. اين باب ها قسمتی از »سخنرانی وداع« عيسی 
هستند که طی آن يازده شاگرد وفادارش را برای مرگ خود آماده کرد. در يوحنا 

14: 1۶-17 عيسی گفت:
من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده ای ديگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه 



با شما بماند، يعنی روِح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند زيرا که او را 
نمی بيند و نمی شناسد و اما شما او را می شناسيد، زيرا که با شما می ماند و در شما 

خواهد بود )يوحنا 14: 17-1۶(.
يهوديان بی ايمان - همراه با بقية جهان - از اينکه روح القدس يک شخص مجزا 
از پدر است، بی اطالع بودند. اما رسوالن در مورد شخصيت مجزای روح القدس 
بر  با شاگردانش همچنان  از عيسی تعليم ديده بودند. و عيسی طی وداع خود 

شخصيت مجزای روح تاکيد کرد. در يوحنا 14: 2۶ او اشاره کرد:
تسلی دهنده، يعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد )يوحنا 14: 2۶(.

در يوحنا 15: 2۶ عيسی گفت:
تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم... روِح راستی که از پدر 

صادر می گردد )يوحنا 15: 2۶(.
در يوحنا 1۶: 7، او اضافه کرد:

اگر نروم، تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد شما می فرستم 
)يوحنا 1۶: 7(.

و در يوحنا 1۶: 13، عيسی می گويد:
روح... از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از 

امور آينده به شما خبر خواهد داد )يوحنا 1۶: 13(.
در خالل سخنرانی وداع، عيسی بارها تعليم داد که روح القدس يک شخص مجزا 
از پدر و خود عيسی است. روح القدس توسط پدر و توسط پسرش عيسی فرستاده 
می شد. روح از آنچه پدر به او گفت صحبت می کند، و جای پسر را به عنوان 
حضور فعال خدا در بين قوم او می گيرد. بنابراين، روح نه پدر است و نه پسر، 

بلکه خودش است، يعنی يک شخص مجزا. 
در متی 2۸: 19، در فرمان اعظم، عيسی با اين گفته توجهات را به شخصيت 

مجزای »روح« جلب کرد:
رفته همة امت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم اَب و اِبن و روح القدس تعميد 
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دهيد )متی 2۸: 19(.
در هر دو زبان فارسی و يونانی، کلمه ای که »اسم« ترجمه شده، مفرد است، و پدر، 

پسر، و روح القدس با هم برابر شمرده شده اند. 
اين بخش از فرمان بزرگ معموال »قاعدۀ تثليثی« ناميده می شود زيرا در آن نام های 
هر سه شخِص تثليث به گونه ای آمده است که اشاره به عضويت مشترک هر سه 
شخص در خدای تثليث می کند. وقتی عيسی گفت که پدر، پسر، و روح القدس 
همگی يک اسم مشترک دارند، اشاره کرد که آنها هر سه اقتدار خوِد خدا را دارند، 
يعنی هر سه شخص بايد خدا باشند. عيسی همچنين نشان داد که هر سه شخص 

خدا، بر ملت هايی که شاگرد می شوند، سلطنت می کنند.
حال که تعاليم عيسی در عهد جديد را بررسی کرديم، بياييد به آنچه رسوالن در 

مورد روح القدس تعليم دادند نگاه کنيم.

رسوالن
تاکيد کنيم که رسوالن همة آنچه که عهد عتيق و عيسی دربارۀ  بايد  ابتدا  در 
روح القدس تعليم دادند را باور داشتند. آنها او را کامال خدا و شخصی مجزا از پدر 
و پسر می دانستند. به عنوان يک مثال، به سخنان پطرس در اعمال رسوالن 5: 
3-4 گوش کنيد. پس از اينکه حنانيا و همسرش سفيره در مورد يک هدية مالی 

به کليسای اوليه دروغ گفتند، پطرس به آنان گفت:
ای حنانيا، چرا شيطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فريب دهی؟... 

به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا )اعمال رسوالن 5: 4-3(.
پطرس گفت که دروغ گفتن به روح القدس، دروغ گفتن به خدا بود، و ثابت 
می کند که روح القدس خوِد خداست. عالوه بر اين، اين واقعيت که حنانيا قادر بود 
به روح القدس دروغ بگويد، ثابت می کند که روح القدس يک شخص است. و در 
دوم قرنتيان 13: 14، پولس در پايان رساله اش الوهيت روح القدس و شخصيت 

مجزای او را اينگونه تاييد کرد:
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فيض خداونْد عيسای مسيح، محبت خدا و رفاقِت روح القدس با همة شما باد )دوم 
قرنتيان 13: 14(. 

پولس مفهومی تثليثی از خدا را با ذکر هر سه شخص بر شالوده ای يکسان، هم از 
نظر جالل و هم از نظر صفات منسوب به آنها، بيان می کند. به همين ترتيب در 

اول پطرس 1: 2، پطرس ايمانداران را اينچنين توصيف می کند:
آنان که بنا بر پيشدانی خدای پدر، به واسطة عمل تقديس کنندۀ روح، و برای 
اطاعت از عيسای مسيح و پاشيده شدن خونش بر ايشان، برگزيده شده اند )اول 

پطرس 1: 2(.
اين قاعده بندی های تثليثی مشابه عبارت عيسی در فرمان اعظم هستند. آنها به 
اين واقعيت شهادت می دهند که پدر، روح، و عيسای مسيح پسر همگی به طور 
يکسان خدا هستند، از قدرت و جاللی يکسان برخوردارند، و اينکه شخصيت هايی 

مجزا هستند. 
و رسوالن الوهيت کامل روح و تشخص او را به اشکال متعدد ديگری نيز تاييد 
کردند. آنها صفات شخصی ای مانند تفکر و احساسات را به او منسوب کردند. 
برای نمونه، در اعمال 15: 2۸، روح القدس شيوۀ اِعمال شريعت عهد عتيق به 
غيريهوديان را تعيين کرد. روميان 5: 5 از محبت او صحبت می کند. و افسسيان 
4: 3۰ به غم و اندوه او اشاره می کند. رسوالن همچنين از اَعمال ارادی او مانند 
شفاعت برای کليسا در روميان ۸: 2۶-27، و تقسيم عطايای روحانی بر طبق 
ارادۀ خود در اول قرنتيان 12: 11 سخن گفتند. آنها همچنين صفات غيرقابل انتقال 
االهی را به او نسبت دادند، يعنی صفاتی که فقط خدا می تواند داشته باشد. برای 
نمونه، پولس علم اليتناهی او را در افسسيان 1: 17 و اول قرنتيان 2: 11-1۰ 
توصيف کرد و گفت هر آنچه که خدا می داند، روح نيز می داند. و عبرانيان 9: 
14 روح القدس را »روح ابدی« می نامد که نشان می دهد او حتی قبل از آفرينش 

وجود داشته و وجوِد پيوستة او جاودانه و ُگسست ناپذير است. 
اما يکی از رايج ترين شيوه هايی که رسوالن به عضويت روح القدس در تثليث 
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شهادت دادند، با انتصاب الهام و نويسندگی متون عهد عتيق توسط او بود. پطرس 
در اعمال 1: 1۶ اشاره کرد:

آن نوشته... که روح القدس از زبان داوود پيش گفت )اعمال 1: 1۶(.
در اعمال 2۸: 25، پولس گفت:

روح القدس چه درست... به واسطة اِشعيای نبی فرمود )اعمال 2۸: 25(. 
و در دوم پطرس 2۰:1-21، پطرس کامل ترين چکيدۀ تعليم کتاب مقدس در 

مورد کار روح در تأليف کتاب مقدس را نوشته است:
هيچ وحِی کتب مقدس زاييدۀ تفسير خوِد نبی نيست. زيرا وحی هيچ گاه به ارادۀ 
انسان آورده نشد، بلکه آدميان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند 

)دوم پطرس 1: 21-2۰(. 
نازل شد، درک  بر کليسا  اين، هنگامی که مطابق وعدۀ عيسی روح  از  فراتر 
رسوالن از الوهيت و تشخص کامل روح القدس تاييد شد. در اعمال باب 2 ثبت 
شده است که در اولين پنتيکاست پس از صعود عيسی به آسمان، تمامی کليسا 
به طور شگفت انگيزی روح القدس را دريافت کردند. چيزی شبيه زبانه های آتش 
بر ايشان فرود آمد و آنها انجيل را به همة زبان های ديگر تکلم کردند. و از آن 
واقعه به بعد رسوالن به شيوه هايی از عطايا برخوردار شدند که قدرت خدا بر 
تمامی آفرينش را نشان داد. آنها توانايی يافتند بيماران را شفا دهند، مردگان را 
زنده کنند، و بسياری معجزات ديگر انجام دهند که همه به حقيقت و لطف االهی 

روح القدس شهادت می داد. 
واضح است که رسوالن روح القدس را به عنوان شخصی مجزا در تثليث می دانستند. 
آنها تشخيص داده بودند که عهد عتيق به اين حقيقت اشاره کرده بود. آنها درک 
کرده بودند که عيسی نيز اين واقعيت را آشکار ساخته است. آنها همچنين در 
حالی که روح تاريخ را به سوی مرحله ای جديد از کار نجات بخش خدا پيش 
می بُرد، حضور قدرتمند روح را به طور واقعی تجربه کردند. روح القدس با قدرت 
بر آنها نازل شد که معجزات کردند، از خدا مکاشفات دريافت کردند، و حتی 



برای نگارش کتاب های عهد جديد الهام يافتند.

4۶



دنیای مجازی و شام خداوند 

جاش بایس 

بدون شک يک از بنيادی ترين مراسم پرستشی ما مسيحيان برگزاری شام خداوند 
است. نيايش و عهدی که تا زمان سکنی گزيدن کليسا در حضور ابدی خداوند 
می بايد مکررا در کليسای مسيح تکرار شود. عهدی که يادآور بدن، خون مسيح 
و پيمانی که سمبل اتحاد ايمانداران در مسيح خداوند است. اين عهد حکايت از 
کار عظيم و نجات قوم خدا دارد و نويد بازگشت پيروزمندانة او در جاللی که 

وعده داده شده است. 
يکی از مباحث بحث انگيز امروز جامعة جهانی )در زمان نگارش اين متن( پيرامون 
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وظيفة کليسا در شرايط حاضر )بيماری همه گير کرونا( پيرامون گردهمايی و 
شرکت جستن در مراسم عشاء ربانی )شام خداوند( است. در اين مقالة کوتاه، 
هدف پاسخ دادن به اين سوال است: »وظيفه کليسا در اين شرايط غيرمترقبه 

پيرامون مراسم شام مقدس خداوند چيست؟«
الزم به يادآوری نيست که شيوع اين بيماری منجر به وقفه ای بزرگ و بلند 
کرۀ  اين  در سراسر  را  پرستشی  مراسم  نوع  هر  که  وقفه ای  است،  مدت شده 
تاريخ  در  استثنايی  معضلی  راستی  به  است.  داده  قرار  الشعاع  تحت  خاکی 

پرستشی تمامی اديان و ملل.
 طی تماس اخير با برخی دوستان در مناطق مختلف اين کرۀ خاکی بيشتر متوجه 
اين گستردگی شدم. از مناطق کوهستانی آند در کشور اکوادور تا کشور زامبيا 
در آفريقا تمامی اعضای کليساها از فرقه های متفاوت مجبور به محدود نمودن 

مراسم پرستشی خود شده اند.
در طی شيوع اين بيماری، يکی از معمول ترين عکس العملهای انسانی انديشيدن 
و يافتن راه چاره ای برای حل مسايل است. سياستمداران برای هماهنگ نمودن 
گروه های متفاوت برای حفظ و سالمتی افراد جامعه تالش می کنند؛ مسئولين 
بهداشت و درمان خواهان ابداع  روشهايی برای درمان و بهبودی بيماران هستند، 
و بالطبع قشری مانند رهبران کليسايی سعی در خدمات رسانی به اعضا در حوزه 

شبانی خود دارند.
در خالل اين برهة زمانی، نااميدی بوی آشنای هر منزلی شده، برخی از مدافعين 
»کليسای  نام  به  جديدی  واژگان  از  صحبت  )عملگرايی(  پراگماتيسم  فلسفة 
مجازی« می کنند. واژه ای که در چند سال اخير کم و بيش به گوش های ما آشنا 
شده و با دستورالعمل های اخير تحت عنوان »فاصله گيری اجتماعی« اين واژه 

بيشتر بر روی صفحات اينترنتی و شبکه های اجتماعی خودنمايی می کند.
در اين بازۀ زمانی، شبانان و برخی از مسئولين کليسايی استفاده از تکنولوژی 
را ابزاری مناسب برای مقابله با اين معضل يافته اند. اين دسته از شبانان اقدام به 
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دعوت کليساهای محلی به جهت برگزاری شام مقدس خداوند نمودند- اجرای 
نيايش و برگزاری عهدی مقدس در قالبی مجازی و انسانی.

که  است  بستری  از  بيشتری  توجه  و  عنايت  مستلزم  خداوند  مقدس  شام  چرا 
تکنولوژی قادر به تدارک آن است؟

اتحادی مجازی یا گسست واقعی
هر مسيحی راستين، عليرغم گرايش االهياتی و عمق تاثيرپذيری وی از االهيات 
مدون يا مدرن می بايد قادر به رويت و درک يک حقيقت باشد. حقيقتی که 
در بطن شام آخر خداوند در هنگاه عيد فصح متجلی شد )متی 2۶:2۶ - 29(. 
متی تصويری پرروح، زنده و بسيار پويايی از مشارکت منحصربفرد به تصوير 
و  حقيقی  گفتگويی  به  مشغول  مسيح  عيسای  حضور  در  شاگردان  می کشد. 
بدون واسطه هستند. او نان را گرفته، برکت داده و پاره کرد. مشارکتی و جوی 
به دور از مفاهيم پيچيده و مصنوعی بشری. اين تصوير نمايانگر نوعی ارتباط 
ساده اما پرمعناست. مسيح با اشتياقی خاص در انتظار اين فرصت بود تا برای 
آخرين بار نقشة خدای ناديدنی را برای برگزيدگانش باری ديگر توصيف کند. 
شايد بتوان آن را مقدمه ای بر آشتی خدا با نسل بشر قلمداد کرد. مکانی خاص، 
برای گروهی خاص که عاری از هر گونه تظاهر و تالش انسانی بود مگر برای 

يهودای اسخريوطی.  
در اين فرصت پايانی و مشرف به مرگ بر روی صليب، مسيح در حاليکه 
شاگرانش را صميمانه خدمت می نمود، صحبت از وقايعی کرد که در شرف 

بود. اتفاق 
به راستی تکنولوژی در زندگی انسانی از جايگاه ويژه ای برخوردار است و بايد 
پذيرفت که تحت مشيت خداوند است که اين ابزار انسانی برای ارتباط ايمانداران 
در برخی امور کارآمد بوده و حتی برای گسترش پيغام شادی بخش انجيل ابزار 

مناسبی بوده و هست.
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نويسنده شخصا تکنولوژی را يکی از ابزارهای مهم برای پيشبرد ملکوت خدا 
می داند. ابزاری که می بايد مورد استفاده مسيحيان قرار گيرد، اما نبايد فراموش 
کرد که اين نوع ارتباط منجر به نوعی اتحاد مجازی )غير واقعی( و در عين حال 
گسستگی حقيقی شده است. وضعيت جاری و امروز جامعه بشری )فاصله گيری 

اجتماعی( برای هر شخص واقع بينی ملموس بوده وهست.
نگاهی به رساله پولس به کليسای قرنتيان معرف مفهوم کليسا است. در سخنان 
پولس رسول، کليسا شامل يک ويژگی خاص است و آن صفت در »با همديگر 
بودن« تعريف شده است. در واقع، او پنج مرتبه »با همديگر بودن« را در باب 
يازده ام )آيات 1۸ - 34(  متذکر می شود. عيسای مسيح »با همديگر بودن« را در 
ابتدای خدمتش يادآور می شود، او از شاگرانش خواستار تحقق اين امر بود. امری 

که می بايد استمرار داشته باشد )لوقا 19:22(.
منطق يکی ديگر از عطايای خداوند به بشر محسوب می شود. حتی منطق )فارغ 
از احساسات و کژگرايی هر شخص( نيز اشاره به اين حقيقت دارد که مستقيض 
شدن از شام مقدس و برخورداری از موهبت نهفته در آن بدون »با همديگر بودن« 

فاقد هر گونه مفهوم کتاب مقدسی است.
با اندکی تامل می توان به اين واقعيت پی برد که چنين ارتباطی )مجازی( از 
طريق شبکه ای متشکل از مدارهای ديجيتال و گرافيکی، ابزاری بی روح و فاقد 

ويژگی های خدادادی و طبيعی انسانی است.. 
اين شالوده و مفهوم شام خداوند نمی بايد به صفحة نمايشی کامپيوتر محدود شود. 
در همان حال که تکنولوژی قادر به نزديک نمودن انسان ها به هم بوده اما در 
همان حال، نهايتا اين تالش در مشارکت صميمانه بين مقدسين ناتوان بوده است. 
نکته ای که نبايد فراموش شود اين است که منطق هميشه معرف و تعيين کننده 
موضع يک مسيحی نسب به مکاشفة الهی نيست. آنچه تعيين کنندۀ موضع يک 

مسيحی است، االهيات مسيحی است.
با عنايت به االهياتی صحيح، شام خداوند همانند تعميد آب يک رويداد شخصی 
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يا اختصاصی نبوده و نيست. شام خداوند و مراسم تعميد، رويدادهايی عمومی 
تعريف شده اند. خوانندۀ گرامی به ياد داشته باشيد که اين دو حکم، امری انسانی 

نيستند بلکه آئينی مختص کليسای خداوند هستند. 
در رسالة اول پولس به قرنتيان باب ده، آية هفده، پولس، رسول خداوند چنين 
می نويسد: »زيرا ما که بسياريم، يک نان و يکتن می باشيم چونکه همه از يک نان 
قسمت می يابيم. «)اول قرنتيان 17:1۰(. به وضوح هدف و نقش کليسای مجازی 
)غير واقعی( تالش در نفی »يکتن« بودن جماعت خداوند را دارد. حتی نگاه به 
تاريخ کليسا نشانگر اين واقعيت است. بر مبنای سوابق تاريخی و رسوم کليسا 
)کليسای ارتدکس شرقی، کليسای کاتوليک و پروتستان( به مدت بيش از دو 
هزار سال اين رسم و آئين مقدس به صورت گروهی صورت گرفت تا سمبلی 

برای اتحاد کليسا و بدن مسيح باشد.
 اجرای شام مجازی خداوند صريحا خارج از چارچوب تعليمی کليسا و ايمان 
از طريق يک دوربين  را  اينکه شبان دستورالعملهايی  بر  با علم  مسيحی است 
ابالغ می کند. چنين شبانان و معلمينی اصول  به عده ای در منازلشان  ديجيتال 
اولية ايمان مسيحی را به فراموشی سپرده اند که حضور و اتحاد جماعت خداوند 
الزمة اجرای شام مقدس واقعی خداوند است. طبيعتا در چنين شرايطی می بايد هر 
شخص موظف به پاسخ به اين سوال است که آيا شبان يا معلم من مطابق کالم 

خدا تعليم می دهد و عمل می کند يا خير؟

حراست از شام خداوند
بر هر مسيحی و عضو کليسا روشن است که قبل از شرکت جستن در مراسم 
عشاء ربانی، دادن دستورالعملهای روشن به منظور حراست از آئين مقدس شام 
خداوند امری ضروری است. شام خداوند يکی از دو حکم اساسی کليسا است. 
اگر چه اين حکم دارای بعد نجات بخش نيست اما حاوی عناصر منحصر بفرد و 

روحانی است که می بايد کامال مراعات شود. 



در واقع، شام خداوند باید یادآور سه حقیقت اساسی برای یک مسیحی باشد: 
)1( تجسم، )2( فدیه و قربانی شدن و )3( وعدۀ بازگشت ثانوی عیسای مسیح. 
همچنین زمانی برای به یاد آوردن ذات گناه آلود انسانی ما و اعترافی حقیقی پیش 

از شرکت جستن در این امر مهم )اول قرنتیان 11(.
حراست از سفره و شام خداوند اشاره به ذات انحصاری ایمان مسیحی دارد. امری 
که اشاره به تفکیک دو گروه است: گروهی معتقد یا به اصطالح مدعوین مهمان 
و گروهی که اجازۀ شرکت در این شام مقدس را ندارند. امری حیاتی که وظیفۀ 
هر خادم آشنا با کالم مسیحی است.  لزوم این نوع تفکر و رفتار نه فقط در کلیسا 
بلکه در حیطۀ هر خانواده که فرزندانی بی ایمان دارد باید مورد تاکید قرار بگیرد 

تا فرزندان غیرمسیحی از شرکت در شام خداوند برحذر دارد.
 شام خداوند به راستی پرستشی جدی است، در این نوع پرستش حضور خاص 
خداوند در میان جماعت ایمانداران ابعاد خاصی را بدان می افزاید که نظارت و 
سرپرستی مشایخ و رهبران را الزام آور می کند. مدیریت و نظارتی که در یک 
فضای دیجیتالی )صفحه نمایشگر کامپیوتر یا تلفن دستی( نه تنها ارزش ذاتی را 

آن زیر سوال می برد بلکه امکان پذیر هم نمی کند.
نیاز به خادمینی وفادار و  به طور خالصه، کلیسای امروزی بیش از هر زمانی 
شبانانی متعهد دارد تا نه فقط با برخوردی مملو از محبت کلیسا را در این راستا 
راهنمایی کنند بلکه با دادن هشدار به شرکت کنندگان از بی حرمتی دانسته یا 

ندانسته به شام خداوند برحذر دارند.

مشیت الهی در بازداشتن از شام مقدس
اراده و مشیت خداوند در هر زمان می باید امری پذیرفتنی باشد. مسیحیان تحت 
جفا در اسارت به مشیت و اجازۀ خداوند از شرکت جستن در شام خداوند محروم 
هستند. آیا عدم امکان شرکت در شام مقدس را می باید نوعی حتک حرمت و بی 
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احترامی به خداوند قلمداد نمود؟ بالطبع پاسخ منفی است.
در چنين مقطعی، همانطور که در بخش های قبل خوانديم حکمت و منطق، ابزار 
از احساسات و  )به دور  به شما می آيند. در حيطة عقالنی  اصلی يک مسيحی 
تالشهای انسانی( روشن است که در شرايطی خاص )نظير بيماری همه گير کرونا 
يا مشابه آن( کليسا را دچار چالشهايی می کند. چالشی که به اجازه و تاييد خداوند 

کليسا متوجه جهان و کليسای او شده است.
از  استفاده  چالش  براين  شدن  چيره  منظور  به  انسانی  تالش  روند،  دراين 
تکنولوژی ابزاری مناسب برای ايجاد پلی موقت بين مسيحيان می تواند باشد 
اما نبايد اين دستاويز را به عنوان »کليسا مجازی« بپذيريم زيرا که کليسای 

خداوند، مجازی نيست!
کليسا يا بدن مسيح، يک واقعيت مطلق است. واقعيتی که نبايد در هاله ای از 
تعريفات و تحريفات انسان قرن بيست و يکم مفهوم حقيقی خود را از دست 
بدهد. خوانندۀ گرامی، پذيرش اين ادعا از ارزش و ماهيت کليسا کاسته و آن 
را در سطح صفحة نمايشگر کامپيوتری )همانند بسياری از امور روزمره انسانی( 

پايين می آورد، زيرا که امری ناممکن است.
ما در مقطعی از زمان زندگی می کنيم که طبق مشيت الهی قادر به مشارکت 
معمول در کليسا نيستيم و اين عدم توانايی در مشارکت گويای شگفت زدگی 
انسان است اما به معنی غافلگيری خدا نيست زيرا که اين فصل از زندگی تحت 

خواست و ارادۀ او برای ما مقرر شده است.
خدای ديروز، امروز و فردا همواره پادشاه و صاحب سلطنت مطلق است تا ارادۀ 
خود را به انجام برساند. چالش ها و مشکالت جهانی امروز، پرده برداری از درک 
به شام  تنها  نه  نگاهی فرودستانه  افرادی می کند که  يا  اعتقاد کليسا  الهياتی و 
به پرستش مسيحی دارند. غالبا چنين شرايطی منعکس کننده و  بلکه  خداوند 

گويای تفکرات ايمانی هر شخصی يا گروه می باشد.
کنار  در  که  می کند  گناهکاری  به  اشاره  خدا  فصل 23، کالم  لوقا  انجيل  در 
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با پذيرفتن مسيح، طبق  صليب عيسای مسيح، مصلوب شده است. اين دزد، 
مشيت خداوند از تعميد آب محروم شد، رويدادی مقرر يافته به ارادۀ خداوند. 
به جای تعريفی جديد و انسانی برای شام خداوند و به جای تبديل کردن آن به 
روشی مجازی، کليسا )از جمله خادمين پيشگرا( می بايد صبور باشد و اقتدار 
خداوند را به خود يادآوری کند و خواستار پرستشی حقيقی، در نظم و شايستة 

خدای پدر باشد.
پرستش مسيحی، ريشه در اراده و هدفی دارد که خداوند در راستای تاريخ اسرائيل 
و کليسا مقرر فرموده است. اراده ای که مافوق فرهنگ، تفکرات، ابداعات انسانی 
و اتفاقات طبيعی است. اين برهة زمانی نيز مانند هر زمان ديگر در گذر است و 

هر کليسای محلی دوباره به پرستش واقعی خواهند پرداخت.
وظيفة يک مسيحی در پذيرفتن برادر و خواهر خود امری الزامی است، همانطور 
که گرامی داشتن بدن و خون مسيح )نه عنصری مجازی و غير قابل لمس( با 
به جا آوردن شام خداوند تا ببازگشت دوبارۀ پادشاه آسمانی ما در جالل تدوام 

خواهد داشت.
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عطایای بدن

جان مک ارتور

بنابراين  بشناساند،  عالم  تمام  به  را  حقيقتش  کليسا  طريق  از  می خواهد  خدا 
روح القدس به طور خاص اعضاي بدن را قدرتمند و قادر ساخت تا وظايف مهمی  
را به انجام برسانند. در عهد عتيق، قوم اسرائيل ابزار خدا براي انتقال پيام در دنيا 
بود؛ در دوران عهد جديد عيسي و شاگردانش ابزار کار خدا بودند و امروزه خدا، 

کليسا را براي ارتباط و شناساندن ذات و حقيقتش به جهان به کار می گيرد.
 شهادِت کليسا فقط شفاهي نيست؛ يعني تنها رسانيدن انجيل به گروه خاصي 
را شامل نمی شود، بلکه شاهدي بر محبت و يگانگي است. وقتي ايمانداران به 
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يک جهت حرکت می کنند، جهان تحت تاثير قرار می گيرد. يگانگي اي که بر 
پاية فروتني و محبت باشد، به بزرگترين شهادت کليسا مبدل می شود. با اينکه 
ايمانداران بر حسب کار روح القدس مبني بر قرار دادن آنها در بدن مسيح يکي 
شده اند و علي رغم اينکه در روح القدس يکي هستند اما در ذات ـ وجود تک تک 
اعضا ـ يکي نيستند و جهان آنان را در عمل واحد نمي بيند. شهادت آنها دربارۀ 

فروتني و يکسان نيست.
شيطان در صدد آن است که بين ايمانداران تفرقه افکني کند. بنابراين، وقتي دعاي 
مسيح اين بود که مسيحيان متحد باشند، در عين حال کار روح القدس تالش براي 
ايجاد وحدت و يگانگي بين آنهاست، خيلي دور از انتظار نيست که تمام تالش 
شيطان در جهت شکستن اين اتحاد باشد. وقتي موضوع تفرقه آميزي در کليسا 
پيش مي آيد، مطمئن باشيد که در يک طرف قضيه نمايندۀ شيطان حاضر است. 
مسيح در پي متحد کردن و شيطان در تالش براي تفرقه افکني است. به دليل وجود 
مسيحيان نافرماِن بسياري است که شيطان توانسته در کار خود موفقيتي چنين 

چشمگير حاصل کند. 
هيچ توجيه کتاب مقدسي اي براي جدايي هاي امروز کليسا وجود ندارد و حتي 
نمی توان در عهد جديد نامی  براي آن يافت. در واقع، جدايي هاي کليسا صريحا 
مخالف تعاليم کالم خدا هستند. مقصود مسيح از تشکيل بدن يکي کردن ايمانداران 

بود، نه اينکه آنها به بخش هاي کوچکتري منقسم شوند. 
بدن در اتحاد شکل گرفت نه در جدايي و گسستگي. در کتاب اعمال رسوالن، 
که  بود  اورشليم  در  خانه اي  باال  دعاي  جلسات  از  کليسا  آغاز  که  می خوانيم 
شاگردان عيسي براي دعا در آنجا جمع شدند. از ايمان، اطاعت و صبر آنها در دعا 
بود که خدا کليسا را هستي بخشيد. مردان و زنان با روح القدس پر شدند، و با 
داشتن عطاياي روح القدس، از آن اتاق به خيابان ها رفتند تا مسيح مصلوب و قيام 
کرده را موعظه کنند. آنها مردماني فروتن بودند که هيچکس برتر از ديگري نبود. 
آنان ساختار و سازماني خاص نداشتند ولي »دنيا را از اين رو به آن رو کردند.« 
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اين نقطة تولد کليسا يا بدن مسيح بود و به قدرت روح القدس اين امر تحقق 
پيدا کرد. از آن زمان، هر عضوي به همان ترتيب به کليسا افزوده شده است؛ 
يعني روح القدس او را در بدن مسيح قرار می دهد )اول قرنتيان 12: 13(. امروز 
مسيحيان مثل باب 2 اعمال، اساسا از لحاظ ساختاري يکسان محسوب می شوند. 
ايمانداراِن پر از روح القدس، عطاياي  کليساي اوليه پر از جنب و جوش بود. 
روحاني خود را به کار می بستند و انجيل را موعظه می کردند. همه جا از اتحاد و 
محبت فروتنانة آنها صحبت می شد؛ دنيا تکاني خورده بود؛ مردم اتفاقات اورشليم 

را نمی توانستند باور کنند و هر روزه افراد جديدي به کليسا اضافه مي شدند. 
کليساي امروز براي اينکه شاهد موثري واقع شود، بايد از لحاظ روحاني سالم، 
سازمان يافته و پر از روح القدس باشد و نه تنها خود را کامال وقف کند بلکه 
بايد عطاياي روحاني نيز به کار گيرد و نه تنها بشارت دهد بلکه بايد انجيل را 
نيز موعظه نمايد، زيرا معيارها تغيير نکرده اند. مسيحيان بايد بالغ، پر محبت، 
فروتن و پر از روح القدس باشند و عطايا را مورد استفاده قرار دهند. درست 

مثل کليساي اوليه.

نقشة خدا براي کلیسا 
مسيح می خواهد کليسا قدرتمند، بالغ و عمل گرا باشد، رشد کند، شهادت دهد 
و محبت او را اعالم کند. براي تحقق اين موارد، خدا نقشه اي براي کليسا دارد. 
نقشة خدا اين است که در کنار افراد مستعدي که به کليسا عطا شده )افسسيان 4: 
11-12( تا باعث رشد و بالندگي و شهادتي يکپارچه باشند، هر يک از اعضا نيز 
عملکرد يا عملکردهاي معيني در چارچوب بدن داشته باشند. هر عضو بايد داراي 
خدمتي باشد و خود را در جهت سالمتي بدن وقف کند. پيکر انساني نمونه اي بارز 
از اين موضوع است. بدن انسان اندام هايي دارد که بر روي يکديگر تاثير متقابلي 
دارند. اگر فقط يکي از اندام ها درست عمل نکند، تمام بدن اين خأل را احساس 
می کند. همين مورد دربارۀ بدن مسيح نيز صادق است؛ هر يک از اعضا عملکردي 
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دارند که روي سالمتي کل بدن تاثير می گذارد. هر ايماندار وظيفة خطيري در 
مقام عضوي حياتي از بدن دارد. اگر قرار باشد بدِن سالم و بالغي داشته باشيم که 
شهادِت پويايي به جهان عرضه کند، بايد هر ايماندار فعاالنه و قويا در نقشي که 
خدا به او محول کرده شرکت کند. نقش و خدمت او بدن را سالم و سر پا نگه 
می دارد زيرا قوت او به ساير بخش هاي حياتي منتقل می شود و البته شکست او 

نيز در اين کار، بدن را زمين گير می کند. 
کل بدن بايد شبيه عيساي مسيح باشد )افسسيان 4: 13(. مسيح می خواهد در 
کليسا شخصيت خود را نمايان سازد، و شخصيت خود را در ايمانداران، نه فقط 
به صورت فردي بلکه در قالب يک بدن نيز نشان دهد. در جهت رسيدن به اين 
هدف، خدا به هر يک از اعضا، عطاياي روحاني مشخصي براي خدمت به بقية 

اعضاي بدن بخشيده است. 
اينکه با عطاياي روحاني در مسيح شناخته می شويم، واقعيتي در خود نهفته دارد. 
به اين معنا که تمام عطاياي روحاني ما در مسيح کامل و عمال موثرند. مهم نيست 
اين خدمت موعظه يا تعليم باشد، هرچه که باشد مسيح از آن نهايت استفاده را 
می کند. دليل اينکه خدا به هر ايمانداري عطاي متفاوتي می بخشد اين است که 
او می خواهد ترکيبي از مشابهت به مسيح را آشکار سازد. عطايا تصادفي نيستند؛ 
بلکه خصوصياتي از مسيح هستند که توسط روح القدس در بدن دوباره ظاهر 
شده اند. اين بدين معناست که تنها طريقي که يک ايماندار می تواند به پري قامت 
مسيح برسد زماني است که او نيز از تمام عطايا بهره مند شود. يک ايماندار تا 
زماني که در تمام عرصه هاي موجود عطاياي روحاني بنا نشود هرگز نمی تواند 

شبيه عيساي مسيح شود. 
به همين دليل است که هر ايمانداري بايد مطابق عطاي خود به ايماندار ديگر 
خدمت کند. هرگاه کسي ديگري را خدمت کند، او را در آن قسمت بنا کرده 
است. اگر من خدمت موعظه را انجام دهم، جماعت من بايد از اين خدمت بياموزد 
که چطور به گونة موثرتري با يکديگر ارتباط برقرار کنند. اگر ايمانداري در 
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کليساي من عطاي محبت و دلسوزي به ديگران دارد، و اين خدمت را در قبال 
من به انجام می رساند، نه تنها مستقيما از برکت و هدف آن عطا بهره مند می شوم 
بلکه خود نيز می آموزم که چطور کمی  محبت و شفقت از خود نشان دهم. شايد 
آن عطا را نداشته باشم ولي در مقياس کوچکتر، در آن حوزه سهيم می شوم. هرگاه 
ايمانداران ديگران را خدمت کنند، همه در راستاي مشابهت به مسيح و نشان دادن 
رفتار او بنا خواهند شد و همة آنها به صورت جمعي، کل شخصيت مسيح را بارز 
و آشکار خواهند نمود. منظور اين نيست که همة ايمانداران بايد تمام مقوله هاي 
عطا را به جاي آورند و به تنهايي نقش يک بدن را ايفا کنند، بلکه هر کدام بايد 

بازتابي از مسيح باشند. 
از اول قرنتيان باب 12 اهميت منشأ قدرت و حوزۀ عمل عطاياي روحاني را 
آموختيم. اوال، اهميت عطاياي روحاني در اين عبارت پولس ديده می شود که 
می گويد: »اما دربارۀ عطاياي روحاني، اي برادران نمی خواهم شما بي خبر باشيد« 

)اول قرنتيان 12: 1(. 
طرز  به  قرنتس  ايمانداران  بي خبرند.  مسئله  اين  از  ايمانداران  بعضي  متاسفانه 
چشمگيري غافل و بي خبر بودند. بعضي از مردم از عطاي روحاني سوءاستفاده 
می کردند و بعضي آنها را خوار می شمردند. بعضي از مسيحيان تنها بر عطاياي 
هيچ  را  ديگر  سازندۀ  عطاياي  و  می کردند  تاکيد  معجزه  عطاياي  و  نشانه اي 
را  روحاني  عطاياي  مسيحيان  که  است  واجب  کليسا  خدمات  در  می شمردند. 
بشناسند. هيچ جماعتي تا زماني که عطاياي روحاني را نشاخته و آنها را به کار 
نگيرد نمی تواند به عطايي که روح القدس بدو بخشيده و در صدد توانمند ساختن 

آن است دست پيدا کند. 

منشأ عطایاي روحاني 
روح القدس منشأ عطاياي روحاني است. خدا از طريق روح القدس اين عطايا 
را می بخشد و بين اعضاي بدن تقسيم می کند. »لکن در جميع اينها ]پولس قبال 
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به عطاياي روحاني اشاره کرده است[ همان يک روح فاعل است که هرکس 
را فرداً به حسب ارادۀ خود تقسيم می کند« )اول قرنتيان 12: 11(. روزي که 
فرد مسيحي در خانوادۀ خدا متولد شد و روزي که او عيساي مسيح را به عنوان 
نجات دهندۀ شخصي خود پذيرفت، از همان زمان روح خدا او را نيز در عطاياي 

روحاني سهيم می کند. 
عطية روحاني مجرايي است که از طريق آن روح القدس بدن را خدمت می کند. 
اين مسير به همين جا ختم نمی شود. هر ايمانداري بدون توجه به رشد روحاني 
فرد  بودن«  »روحاني  معني  به  روحاني  عطية  داشتن  دارد.  عطيه اي  خود  فردي 
مسيحي نيست. سوال اينجاست که آيا اين مجرا باز است يا مسدود شده. بسياري 
از مردم فکر می کنند که وقتي عطاياي روحاني را کسب می کنند، هميشگي است 
و دائما روحاني هستند. امکان دارد فردي تمام عطاياي مندرج در کالم را داشته 
باشد و هنوز غير روحاني باشد. اين در مورد جماعت قرنتس صادق بود )اول 

قرنتيان 1: 7؛ 3: 4-1(. 
بعضي ها فکر می کنند بايد در پي عطاياي خاصي باشند. به آنان گفته شده، که 
براي يافتن عطاياي خاصي درنگ نکنند. حتي بعضي ها با حّقه و بعضي روش ها 
در پي عطايايي خاص هستند. آنها تالش می کنند تا با عملي مصنوعي، احساسي و 
حتي شيطاني کاري کنند و بعد آن را عطاياي روح بنامند. روح القدس سرچشمة 
شيطاني.  جعلِي  اعمال  و  فردي  و  عمدي  اغواي  نه  است،  روحاني  عطاياي 
روح القدس عطايا را بر حسب اراده و گزينش االهي عطا می کند. او می داند که 
چه عطايايي مورد نياز است، آن عطايا در کجا بايد به کار گرفته شوند، چه زماني 

از آنها بايد استفاده کرد و چه کسي بايد اين عطاياي خاص را دريافت کند. 
البته اين مورد نيز صادق است که فردي عطيه اي را از روح القدس دريافت کند و 
ثمري ندهد و عملي از او سر نزند. پولس به تيموتائوس گفت: »... به کرامتي که 

در تو است... بي اعتنايي منما« )اول تيموتائوس 4: 14(.
که  بود  واضح  پر  بود.  بي اعتنا  آن  به  نسبت  ولي  داشت  روحاني  عطيه اي  او   
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تيموتائوس بعدها هم در مورد عطيه اش خوب عمل نکرده بود چون پولس دوباره 
به او می نويسد: »به ياد تو می آورم که آن عطاي خدا را که به وسيلة گذاشتن 

دست هاي من بر تو است بر افروزي« )دوم تيموتائوس 1: ۶(. 
من  »عطية  بگوييد:  نمی توانيد  شما  نيست.  طبيعي  توانايي  روحاني  عطية 
شيريني پزي است«. بله، شيريني پزي قابليتي خارق العاده است ولي عطية روح 
محسوب نمی شود. يا شايد بعضي ها بگويند: »من خوب با دست هايم کار می کنم« 
يا »عطية من آوازخواني است.« اين چيزها عطاي روحاني نيستند بلکه قابليت هاي 
طبيعي محسوب می شوند. عطاياي روحاني مظهر وديعه اي عالي از جانب قدرت 

روح القدس است. 
پولس رسول تفاوت ميان عطاي روحاني و قابليت طبيعي را به تصوير می کشد. 
پولس آشکارا توانايي سخنوري را دارا بود، اما واضح است که هرگز اين قابليت 
بود؛  آموخته اي  دانش  مرد  همچنين  او  نمی گذاشت.  روح  عطية  حساب  به  را 
می توانست دانش فلسفه و ادبيات خود را براي سخنراني فصيح و الزام آور به کار 
ببرد. می توانست با قابليت فوق العادۀ خود، نطقش را ايراد کند. اما او گفت: »و 
من اي برادران، چون به نزد شما آمدم، به فضيلت کالم يا حکمت نيامدم چون شما 
را به سّر خدا اعالم می نمودم. زيرا عزيمت نکردم که چيزي در ميان شما دانسته 

باشم جز عيساي مسيح و او را مصلوب« )اول قرنتيان 2: 2-1(. 
روح القدس خود را از طريق انسان ها نمايان می کند. او از دانش و توانايي 
قابليت هاي  از  دور  به  و  طبيعي  ماوراي  شکل  به  ولي  می کند  استفاده  افراد 

انساني و فردي.
خيلي ها حراف و پرگو هستند اما واعظ نيستند. اگر کسي عطيه اي روحاني در 
همين راستا داشته باشد، احتماال روح القدس از او استفاده می کند ولي امکان هم 

دارد که چنين نکند. 
دوستي را به ياد می آورم که در دانشکدۀ االهيات بود و شديدا لکنت زبان داشت. 
اولين واکنش من در کالس درس فن موعظه اين بود که  »او به درد موعظه کردن 
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نخواهد خورد« ولي امروز او معلم بزرگ کتاب مقدس است، و با اينکه هنوز شايد 
کلمات را خوب ادا نمی کند ولي مفسري قابل و سخنراني فصيح به شمار می آيد. 
او قابليتي ذاتي براي فصاحت کالم نداشت ولي در عوض، عطاي موعظه و تعليم 

را دارا بود. 
بنابراين خدا ممکن است يا از قابليت طبيعي فرد مسيحي استفاده کند و يا عطيه اي 
به او ببخشد که هيچ همخواني و ارتباطي با توانايي طبيعي او نداشته باشد. تکيه 
کردن بر قابليت ذاتي براي به بار آوردن ثمرات روحاني عاملي است بازدارنده 
براي انجام خدماتي که روح خدا در پي انجام آن است. در اول پطرس 4: 11-1۰ 
می خوانيم: »و هر يک به حسب نعمتي که يافته باشد، يکديگر را در آن خدمت 
نمايد، مثل وکالی امين فيض گوناگون خدا. اگر کسي سخن گويد، مانند اقوال 
خدا بگويد و اگر کسي خدمت کند، بر حسب توانايي ای که خدا بدو داده باشد 
بکند تا در همه چيز، خدا به واسطة عيساي مسيح جالل يابد که او را جالل و 

توانايي تا ابداآلباد هست، آمين.« 
اينکه پطرس به »نعمت« اشاره می کند بسيار مهم است. اين موضوع به عطيه اي 
روحاني اشاره می کند و با کالم پولس در استفاده از »عطايا« همخواني دارد )اول 
تيموتائوس 4: 14؛ دوم تيموتائوس 1: ۶(. من معتقدم که هر ايماندار يک نعمت 
و عطيه دريافت می کند، عطيه اي منحصر به فرد او، که با ساير عطايا در کنار 
ايمانداري مثل  يکديگر، عمل خواهد کرد. بدين ترتيب می توان گفت که هر 
»دانه هاي برف« با اشکال متفاوت ظاهر می شود! اين شناخت همچنين به تنوع 

آشکار هر ايماندار جلوه اي واقعي می بخشد.

 روحاني یا جسماني؟ 
بين قدرت بيان و عطية االهي موعظه تفاوت وجود دارد. از سوي ديگر، ممکن 
است فردي عطية موعظه داشته باشد ولي پشت منبر در جسم موعظه کند. می توانم 
به تحقيق، از روي تجربة شخصي، بگويم که در وجود خودم جنگي دائمی  بين 
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قلب و جانم بوده که هيچ وقت سعي نکنم انساني حرف بزنم، بلکه پيغام خدا را 
منتقل کنم تا عطاياي من تحت حاکميت روح القدس قرار گيرند. 

در  هميشه  فرد  که  نيست  معنا  بدين  ضرورتا  روحاني  عطية  از  برخورداری 
روح القدس خدا را خدمت کند. »و ارواح انبيا مطيع انبيا می باشند« )اول قرنتيان 
14: 32(. اين به اين معني است که حتي کسي که خوانده شده تا واعظ )نبي( 
باشد بايد بر روح خود مسلط باشد. موعظ کردن من دليل روحاني بودنم نيست. 
»و از انبيا دو يا سه سخن بگويند و ديگران تمييز دهند« )اول قرنتيان 14: 29(. 
انبيا نيز لغزش پذيرند؛ پس بايد آنها نيز حرف هاي ديگري را تفتيش و بررسي 
کنند. عطاياي روحاني تضميني براي اينکه حق هميشه با ايماندار صاحِب عطا 

باشد نيست. 
به طور خالصه، ديديم که فرد مسيحي در روند دريافت و به کارگيري عطاياي 
روح الزاما روحاني نيست و آن عطايايي که از سوي روح القدس بخشيده می شود 
ضرورتا با قابليت هاي طبيعي فرد همخواني ندارند. فرد ايماندار می تواند عطيه اش 

را بر حسب قدرت روح خدا و يا جسم به کار بندد. 
يک فرد در صورتي که روح القدس به او تعليم نداده باشد، نمی تواند هيچ شناختي 
از مسيحيت و عطاياي روحاني کسب کند. حتي اصلي مثل خداوندي مسيح تا 
زماني که روح القدس آن را مکشوف نکند، قابل درک نخواهد بود. وقتي پطرس 
به عيسي گفت: »تويي مسيح، پسر خداي زنده!« عيسي در جواب وي گفت: 
»خوشا به حال تو اي شمعون بن يونا! زيرا جسم و خون اين را بر تو کشف نکرده، 

بلکه پدر من که در آسمان است« )متي 1۶: 17-1۶(.
به  »می دانيد هنگامی که امت ها می بوديد به سوي بت هاي گنگ برده می شديد 
طوري که شما را می بردند« )اول قرنتيان 12: 2(. کلمة »بردن« به بردن زنداني 
اشاره می کند. شخص نجات نيافته در نوعي نااميدي رقت انگيز، خدايان دروغيني 
را می پرستد که چون وجودي خارجي ندارند، قدرت تکلم نيز ندارند. »پس شما را 
خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عيسي را اناتيما نمی گويد و احدي 
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جز به روح القدس عيسي را خداوند نمی تواند گفت« )12: 3(. 
به عبارت ديگر سخن پولس می گويد: »من نمی خواهم شما از عطاياي روحاني 
بي خبر باشيد، اما شما به دليل اينکه اصول اوليه را نمی دانيد از درک آنها قاصريد. 
را  روحاني  عطاياي  نمی توانيد  نکرديد  درک  را  مسيح  خداوندي  که  زماني  تا 
بفهميد و اين کار بدون روح القدس ميسر نيست.« جسم، قدرت درک هيچ چيز 
را ندارد )اول قرنتيان 2: 1۰(. اگر آدم معمولي نتواند خداوندي مسيح را درک 
کند، پس چگونه می تواند کار روح القدس را در عطاياي روحاني درک کند؟ فهم 
و عمل روحاني فقط توسط قدرت روح القدس امکان پذير است. عيسي گفت: 
»ليکن چون روح القدس بر شما می آيد، قوت خواهيد يافت« )اعمال 1: ۸(. بدين 
ترتيب، روح القدس قدرتي براي درک و به انجام رسانيدن عطاياي روحاني است. 
هر عملي که فرد مسيحي به تنهايي، بر حسب جسم، به روش خود و به اراده و 
نقشة شخصي انجام دهد بيهوده و مضحک است. ولي هر آنچه را که او به قوت 
روح القدس انجام دهد صنعت دست قادر االهي است. مسيحي الزم نيست خودش 
تجديد قوا کند. او بايد بگويد: »روِح خدا مرا به کارگير« و قدرت االهي با خدمت 
او در بدن جاري می شود. عطية هر عضوي از بدن بايد در قدرت روح القدس به 
کار گرفته شود تا مؤثر بيفتد. ايمانداران قرنتس عطايا را داشتند، اما به دليل 
قدرتي  بودند. هيچ  را خاموش و محزون کرده  بودن شان روح القدس  جسماني 
جاري نمی شد زيرا در واقع آن بخش از بدن که کليساي قرنتس در آن جاي 

داشت مريض و بيمار بود. 
سه قدم براي استفاده از عطية يک فرد در نيروي روح القدس وجود دارد. )1( دعا. 
دائما از خدا بخواهيد زندگي شما را پاکيزه کند تا از شما در نيروي روح القدس 
استفاده کند. )2( خود را تسليم کنيد )روميان ۶: 1۶؛ 12: 1-2(. )3( از روح 
پر شويد )افسسيان 5: 1۸(. بگذاريد روح خدا در تمام جوانب زندگي شما نفوذ 
کند. هر تصميم، فکر و عکس العمل را به دست روح القدس بسپاريد. همه چيز را 

تسليم او کنيد. 
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عطایاي بناکننده 
به ظاهر دو نوع عطية روحاني وجود دارد: دائمی و موقتي. عطاياي دائمی  بدن 
را تقويت يا بنا می کنند. اينها عطايايي هستند که از حرکت باز نمی ايستند و از 

کليساي اوليه آغاز شدند و همچنان تا به امروز ادامه يافته اند. 

عطاي نبوت: عطاي نبوت به معناي موعظه است، نه پيشگويي آينده. اين عطيه 
به معناي »از پيش گفتن و اعالم« است. اين نکته حائز اهميت است که از سويي 
عطيه اي به نام نبوت و از سوي ديگر فردي موهبت يافته به نام نبي وجود دارد. 
)نک. فصل 7(. عطية نبوت را نبايد با کار نبي اشتباه گرفت. در کالم می خوانيم: 
»زيرا يکي را به وساطت روح، کالم حکمت داده می شود... ديگري را نبوت...« 
)اول قرنتيان 12: ۸، 1۰( منظور اينجا همان عطية نبوت است. خدا نه تنها به 
هر عضوي از بدن مسيح عطاياي معيني بخشيده بلکه افراد موهبت يافته اي نيز 
به کليسا داده است: »و خدا قرار داد بعضي را در کليسا: اول رسوالن، دوم انبيا، 
سوم معلمان« )اول قرنتيان 12: 2۸(. اينان فرد محسوب می شوند و نه عطايا. 
پس »انبيا« با »عطية نبوت« متفاوت است. انبياي عهد جديد به گروه خاصي در 
زمان خاصي از تاريخ کليسا تعلق دارند. آنها به طور مستقيم از کالم خدا سخن 
می گفتند و مربوط به قرن اول کليسا يعني دورۀ رسوالن اند. به غير از رسوالني که 
از سوي خود مسيح انتخاب شدند ديگر هيچ نبي اي به آن معنا که در باال ذکر شد 

وجود ندارد. کالم خدا کامل است و هيچ مکاشفة ديگري داده نشده است. 
با اينکه ديگر نبي اي وجود ندارد ولي عطية نبوت يا موعظه همچنان براي تاييد 
مکاشفات داده شده و به حرکت خود ادامه می دهد. به همين خاطر است که پولس 
می گويد: »در پي محبت بکوشيد و عطاياي روحاني را به غيرت بطلبيد، خصوصا 
اينکه نبوت کنيد« )اول قرنتيان 14: 1(. کلمة نبوت به معناي »تعليم« است. 
پولس تعليم را در سه کلمه تعريف کرده است. »اما آنکه  نبوت می کند )تعليم 
می دهد(، مردم را براي بنا و نصيحت و تسلي می گويد« )14: 3(. تعليم يعني 
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اينگونه به  تعليم را، پولس  بهترين روش  تقويت، تشويق و آرامش بخشيدن. 
تيموتائوس بيان می دارد: »تا مادامی که نه آيم، خود را به قرائت و نصيحت و تعليم 
بسپار« )اول تيموتائوس 4: 13(. پولس مّصرانه از تعليم پذيري بيشتر جانبداري 
می کند و به عبارت ديگري مي گويد: »بخوان، بگو و به کار ببند.« معناي تلويحي 
در اين نکته اين است که تعليم بيش از حد، فرد را از متن کالم به دور نگاه 
می دارد. پولس در مقايسه بين عطية نبوت و زبان ها می گويد: »هر که به زباني 
می گويد، خود را بنا می کند، اما آنکه نبوت می نمايد، کليسا را بنا می کند« )اول 

قرنتيان 14: 4(. بدين ترتيب تعليم دادن، خدمت غالب در کليسا بود. 
ولي  می گيرد  تعليم صورت  محوريت  کردن  کمرنگ  براي  تالش هايي  امروزه 
تعليم و موعظه همچنان عطايايي روحاني هستند. هيچ خدمتي در بدن بدون اعالم 
حقيقت خدا کامل نيست. صليب هنوز هم محور گردهمايي هاي کليساست. معيار 
تعليم درست بر اين پايه است که آيا کالم انبيا با کالم عيساي مسيح تطابق و 
همخواني دارد يا نه )اول قرنتيان 14: 37(. امروزه عطية موعظه تحت همين 
معيار مورد استفاده قرار می گيرد. معيار تعليم مجلة تايم، نيوزويک يا سياست 
نيست؛ فلسفه و تفسير و خالصة کتاب خاصي را در بر نمی گيرد، بلکه معيار کالم 
تعليم کتاب مقدسي ديداکه  )Kerygma( هميشه  يا کريگما  تعليم  خداست. 
)didache( را در بر می گيرد. عطية موعظه، عطيه اي از سوي روح القدس و 
قوت يافته از او براي اعالم حقايق عيساي مسيح است. همة مسيحيان شاهدين 

مسيح به شمار می آيند.

عطیة تعلیم: عطية تعليم، از معلمی  جداست. عطيه اي به نام تعليم و شخصي به 
نام معلم وجود دارد )اول قرنتيان 12: 2۸(. کار تعليم به پايان نيامده است؛ خدا 
همچنان معلمان را به کار می گمارد. فقط رسوالن و انبيا بودند که با پايان دورۀ 
رسوالن کارشان به اتمام رسيد. به اين دليل که آنان پايه ها و اساس کليسا بودند 
)افسسيان 2: 2۰؛ 3: 5(. خدمت دنباله دار نصيب معلمان، واعظين، شبانان و 
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مبشرين شد. معلمان در کليساي اوليه مثل امروز شناسايي و براي خدمت در کار 
تعليم به کار برده می شدند. بعضي از استادان بزرگ در دانشکده هاي االهيات و 
بعضي از معلمان بزرگ کتاب مقدس که دائما در سفر هستند، کساني اند که خدا 

آنها را به کليسا بخشيده تا معلم باشند. 
 ممکن است هر ايمانداري عطية تعليم را داشته باشد ولي براي کار تعليم، به 
عنوان خدمت کليسايي انتخاب نشود. بسياري از اعضاي بدن براي مقام معلمی  
انتخاب نشده اند، ولي عطية تعليم دارند. اساسا تعليم توانايي بيان و ابالغ حقايق 
کالم خداست و الزاما نيازمند تعليم دادن يا موعظه نيست. اعالم انجيل يک عطيه 
است؛ اما نشستن در کنار بچة خردسال و او را تعليم دادن بحث ديگري است که 
همان عطية تعليم است. از اين عطيه می توان در کالس هاي کانون شادي، خانه و 
يا در مشاوره استفاده کرد. البته، امکان دارد فردي عطيه اي داشته باشد که موعظه 

و تعليم را هم در بر بگيرد. 
با وجود اينکه تعليم موهبتي خاص به شمار می آيد، ولي می توان گفت که هر 
مسيحي به نوعي تا حدودي معلم است. هر ايمانداري موظف است به ايمانداران 
ديگر، در خانواده اش، يا افرادي که به حقيقت نياز دارند تعليم دهد )غالطيان ۶: 

۶؛ دوم تيموتائوس 2: 2 و 15(.
در بدن، موعظه و تعليم، خدمتي هم تراز از بشارت و بنا را فراهم می آورند. 
موعظه انگيزه می آفريند؛ تعليم هدايت می کند و هر دوي اينها در کنار هم به 

پيش می روند. 

عطیة ایمان: ايمان يکي از عطاياي روح به شمار می آيد. همة ايمانداران ايمان 
دارند ولي تنها عده اي از عطاي خاص ايمان برخوردارند. من معتقدم به اين عطيه، 
عطية دعا نيز می توان گفت چون »ايمان« و »دعا« دست خدا را به حرکت در 

می آورند. 
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عطیة حکمت: اين عطية توانايي تعمق در اسرار خداوند است. نوعي بينش که 
باز  آن  از شنيدن  عادي  است و گوش هاي  قاصر  آن  ديدن  از  چشمان طبيعي 
می مانند. اين عطيه قابليتي است که در آن عبارتي از کالم، يا حقيقتي از خدا، 
انتخاب می شود، مفهوم حقيقي آن استخراج می گردد و در زندگي به کار گرفته 
می شود. تعريف سادۀ حکمت »به کار بستن حقيقت روحاني« است؛ يعني قدرت 
کنکاش و به مرحلة عمل در آوردن کالم خدا. به عبارتي، تمام ايمانداران از اين 
حکمت بهره مندند )کولسيان 1: 9؛ يعقوب 1: 5(، اما عده اي در اين خدمت پا 

فراتر گذاشته و به طريق منحصر به فردي در کليسا عمل می کنند. 

عطیة علم: اگر »حکمت« به کار بستن حقيقت باشد، »علم« درک واقعيات است. 
در اينجا منظور پژوهشگران کالم خداست که آن را مورد بررسي قرار می دهند. 
و  باستان شناسي  باستاني،  نسخه هاي  مطالعة  در  را  خود  زندگي  تمام  بعضي ها 
را  واقعيات  به کمک روح خدا،  آنها،  می کنند.  پژوهشي صرف  مشابه  مسائل 
بيرون می کشند و ما ايمان خود را بر کار آنها بنا می کنيم. کتاب مقدس ما از 
آسمان نازل نشده؛ بلکه سال هاي سال رنج ها کشيده شده تا بهترين نسخه هاي آن 

شناسايي و مشخص شوند.
 علم جنبة آکادميک حقيقت است؛ حکمت جنبة عملي آن است. عده اي از مسيحيان 
بر هر دو جنبه کار می کنند؛ عده اي از هيچکدام برخوردار نيستند و بعضي يکي 
به  انساني نمی چرخند.  قابليت  از اين عطايا بر حول محور  را دارند. هيچکدام 
همين خاطر وجود فردي با ضريب هوشي 1۶5 به اين معني نيست که عطية علم 
و حکمت را دارا باشد. بعضي از حکيم ترين افرادي که من با آنها مالقات کرده 
ام چنين ضريب هوشي اي نداشته اند، بلکه از عطية حکمِت روح القدس برخوردار 
بودند. اين عطايا روحاني هستند نه فکري؛ عمل قاطع روح القدس است که چنين 
عطيه اي را می بخشد. بينش کتاب مقدسي يک ايماندار بر پاية ضريب هوشي او 

نيست.
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همة مسيحيان موظفند مطالعه کنند و ُمهر تاييد خداوند را بگيرند. چه حکمت و 
چه علم متعلق به هر ايمانداري است )اول قرنتيان 1: 5-3۰(. اما با وجود اينکه 
همة ما داراي چنين کيفيات روحاني هستيم، ولي اينکه فقط عده اي از مسيحيان 
به طور خاص و منحصر به فردي مستعد انجام اين خدمت در بدن هستند متضمن 

هدف خاصي است. 

تمییز ارواح: خدا خواست کليسا را از تعاليم غلط مصون نگه دارد ؛ بنابراين 
به اعضاي معيني از بدن قدرت داد تا بين درست و غلط را تمييز دهند. بعضي 
بدن  دارند.  را  ارواح شيطاني  و  ارواح خدايي  بين  تمييز  توانايي  ايمانداران  از 
در رويارويي دائمی  با ارواحي شيطاني است که در لباس پيام آوران نور ظاهر 
انرژي کليسا  تخلية  دادن عطاياي روح خدا و  نشان  می شوند و در پي جعلي 
هستند. به همين دليل، خدا عطاي خاصي را بخشيد تا اين افراد بتوانند بين خدا و 

شيطان و چيزي فراتر از بينش انساني را تمييز دهند. 
پطرس از همين عطيه در سوال از حنانيا استفاده کرد: »چرا شيطان دل تو را پر 
ساخته است تا روح القدس را فريب دهي؟« )اعمال رسوالن 5: 3(. پطرس چگونه 
اين را فهميد؟ به خاطر اين بود که عطية تمييز ارواح را داشت. هر ايمانداري به 
نوعي اين عطيه را داراست: »اي حبيبان، هر روح را قبول مکنيد بلکه روح ها 
را بيازماييد که از خدا هستند يا نه. زيرا که انبياي کذبه بسيار به جهان بيرون 
رفته اند« )اول يوحنا 4: 1(. هر ايمانداري بايد به روح ها حساس باشد و درک 

کند که آيا از خدا هستند يا از شيطان.

عطیة محبت: در اين بخش به عطاي محبت می رسيم. با اينکه تمام عطايا در 
محبت صورت می پذيرند اما سه عطاي متمايز به نام محبت در بدن وجود دارند. 
اولين »عطاي محبت« است. بعضي از افراد نمی توانند موعظه کنند ولي می توانند 
کارهاي محبت آميزي انجام دهند. عمل آنها محبت مسيح است؛ يکي از مظاهر 
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روح القدس، که از طريق ايمانداران در بدن نمود می يابد. اين عمل ترحم نيست؛ 
وظيفة خاصي را هم شامل نمی شود. بعضي اشخاص عطاي محبت دلسوزانه اي 
دارند که باعث می شود نسبت به ديگران شفقت و مهرباني از خود نشان دهند. 
بعضي از شهادت هاي بزرگ مسيح، بدون رد و بدل شدن کلمه اي و ابراز محبت 

غير کالمی  آمده است. 
مسلمًا تمام ايمانداران بايد از خود مهرباني و محبت نشان دهند. »پس اگر برادري 
يا خواهري برهنه و محتاج خوراک روزينه باشد، و کسي از شما بديشان گويد:  
»به سالمتي برويد و گرم و سير شويد« ليکن مايحتاج بدن را بديشان ندهد، چه 

نفع دارد؟« )يعقوب 2: 1۶-15(. 
برداشت از اين آيه واضح است. همة مسيحيان بايد مهربان باشند و محبت کنند 
اما بعضي ها عطاي محبت به تمام اعضاي بدن را دارا هستند. اين افراد نمونه اي 

براي ساير اعضا می شوند. 

عطیة نصیحت: کلمة يوناني »نصيحت« به شخصي اشاره می کند که براي کمک، 
ايستادن و عتاب و سرزنش  فردي را همراهي می کند و نصيحت، پشت منبر 
اينکه شايد  با  اين عطيه ضرورتًا، عطيه اي عمومی  نيست  نيست.  مردم  کردن 
بعضي اوقات اينگونه از آن استفاده شود )اول قرنتيان 14: 3(. نصيحت توانايي 
همگامی  با فردي است که در همراه شدن با او می توان وی را آرامش و تسلي 
بخشيد. عيسي فرمود: »من از پدر سوال می کنم و تسلي دهنده اي ديگر به شما عطا 

خواهد کرد تا هميشه با شما بماند« )يوحنا 14: 1۶(.
تسلي دهنده، روح القدس است. کلمة پاراکلتوس )paracletos( »تسلي دهنده« 
عطاي  که  ايمانداري  کند«.  همراهي  و  ياري  تا  شده  خوانده  که  »فردي  يعني 
نصيحت دارد، قوت پاراکلتوس يا همان روح القدس را دارد که براي همراهي 
اعضاي بدن مورد استفاده قرار می گيرد تا آنها را دلداري و تسلي داده، تشويق 
و ترغيب و نصيحت کند. اين عطيه اي است که افراد را قادر می سازد تا به طور 
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خاص در رابطة فردي موثر با اعضاي بدن آن را به کار ببندند. باز هم با وجود 
اينکه افرادي خاص اين عطيه را دارند، تمام مسيحيان بايد دست در دست هم 
براي تسلي، دلداري و مشارکت با هم تالش کنند. »هر روزه همديگر را نصيحت 

کنيد« )عبرانيان 3: 13(. 

که  است  محبت  عطيه  سومين  بخشندگي«  »عطاي  بخشندگي:  عطیة 
اشاره  مسکن  يا  پول  پوشاک،  خوراک،  قبيل  از  مادي  خدمت  به  مستقيمًا 
بر  روح القدس  نظارت  شامل  که  روح  جانب  از  است  عطيه اي  اين  می کند. 
ندارد؛  فرد  دارايي  ميزان  به  ربطي  اين  می گردد.  مسيحي  يک  دارايي  تمام 
انسان ها  فقيرتريِن  جزو  شايد  اما  بخشندگي اند  عطاي  داراي  بعضي  اگرچه 
باشند. اين عطا به منظور تدارک براي کساني است که نمی توانند مايحتاج 
ضروري خود را تامين نمايند. اگر کساني که چنين عطيه اي دارند آن را به 
تمام  می توانند  مسيحيان  کنند،  استفاده  روح القدس  نيروي  از  و  گرفته  کار 
نيازهاي مادي در کليسا را تامين کنند. البته کتاب مقدس فرمان می دهد که 
هيچ مسيحي از خوشي ای که در بخشندگي است غافل نشود. »اما هر کس به 
طوري که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار زيرا خدا 

بخشندۀ خوش را دوست می دارد« )دوم قرنتيان 9: 7(. 

عطیة رهبري: اين عطيه متعلق به کساني است که در بخش هايي، مسئوليت 
روحاني دارند. کشيشان، معلمين يا مبشرين از اين عطيه بهره می گيرند. »اما 
اي برادران به شما التماس داريم که بشناسيد آناني را که در ميان شما زحمت 
)اول  می کنند«  نصيحت  را  شما  بوده،  خداوند  در  شما  پيشوايان  و  می کشند 

تسالونيکيان 5: 12(. 
و  مواظبت  آنها  از  تا  هستند  ديگران  از  باالتر  جايي  در  مسيحيان  از  عده اي 
مراقبت کنند؛ البته اين بدين معني نيست که بر آنها حکومت کنند يا آنان را 



زير سلطه در آورده و بيرحمانه مورد انتقاد قرار دهند، بلکه در تعليم و هدايت 
آنها بکوشند. »کشيشاني که نيکو پيشوايي کرده اند، مستحق حرمت مضاعف 
)اول  می کشند«  محنت  تعليم  و  کالم  در  که  آناني  علي الخصوص  می باشند، 

تيموتائوس 5: 17(. 
همان تعليم در عبرانيان نيز يافت می شود: »مرشدان خود را که کالم خدا را به 
شما بيان کردند به خاطر داريد و انجام سيرت ايشان را مالحظه کرده، به ايمان 
ايشان اقتدا نماييد... مرشدان خود را اطاعت و انقياد نماييد زيرا که ايشان پاسباني 
جان هاي شما را می کنند، چونکه حساب خواهند داد... همة مرشدان خود و جميع 

مقدسين را سالم برسانيد« )13: 7، 17، 24(.
کشيش يا شيخ کليسا، که کار نظارت بر گلة خدا بدو محول شده است بايد 
عطية سرپرستي و هدايت را به کار گيرد. در اصطالح عهد جديد، من در کليسا 
شيخ هستم، »کشيش« نيستم. من به اين دليل از سوي خدا دعوت شده ام شيخ 
کليسا باشم که کالم را تعليم دهم و به تبع آن مسئوليت امور روحاني نيز به 

من محول می گردد. 
البته اين عطيه در کليساهاي محلي به کشيشان محدود نمی شود. کساني که در 
رأس امور انجمن هاي مسيحي، سازمان جوانان و گروه هاي بشارتي هستند نيز از 

چنين عطيه اي استفاده می کنند. 

عطیة خدمت یا کمک به دیگران: هر دوي اين اصطالحات به معناي خدمت 
هستند و عطايايي در جهت ياري رساندن به ديگران محسوب می شوند. شماسان 
اوليه اين عطيه را به کار می بستند )کلمه اي که »شماس« ترجمه شده به معناي 
خدمت است(. مسيحياني که اين عطيه را دارند، کمک کنندگاني هستند که پشت 
صحنه کار خود را انجام می دهند. اين عطيه، مثل تمام عطاياي ديگر، بايد تا 
حدودي در تمام مسيحيان بارز باشد. همة مسيحيان خوانده شده اند تا خدمت کنند. 
»... به محبت يکديگر را خدمت کنيد« )غالطيان 5: 13(. اما عده اي به طور خاص 
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فيض يافته اند که بدن را خدمت کنند. 
تاکنون به 11 عطية تهذيب کننده اشاره کرديم. هر عطيه اي از خصوصيات عيساي 
مسيح بود. او معلم بود؛ امين بود؛ شخصي حکيم و عالم بود؛ روح ها را تمييز می داد 
و دلسوز و شفيق بود؛ همراهي حقيقي بود؛ بخشنده بود؛ مدير و رهبر بود؛ و خادم 

و اهل خدمت بود. 
کليسا، يعني بدن جديدي که مسيح آن را شکل داد، موظف است آنچه را تاکنون 
بدن جسماني مسيح انجام داده است همچنان ادامه دهد تا شهادتي بر ذات او باشد. 
از آن رو که همة اين عطايا بخشي از شخصيت انساني او بودند، پس همه جزو بدن 
روحاني او نيز به حساب می آيند. اين عطايا ثمرۀ خدمت مسيح هستند و اکنون 
 )Charismata( آنها در بدن جديد مسيح قرار دارند. عطاياي فيضي  همة 
)کريزماتا( توسط روح القدس به کليسا داده شده اند تا بدين ترتيب کليسا ادامة 

حيات مسيح باشد. 
دليل اينکه تک تک مسيحيان بايد تا حدودي سهمی  در تمام اين خدمات داشته 
باشند اين است که آنان خوانده شده اند تا شبيه عيساي مسيح باشند. هر خصوصيتي 
که او داشت بايد دربارۀ هر ايمانداري ـ اگرچه ناقص ـ صادق باشد. براي اينکه 
شهادت مسيحي کامال موثر واقع شود، دنيا بايد بازتابي از عيساي مسيح را در آن 
مشاهده کند. بنابراين بر هر ايماندار واجب است تا عطية روحاني خود را بشناسد 
و آن را به کار گيرد تا شهادت تمام بدن موثر بيفتد، و هر عضوي به خودي خود 
همة رفتار مسيح را نشان دهد. اگر زماني که ما از عطايا استفاده می کنيم، اجازه 

دهيم روح القدس در راس امور قرار گيرد، اين امر محقق خواهد شد. 

73



انتشارات جهان ادبیات مسیحی

 order@judeproject.org



آشنایی زدایی  از واژگان خادمانه

کشیش طناز

تعریف آشنایی زدایی واژگانی: به زبان آدميزاد يعنی مثال ببينيم اين فالن کلمه 
که سال ها همه ديديم و شنيديم را دوباره متفاوت از آنچه که عموم بدان نگريستند 
و می نگرند، با چشم و نگاهی تازه تحليل کنيم. به اصطالح چيزی رو که خيلی 
برای ما آشناست، دوباره بشناسيم. اگر نفهميديد چی گفتم، يا )1( من بد گفتم؛ 
يا )2( اينکه شما خيلی باهوش بودين! به هر روی، حاال يا فهميدين يا نفهميدين 
بيايين به چند واژۀ متداول کليسايی مربوط به کشيشان و رهبران يا راهبران 

کليسا نگاهی بيندازيم تا به اصطالح آشنايی زدايی شون بکنيم:



واژۀ اول: کشیش
کسی در اين سال ها نپرسيد که چرا می گوييم کشيش يا به قول بعضی بدسوادان: 
کيشيش. مثل اکثر کلمات االهيات مسيحی که وام دار عربی هستيم )که چيز 
بدی هم نيست(، به نوعی کشيش نيز از کلمة »القسيس« ريشه گرفته است. اما 
احتماال به دليل ريشة قوی کليسای شرق و تاثير نگارشی و فرهنگی آن بر فرهنگ 
ايران، به خصوص قبل از اينکه الفبای عربی رسم الخط زبان فارسی شود، از واژۀ 
»قشيشه« يا اختصاری آن »قشه« که بين آشوری زبانان هم وطن رايج است، به 
کلمة کشيش رسيديم. و لزوما واژۀ تازه ای برای آن انتخاب نکرديم. شايد بهتر بود 
يا شايد بهتر است با حجم فزاينده در توليد نوواژگان مسيحی، کلمة مناسب تری 

جايگزين آن کنيم. ولی شايد واژۀ بعدی مشکل را تا حدی حل کرده باشد. 

واژۀ دوم: شبان
شبان، به معنای چوپان، واژه ای کتاب مقدسی  است که به نقش شبانی کشيش 
اشارۀ مستقيم دارد. نقش شبانی که شامل محافظت و نگهداری از گّله )استعاره ای 
از کليسا در عهد جديد( است، بسيار برازنده تر می آيد. شبان در حقيقت کسی 
است که با وعظ، مشاوره، و مديريت درست کليسا را به هدف اصلی آن نزديک 
می کند و آن را به پيش می برد. نکتة مهمی که نبايد از ياد برود اين است شبان 

نبايد چوپونی کنه! وگرنه ميشه يه چيز تو مايه های »قشه« ی دوستان! 

واژۀ سوم: رهبر
شايد نقطة شروع اين کلمه اين نبوده که بگن فالنی رهبر کليسای ماست. معموال 
کاربرد اولية اين کلمه به صورت جمعی بوده که به گروه رهبران کليسا يا مشايخ 
اشاره داشته است. مثال اگر آقای مددپور شيخ کليسا بود، و می خواستيم او را در 
جمعی يا به کسی معرفی کنيم، می گفتيم: »ايشون يکی از رهبران کليساست.« 
بعدها مترجمينی که در باب مديريت )در دنيای غيرکليسايی( و حتی در حوزۀ 
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مديريت کليسايی آثاری را به فارسی برگردانند، کلمة رهبر به سر زبان ها افتاد که 
ترجمة کلمة »ليدر« بود. البته تا آن زمان وقتی می گفتيم »رهبر« منظورمان يک 
شخص بود و هست که همان رهبر معظم انقالب اسالمی است. به همين دليل ما 
در همين مجلة شبان گفتيم و پيشنهاد کرديم به جای »رهبر« از »راهبر« استفاده 

کنيم. صالح مملکت خويش خسروان دانند! 

واژۀ چهارم: خادم
خادم کلمة بدی نيست. پولس رسول معموال از اين کلمه برای خطاب قرار دادن 
راهبران کليسا استفاده کرده است. ولی کلمة خادم نيز بار معنايی غيرمسيحی 
دارد. مثال خادمين الحرمين الشرفين. البته اشکالی هم ندارد، ولی وقتی می توانيم 

بگوييم »خدمتگزار« خب چرا نگيم. غيرمسيحيان هم گيج نمی شوند! 

واژۀ پنجم: اسقف
اين کلمه را هم ما از عربی کش رفتيم. البته از حق نگذريم که بيچاره زبان عربی 
دست کم کلمة يونانی »اپسکوپوس« را عربی کرده که شده اسقف. باالخره تالش 
کردند. ما هم يک دفعه رفتيم گفتيم ما هم استفاده می کنيم. ولی نکتة اساسی 
اينجاست که اسقف همان کلمة »ناظر« يا همان شيخ کليساست. ما معموال در 
سنت پروتستان از کلمة اسقف استفاده نمی کنيم. البته کليسای جماعت ربانی 
آنها  از  را می توانيد خودتان  استفاده  دليل  استفاده کردند.  اين کلمه زمانی  از 
بپرسيد ولی تا جايی که من به ياد دارم اين کلمه در دوران کشيش فقيد هايک 
هوسپيان و بعدها برای کشيش عهده دار مسئوليت نظارتی و )احتماال رياستی( 
بر کليسای جماعت ربانی باب شد. البته در فرنگ هم کليساهای جماعت ربانی 
و شاخة پنطيکاستی از کلمة اسقف زياد استفاده می کنند. به هر حال، حتی اگر 
اسقف کليسای جماعت ربانی هم باشيد، نقش خطاناپذيری پاپ و مرجعيت 

او در کار نيست. 
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 واژۀ ششم: شماس
باز هم اين کلمه را از عربی وام گرفتيم و بعدش هم پس نداديم. آشوری های 
معموال  شرق،  کليسای  سنت  در  می کنند.  استفاده  »شمشه«  کلمة  از  هم  عزيز 
کسی که اول شماس بشه احتماال می خواد يک روزی کشيش بشود؛ يعنی طرف 
را می آورند آنجا که ببينند اگر به درد خورد بعدا کشيشش کنند! در کليسای 
پروتستان اينطور نيست. معموال شماس نقش کمک و ياری رسانی دارد و در 
امور مربوط به کمک به فقرا و نيازمندان در کليسا مشغول است )نک. اعمال 
رسوالن ۶( اگر واژۀ شماس را شنيديد، بدانيد که فردی مسئول و کارآمد است 
که در پی دستگيری و کمک به نيازمندان است. اما اگر شنيديد شماسی تعليم 
می دهد احتماال در پی خدمت تعليم است و نه شماسی )البته اين هم اشکالی ندارد( 
ولی کار شماس تعليم نيست.  حداکثر کار شماس در کليسای شرق همراهی با 
کشيش کليساست که با او در پرستش هم آواز يا همراه شود. در هر صورت، 

تکليف خودتون رو مشخص کنيد يا شماسيد يا نيستيد ديگه... 

نتیجه گیرهای طنازانه 
)1( ما در انتخاب واژگان خادمانانه مديون عربی هستيم. يعنی اگر اين زبان 
عربی نبود کال اين سيستم مديريت کليسايی کن فيکن می شد. البته »اشلمولوخ« 

به آشوری ها هم بايد يادمون نرود! 

)2( اگر حواس مان را جمع نکنيم، ممکن است در کاربرد واژگان شبانی دچار 
گرفتاری های سياسی شويم.

)3( لطفا يادتون نره سالم گرم ما را به کشيش، کيشيش، رهبر و راهبر، خادم و 
خدمتگزار و شماس کليساتون برسانيد. اگر به اسقف هم دسترسی يافتيد، بهتره 
مودب باشيد و فقط بهش گوش کنيد؛ يادتون باشه که از رهبر اصال انتقاد نکنيد  
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چون پدرتون رو درمياره ولی بقّية اسامی بسيار انتقادپذير و باظرفيت هستند 
و هيچ اتفاقی برای شما نمی افتد بلکه بر صدر می نشانند شما را و قدری فلک 

خواهيد شد. 

)4( پيشنهاد می کنم رهبران کليسای ايران چه در رسانه و چه در بخش انتشارات 
و دانشگاه های االهياتی اين سو و آن سو يک دوره يا توضيح و تشريحی در باب 
مناصب کليسايی عرضه کنند؛ بسياری از سوتفاهمات و از جمله جهالت های 

طنازانة من کاسته می شود. به اميد آن روز... 
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