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  تجهيز مقدسان
  عطای نبوت: بخش سوم

  کشيش تـَت استيوآرت
  

اگر عطای کسی نبوت است، آن . ناگونيمبر حسب فيضی که به ما بخشيده شده است، دارای عطايای گو”

  ).، هزاره نو۶ :١٢روميان (“ را متناسب با ايمانش به کار گيرد

کار  دارد تا آن را برای بنای بدن مسيح به هنگام تولد تازه، عطايی روحانی دريافت می هر ايمانداری به

اری وجود داشته است؛ من دو القدس، مباحثات بسي بندی و تفسير عطاهای روح در خصوص نحوه طبقه. ردگي

عطاهای گفتاری ) الف: دهند ه ارائه میدست سه  اينبرخی. سازم بندی آنها را اجماًال خاطرنشان می نحوه طبقه

گونه  عطاهای نشانه که ماهيتی معجزه) عطاهای خدمت نظير رحم و شفقت؛ و ج) نظير موعظه و تعليم؛ ب

  .دارند، نظير شفا

لحاظ درک نحوه عملکرد  بندی ديگری هست که به د است، اما به نظر من، طبقهبندی گرچه مفي اين طبقه

ردی دارد و عطاهای مذکور در ببندی، نگرشی کار اين طبقه. نمايد میعطاها در جماعت محلی، مفيدتر 

دهنده نظير نبوت، خدمت، تعليم،  عطاهای انگيزش) نخست: کند بندی می  را به اين صورت دسته١٢روميان 

در اين طبقه بندی، فرض بر اين است که هر ايمانداری . ق، هديه دادن، سازمان دادن، و رحم و شفقتتشوي

عطايی مشخص دارد که نقش انگيزش دادن روحانی را در پس خدمات خاص دارا است و نگرش شخص در 

اص هايی را برای خدمات خ عطاهای خدمت که فرصت) دوم. کند عملی ساختن خدمت خود را تعيين می

های چنين  نمونه. کند آورد و انواع خدماتی را که ايماندار بر عهده خواهد گرفت، تعيين می بوجود می

عطاهای ) سوم. باشد عطاهايی، خدمت رسوالن، انبيا، معلمين، مددرسانان، شفادهندگان و غيره می

ن دسته، تجلی قدرت جزو اي. دهد دست می های خاصی را برای خدماتی مخصوص به شونده که قابليت متجلی

  .کنيم صورت کالم حکمت، کالم علم، ايمان و غيره مشاهده می الهی را به

کنيم، زيرا   آمده، آغاز می١۶ -٣ :١٢دهنده، آن گونه که در روميان  ما بررسی خود را با عطاهای انگيزش

 خدمت مسيحی به باور بنده، بسيار مهم است که تشخيص دهيم خدا هر يک از ما را به چه شکلی برای

در اين بخش از رساله روميان، به هفت عطا اشاره شده؛ ما در اين مقاله، بررسی خود را با . دهد انگيزش می

  ).٩آيه (کنيم  عطای نبوت شروع می

  

  

  



  نبوت در عهدعتيق
خدمت ايشان . برای درک بهتر عطای روحانی نبوت، الزم است نقش انبيا را در عهدعتيق بررسی کنيم

همين تأکيد را در . دبياب که کالم خدا را با شجاعت اعالم کنند، طوری که با زندگی قوم خدا انطباق اين بود

شان سخن  کند، با انسانهای ديگر، برای بنا، تشويق و تسلی آن که نبوت می”: کنيم عهدجديد مشاهده می

ان آن چيزی است که در های عهدعتيق، بي دومين عنصر موجود در نبوت). ٣ :١۴اول قرنتيان (“ گويد می

 و بينيم میاين عنصر را در پيشگويی اشعيا در خصوص جزئيات والدت خداوند عيسی . انتظار قوم خدا است

بينيم، و بيشتر شاهد اعالم  در عهدجديد، پيشگويی آينده را کمتر می. شود ه میبدينسان بر هويت او تأکيد گذارد

 چيزی اضافه ،مقدس مکشوف شده  که به آن چه که قبًال در کتابکالم خدا هستيم؛ اما هشداری جدی داده شده

طور خالصه، کسی که عطای نبوت دارد، اين  به). ١٩ -١٨ :٢٢مکاشفه (نشود يا چيزی از آن کاسته نگردد 

القدس دريافت داشته که کالم خدا را با چنان قدرت و وضوحی بيان کند  قابليت روحانی را تحت کنترل روح

  .اد الزام و يقينی عميق در کليسا گرددکه باعث ايج

  

  خصوصيات نبی
بياييد اکنون به بررسی خصوصيات ويژه شخصی بپردازيم که دارای عطای نبوت است؛ به اين ترتيب، 

پطرس رسول نمونه خوبی است از . خواهيم توانست تشخيص دهيم که آيا شخص دارای اين عطا هست يا نه

او بود  او بود که باشهامت در روز پنطيکاست موعظه کرد و هم هم. باشد میکسی که از اين عطا برخوردار 

، خصوصيات ذيل را گذرانيم از نظر میوقتی پيشينه خدمت او را . که با فريبکاری حنانيا و سفيره مقابله نمود

  .کنيم در او مشاهده می

  

  گويند سريع و صريح سخن می
پطرس نظرات . کنند انگارند، سريع بيان می يا نادرست میانبيا اهل سخن گفتن هستند و آنچه را که درست 

، يعنی ظاهرًا پيش از آنکه فکر کند، داد زده انجام می داشت و اين کار را اغلب شتاب خود را صريحًا بيان می

  .گوييد احتمال زياد، سريع و صريح سخن می اگر عطای شما نبوت است، به. گفت سخن می

  

  کنند سريع قضاوت می
. گرايش دارند که سريع قضاوت کنند، حتی پيش از آنکه همه اطالعات الزم را در دست داشته باشندانبيا 

پطرس با اصرار از عيسی خواست که به اورشليم نرود؛ درضمن، او نخستين کسی بود که گفت هرگز به 

  .خداوندش خيانت نخواهد کرد

  



  شوند باعث رنجش می
اين خصوصيت را در . طرزی دردآور مقابله کنند  اعضای کليسا بهانبيا ممکن است با خطاهای اطرافيان و

شناسيد که  اگر شخصی را می. کنيم  کتاب اعمال مشاهده می۵نحوه مقابله پطرس با حنانيا و سفيره در فصل 

کنيد که به شکل خاصی ديگران را از  د و احساس میيشو اين عطا را دارد، اغلب از سوی ايشان زخمی می

دهد که عطای رحمت و   به همين دليل است که خدا اغلب در کنار نبی، کسی را قرار می.انندرنج خود می

  .شته باشدشفقت دا

  

  ناپذيرند سازش
تو نه به انسان، ”: به فرمايش پطرس به حنانيا توجه کنيد. ناپذيرند مقدس، سازش انبيا در استفاده از کتاب

تواند با گناه و  اعظ کليسای شما عطای نبوت دارد، میاگر و). ۴ :۵اعمال (“ !بلکه به خدا دروغ گفتی

انبيا . عدالتی بسيار سخت برخورد کند، طوری که بسياری از رفتار عاری از مالطفت او شاکی شوند بی

  .القدس کنند و نه در روح گرا باشند، خصوصًا وقتی که در جسم عمل می ممکن است بسيار شريعت

  

  وفادارند
پطرس . کنند توانند بپذيرند که اشتباه می يد و به مردم بسيار وفادارند و خيلی سخت میانبيا معموًال به عقا

؛ و وقتی خيانت کرد، پذيرش آن برايش بسيار عيسی را مطمئن ساخت که هرگز به او خيانت نخواهد کرد

س را به او مقد تنها راه برای متقاعد کردن يک نبی به پذيرش خطايش، اين است که آيات کتاب. دردناک بود

  .القدس دعا کنيد يادآوری کنيد و برای الزام روح

  

  کنند از رنج استقبال می
 اعمال، وقتی ۵در فصل . کنند انگيز استقبال می ای شگفت گونه خاطر راستی به انبيا از رنج کشيدن به

ر همان فصل بعدًا د). ٢٩آيه (“ خدا را بايد بيش از انسان اطاعت کرد”: پطرس را بازداشت کردند، گفت

آيه (خاطر نام او متحمل رسوايی شوند  خوانيم که رسوالن شادی کردند زيرا شايسته شمرده شدند که به می

داند که مردم با پيامش مخالفت کنند، زيرا بر اين باور است که اين امر  نبی معموًال برای خود افتخار می). ۴١

  .ستاده استکند که او يکه و تنها برای خدا اي بيشتر تأئيد می

  

  گويند متقاعدکننده سخن می
وقتی پطرس اين موعظه . هنگام اعالم کالم خدا، بسيار متقاعدکننده باشند انبيا اين قابليت را دارند که به

آن مرد بنا بر ”: آور را برای شنوندگان يهودی خود ايراد کرد، خدا هزاران نفر را به ايمان رهنمون شد الزام



اعمال (“ دينان بر صليب کشيده، کشتيد  به شما تسليم کرده شد و شما به دست بیمشيت و پيشدانی خدا،

کنند و شنوندگان خود را به گناه و نيازشان به نجات  انبيا با شور و حرارت و قدرت بسيار موعظه می). ٢٣ :٢

  .سازند و به اين ترتيب، برکتی برای کليسا هستند ملزم می

  

دارند؛ اما قرار نيست  باشند، زيرا دائمًا حقيقت کالم خدا را باال نگاه می میانبيا هديه خاص خدا به کليسا 

کننده را در بدن خود، يعنی کليسا قرار داده، همچون عطای  ايشان تنها باشند؛ از اينرو، خدا عطاهای متعادل

  .ر بينديشندت رحم و شفقت را، تا به بدن مسيح کمک شود که به شخصيت و کار خداوند ما عيسی مسيح عميق



  ل تيبريهحآن سحرگاه بر سا
  

  ) ايران و مترجم برجستهپرزبيتریخادم کليسای  (ميشـل آقاماليان

  

   مارتين بوبر“.معنای زندگی در مالقات خالصه می شود”
نسيِم خنِک سحری، .  تيبريه می درخشيدهرمِق خورشيد بر آب درياچ پرتوی از نوِر کم. روز تازه دميده بود

 هصدفها و سنگهای ريز و درشت، با َاشکال مختلف، چنگ به سين. را با خود به ساحل می آوردبوی دريا 

موج ماليمی به آب چين می انداخت، پيش می آمد و . خاک داشتند، و گهگاه، زير پای ماهيگيران می ناليدند

  .قايق را آرام، همچون گهواره، تکان می داد

 قايق، مأيوسانه به آب هتور، زانويش فشرده به بدنپطرس، چشمانش خيره بر آب، يک دستش به 

و . گاه به دور می نگريست، گاه به دستانش. نگريست؛ دورادور صدای ماهيگيران، شاگردان را، می شنيد می

  ).٣: ٢١يوحنا (» در آن شب چيزی صيد نکردند«. تور، دريغ از تکانی

به خاطر داشت که چگونه به هنگاِم . احساسی از يأس، سرشکستگی و درد به قلِب پطرس نيش می زد

هنوز صدای . صرِف آخرين شام با عيسی، دم از وفاداری اش زده بود، و اينکه هرگز او را ترک نخواهد کرد

گرمای . عيسی که انکار او را پيش بينی می کرد در گوشش طنين انداز بود، هنوز بانِگ خروس را می شنيد

، هنوز »!اين مرد را نمی شناسم«: خفيف، در منتهای وحشت گفته بود آتشی را که در کنارش، خوار و هشعل

 هريد و بر لباش ُس ای اشک گرم از گونه  چشمانش چين خورد، قطرههدر اين افکار بود که گوش. حس می کرد

  . . . قايق افتاد، و بعد قطره ای ديگر و قطرات ديگر 

صخره بود يا کلوخی شکسته در زيِر مشِت آيا برای او فرصت ديگری وجود داشت؟ آيا هنوز پطرس، 

  تقديِر شوم؟ آيا هنوز استادش او را دوست داشت؟ به او اعتماد می کرد؟ يا از او دست شسته بود؟

موج، . آمد تا به لب آب رسيد. بر ساحل، در سکوت، آرام، با لبخندی بر لب، مردی پيش می آمد

  .و انگشتانش را خنک می کردها را به زيِر صندلهای زمختش می دواند  سنگريزه

های  مرد در مياِن چهره. های خسته، بدنهای وارفته، و تور خالی مرد نگاهی به قايق انداخت، به چهره

  .مأيوس، صورت پطرس را ديد، تبسمی به لب آورد، آن قدر فراخ که دندانهای سفيدش نمايان شد

  . و برای پطرس آنها آمده بود، هاو برای هم

  

. . . قبره شدند، جوانی را ديدند که بر سمت راست نشسته بود و ردايی سفيد به تن داشت چون وارد م«
و به پطرس حال برويد و به شاگردان او . . . او برخاسته است؛ اينجا نيست. . . جوان به ايشان گفت مترسيد

در پياِم اين ). ١٧-٥: ١٦مرقس (»  که او پيش از شما به جليل می رود؛ در آنجا او را خواهيد ديديديبگو



به :  تأمل وجود داشتهای شايست اند، نکته جواِن ملبس به ردای سفيد، که انجيلهای ديگر او را فرشته خوانده

ی مسيح پسر خدای زنده، و از اعتراف او عيسی يهمان پطرسی که به عيسی گفته بود، تو! يديپطرس بگو

بر اين صخره کليسای خود را بنا می کنم؛ همان :  گفته بودچندان به شوق آمده و تحت تأثير قرار گرفته بود که

پطرسی که اقرار کرده بود سخنان حيات جاودانی نزد عيسی است و بس، همان پطرسی که پيشنهاد کرده بود 

و البته، همان پطرسی . . . سه سايبان يکی برای عيسی، يکی برای موسی و يکی هم برای ايليای نبی بسازند 

خداوندش را از فکِر صليب منصرف کند و سخنان تندی از او شنيده بود، همان پطرسی که که می خواست 

آميز شنيده بود و باالخره همان پطرسی  دارد و سخنان مالمت خواسته بود عيسی را از شستِن پاهای وی باز

 زوديها از وی نااميد و به اين) ١٦: ١٥يوحنا (اما، او را خداوند برگزيده بود . که استادش را انکار کرده بود

  ! نمی شد

چه، نشان می داد که مسيح از پطرس . بخش بود کننده و در همان حال تسلی تأکيد مرد جوان، فرشته، دلگرم

  . استدست نشسته 

چه بسا، لغزش خورده و به روش . ايم چه بسا در زندگی روحانی خود، از اوِج افالک به سريِر خاک افتاده

چه بسيار پيش آمده است که خود را ديگر اليِق محبت مسيح و خــدمــت به او . ايم دهخود مسيح را انکار کر

چه بسا، بی مسيح، جدا از مسيح، به جای اول خود ــ همچون پطرس که به ماهيگری بازگشته . ايم ندانسته

.  را بيرون نرانده استاما، امروز، هنوز، او ما را به نام می خواند و از دل و ذهن خود ما. ايم گشته باز بودــ 

ــ بود، او " جليل"گاه برای آنان  هنوز در جايی که وعده داده است ــ همچون در مورد شاگردان که وعده

  .هنوز خداوند را در وعده هايش مالقات می کنيم. منتظِر شخص ماست

  

.  او دقيق شده در چهريوحنا. باد در موهای آن مرد که بر ساحل ايستاده بود افتاد، موهايش را پريشان کرد

ناگهان يوحنا زنجيره ای از . اش نمايان شد اش افتاده بود، کنار زد و پيشانی هايی را که بر پيشانی مـرد طره

نگاهی سريع به دستان و پاهايش انداخت، اگرچه از دور، آثاری ديد که جز . زخمهای عميق بر پيشانی اش ديد

خداوند «: زده، رو به پطرس کرد و بانگ برداشت يوحنا، هيجان! ندميخهای بل: توانست باشد از يک چيز نمی
  ).٧: ٢١يوحنا (» !است
  

 او را همان ايستاده است، چهر گذرد که هر چند خداوند در نزديکی گاه ايامی چندان تلخ و تيره بر ما می

حنايی به زندگی ما می فرستد در چنين مواقعی، خدا يو. دور و تار، انگار در مه، می بينيم ــ يا اصًال نمی بينيم

برادر، خواهر، نگاه کن خداوند «: مان بگذارد، انگشت خود را به سوی خداوند بگيرد و بگويد تا دست بر شانه

. او قيام کرده است و آمده تا تو را در ترسها، اندوه، سرخوردگيها و نااميديهايت مالقات کند! نترس! آنجاست

  »!ببين او آنجا ايستاده است



در صحت اين تعليم کوچکترين ترديدی . ايمانان نشان دهيم ايم که بايد مسيح را به بی يشه شنيده و خواندههم

: گويد پولس می.  مسيح، در کليسا، مسيح را به يکديگر نشان دهيمهاما اغلب الزم است که در خانواد. نيست

در فکر آن باشيم که «: نيز می خوانيم ).١٨: ٤اول تسالونيکيان (» پس بدين سخنان يکديگر را دلداری دهيد«
و از گرد آمدن با يکديگر دست . انگيزانيم يکديگر را به محبت و انجام اعمال نيکو برچگونه می توانيم 

-٢٤: ١٠عبرانيان (» . . . نکشيم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم 
جز با اين . هايش قرار دارد ، مسيح قيام کرده، با روح مقدس و وعدهها در دِل اين سخنان و تشويق). ٢٥

توانيم يکديگر را دلداری دهيم؟ چه تساليی باالتر از  ئيل، يعنی خدا با ماست، چگونه میحقيقت که مسيح عمانو

. رسد، همواره در زندگيمان حاضر است و به قول سی اس  هرچند گاه ساکت و غايب به نظر می،اينکه او

  !مان فرياد می کشد مان به صدايی آرام سخن می گويد، اما در دردها و سختيهای  خداوند در شاديهای،وئيسل

 مسيح ،خوردگان دالن، سرخوردگان، نااميدان و لغزش از طرفی، ما نيز بايد مانند يوحنا باشيم و به شکسته

 گاه در يک عمل ؛ن نشان می دهدبه برادر و خواهرماگاه مسيح در يک لبخند ما خود را . را نشان دهيم

آميز مسيح   تشويقهای با چند جمل مهرآميز، در يک مالقات، در يک تشويق، در يک هديه و گاه در نامه

نسبت به برخی که «. دردمندان را مالقــات می کند و وقتی چنين می شود، برادر و خواهرمان احياء می شود
» ون کشيده، نجات دهيد؛ و بر برخی با ترس، رحمت نشان دهيدمتزلزلند رحيم باشيد؛ برخی را از آتش بير

  ).٢٣-٢٢: ١٦يهودا (

  

پطرس که گويی مترصد يک اشاره و نشانه بود، به آب زد، مسافتی نزديک به نود متر را شناکنان به 

سمِت ساحل پيمود، با تن و بدن خيس از آب بيرون آمد و در حالی که آب از سر و رويش سرازير بود، 

  . چکان ور، تنش لرزان، چشمهايش اشْک اش متبسم، قلبش شعله  رابی دوخت، چهرههزنان چشم به چهر سنف

  

 خداوند به سراغ جدعون رفت تا به او اعالم کند که خداوند او را برای هدر کتاب داوران، وقتی فرشت

ای مرد «:  او گفتفرماندهی بر قوم اسرائيل و نجات آنان از دست دشمنانشان برگزيده است، خطاب به

. مرِد زورآور:  اين عنوان باشدهجدعون هنوز کاری نکرده بود که شايست). ١٢: ٦(» زورآور يهوه با توست

 هم از آن خبر نداشت و وقتی خودشاما خدا از هم اکنون در او توش و توان و خصوصيتی می ديد که حتی 

  .آور با پيروزيهای شگرف تبديل شدجدعون به دعوت الهی لبيک گفت، با ياری خدا به مردی زور

خداوندمان نيز اول بار زمانی پطرس را مالقات کرد که مانند اين بار مشغول ماهيگيری بود و چيزی 

همان روز وقتی خداوندمان به پطرس نگاه می کرد، شمعون را نمی ديد، بلکه پطرس . نتوانسته بود صيد کند

شايد پطرس از خود نااميد بود، اما مسيح همچنان ! ز فرزندان خدا را پسِر يونا را نمی ديد، بلکه فرزندی ا؛را

بيند، بلکه آن چيزی را می بيند که خواهيم  خدا هرگاه به ما می نگرد، آنچه را که هستيم نمی. به او اميد داشت

ميد ما ا. بود، بلکه به رويا و هدف و اميدی که خدا برای او داشت  بايست به خودش می اميد پطرس نمی. شد



بايد به حياتی که خدا در ما نهاده است باشد، به رويايی که خدا برای ما دارد و هدفی که مصرانه در زندگی ما 

کند، بلکه با چشماِن  ايم نگاه نمی خدا به آنچه هستيم يا بوده«: گويد جوليــان نوريچ می. تعقيب می کند

  ».نگرد میپــرشفــقت خــويش به آنچه ســخت می خواهيم باشيم، 

  

  . . . پس از صبحانه 

 پطرس ه نگاهش را به چهر،عيسی و پطرس اينک در کنار آتش تنهايند؛ عيسی دقايقی در سکوت

پطرس زانوانش .  لبخند از لبانش رفته است، ابروانش به هم نزديک شده و چينی ميانشان افتاده است؛دوزد می

های نيمسوز را با چوبی هم می زند، و گهگاه آتش ين خم کرده و زغاليرا در بغل جمع کرده، سر به پا

  .ترقاترقی می کند

ای «: گويد رابی با کلمات شمرده، آرام و باوقار می. ين، اما پرطنين، سکوت را می شکنديصدايی پا

بيش از تورها، قايق، خانواده، حتی شاگردان » دوست می داری؟بيش از اينها شمعون، پسر يونا، آيا مرا 

  .و حتی جان خود. . . ش از امنيت و آسايش خود ديگر، و بي

» .دارم بله سرورم، تو می دانی که دوستت می«: پطرس، شرمسار، با صدايی لرزان از ته حلق می گويد

از بره های من مراقبت «: گويد پطرس يک لحظه سر بر می دارد و عيسی می. اندازد ين میيمسيح سر به پا

  ».کن

بار سوم، پطرس آزرده، يا شايد دستخوِش غلياِن . گر تکرار می شود باری دي،ال و جوابؤاين س

و باز » .تو می دانی که دوستت دارم«: ترين احساساتش، سر باال می گيرد و با تمام وجود می گويد عميق

  .همان دستور و اين بار اندکی بيش از آن

  

نمی توان به . داشتن مسيحدوست : ترين شرط خدمت را می توان ديد در اين گفتگوی اثرگذار، مهم

بيش از اينها  و او را ،های مسيح، به گوسفندانش، به کليسايش، خدمت کرد بی آنکه او را دوست داشت بره
تحصيل الهيات، فن . ترين اصِل خدمت به مسيح، دوست داشتن اوست مهم.  چيزهاهبيش از هم. دوست داشت

ريا و  بدون محبتی خاسته از دل، صميمی و بی. ين هستندفرع بر ا. . . سخنوری، مديريت، استعداد رهبری و 

مان بدون چنين محبتی، کوچکترين مخالفتی از کوره به دِر. فداکارانه نمی توان به کليسای مسيح خدمت کرد

چه بشنويم و  به و چه می برد، و از کوچکترين ناماليمات برافروخته و نااميد می شويم؛ و اگر روزی کمتر به

  .منزلت خود قدری نزول کنيم، قيامتی به پا می کنيماز مقام و 

کند، با مخالفتی روبرو می شويم، منزلت خود را در خطر احساس می کنيم،  هرگاه ناماليمتی بروز می

نشيند  فشار مالی يا امنيتمان تهديد می شود، مسيح در کنار آتِش رو به خاموشِی شور و حرارِت روحانيمان می

  »ا دوست داری؟آيا مر«: پرسد و می



از پی «:  تيبريه بود که پطرس و برادرش را ديد و خطاب به آنان گفتهعيسی بار نخست در کنار درياچ
اين بار نيز در کنار همين درياچه است که به پطرس » .شما را صياد مردمان خواهم ساخت يد کهيمن آ

کند و هميشه همان است؛  گز تغيير نمیدعوت مسيح هر). ٢٢: ٢١يوحنا (»  تو از پی من بيا. . .«: گويد می

ايم و چه زمانی که به  چه زمانی که در اوج هستيم و چه زمانی که در حضيض، چه زمانی که بسيار پيش رفته

 و در اين .از پی من بيا: ايم؛ هر بار که او مالقاتمان می کند، دعوتش همان است جای اول خود بازگشته

و اجازه ." معنای کل زندگی در مالقات خالصه می شود: "گويد بوبر می. بد کل زندگی ما معنا می يا،مالقات

  !"بخش با مسيح در مالقاِت زندگی: "يميدهيد بيفزا



  د در کليسا خدمت کند؟نتوان  میانآيا زن
  

  ) آمريکا-گو ديه سن(کشيش سهراب رامتين 
  

ها  د موضوع دستگذاری خانمبرادر عزيز، جناب کشيش تت استيوآرت از من خواستند که مطلبی در مور

  .عنوان کشيش يا شبان در کليسا، برای مجله شبان بنويسم به

مزمور (برای پاسخ به اين سؤال، مانند هر سؤال ديگر، بايستی به حقيقت مطلق کالم خدا رجوع کرد 

ه خدمت که خداوند عيسی مسيح را صادقان هيچ وجه اهانت به هيچيک از خواهرانی قصد من به). ١١ -٩ :١١٩

تواند منکر زحمات و فداکاريهای  کس نمی هيچ. من نهايت احترام را برای خواهران خادم دارم. کنند نيست می

قصد من . اند  که زنان ايماندار مسيحی در پيشرفت ملکوت خدا و جالل خداوند عيسی مسيح داشته بشودبزرگی

مزمور (“ گرداند دالن را فهيم می بخشد و ساده کشف کالم تو نور می”. آگاه نمودن و اطاعت از کالم خدا است

  .پس لطفًا به نکات زير توجه کنيد). ١٣٠ :١١٩

  

  حقيقت مطلق است نه نسبی
و اين حقيقت مطلق فقط و فقط در . حقيقت وابسته به شرايط و اوضاع، زمان و فرهنگهای مختلف نيست

مقدس گرفته تا آخرين آن،  ن کلمه و نقطه کتاباز اولي. شود مقدس است يافت می کالم خدا که فقط و فقط کتاب

اين در هر . باشد همگی الهام مستقيم، و عاری از هر گونه خطا يا عقيده انسانی نويسندگان کالم خدا می

؛ دوم تيموتائوس ١۶٠، ٨٩ :١١٩مزمور (کند صادق است  س راجع به آن صحبت میدمق دی که کتابرمو

  ).١٨ :۵؛ متی ١۶ :٣

  

  نيست، خارج از ماستحقيقت در ما 
؛ يوحنا ١٣٠ :١١٩مزمور (مقدس رجوع کنيد  برای يافتن حقيقت به درون خود ننگريد، بلکه به کتاب

٣٢ -٣١ :٨.(  

  

  حقيقت کالم خدا عينی است نه ذهنی
حقيقت کالم خدا . وجود ندارد“ آن حقيقت شماست”و “ مقدس اين حقيقت من است از کتاب”عنوان  چيزی به

 ).١٢ :۴عبرانيان (و شما، بر جای خود استوار ايستاده است مستقل از من 

  



  کشف و جذب حقيقت مطلق
مقدس کشف و جذب  بايستی اين حقيقت مطلق، عينی و مستقل کالم خدا را بوسيله دعا و مطالعه عميق کتاب

علم است، مقدس يک  تفسير کتاب. مقدس رسيد بايستی به تفسير صحيح کتاب). ٢١ :١۴يوحنا (وجود خود نمود 

. تفسير صحيح دارد، نه چندين تفسير“ يک”هر کدام از آيات کالم خدا فقط . نه يک تجربه ذهنی و شخصی

برای يافتن آن . تواند کاربردهای متعدد داشته باشد، ولی تفسير آن فقط يکی است يک قسمت از کالم خدا می

گرامر زبانهای اصلی ) ١: اتکا کرد بر اين نکات ،يک تفسير صحيح هر آيه، بايستی با مطالعه بسيار

مقايسه ) ۴متن گسترده آن آيه؛ ) ٣تاريخچه کلمات در زبانهای اصلی؛ ) ٢مقدس، يعنی عبری و يونانی؛  کتاب

تر از همه،  و در نهايت و مهم) ۶تاريخچه تفسير آن آيه در تاريخ کليسا؛ ) ۵مقدس؛  های ديگر کتاب با قسمت

  .دعا و هدايت روح خدا

  

  “القدس هدايت روح”در مورد هشدار 
، در حالی که با کالم “آن کار را نکنم”و يا “ القدس مرا هدايت کرد که اين کار را بکنم روح”گفتن اينکه 

های خودخواهانه  القدس است برای انجام هدف باشد، سوء استفاده از نام روح مکتوب خدا در تضاد می

القدس ما را به آنچه که مغاير کالم  روح.  بسيار رواج يافته استخودمان، که متأسفانه امروزه در بين ايرانيان

آنچه که با متن . کند باشد، هدايت نمی القدس می اش خود روح  که نويسنده اصلیمقدس مکتوب خدا، يعنی کتاب

  .القدس نيست مکتوب کالم خدا و تفسير صحيح و منطقی آن مغاير است، از روح

  

  مقدس تابمراجعه به حقيقت مطلق ک -الف
توانند کشيش يا شبان کليسا  ها می با در نظر گرفتن نکات باال، بگذاريد در رابطه با اين سؤال که آيا خانم

  .مقدس رجوع کنيم شوند يا نه، به حقيقت مطلق کتاب

  

  ١۵ -١٢ :٢اول تيموتائوس 
زن . طاعت تعليم گيردزن با سکوت، به کمال ا”: فرمايد  می١۵ -١٢ :٢کالم خدا در رساله اول تيموتائوس 

، بلکه )است“ مرد ” کلمه شوهر،ترجمه دقيق يونانی(دهم که تعليم دهد يا بر شوهر مسلط شود  را اجازت نمی

لکه زن فريب خورده، در و آدم فريب نخورد، ب. زيرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. در سکوت بماند

“ .اما به زاييدن رستگار خواهد شد، اگر در ايمان و محبت و قدوسيت و تقوا ثابت بمانند. تقصير گرفتار شد

 گناه و با  دراول، آفرينش؛ دوم، سقوط آدم و حوا: در واقع دو دليل وجود دارد. شود در اينجا دو دليل ذکر می

ين دو دليل محدود به فرهنگ خاص، زمان و مکان و شرايط خاصی واضح است که ا. آنها، تمامی نسل بشر

  :دهند که اين آيات به وضوح تعليم می. باشند نيستند، بلکه جهانی و فراسوی تمامی قرون و اعصار می



  

کند که خواهران در  علت اينکه کالم خدا امر می.  خانمها بايد در سکوت و روحيه اطاعت تعليم گيرند-١

هيچ وجه از نظر  خانمها به. رند، هيچ ربطی به ساختار فيزيولوژيک يا قدرت فکری آنها نداردسکوت تعليم گي

، اين آيه اول تيموتائوس را ٣۴ :١۴اول قرنتيان . تر نيستند ساختار فيزيولوژيک يا قدرت فکری از مردان پايين

).  نگاه کنيد١۶ :٣ه پيدايش ب(فرمايد که دليل سکوت خواهران، حکم روحانی تورات است  کند و می روشن می

سکوت خانمها يعنی اينکه خواهران نبايستی در جلسات پرستشی يا تعليمی کليسا، موعظه کنند يا به مردان 

  .تعليم دهند

  

، ٣ :١١در اول قرنتيان “ .به کمال اطاعت تعليم گيرد... زن”: فرمايد  همچنين می١١ :٢ اول تيموتائوس -٢

وضوح تعليم  اين آيات به“ .هر مرد، مسيح است، و سر زن، مرد، و سر مسيح، خداسر ”: فرمايد کالم خدا می

دهند که زنان در خانه و کليسا بايد مطيع مردان باشند و سعی نکنند که رهبری را در کليسا غصب کنند،  می

، چه شوهر در خانه). ١٣ -١ :٣اول تيموتائوس (امری که بر طبق کالم خدا به مردان واجد شرايط تعلق دارد 

ايماندار مسيحی باشد چه نباشد، چه واجد شرايط روحانی باشد، چه نباشد، زن بايد مطيع شوهر خود گردد و 

  .شوهر نيز بايد همسر خود را چون مسيح که به کليسا خدمت و محبت کرد، خدمت و محبت کند

افسسيان (خود باقی است ولی اگر شوهر در انجام مسؤوليت خود کوتاهی کند، مسؤوليت زن هنوز به جای 

). ١٨ :۵افسسيان (القدس است  های مهم پری از روح اين نوع اطاعت و محبت يکی از نشانه). ٣٣ -٢٢ :۵

 ۵افسسيان چون نمونه رهبری که در آيات . اش قلدری و يا مردساالری نيست هيچ وجه معنی رهبری مرد به

ای ”. مطلق نيست، بلکه در محدوده کالم خدا استاطاعت زن از شوهر . داده شده، نمونه رهبری مسيح است

هنگامی که خواسته “ ).يعنی شايسته است(شايد  زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد، چنانکه در خداوند می

، يعنی فقط زمانی که مغاير با کالم مکتوب “)يعنی شايسته نيست(شايد  در خداوند نمی”شوهر از زنش، 

. در آن هنگام هم با احترام و روحيه درست  اما حتی ،شود  شوهر متوقف میخداست، آنوقت اطاعت زن از

سرايان نبوکدنصر وقتی که با  برای مثال، نگاه کنيد به طرز برخورد دانيال و دوستانش با رئيس خواجه

و نيز اين ). ١۶ -٨ :١دانيال (دستوری روبرو شدند که مغاير با قوانين رژيم خوراکی شريعت موسی بود 

چون دوباره، نمونه اطاعتی . پنجاه باشد-تواند پنجاه بطه اطاعت زن از شوهر و رهبری شوهر بر زن، نمیرا

چنانکه ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنيد، ”. که برای زنان داده شده، نمونه اطاعت ماست از مسيح

  ، يا صد در صد؟پنجاه است-مسيح و اطاعت شما از مسيح، پنجاه آيا رابطه شما با“ .خداوند را

  

خوانيم که يکی از نتايج   می١۶ -١۵ :٣در پيدايش .  خانمها در کليسا، اجازه تعليم به مردان را ندارند-٣

کلمه عبری “ .به شوهرت خواهد بود) حوا، و خانمها بطور کلی(اشتياق تو ”سقوط انسان در گناه اين است که 

رساند که در اثر سقوط در گناه، اين گرايش در زن  هوم را میکار رفته، اين مف که برای اشتياق در اين آيه به



کار رفته، فقط در   به١۶ :٣در پيدايش “ اشتياق”کلمه عبری که برای . خواهد بود که کنترل را از مرد بگيرد

 است که در مورد اشتياق گناه، از کنترل ٧ :۴يک جای ديگر در تمامی تورات استفاده شده، و آن در پيدايش 

  .خواهران بايستی به نقش خدادادی خود در کليسا و خانه قانع باشند. کند ن بر قائن صحبت میيافت

  

زن را ”: فرمايد  می١٢ :٢اول تيموتائوس .  خانمها اجازه داشتن اقتدار روحانی بر مردان را ندارند-۴

کار رفته،  به“ نمسلط شد”کلمه يونانی که برای “ .دهم که تعليم دهد يا بر مرد مسلط شود اجازت نمی

authenteinها بر طبق کالم خدا، اجازه ندارند که بر  خانم. باشد می“ اقتدار داشتن”باشد که معنی آن،   می

  .مردان اقتدار و رهبری روحانی داشته باشند

  

  : همانطور که نوشتم، تمام اينها به دو دليل فراسوی زمان و مکان است-۵

 دليل اول در رابطه با نکات باال را برای ما روشن“ زيرا”، کلمه ١٣ :٢در اول تيموتائوس : آفرينش ●

خدا در حکمت و حاکميت مطلق خودش، چنين اراده فرمود که رهبری را . و اين دليل، آفرينش است. سازد می

عنوان معاون موافق  خدا اول مرد را آفريد و زن را به. در خانه و در کليسا، به مردان بدهد، و نه به زنان

  ).١٨ :٢پيدايش (باشد  معاون بودن، يعنی در تحت رهبرِی رهبر بودن، که در اينجا مرد می. دمر

زمانی که حوا با حمله . اول زن بود که در گناه سقوط کرد، و بعد مرد). ١٣ -١ :٣پيدايش : (سقوط ●

، نزد شوهرش بايستی خود را تحت رهبری شوهرش قرار داده، بجای مجادله با شيطان شيطان روبرو شد، می

شما در اينجا دقيقًا جابجا شدن نقش مرد و . ولی حوا اين کار را نکرد. برود و از او ياری و راهنمايی بخواهد

انگيز و دردآور نيست که اولين گناه، آن گناهی که تمامی نسل  آيا شگفت. بينيد زن و عواقب وخيم آن را می

ها با قربانی شدن پسر يگانه خدا بر صليب و قيام او از بشر را به مرگ ابدی محکوم کرد، و راه عالجش تن

مردگان مهيا شد، در خانواده رخ داد، چون هم مرد و هم زن، نقش و مسؤوليت خدادادی خود را انجام نداده، 

خود را در تحت رهبری و حفاظت او قرار نداد، بلکه . بلکه آنها را جابجا کردند؟ حوا نزد شوهر خود نرفت

زن رهبر شد، در مقابل شيطان شکست .  مقطع بحرانی، خودش رهبری را در دست گيردخواست در آن

کار ببرد، و به گفته  آدم بجای اينکه اقتدار روحانی خود را به. و سپس آدم. خورد، و در گناه سقوط کرد

د، مانند آلودش کرده، برای حوا نزد خداوند شفاعت کن نادرست حوا گوش ندهد، بلکه او را متوجه عمل گناه

زن رهبر و مرد پيرو، . بسياری از مردان مدرنيزه شده امروزی، رهبری خودش را کنار گذاشت و پيرو شد

اين است نتيجه اطاعت . را هم بردندهمراه خود تمامی نسل بشر  و هر دو با سر در گناه سقوط کرده، به

  .ه استنکردن از الگوی رهبری و پيروی که خدا برای خانه و کليسا مقرر کرد

خاطر شرايط خاص اين کليسا و يا آن کليسا، اين شهر يا آن شهر، اين  گويد که به کالم خدا در اينجا نمی

فرهنگ و زمان، يا آن فرهنگ و زمان، خانمها اجازه تعليم و رهبری در کليسا بر مردان ندارند، و در نتيجه 



 دليل را بر دو اصل جهانی و فراسوی زمان و کالم خدا. توانند کشيش، شبان، شيخ، و شماس کليسا شوند نمی

  .، يعنی آفرينش و سقوطدهد مکان قرار می

  

، اگر در ايمان  )نجات خواهد يافت(اما به زاييدن رستگار خواهد شد ”: فرمايد  می١۵ :٢ اول تيموتائوس -۶

کلمه يونانی که . د دارددر مورد اين آيه، تفسيرهای اشتباه بسياری وجو “.محبت و قدوسيت و تقوا ثابت بمانند

ای نيست که در  باشد که کلمه  میsozoکار رفته، کلمه  يا نجات يافتن در اين آيه به“ رستگار شدن”برای 

“ نجات يافتن از ننگ و بدنامی”معنی اين کلمه، . انجيل مقدس برای نجات آسمانی از گناه استفاده شده است

ست که يک زن، حوا، نسل بشر را به گناه کشاند، و اين موجب گويد، اين ا يعنی آنچه که اين آيه می. است

اما زنان با مادر نمونه بودن و پرورش فرزندان در ايمان به مسيح، محبت، قدوسيت و . بدنامی زنان گرديد

، چنانکه هالبته اين درست است که خدا همه زنان را به ازدواج نخواند. کنند تقوا، از اين بدنامی نجات پيدا می

و عده ديگری را نازا . ها عطيه تجرد را داده است خدا به بعضی. کند  اين حقيقت را روشن می٧ل قرنتيان او

ولی به هر حال، تمامی اين زنان ايماندار، چه مادر، چه . ساخته است و در تمامی آنها، اهداف خودش را دارد

يح، محبت، قدوسيت و تقوا، و خدمت خداوند قدم بودن در ايمان به مس مجرد، چه نازا، با نمونه بودن، با ثابت

  .دارند طرز درست، ننگ گناه حوا را از زنان بر می به

 فرزند داشت و ١٩اين خواهر ).  در انگلستان١٨قرن (يک زن و مادر نمونه ايماندار بود “ سوزانا وسلی”

دو . آنان بسيار سخت بودشرايط مالی زندگی . همگی فرزندانش را در ايمان به مسيح و کالم خدا پرورش داد

سوزانا هر . نفر از پسرانش، جان و چارلز وسلی، از رهبران بزرگ مسيحی در انگلستان و آمريکا شدند

توانند از نمونه اين زن  خواهران ايرانی می. کرد تک فرزندانش دعا می روز حداقل يک ساعت فقط برای تک

  .خدا، خيلی چيزها بياموزند

  

  سا مشخصات رهبران کلي-ب
، ٢در آيه . کند که رهبران کليسا بايد دارای چه خصوصياتی باشند  مشخص می١٣ -١ :٣اول تيموتائوس 

اين شرط، دو نکته را برای ما . “صاحب يک زن”: کند، اين است دومين شرطی که کالم خدا معين می

  : سازد مشخص می

   رهبر بايد مرد باشد؛●

برادر مسيحی که تجربه تلخ طالق را داشته و بخاطر سهم . گرفته باشد تواند طالق  رهبر کليسا نمی●

رغم اينکه طرف مقابل چه کرده يا نکرده، در مسيح بخشيده شده،  خودش توبه و طلب بخشش هم نموده، علی

يعقوب (تواند و بايد مانند هر مسيحی، خداوند را خدمت کند، ولی نه در مقام شبانی، کشيشی، يا شيخی  و می

نه کامل، چون فقط مسيح کامل است، ولی بايد بدون مالمت باشد، .  خادم بايد بدون مالمت باشدزندگی). ١ :٣

  .و بجهت کامليت پيش رود



  

  ٢١ -١۶ :٢ اعمال رسوالن -ج
  اين آيه به اشتباهبسياری “ .پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد”مقدس آمده که  در اين بخش از کتاب

اين آيه، قسمتی از .  مقام رهبری در کليسادانند در خصوص برخورداری از میرا جوازی برای خانمها 

نبوت از . کند  نقل قول می٣٢ -٢٨ :٢موعظه پطرس رسول در روز پنطيکاست است، و از کتاب يوئيل نبی 

مقدس،  اکنون با اتمام الهام و نگارش کتاب. و کار يک نبی، اعالم اراده خدا بود. کلمه نبی گرفته شده است

پس نبوت کردن، يعنی اعالم حقيقت کالم مکتوب . مقدس نوشته شده است تمامی اراده خدا برای ما در کتاب

دهد، يا   وقتی خواهری بشارت می.توانند حقيقت کالم خدا را اعالم کنند  خواهران میبدون هيچ ترديدی،. خدا

دهد،  دهد، يا به خواهران ديگر تعليم می میگذارد، يا از کالم خدا راهنمايی  کالم خدا را با ديگری در ميان می

در مورد اينکه خواهران نيست  هيچگونه تأئيدی ٢١ -١۶ :٢اين آيات اعمال رسوالن . کند او دارد نبوت می

ای به اين گونه  هيچگونه اشارهاين آيات . توانند مقام رهبری، معلمی، يا شبانی در کليسا را داشته باشند می

د اين است که نزول رمتن اين آيات، در مورد ساختار کليسا نيست، بلکه در مو. نندک خدمات کليسايی نمی

ای از آن چيزی است که بطور کامل در پادشاهی  پرده القدس در روز پنطيکاست آغازين، تحقق و پيش روح

  .هزار ساله مسيح رخ خواهد داد

عنوان  ت کالم خدا، خواهرانی که بهپس بنا بر اين، در نهايت احترام بايد عرض کنم، بر اساس اين آيا

شکنند و گناه کرده، بايد از  کنند، کالم خدا را می مقدس بر مردان فعاليت می کشيش، شبان، شيخ، و معلم کتاب

  .اين گناه توبه کنند

  

  !منظور چه نيست
  : کهنيستمفهوم اين آيات اين 

  

آنچه اين آيات . نه، چنين نيست.  ندارند خواهران اجازه دعای عمومی يا قرائت کالم خدا را در کليسا-١

 یتوانند مقام رهبری و تعليم و يا هدايت جلسات پرستشی و دعا دهند، اين  است که خواهران نمی تعليم می

کند که در آن، شاگردان مسيح   يک جلسه دعا را برای ما تشريح می١۴ -١٣ :١اعمال . کليسا را داشته باشند

  . دارند، و آن خواهران در دعا شرکت داشتندن خواهر حضوريهمراه چند به

  

. چنين نيست! نه. توانند بر خواهران ديگر تعليم دهند  خواهرانی که در ايمان و کالم پخته هستند، نمی-٢

خواهران روحانی و پخته، در طول تاريخ کليسا، هميشه نقش بسيار مهمی در تعليم و شاگردسازی ديگران 

  .اند خواهران داشته



  

زمان و مکانی وجود دارد که خواهران . چنين نيست! نه. توانند تعليم دهند اهران اصًال و هرگز نمی خو-٣

تواند به يک مرد  حتی يک خواهر مسيحی پخته در کالم، در تحت رهبری شوهرش، می. توانند تعليم دهند می

اعمال (تعليم دادند همراهی شوهرش اکيال، اپلس را بطور خصوصی  تعليم دهد، همانطور که پرسکله به

فقط . ام  پايين در مورد آن بيشتر توضيح داده۵ يا نمونه خانم اليزابت اليوت در زمانه ما که در نکته ).٢۶ :١٨

  .تواند انجام گيرد چنين نوع تعليمی در جلسات پرستشی يا هر گونه جلسات رسمی ديگر کليسا نمی

  

خداوند عطايای روحانی را به . چنين نيست! نه. رند خواهران عطايای روحانی تعليم و رهبری را ندا-۴

کار برند، بدون  سازد که آنها عطيه تعليم و رهبری خود را به های فراوانی مهيا می دهد، و فرصت زنان نيز می

دهند،  مقدس در مورد نقش زن و مرد تعليم می های کتاب  يا ساير قسمت١۵ -١١ :٢اينکه آنچه اول تيموتائوس 

  .نقض شوند

  

البته به شرطی که باز هم بر مردان در جلسات . چنين نيست! نه. توانند ميسيونر شوند  خواهران نمی-۵

اگر زمانی وجود . کليسايی تعليم ندهند و يا اقتدار روحانی بر مردان، و مقام رهبری در کليسا را نداشته باشند

ولی پولس هيچ زنی را . ولس رسول بودبود، آن زمان، همان زمانه پ داشت که کمبود ميسيونر شديد می می

اليزابت اليوت، يک زن و ميسيونر نمونه مسيحی است که . عنوان رهبر، کشيش و شبان به هيچ جا نفرستاد به

پس از آن واقعه دردناک، خانم اليوت تنها ميسيونری بود که . شوهرش توسط سرخپوستان اکوآدور کشته شد

کاری که او کرد، اين . مان سرخپوستانی که شوهرش را کشته بودندحاضر به ادامه خدمت بود، در ميان ه

بلکه در فروتنی، يک مرد سرخپوست ايماندار و واجد شرايط . صب کندغنبود که مقام رهبری را برای خود 

را بطور خصوصی شاگردسازی کرد تا آن برادر مسؤوليت شبانی و موعظه کالم خدا را در ميان ايمانداران 

 رهبری وجود دارد، راه حل، ميانبر زدن و شکستن کالم خدا داگر کمبو. آدور انجام دهدسرخپوست اکو

است که مردان ) ٣٨ :٩متی (“ صاحب حصاد”بلکه راه حل آن، دعا کردن و درخواست نمودن از . نيست

  .واجد شرايط را برای کليسايش در سرتاسر جهان بر خيزاند

  

زنان در مقابل . چنين نيست! نه. تر از مردانند ر حضور خدا پايين زنان از نظر فکری، مقام يا ارزش، د-۶

مشکل زمانه ما، بخصوص ما . مردان حقير و پست نيستند، بلکه فقط نقش و مسؤوليتی متفاوت با مردان دارند

ن کنيم رهبری کرد فکر می. کنيم تنها جايگاه مهم، جايگاه رهبری است اشتباه فکر می ايرانيان، اين است که به

اند که  تاريخ کليسا، ايمانداران فروتن بسياری بودهدر حالی که در طول . تر است از پيروی کردن، ارضاءکننده

تری برای  بدون هيچ ادعايی، در گمنامی و بدون هيچ نام مقام رهبری، تأثير بسيار بسيار بزرگتر و مثبت

  .اند کليسای مسيح و جالل خدا داشته



  

عنوان  من به. آورد تا رهبری کردن  پيرون بودن، شادی و آرامش بيشتر میدر بسياری موارد، مطيع و

خواهد خداوند را خدمت کند، فروتنانه و در نهايت احترام،  يک برادر در مسيح، هر خواهری را که می

و چه متأهل . اگر متأهل هستی، خود را تحت رهبری شوهرت قرار بده و مطيع او باش”کنم که  نصيحت می

چه مجرد، خود را تحت رهبری شبان و رهبران کليسايت قرار بده، و حاضر باش در فروتنی و هستی و 

“ .داند اگر هيچ کس هم نداند، آن کسی که بايد قدر زحمات تو را بداند، می. گمنامی مسيح را خدمت کنی

يگاهی است که در مطيع و پيرو بودن، جا“ .دانم اعمال ترا و مشقت و صبر ترا می”: فرمايد  می٢ :٢مکاشفه 

مطيع و پيرو بودن، يک تنبيه نيست، بلکه يک امتياز . ها سبکتر است بار مسؤوليت. آن شادی بيشتری است

  .است



  تشخيص دعوت الهی برای خدمت
  

  کند خدا چگونه دعوت می: بخش دوم

  کشيش تـَت استيوآرت
  

  ).٨ :۶اشعيا (“ ‘لبيک، مرا بفرست’:  گفتم‘که را بفرستم و کيست که برای ما برود؟’”

عوامل . ای ترديد بداند که خدا او را برای خدمت فرا خوانده است است که انسان بدون ذرهبخش   شادیچه

متعددی ممکن است شخص را بر انگيزد تا وارد خدمت انجيل شود، اما بسيار حياتی است که بدانيم همه آنها 

هايم بحث  لب شبها تا ديروقت با ساير همکالسیوقتی در دانشگاه الهيات بودم، اغ. از جانب خدا نيست

هايم که پدرش شبان معروفی بود، اعتراف کرد که  يکی از همکالسی. ايم کرديم که چرا وارد اين رشته شده می

خاطر خشنودی پدرش بوده که وارد اين رشته شده است؛ يکی ديگر از آنان معتقد بود که شبان شدن،  فقط به

  . عدالت در دنيا و ايجاد تغيير در آنیبرقراربهترين راه است برای 

ام که بعضی از برادران ما خدمت  ام و احساس کرده های متمادی با شبانان گفتگو داشته از آن پس، ساعت

توانند از موقعيتی مناسب و اقتدار بر ديگران برخوردار  اند چون به اين شکل، می شبانی را انتخاب کرده

خدا دقيقًا به چه ”داد، اين بود که  ل تحصيل الهيات بودم، سؤالی که مرا عذاب میوقتی جوان و مشغو. باشند

طلبی و ساير  خواستم مطمئن شوم که انگيزه من، جاه می“ کند؟ روشی شخص را برای خدمت دعوت می

که هد تا نشان دهايی را در زندگی خود تشخيص دهم  خواستم بتوانم نشانه شديدًا می. آلود نيست احساسات گناه

خواهم  ، می“تشخيص دعوت الهی برای خدمت”در اين دومين بخش از مجموعه . مرا خدا دعوت کرده است

  .ام، با شما در ميان بگذارم آنچه را که در طول اين سالها تجربه کرده

  

  اطمينان از دعوت
طور  بی بشنوم و بهسوخت که صدای خدا را مانند اين ن خواندم، قلبم می  را می٨ :۶در جوانی، وقتی اشعيا 

رسد که اشعيا ترديدی نداشت که او را  نظر می به. مطلق يقين حاصل کنم که او مرا فرا خوانده تا شبان باشم

سبب تجربه عميقی بود که در مواجهه با قدوسيت خدا در معبد داشت؟  آيا يقين او به. خدا فرا خوانده است

دست فرشته خداوند صورت گرفت و فرشته لبان او را با  ، بهدنبال اين مواجهه سبب تطهير از گناه که به به

شنيدم از خدا است؟ آيا خدا  توانستم يقين داشته باشم که صدايی که می اخگر فروزان پاک کرد؟ آيا من نيز می

  خواند تا خدمتش کنم؟ راهی برای من فراهم کرده بود تا اطمينان داشته باشم که او مرا فرا می

  



  تشخيصابزارهای الهی 
  شهادت درونی

 بايد به آننخست . دهد تا اين مسائل عاجل را تشخيص دهيم کالم خدا ابزارهايی مفيد در اختيار ما قرار می

اين امر را . خواندند در مورد دعوت خدا می“ شهادت درونی” که پدران اوليه کليسا آن را توجه کنيمعاملی 

اين ). ۴ :١ارميا (“ ...پس کالم خداوند بر من نازل شده، گفت”: نويسد کنيم که می در زندگی ارميا مشاهده می

گويد و عشقی عميق را برای  عنصری است حياتی در شنيدن صدای خدا که طی آن، او با قلب ما سخن می

. تواند نقطه آغازی باشد برای شما، همان گونه که برای من نيز بود اين تجربه می. کارد خدمت در دل ما می

کند تا  القدس مرا هدايت می ال داشتم که در يک جلسه عبادتی، بروشنی احساس کردم که روحفقط نوزده س

اين تجربه مرا در اين مسير قرار داد که خدا را بهتر بشناسم و مطمئن گردم که . خدمت انجيل را دنبال کنم

 و خدمتش در من نتيجه آن الزام درونی اين بود که اين عشق به خدا. دهم صدای او را درست تشخيص می

پره بسوی نور کشيده  شدم، همانگونه که شب من بسوی آن کشيده می. کرد ای روزافزون رشد می گونه به

خواست بيشتر او را خدمت کنم؛ با هر  داد و هر روز دلم می خدمت به خدا مرا به جلو سوق می. شود می

دانستم که مشغول انجام کاری هستم که  آوردم و می دست می ای در خدمت، شادی و آرامش بيشتری به تجربه

 و کشف ،ديگران ممکن است اين دعوت را بعد از مدتی اشتغال به خدمت درک کنند. ام برای آن آفريده شده

کند، آنچه دال بر  هر گاه خدا ما را برای خدمت خود انتخاب می. نمايند که نسبت به آن اشتياقی شديد دارند

خواند و هيچ  که براستی او است که ما را فرا میاز اين امر زافزونی است دعوت او است، يقين عميق و رو

  .تواند آن نجوای درونی را خاموش سازد چيز نمی

  

  شهادت بيرونی
اند که  اند و تصور کرده هنگام تالش برای تشخيص دعوت خدا، دچار گمراهی شده متأسفانه، عده زيادی به

های شخصی عميق با خدا اشاره  ايشان به تجربه. خدمت استدعوت درونی يگانه ضابطه برای ورود به 

توانيم از تاريخ  در اينجا نيز می. اند کنند که ايشان را متقاعد کرده که قطعًا از سوی خدا فرا خوانده شده می

  .ندا ناميده“ شهادت بيرونی”پدر کليسا آن را . را مشاهده کنيمُبعد از دعوت خدا دومين کليسا درسی بياموزيم و 

؛ به )٩ :١٧ارميا (“ تر است و بسيار مريض دل از همه چيز فريبنده”دهد که  مقدس بروشنی تعليم می کتاب

دهد که دعوت واقعی از  کالم خدا تعليم می. ای تدارک ديده تا احساسات دل ما را بسنجد همين دليل، خدا وسيله

در کتاب . کنيم ا در زندگی رسوالن مشاهده میاين امر ر. شود سوی خدا، همواره از جانب بدن مسيح تأئيد می

. بينيم که همراه با تمام کليسا، در دعا منتظرند که خدا ايشان را هدايت کند ، برنابا و پولس را می٢ :١٣اعمال 

جهت  برنابا و سولس را برای من جدا سازيد، به”: فرمودالقدس چنين  وقتی روزه گرفتند و دعا کردند، روح



القدس به کليسا تأئيد کرد که برنابا و پولس واقعًا از سوی  بدينسان، روح“ .ام  را بدان فرا خواندهکاری که ايشان

  .اند؛ فقط در اين شرايط بود که کليسا بر ايشان دست گذاشت و برای خدمت گسيل داشت خدا انتخاب شده

نخست آنکه ما بايد . اردمقدس، چند عامل بسيار مهم برای تشخيص دعوت خدا وجود د در اين متن از کتاب

کنيد، بايد عضو فعال  اگر دست خدا را بر وجود خود احساس می. از سوی بدن مسيح مورد تأئيد قرار گيريم

جماعت محلی خود گرديد و آنگاه دعوت خود را با شبان يا مشايخ در ميان بگذاريد و از ايشان بخواهيد با شما 

است که کليسا بايد اين مسؤوليت را خيلی جدی تلقی کرده، با آنانی که بديهی  ،دوم. در مورد تأئيدتان دعا کنند

خواهند خدمت کنند وقت صرف کند و از اين راه، احساس دعوت ايشان را بسنجد؛ برای اين منظور، بايد  می

در بدن مسيح خدماتی مناسب به ايشان بسپارند؛ به دنبال اين، بايد خصوصيات اخالقی شخص داوطلب 

در بعضی از موارد، رهبران کليسا ممکن .  و سنجيده شود که آيا خدمت او ثمربخش است يا نه،ودارزيابی ش

شايد به همين علت است که پولس به تيموتائوس . است پيش از خود فرد، مسح الهی را در او تشخيص دهند

مفهوم مهمی که ). نو، هزاره ١۴ :۴اول تيموتائوس (“ اعتنايی مکن به آن عطايی که در توست بی”: نويسد می

  . در دعوت الهی دو بخش وجود دارد که هر دو بايد تأمين شود اين است کهاز اين امر بايد درک کرد،

  

  شهادت شرايط
است، “ شهادت شرايط”کند و آن،  اما خدا از سر فيض خود، نشانه ديگری برای تأئيد دعوت خود عطا می

گاه، خدا فرصت يا نيازی را بر سر . دهد  راه ما قرار میهايی در زندگی واقعی که خدا بر سر يعنی فرصت

در زندگی خود من، نياز کليسا به خادم جوانان بود که خدا . دهد تا ما را بسوی خدمت جذب کند راه ما قرار می

  از ورود بهگاه نيز ممکن است نبودن فرصت، مانع شخص.  تا مرا وارد خدمت سازدمورد استفاده قرار داد

شناسم که هدايتی عميق برای خدمت دارند، اما نبودن فرصت برای انجام  بسياری را می. دخدمت گرد

در چنين شرايطی، چنين . تحصيالت الزم يا فراهم شدن جايی خالی در کليسايشان، مانع آنان شده است

رسمی طور خصوصی انجام دهند و شروع به انجام خدماتی غير کنم که تحصيالت را به اشخاص را تشويق می

شناسم که هيچ مقام رسمی در کليسايش نداشت؛ اما به ابتکار خود،  برادری را می. به اطرافيان خود نمايند

کار  وقتی رهبران ديدند که خدا چگونه او را به. شروع کرد به هدايت مردم بسوی مسيح و شاگرد ساختن آنان

  .برد، از او دعوت کردند تا جزو هيأت رهبران گردد می

  

گويد و اشتياقی عميق و درونی در ما پديد  خواند؟ ابتدا با ما سخن می  چگونه ما را به خدمت فرا میپس خدا

های خاصی برای خدمت ايجاد  آنگاه فرصت. دهد وسيله کليسا مورد تأئيد قرار می سپس آن را به. آورد می

شهادت ”و نيز به “ دت درونیشها”خواهيد صدای او را بشنويد؟ پس يقين حاصل کنيد که به  آيا می. کند می

  .دهيد گوش فرا می“ بيرونی



  


