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  تجهيز مقدسان
  دادنعطای : مهفتبخش 

  ته کشيش تـَت استيوآرتنوش
  

هر کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زيرا خدا بخشنده شادمان را ”

  ).، هزاره نو٧ :٩دوم قرنتيان (“ دارد دوست می

های روحانی ارزانی داشته است تا بازتابی باشند از  ای از عطاها و خدمت خدا به کليسايش طيف گسترده

 ١٢دهنده را طبق روميان  در اين مجموعه از مقاالت، عطاهای روحانی انگيزش. و خدمت او بر زمينحيات 

شود، نقش  ام اين بوده که عطاهايی که در اين فصل يافت می ای که ارائه داده نظريه. ايم بررسی کرده

. يابيم ش اين عطاها میدهنده خاصی در زندگی ما دارد و اکثر ما انگيزه خدمت خود را در حول و حو انگيزش

اين عطا غالبًا “ .اگر کمک به نيازمندان است، با سخاوت چنين کند”: فرمايد رسيم که می  می٨اکنون به آيه 

هنگام خواندن جمالت پيشين، وسوسه شده باشيد که احساس راحتی کنيد و  شايد به. شود عطای دادن ناميده می

اما ما ! ستيد، اما برای آنانی که اين عطا را دارند شگرگزار هستيدبگوييد که قطعًا از اين عطا برخوردار ني

خواهد  ، کالم خدا کماکان از ما میهمگی بايد به ياد داشته باشيم که حتی اگر از عطای دادن برخوردار نباشيم

ه خصوصيات لذا پيش از پرداختن ب. يک بدهيم و سخاوتمندانه به کليسا و برای نيازمندان هديه تقديم کنيم که ده

شود، مرور  دستی که به همه ما مربوط می مقدس را در خصوص دادن و گشاده اين عطا، الزم است تعليم کتاب

  .کنيم

  

  مقدس در خصوص دادن ديدگاه کتاب
مقدس تعليم  کتاب. نحوه هديه دادن ما برای کار مسيح آشکارکننده جايگاهی است که او در زندگی ما دارد

دهد و  سليمان خطرات پول را تذکر می. راحتی جای خدا را در زندگی ما اشغال کند اند بهتو دهد که پول می می

“ شود اينها را فراهم کرد گردد، اما بدون پول نمی آورد و شراب باعث خوشی می جشن، شادی می”: فرمايد می

سی قدرت پول را چه ساده است که پول را خدای خود بسازيم؛ خداوند عي). ، ترجمه تفسيری١٩ :١٠جامعه (

هيچ غالمی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زيرا يا از يکی نفرت خواهد داشت و به ”: تأييد کرده، فرمود

توانيد هم بنده  نمی. ديگری ِمهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرده يکی خواهد بود و ديگری را خوار خواهد شمرد

سازد   پولس با در نظر گرفتن اين حقايق، خاطر نشان می).، هزاره نو١٣ :١۶لوقا (“ خدا باشيد، هم بنده پول

نخست خويشتن را به خداوند ”که آنچه سبب شد اهالی مقدونيه چنين سخاوتمندانه هديه بدهند اين بود که ايشان 
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نحوه عملکرد ما با اموالمان، شهادت ). ۵ :٨دوم قرنتيان (“ تقديم داشتند، و سپس به ما نيز، بر طبق اراده خدا

  .دهد بر اينکه خداوند ما کيست می

 ،برای دادن. عالوه، هديه دادن شما به کليسای مسيح، آشکارکننده وضعيت دل شما در برابر خدا است به

دهند تا گناهانشان آمرزيده شود و بر اين تصورند  ها هديه می بعضی. های نادرست بسياری وجود دارد انگيزه

دهند با اين تصور که خدا  ای ديگر هديه می پاره.  را نزد خدا جبران کنندتوانند گناهانشان که با هديه دادن می

شناسم که هديه  ای را می عده. شود انداز کنيد، بيشتر عايدتان می مانند بانکی است که هرچقدر بيشتر در آن پس

است که با دلی شادمان سازد که انتظار خدا اين  کالم خدا ما را آگاه می. دهند تا در نظر مردم مقبوليت بيابند می

زيرا خدا بخشنده ”های او هديه بدهيم و تصديق کنيم که هر چه داريم، متعلق به او است؛  و در پاسخ به رحمت

خواهد طوری بدهيم که بيانگر ايمان و اعتماد ما به او  خدا می). ٧ :٩دوم قرنتيان (“ دارد شادمان را دوست می

من، همه نيازهای شما را بر حسب دولت پرجالل خود در مسيْح عيسی و خدای ”: برای رفع نيازهايمان باشد

. باشد يک درآمدمان به خداوند می بهترين راه برای انجام اين امر، دادن ده). ١٩ :۴فيليپيان (“ رفع خواهد کرد

باشد  يک می هخواند تا او را بيازماييم، در زمينه دادن د مقدس که خدا ما را فرا می در واقع، تنها جايی در کتاب

ای شويم برای تأمين نيازهای ديگران و پيشبرد کار مسيح  همچنين بايد طوری بدهيم که وسيله). ١٠ :٣مالکی (

تا غنای شما در حال حاضر، کمبود آنان را برطرف کند، و روزی نيز غنای ”: فرمايد پولس می. در اين دنيا

  ).١۴ :٨دوم قرنتيان (“ آنها کمبود شما را برطرف خواهد کرد

  

  خصوصيات صاحب عطای دادن
. دستی در راه خداوند، روشن ساخته باشم مقدس را در مورد وظيفه ما برای گشاده اميدوارم موضع کتاب

. متی اين عطا را داشت. پردازيم که از عطای بخشش و دادن برخوردار است اکنون به خصوصيات کسی می

طبق انجيل متی، کسی که از عطای بخشش و دادن . ُبرد ار میک پس ببينيم او چگونه آن را در زندگی خود به

  :باشد برخوردار است، دارای خصوصيات زير می

تواند تشخيص دهد که چگونه با دانايی   کسی که از عطای دادن برخوردار است، اغلب می-١

نگاران بر  ير انجيلمتی بيش از سا. دست آورد گذاری کند تا پول بيشتری برای دادن به کار خداوند به سرمايه

بلکه گنج خود را در آسمان ... بر زمين گنج ميندوزيد”: نويسد او می. کاربرد عاقالنه از پول سخن گفته است

او همچنين تأکيد زيادی کرده است بر پاسخگويی ما به خدا برای منابعی که در ). ٢٠ -١٩ :۶متی (“ بيندوزيد

های عطای دادن، قابليت زياد کردن سرمايه  لذا يکی از نشانه. )٣٠ -١۴ :٢۵متی (اختيار ما قرار داده است 

  .برای کار مسيح است

پس ”: فرمايد متی می.  چنين شخصی اغلب دوست دارد در خفا هديه بدهد و کسی متوجه اين امر نشود-٢

). ۴ -١ :۶متی (“ کند، آگاه نشود ، چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می...دهی که صدقه می هنگامی

طور خصوصی از من  او به. خواست مبلغ هنگفتی به کليسا بدهد اخيرًا با مرد ثروتمندی مالقات کردم که می
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خواهد توجه کسی  برای من روشن بود که او از عطای دادن برخوردار است و نمی. پرسيد که چه مقدار بدهد

  .اش جلب کند را به خود يا به هديه

 از دادن، وانگيزه ا. خواهد تا هديه بدهد کند که اين خداوند است که از او می او اغلب قويًا احساس می -٣

دهيم، بايد آگاه باشيم که به خداوند  فرمايد که هر گاه صدقه می متی می. خشنود ساختن خداوند است، نه انسان

ن واقعيت که خدا چه زيبا است مشاهده اي). ٣۵ :٢۵متی (“ زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد”: دهيم می

پيشنهاد . انگيزد تا به کسی کمک مالی کند و به اين ترتيب، باعث برکت و تشويق او گردد شخص را بر می

. من اين است که تا حد امکان مستقيمًا به نيازمندان کمک نکنيد، بلکه آن را از طريق کليسا به دست او برسانيد

گردد که شخص نيازمند خود را مديون يک فرد  و نيز باعث میشود که خدا جالل يابد، نه انسان؛  اين سبب می

  .نداند، بلکه مديون بدن مسيح

متی اين ارزيابی را . تواند وفاداری و دانايی ساير ايمانداران را در اداره پولشان ارزيابی کند  او می-۴

متی (دهد  ند، نشان میا دهد که حماقت آنانی را که از پولشان به شکل بدی استفاده کرده زمانی انجام می

معموًال نخواهد درستی اداره کند،  دهد که اگر کسی نتواند پول خود را به عيسی نيز تعليم می). ٣۴ -٣٣ :٢١

های  لذا روشن است که پيش از آنکه بتوانيم مسؤوليت. درستی اداره نمايد توانست حقايق روحانی را نيز به

  .در خصوص آنچه که به ما ارزانی داشته، وفادار باشيمبيشتری از خدا انتظار داشته باشيم، بايد 

. ای داشته باشند تا بتوانند بيشتر به کار خدا کمک مالی کنند  چنين اشخاصی اغلب شادند که زندگی ساده-۵

) نام ديگر متی(الوی ”: نويسد لوقا در اين مورد چنين می! متی همه چيز را رها کرد تا عيسی را پيروی کند

شناختم که با اختراع  مردی را می). ٢٨ :۵لوقا (“ همه چيز را ترک گفت و از پی عيسی روان شدبر خاسته، 

او سوار . ها کاربرد داشت، ميليونر شد، اما عده کمی از اين موضوع خبر داشتند ای که در زيردريايی وسيله

پوشيد؛ شادی او اين بود  هايی عادی می کرد و لباس ای معمولی زندگی می شد و در خانه خودرويی قديمی می

  .های مربوط به آموزش مسيحی و امور بشارتی کمک مالی کند که به طرح

متی توجه . گيرند ای را تشخيص دهد که ديگران ناديده می  او قابليتی خدادادی دارد تا نيازهای مالی-۶

لی افراد به والدينشان شديدی به نيازهای ديگران داشت، و به همين سبب، فريسيانی را که نسبت به کمک ما

شناسيد که چنين عطايی دارد، او همان کسی خواهد بود که  اگر کسی را می. نمايد توجه بودند محکوم می بی

او همان کسی خواهد بود که به ياد بدن مسيح . دهد نسبت به پرداخت حقوق مکفی به شبان توجه نشان می

  .يدگی کندزنان و يتيمان رس خواهد آورد که به نيازهای بيوه

روشن نيست که آيا متی خودش . او دوست دارد راههايی را بيابد تا ديگران را تشويق به دادن بکند -٧

سالها پيش، دکتر ويليام . ام باشند ديده چنين خصوصيتی داشت يا نه، اما آن را در کسانی که مشتاق دادن می

در اين جلسه کسانی .  زمينی برای کليسايی جديدای داشت در مورد خريد ميلر با چند تن از مشايخ کليسا جلسه

دکتر ميلر دست به جيب کرد و هر چه پول داشت روی ميز . خاطر کمبود پول، دچار ترديد بودند بودند که به
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بسياری ديگر از الگوی او پيروی کردند و “ .ای برای اين کليسای جديد داريم حاال سرمايه”: گذاشت و گفت

  .دهند آنانی که از اين عطا برخوردارند، ديگران را به دادن انگيزش می. آن زمين خريداری شد

گذارند، زيرا وقتی هديه  خدا را شکر برای کسانی که از طريق دادن، محبت مسيح را به نمايش می

دوم (“ فقير شد تا شما در نتيجه فقر او دولتمند شويد”سازند که ثروتمند بود، اما  دهند، کسی را منعکس می می

  ).٩ :٨رنتيان ق

  

  

  اعالنات
  

  “تعليم”سايت مؤسسه 
خوشوقت است به آگاهی خوانندگان برساند که سايت جديد اين مؤسسه اکنون داير است و “ تعليم”مؤسسه 

  :ستدر اين سايت، بخشهای زير موجود ا. باشد  میcom.talimministries.wwwنشانی آن 

  “شبان”های مجله   کليه شماره●

  هايی که شبان تت استيوآرت نوشته است  کليه کتابچه●

  منظور کمک به خادمين برای تهيه موعظه  رئوس مطالب موعظه به●

  ای های ماهواره  بسياری از تعاليم شبان تت در برنامه●

  صورت صوتی  چندين موعظه شبان تت به●

  .ی کليسا و مطالب مختلف ديگرهای تاريخ اعتقادنامه: بزودی ●

  

  تثليث به زبان ساده
برای دريافت ). دی کاست و سی(صورت صوتی  تعليم آرمان رشدی در خصوص تثليث به زبان ساده، به

  .armanroshdi@aol.com: آن با اين نشانی ايميل تماس بگيريد
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!رنج خدمت  

 پيامی از زندگی يوسف و مريم
  

  نميشل آقاماليابه قلم 
  

امسال، هنگامی که پيغامی برای . شتن مقاله برای اين شماره از شبان، با يک تير دو نشان زدن بودنو

کردم، رويدادهای اياِم تولد عيسی مسيح، واکنشهای يوسف و مريم، ترس و تب و تابشان، کريسمس تهيه می

. آرد که سوار هواپيما شدم میاين کشف، نخستين باری را به يادم . بيمها و اميدهايشان را از منظری نو ديدم

ديدم  میهواپيما که برخاست، از شيشه کوچک توپولوف، شهر بزرگ تهران را . صندلی من کنار پنجره بود

رويشهای هندسِی ) شايد اخوان ثالث(که  ساختمانهای بلندش با بامهای ناهمگونشان، همان به قول شاعری 

و اتوبانها همچون خطوطی به هم پيوسته، مانند رگهای بدن يا شدند  میتر سپهرساِی سيمان، هـــر دم کـوچک

تهرانی که در آن متولد شده و بيش از دو دهه جز برای . آمدندريسمانی بر زمين افتاده و پيچاپيچ، به نظر می

تهران در يک نگاه از باال، چيز . کرد میجلوه » متفاوت«چند هفته از آن خارج نشده بودم، اکنون تهرانی بس 

ها و طول اتوبانهايش نمايی ديگر پيوستگی راههايش و گسترش خانه! عظمتی ديگر داشت! ديگری بود

ديری ! اين کشف تازه را مرهوِن توپولف بودم که ديدی تازه به من داد از جايی که سالها زيسته بودم! داشت

ِن معلِق روياگوِن ابرها چــيزی وزنگذشت که هواپيما از ابرها نيز فرا گذشت، و حال که در زير، جز توده بی

  ! سر خود را بر صندلی تکيه دادم و تا زمان نهار چرتی بر فراز ابرها زدم.آمدبه چشم نمی

حال قصد آن دارم که در کناِر تأملی بر رويدادهای تولد . گفتم اين مقاله با يک تير دو نشان زدن است

  .ای کنمتوانند داشت اشارهن میمسيح، به درسهايی نيز که اين رويدادها برای خادما

  

  مريم
فرشته نزد او رفت و ”: و ظاهر شد، ترس وجودش را فراگرفتخوانيم که وقتی فرشته بر ا میدرباره مريم 

  ...پريشان شدمريم “ »توست خداوند با. سالم بر تو، ای که بسيار مورد لطفی«: گفت

شايد . را نداشتشنيدن صدای خدا ، به بيانی انتظار مالقات با فرشتهترس مريم به چه سبب بود؟ او انتظاِر 

شنيد و  میهنگامی که داستانهای عهدعتيق را .  چنين مالقاتی باشددر خوردانست که  میخود را کمتر از آن 

گفت که ابراهيم و موسی و ايليا و  میيافت، البد نزد خود  میاز کارهای شگرف مردان و زنان خدا اطالع 
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ترين روياهايـش، شايد هيچگاه، حتـــی در نامحتمل. انسانی از سنخ ديگر بوده انداليشع و ديگران، 

ای به مراتب سنگين  توانست تصور روزی را بکند که خدا با او نيز، به همان شيوه، سخن گويد و وظيفه مین

 اين نبود که مريم اما مسأله. تر و مهمتر به او سپارد و در ثمره رحم او، وعده ديرينه خدا، صورت حقيقت يابد

درباره خود چه تصوری داشت، مسأله اين بود که خدا او را برای به انجام رساندن اين وظيفه برگزيده و 

راهی که خدا در پيش گرفته است، لحظه به لحظه باريک و باريک تر «: گويدسی اس لوئيس می. خوانده بود

رسد، حال همه چيز به دخترکی يهودی  مین ای کوچک، به کوچکی سر سوزشــود تا آن که به نقطه می

  ١».بستگی دارد

داد،  میشايد اگر همين اتفاق در معبد رخ . انتظار شنيدن صدای خدا را در منزل خود نداشتشايد هم مريم 

  .کرد میکمتر او را هراسان 

سی را بخواند و کمتر پيش آمده که خدا ک. آنچه بر مريم گذشت، بر بسياری ديگر نيز در تاريخ کليسا گذشته

گاه همگام با شنيدِن دعوت » !گيرددانستم که خدا تصميم اشتباه نمی میچه خوب، «: او با غرور تمام بگويد

گاه ابری از ابهام و ترديد و ترس، بويژه . دهدالهی، نوعی احساس عجز و ناتوانی و نابسندگی به ما دست می

اما مساله اين است که ما مسيح را . افکندمت ما سايه میشويم، بر خديار و ياور میزمانی که تنها و بی

  !او ما را برگزيدبرنگزيديم، 

درس ديگر؛ چه بسا خادمان خداوند نيز گاه صدای خدا را نشنوند، چون انتظار دارند که او در مکانی 

 عضو گاه تلفن ديرهنگاِم يک. خاص، تحت شرايطی خاص، يا از زباِن افرادی خاص با ايشان سخن گويد

. تواند همان صدای خدا باشدای از يک فيلم، گاه احساسی خاص، ديدِن نيــازی خاص، میکليسا، گاه صحنه

من بهر تو چنين کردم، تو بهر ”پرسيد  میمگر کنت زينزندورف نبود که با ديدِن تصوير مسيح مصلوب که 

به گمان من، يکی از بهترين راهها ! زندگی خود را به مسيح سپرد و منشاء خدمات بسيار شد“ من چه کردی؟

برد که خدا در تندباد و زلزله ايليا گمان می. برای شنيدن صدای خدا اين است که راه شنيدن آن را محدود نکنيم

گيريم و  میگاه فرمولهايی به کار . و آتش با او سخن خواهد گفت، اما خدا به آوازی ماليم با او به سخن در آمد

شنويم اندازيم، اما آنچه می میافروزيم و توفانی در درون به راه  میيم، آتشی در دل دهبه خود رياضت می

  .پژواِک فغان و غوغای درون خودمان است

  دل ندانم کيست، در اندرون من خسته”

  )حافظ(“ !که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
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  يوسف
ای از چند آميزه. ديد میا در برابر دری بسته خود ر. يوسف نيز، کمتر از مريم دچار ترس و تشويش نبود

خورد که تومار عشقش را در  میاز سويی، بوی خيانتی به مشامش . احساس در او توفانی به راه انداخته بود

گذاشت که کوس رسوايی مريم را در کوی و برزن به صدا از سويی، همان عشِق ناکام مانده نمی. پيچيدهم می

. شد، آن هم در آن روزگار؟ آرام و قرار از او رفته بوداش چه میغيرت و مردانگیاما تکليِف . در آرد

سر و رسيد که مريم را بی نمیعقلشخسته بود، وارفته بود، راه حلی جز اين به . شرری به جانش افتاده بود

  ...اما. صدا و هياهو واگذارد و نامزدی را پس بخواند

ای يوسف، پسر «:  بر او ظاهر شد و گفتدر خوابفرشته خداوند همان زمان که اين تصميم را گرفت، 

  )٢٠: ١متی (» ... خود مريم مترسگرفتن زنداوود، از 

هنگامی که . يوسف راه حل را زمانی يافت که به خواب رفت: نخست. انددر اين آيه، دو نکته شايسته تأمل

اگر .  او ايستاد و دانست که يهوه خداوند است.اندکی آرام گرفت، و از جوش و جال افتاد، صدای خدا را شنيد

 !شنيداتومبيل خود را با سرعت برانيم، هم مناظر اطراف را آشفته و تار خواهيم ديد و هم صدايی نخواهيم 

ديد، انسانها را از  میمانند آن نابينايی خواهيم شد که در مرحله نخست شفايش، چون چشمانش هنوز تار 

أسفانه غالبًا خادمان نيز از فرط دوندگی و مشغوليت ديگر وقتی برای شنيدن مت! داددرخت تشخيص نمی

رفته ديدشان تار شود و انسانها را نيز مانند  شود که رفتهيابند و آن همه شتابشان سبب می میصدای خدا ن

ای از د هفتهآيا پيش نيامده که يکی از اعضای کليسا، چن. بياييد اندکی در اينجا درنگ کنيم! درختان ببينند

جلسات غائب باشد و اين غيبت بيش از نگرانی، خشم در ما بر انگيزد، خشم از اينکه فالنی با غيبت خود، 

هايم روحيه ديگران را هم خراب کرده، الگوی بدی برای جوانترها شده، من اين همه برای تهيه موعظه

بينيم يا اين شخص را آيا درخت می! کشــــم، آخـرسر بايد برای نيمکتهای خالی موعظه کنمزحمت می

آميز، خشم ای و تعارفبينيم، پس از يکی دو سخن کليشهو هنگامی که سرانجام طرف را در کليسا می! انسان؟

مان، خالی بودن کليسا  دانيد چرا؟ چون ساعتها شتاب و دوندگیمی! کنيمو ناراحتی خود را بر سرش خالی می

آن آوای ماليم، در غريِو . ايمحل نرسيدهتی، از درگيری و دوندگی به راه است، به عبار نکردهرا چاره

بياييد ما نيز بر خالف جرياِن دنيای آشفته و . يوسف خوابيد، آرام گرفت. مان محو شده استوقفههاِی بی فعاليت

اريم و با صدای شتابنده و شتابکار خود، اندکی در حضور پدر آرام گيريم؛ مانند کودکی سر بر سينه پدر بگذ

  !حل را شايد بيابيموقتی بر خاستيم، راه. الالئِی قلبش به خواب رويم

اش اين است که در واقع، پيام خدا از طريق فرشته). ٢٠: ١( زن خود مريم مترس گرفتناز نکته دوم، 

گمان، در کالم بی. قصد ندارد زندگی يوسف، عشق و عاليق و آينده و دلبستگيها و همه چيزش را از او بگيرد

اما . خدا، در موارد متعددی به انکار نفس، مقدم داشتن ملکوت خدا، حمل صليب و جز اينها اشاره شده است

ای را پيشگِی بيمارگونهگاه اين مفاهيم، سخت مورد سوءتعبير واقع شده و بيشتر مفهوم خودآزاری و رياضت

يوسف در همان حال که وارد نقشه خدا شده . توان يافتنمیمقدس برای آنها  اند که الاقل توجيهی در کتابيافته
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گاه خادمان خدا، بر اثر . بايست بپردازد، از نعمت ازدواج و همسر و خانواده محروم نشدمیبهايی بود و 

ام بارها ديده. دارندکنند و روا نمی میشده، هر گونه لذت و آسايشی را بر خود حرام  های تلقين همين کژفهمی

دمان خدا از ترس سخن مردم يا اشکاِل روحانِی موضوع، از رفتن به تعطيالت و از استراحت چشم که خا

  :گويددر اين باره می ) NT Wrightرايت . تی. ِان(اسقف تامس رايت . اندپوشيده

ای با رنگ و لعاِب مذهبی شده است، و برای ترغيب خواستهای مختلف به کار استعاره» قربانی«واژه ”
شود تا به جنگهايی تن در دهند که خواسته بزرگترهاست؛ از به کمک آن از جوانان خواسته می: ه استرفت

شود تا شوهر و فرزندانشان کنند؛ از خادمان مسيحی خــواسته می» فدای«شود تا خود را زنان خواسته می
خواهند ــ چون اعضای کليسا نمیکنند ــ يعنی با حقوقی بسيار کم که احمقانه است سر کنند » قربانی«خود را 

کوته آنکه، مفهوِم قربانی واقعی برای ما گواردنی نيست، و . ای از ايشان به عمل آرندبينانهحمايت مالـی واقع
  “٢.کنيماز قربانيهای استعاری نيز سوءاستفاده می

 مردم درباره همسر گاه. شودها ناشی می شايد فلسفه پرداخت حقوق نامکفی به خادمان، از همين کژفهمی

! پوشد، اين هم شد زِن کشيش رسد، چه لباسهای شيکی می میگويند که فالنی چقدر به سر و وضعش شبان می

کند و ای باشد که لباسهای از مد افتاده به تن انگار زن کشيش به جرم اينکه همسر شبان است، بايد اعجوزه

  !همواره در سختی و تنگنا و حسرت روزگار بگذارنند

 سبب از حقـــوق مشروعشان خادمان خدا هم حق برخورداری از نعمتهای مادی را دارند و نه خود بايد بی

-البته، مسأله خادمانی که از سوی ديگر بام می. جهت عرصه را بر آنان تنگ سازدچشم پوشند و نه کليسا بی

  .کاری هستند، داستان ديگری استافتند و دچار افراط

  

  يوسف و مريم
خواهيم اندکی نيز به چالشهای زندگی مشترکشان ال که به چالشهای فردِی يوسف و مريم پرداختيم، میح

 آنان از اين نقشه، سبب نشد که از آن پس در پيرویقرار گرفتِن يوسف و مريم در نقشه خدا و . نگاه کنيم

شق آسان نمود اول ولی افتاد ع. ی زرين، تا واپسين دِم در بهروزی و کامرانی و کامروائی زندگی کنندکاخ

- گذراندند، به جای کوچکتر شدن به مـــرور بزرگتـر میدشواريها و نامردايهايی که آنان از سر می! مشکلها

 که در آنجا بروز کرد، قتل عام نوزادان اتفاق افتاد و دشورايهايیلحم و پس از مسافرِت دشوار به بيت! شدند

  !سپس جالی وطن و گريختن به مصر

پس از مرگ هيروديس، فرشته ”:  نويد پايان رنج و عسرت را داشتسرانجام روزی رسيد که ظاهرًا

برخيز کودک و مادرش را برگير و به سرزمين اسرائيل باز «: خداوند در مصر به خواب يوسف آمد و گفت

  ).١٩: ٢متی  (»“اندگرد، زيرا آنان که قصد جان کودک را داشتند، مرده
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اما چون شنيد آرِخالئوس به جای  ”:خوانيممی. د که شادِی يوسف و مريم به اندوه بدل شداما ديری نپايي

راند، ترسيد به آنجا برود و چون در خواب هشدار يافت، رو به سوی پدرش هيروديس در يهوديه حکم می

  ).٢٢: ٢متی  (“نواحی جليل نهاد

  :کندن نقل میجان ارتبرگ، نويسنده نامدار مسيحی، داستان جالبی را چني

استفان آمبروز کتابی پرفروش به نام شجاعت بی پروا نوشته است که شرح مأموريت لوئيس و کالرک ”
ناپذير مانند گرسنگی، خستگی، فرار، تهديد دشمنان، بيماری  پس از دو سال مبارزه با مشکالت چيرگی. است

تمام اطالعات قبلی آنها حاکی از . بودندو مرگ، گروه عمليات سرانجام به سرچشمه رودخانه ميسوری رسيده 
اين امر بود که وقتی به اين نقطه برسند، نيم روز ديگر هم بايد طی طريق کنند و سپس به آبهای رودخانه 

گروه، خود را . کلمبيا خواهند رسيد و از آنجا يکراست بی هيچ دردسری به جانب اقيانوس آرام خواهند رفت
  .کردند قسمت سخت راه را پشت سر گذاشته بودند و يا الاقل اين طور فکر می. ديد در چند قدمی قهرمانی می

. مريِوِدر لوئيس بقيه گروه را به جا گذاشت تا برای ديدن آن سو، از صخره های کنار رودخانه باال برود”
ش، به جای وی  به اميد ديدن آبهايی بود که آنها را به سمت اقيانوس آرام هدايت کند، ولی بر خالف انتظار

او اولين آمريکايی غير سرخپوستی بود که ! ای اندک پوشيده از گل و الی، چشمش به کوههای راکی افتاد دره
  .ديد اين منظره را می

ايد ناگهان متوجه شويد که تازه  کنيد بزرگترين مشکالت خود را پشت سر گذاشته اگر در حالی که فکر می”
  “٣د؟ کرتان است، چه خواهيد اول گرفتاری

پسر ددمنش جانشيِن پدر دژخيمش . حال وضع بدتر شده بود. اتفاقی که برای يوسف و مريم افتاد چنين بود

ناکامی . شايد درباره کل اين ماجرا به ترديد افتاده بودند. گويا مشکالت يوسف و مريم تمامی نداشت. شده بود

، پرده از حقيقتی ٢با اين حال، در پايان فصل . تر بودو کاميابی توأمان بودند، اما گويا غالبًا کفه ناکامی سنگين

کالم انبياء به بدين ترتيب، «: کندشود که کل اين معادالت و داوريهای نوميدانه را دگرگون میبرداشته می

  ).٢٣: ٢متی (» خوانده خواهد شد» ناصری«حقيقت پيوست که گفته بودند، 

 مسيح او و خادمانش، در اينجا يوسف و مريم، به پايان  با پيروزی خدا و٢چه شد؟ بدين ترتيب، فصل 

هايی که احساس فرسا، آن همه ترديدها، لحظهربا و طاقتآن همه دشواريها، آن همه سختيهاِی تاب. رسدمی

آمد حاصلی مگر اندوه و رنج و ادبار شد خدا خاموش و از صحنه غائب است، روزهايی که به نظر می می

منظره اتوبانهای تهران از . های به هم پيوسته نقشه خدا بودندشکار شد، که همگی رشتهندارند، سرانجام آ

  ! پنجره هواپيما

منطق و ظالمانه، نقشه خود را با اقتدار تمام به پيش خدا در تمامی اين رويدادهای به ظاهر ناپيوسته و بی

  . برد و هماره عمانوئيل ــ خدا با ما ــ بود می
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. شايد امروز، گاه افسردگی و دلزدگی و ترديد گريبانمان را بفشارد.  نيز جز اين نيستبرای خادمان خدا

يم و به چاهی يای در آشايد از چاله. کنيم گره بر باد زدن و آب در هاون کوفتن استشايد بينديشيم که آنچه می

، اما يک روز آشکار خواهد شد ای از ترديد و ابهام بر خدمت و هويت و حياتمان سايه افکندشايد سايه. بيفتيم

که هر سختی و مرارتی که برای بنای ملکوت خدا متحمل شديم، هر کار بزرگ و کوچکی که کرديم، حتی 

خدای ما، خدای تاريخ، خدای هستی . ای، بيهوده نبوده و به هدر نرفته استدادِن ليوانی آب سرد به دست تشنه

گويد که شاعری به نام جان دان، در شگفت از تجسِم خدا، می. ستو زمان، خدای ارزشهای پايدار و ماندگار ا

-اين حقيقت را از سوی ديگرش نيز می. فّر و عظمت ايزدی در رحم مريم، در آن مکان کوچک، جای گرفت

اهميت ما نيز عظمتی بر مقدار و بیخدا از کارها و خدماِت به ظاهر کوچک و بی: توان چنين عنوان کرد

  .آمين! و مسير تاريخ را تغيير دهدآورد که دنيا 
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  های مسيحيت آشنايی با فرقه
  

  کليساهای باپتيست: مپنجبخش 

  آرمان ُرشدی: تحقيق و نگارش
  

  مقدمه
  هدف

در چهار شماره نخست اين مجموعه، به بررسی عقايد و آيينهای کليساهای کاتوليک و لوتری و پرزبيتری 

دقت توجه داشته باشند که  مند به اين است که خوانندگان عالقههدف ما از نگارش اين مجموعه، . پرداختيم

های متفاوت درک و تفسير  مقدس و اصول اعتقادی را به گونه های مختلف مسيحی در طول تاريخ، کتاب فرقه

؛ سپس با درک اين موضوع، بتوانند به ارزشهای فرقه خود بيشتر پی ببرند؛ اما در ضمن، بدانند که اند کرده

و برداشت فرقه خودشان، يگانه تفسير نيست و متفکرين در طول تاريخ و نيز امروزه، امور را به تفسير 

اند؛ و وقتی به چنين درکی رسيدند، بتوانند بيشتر اهل مدارا باشند و خود را يگانه  های متفاوت درک کرده شيوه

  .ابل داشته باشندها نيز احترام و درک متق مسيحی برحق نينگارند و برای عقايد ساير فرقه

  

  پروتستان“ چتر”
د که ـَمان در مقابل وحدت و يکپارچگی کليساهای کاتوليک در سراسر جهان، مذهب پروتستان به چتری می

توان آن را به طيفی تشبيه کرد که در يک سر  يا می.  خود جای داده استدرهای بس متفاوت را  عقايد و شيوه

، و در سر )کليساهای لوتری و انگليکن(کليسای کاتوليک وجود دارد آن، کليساهايی نه چندان متفاوت با 

ای يا غير  الفرقه ديگرش، کليساهايی که به هيچ عقيده و شيوه سنتی پايبند نيستند و خود را مسيحيان آزاد يا بين

 يک سر ما در اين مجموعه، از! آورند و هيچيک به ديگری شباهتی ندارد  حساب می ای يا کريزماتيک به فرقه

 را )Presbytery(و کمی جلوتر که آمديم، احوال کليسای پرزبيتری ) کليسای لوتری(طيف شروع کرديم 

پرداختيم که  می) Anglican(بهتر آن بود که در اين شماره، به بحث در باره کليسای انگليکن . بررسی کرديم

 که کليساهای باپتيست در ميان ايرانيان اما از آنجا. در ميان مسيحيان ايران، به کليسای اسقفی شهرت دارد

خارج از کشور بيشتر شناخته شده است، ترجيح داديم روال و ترتيب تاريخی را بر هم بزنيم، و در باره اين 

  .سخن بگوييم) باپتيست(فرقه 
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  ايرانيان مسيحی
ق مشاهدات شخصی اما پيش از آغاز بحث در باره کليساهای باپتيست، الزم است اين نکته ذکر شود که طب

نگارنده، بسياری از مسيحيان ايرانی، خاصه در اروپا و نيز در آمريکا، وابسته به کليساهای آزاد هستند و 

های گروهی و گفتگوهای  در طی بحث. های اصلی مذهب پروتستان ندارند ها و شاخه  فرقهزشناخت درستی ا

ه اين افراد بر اين باورند که تمام پروتستانهای شخصی نگارنده با اعضای اين کليساها، مشاهده شده است ک

 را تعميد  يا خردساالنشنوند که بسياری از پروتستانها نوزادان باشند، و مثًال وقتی می جهان مانند خودشان می

های اصلی و سنتی  به همين دليل است که ما نخست به بحث در باره همين شاخه. کنند دهند، تعجب می می

پردازيم و در آخر، به سِر ديگر طيف خواهيم رسيد و در باره کليساهای پنطيکاستی و  یمذهب پروتستان م

  .کليساهای کريزماتيک و کليساهای آزاد بحث خواهيم کرد

است با “ چتر”الزم است دائمًا اين نکته مد نظر باشد که مذهب پروتستان يک ها،  در تمام اين بحثاما 

يکی مرجعيت :  مشترک افراد زير اين چتر دو عقيده بسيار مهم است وجه. زير آن متفاوت و متعددافراد

اما جدا از اين دو وجه مشترک، . واسطه ايمان به مسيح شمردگی تنها به مقدس و ديگری عادل مطلق کتاب

تواند به پروتستانی ديگر  اختالفات چشمگيری در فروع ميان آنان وجود دارد، طوری که يک پروتستان می

  “!اگر تو پروتستانی، پس من چه هستم؟”: يا“ !ر من پروتستانم، پس تو چه هستی؟اگ”: بگويد

  

  عقايد کليسای باپتيست
باشد، اما نکته  های مذهب پروتستان در جهان می ترين فرقه کليسای باپتيست با اينکه يکی از قوی

داند اساس و منشأ اين فرقه کجا است و بنيانگذار آن  درستی نمی وهشگری بهانگيز اين است که هيچ پژ حيرت

  !کيست

يعنی کليساهای لوتری، انگليکن، پرزبيتری، و (های اصلی مذهب پروتستان  ها و شاخه در ميان فرقه

 مورد  مطلقًا يا خردساالن نزد آنهاکليسای باپتيست اين بوده که تعميد نوزاداناصلی وجه مشخصه ، )متوديست

هنگام رسيدن به بلوغ فکری و نيل به ايمانی شخصی به مسيح، غسل تعميد  بهبايد پذيرش نيست و شخص 

کليساهای باپتيست به روش . يعنی تعميديون ناميدند“ باپتيست”به همين دليل است که ايشان را . بگيرد

بلوغ فکری وجود ندارد؛ لذا اما بايد توجه داشت که سن خاصی برای اين . دهند ور شدن تعميد می غوطه

 اين اعتقاد کليسای .رسيده باشدتواند در سنين نوجوانی نيز تعميد بگيرد، بدون اينکه به سن قانونی  شخص می

باپتيست در مورد تعميد بزرگساالن بعدها از سوی کليساهای پنطيکاستی و بسياری از کليساهای آزاد مورد 

  .پذيرش واقع شد

در آغاز، گروههای مختلف .  به شکوفايی خود رسيد در انگلستانل قرن هفدهمنهضت باپتيست در اواي

گزيدگی  وابسته به اين نهضت، پيرو نظريه آرمينيوس هلندی بودند که نگرش کالون را در خصوص پيش

 پای  در انتخاب نجات يا هالکتکرد و بر آزادی اراده انسان دوگانه برای نجات و محکوميت را رد می
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در مورد کالون و عقايد ( ديدگاههای کالوينيزم را پذيرفتند ه گروههای باپتيست اما بعدًا هم.ورزيد می

  ). به بخش چهارم اين مجموعه در شماره پيشين اين مجله رجوع کنيدکالوينيستی

  

  روش اداره کليسا
 در نقطه مقابل اين امر. ها بر جدايی کامل جماعت ايمانداران از دولت بود از همان آغاز، تأکيد باپتيست

ها معتقد به کليساهای محلی و  باپتيست. نظرات کليسای انگليکن قرار داشت که کليسای دولتی انگلستان بود

ايشان بر اين باور بودند که هر کليسای محلی متشکل از ايماندارانی است که در تفسير . منفرد بودند

. اعت محلی آزاد است تا شبان خود را انتخاب کند هر جم.مقدس و اداره امور داخلی مستقل و آزاد است کتاب

  .اين روش هنوز نيز در کليساهای باپتيست مورد اجرا است

هيچ کليسای محلی بر کليسای . ها در کليسای باپتيست تحت اختيار اعضای کليسای محلی است گيری تصميم

اما کليساهای محلی باپتيست . رددگ لذا تصميمات در جلسه اعضا اتخاذ می. محلی ديگر برتری و اقتدار ندارد

های   در اياالت متحده، اتحاديه.دهند برای تقويت يکديگر تشکيل می“ هايی انجمن”يا “ اتحاديه”در هر کشوری 

طبق آمار، در سال . باشد می“ ن باپتيست کانـِْونـْشنساؤِدْر”مختلف باپتيست وجود دارد که بزرگترين آنها 

  . ميليون مسيحی باپتيست وجود داشته است٣٣ از ، در اياالت متحده، بيش١٩٩٧

، يا به کليساهای محلی اشاره دارد، يا به کليسای جهانی که متشکل از تمامی ها از ديدگاه باپتيست“ کليسا”

  .اند های ملی باپتيست دانشگاههای متعددی برای تربيت خادم تأسيس کرده ها يا انجمن  اتحاديه.قوم خدا است

ايد کليسای باپتيست و روش اداره کليسا و کًال ديدگاه اين فرقه در مورد کليسا، خوانندگان با آگاهی از عق

  .توانند به تأثير شگرفی که اين نهضت بر اعتقادات کليساهای آزاد امروزی گذاشته است پی ببرند گرامی می

  

  های تاريخی کليسای باپتيست ريشه
های تاريخی کليسای باپتيست انگشت  به دقت بر ريشهتوانند  همانطور که اشاره شد، پژوهشگران نمی

عبارت ديگر، مشخص نيست که اين شاخه از مذهب پروتستان دقيقًا از کجا آغاز شد و بنيانگذار  به. بگذارند

  .های تاريخی مشخصی دارند های مذهب پروتستان، ريشه آن چه کس يا چه کسانی بودند، حال آنکه ساير شاخه

همزمان با آغاز . کند ن ردپاهايی در تاريخ يافت که به روشن شدن موضوع کمی کمک میتوا با اينحال، می

ای در سوئيس و  نهضت لوتر و نواخته شدن اولين نواهای جدايی از کليسای روم در اوائل قرن شانزدهم، عده

 اين عده بر اين عقيده از آنجا که. تر از لوتر و کالون داشتند در آلمان ظاهر شدند که اعتقاداتی بسيار راديکال

اند درست نيست و بايد در بزرگسالی مجددًا تعميد  ورزيدند که تعميدی که مسيحيان در نوزادی گرفته پای می

اند، البته با تعميد نوزادان و  ناميدند، يعنی کسانی که با تعميد مخالف“ آناباپتيست”بگيرند، ايشان را 

شد به اينکه معتقد  دادند که منجر می دست می مقدس به لفظی از کتابال اين گروه تفسيری بسيار تحت. خردساالن
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ايشان حتی شهری را در آلمان تعيين کردند و . باشند که بازگشت مسيح در روزگار خود آنها روی خواهد داد

. گفتند که آن شهر، همان اورشليم آسمانی خواهد بود و مسيح از آنجا بر جهان فرمان خواهد راند می

ايشان در همان . دادند شدند و گروه واحدی را تشکيل نمی ها خودشان به گروههای مختلفی تقسيم می تيستآناباپ

در اواخر قرن . قرن شانزدهم، هم از سوی کليسای کاتوليک مورد آزار قرار گرفتند و هم از سوی پروتستانها

  .، عده کوچکی از ايشان هنوز در هلند باقی بودند١٧ و اوائل قرن ١۶

 همين اوضاع و احوال، کليسای انگليکن در انگلستان استقرار يافت؛ کليسای انگليکن شکل خاص در

اما از همان آغاز پيدايی کليسای . مذهب پروتستان در انگلستان بود که در شماره آينده به آن خواهيم پرداخت

گفتند که کليسا بايد از  اشتند و میای از مذهبيون انگليسی علم مخالفت با آن را بر د انگليکن در انگلستان، عده

ی اين گروهها. ای روحانی، با خدا مالقات داشته باشند دولت جدا باشد و افراد تشويق شوند که طی تجربه

ای از آنان  عده. ايشان از سوی دولت انگلستان مورد آزار قرار گرفتند. ناميدند“ خواه جدايی” را ناراضی

مانده  ايشان در هلند با باقی. گريختند) هلند( به آمستردام ١۶٠٧ سال دنبال اين آزارها، حدودًا در به

 خود را غسل تعميد داد، و ١۶٠٩رهبر اين گروه به نام جان اسميت احتماًال در سال . ها آشنا شدند آناباپتيست

 به ١۶١٢تامس هلويس در سال . تعميد دادنيز ای ديگر را  نام تامس ِهلـْويس و عده بعد رهبر ديگری را به

ريختن ”ايشان در آغاز به روش . را در انگلستان پايه گذارد“ باپتيست”انگلستان باز گشت و نخستين کليسای 

، گروه نيرومندتر ١۶٣٣اما پس از مدتی در حدود سال . دادند و نيز پيرو عقايد آرمينيوس بودند تعميد می“ آب

پيروان همين گروه بودند که به . دادند  شدن تعميد میور اين شاخه، عقايد کالون را پذيرفتند و به روش غوطه

و به اين ترتيب، نهضت باپتيست در . آمريکا مهاجرت کردند و کليسای باپتيست را در آمريکا بنيان گذاشتند

  .ساير نقاط جهان اشاعه يافت
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Earle E. Cairns: Christianity through the Centuries 

E. A. Livingstone: Oxford Dictionary of the Christian Church 

The Oxford Companion to Christian Thought 



 ١٦ص / ۴١شماره / شبان

  تشخيص دعوت الهی برای خدمت
  

  اشتباهاتی که از آنها بايد پرهيز کرد: مششبخش 

  تت استيوآرتنوشته کشيش 
  

، ترجمه ٣۵ :٣امثال (“ خواهند شددانايان از عزت و احترام برخوردار خواهند گرديد، ولی نادانان رسوا ”

  ).تفسيری

ها وقت صرف  من هر هفته ساعت. تواند راهی دشوار باشد راه کشف دعوت و جايگاه خدمت شخصی، می

کنم برای شنيدن درد آنانی که احساس کرده بودند که برای خدمت به کليسا دعوت دارند، اما اغلب وقتی به  می

چه گناهی مرتکب شدم که سزاوار چنين ”يا “ کجای کار اشتباه بود؟”: ندپرس کنند، از خود می عقب نگاه می

در کالم خدا مطالب بسياری در باره عزت و حرمتی ! تواند سؤاالت خوبی باشد اينها می“ رفتاری بودم؟

 دانايان از”. های او را پيروی کنند خواهد به خدمت آنانی ببخشد که مايلند او و طريق نوشته شده که خدا می

اند  ما خيلی سريع آنانی را که به ما وفادار نبوده). ٣۵ :٣امثال (“ عزت و احترام برخوردار خواهند گرديد

کنيم، اما مشکالت ما در خدمت ممکن است نتيجه کمبود حکمت در ما يا غرور ما در رفتار با  سرزنش می

نظر  راههايی هستند که به”. جام دهيميا شايد نخواسته باشيم کارها را به طريق الهی ان. ديگران بوده باشد

شايد با سرسختی تصميماتی در ). ٢۵ :١۶امثال (“ شوند آيند، اما عاقبت به مرگ منتهی می انسان راست می

بايد يادآور شوم که . اند اند، اما بر خالف مشورت خدای متعال بوده ايم که ظاهرًا درست بوده باره خدمت گرفته

چنانچه در خدمت خود ). ۴ :٢٢امثال (“ ثروت و احترام و عمر طوالنی استثمره تواضع و خداترسی، ”

پذير بخوانيد  ای تعليم دچار رنجهای عاطفی و سرخوردگی هستيد، لطفًا اين مقاله را با فکری گشوده و روحيه

 را وفادارانه ام که طبق کالم خدا، اگر مسيح من به اين نکته پی برده. و آماده باشيد تا خدا دلتان را بيازمايد

براستی، همه کسانی که بخواهند در مسيْح عيسی با دينداری زيست کنند، ”. خدمت کنيم، حتمًا آزار خواهيم ديد

ای   که ناشی از زندگیاشاره دارداين مقاله نه فقط به آزاری ). ١٢ :٣دوم تيموتائوس (“ آزار خواهند ديد

  .ايم ناشی از اشتباهاتی است که در راه خدمت مرتکب شدهخداپسندانه است، بلکه همچنين به رنج و دردی که 

مقدس  ام، اصولی را از کتاب در طول مقاالتی که در زمينه تشخيص دعوت الهی در زندگی خادمين نوشته

خواهم  اکنون می. ايم، آيا صدای خدا بوده است يا نه ام برای تشخيص اين واقعيت که صدايی که شنيده ذکر کرده

  .ام  اشتباهاتی بپردازم که مشاهده کردهترين به رايج
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   دليلی کافی است برای دعوت الهی، اصرار بر اينکه دعوت درونی-١
گويند که خدا ايشان را به خدمت فرا خوانده است، و به همين دليل، حاضر نيستند  برخی با اصرار می

من ”: گويند ام که بعضی چنين می هشنيد. وسيله ديگران مورد آزمايش و ارزيابی قرار دهند دعوت خود را به

چنين تفکری چه اشکالی “ .گويند ام و برايم مهم نيست ديگران چه می دعوت خود را از عيسی دريافت داشته

القدس با تمام کليسا سخن گفت تا   روح٢ :١٣در اعمال . دارد؟ اشکال آن اين است که بر خالف کالم خدا است

القدس  طور کامل توضيح دادم که روح در مقاالت گذشته به. دمت جدا سازندرا برای خ) پولس(برنابا و شائول 

شکلی  کند، و بدن مسيح اين دعوت را به از طريق سخن گفتن با بدن مسيح، دعوت درونی فرد را تأييد می

اشتباه است که ايماندار تصور کند دعوتی از خدا دارد که کس ديگری . دهد بيرونی مورد تأييد قرار می

های دردناک در خدمت پيش  شد، چه مقدار از موقعيت چنانچه حکمت خدا دنبال می. تواند ببيند و تأييد کند نمی

  .آمد نمی

  

   ساختن دعوتی تصنعی-٢
اول قرنتيان (“ ...زيرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به رويم گشوده شده”: نويسد پولس به قرنتيان می

ها، قدم به   با وجود مخالفت؛ به همين دليل،کند ر دعوت او عمل میکرد که دست خدا د او مشاهده می). ٩ :١۶

بينند و با وجود اين، مصمم هستند که دری برای خدا  شده نمی اما بعضی هستند که دری گشوده. جلو گذاشت

 آن” :فرمايد او می. دهد که وقتی خدا راهی نشان نداده، نبايد دست به اتخاذ تصميم زد اشعيا هشدار می. بسازند

کنيد و برای  اما شما که آتش روشن می. رود و چراغی ندارد، بايد به خداوند توکل کند که در تاريکی راه می

دهد که در نور آتشی که  اشعيا هشدار می“ .سازيد، برويد و در نور آتش خود راه برويد خود مشعل می

برای او انتظار کند،  ا به کجا هدايت میچنانچه مطمئن نيستيد خدا شما ر! ايم راه نرويم خودمان بر افروخته

اما بايد .  خدمتی اختراع کنيم در جايی که واقعًا خدمتی نيست،شايد بتوانيم. بکشيد تا او خودش دری باز کند

بدانيم که اگر در نور خود راه برويم، از برکات مشورت خدا برخوردار نخواهيم شد و به احتمال زياد شکست 

  .خواهيم خورد

  

  ناع از دريافت مشورت از ديگران امت-٣
گردد؛ اما مشورت بسيار، باعث موفقيت  ای که بدون مشورت کشيده شود، با شکست مواجه می نقشه”

برای خود من به دور از تصور است که بدون مشورت دوستان خداترس، تصميم ). ٢٢ :١۵امثال (“ شود می

ام درک کنم که چه  من سعی کرده. بينند ن شکل نمیمهمی در زندگی اتخاذ کنم؛ اما بسياری موضوع را به اي

شخص به نظر من فقط . شود که افراد نخواهند از دوستان مورد اعتماد راهنمايی بخواهند عاملی سبب می

من مديون کسانی هستم . غرور است که به خطاناپذيری خود اعتماد دارد و قادر نيست به ديگران اعتماد کندم
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اند؛ من سپاسگزار آن همکاران خداترسی هستم که مرا  خاذ تصميمات مهم ياری دادهکه مرا در زندگی در ات

  .اند در اتخاذ تصميم در مورد خدمتم اعتماد به نفس بخشيده

  

 احساس عدم رضايت از جايی که خدا ما را در آن قرار داده و تالش برای دستيابی به جايی که به نظر -۴
  رسد نظر می  بهتر خودمان مناسب

کسی به من اندرز داد که در وقتی شبان جوانی بودم، .  برخی دستخوش شهوت قدرت و مقام هستندهرًاظا

آن که در امور کوچک امين باشد، ”: عيسی در همين مورد فرمود. ام  کاشته شده در آن که شکوفا شومجايی

گويد اگر در  که به ما میدر نحوه تفکر ما نقصی هست ). ١٠ :١۶لوقا (“ در امور بزرگ نيز امين خواهد بود

اما هيچ تضمينی برای اين امر . خدمت خود در موقعيت بهتری قرار بگيريم، بيشتر مثمر ثمر خواهيم بود

در واقع، خدا . هايش، ثمر بياوريم مهم آن است که در جايی که قرار داريم، با تمام محدوديت. وجود ندارد

هستيم بمانيم، نه زمانی که ما را در موقعيت جديدی قرار کند که در همان جايی که  زمانی ما را هرس می

انگيز است که در پی مقامی جديد در خدمت يا تغييری در مسؤوليتمان  من کامًال آگاهم که چقدر وسوسه. دهد

آنچه ممکن است اتفاق بيفتد، اين است که فرصت باشيم، به اين اميد که بيشتر مورد توجه قرار گيريم؛ اما 

بياموزيد که به آنچه خدا به شما . خواهد در ما پديد آورد، از دست بدهيم ق روحانی را که خدا میتغيير عمي

  .سپرده وفادار بمانيد و اجازه بدهيد که او در زمان معين، شما را ارتقاء دهد

  

   راه دادن گناه به دل و مخدوش شدن فکر-۵
: همراه دارد، دور نگاه داريم  و فريبی که بهکند که دل خود را از گناه  به ما يادآوری می٢٣ :۴امثال 

وقتی در پی تشخيص اين امر هستيد “ .گيرد مواظب افکارت باش، زيرا زندگی انسان از افکارش شکل می”

به ياد دارم وقتی . خواهد در چه جايی قرار گيريد، مهم است که بگذاريد دل شما را تفتيش کند که خدا می

نخستين دعوت خدا از من . زيادی از خدمتم داشتم تا بيشتر مورد توجه قرار گيرمشبانی جوان بودم، انتظارات 

به ياد دارم که چقدر . اين بود که شبان کليسای کوچکی در شهری کوچک باشم که هرگز نامش را نشنيده بودم

ت کوچکی هيج فرد کوچکی و هيچ خدم”تا اينکه کتابی خواندم از فرانسيس ِشيِفر به نام . دلسرد شده بودم

بعدها پی بردم که خدا از روی . با خواندن آن متقاعد شدم که در نظر خدا هر خدمتی مهم است. “وجود ندارد

خدا را برای آن . وجود آورد مرا در آن محل کوچک گمارده بود تا تغييرات بزرگی در من بهچه حکمتی 

گاه خدا در زمان مقرر، مرا به خدمتی آن. کنم که در آن درسهای بسيار خوبی آموختم کليسای کوچک شکر می

  .فرا خواند که بيشتر در معرض ديد قرار داشت
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  شود  اتخاذ تصميماتی که باعث شقاق در کليسا می-۶
خوانيم که شش مورد هست که خداوند از آنها نفرت دارد؛ يکی از آنها شخصی است   می١٩ :۶در امثال 

يد به ياد داشته باشيم که اتخاذ تصميماتی که باعث بروز تفرقه در با“ .اندازد که در ميان دوستان تفرقه می”

هنگام نوشتن اين مقاله، در حال بازديد از کليسايی هستم که در آن، يکی  به. شود، کار خطرناکی است کليسا می

ان کند که کليسا خدمت درستی به جوان از رهبران، گروهی را در مخالفت با شبان بر انگيخته، زيرا فکر می

نتيجه دعوت مورد ادعای او، بروز شقاق در . تواند کار بهتری انجام دهد ، و اينکه خودش میدهد ارائه نمی

چگونه ممکن است خدا کسی را دعوت . مشروعيت چنين دعوتی بايد قويًا مورد سؤال قرار گيرد. کليسا بود

 اين شخص با شبان همکاری کند و دست او بود که کند تا اتحاد کليسا را بر هم زند؟ تصميم خداپسندانه اين می

کنيد که  چنانچه احساس می. را در خدمت قوی سازد، نه اينکه به او حمله کند و سبب بروز چنين رنجی شود

تواند موجب بروز شقاق در کليسا شود، باز ايستيد و در  کند، اما نتيجه چنين هدايتی می خدا شما را هدايت می

توانست راه  چرا خدا بايد کسی را هدايت کند که کليسايش را بدرد؟ آيا او نمی. دهدايت خود تجديد نظر کني

  يابد؟بای پيدا کند تا همه با هم همکاری کنند و کليسای متحدی بنا نمايند تا او جالل بيشتری  سازنده

  

داوند مرتکب  تالش برای وفادار ماندن به خهنگام بهاشتباهات بسيار ديگری نيز هست که همه ما يقين دارم 

دهم که منتظر خداوند باشيد و يقين حاصل کنيد که هدايت شما از  در خاتمه اين اندرز را می. ايم شده

 منفی و یتان نيست، بلکه از خداوند است، زيرا جلو رفتن بدون هدايت خداوند فقط منتهی به عواقب طلبی جاه

  .درد و رنج خواهد شد

  

  



 ٢٠ص / ۴١شماره / شبان

  مقدس و نسخ خطی آن کتاب
  

  )از انگليسیو تلخيص ترجمه (داِنلد گاتـْری نوشته 

  

ها به رشته تحرير در  صدها سال طول کشيد تا اين کتاب.  کتاب۶۶ای است متشکل از  مقدس مجموعه کتاب

های مختلف آن چگونه انتخاب و در  مقدس چگونه نوشته شد و به دست ما رسيد، و اينکه کتاب اينکه کتاب. آيند

آگاهی از اين امر برای ما حياتی است چرا که . انگيز  خود داستانی است شگفتاين مجموعه گنجانده شد،

  .مقدس اساس اعتقادات و تعليمات همه کليساها است کتاب

  

  نسخ عهدعتيق
های آن دشوار است، چرا که اکثر آنها بسيار  تحقيق در باره تاريخچه متون عهدعتيق و گردآوری کتاب

اين است که کاتبان يهودی هر بار که نسخه خطی جديدی از نسخ قديمی مشکل ديگر . باشند بسيار کهن می

تا پيش از کشف کتابخانه قمران، يعنی . بردند خاطر قداستشان، از ميان می تر را به کردند، نسخ قديمی تهيه می

ترين نسخ خطی که از عهدعتيق در دست بود، متعلق به قرن  ، قديمی١٩۴٧طومارهای دريای مرده، در سال 

های  های تاريخی و کتاب ، کتاب)يعنی پنج کتاب اول عهدعتيق(شد که شامل شامل تورات  نهم ميالدی می

 ۵٠٠در حدود سال شکل نهايی متن ماسورتی . نامند می“ متن ماسوِرتی”اين نسخ خطی را . نبوتی بود

اين امر گواه است .  هستندتمام نسخی که بعدها تهيه شد، بسيار به اين نسخه قرن نهم شبيه. ميالدی تثبيت شد

  .اند بر اينکه کاتبان تا چه حد در حفظ متن عهدعتيق دقت داشته

  

  طومارهای قمران
ترين نسخه خطی  تر از قديمی يافت شد، حدود هزار سال قديمی) دريای مرده(اما طومارهايی که در قمران 

، ١٩۴٧در سال ). ن نهم ميالدیيعنی همان نسخه متعلق به قر(عهدعتيق بود که تا آن روز وجود داشت 

گشتند، وارد يکی از غارهای کوههای اطراف  ای می دنبال گوسفند گمشده چوپانان محلی در فلسطين که به

 آنها را نزد. های بزرگ و قديمی مواجه شدند که حاوی طومارهايی بود دريای مرده شدند، و با کوزه

تصادفًا دانشمندی با اين طومارها برخورد .  عتيقه بفروشندعنوان جنس فروشان در اورشليم بردند تا به عتيقه

شناسان منطقه  در پی اين اتفاق، دانشمندان و باستان. کرد و پی برد که اينها نسخ بسيار قديمی عهدعتيق هستند

اين . ترين نسخ خطی موجود از عهدعتيق دست يافتند ای عظيم از قديمی را مورد کاوش قرار دادند و به گنجينه

 .ها پديد آورد امر تحول شگرفی در مطالعات عهدعتيق و اثبات درستی متن موجود اين کتاب
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ها فقط  طور کامل محفوظ مانده، و برای بقيه کتاب در ميان اين طومارها فقط چند کتاب از عهدعتيق به

ها با چه  ول قرناما حتی اين بخشها نيز مؤيد آن است که متن عهدعتيق در ط. بخشهايی از آنها حفظ شده است

سازد که در دوران پيشين نيز متن عهدعتيق با همين  ها ما را بيشتر مطمئن می اين يافته. دقتی انتقال يافته است

اند، دال بر اعتبار  اين واقعيت که يهوديان با چنين دقتی کتب مقدسه خود را حفظ کرده. دقت حفظ شده است

در مورد متن اصلی  که مشکلی وجود ندارد؛ در بعضی جاها البته اين بدان معنی نيست. متن موجود است

  .رسد نقل يا ترجمه کند نظر می تر به قطعيت وجود ندارد و ويراستار يا مترجم بايد آنچه را محتمل

  

  نخستين ترجمه عهدعتيق
 شود، زيرا ما ترجمه يونانی عهدعتيق را اما حتی در اين موارد نيز مترجم متوسل به حدس و گمان نمی

ای بود که يهوديان  اين ترجمه). “ِسپـْتوآگينت: به يونانی(معروف است “ هفتادتنان”داريم که به ترجمه 

بردند؛ مسيحيان اوليه نيز از همين ترجمه عهدعتيق استفاده  کار می زبان در اوائل دوره مسيحيت به-يونانی

اديث، اين ترجمه در روزگار پتوِلِمه در خصوص اصل و منشأ آن قطعيتی وجود ندارد، اما طبق اح. کردند می

  .تهيه شد.) م. ق٢۴۶ -٢٨۵(فيالدلفوس، پادشاه مصر 

باز . ترين نسخ خطی بخشهايی از عهدعتيق به يونانی حفظ شده است در طومارهای دريای مرده نيز قديمی

جود دارد، با در اين مورد، شباهت بسياری ميان اين متون و ترجمه هفتادتنان که از قبل در دسترس بود و

را عرضه  از نسخ هفتادتنان یتر قديمیمتون اند که اسناد قمران  اينکه برخی از پژوهشگران بر اين عقيده

 اما اساسًا متن عبری از اعتبار بيشتری نسبت به متن يونانی برخوردار است، زيرا مترجمين .دارند می

ای موارد،  اما در پاره. اند بسيار آزاد بر گرداندهها را  هنگام ترجمه متن عبری، بعضی از قسمت هفتادتنان به

  .اند تر از نسخ خطی عبری را حفظ کرده متن يونانی گويا متنی کهن

های يونانی ديگری نيز در اوائل دوره مسيحيت در گردش بوده  افزون بر ترجمه هفتادتنان، ترجمه  

که در آن متن عبری و ) گانه يعنی شش(“ هگزاْپال”اوريِگن اهل اسکندريه کتابی تدوين کرد به نام . است

های آکيال، سيماخوس و تئودوسيون آورده و در  ترجمه هفتادتنان را در ستونهای موازی، همراه با ترجمه

های ديگر  فقط در يک مورد، اين ترجمه. دست داده است ستون آخر، ويرايش خودش را نيز از اين متون به

 آن نيز ترجمه تئودوسيون از کتاب دانيال است که جايگزين ترجمه اصلی توان رقابت با هفتادتنان را دارد،

نظير (پس از اوريگن، ويراستاران مسيحی ويراشهای ديگری نيز انجام دادند . هفتادتنان از اين کتاب گرديد

  ).لوسيان و هسيخيوس

ايی به التين ه ترجمههمزمان با گسترش مسيحيت به نقاطی از جهان که زبان يونانی متداول نبود، 

گيری متون عهدجديد که بعدًا  ، سريانی و مصری انجام شد و اين امر مصادف بود با شکل)ايتاليايی باستان(

  .در باره آن بحث خواهيم کرد
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  گيری عهدعتيق شکل
عهدعتيق را تعيين ) های قانونی مجموعه کتاب(گيری کانـُن  توانيم تاريخ شکل علت کمبود اطالعات، نمی به

هايی  اما آگاهيهای ما آنقدر هست که بتوانيم مشخص کنيم که پيش از آغاز دوران مسيحيت، چه کتاب. کنيم

همان عزرايی (طبق يکی از روايات معتبر يهوديان، کانن عهدعتيق را عزرای کاتب . جزو کانن بوده است

 برخی از انبيا بسيار هايی از تورات و شکل بخشيد، گرچه مجموعه) که کتابی در عهدعتيق به نام او است

  .پيش از روزگار او در دست بوده است

که (ها  شريعت؛ انبيا؛ و نوشته: شوند طبق کاننی که يهوديان دارند، کتب عهدعتيق به سه دسته تقسيم می

های حکمتی، برخی از کتب تاريخی نظير عزرا، نحميا و تواريخ ايام، و يک کتاب نبوتی يعنی  شامل نوشته

حکمت ”، به نام )های قانونی ثانی کتاب: يا طبق نظر کاتوليکها(های آپوکريفا  کتاب  يکی ازمقدمهدر ). دانيال

گانه اشاره شده است، اما مشخص نشده  بندی سه ، به اين تقسيم.)م. ق١٣٠حدود : تاريخ نگارش(“ بن سيراخ

باشد،  های عهدعتيق می تابنسخ خطی قمران نيز شامل تمامی ک. باشد هايی می که اين سه بخش شامل چه کتاب

  ).که آن نيز ممکن است روزی کشف گردد(جز کتاب استر  به

مکاشفه ”داند؛ در کتاب   کتاب می٢٢نگار يهودی قرن اول ميالدی، عهدعتيق را شامل  يوسفوس، تاريخ

چنانچه يوسفوس روت و .  کتاب ذکر شده است٢۴، اين تعداد ) ميالدی١٠٠حدود : تاريخ نگارش(“ عزرا

حساب آورده باشد، و ارميا و مراثی ارميا را نيز يک کتاب، در اين صورت، اين هر  داوران را يک کتاب به

 کتاب طبق ٢۴اما بايد توجه داشت که اين . يابند های عهدعتيق با هم توافق می دو منبع در مورد تعداد کتاب

باشد، زيرا  می) کنيم ه امروز ما استفاده میکاننی ک( کتاب کانن يونانی ٣٩بندی کانن عبری، معادل همين  تقسيم

نحميا و دوازده نبی کوچک، هر يک فقط -های سموئيل و پادشاهان و تواريخ و عزرا در کانن عبری، کتاب

های عهدعتيقی که ما در دست داريم، در عهدجديد مورد نقل قول قرار  اکثر کتاب. آيند شمار می يک کتاب به

برده، همان بوده که کًال مورد  کار می ن است که کانن عهدعتيقی که عيسی بهگرفته؛ همين امر دال بر اي

) االصل مجهول(“ آپوکريفا”هايی که به  کتاب. کاربرد يهوديان بوده و يوسفوس نيز بر آنها ِاشعار داشته است

حيان اوليه اين امر بيانگر آن است که مسي. معروف شده، در کانن يونانی وجود دارد، اما نه در کانن عبری

عنوان کتب صاحب مرجعيت ياد نشده  در عهدجديد از آنها به. اند دانسته آنها را همسطح با ساير کتب کاننی نمی

  .است

  

  متن عهدجديد
  نسخ خطی

مسأله اين است که انبوه شواهد چنان زياد است که بايد : اما در مورد عهدجديد مسأله کامًال متفاوت است

هزاران نسخه خطی در دست است، در حالی که برای آثار . آنها پيدا کردتک  اصلی برای بررسی تک

اما عالوه بر اين هزاران نسخه خطی . فيلسوفان يونانی باستان، چند نسخه خطی بيشتر باقی نمانده است
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همچنين بايد به نقل . های التی، سريانی، مصری و ساير زبانها موجود است يونانی، نسخ خطی از ترجمه

ها بايد همراه با  های پدران اوليه کليسا  نيز اشاره کرد؛ اما استفاده از اين نقل قول  موجود در نوشتههای قول

  .احتياط باشد، زيرا همه آنها از دقت و اعتبار کافی برخوردار نيستند

 ترجمه التين که .اکثر اين نسخ يونانی شامل متنی هستند که در قرن پنجم تبديل شد به متن استاندارد

تا قرن شانزدهم، هيچکس به اين فکر . است، با اين متن استاندارد يونانی تطابق دارد“ وولگات”معروف به 

اما در . نيفتاده بود که متن استاندارد يونانی يا وولگات را با ساير نسخ خطی يونانی که موجود بود، مقايسه کند

. ها، متن يونانی عهدجديد را منتشر ساخت رن، محققی به نام اراسموس برای نخستين بار بعد از ق١۵١۶سال 

بعد از او، چندين متن يونانی ديگر از عهدجديد منتشر شد که بيانگر اين حقيقت بودند که از نسخی استفاده 

از قرن هجدهم تا به امروز، نسخ کاملی از عهدجديد يا . اند که با متن استاندارد يونانی تفاوت داشت کرده

گيرد،  های جديدی که از عهدجديد صورت می ت آمده، طوری که امروزه، ترجمهدس بخشهايی از آن به

برای مثال، در فارسی (های خطی  ترين و معتبرترين نسخه های مربوط به اين قديمی مطابقت دارد با يافته

  ).م/های نسخ خطی صورت گرفته است ترجمه هزاره نو بر اساس آخرين يافته

  

  گيری عهدجديد شکل
در اين مورد . شناسيم، بسيار جالب است د پای منشأ عهدجديد، آن گونه که امروز آن را میگيری ر پی

توان اين حدس را زد که در جلسات کليساهای اوليه،  شواهد زيادی در دست نيست، اما بر اساس آنها می

ورد زندگی شد، و طبيعی بود که قرائتی از برخی از اسناد معتبر در م طور مرتب قرائت می عهدعتيق به

دادند، اما پس از رحلت ايشان، کليسا نياز  در آغاز خود رسوالن شهادتی شفاهی ارائه می. مسيح صورت گيرد

ها افزوده شد، زيرا آنها رهنمودهايی در  پس رساالت آنان به انجيل. به گزارشی کتبی از گفتار ايشان داشت

  .داشتند خصوص زندگی مسيحی عرضه می

دانيم که تا پيش از اواخر قرن دوم ميالدی، فقط همين چهار انجيل کاربرد  جود، میطبق شواهد معتبر مو

ايِرنيوس، يکی از پدران اوليه کليسا در اواسط قرن دوم، که با کليساهای شرق و غرب تماس . رسمی داشتند

مورد تأييد اين امر . اند گذارد که فقط همين چهار انجيل مورد قبول کليساها بوده داشت، شکی باقی نمی

که بعضی از (های جعلی بسياری نيز در جريان بود  نوشته. باشد ترتوليان و ساير پدران کليسا در اين دوره می

اما طبق شواهد تاريخی، هيچ مدرکی دال . شد نيز می“ هايی انجيل”، و اينها شامل )گزاران بود آنها کار بدعت

های متی و مرقس و لوقا و يوحنا، در کليساهای  غير از انجيلها، به  بر اين وجود ندارد که يکی از اين نوشته

بدون هيچ  تا پيش از پايان قرن دوم، چهار انجيل و کتاب اعمال رسوالن،. راستين مورد استفاده بوده باشد

و  سيزده رساله پولس  در اين زمان،همچنين شکی نيست که. اند بوده“ شده پذيرفته”های  ای نوشته منازعه

  .اند ها مورد پذيرش بوده ، همسطح با انجيلول پطرس و اول يوحنارساالت ا
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دانيم که کتاب مکاشفه در قرن دوم مورد استفاده بوده، اما فقط در قرن سوم بود که کاربرد گسترده  می

خاطر محتوايش، بلکه به اين علت که نويسنده آن  رساله به عبرانيان نيز مدتی مورد بحث بود، نه به. يافت

رساالت دوم . در رساله خود از آن نقل قول کرده است) ٩۵سال (با اينحال، کـِْلِمنت روم . نبودمشخص 

پطرس، دوم و سوم يوحنا، يعقوب و يهودا مدتی مورد بحث بودند، فقط به اين علت که آبای کليسا در ترديد 

  .باشد يا نه بودند که آيا محتوای آنها برای قرائت عمومی مناسب می

اين .  کتاب عهدجديد امروزی ما، در قرن چهارم تثبيت شده بودند٢٧، طبق شواهد موجود، هر به هر حال

، )٣٩٧سال (، و ديگری شورای کارتاژ )٣۶٣سال (الکليسايی، يکی شورای الئوديکيه  امر در دو شورای بين

  .رسمًا و يکبار برای هميشه تثبيت گرديد
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