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حرف اول

در طول سه سال گذشته همراه شما بوديم و شبان از لحاظ کيفی و محتوايی شکل 
تازه ای به خود گرفت. در اين سه سال، از موضوعات مختلف شبانی، تعريف 
کليسا و خصوصيات رهبران کليسا که از جمله اصول بنيادين خدمت شبانی است 
سخن رانديم. تمام تالش ما بر اين بود که بر پاية اصول کتاب مقدس آنچه برای 
اعتال و پيشبرد ملکوت خدا الزم است به کار ببنديم تا شبان به هدف خود يعنی 



تشويق، ترغيب و تجهيز خدمتگزاران انجيل دست يابد. نتيجة اين سه سال هر چه 
بود، اميدواريم تا حدودی به اين مهم دست يافته باشيم.  

اين هشتاد و يکمين شمارۀ شبان است. گروه نشر و ويرايش شبان تحت نظارت 
انتشارات جهان ادبيات مسيحی )جام( به اين نتيجه رسيد که با تغيير شکلی، از 
زرق و برق تصويری بکاهد و دست به محتواآفرينی بزند. از اين رو، مجله در افق 
آينده درصدد تخصصی سازی محتوا در چارچوب کار و تفکر شبانی خواهد بود. 
نگاه االهياتی ما برپاية سنت و االهيات اصالحات کليساست و تکيه بر کالم خدا، 
تجربيات و سنت کليسای اصالح شده، نقش مهمی در انتخاب و تدوين مقاالت 
شبان ايفا می کند. ما خود را بی عيب و خالی از ايراد نمی بينيم؛ به همين دليل 
اساس کار ما بر پاية کتاب مقدس و بهره مندی از تجارب ديگران خواهد بود. اما 
کوشش ما صداقت در گفتار، بيان گرفتاری های موجود و ارائة راه حل های منطقی 
مبتنی بر کالم خداست. با اين وجود، به دور از دگم انديشی نظرات متفاوت را بر 
می تابيم ولی اصالت و تفسير کالم خدا را قربانی همه پسندی مطالب خود نخواهيم 

کرد و به اين اصل پايبنديم.

برای اين شماره از شبان سه سوال عمدۀ زير را به بيش از پنجاه خدمتگزار انجيل 
و شبانان مختلف در سرتاسر جهان ارسال کرديم و نظر آنها را جويا شديم که از 
اين تعداد، فقط يازده نفر به ما پاسخ دادند. آنچه در اين شماره می خوانيد، پاسخ 

اين دوستان به سه سوال عمدۀ زير است:

ميان  در  دنيای خدمت مسيحی  امروز  نياز  بزرگترين  نظر شما،  به  اول:  سوال 
فارسی زبانان چيست؟

سوال دوم: برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا 
توصيه هايی داريد؟
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سوال سوم: آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
چالش های پيش  رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

اميدواريم اين شماره از شبان مورد اقبال قرار بگيرد و گره ای بگشايد از مسايل 
مختلف پيش روی کليسای فارسی زبان. با ما همراه باشيد... 
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جایگاه خود را بشناس
)افسسیان 23-15:1(

جان مک آرتور

در مدرسة فوتبال که بودم مربيان دائما به ما تذکر می دادند که »جاي خودت بازي 
کن!« آنها مجبور بودند مرتب اين مطلب را يادآور شوند، چون وقتي ما می ديديم 
که بازي به نقطة ديگري از زمين کشيده شده است، وسوسه می شديم که به آن 
سمت بدويم و سعي کنيم بر شخص پا به توپ اثر بگذاريم و چيزي نمی گذشت 

که بازي به منطقه اي که ما ترك کرديم بر می گشت.



يکي از بازيکنان به حدي پر حرارت بود که هرگز در جاي خود بند نمی شد. او در 
همه جاي زمين بود، ساير بازيکنان را تکل می رفت و مرتب مرتکب خطا می شد. 
باالخره نيمکت نشين شد. اگرچه ورزشکار خوبي بود، اما نشان داد که به درد تيم 

نمی خورد، چون در جاي خودش قرار نمی گرفت.  

اين امر در زندگي مسيحي هم مصداق دارد. خدا ما را در تيم خودش جاي داده 
است؛ هم عطايايش را در اختيار ما گذاشته و هم ما را موظف کرده تا در جاي 
خودمان در بدن مسيح »بازي کنيم«. او عطاياي روح را به ما بخشيده تا مأموريت 
خود را به انجام برسانيم. در رختکن، مربي، بازي را روي تخته سياه پياده می کند. 
جاي هر کس را به وضوح می توان تشخيص داد. بازي روي تخته هميشه بي عيب 
پيش مي رود چون آدمک های تخته سياه هميشه درست عمل می کنند، ولي داستان 

روي زمين جور ديگري رقم می خورد. 

مسيحي در وهلة اول بايد جايگاه خود را در بدن مسيح پيدا کند. بايد تخته را 
بررسي کند و ببيند که کجا قرار گرفته است و چه کسي کنار، پشت سر و پيش 
روي او قرار دارد. تا موقعيت خود را شناسايي نکند نمی تواند شريک مؤثري در 
تجارب زندگي مسيحي باشد. بسياري از مسيحيان نمی دانند چگونه زندگي کنند 

چون تا حدودي از جايگاه خود بي خبرند.

در سه باب اول افسسيان، پولس رسول جايگاه ايمانداران، يعني مقام روحاني اي 
که خدا در مسيح داده است را نشان می دهد. در سه باب آخر، پولس نحوۀ بازي را 
نشان می دهد. وقتي يک مسيحي حقيقتا جايگاه، عطايا و قدرت خود را بشناسد 
می تواند با تمام وجود به بازي بيايد و با اطمينان خاطر وظيفه اش را انجام دهد. در 

غير اين صورت عملکرد مناسبي نخواهد داشت. 
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اساسا هدية نجات خدا در مسيح، ايماندار را به جايگاه عدالت می رساند. انسان 
ذاتا گناهکار و از خداي قدوس جدا افتاده است. اما به خاطر ايمانش به مسيح 
می تواند خدا را بشناسد. عدالت تام مسيح، عدالت ايماندار می شود. اگرچه به 
واسطة جايگاهش عادل شناخته شده، اما هنوز گناهاني در زندگي اش وجود دارند. 
او در تمام اوقات زندگي خود عادل نيست اما بر اساس جايگاه عدالتي که دارد 

تشويق می شود تا با جد و جهد آن عدالت را در زندگي اش به عمل در بياورد. 

حسب  بر  بايد  مسيحيان  که  است  آمده  اينگونه  جديد  عهد  در  موضوع  اين 
جايگاه شان رفتار کنند. در کتاب مقدس، هر ايماندار اينگونه توصيف شده است: 
فرزند خدا،  عادل شمرده شده،  بخشيده شده،  گناه،  براي  مرده  براي خدا،  زنده 
مِلک خاص خدا، وارث خدا، متبارك به همة برکات روحاني، پاك شده، مقدس 
ايمن در مسيح، صلح و آرامش يافته و  بند گناه در مسيح،  از  آزاد  بي گناه،  و 

هدايت شده با روح القدس.

شايد بگوييد: »هميشه مطابق اين توصيفات زندگي نکردم.« براي همين در عهد 
جديد براي هر کس در موقعيت ما تمرين مرتبطي وجود دارد که مسيحيان بايد 
آن را انجام دهند. براي مثال، چون يک مسيحي روحا براي خدا زنده است، به او 
گفته شده تا آن زندگي جديد را تجربه کند؛ چون براي گناه مرده است، نبايد گناه 
را در زندگي اش جاي دهد؛ چون بخشيده شده است بايد اطمينان حاصل کند و در 
زندگي اش احساس گناه نکند؛ چون عادل شمرده شده است بايد به عدالت زندگي 
کند؛ چون فرزند خداست به او گفته شده است تا مثل فرزند خدا رفتار کند؛ چون 
مِلک خداست بايد خودش را به او تسليم کند؛ چون وارث خداست بايد به ميراث 

خود بيافزايد.
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 جایگاه تثبیت شده است
 اگر ايمانداران حقيقتا به جايگاه شان پي ببرند، زندگي آنها تغيير خواهد کرد. 
آنان می فهمند که عليرغم ضعف در يکي از جوانب زندگي مسيحي، جايگاه شان 
را از دست نمی دهند. در واقع، جايگاه يک مسيحي براي هميشه تثبيت شده و 
به عبارتي تغييرناپذير و جاوداني است. گاهي يک ايماندار فکر می کند که وقتي 
مرتکب اشتباهي می شود، همه چيز را از دست می دهد و ديگر در مقابل خدا عادل 
شمرده نمی شود. اين درست نيست. فقدان رشد و بلوغ هرگز بر موقعيت مسيحي 

اثر نمی گذارد.

به عبارت ديگر، موضع ايماندار نه خراب می شود و نه بهتر می شود. بعضي ها 
معتقدند که هرچه در زندگي مسيحي بيشتر رشد کنيد، خدا بيشتر شما را دوست 
خواهد داشت. هرچه بالغ تر شويد، خدا نسبت به شما نيکوتر و مهربان تر می شود. 
اما لطف خدا به کارهاي ما بستگي ندارد. »ما را نجات داد و به دعوِت مقدس 
خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب ارادۀ خود و آن فيضي که قبل از 

قديم االيام در مسيح عيسي به ما عطا شد« )دوم تيموتائوس 1: 9(. 

فيض تام خدا پيش از آفرينش جهان همه جا را فرا گرفت. ما نمی توانيم به لطف 
خدا چيزي اضافه کنيم. از لحظة نجات مان از لطف کامل خدا برخوردار می شويم، 
لطفي که هيچ حدي براي آن متصور نيست. مسيحي »به آن مستفيض شد در آن 
حبيب ]مسيح[« )افسسيان 1: 6(. او نمی تواند به لطف خدا چيزي اضافه يا چيزي 
از آن کم کند. هر کاري که يک مسيحي انجام دهد، يا در انجام آن کوتاهي کند، 

نمی تواند حتي يک ذره، جايگاه واالي او را در حضور خدا تغيير دهد. 

يک نوزاد طبيعي در هنگام تولد همة اعضا را دارد. براي مثال، او زندگي را با يک
پا شروع نمی کند تا بعد پاي ديگرش در دو سالگي رشد کند و بيني اش هشت
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ماه بعد. در روند رشد او، عضو جديدي اضافه نمی شود، بلکه اعضا قوي تر می شوند. 
در مورد يک مسيحي نيز چنين است. 

وقتي شخصي در مسيح تولد تازه می يابد، با همة اعضاي الزم به دنيا می آيد و همة 
اعضاي ضروري را داراست و چيزي از قلم نيفتاده است. رشد روحاني تقويت 
چيزهايي است که خدا بر حسب جايگاه مان به ما بخشيده است. »فهميدم که هر 
آنچه خدا می کند  تا ابداآلباد خواهد ماند و بر آن چيزي نتوان افزود و از آن چيزي 

نتوان کاست« )جامعه 3: 14(. 

 وقتي خدا کاري می کند، آن را تمام و کمال به انجام می رساند و ما نمی توانيم 
چيزي به آن اضافه يا چيزي از آن کم کنيم. به جاي اينکه از خدا بخواهيم اعضاي 
بيشتري داشته باشيم و به جاي اينکه بکوشيم تا بيشتر مطلوِب خدا شويم، بايد 
همان کاري را بکنيم که پولس از کولسيان خواست: »پدر را شکر گذاريد که ما 

را اليق بهرۀ ميراث مقدسان در نور گردانيد« )کولسيان 1: 12(.

فرد ِمسيحي پيشتر در اين جايگاه قرار داده شده است. نه فضيلت شخصي و نه 
بلوغ، او را مطلوب تر يا کامل تر نمی کند: »شما در او تکميل شده ايد« )کولسيان 
2: 1۰( پولس از کردار ايماندار سخن نمی گويد. او نمی گويد که فرد مسيحي 
شده  کامل  مسيح  در  دارد،  که  نجاتي  خاطر  به  اما  است؛  کامل  رفتارش  در 
است. »از آن رو که به يک قرباني مقدسان را کامل گردانيده است تا ابداآلباد« 

)عبرانيان14:1۰(.

با اين حال، شخصي که به جايگاه خود پي می برد شاهد تغييراتي در زندگي اش 
خواهد بود. در عهد جديد بر هويت ايماندار و شناخت عطايايي که بر حسب 
جايگاهش به وي عطا شده، تأکيد شده است. مسيحي اي که تصوير درستي از خود
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دارد مسيحي مؤثري خواهد بود. مسيحي بالغ خود را می شناسد، بر عطايايي که 
بر حسب جايگاهش يافته تکيه می کند و آنها را بررسي و تصديق می کند. به 
آنچه دارد واقف شده و سپس به جوانب عملي زندگي مسيحي می پردازد. پولس 
از ما می خواهد که چنين زندگي کنيم: »لهذا من که در خداوند اسير می باشم از 
شما استدعا دارم که به شايستگي دعوتي که به آن خوانده شده ايد رفتار کنيد« 

)افسسيان 4: 1(. 

الگوي جالب توجهي در افسسيان چندين بار ذکر شده است. در 1: 1-14 پولس 
از جايگاه ايمانداران سخن می گويد و در 1: 15-23 او دعا می کند تا ما جايگاه 
خود را بشناسيم. باز در 2: 1-3: 12 به حقيقت جايگاه مان اشاره کرده، سپس 
بار بر دعا  در 3: 13-21 دعا می کند که مسيحيان آنها را دريابند. پولس دو 
کردن دربارۀ جايگاه تاکيد می کند. تا باب 4، او به زندگي عملي مسيحي اشاره 
نمی کند. اصل زندگي مسيحي، همچنان که در فوتبال هم هست، اين است که: تو 
نمی تواني در جاي خودت بازي کني مگر اينکه موضع خودت را بشناسي. زندگي 

مسيحي وقتي عملي می شود که ما در جايگاه خود باشيم. 

دعاي پولس هم شامل شکرگزاري است و هم درخواست: »بنابراين من نيز چون 
خبر ايمان شما را در عيساي خداوند و محبت شما را با همة مقدسين شنيدم، 
باز نمی ايستم از شکر نمودن براي شما و از ياد آوردن شما در دعاهاي خود« 

)افسسيان 1: 16-15(. 

پولس در روم زنداني بود ولي خبرهايي از افسسيان دريافت می کرد. چهار سال 
از زماني که آنجا بود می گذشت، اما مسافران مسيحي از راه زمين و دريا خبرها 
را به او می رساندند. بين پولس و اين افراد رشتة محبت صميمانه اي وجود داشت.
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ايمانداران افسس از بازداشت او نگران بودند و می خواستند او را مالقات کنند. 
قلب پولس به خاطر دو چيزي که دربارۀ افسسيان شنيده بود لبريز از شادي بود: 

ايمان شان به مسيح و محبت شان نسبت به يکديگر. 

بعد از شکرگزاري به خاطر وجود افسسيان، دعاي پولس شکل استدعا به خود 
می گيرد و می خواهد که آنها جايگاه خود را در مسيح دريابند )1: 17(. عدم 
آگاهي عدۀ بي شماري از مسيحيان از اين جايگاه، دلخراش است. هوشع به اين 
مطلب اشاره می کند: »قوم من از عدم معرفت هالك شده اند« )هوشع 4: 6(. آنها 
از برکات محروم مانده بودند چون حقايق را نمی دانستند. بسياري از مسيحيان 
در طول زندگي شان گمراه می شوند زيرا از منابعي که در اختيار دارند بي خبرند. 

عالوه بر اين، خدا ابزار الزم را به ايماندار داده است تا جايگاه و منابع خود را 
بشناسد. ذهن بشري حقيقت روحاني را درك نمی کند. اگر ذهن بشر کليد درك 
مسائل روحاني بود، خردمندان چون مسيح می شدند. توجه کنيد که پولس براي 
چه دعا می کند: »تا خداي خداوند ما عيساي مسيح که پدر ذوالجالل است روح 

حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرمايد« )افسسيان 1: 17(.

کلمة کليدي اين آيه »روح« است. اينجا منظور روح القدس نيست چون آنها وقتي 
تولد تازه يافتند روح القدس را هم دريافت کرده اند. »هر گاه کسي روح مسيح را 

ندارد وي از آن او نيست« )روميان 8: 9(. 

آيا ممکن است که منظور پولس روح بشري باشد؟ ابدا! چطور ممکن است به 
انساني که قبال روحي داشته، روح ِبشرِي ديگري داده شود؟ 
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به معني »دم، نفس و هوا«  پنئوما )Pneuma( است که  کلمة يوناني »روح« 
است، اما معني »حالت، موضع يا تأثير« نيز می دهد. در واقع پولس می گويد: »دعا 
می کنم که خدا حالتي از حکمت کشف را به شما عطا کند« )افسسيان 1: 17(. ما 
امروزه، از کلمة »روح« به همين شکل استفاده می کنيم. وقتي شخصي را می بينيم 
که غمگين به نظر می آيد به او می گوييم که »حال نداري!« و منظورمان حاکميت 

حالتي از غم بر اوست. 

بزرگترين کاري که يک مسيحي ممکن است در زندگي اش انجام دهد اين است 
که بدون مضايقه و از صميم دل در پي حکمت و کشف بکوشد. روح القدس حالتي 

در ايماندار پديد می آورد و او را قادر می سازد تا مکاشفة خدا را درك کند. 

»اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زيرا که روح همه چيز حتي 
عمق هاي خدا را نيز تفحص می کند. زيرا کيست از مردمان که امور انسان را بداند 
جز روح انسان که در وي می باشد. همچنين نيز امور خدا را هيچکس ندانسته 
است جز روح خدا. ليکن ما روح جهان را نيافته ايم بلکه آن روح که از خداست تا 

آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانيم« )اول قرنتيان 2: 12-1۰(.

الزم است که روح القدس در ما کار کند تا ولعي براي شناخت در ما به وجود 
بياورد. هر مسيحي نيازمند آن است تا حالتي از گرسنگي و تشنگي براي شناخت 

خدا در او پديد آيد. 

فرد مسيحي به وسيلة ايمانش به مسيح خدا را می شناسد، اما منظور پولس شناختي 
عميق تر است که چيزي باالتر از عقل بشري را می طلبد. تنها روح القدس می تواند 

عمق هاي خدا را آشکار و ذهن آدم را براي »حکمت و کشف« باز کند.

12



مکاشفه به واقعيت ها بر می گردد و حکمِت به کار بستن واقعيات. پولس رسول به 
هر دو توجه می کند - هم به محتوا و هم به استفادۀ صحيح از دانش. فرق بسيار 
زيادي بين »علم به مسائل روحاني« و »علم روحاني« وجود دارد. عدۀ بي شماري 
از مردم که از االهيات چيزهاي زيادي می دانند حکمتي براي به کار بستن آن 
اما  با نجات حاصل می شود،  اين روشنگري االهي  از  ندارند. قسمتی  واقعيات 
هر مسيحي احتياج دارد که عمق هاي خدا را درك کند. پولس به طور خاص از 
ايمانداران می خواهد که نقشة عظيم خدا، عظمت قدرت او و عظمت پسرش را 

دريابند.

عظمت نقشۀ خدا 
وقتي يک مسيحي »روح حکمت و کشف« را در قلب خود دارد، ظرفيت درك 
حقيقت در او بيشتر می شود. نسبت به قبل درك بيشتري از نقشة خدا خواهد 
داشت. پولس اين روند را اينگونه توصيف می کند: »تا چشمان دل شما روشن 
گشته، بدانيد که اميد دعوت او چيست و کدام است دولت جالل ميراث او در 

مقدسين« )افسسيان 1: 18(.

کلمة »دانستن« در ترجمة انگليسي، معادل کلمة کاردياس )kardias( درترجمة 
يوناني و به معني »دل« است، که به روند فکري انسانيت باطني اشاره می کند. 
بايد روشن گردد تا اميد دعوت و دولت جالل ميراث خدا را  انسانيت باطني 

دريابد.

اين روشنگري به ضريب هوشي ربطي ندارد. بلکه بيشتر با حساسيت به روح القدس 
رابطه دارد. افرادي وجود دارند که با پايين ترين سطوح علمي، بينش روحاني 
بااليي دارند. از سوي ديگر بعضي که در باالترين سطوح علمی هستند فاقد بينش 

روحاني اند. اصل روشنگري روحاني را در آيات متعددي می بينيم: 
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»همين است سخناني که وقتي با شما بودم گفتم ضروريست که آنچه در توراِت 
موسي و صحف انبياء و زبور دربارۀ من مکتوب است به انجام رسد. و در آن وقت 

ذهن ايشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند« )لوقا 24: 45-44(.

فقط  می کنند.  توصيف  را  براي شاگردانش  عيسي  روند روشنگري  آيات  اين 
مداخلة االهي می تواند درك روحاني ما را بگشايد و انسان معمولي از عهدۀ اين 
کار بر نمی آيد؛ حقايقي که دربارۀ نقشة خداست بايد به صورت االهي فاش شوند. 

و  طياتيرا  از شهر  که  ارغوان فروش،  ليديه نام،  »زني  است:  ديگري  مثال  ليديه 
خداپرست بود، می شنيد که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولس را بشنود« 

)اعمال 16: 14(. 

»خداوند« دل او را گشود. او نمی توانست حقايق روحاني اي که پولس موعظه 
می کرد را بدون کار روح القدس در دل خود بفهمد، زيرا که روح القدس روشنگر 

است. 

فهم هاي  جهان  اين  خداي  ايشان  در  »که  می دهد:  توضيح  را  اصل  اين  پولس 
بي ايمان شان را کور گردانيده است که مبادا تجّلي بشارت جالل مسيح که صورت 
خداست ايشان را روشن سازد... زيرا خدايي که گفت تا نور از ظلمت درخشيد، 
همان است که در دل هاي ما درخشيد تا نور معرفت جالل خدا در چهرۀ عيساي 
مسيح از ما بدرخشد« )دوم قرنتيان 4: 4 و 6(. درك حقيقت نتيجة نوري است 

که خدا در ما تابانيده است. 

سپس پولس تأکيد می کند که ايمانداران بايد دو جنبه از نقشة خدا را درك کنند: 
اميد دعوت او و دولِت جالِل ميراث او. در يک جمله »اميد دعوت او«، از گذشتة 
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دور تا آيندۀ دور و هرچه بين آن دو است را نيز شامل می شود. »دعوت«، به 
برگزيدگي ايماندار توسط خدا پيش از بنياد عالم اشاره دارد )افسسيان 1: 4( و 
»اميد«، حيات جاوداني با مسيح است. در واقع پولس دعا می کند تا مسيحيان 
گزينش خدا را در گذشتة دور، جالل او را در آيندۀ دور، و هر آنچه در فاصلة بين 
اين دو، خدا به ايمانداران داده است را دريابند. در يک کلمه، اميد دعوت ما، هر 
آنچه که خدا بر حسب نجات به ايماندار داده است را در بر می گيرد. در رساله اي 
ديگر، اطمينان از نقشة خدا نشان داده شده است: »امين است دعوت کنندۀ شما که 
اين را هم خواهد کرد« )اول تسالونيکيان 5: 24( و اميد و اطمينان ما اين است 

که به آنچه گفته عمل خواهد کرد. 

اين پاسخي است به عقدۀ حقارت روحاني. در نقشة خدا ايماندار برگزيده شده، 
رستگار شده، تقديس شده و جالل داده شده است. او گفت که اين کار را خواهد 
کرد و چنين نيز کرد. کالم او مقام ما در مسيح و عطاياي ما را تضمين می کند. 
راز خويش انديشی درست مسيحي اين نيست که با نگاهي بلندنظرانه به خودمان 
بنگريم، بلکه بايد مطابق جايگاهي که در مسيح داريم به خود نگاه کنيم. براي 
که  باشيم  روحاني اي  بينش  گرسنة  بايد  مسيح  در  جايگاه مان  اعماق  کشف 

روح القدس در حين تفتيش کالم خدا آن را در ما ايجاد می کند. 

دومين جنبه از نقشة عظيم خدا براي روشنگري ايماندار، »دولت جالل ميراث 
او در مقدسين« است. از نظر انجيل، مقدسين کساني هستند که براي ايمان به 
مسيح دعوت شده اند )اول قرنتيان 1: 2(. در نقشة کلي، خدا به ايمانداران ميراثي 
بخشيده است؛ آنچه که خدا دارد از آن ماست؛ يعني دولت بي پايان در ابديت. ما 

»هم ارث با مسيح« هستيم. )روميان 8: 17(.
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توصيف دقيق »دولت جالل ميراث او« غير ممکن است. هرچه که هست، می دانيم 
که بيشتر از آن چيزي است که شخص به آن نياز پيدا خواهد کرد. انتهايي براي آن 
نيست و پاياني ندارد. در واقع پولس دولت خدا را »بي قياس« می نامد )افسسيان 
3: 8(. اما اين امر او را از صحبت دربارۀ آن باز نمی دارد. او به »دولت فيض او« 
)1: 7(، »دولتمند بودن خدا در رحمانيت« )2: 4(، و »دولت جالل او« )3: 16( 

اشاره می کند.

دولِت خدا براي هر موقعيتي که يک مسيحي ممکن است با آن روبرو شود کافي 
است. اما يک ايماندار چگونه می تواند از منابع خود بهره مند شود؟ »وقتي کالم 

مسيح در شما به دولتمندي ساکن شود« )کولسيان 3: 16(. 

و  شد  خواهند  جاري  بي پايان  مخازن  شود،  ُپر  خدا  کالم  با  شخص  فکر  اگر 
از  بود. در اين صورت درکی  پاسخگوي ترس ها، شک ها و نگراني ها خواهند 
داشته های مان پيدا می کنيم؛ چون انتخاب شديم تا بخشي از نقشة خدا باشيم. نقشة 
او هم اکنون براي هر ايماندار عملي است، چون هر ايمانداري فقط »در« نقشة خدا 
نيست، بلکه او خود، نقشة خداست. بنابراين درك روحاني از جايگاه مان امري 

ضروري است. 

همة عمر فقط شنيديم که چه کاري بايد براي خدا انجام دهيم. به من گفتند تا از 
خودگذشته تر، متعهدتر و مقدس تر باشم. هميشه می گفتند »اين کار را بکن، اون 
کار را بکن«. مانده بودم که آيا خدا هم کاري براي من کرده است؟ می خواستم 
از  بده.« اگر  انجام  براي تو  به من بگويد: »اين هم کاريه که خدا قرارهِ  کسي 
جايگاه مان در مسيح به خاطر اينکه نقشة خدا هستيم آگاه باشيم، برکت بزرگي 
می يابيم. به همين خاطر پولس براي ايمانداران دعا می کند تا عظمت نقشة خدا 

را دريابند.
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عظمت قوت خدا 
»و چه مقدار است عظمت بي نهايت قوت او نسبت به ما مؤمنين بر حسب عمل 
توانايي قوت او، که در مسيح عمل کرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به 

دست راست خود در جاي هاي آسماني نشانيد« )افسسيان 1: 2۰-19(.

نيست، چون »بي نهايت عظيم« است.  از عظمِت قوِت خدا سخن گفتن کافي 
پولس از هر کلمه اي که فکر می کرد می تواند معني »قوت« دهد استفاده می کند. 
بهترين اين کلمات قوِت »نسبت به ما« است که مصداقي براي دنياي بيروني 

ندارد. اما اين قوت چگونه قوتي است؟ 

»قوت« در يوناني دوناميس )dunamis( است که کلمة »ديناميت« را از آن 
گرفته ايم. قوت خدا در ايماندار مثل ديناميت است. مسيحيان بايد در سراسر اين 
جهان منفجر شوند. اما بسياري از آنها حتي جرقه ای هم نمی زنند و حتي زحمت 
واقعا  در مسيح  نمی دانند که  آنها  نمی دهند.  به خود  هم  را  فتيله  روشن کردن 

دوناميس )قوت( هستند. 

اين قوت »عمل« می کند و کلمة يوناني آن انرژيا )energeia( است که کلمة 
»انرژي« برگرفته از آن است. مسيحيان با انرژي قادر مطلق نيروگرفته اند، قدرتي 
که دنيا را آفريد. پولس آن را همان قوتي می داند که خدا براي برخيزانيدن مسيح 
از مردگان به کار گرفت و او را به دست راست خود نشانيد. بسياري از مسيحيان، 
نمي دانند که آيا هرگز چنين قوتي را تجربه کرده اند؟ همان قوتي است که در 
زمان نجات، در مسيحی آزاد می شود. »ليکن چون روح القدس بر شما می آيد 

قوت خواهيد يافت« )اعمال 1: 8(.
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قوت خدا مسيح را برخيزاند و او را در جاي هاي آسماني نشانيد. »با وي در تعميد 
مدفون گشتيد که در آن هم برخيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا که او را از 
مردگان برخيزانيد« )کولسيان 2: 12(. اين همان قوتي است که بر حسب اين 
آيه در ايمانداران ساکن می شود و آيه نشان می دهد که وقتي ايمانداري مسيح 
را می پذيرد چه اتفاقي براي او می افتد. خدا قوت قيامت خود را در لحظة نجات 
و قوت خدا ساکن شد. چه  زنده کرد  در مسيح  را  او  داد؛ خدا  نشان  مسيحي 
غم انگيز است اگر آن قوت بعد از شهادت ايماندار غيرفعال بماند. »هر کس را 
به هر حکمت تعليم می دهيم تا هر کس را کامل در مسيح عيسي حاضر سازيم و 
براي اين نيز محنت می کشم و مجاهده می نمايم به حسب عمل او که در من به 

قوت عمل می کند« )کولسيان 1: 29-28(.

پولس نشان می دهد که چگونه اين قدرت، وقتي او با محنت موعظه می کرد و 
مسيح را به ديگران می شناساند، در زندگي او عمل می کند. پولس قوت خدا را 
عمال در زندگي اش تجربه کرد؛ از آن رو می توانست بگويد انجيل »با قوت« وارد 

شد )اول تسالونيکيان 1: 5(. 

که  مسيحيان  از  خيلي  است.  دسترس  در  استفاده  جهت  خدا  قوت  اکنون 
می خواستند کاري براي عيساي مسيح انجام دهند ناشيانه اقدام به اين کار کردند 
و نمی دانستند که آيا می توانند آن را انجام دهند يا نه. غم انگيز است که مسيحي 
از سيماي تضعيف شدۀ خود رنج ببرد. پس درياب چه کسی هستي. تو با قدرت 
االهي تقويت شده اي، چرا در مسير زندگی مسيحی لنگان حرکت کنی، در حاليکه 
قوت بي نظيري در چنته داري. »]او[ قادر است که بکند بي نهايت زيادتر از هر 
آنچه بخواهيم يا فکر کنيم، به حسب آن قوتي که در ما عمل می کند« )افسسيان 

.)2۰ :3
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همين کافي بود که پولس می گفت: »مسيح قادر است که آنچه می خواهيم بکند« 
يا »قادر است بسيار فراتر از هر آنچه ما بخواهيم يا فکر کنيم، انجام دهد«، اما 
پولس ادامه می دهد تا قوت خدا را که در ما عمل می کند، آنطور که هست نشان 
دهد. »بي نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فکر کنيم« اين قوتي بود که پولس 
در آرزوي آن بود. »تا او را و قوت قيامت وي را بشناسم« )فيليپيان 3: 1۰( او 
قوتي را تجربه کرد که می گفت: »قوت هر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت 
می بخشد« )فيليپيان 4: 13(. اين امر در مورد هر ايمانداري ممکن است مصداق 

داشته باشد.

عظمت پسر خدا 
»باالتر از هر رياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه 

در اين عالم فقط بلکه در عالم آينده نيز« )افسسيان 1: 21(. 

اين بدان معناست که مسيح از تمام فرشتگان در هر مقامی، شيطان و از هر قوت 
و صاحب اختياري در تمام تاريخ گذشته يا آينده نيز باالتر است و هيچ يک از 
او برتر نيستند. »و همه چيز را زير پاي هاي او نهاد و او را سر همه چيز به کليسا 
داد، که بدن اوست يعني ُپري او که همه را در همه پر می سازد« )افسسيان 1: 

 .)23-22

از فرمانبردارانش است و در  به پادشاهي که واالتر  نمادين  اين اشاره اي است 
مقابل او تعظيم می کنند. اين تصويري است از جايگاه ايماندار در مسيح. يک 
مسيحي به طور مستقل در دنيا عمل نمی کند، او قسمتي از بدن مسيح است، 
کليسايي که مسيح سر آن است. هر حياتي از او جاري می شود و هر عضوي در 
او عمل می کند. سر به بدن احتياج دارد تا کار او را به انجام رساند و بدن، جهت 

هدايت به سر احتياج دارد. 
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وقتي مشکالتي از قبيل تهديد، جفا و وسوسه، تيموتائوس جوان را احاطه کرده 
بودند و از سوي ديگر درد معده بر او عارض شده بود، پولس به او ياد آور شد و 
گفت: »عيساي مسيح را به خاطر دار« )دوم تيموتائوس 2: 8( بله، او بايد به خاطر 
درد معده اش کمی شراب می خورد و در عين حال پولس از او می خواست تا آتش 
عطاياي روحاني اش را بر افروخته نگه دارد؛ يعني به عبارتي پولس نعماتي را که 

در مسيح دارد بدو گوشزد می کند.

پولس به تيموتائوس نمی گويد که دوباره خود را وقف خدا کند بلکه تيموتائوس 
بايد ديد تازه اي به عيسي پيدا کند. »عيساي مسيح را به خاطر دار که از نسل 
داوود بوده« - از انسانيت مسيح سخن می گويد - و »عيساي مسيح را به خاطر 

دار... از مردگان برخاست«؛ که الوهيت او را اعالم می کند.
 

وقتي که مسيحي در سختي ها گرفتار می  شود، بايد درك و همدردي و قوت االهي 
ِمسيح را به ياد داشته باشد. بهانه اي براي کژ فهمی از اينکه مسيح کيست، وجود 

ندارد. 

در عهد عتيق، وقتي حبقوق نااميد بود، به ناچار به عقب بازگشت و به خدا فکر 
کرد. حبقوق مشکلي جدي داشت، چون اسرائيل محتاج احياي روحاني بود و 
جواب خدا اين بود که »عدالت توسط کلدانيان صادر شود«. حبقوق مبهوت و 
عصباني شده بود. خدا چطور می توانست از قومی بي خدا براي تنبيه قوم خود 
استفاده کند؟ حبقوق فکر کرد براي خدا معما مطرح کرده اما خدا بر نقشه اش 
اصرار ورزيد و حبقوق مجبور شد از مسئله فاصله بگيرد و با ديدي صحيح به 
يا حتي  نمی کند  را درك  به خدا گفت که: »مسئله  نتيجه  نگاه کند. در  قضيه 
نمی فهمد چگونه می خواهد با آن برخورد کند«، اما می دانست که خدا قدوس است 

و حبقوق اعتمادش را به خدا از نو احيا کرد )حبقوق 1: 13-12، 3: 19-18(.
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راه حل هر مشکلي همين است. مسيحي بايد مسئله را فراموش کند و به ياد بياورد 
که عيساي مسيح کيست و چه خواهد کرد. به خاطر آور چه کسي در توست. 
مسيحيان ترسو و ولرم جايگاهي ندارند. آيا ما واقعا منابع را می شناسيم؟ آيا به 
نقشة عظيم خدا و جايگاه مان در آن فکر کرده ايم؟ هر ايمانداري براي نقشة خدا 

به روح حکمت و مکاشفه احتياج دارد.
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مضامین اصلی داستان زندگی 
ابراهیم درکتاب پیدایش

دکتر ریچارد پَرت 

الزم به توضيح نيست که شرح موضوعات اصلی هر بخش از کتاب مقدس که 
واقعا  است.  دشواری  کار  دارند  ابراهيم  زندگی  پيچيده چون  و  بلند  ساختاری 
ممکن نيست که بتوان به هر درون مايه يا موضوعی که در اين باب ها آمده است 
اشاره کرد. اما می توان چند نمونه از درون مايه هايی را که بارزتر از بقيه هستند 
جدا کرد. همانطور که خواهيم ديد اين مضامين اصلی در اين باب ها داستان های 
زندگی ابراهيم را يک دست و يک پارچه می کنند و به ما کمک می کنند تا به 

ايده های اصلی که موسی می خواست خوانندگان اسرائيلی اش از زندگی ابراهيم



نتيجه گيری کنند، پی ببريم. و عالوه بر اين، ما نيز می توانيم به آنچه که خدا در 
نظر دارد از اين قسمت از کالم ياد بگيريم پی ببريم. 

ابراهيم را مورد بررسی  قرار خواهيم داد:  به دو طريق مضامين اصلی زندگی 
اول، متن کليدی که چهار موضوع اصلی زندگی ابراهيم را معرفی می کند مطالعه 
خواهيم کرد. دوم، شيوه های طرح اين موضوعات در باب های مربوط به زندگی 
ابراهيم را بررسی خواهيم کرد. بياييد ابتدا به متن کليدی که موضوعات داستان 

زندگی ابراهيم را معرفی می کند بپردازيم. 

متن کلیدی
مطمئنم به ياد داريد که تقريبا اوايل داستان زندگی ابراهيم، در پيدايش 12: 3-1 
دعوت خدا از ابراهيم را ديديم. زمانی که ابراهيم هنوز در اوِر بين النهرين زندگی 
می کرد، خدا از او خواست که به سرزمين وعده برود. سال هاست که مفسرين 
دريافته اند که اين آيات برخی از مهم ترين درون مايه های موجود در داستان بلند 
زندگی ابراهيم را معرفی می کنند. به نوشته های موسی در اين آيات گوش کنيد:

و خداوند به ابرام گفت: »از واليت خود و از مولد خويش و از خانة پدر خود به 
سوی زمينی که به تو نشان دهم بيرون شو، و از تو امتی عظيم پيدا کنم و تو را 
برکت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواهی بود. و برکت دهم به 
آنانی که تو را مبارك خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند. و از تو 

جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت.« )پيدايش 3-1:12( 
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اين سه آيه به ترتيب اهميت دسته بندی شده اند و به طرق مختلف قابل خالصه  نويسی 
هستند. از لحاظ دستوری، آنها با يک مقدمه در اولين قسمت از آية 1 شروع 
می  شوند. بعد با کالم خدا به ابراهيم، که به دو قسمت تقسيم می شود، ادامه می يابد. 
قسمت اول، در نيمة دوم آية 1 تا بخش عمده ای از آية 2 شامل يک فرمان است 
که با سه عبارت فعلی جدا از هم ادامه می يابد. قسمت دوم آنچه خدا به ابراهيم 
گفت در بخش آخر آية 2 و در آية 3 به چشم می خورد. اين نيمة دوم از الگوی 
دستوری نيمة اول پيروی می کند. اين نيمه نيز با يک فرمان که سه عبارت فعلی 
جدا از هم دارد، آورده می شود. با نگاهی به اين سه قسمت از پيدايش 12: 3-1 
می توانيم به حقايق مهمی از اهميت اين متن برسيم. ابتدا به شيوۀ ساده ای که موسی 

برای بازگو کردن کالم خدا به ابراهيم در آية 1 آورده، گوش کنيد: 

خداوند به ابرام گفت. )پيدايش 12: 1(

برخی از مترجمان عصر حاضر به درستی پی برده اند که فعل اين جمله بايد به 
جای »خداوند گفت«، »خداوند گفته بود« ترجمه شود. اين ترجمه مهم است چون 
بر طبق موعظة استيفان در اعمال رسوالن 7: 2-4 ابراهيم اين دعوت را در اور 
قبل از مرگ پدرش تارح، در حران، پذيرفت. اما از متن ادبی پيدايش اينگونه 
می فهميم که اول تارح می ميرد )11: 32( و بعد خدا ابراهيم را دعوت می کند 
)12: 1(، به همين دليل در 12: 1 داستان قطع می شود و به صورت پسرفت در 
زمان يا همان فلشَبک، صحنه هايی از گذشته نشان داده می شود، و بايد اينگونه 
ترجمه شود: »خدا گفته بود«. اين آيه برهه ای از زمان را يادآوری می کند. اين 
برهه پيش از آن است که ابراهيم کاری در قبال خدا انجام داده باشد و خيلی 

پيشتر از زمانی است که او به طرف سرزمين وعده حرکت می کند. 
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بعد از اين مقدمه، به اولين نيمة کالم خدا به ابراهيم می رسيم. اين نيمة نخست 
پيدايش 12: 1  در  می شود.  می دهد، شروع  نشان  را  فرمانی  که  امری  فعل  با 

می خوانيم:

از واليت خود و از مولد خويش و از خانة پدر خود، به سوی زمينی که به تو نشان 
دهم بيرون شو. )پيدايش 12: 1( 

ترجمة  تعبير  به  )يا  »بيرون شو«،  فرماِن  با  قسمت  اين  می بينيم،  که  همانطور 
انگليسی NIV »رها کن و ... برو«( آغاز می شود. خدا به ابراهيم دستور می دهد 
که کاری انجام دهد، اينکه به زمين کنعان برود. اين اولين و اساسی ترين فرمانی 

است که خدا به پاتريارك ابراهيم می دهد. 

بعد از فرماِن »به زمين وعده بيرون شو«، اولين قسمت کالم خدا به ابراهيم به سه 
جزء تقسيم شده که با سه عبارت فعلی جدا از هم در قسمت اول آية 2 نشان داده 

می شود. باز نگاهی به پيدايش 12: 2 بياندازيد:

و از تو امتی عظيم پيدا کنم و تو را برکت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو 
برکت خواهی بود. )پيدايش 12: 2(

تمرکز اين کلمات بر برکتی است که خدا در حين دعوت ابراهيم به او عطا نمود. 
اول، خدا گفت که از ابراهيم امتی عظيم می سازد. دوما، او خواست که ابراهيم 
را در نيک بختی برکت دهد و سوما، گفت که نام ابراهيم و ذريتش را بزرگ 

می سازد، يعنی آنها را نيکنام می کند. 
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حال به نيمة دوم کالم خدا به ابراهيم می پردازيم. گرچه بيشتر ترجمه های امروزی 
نمی توانند در درك آن ما را ياری کنند، قسمت دوم کالم خدا به ابراهيم از لحاظ 
ساختار دستوری مثل نيمة اول است. اين قسمت با يک فرمان که سه عبارت 

فعلی جدا از هم در پی دارد آغاز می شود. در پيدايش 12: 1-3 می خوانيم:

... و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارك خوانند و لعنت 
کنم به آنکه تو را ملعون خواند و از تو جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت. 

)پيدايش 12: 3-2(

فعل عبری ترجمه شده اينجا، »تو برکت خواهی بود« در وجه امری است و شايد 
منظور اين بوده که با شکل فرمان »بيرون شو« که در آية 1 آمده است يکی باشد. 
اما اين وجه امری مثل فرمان عمل نمی کند و شايد به شکل های مختلف ترجمه 
شود. مثال، »... و تو برکت خواهی بود« يا »باشد که تو برکت باشی« يا حتی »و 
بی شک برکت خواهی بود يا خواهی يافت«. در هر حال، اين شکل امری تغيير 
مهمی در طرز فکر به وجود می آورد و توجه را از ابراهيم به عنوان دريافت کنندۀ 
برکت )آنگونه که در قسمت اول آية 2 می بينيم( به ابراهيم به عنوان رابطی برای 

انتقاِل برکت به ديگران معطوف می سازد.

اين وجه امری دوم نيز با سه عبارت فعلی جدا از هم ادامه می يابد. اين سه فعل 
نشان می دهند که ابراهيم چگونه مسببی برای برکت ديگران خواهد بود. اوال، خدا 
گفت: »برکت دهم به آنان که تو را مبارك خوانند...« اين بدان معناست که خدا 
به آنانی که با ابراهيم به نيکويی رفتار کنند چيزهای خوبی خواهد بخشيد. وقتی 
مردم با ابراهيم مهربان باشند، خدا با آنان به خوبی رفتار خواهد کرد. دوما، خدا 
وعده داد: »لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند...« يعنی اينکه خدا آنانی که 
ابراهيم را تحقير کنند مورد لعن قرار خواهد داد. خدا وعده می دهد که با کسانی 

27



که خود را دشمن ابراهيم بسازند برخورد شديدی خواهد داشت و ابراهيم را از 
هر گزند آنها محافظت خواهد کرد. اما در بخش سوم، خدا گفت: »و از تو جميع 
قبايل جهان برکت خواهند يافت«. در نگاه اول ممکن است مورد سوم با موضوع 
لعنت دشمنان ابراهيم در تناقض باشد، اما خدا به ابراهيم وعده داد که با روند 
دوگانة برکت برای دوستان و لعنت برای دشمنان ابراهيم، سرانجام برکتش را 
برای همة قبايل جهان ارزانی کند. پس می بينيم که قسمت آغازين پيدايش باب 
12 از لحاظ دستور زبان به سه قسمت اصلی تقسيم می شود: اول مقدمه، دوم 
تمرکز بر برکتی که خدا در نظر داشت به ابراهيم بدهد و سوم تمرکز بر برکت 

خدا از طريق ابراهيم به همة جهان.

درك ساختار اين آيات مهم است چون از بسياری جهات داستان های ابراهيم در 
پيدايش نشان می دهند که چگونه اين وعده های خدا به ابراهيم در زندگی او تحقق 
يافتند. موسی با نوشتن داستان ابراهيم، آنها را به گونه ای شکل می دهد که توجه 
را به سمت کالمی که خدا به ابراهيم در زمان فراخواندن او به سرزمين موعود 

می دهد معطوف کند. 

با در ذهن داشتن اين ساختار دستوری، حاال آماده ايم که ببينيم موضوعات اصلی 
زندگی ابراهيم چگونه در پيدايش 12: 1-3 خود را آشکار می کنند. 

رمزگشایی
خواهيم ديد که در اين آيات چهار مضمون يا موضوع اصلی وجود دارند. در ادامة 
درس با فيض االهی نسبت به ابراهيم شروع خواهيم کرد، سپس با ملزومات الزم 
برای وفاداری ابراهيم نسبت به خدا، و بعد برکت خدا به ابراهيم و سرانجام برکت 

خدا از طريق ابراهيم درس خود را ادامه خواهيم داد.
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فیض االهی
اولين موضوع يا دستماية آيات، که بارها در زندگی ابراهيم اتفاق می افتد، اين 
است که رابطة خدا با ابراهيم بر پاية فيض او بود. فيض االهی با ظرافت در کلمات 
آغازين پيدايش 12: 1 به چشم می خورد. همانطور که قبال ديديم، اين کلمات در 

بخش اول آمده بودند:

خداوند به ابرام گفته بود. )پيدايش 12: 1(

اين کلمات ساده به خوانندگان اولية موسی يادآور می شدند که رابطة ابراهيم با 
خدا به اين دليل شکل گرفت که خدا خيلی پيشتر از آنکه ابراهيم کار و خدمتی 

برای او انجام دهد وارد زندگی او شده بود.

دعوت ابراهيم خيلی پيشتر و در جوانی او صورت گرفت. او هنوز به کنعان نرفته 
بود؛ دشمنان را شکست نداده بود؛ عهد وفاداری به خدا را به گردن نگرفته بود؛ 
برای برقراری عدالت در سدوم و عموره دعا نکرده بود؛ و هيچ امتحان ايمانی پس 
نداده بود. بر عکس، خدا صرفا به خاطر اينکه اين کار او را خشنود می کرد که 

نسبت به ابراهيم رئوف باشد، از ابراهيم دعوت کرد تا خادم برگزيده اش باشد. 

البته بايد خاطر نشان کرد که فيض خدا فقط در مراحل اولية زندگی ابراهيم با 
خدا داده نشد. فيض خدا موضوعی است که در طول داستان های ابراهيم به چشم 
می خورد چون خدا رحمتش را نسبت به ابراهيم در هر لحظه از زندگی او نشان 
داد. چون ابراهيم گناهکار بود، هميشه به رحمت خدا نياز داشت. برای نمونه، در 
آية مشهور پيدايش 15: 6 به اين نکته پی می بريم که حتی عدالت ابراهيم هديه ای 

از روی رحمت خدا بود. در آنجا اين کلمات را می خوانيم:
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و به خداوند ايمان آورد و او اين را برای وی عدالت محسوب کرد. )پيدايش15: 
)6

       
همانطور که پولس رسول در روميان 4: 3 و غالطيان 3: 6 اشاره می کند، اين 
حقيقت که خدا ابراهيم را عادل شمرد نشان می دهد که اين عمل، کاری از روی 
رحمت بود، نه پاداشی به خاطر انجام کارهای نيکو. و اين از روی فيض و رحمت 
االهی بود که ابراهيم عادل شمرده شد و برکات ديگر را از خدا دريافت کرد. همة 
ما مسيحيان از اهميت فيض خدا در زندگی های مان آگاهيم. می دانيم که خداوند 
رابطة ما با خودش را با فيض آغاز کرد و می دانيم که به خاطر فيضش ما را در 
رابطه با خود نگه داشته است. بدون رحمت خدا ما کجا بوديم؟ ُخب، همين امر 
دربارۀ ابراهيم نيز صادق بود. عالوه بر اين، فيض خدا نيز الزمة حيات اسرائيليانی 
بود که موسی برای شان از ابراهيم نوشت. آنها نيز در روزگار خود در زندگی شان 
دائما نيازمند رحمت خدا بودند. و از اين رو موسی زمانی که اين داستان ها را از 
زندگی ابراهيم می نوشت توجه شان را بارها و بارها به فيض خدا معطوف می کرد.

وفاداری ابراهیم
بايد توجه داشته باشيم که پيدايش 12: 1-3 بر  عالوه بر موضوع فيض خدا، 
وفاداری ابراهيم نيز تاکيد می کند. خدا ابراهيم را برای اين انتخاب نکرده بود 
که فقط رحمتش را دريافت کند؛ او به ابراهيم رحمت نشان داد تا ابراهيم با 
اطاعت وفادارانه پاسخ دهد. همانطور که ديديم، اولين فرمان در پيدايش 12: 1 
بر مسئوليت ابراهيم در رابطه با وفاداری نسبت به خداوند به طريق خاصی تاکيد 

می کند. خدا آنجا به او فرمان می دهد:
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از واليت خود و از مولد خويش و از خانة پدر خود به سوی زمينی که به تو نشان 
دهم بيرون شو. )پيدايش 12: 1(

الزم نيست قوۀ تخيل بااليی داشته باشيم تا بتوانيم بفهميم اين دعوت االهی احتياج 
به چه وفاداری عظيمی از جانب ابراهيم داشت. او بايد سرزمين آبا و اجدادی و 
مايملک پدری خود را رها می کرد و به مکانی که قرار بود به او نشان داده شود 
برود. بله، خدا رحمت خودش را به ابراهيم نشان داده بود، اما از ابراهيم هم انتظار 

می رفت که با وفاداری و از صميم قلب خداوند را خدمت کند.
   

متاسفانه، بسياری از مسيحيان در مورد ابراهيم فقط به عنوان مثالی از ايمان و 
توکل به خدا توجه می کنند. اين موضوع مهمی در زندگی ابراهيم به شمار می آيد 
و بارها در متون مختلف عهد جديد مورد تاکيد قرار گرفته است. اما ما هرگز 
نبايد اين حقيقت را که خداوند به ابراهيم دستور داد که مطيع باشد و صادقانه او 
را خدمت کند ناديده بگيريم. خدا بارها، از پاتريارك درخواست وفاداری کرد. او 

تحت هر شرايطی نسبت به خدا وفادار بود.

 شايد مهيج ترين مثال از زمانی که از ابراهيم خواسته شد تا وفاداری اش نسبت به 
خدا را نشان دهد، در پيدايش باب 22 ببينيم. زمانی که خدا به پاتريارك دستور 
داد برای اثبات اينکه خدا را بيشتر از پسرش دوست دارد، پسرش را قربانی کند. 

تصور چنين درخواست بزرگی از جانب خداوند سخت است. 
    

گرچه از ابراهيم بارها خواسته شده بود که وفاداری اش را در اين مورد و موارد 
ديگر نشان دهد، پيدايش 12: 1 يکی از مهم ترين مسئوليت هايی که بر دوش 

ابراهيم گذاشته شد را نشان می دهد. خدا در اين آيه می گويد:
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به سوی زمينی که به تو نشان دهم بيرون شو. )پيدايش 12: 1(

همانطور که اين جمله نشان می دهد، از ابراهيم خواسته شده بود که به سوی زمينی 
که خدا به او نشان می داد برود. ابراهيم می بايست در سرزمين وعده سکونت کند و 
اين موضوع بارها در داستان های زندگی پاتريارك نشان داده می شود. برای نقشة 
عظيمی که خداوند برای ابراهيم و ذريت وفادارش داشت، رفتن پاتريارك به 
سرزمين وعده خيلی مهم بود. وقتی به اين نکته می نگريم که موسی داستان زندگی 
ابراهيم را برای اسرائيليانی نوشت که خود او راهنمای آنها به سوی سرزمين وعده 

بود، مشاهدۀ اين همه تاکيد اصال تعجب برانگيز نيست.

ما پيروان مسيح نيز نتيجه می گيريم با اينکه نجات هدية رايگاِن فيض خدا است، 
خدا از ما انتظار دارد که با تالش برای اطاعت از دستوراتش حق شناسی خود را 
نسبت به او نشان دهيم. موسی نيز به اين اصل پی برده بود، او می دانست که فيض 
خدا نسبت به ابراهيم، او را به سوی وفاداری نسبت به خدا سوق داد. به همين دليل 
خواهيم ديد که درخواست وفاداری بارها در ضمن مطالعة زندگی ابراهيم به چشم 
می خورد. موسی حقيقتی را دربارۀ خوانندگان اسرائيلی خود می دانست و آن اين 
بود که آنها مستعد بودند اهميت زندگی وفادارانه در حضور خدا را زود فراموش 
کنند. گرچه خدا زمانی آنها را از اسارت در مصر آزاد کرد و در بيابان ها آنها را 
حفظ کرد و بارها آنها را مورد رحمت خودش قرار داد ولی آنها از دستورات 
خداوند سر باز زدند. و به همين دليل يکی از اصلی ترين موضوعات داستان های 
ابراهيم وفاداری او نسبت به خدا بود. اين موضوع بارها به چشم می خورد چون 
برای خدمت خدا در  امروزی،  اولية موسی، و همچنين خوانندگان  خوانندگان 

اطاعتی وفادارانه به انگيزه و تشويق نياز داشتند. 
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برکت به ابراهیم
 همانطور که تا به حال ديديم، خداوند بارها ابراهيم را مورد فيض خود قرار داد و 
از او وفاداری صادقانه می خواست. موضوع سومی که بايد در پيدايش 12: 3-1 
به آن توجه کنيم برکتی است که به ابراهيم عطا شد. حتما به ياد داريد که خدا در 

پيدايش 12: 2 به پاتريارك چنين گفت:

و از تو امتی عظيم پيدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم. )پيدايش 
)2 :12

خداوند به ابراهيم سه برکت داد. در مرحلة اول، خدا گفت که ابراهيم قوم بزرگی 
خواهد شد. ذريت او به حدی می رسند که نمی توان آنها را شمرد. و در واقع نسل 
او صاحب قدرت و پادشاهی و قومی بزرگ می شوند. در آن زمان، ابراهيم و 
همراهانش تقريبا عدۀ بسيار کمی به شمار می آمدند. و ابراهيم از خودش فرزندی 
نداشت. با اين حال، خدا وعده داد که روزی ذريت ابراهيم از تعداد ستارگان 

آسمان بيشتر می شوند.

در مرحلة دوم، خداوند به ابراهيم گفت که او را برکت می دهد. به احتمال زياد 
معنی اين جمله اين است که ابراهيم و ذريتش به ثروت عظيمی به عنوان برکت 

دست خواهند يافت. ابراهيم و ذريتش در فراوانی و غنا زندگی خواهند کرد.

فرزندانش  و  ابراهيم  که  همين  بود.  نخواهند  مهاجر  و  سرگردان  ديگر  آنها 
وفاداری شان را ثابت کردند، از ثروت عظيمی بهره خواهند برد.

در مرحلة سوم، برکت خدا اعطای نامی بزرگ به ابراهيم را در پی داشت. به 
عبارت ديگر، اگر ابراهيم به سرزمين وعده می رفت و خدا را وفادارانه خدمت
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و  را در جهان خوشنام می کرد  او و ذريتش  می کرد، ذريت و ثروت زيادش، 
پاتريارك و ذريت وفادارش به افتخاری عظيم دست می يافتند.

در واقع، در روند داستان های ابراهيم، موسی بارها و بارها اشاره کرد که اين 
برکات بر ابراهيم جاری شد. ابراهيم صاحب پسرانی شد؛ در گذر از تجربه ای به 
تجربة ديگر بر ثروتش افزوده می شد. در آن سرزمين شخصی نامدار و مشهور شد. 
برای اسرائيليانی که اين داستان ها را می شنيدند، برکات ابراهيم موجب اميدواری 
زيادی می شد و به اين خاطر آنها نيز از برکاتی که در آينده نصيب شان می شد 
بهره مند می شدند. ذريت، ثروت و شهرتی که نصيب ابراهيم پدر می شد تنها نشان 

کوچکی از هدايای بزرگتری بود که قرار بود خدا به ذريت وفادار ابراهيم بدهد.

 ما مسيحيان برکات زيادی از خدا دريافت کرده ايم که اسم بردن از همة آنها 
کار بسيار سختی است. البته اسرائيليانی که موسی را به سرزمين وعده همراهی 
می کردند نيز هدايای بی شماری از جانب خدا دريافت کرده بودند. آنها از اسارت 
نجات يافته بودند؛ به تعدادشان اضافه شده بود؛ خدا در طول سفر به سوی سرزمين 
وعده که سرزمينی پر از برکات است، آنها را حفظ و نگهداری کرده بود. اما 
اسرائيلی ها مثل ما بودند، آنها مستعد فراموش کردن همة آنچه بودند که خدا برای 
آنها انجام داده و برای آينده شان ذخيره کرده بود. بنابراين موسی برکات خدا به 
ابراهيم را نوشت تا هميشه برکاتی را که خدا به خوانندگان اسرائيلی اش داده بود، 

به ياد آنها بياورد تا قلب های آنها از شکرگزاری لبريز شود. 
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برکت از طریق ابراهیم
 عالوه بر رحمت خدا، وفاداری ابراهيم و برکت خدا به ابراهيم، پيدايش 12: 3-1 
موضوع برکت خدا از طريق ابراهيم به ساير اقوام را مورد توجه قرار می دهد. خدا 

در 12: 2-3 چه می گويد: 

... و تو برکت خواهی بود. و برکت دهم به آنانی که تو را مبارك خوانند و لعنت 
کنم به آنکه تو را ملعون خواند و از تو جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت. 

)پيدايش 12: 3-2(

 اين کلمات نشان می دهند که ابراهيم نه فقط اين برکات را دريافت می کند بلکه 
همة مردم زمين از طريق او برکت خواهند يافت. خداوند ابراهيم را به زمين وعده 
فرا نخواند تا فقط زندگی او و ذريتش را غنی کند، خدا ابراهيم را دعوت کرد تا 
واسطة برکات االهی برای تمام  اقوام زمين باشد. حاال مهم است به ياد آوريم که 
اين عبارت به ما می آموزد که برکت جهانی ابراهيم از دو طريق صورت می گيرد. 

در پيدايش 12: 3 خدا گفت:

برکت دهم به آنانی که تو را مبارك خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون 
خواند. )پيدايش 12: 3(

انجام وظيفه  به عنوان  شمشير دو دم در ميان بشر  ابراهيم  اين متن،  بر طبق 
می کرد. از آنجايی که ابراهيم محبوب خدا بود، وقتی مردم ساير اقوام ابراهيم 
را برکت می دادند، بدين معنی بود که خدايی که ابراهيم او را خدمت می کرد را 
مورد احترام و حرمت قرار می دادند. بنابراين خدا آن اقوام را برکت می داد. اما 
وقتی که مردم ساير ملل ابراهيم را لعنت می کردند، يا به او حمله می کردند، و 
در واقع خدای ابراهيم را تحقير می کردند، خدا نيز آنان را تنبيه می کرد. در اصل، 

سرنوشت ساير مردم بستگی به رفتار آنها با ابراهيم داشت. 
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برکات

کنعانيان،  فلسطينيان،  مثل  ملل  ساير  نمايندگان  با  حياتش  طول  در  ابراهيم 
مصريان و برادرزاده اش لوط که پدر موآبيان و امونيان بود، مالقات هايی داشت. 
اين تعامالت و برخوردها مهم بودند چون خدا وعده اش را دربارۀ برکت يا لعنت 
ساير ملت ها بسته به چگونگی رفتار يا برخوردشان با ابراهيم به طرق مختلف 
نشان می داد. اين تعامالت نشان می دادند که ابراهيم حتی در زمان زندگی خود 

نيز برای جهان برکت به شمار می آمد.

قوم خدا معموال به سادگی اين درس را فراموش می کنند. اسرائيليان زمان موسی 
نيز مثل بسياری از مسيحيان امروزی بودند. ما از برکت نجات خدا و زندگی ای 
که او بخشيده لذت می بريم اما فراموش می کنيم که چرا اين برکات به هر يک از 
ما داده شده اند. همه و هر کدام از برکاتی که خدا به اسرائيليان تحت رهبری موسی 
داد و همه و هر برکتی که او امروز به کليسايش می دهد برای هدفی بزرگ تر 
طرح ريزی شده است. ما برکت داده شديم تا برکت خدا را در جهان منتشر کنيم. 
خدا ابراهيم را به سوی خود خواند تا ابراهيم ملل جهان را به سوی برکت خدا 
هدايت کند. خدا اسرائيل را به سوی خود خواند تا آنها ملل جهان را به سوی 
برکت خدا هدايت کنند. و خدا امروز کليسا را به سوی خود می خواند تا ما ملل 
جهان را به سوی برکت خدا هدايت کنيم. اين موضوع برای اسرائيليانی که اولين 
بار داستان های ابراهيم را شنيدند بسيار مهم بود. اين موضوع برای ما هم به عنوان 

پيروان مسيح در اين روزگار مهم به شمار می آيد.

36



برکات

اين درس از مجموعة دروس سازمان هزارۀ سوم گرفته شده است. حق چاپ برای 
اين سازمان محفوظ است. جهت دريافت کل اين دروس می توانيد به آدرس زير 

مراجعه کنيد:

Farsi.thirdmill.org
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هرمز شريعت
خدمت: استفاده از مديا برای بشارت، تربيت خادمين و شروع کليساها

سال های خدمت: شروع کليساها در بين ايرانيان از سال 1987 تا به امروز، کار 
تلويزيونی از سال 1998 تا به امروز

آیندۀ مسیحیت ایران در خطر

هرمز شریعت



* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟

روحانی  بلوغ  لحاظ  از  اما  است  رشد  حال  در  تعداد  لحاظ  از  ايرانی  کليسای 
مشکل دارد. تعداد افراد بالغ مسيحی در بين مسيحيان ايرانی کم است، در نتيجه 
نمی دانند شخص بالغ مسيحی کيست و به چه صورت عمل می کند. در حقيقت 
بحران مشايخ )افراد پير يعنی بالغ( را در کليسا داريم. معنی و مدل کليسا برای 
مسيحيان ايرانی مفهوم نيست در نتيجه اکثر کليساهای ايرانی ضعيف هستند و 
مرتب مشکالت داخلی و بحران های داخلی دارند. من جمع اين مشکل را در اين 
عبارت خالصه کرده ام: مسيحيت شيعه. يعنی فرهنگ شيعة اسالمی بسيار در 
کليسا )جمع ايمانداران( قوی است. در اين مورد مقاله ای در وبالگ خود نوشته ام:

shiite-christianity/08/12/2017/https://hormozshariat.com

شود.  ايرانی  مسيحيان  برای  ديگری  تعريف  مسيحيت  است  احتياج  حل:  راه 
می بايست دروس شاگردسازی و تربيت خادمين ما تغيير کند تا اين مسئله مطرح 

و حل شود. 

مشکل ديگر: شبانان ايرانی خود تعليم نگرفته و تربيت نشده اند. حتی آنهايی که 
دوره هايی را ديده اند از دروس غربی تعليم گرفته اند که گرچه خيلی خوب هستند 

ولی برای حل مشکل فرهنگ اسالمی کافی نيستند. 

احتياج به دوره های جديد تربيت خادمين داريم که از منابع خوب فعلی که جود 
پراجکت ترجمه و تهيه می کند استفاده کند اما عالوه بر آن روی مسائل خاص 

فرهنگ ايرانی نيز دروس و دوره هايی تهيه شود.
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* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

اول اينکه واقعا ببينند به شرايط شاگردی مسيح بله گفته اند؟ مسيح می خواهد که 
1( او را بيشتر از هر چيز ديگر دوست داشته باشيم و او در زندگی ما اول باشد 
2( خود را انکار کنيم 3( صليب خود را برداريم و 4( به دنبال او برويم. مسيح 
برای تربيت خادمين می خواست که اول شاگرد باشند و به شرايط شاگردی بله 

بگويند و بعد با آنها کار می کرد که خادم و رهبر شوند.

دوم دانش کالم خدا می باشد. می خواهم که بسيار در کالم خدا عميق شده و تمام 
کتاب مقدس را آيه به آيه بخوانند، مطالعه کنند و تحقيق کنند. 

سوم اينکه همراه با تعاليم کتاب مقدس، ياد بگيرند که آن حقايق را برای زمان 
امروز ايران، مردم امروز ايران و فرهنگ امروز ايران به کار بگيرند. 

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟ 

آيندۀ مسيحيت در ايران در خطر است. ميليون ها نو ايمان در ايران وجود دارد. 
مسيحيت دارد تعريف می شود. تعريفی که از مسيحيت و کليسا در اين سال ها 
می شود، آيندۀ مسيحيت در ايران را تعيين خواهد کرد. چالش اين است که تعداد 
مسيحيان سريع رو به افزايش است اما تعليم و شاگردسازی آنها انجام نمی شود و 
آنها در بچگی ايمان باقی می مانند. گفته می شود 1 تا 3 ميليون مسيحی در ايران 
می باشد. اکثر آنها منفرد و جدا هستند و به هيچ کليسا و خادمی وصل نيستند و 

فقط تعاليم پراکنده از تلويزيون يا اينترنت می گيرند.  
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يک احتياج بزرگ، تعليم کتاب مقدس به صورت سيستماتيک می باشد. به خاطر 
بسته بودن ايران، بهترين راه استفاده از مديا - تلويزيون و سوشيال مديا - است 

که اين تعاليم را وارد ايران کرده و مسيحيان ايران را کمک کرد.
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کلیساي فارسی زبان 
کلیسایي جوان 

حسین سعدی

حسين سعدی
خدمت: شبان کليسای فارسی زبان داالس، تگزاس

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟

 



یک احتیاج بزرگ تعلیم کتامبقدس به صورت 

سیستامتیک میباشد. بهخاطر بسته بودن ایران، 

بهرتین راه استفاده از مدیا )تلویزیون و سوشیال 

مدیا( است که این تعالیم را وارد ایران کرده و 

مسیحیان ایران را کمک کرد. 

نياز به عمله فراوان است )متي 37:9(

مردان و زنان که درك درستی از ايمان مسيحي خود پيدا کرده اند و در مسير 
شناخت خداوند هر روزه در تکاپو هستند و رابطة عميقي با خداوند دارند، به 

عبارتي تعليم پذير و تصحيح جو باشند.

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

همة کساني که تمايل به خدمت خداوند دارند در واقع خود را وقف انجيل کرده اند 
و از تمايالت و خواسته هاي نفساني جدا شده اند.

1- عيساي مسيح اولويت اول زندگي ايشان در هر امري باشد. 
امر  اين حکم يک  همواره در مسير حکم اول )متي 3۰:12( زندگي مي کنند. 
ساده اي نيست بلکه نياز به تسليم شدن کامل دارد، ترس خدا در دل ايشان باشد 
يعني خداوند را در هر امري احترام کنند. و او را اطاعت کنند، در اعتماد کامل 
به خدا قدم بردارند، با او که امين و عادل است مشورت کنند، در عدالت خدا 
ايستادن يعني در جايي که خدا مي خواهد و براي ايشان در نظر دارد و همچنين 

در تقدس زندگي کنند. 

2- تعهد به کليسا به عنوان خانواده و جامعه ا ي بزرگتر.

کليسا را نه به عنوان يک سازمان که به عنوان بدن مسيح که خود او نيز عضوي 
از آن بدن است بدانند و در حفظ و سالمت بدن - کليسا - نيز کوشا باشند و 

کمک به رشد و ارتقای آن کنند.
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همواره عامل صلح، دوستي، شادي، برکت باشند و ديگران را همچون خويشتن 
محبت کنند )متي 31:12(. از نزاع همواره دوري کنند.

3- شخصيت يک خادم نيز بسيار حائز اهميت است.
بسيار ضروري مي باشد که کليساها در ساختن شخصيت ايمانداران نقش مهم و 
حياتي را ايفا کنند، و با تاکيد بر مقولة شخصيت و تعليم و وعظ در مورد آن 

اهميت آن را براي قوم خدا روشن کنند.

4- مهارت.
به  نياز  کند  ارادۀ خدا حرکت  مسير  در  و  درستي  به  بتواند  اينکه  براي  کليسا 

اشخاص با مهارت هاي گوناگون دارد.
اين مهارت ها جهت بنا، تشويق و ساخت کليسا و قوم خدا در جهت ارادۀ او.

5- خواندگي. 
مردان و زنانی که خواندگي خود را مي دانند و در جهت ارادۀ خدا عمل مي کنند. 
يعني در فروتني ديگران را از خود بهتر بدانند و در جهت محافظت و بناي ديگران 

عمل کنند.

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

از شرايط حساس  فارسی زبان کليسايي جوان است و در حال گذار  کليساي 
طفوليت و رفتن به مرحلة جواني است و در اين گذار، تجربيات شيرين و تلخ 
ديده شده است و اين تجربيات به کليسا کمک مي کند که در مواجهه با موارد 
مشابه در آينده، به اتخاذ تصميمات صحيح منجر مي شود، کما اينکه امروزه نيز تا 

حدي در برخي از کليساها شروع شده است.

یک احتیاج بزرگ تعلیم کتامبقدس به صورت 

سیستامتیک میباشد. بهخاطر بسته بودن ایران، 

بهرتین راه استفاده از مدیا )تلویزیون و سوشیال 

مدیا( است که این تعالیم را وارد ایران کرده و 

مسیحیان ایران را کمک کرد. 
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البته يک واقعيت انکار ناپذير است و بايد با اين چالش ها دست و پنجه نرم کرد 
و درس گرفت.

به نظر من، برای آيندۀ مسيحيت در بين فارسی زبانان چشم انداز روشني متصور 
هستم و ما امروز شاهد رشد و شکوفايي کليساها و سازمان هايي با پايه و اساس 
کتاب مقدس هستند، دانشکده هاي کتاب مقدس که به تحصيل خادمين، کسب 
بهتر  درك  در  کمک  همچنين  و  مسيحي  سالم  شخصيت  ساختن  در  مهارت، 

خواندگي آنها کمک مي کنند.

ترجمة کتاب هاي مختلف که بر روند رشد کليساها و ساختن شاگردان تاثيرگذار 
هستند و البته فضاي مجازي و اطالع رساني نيز روند روية رشد را تسريع بخشيده 

است.

اينها نشانه هايي هستند که اميد به آيندۀ روشن را براي کليسای جوان فارسی زبان 
ممکن مي سازد.
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شناخت خدا در سایة 
تعلیم صحیح کتاب مقدسی

نیما علیزاده

نيما عليزاده
خدمت: شبان و موسس خدمات مکاشفه

سال های خدمت: 17 سال

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



یک احتیاج بزرگ تعلیم کتامبقدس به صورت 

سیستامتیک میباشد. بهخاطر بسته بودن ایران، 

بهرتین راه استفاده از مدیا )تلویزیون و سوشیال 

مدیا( است که این تعالیم را وارد ایران کرده و 

مسیحیان ایران را کمک کرد. 

مسيحيان  ميان  در  مسيحی  خدمت  دنيای  امروز  نياز  بزرگترين  من  نظر  به 
فارسی زبان، تعليم کتاب مقدسی است. چيزی که تمام رسوالن در همان قرن اول 
ميالدی در نوشتن عهد جديد، زمان زيادی صرف آن کردند و تا امروز نياز اساسی 

هر خدمت مسيحی می باشد.

ماموريت و وظيفة يک مسيحی بعد از دريافت رايگان نجات، رشد در قداست 
است. ريشة اين قداست در اطاعت است، ريشة اطاعت در محبت به خداست، 
ريشة محبت به خدا در شناخت خداست و ريشة شناخت خدا در تعليم صحيح 

کتاب مقدسی است.

تعليم غلط در کليسا مسئلة مهم و حياتی ای است که ما را از شناخت حقيقی خدا 
و در نهايت از اطاعت و قداست دور می کند. اين از شيطان و ضدمسيح است و 
امروزه باعث آسيب های جدی در ايمانداران شده است. شيطان پدر دروغگوهاست 
و انجيل مسيح را هدف رفته تا حقيقت آن را تحريف کند تا در غالبی مسيحی 
اما شيطانی، انجيل ديگری به خورد مسيحيان بدهد زيرا قدرت عظيم آن را در 

مسيحيان می داند. 

بنابراين نياز هر خدمت مسيحی بررسی دقيق و وفادار برای تدارك و ارائة تعليم 
کتاب مقدسی و صحيح از کالم خداست. در کنار اين مهم، نياز مسيحيان و اعضای 
کليساها داشتن تشخيص اين تعليم درست از غلط است که فقط با مطالعة کالم 

و دعا ميسر می باشد. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟
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خدمت شبانی خدمتی است بسيار سخت اگر درست انجام شود. اولين توصيه 
اين است که قبل از ورود به خدمت شبانی، مسئوليت ها و مشخصاتی که از يک 
شبان بر اساس کتاب مقدس توقع می رود، به درستی درك شود. قسمتی از اين 

مشخصات در اول تيموتائوس فصل 3  و  تيطس فصل 1 ذکر شده است. 

اما بعضی نکاتی که شخصا در 1۰ سال خدمت شبانی آموختم به اختصار به شرح 
زير است:

يکی از نکات مهم شبانی به نظر من محبت داشتن به افراد است. اين محبت کردن 
در امر شبانی خيلی وقت ها بسيار مشکل است. عشق به شبانی و موعظه يک چيز 
است اما عشق ورزيدن به کسانی که موعظه می شوند، چيز ديگريست. يک شبان 
بايد بتواند چنين محبتی داشته باشد و ديگران را دوست بدارد. مخصوصا اعضا و 

قوم خدا را. 

نکتة بعدی اينکه خانوادۀ شبان بر کليسا ارجحيت دارد. يک شبان اول مسئول 
خانوادۀ خود است و بايد ابتدا خانوادۀ خود را شبانی کند.

 
شبان خوب هميشه کالم خدا و مسيح را در مرکز خدمت و کليسا قرار می دهد.

يک شبان بايد بداند که هيچ وقت نمی تواند همه را راضی و خوشحال نگاه دارد.

يک شبان بايد آهسته ولی پيوسته خدمت کند و مراقب مقدار مسئوليت ها باشد تا 
زير فشار خدمات از پا در نيايد. شبان سالم بهتر خدمت می کند.

یک احتیاج بزرگ تعلیم کتامبقدس به صورت 

سیستامتیک میباشد. بهخاطر بسته بودن ایران، 

بهرتین راه استفاده از مدیا )تلویزیون و سوشیال 

مدیا( است که این تعالیم را وارد ایران کرده و 

مسیحیان ایران را کمک کرد. 
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يک شبان بايد زندگی خودش را اولويت بندی کند تا در موارد شبانی نظم داشته 
باشد.

يک شبان بايد شاگردسازی کند. يعنی روی افراد کليسا سرمايه گذاری کند.

يک شبان بايد بتواند در نااميدی ها جلو برود. اعضای کليسا اغلب باعث ياس و 
نااميدی شبان می شوند.

يک شبان هميشه بايد در حال يادگيری باشد، کتاب بخواند و با دنيای اطراف 
خود حرکت کند.

يک شبان بايد دربارۀ زندگی افراد عالقه نشان دهد و حاضر باشد درگير زندگی 
افراد شود.

يک شبان نبايد نگران تعداد اعضا باشد. کليسا متعلق به خداست. يک کليسای 
کوچک وفادار بهتر است از يک کليسای بزرگ بی ثبات.

ريچارد بَکستِر به عنوان شبانی برجسته و نمونه و سردسته و ساالر پاك دينان - 
پيوريتن ها - در قرن هفدهم در کتاب »شبان اصالح شده« بر اساس اعمال رسوالن 
2۰: 28 به دو نکتة بسيار مهم اشاره می  کند. او توصيه می کند که يک شبان بايد 

اول بر خود و بعد بر گلة خدا نظارت داشته باشد. 

»مراقب خود و تمامی گله ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن برگماشته 
است باشيد و کليسای خدا را که آن را به خون خود خريده است، شبانی کنيد.« 

)اعمال 2۰: 28(
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اين نظارت احتياج به انضباط و مقررات و سخت کوشی دارد که اين کتاب را به 
شبانانی که به زبان انگليسی تسلط دارند پيشنهاد می کنم. 

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟ 

متاسفانه با مشاهداتی که در 17 سال اخير از مسيحيت در ميان ايرانيان داشته ام، 
آيندۀ خيلی روشنی را نمی توانم ارزيابی کنم. اين به آن معنا نيست که آينده 
نمی تواند روشن باشد و يا کالم خدا نمی تواند به افراد بيشتری برسد. خداوند قادر 
است. اما در حال حاضر اگر ما اينچنين ادامه دهيم حتما آيندۀ روشنی در انتظار 

ما و نسل آينده نخواهد بود.

ساخت  برای  الزم  کارهای  اساسی ترين  فارسی زبانان  که  است  اين  آن  دليل 
آينده ای روشن را انجام نمی دهند. اکثر مسيحيان کالم خدا را آنطور که بايد، 
مطالعه نمی کنند چه برسد به مطالعة کتاب های متفرقه. سرانة مطالعه بسيار کم 
است. امروز کليسای فارسی زبان در مشکل است. زيرا اکثريت کالم خدا را جدی 
نمی گيرند، در کليسا و مشارکت ها فعال نيستند، قداست را جدی نمی گيريم، 
زندگی ايمانداران تفاوت چندانی با زندگی افراد دنيوی ندارد، سخاوتمندی بسيار 
دعايی  زندگی  نمی دهيم،  تمييز  را  غلط  تعليم  نيست،  اتحاد  می شود،  ديده  کم 
منظمی نداريم و کال زندگی اکثريت مسيحيان ايرانی طبق کالم خدا نيست. به 
نظر من، اين کار شيطان را بسيار راحت کرده تا آيندۀ روشنی وجود نداشته باشد.

 
در گوشه و کنار مردان و زنان خدا ديده می شوند که در خدمتی مبارك در حال 

کار هستند. ولی به جرات می توانم بگويم فارسی زبانان بسيار بسيار از آينده ای 
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روشن دور هستند. امروز رهبران فعال کليسا بسيار کم هستند و نياز به تربيت 
افرادی جديد می باشد. 

چالش ها اغلب همان چالش های قديمی است که در عهد جديد هم ديده می شوند. 
عشق به پول و ماديات و مقام، روابط نامشروع جنسی، شهوت چشم و جسم، 
و  درست  تعليم  نداشتن  اضافة  به  خودمحوری  و  خودخواهی  و  طمع  تنبلی، 

االهيدانانی برجسته که تاثيرگذار باشند تا در شکاف بايستند برای اين قوم. 

جای مردان و زنانی در نسل ما خالی است که برای کالم خدا بايستند و بدون 
چشم داشت مالی و شهرت و مقام برای نسل بعد با ايثار تالش کنند تا زمينه ای 

فراهم شود برای آينده ای روشن.

امروز تغيير بايد از بزرگان و ريش سفيدان کليسا و همة کسانی که در مسند 
خدمات هستند شروع شود و بعد مسيحيان در روند قداست قرار بگيرند و با 
اعتراف و توبه در روحانيت رشد کنند. امروز حتی عالقه ای هم برای اين رشد 

ديده نمی شود چه برسد به تالش و جنگ روحانی. 

امروز حتی خيلی کليساها و رهبران آنها بايد به توبه و بازنگری دعوت شوند. 
افراد بايد دوباره موضع خود و تعاليم خود را در کمال فروتنی بررسی کنند که در 
ذهن من خاکی، اين امر امری محال به نظر می آيد و دعای من اين است که خود 

خداوند در نام مسيح به داد کليسای خود برسد.
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نیازها فراوان است و بزرگ!

سارو خاچیکیان

سارو خاچيکيان
خدمت: شبان، مترجم

سال های خدمت: حدود 5۰ سال

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



نظر  مد  را  دنيا  اين  از  دارد کدام بخش  بستگی  بزرگ!  و  فراوان است  نيازها 
داريم؟ داخل ايران، خارج ايران؟ ولی به طور کلی نياز تربيت خادمين برای بنای 

کليسايی با فرهنگ و عرف ايرانی يکی از بزرگترين نيازهاست. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟ 

چنان که پولس در اول تيموتائوس 3 می گويد، اشتياق برای شبان شدن چيز بدی 
نيست، اما شخص بايد واجد شرايط باشد. بلوغ شخصيت، تجربه و داشتن سواد 
االهياتی از شرايط مهم هستند. و شايد از همة اينها مهم تر انگيزه باشد. شخص بايد 
از خود بپرسد چرا می خواهم شبان شوم؟ آيا قصدم کمک جانبازانه به مردم است 

آنگونه که عيسی کمک می کرد، يا دنبال لذت های رهبری هستم.

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

در اين سال های اخير رشد کّمی چشمگيری ميان فارسی زبانان مشاهد می شود، 
حال بايد در انديشة رشد کيفی بود. کمبود شبانان صالحيت دار شايد يکی از 
چالش هايی است که کليسای ايران با آن روبروست. از اين رو تربيت شبان - 
خادم بايد در اولويت تمهيدات قرار گيرد. برای چنين امر مهمی البته ضروری 
است که نهادهايی که دست اندر کارند با هم همکاری داشته باشند، چرا که چنين 

مهمی از عهدۀ يک گروه يا حتی يک سازمان خارج است.  
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شبانان و خادمین از دست اعضای 
خود می نالند و اعضا از خادمین

فرهاد سبک روح

فرهاد سبک روح
خدمت: شبانی

سال های خدمت: 28 سال 

* به نظر شما ، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



با توجه به گستردگی جمعيت مسيحی ايرانی و پراکنده شدن آنها در نقاط مختلف 
جهان و عدم وجود يک کانون متمرکز برای مسيحيان هر منطقه و نداشتن تعاليم 
به فارسی زبانان خدمات  بايد  اينکه چگونه  متمرکز و يک دست، در خصوص 

مسيحی ارائه داد، بهتر است ابتدا وضعيت اين گروه را بشناسيم.

مسيحيان فارسی زبان را می توان به دو گروه تقسيم کرد: 

الف- مسيحيان داخل ايران 
1( اکثريت قريب به اتفاق آنها از داشتن جلسات کليسايی محرومند، فاقد شبانی 
قابل قبول و مناسب هستند، و از وضعيت تعليمی آنها بی اطالعيم. )به احتمال 
زياد از تعاليم غنی و مناسبی برخوردار نيستند( مثل زمان داوران، هر که هرچه 

فکر می کند صحيح است انجام می دهد. 
2( احتمال خطر ورود تعاليم غلط و غير انجيلی بسيار زياد است. 

ب- مسيحيان خارج از ايران 
1( پراکنده بودن در نقاط مختلف که منجر به عدم تمرکز و عدم وحدت می شود.

2( مشغلة فراوان و نداشتن فرصت کافی برای رسيدگی به امور روحانی.
3( تنوع فرقه ها و گرايش های مسيحی.

4( راغب نبودن طيف وسيعی از مسيحيان به زندگی مسيحی جدی وعدم پايبندی 
به اصول جدی کالم خدا. 

من گمان می کنم اينها از جملة مهم ترين مشکالت جامعة مسيحی ايرانی خارج از 
ايران است. لذا مهم ترين نياز اين عزيزان:
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1( به وجود آوردن انگيزش در اين گروه و متوجه کردن آنها به اين حقيقت که 
بايد همواره به تاك وصل بود و بدانند که جدا از او قادر به حفظ زندگی پاك 
مسيحی و شنيدن صدای خدا و درك ارادۀ االهی نخواهند بود. يک مسيحی خوانده 
استادش  به شباهت  و  زندگی کند  پسنديدۀ خداوند  و  مقدس  ارادۀ  در  تا  شده 

عيسای مسيح برسد.

2( تهيه و پخش برنامه های صوتی، تصويری و نوشتاری فراجناحی و پخش آنها 
از طريق فضای مجازی و برنامه های ماهواره ای، می تواند بيشترين فرصت رشد را 

در اختيار مسيحيان مشتاق بگذارد.

3( وجود مراکز مشاورۀ مسيحی و استفاده از استادان و کارشناسان اين امر که 
بتوانند مشکالت ناشی از خالء شبانی را تا حدی جبران کنند. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

بعد از حدود 35 سال خدمات رسمی و غير رسمی کليسايی و شبانی، صادقانه 
خدمت تان عرض می کنم که سر و کار داشتن با انسان هايی که هر کدام از فرهنگ، 
تربيت خاصی می باشند، کاری بسيار دشوار و طاقت فرساست.  باور، سليقه و 
خدمت شبانی يعنی سرو کار داشتن با حيات و زندگی انسان هايی که مسيح به 

خاطر آنها جانش را بر صليب فدا کرد.

همه کس را همه چيز شدن کار هر کسی نيست. خادمی که قرار است طبق الگوی 
اول تيموتائوس باب 3 و تيطس باب 1 بشود و قوم خدا را خدمت کند، حتما بايد
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از دعوت االهی خاص و قلب شبانی برخوردار باشد. او بايد بداند شبانی و خدمت 
به قوم خدا نه يک شغل صرف، بلکه دعوتی از جانب خداست.

و نکتة مهم ديگر، داشتن تحصيالت االهياتی آکادميک در حد قابل قبول است. 
در اين عصر که سطح دانش و آگاهی عمومی بسيار باال رفته، داشتن دانش االهی 

برای ارائة تعاليم صحيح و پاسخگويی مسئوالنه، واجب و ضروری است.

صرف نظر از نکات فوق، چون خدمت شبانی امری بسيار حساس و پيچيده است، 
حتما الزم و ضروری است که شبانان و خادمين آماتور و تازه کار برای يادگيری 
فوت و فن های ظريف شبانی و خدمت خدا، چند سالی تحت نظر خادمين مجرب 
تلمذ يابند و توانايی های ايشان در عمل سنجيده شود و در ضمن خدمت به طور 

عملی با اين خدمت خطير آشنا شوند.

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

تاريخ  ايران  و  شد  ايران  وارد  اوليه  سال های  همان  از  مسيحيت  که   چند  هر 
طوالنی ای از آشنايی با مسيحيت دارد، ولی متاسفانه رو به افول رفته و اکنون 
مقابل  با مسيحيت آغاز می کنند و در  را  نوينی  و  تجربة کامال جديد  ايرانيان 
فاقد تجربيات کافی و الزم هستند. در واقع مسيحيت  با کشورهای مسيحی، 
امروزی، در ايران خيلی دير پا گرفت ولی خيلی سريع جلو رفت در نتيجه فاقد 

تجربياتی هستند که ديگر کشورها به تدريج کسب کردند. 
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بسيار  موجود  به خاطر وضعيت  ايران  داخل  در  و مسيحيان  اوضاع مسيحيت 
شکننده و آسيب پذير شده، متاسفانه معيارهای انتصاب خادمين با گذشته بسيار 
فرق کرده و عدۀ زيادی به اسم خادم و کشيش و شبان وجود دارند که معلوم 
ارگان  نظر چه  و تحت  تجربی ای گذشته اند  و  آکادميک  مراحل  از چه  نيست 

مسيحی خدمت می کنند؟!

وضع مسيحيان خارج  از ايران هم تعريف چندانی ندارد. اغلب شبانان و خادمين 
از دست اعضای خود می نالند و اعضا از خادمين. تعاليم مسيحی و نظارت بر رشد 
روحانی مؤمنين بسيار ضعيف و کم رنگ شده و گمان می کنم اگر اينطور ادامه 
پيدا کند، ما به زودی با مسيحيت بسيار متفاوتی در ميان ايرانيان روبرو خواهيم 

شد که از مسيحيت اصيل کتاب مقدسی فاصلة بسيار خواهد داشت. 

برای رسيدگی به اين امر گمان می کنم ابتدا بايد در ميان رهبران و خادمين ارشد 
که به نوعی مرجع تقليد و راهنمای مسيحيان هستند اتفاق خاصی رخ دهد. به 
قول موالنا، ماهی از سر گنده گردد نی ز دم. رهبران جامعة مسيحی ايرانی صرف 
نظر از تفاوت ها و گرايش های فرقه ای بايد به  فکر رشد و تعالی مسيحيان باشند 
و يک دل و يک فکر شده، به فکر گسترش ملکوت خدا در ميان ايرانيان باشند. 
وقتی حقيقتا به اين بلوغ برسيم، از نزاع های شخصی و فرقه ای هم دست خواهيم 

کشيد.

کرۀ جنوبی در اين خصوص می تواند نمونة خوبی برای ما باشد. مسيحيت فقط 
حدود 1۰۰ سال است که وارد اين کشور شده اما به طرز شگرفی پيشرفت کرده. 
آنها شهدای بسياری تقديم خداوند کردند. امروزه کمتر جايی در دنيا می توان 
يافت که پای ميسيونرهای کره ای به آنجا راه پيدا نکرده باشد. در حالی که گمان 
نکنم در تمام دنيا ما ايرانيان يک سازمان ميسيونری مستقل و خودکفا و بدون 

اتکا به کمک ديگر سازمان ها داشته باشيم. 
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دليل پيشرفت آنها و عقب ماندگی ما در اين ميان چيست؟ اين خود نيز نيازمند 
يک کار آسيب شناسی است.
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ماموریت بزرگ

تامی میوایان

تامی ميوايان
خدمت: شبانی

سال های خدمت: 16 سال

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



جواب اين سوال بسيار مهم و اساسی را می شود در کل کتاب مقدس و در ميان 
مسيح،  عيسای  خود  آموزه های  جديد،  عهد  مخصوصا  و  عتيق  عهد  آموزه های 
رساله های پولس و ديگر نويسندگان اناجيل يافت نمود. اين امر، همانا انجام 
همان »ماموريت بزرگی« است که نهايتا، عيسای مسيح در پايان خدمت زمينی 
خود، که مندرج در فصل 28 متی، آيات هجدهم الی بيستم می باشد، به آن اشاره 

نموده و ما را به انجام آن ملزم نموده است.

به نظر من، و به اختصار، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی ايرانی و نه 
فقط فارسی زبان، آن هم در رابطه با اين ماموريت بزرگ، همانا رسانيدن کالم  و 
مژدۀ نجات بخش انجيل عيسای مسيح، به تمامی ايرانيان  چه از زمينة اسالمی، 
بهايی، زرتشتی، بی دينی و غيره می باشد! پس همانگونه که ذکر گرديد، می بينيم 
که اين امر، همانا نشئت گرفته از اين نوشتجات مندرج کتاب مقدس می باشد- 
يعنی انجام و چگونگی انجام آن ماموريت بزرگ، که از طريق »خواندگی به 
خدمت« - و مخصوصا »خدمت شبانی، معلمی و رهبری« است که در قسمت 

سوال بعدی به آن پاسخ خواهم داد!

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

به نظر من، اغلب افرادی که در ِسمت خطير شبانی، )معلمی و رهبری( کليسايی 
و خدمات مسيحی مشغول وظيفه می باشند، از لحاظ تعليمی، تحصيلی، تجربه ای 
و پاسخگويی به مافوق »خود خوانده« و »خود ساخته« می باشند. به نظر من، اين 
عزيزان اغلب فاقد کمترين شرايط شبانی، )معلمی و رهبری( بوده و همانگونه 
که کتاب مقدس می فرمايد، اين کار را برای »خارش گوش های خود« که شامل 

»خارش های: غرور، قدرت طلبی، آبياری عقده های مختلف خود و نيز دستکاری
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در امور و روابط« می باشد است.

چون اين نوشتار اين اجازه را به نويسنده نمی دهد تا با تجزيه و تحليلی عميق تر 
به اين موضوع پاسخ دهد، در نتيجه، بنده فقط به سه اصل مهم »خواندگی« در اين 

مختصر اشاره می نمايم:

از  خواندگی  می باشد: 1(  مهم  و  اساسی  بسيار  قدم  سه  نيازمند  خواندگی،  هر 
بايد واقعی و  طرف خدا که آن را »خواندگی درونی« می نامند. اين خواندگی 
ملموس- آن هم به دور از احساسات و برنامه های شخصی و فردی باشد. 2( هر 
بيرونی  تاييد  اين  بيرونی« می باشد.  نيازمند »تاييدی  خواندگی درونی، متعاقبا 
می تواند از طريق شبان کليسا، رهبران کليسا، اعضای کليسا - يعنی برادران و 
خواهران هم ايمانی فرد و غيره باشد. 3( با استناد به اين دو قدم، و با تلفيق آنها 
با توانايی های شخص خوانده شده، کسب دانش و تحصيالت الزمه و مربوطه، 
تجارب کسب شدۀ خدمتی و به کارگيری عطايای روحانی؛ اقدام به اين عمل 
نمايد. پس، توصية من به افرادی که می خواهند وارد خدمت شبانی - معلمی و 
رهبری - کليسا )و يا هر گونه خدمات مسيحی( بشوند، اين است که به نکات 

فوق توجه کامل نمايند.

هاتفی در اين رابطه اينگونه قلم برداشته است که: نيم حکيم، خطر جان - نيم مال، 
خطر ايمان! در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد بود که متاسفانه در اغلب از 

کليساها و خدمات مسيحی ايرانی در غربت ديده می شود. 

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟ 
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اين سوال شامل سه قسمت می باشد:

چگونه  را  غربت[  در  ]ايرانيان  فارسی زبانان  ميان  در  مسيحيت  آيندۀ  نخست: 
ارزيابی می کنيد؟

من فکر می کنم که نسل دوم - يعنی فرزندان ايرانيان مسيحی در غربت، بهتر 
بتوانند با مشکالت و چالش های موجود در کليسای کنونی ايرانيان مسيحی در 
غربت روبرو بشوند. چرا؟ من اميدوارم که آنان، خارش گوش ها، زودرنجی ها، 
حساسيت های بی خود و بی جای والدين خود را نداشته باشند. اينان، با نحوۀ تعليم 
و تربيت غربی آشنا شده، و اين شيوه ها را می توانند در خدمت مسيحی ايرانی خود 
به کار گيرند. به نظر من، اين يک توانايی و نکتة بسيار مثبتی در کار خدمتی آنان 

در مقابل کار خدمتی والدين آنان می تواند باشد.

ولی شايد اين امر )آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان - ايرانيان در غربت( 
از  آنها )نسل دوم(  استفادۀ  نيز  ايران، و  به شرايط سياسی موجود در  مشروط 
زبان های محلی خدمتی آنان که مستقر در مناطق مختلف جهان خواهند بود هم 
باشد. چرا؟ چون: الف: در صورت تغيير رژيم در ايران و برقراری محيطی آرام، 
ايمن و مطمئن، به احتمال زياد بسياری از والدين ايرانيان مسيحی به ايران باز 
گردند. ب: احتماال، بيشتر آنان )نسل دوم( شايد نيازی برای به کارگيری زبان های 
مادری ايرانی خود را نداشته باشند و به کليساهای محلی محل اقامت خود پيوسته 
و به آن زبان ها پرستش نمايند. نمونه هايی از اينگونه اجتماعات کليسايی، هم 
اکنون در کانادا و در کليسای آشوری و ارمنی زبان )و شايد در مناطق مختلف 
جهان( موجود است. ب: در صورت ادامة کليسای ايرانی در غربت توسط نسل 

دوم ايرانيان، اميد اين می باشد که همانگونه که قبال معروض گرديد، آنان
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بهتر بتوانند ادارۀ امور کليسای ايرانی را  با توجه به نکاتی که قبال ذکر گرديد در 
دست بگيرند. 

اين سوال مستتر در  پاسخ  نظر من،  به  دوم: چالش های پيش رو چه هستند؟ 
پاسخ های فوق می باشد.

سوم( چه تمهيداتی بايد انديشيد؟ پاسخ مختصر بنده همانا پيدا کردن، تعليم و 
تربيت افراد »خوانده شدۀ واقعی« برای خدمت شبانی )معلمی و رهبری کليسا( 
که: »وفادارند!«، »آمادۀ دادن هزينه اند!«، و »قابل تعليم اند!«. اينگونه افراد، تمايلی 
به جالل دادن خود ندارند! تمامی هم و غم آنان، همانا، رسانيدن کالم نجات بخش 
انجيل به فرزندان گمشدۀ خداوند می باشند- و فقط پدر، پسر و روح القدس را 

جالل می دهند. 

در خاتمه، همگی عزيزان خوانندۀ اين سری مقاالت کوتاه را تشويق به خواندن 
کتاب دکتر ُری آکسنواد تحت عنوان »برخاسته از خاکستر با مسيح: شناخت 
کليساهای با زمينة اسالمی از پنجرۀ تجربة کليسای ايرانی« )2۰18، انتشارات 

جهان ادبيات مسيحی - جام( می نمايم.
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 نیاز به پاسخگویی

تت استیوارت

تت استيوارت
خدمت: شبانی

سال های خدمت: 4۰ سال

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



ساده نيست که تنها از يک نياز در ميان مسيحيان فارسی زبان به عنوان بزرگترين 
نام برد. اما از آنجا که سوال در مورد يک نياز است، می خواهم از بعضی نيازهای 
واضح تر مثل نياز به درك کتاب مقدسی، آموزش رهبری و نياز به پاسخگو بودن 
صحبت کنم. همچنين واضح است که نياز به شکل گيری شخصيت مسيحی وجود 

دارد که معموال از طريق شاگردی نزد يک ايماندار بالغ به وجود می آيد. 

با توجه به اينکه سوال، نظر من در مورد يک نياز اصلی را می پرسد بايد برگردم 
به چهل سال خدمت بين ايرانيان و فکر کنم و ببينم که کدام نياز مشخص ديده 
می شود. بهترين راهی که می توانم مشاهداتم در طول تمام اين سال ها را توصيف 
کنم، چيزی است که می خواهم آن را »اسارت فرهنگی« بخوانم و منظورم اين 
است که وقتی فردی با پيش زمينة اسالمی به مسيح ايمان می آورد، به نظر می رسد 
سخت ترين چيزی که بايد از آن رها شود، اسارتش در فرهنگ اوست. اجازه 
بدهيد چند مثال بزنم. بسياری از رهبرانی که سال هاست در اين مقام هستند، هنوز 
بيشتر بر اساس تکبر و محافظت از آبروی شان عمل می کنند تا فروتنی مسيح وار. 
ديگران مثل ديکتاتورهای کوچک به سبک رهبری ای که در ايران می بينيم بر گلة 
خود حکمرانی می کنند که باعث می شود يک رهبری انفرادی باشد که به ديگران 
آموزشی برای رهبری نمی دهد. حتی ممکن است اين رهبران اينگونه تعليم دهند 
که افراد با ترك کليسا، از شيطان پيروی می کنند. اين منتهی به نقض مستقيم 
شيوۀ رهبری ای است که در مسيح و در عهد جديد می بينيم. اين اسارت فرهنگی 
باعث می شود وقتی ايمانداران از شبان يا جماعت دلخور می شوند کليسا را ترك 

کنند و گروهی از ايمانداران داريم که حتی ديگر به کليسا نمی روند.

تغييرات  خدا  می کنم  دعا  اما  بزنم  هم  بيشتری  مثال های  می توانم  البته 
غير  فرهنگی  عادات  اسارت  که  کند  ايجاد  ما  کليسای  در  دگرگون کننده ای 

کتاب مقدسی را از بين ببرد.
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* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟ 

همانطور که ممکن است عده ای بدانند، من يک کتابچة کوتاه در مورد همين 
موضوع نوشته ام و توصيه می کنم آنانی که جدی در مورد اين سوال فکر می کنند، 
آن را تهيه و مطالعه کنند. برکت فوق العاده ای است که کسی به خدمت شبانی 
خوانده شود اما از سوی ديگر، بسيار ترسناك است که کسی از سر انگيزه های 
نفسانی شبان شود. آنانی که خوانده شده اند می دانند که حقيقتا نمی توانند کار 

ديگری در زندگی شان انجام دهند و احساس پوچی نکنند. 

که خدا  است  درونی«  »خواندگی  اول  قسمت  دارد.  قسمت  دو  خواندگی خدا 
اشتياقی عميق در قلب فرد می گذارد تا به دنبال خدمت باشد. بعضی رويايی 
داشته اند و بعضی هم صدای خدا را شنيده اند که با آنها صحبت کرده است. اگرچه 
اين تجربيات عاليست، اما خواندگی درونی بايد آزمايش شود که ما را به قسمت 
دوم از اينکه خدا چطور ما را می خواند رهنمون می شود. بدن مسيح بايد خواندگی 
را تاييد کند. ممکن است بعضی اعتراض کنند و بگويند »من خواندگی ام را از 
خدا دارم و اين بسته به احساس بدن مسيح نيست.« اما به من اعتماد کنيد؛ اگر 
بدن مسيح خواندگی شما را تاييد نکرد، بهتر است نگاهی عميق به قلب خود 

بيندازيد و چرايی آن را پيدا کنيد. 

بنابراين توصية من به شما اين است که اگر احساس می کنيد خدا شما را می خواند، 
در خدمات کليسای تان شرکت کنيد. در خدمت جوانان کمک کنيد، يک کالس 
مطالعة کتاب مقدس را تدريس کنيد، به عيادت بيماران برويد، آنانی که عزيزی 
را از دست داده اند تسلی دهيد و افراد يا از حضور و توجه شما برکت خواهند 
يافت و يا خير. خداوند خواندگی خود را حينی که کليسای او را به عنوان يک 

خدمتگزار خدمت می کنيد، تاييد خواهد کرد.
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* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

بايد  می شويم،  مواجه  فارسی زبان  کليسای  آيندۀ  مورد  در  سوال  اين  با  وقتی 
زمينه ای که پاسخم در آن شکل گرفته است را توضيح بدهم. من باور دارم آنچه 
در ايران اتفاق افتاده است، چيزی کمتر از يک »بيداری عظيم« نيست. بيداری 
بودند  افرادی که سابقا بی ايمان  از  عظيم در درك من، جنبش مردمی بزرگی 
به سوی ايمان به مسيح است. مثل يک سونامی روحانی است که مردم را فرو 
می گيرد و عدۀ زيادی ايمان می آورند. به همان اندازه که اين جنبش شکوهمند 
است، خطراتی ذاتی نيز دارد. عده ای ممکن است فريب بخورند که بشارت کار 
ساده ای است و بسياری از رهبران شاگردسازی جدی ای انجام نخواهند داد چون 
به اعداد دلخوش هستند. خطر ديگر اين است که فراموش کنيم سونامی برگشت 
هم دارد و روزی خواهد رسيد که ايران آنچنان به روی انجيل باز نخواهد بود. 
تاريخ يک خطر ديگر نيز به ما می آموزد و آن، اين است در زمان يک بيداری 
روحانی جعل و تقلب فراوانی رخ خواهد داد چون انبيای کذبة فراوانی به وجود 

می آيند. 

آنچه گفته شد به اين اشاره دارد که آيندۀ کليسای مسيحی فارسی زبان، وقتی 
اين سونامی شروع به عقب نشينی کند به بوتة آزمايش درخواهد آمد. بسياری از 
مسيح رويگردان خواهند شد و به دنبال خدايان دروغين خواهند رفت اما آنانی که 

در کالم خدا تعليم يافته اند و شاگرد شده اند، وفادار باقی خواهند ماند.
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در حقيقت من ديد مثبتی به آيندۀ کليسای فارسی زبان دارم چون افراد زيادی را 
مالقات کرده ام که به مسيح و کالم او عشق می ورزند. آنچه ما بايد انجام دهيم 
اين است که اطمينان حاصل کنيم ايمان شاگردان ما فقط بر اساس مسيحيت 
احساسی و يا شخص محور نيست. دعا می کنم آنانی که اين سطور را می خوانند 
اين نصيحت کتاب سمقدسی را به جان بخرند که افراد را تعليم دهند تا در کالم 

خدا ريشه بدوانند.
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ادوارد عيسی بيک
خدمت: شبان و کشيش ارتش

سال های خدمت: 19 سال خدمت شبانی به عنوان کشيش دستگذاری شده و  
بيش از 3۰ سال خدمت موعظه، تعليم و کمک شبانی

به اشتباه سرودخوانی و دعا را 
پرستش می نامند!

ادوارد عیسی بیک



* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟  

در کنار بشارت و شاگردسازی که حکم اعظم به کليسای جهانی است، اما من باور 
دارم که آماده سازی و به کارگيری کليسا برای شاهد خداوند بودن در فرهنگ 
خدانشناسانة روبه افزايش، ضروری است. مهم است که بر بازگشت ثانوی مسيح 

تاکيد و کليسا را تشويق کنيم تا برای ايام آخر آماده باشد.

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

توصية من بر اساس اول تيموتائوس 4: 16 خواهد بود: »خويشتن را و تعليم 
را و  باش که هرگاه چنين کنی، خويشتن  قائم  امور  اين  احتياط کن و در  را 

شنوندگان خويش را نيز نجات خواهی داد.«

* آينده مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

 
من خدا را برای کار روح القدس در بين کليسا شکر می کنم. دربارۀ چالش ها، 

ترجيح می دهم سه مورد از فهرستی طوالنی را نام ببرم: 

1- فقدان پاسخگويی کليساهای محلی و خادمين. متاسفانه، فردگرايی در تمام 
سطوح روابط کليسا تاثير گذاشته است. تاکيد بر اطاعت از خدا اين سوءتفاهم 
را به وجود آورده است که ما نسبت به انسان )به طور عمومی( و نسبت به کليسا 
)به طور خاص( پاسخگو نيستيم. به همين خاطر شاهد اختالفات متعدد و ادامه دار
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در بدن مسيح هستيم.

2- عدم بلوغ روحانی رهبران. متاسفانه تاکيد بر مهارت ها و عطايای روحانی 
وضعيت ناسالمتی به وجود آورده که از بلوغ روحانی در کليسا و ميان رهبران 
غافل شده است. برای نمونه، اگر کسی اصول ابتدايی کتاب مقدس را بداند و 
توانايی سخنرانی و رهبری داشته باشد، کليساها آن فرد را به عنوان رهبر کليسا 
يا يک گروه منصوب می کنند. در حاليکه در خدمت خداوند و کليسا بايد تاکيد 
بر »خواندگی« باشد و نه »توانايی«، از اهميت بلوغ روحانی غفلت شده است. 
وقتی که معيارها محدود به مهارت ها و کارايی باشد، سطح انتظارات باال می رود 
و سطح صبوری برای رشد کاهش می يابد. کليساها تاکيد بيش از اندازه ای بر 
»خدمت« به جای »تاثيرگذاری« دارند. عيسی شاگردان خود را »نور« و »نمک« 
خواند. عيسی بر اينکه ما »که« هستيم تاکيد کرد، نه بر اينکه »چه« برای او انجام 
می دهيم. وقتی کليساها بر »عمل« و »خدمت« خداوند تمرکز می کنند، بلوغ و 

رشد خدمتی را نديده می گيرند و تنها به »مهارت ها« نگاه می کنند.

3- غفلت از توانايی فکری و دفاعی. متاسفانه، محدود کردن معنای پرستش 
به »سرود خواندن« و »دعا« مسيحيان را به سوی جنبه ای احساسی از مسيحيت 
برده است. کليساهای فارسی زبان به اشتباه سرودخوانی و دعا را پرستش می نامند 
و به نظر می رسد که تعليم کالم خدا، اطاعت، تقدس و غيره، به عنوان پرستش 
محسوب نمی شوند. به عبارت ديگر، اينطور درك شده است که خدای محبت 
يک جنبة احساسی است و بخش فکری مسيحيت تنزل پيدا کرده است. مردم 
ترجيح می دهند يک ساعت سرود بخوانند اما وقت زيادی برای »مطالعة« کالم 

خدا صرف نکنند.
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اين در کليسای مسيح ضعف به وجود می آورد. کليسا برای رويارويی با مشکالت 
روزانه و فرهنگی به لحاظ فکری آماده نيست. شايد صد سرودخوان داشته باشيم 
و حتی يک محقق و دانشمند هم نداشته باشيم. همه آرزو دارند که يا واعظ شوند 
يا سرود بخوانند و به سرودها گوش بدهند، اما تعداد کمی هستند که می خواهند 
در کليسا از ايمان دفاع کنند. حتی در شنيدن موعظات، مسيحيان موعظاتی را 
انتخاب می کنند که بيشتر شبيه روانشناسی مسيحی هستند. آنها جوانب ديگر 
مشکالت  دربارۀ  موضوعی  اگر  می بينند.  خسته کننده  را  کتاب مقدسی  تعليم 

شنوندگان صحبت نکند، آن را خشک و خسته کننده می بينند.

76



ايرج همتی
خدمت: شبان کليسای ايرانيان داالس

سال های خدمت: از آوريل 1995 )24 سال(

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟

درک صحیح از کالم خدا

ایرج همتی



کال سواالت را بايد به دو گروه تقسيم بندی نمود:

نيازها و خدمات در ايران، و نيازها و خدمات در خارج از ايران به خصوص در 
غرب.

چون من شخصا هيچ تجربه ای از خدمت در ايران نداشته ام، نظراتم را محدود به 
نيازها و خدمات در خارج از ايران، به خصوص خدمت در آمريکا می کنم.

در وهلة اول شناخت صحيح و نمونة کتاب مقدسی ايماندار مسيحی بودن. يعنی 
درك صحيح از کالم خدا برای نجات، و مسيحی شدن و مسيحی بودن است. و 
بعد يک زندگی مطابق کالم خدا تا در تقديس و رشد روحانی پيشرفت داشت. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

به اضافة جواب سوال اول، کشيش يا شباِن کليسا بايد نمونة مناسب ايمانداِر به 
مسيح باشد، و بر طبق استانداردی که در اول تيموتائوس فصل 3، آيات 7-2، 
و تيطس فصل 1، آيات 6-9 انتخاب شده، توسط گروهی از مشايخ، مورد تاييد 

قرار گرفته باشد.

برای کشيش بودن و شبانی نمودن، شخص ايماندار بايد حاضر بوده در جوار يک 
کشيش با تجربه شاگردسازی شده و بعد از تاييد مشايخ کليسا، همزمان با خدمت 
االهيات  به طور رسمی در يک دانشگاه معتبر  بايد  با سرپرستی شبان کليسا، 

مسيحی مشغول تحصيل در االهيات مسيحی باشد. 
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* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟

بستگی دارد که در داخل ايران يا خارج از ايران، به خصوص در آمريکا مد نظر 
باشد.

آيندۀ مسحيت در کشورهای هم جوار ايران که ايرانی ها راحت تر می توانند وارد 
شده تقاضای پناهندگی نمايند، فرصتی برای آشنا نمودن آنان با مسيحيت است. 
ايرانيان در کشورهای هم جوار قصد مهاجرت به غرب به خصوص  چون اکثر 
آمريکا را دارند، هيچ تضمينی که آنها بعد از ورود به کشورهای مورِد نظر، در 

ايماِن مسيحی باقی خواهند ماند نمی توان داد.
 

اکثرا مشاهده می شود که آنها بعد از اسکان در غرب، به دنبال دنيا و ماديات رفته، 
توجهی به امور روحانی نداشته يا به صورت سطحی در ارتباط با کليسا خواهند 

بود.

چالش های پيش رو چه هستند؟ 

عنوان  به  مسيحيت  از  آمده اند،  داالس  در  ما  کليسای  به  که  ايرانی هايی  اکثر 
وسيله ای برای اقامت گرفتن در آمريکا استفاده کرده اند. تعداد معدودی در ارتباط 
با کليسا و زندگی مسيحی باقی مانده اند. البته همة ايرانيان با آغوش باز پذيرفته 
شده و تعاليم ابتدايی را دريافت می کنند، ولی هيچ تضمينی برای باقی ماندن آنها 

در کليسا وجود ندارد.

چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

در کليسای ايرانيان داالس بر طبق تجربه ای که در طول ساليان سال دريافت 
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شده، همة ايرانيان را با آغوش باز می پذيريم و در صورت نشان دادن تمايل به 
فراگيری حقايق کتاب مقدس، به آنها تعاليم مقدماتی را می دهيم، ولی تا وقتی 
که وفاداری خود را در شرکت مرتب در کليسا و حمايت مرتب از کليسا ثابت 

ننموده اند، اعتبار چندانی ندارند. 

کال فکر نمی کنم بعد از قشر اولية مهاجرين ايرانی که انگليسی را هنوز خوب ياد 
نگرفته اند، نسل بعدی به کليسای ايرانی و فارسی زبان چندان پايبند باشند. اکثرا 
با فراگيری زبان انگليسی و شغِل دلخواه، به جامعه می پيوندند و اگر ايماندار 

واقعی باشند، به احتمال بسيار زياد، به يک کليسای انگليسی زبان می پيوندند.

بيش از هر چيز بايد به آيندۀ مسيحيت در ايران انديشيد و تدارکات الزم مانند 
فراگيری زباِن انگليسی برای تحصيل االهيات مسيحی چون منابع غنی در اين 
زبان موجود است، را برای فارسی زبانان در نظر داشت. تا زمانی که ايمانداران 

مسيحی تحصيل کرده منابع الزم به زبان فارسی را تدارك ببينند.
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.

عیسایی که کتاب مقدس 
معرفی می کند

ویلسون ساعد

خدمت: مبشر

* به نظر شما، بزرگترين نياز امروز دنيای خدمت مسيحی در ميان فارسی زبانان 
چيست؟



معرفی عيسای مسيح به قدرت روح القدس؛ عيسای مسيح فرمود به همين همه 
پيام  اين  نماييد.  محبت  را  يکديگر  اگر  هستيد  من  شاگرد  که  فهميد  خواهند 
جهان صدق  از  گوشه ای  هر  در  انسان ها  همة  برای  و  دوران  همة  برای  مسيح 
می کند. در واقع، خارج از آن بنيانی که مسيح خداوند بنا نموده و خط مشی 
و اصول آن را معرفی کرده، راه ديگری نداريم. بزرگترين نياز دنيا عيساست 
و کليسای فارسی زبان هم از اين امر مستثنا نيست. منتها هرگاه عملکرد ما در 
هر زمان به قدرت روح خدا بوده، بسيار مثمر ثمر بوده و هرگاه تالش انسانی و 
خدمات سازمان های بزرگ بوده، چندان توفيقی نداشته است. معرفی عيسايی که 
کتاب مقدس معرفی می کند بايد با جديت دنبال شود و در واقع نيازی نيست که 
ما به روح القدس مشورت دهيم بلکه کافيست مشورت های روح القدس را جدی 

بگيريم. 

معرفی کتاب مقدس به عنوان بهترين دستورالعمل برای آيندۀ کشورمان ايران و 
تغذية نسل ها در سطوح مختلف اجتماعی با ادبيات مسيحی کمک خواهد بود تا 
تماميت سمومی که در فکر و انديشة يک ملت برای مدت طوالنی آنها را مسموم 

کرده، برطرف سازد. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

بايد بگويم تجربيات سی و چندسالة اين حقير در سمت های خدمات کليسايی مرا 
بر آن داشت که توجه شما را به دستورالعمل بعضی از تابلوهای درب ورودی 
ساختمان ها متوجه کنم که نوشته شده بدون هماهنگی وارد نشويد. در خصوص 

خدمت شبانی بايد عرض کنم بدون تاييد و عطای شبانی وارد نشويد. 
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بی شک همة ما در کالم خدا خوانده ايم که پولس اعالم می دارد که عطايای روحانی 
را به غيرت بطلبيد و اين در واقع تمايلی هست که پولس مقدسين را ترغيب 
می نمايد که آن را جدی بگيريد. منتها اگر خوب دقت کنيد متوجه خواهيد شد که 
در ادامة اين غيرت روحانی بالفاصله عمل روح القدس را بيان می نمايد که روح 
بر حسب تشخيص خودش در ميان مقدسين عمل می نمايد و عطای مربوط به 

خدمات روحانی را عطا می کند. 

اصل  تا  کنم  بيان  شبانان  بعضی  زندگی  از  را  مشاهدات خودم  از  بعضی  بايد 
موضوع واضح تر قابل عرض باشد. دوست عزيزی دارم که شبان کليسايی است 
که روزی در جواب اين سوال که از او می کردم چطور شد وارد خدمت شبانی 
شدی؟ به ياد دارم چنان منقلب شد که به خاطر شايد ترس از کلمة لعنت آن را 
بر زبان نياورد. ولی در جواب اظهار داشت مرا گول زدند. من قرار بود يک ماه 
در غياب شبان کليسا خدمات تهية دروس و موعظه را انجام دهم منتها شبان 
برنگشت و من ماندم با ارث ناخواسته. ديگر دوست شبانم اظهار داشت من هر 
شب تصميم می گيرم ديگر خدمت شبانی نکنم ولی فردا صبح توبه می کنم که 
چاره ای ندارم. اين آشی هست که خودم خواستم و پختم و يک بله گفتم و حاال 
سال هاست دارم مصيبت می کشم. شبان ديگری به من می گفت پدرم کشيش 
کليسا بود و من خواستم طبق نظر پدرم عمل کنم که دوست داشت شبان کليسا 
بشوم. حاال پدرم سال هاست نزد خدا رفته و حاال من ماندم و يک عمر پشيمانی که 

ای کاش يک بار در روی او می ايستادم که پدر من، من اينکاره نيستم. 

دوست عزيز ديگری را می شناسم که وقتی از او سوال کردم چطور وارد خدمت 
شبانی شدی گفت راستش مدت زيادی دنبال کار می گشتم. کاری پيدا نکردم، 
يکی از دوستان کليسايی که واعظ خوبی بود به من گفت کليسای ما برای يکی 
از شعبات شهرستان دنبال يک خادم تمام وقت هستند. اگر دوست داشتی بگو تا
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معرفی ات کنم و من از سر ناچاری که بيکار نباشم وارد خدمت شبانی شدم. 
از سازمان های  اين قصة شبانی متاسفانه در بعضی  اين است که  ولی واقعيت 
به کشور ترکيه  به عنوان مثال در چند سفری که  ادامه دارد.  تاکنون  مسيحی 
داشتم، متوجه بعضی از عزيزانی شدم که تحت عنوان شبان محلی فارسی زبان 
خدمات روحانی ارائه می کردند. منتها در تماس هايی متوجه شدم که اين عزيزان 
يک دورۀ يک تا سه ماهه را برای خدمت مهم شبانی گذرانده اند در حاليکه به 
باور من درصد بااليی از اين عزيزان هنوز درگير مشکالت زناشويی و خانوادگی 
نبايد بی انصاف شد  البته  خودشان بودند تا چه رسد رسيدگی به امور سايرين. 
چون واقعا بعضی از خادمين را هم در سمت شبانی ديدم که باور دارم حقيقتا 

روح القدس آنها را برای اين مهم انتخاب کرده بود.
 

در خاتمه بايد عرض کنم دعوت خدمت شبانی و يا هر خدمت و سمت کليسايی 
جداً بايد ُمهر روح القدس را در خود داشته باشد. در غير اين صورت بلوايی خواهد 
شد که امروزه متاسفانه شاهد توليد قارچ مانند کليساهای مختلف فارسی زبان در 
نقاط مختلف هستيم. به عالوه موضوع راستی چيزی است که اساس کليسای 
اثر هر  بنا کنيم. زمانی که در  بنيان  بايد بر آن  مسيح را تشکيل می دهد و ما 
موضوعی در کليسا انشعابی حاصل می شود بعضی از شبانان به جای بيان حقيقت، 
چيزی شبيه نيمه راست يا نيمه حقيقت را جايگزين آن می سازند از جمله اينکه  
ما از آن کليسا جدا نشديم، ما تکثير شديم. در حاليکه فراموش می کنند احواالت 
بعد از اين به ظاهر تکثير در اعمال شان مشهود می شود به طوری که با کليسای 
قبلی ديگر مشارکتی آنچنان ندارند. تک تک اعضا را بر آن می دارند که تعليمی 

متاسفانه رياکارانه در آينده اتخاذ کنند. 

ما دعوت شديم که موضوع راستی را جدی بگيريم. چرا که راستی با روح خدا 
هماهنگ است و از آن جهت که کالم خدا راست است و کتاب مقدس مملو از
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سرگذشت زندگی مقدسانی است که تمام ضعف و قوت آنها در اين کالم صادقانه 
منعکس گرديده. 

اميدوارم همة ما که به اين خدمت مهم دعوت شديم در جهت نيل به اهداف االهی 
بتوانيم به گونه ای عمل کنيم که روزی در حضور سرور خود اليق دريافت تاجی 

باشيم که خداوند برای مقدسين خود تدارك ديده است. آمين. 

* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟

جواب اين سوال را می خواهم با شرح ماجرا بيان کنم. در يکی از سفرهايی که به 
شمال کشور داشتم به شخصی برخوردم که در کار تهية عسل بود. وقتی سخن ما 
کمی صميمی تر شد به من گفت مردم زيادی هستند که عسل واقعی را تشخيص 
نمی دهند و توجه مردم به ظاهر است و وقتی طرز تهية عسل را برايم شرح داد 
تازه متوجه شدم که ما ساده هستيم نه آن افرادی که فکر می کردم دهاتی هستند. 

حاال طرز تهية عسل:
کمی عسل با مقداری آب قند و مقداری موم و چند زنبور ُمرده که کامال تصويری 
موم  و  قند  آب  درصد  اينکه 75  از  غافل  می دهد،  نشان  را  کندويی  از عسل 

آب شده با هم به خورد ما می دهند. 

متاسفانه امروزه بسياری از اعضای کليساها به چيزی که عادت کرده اند سرودهای 
کليسايی و صدای خادمی است که چندين آية حفظی را مرتب تکرار کرده به سان 
عسل سبالن دهان شان را شيرين سازد غافل از اينکه آب قند است. موعظه ها اکثرا 
گزارشات روزانه شده از حوادث و اتفاقات. در واقع بايد عرض کنم عزيزی که 
آموخته موعظه می تواند برای چند روز اعضا را مشغول سازد مادام وقت و انرژی
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خود را مجبور به تهية موعظات مختلف می دارد غافل از اينکه اين اعضا مادام 
می آموزند که هر يکشنبه به ميزان ظرفيت معده شان موعظات شيرين واعظ ما 
را برای چند روز نشخوار کنند تا وقت معين يکشنبة آينده فرا برسد. به جرئت 
می توانم بگويم درصد بااليی از اعضای کليساها از مطالعة کتب مختلف مسيحی 
غافل هستند. ادبيات مسيحی در ميان اينان زياد جدی گرفته نمی شود. در واقع 
بسياری از خادمين کليساها مجبورند برای جلب نظر اعضا پيام هايی را تهيه کنند 
که معتقدند برای حفظ اعضا الزم است. در حاليکه فراموش کرده اند تمامی کتب 
از الهام روح خداست به جهت اصالح، توبيخ و تشويق )دوم تيموتائوس 4: 2(. 

در حاليکه که يکی از چالش های پيش روی شبانان اين است که جرئت توبيخ 
فاصلة  که  مجاور  کليسای  به  آن عضو  مبادا  ندارند  را  اعضای خاطی  و  عضو 

چندانی هم با اين کليسا ندارد نقل مکان کنند. 

ولی اشکال کجاست؟  در واقع عدم اتحاد و هماهنگی کليساها باعث ايجاد نوعی 
هرج و مرج گرديده که عضو خاطی بدون توبه به راحتی بدون عذاب وجدان از 
جماعتی به جماعتی ديگر ملحق می شود بدون آنکه وارد تعاليم صحيح اصول 
کتاب مقدسی شود. متاسفانه بر خالف آنچه شبانان کليسا در ظاهر نشان می دهند، 
در عمل شاهد بی احترامی های متعدد ايشان نسبت به يکديگر هستيم و غافل از 
اينکه اعضا اين را می دانند گرچه به ظاهر کتمان می کنند. بايد بگويم اگر برای 

مسيح جمع نمی کنيم، مطمئن باشيم برای ما نمی ماند.
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حميد حاتمی
خدمت: محقق کالم 

سال های خدمت: 15 سال

* بــه نظــر شــما، بزرگتريــن نيــاز امــروز دنيــای خدمــت مســيحی در ميــان 
ــت؟ ــی زبانان چيس فارس

خادمین تربیت شده 
با تحصیالت االهیاتی 

حمید حاتمی



کالم خداوند در امثال سليمان 22: 6 می فرمايد »طفل را در راهی که بايد برود 
تربيت نما، و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد.« به نظر من، بزرگترين 
نياز امروز دنيای خدمت مسيحی، در ميان فارسی زبانان، داشتن خادمين تربيت 
شده با تحصيالت االهياتی است. خادمينی که وفادارانه به حقيقت کالم خداوند 
پايبند باشند. از آنجا که کالم خداوند در وهلة اول برای قوم خدا، يعنی کليسا و 
ايمانداران نوشته شده است و مخاطبين کالم در ابتدا ايمانداران هستند، پس قبل 
از بشارت، ما نياز به تعداد قابل توجهی از معلين داريم که با داشتن تحصيالت 
االهياتی و سيستماتيک، درك درستی از کالم خدا داشته باشند تا بتوانند کليسای 
خداوند را با هدايت روح القدس و بر حسب کالم خدا هدايت کنند و کالم خداوند 
را تعليم دهند و سپس اين کليسا آمادۀ انجام هر خدمتی خواهد بود. ما امروز به 
خادمينی نياز داريم که همة 66 کتاب از کتاب مقدس را موعظه کنند و همانطور 
که در شفافيت عهد جديد می توانند عيسای خداوند را موعظه کنند، بتوانند در 

کتب عهد عتيق نيز عيسای مسيح را ببينند و موعظه کنند. 

* برای کسانی که تمايل دارند وارد خدمت شبانی شوند چه توصيه يا توصيه هايی 
داريد؟

شايد کوتاه ترين جواب ممکن برای اين سوال اين باشد، که واقعا هيچ کسی نبايد 
وارد خدمت شبانی شود مگر اينکه صد درصد مطمئن باشد که خداوند اين خدمت 
را به او سپرده و از او دعوت کرده است. و در کنار تاييديه درونی، حتما خداوند 

از طريق کليسا هم اين خدمت را برای شخص مورد نظر تاييد کند.

چون من يا ما نيستيم که بايد تصميم بگيريم وارد چه خدمتی بشويم يا نه، بلکه 
ابتدا خداوند بايد ما را فرا بخواند. وای به حال جماعتی که من يا ما، بر اساس 

احساسات و تمايالت شخصی مان تصميم گرفته باشيم که آنها را شبانی کرده و
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يا هدايت کنيم. و از همه مهم تر، در اين مسير، قبل از انجام و يا پذيرفتن هر 
خدمتی، خود را فروتن سازد و از يکی دو شبان ديگر بخواهد که بر زندگی، 
کار، و خدمت او نظارت کنند. اين کار ممکن است سال های سال طول بکشد، 
ولی هيچ ايرادی ندارد. چون همة اين کارها را برای جالل خداوند و اتحاد و 
يکپارچگی کليسا انجام می دهيم. هر نيتی غير از اين، با شکست مواجه خواهد شد.

 
نکتة دوم اينکه، يک شبان، هيچ حرفی برای گفتن غير از کالم خدا ندارد. پس 
وفادارانه آنچه را که کالم خداوند تعليم می دهد و بيان می کند را موعظه کرده و 
تعليم دهد. نه کالم خداوند را برای رضای مردم موعظه کند و نه آن را ابزاری کند 
که بر سر مردم بکوبد. شبان، کسی است که جانش را برای گوسفندان خداوند 

می دهد، و تا انتها وظيفة مواظبت و خوراك دادن به آنها را دارد.

و در آخر، متاسفانه در روزگاری زندگی می کنيم که مالك موفقيت و شکست، 
ارتباط مستقيمی به داشتن اعضا و اعداد و ارقام دارد. ولی بايد بپذيريم که »هيچ 
کس چيزی نمی تواند يافت، مگر آنکه از آسمان بدو داده شود« )انجيل يوحنا 3: 
27(. هيچ شبانی نبايد نگاهش به خدمتی که خداوند به ديگری بخشيده است 
باشد، بلکه وفادارانه همچون غالمی امين و نيکو بايد تمام تالش خود را بکند که 
آنچه را که خداوند به او سپرده و کاری که از او می خواهد انجام دهد را به پايان 
برساند و از خدمتی که خداوند به او بخشيده، لذت ببرد. چون برای خداوند مهم 
نيست که من 1۰ نفر را شبانی می کنم و يا 1۰۰۰ نفر را؛ مهم اين است که من 

وفادارانه وظيفة خودم را به عنوان شبان انجام دهم. 

و از همه مهم تر اينکه، در کليسا هميشه مشايخ هستند که نقش اصلی را ايفا 
می کنند. پس مهم ترين وظيفه و تمرين برای يک شبان اين است که ياد بگيرد 

نقش مشايخ در کليسا چيست و چطور و چگونه بايد به آنها پاسخگو باشد.
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* آيندۀ مسيحيت در ميان فارسی زبانان را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چالش های 
پيش رو چه هستند؟ و چه تمهيداتی بايد انديشيد؟

سرعت رشد مسيحيت از سرعت تعليم و تجهيز خادمين فارسی زبان بسيار بيشتر 
است، پس از امروز بايد برای تعليم و تجهيز نسل آينده فکر کنيم و دست به کار 
شويم. اکثر کليساها و سازمان های مسيحی، بيشتر از اينکه وظيفة شاگردسازی 
و خادم سازی را در درون کليسا انجام دهند، به دنبال بشارت دادن هستند، ولی 
کليسا بايد به وظيفة اولية خودش در قبال ايمانداران عمل کند و آنها را از کالم 
خدا خوراك دهد و سپس عمل بشارت و رساندن مژدۀ انجيل از دل هر ايمانداری 
که نجات را بر حسب فيض خداوند و از طريق هدية ايمان دريافت کرده، و 

تعليمی درست ديده است جاری خواهد خواهد شد. 

يکی ديگر از بزرگترين چالش های دنيای مسيحی فارسی زبان، در طول 2۰-15 
سال گذشته اين بوده که بيش از اينکه تمام کتاب مقدس را در اختيار فارسی زبانان 
قرار دهيم، با چاپ عهد جديد، دانسته و يا ندانسته شرايطی را به وجود آورده ايم 
مطالعه  را  عتيق  عهد  يا  فارسی زبان  جامعة مسيحی  از  بااليی  امروز درصد  که 
نکرده اند و يا تمايلی برای مطالعة آن ندارند، و بعضا جهت تکميل حرف ها و يا 
تاييد تعاليم شان، از آيات عهد عتيق استفاده می کنند. فکر می کنم که کليساها و 
معلمين و خادمين، بيشتر از قبل بايستی به عهد عتيق و اهميت و جايگاه آن توجه 

کنند.
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اقبال ايرانيان به مسيحيت حداقل در دهة اخير چشمگير بوده است. شايد نه به آن 
غلظتی که بعضی از منابع و دوستان بدون استناد به سند و مدرکی معتبر عنوان 
می کنند، اما با نگاهی به اطراف خودمان و بعضی آشنايانی که دورادور می بينيم و 
می شنويم آنان نيز چون ما فيض خدا شامل حال شان شده و خداوند آنها را نجات 
بخشيده است، می توانيم مطمئن باشيم که دست خدا ميان ايرانيان در کار است و 

آنان هر روزه در داخل و خارج از کشور انجيل مسيح را می شنوند. 

از گرفتاری های ما...
بخش نخست:عدم کتابخوانی

فرهاد آزاد



آنچه در اين بين غريب است و جای تامل دارد اينکه چرا عليرغم اين رشد و 
در  و چه  درون کشور  در  ايرانی چه  کليسای  نسبتا چشمگير،  گسترش کمی 
غربت به شکل واضحی از بلوغ روحانی دور مانده است؟ بدون شک در بررسی 
اين موضوع می توان بی نهايت نوشت و اميدوارم که دوستان اهل فن شروع به 
تحقيق و نوشتن در اين مورد کنند. اخيرا کتابی توسط انتشارات جهان ادبيات 
مسيحی به چاپ رسيد که نويسندۀ آن، ُری اکسنواد، به بررسی علل فرهنگی و 
اجتماعی مشکالت کليسای ايرانيان مسلمان زادۀ مسيحی در غربت می پردازد. 
مطالعة کتاب، چشم ا  نداز بسيار خوبی از گرفتاری های کليسا به دست می دهد 
اما   - باشيد  نديده  به چشم  کليسا  در  نيست خود  ممکن  که  گرفتاری هايی   -
جای آنچه خالی ست، ارائة راهکار و يا حداقل پيشنهادی برای برون رفت از اين 
وضعيت است. در ادامة اين مطلب به بررسی چند مشکل و راهکار احتمالی برای 

آنان خواهيم پرداخت. 

آنچه اينجا عنوان می شود به هيچ وجه ادعای کامليت و انحصار ندارد و تمام اميد 
نگارنده اين است که نوشتار حاضر سنگ بنايی باشد تا شايد راهبران کليسا و 
خدمت گزاران انجيل از گردهمايی های تعريفی و تمجيدی با آمارهای فريبنده 
باال  بردارند و آستين  به مسيح روی می آورند دست  ايرانی ای که  از ميليون ها 
زده، برای اين کليسا و جماعت بيمارش چاره ای بينديشند. اجازه بدهيد با »عدم 

کتابخوانی« شروع کنيم.
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عدم کتابخوانی را شايد بتوان ريشة تمام گرفتاری های کليسا دانست. گرفتاری ای 
که تمام سطوح کليسا از راهبران و اعضای قديمی، تا نوايمانان و حق جويان را در 
بر می گيرد. قسمت به اصطالح کتابخانة اکثر کليساها، تشکيل شده است از چند 
جلد کتاب که عمر بعضی از آنها شايد به پيش از تولد شبان کليسا برگردد. معموال 
از شبان و راهبران نمی شنويد که اعضا را تشويق به مطالعه کنند که البته آن هم 
خود داليل قابل بررسی ای دارد. اما در اهميت و جايگاه بی نظير کتاب در زندگی 
فرد مسيحی و کليسا همين بس که تمام آنچه ما از خدا می دانيم و خدا خواسته که 
دربارۀ او بدانيم، در يک کتاب به نام کتاب مقدس به دست ما رسيده است. تصور 
کنيد اگر نويسندگان کتاب مقدس دست به قلم نمی بردند و مکاشفاتی که از خدا 
دريافت کرده بودند را نمی نوشتند، يا آنچه خود به چشم شاهد بودند را برای ثبت 

در تاريخ مکتوب نمی کردند، امروز ما کجا بوديم؟

کليسايی که کتاب نمی خواند، رشد هم نمی کند. سطح موعظات و تعاليم هرگز 
الفبای ايمان فراتر نمی رود. چون کتاب خوانده نمی شود و  ابتدايی و  از سطح 
مطلب جديدی آموخته نمی شود، سطح مطالبه و انتظارات اعضا از شبان هم باال 
نمی رود و شبان ناخودآگاه و ناگزير تن به رخوت می دهد. عادت می کند به اينکه 
هر يکشنبه پشت منبر حاضر شود و يک ساعت تکرار مکررات کند و دلخوش 
باشد به جماعتی آمين گو که شما هرچه بگوييد - و گاهی حتی نگوييد - آنها فقط 
آمين می گويند. از آنجا که خود چيزی نمی آموزد، چيزی هم برای ارائه به جماعت 
خويش ندارد جز آنچه در ايام جوانی از زبان پيران کليسا شنيده است که بعضی از 
آنان هم شهيد  شده اند و تمام افتخار و حاصل زندگی شبان جز آشنايی و هم کالمی 
با آنان نيست. اين يکی از چندين دليلی است که گاهی شاهديم افراد برای ساليان 
متمادی در کليسا هستند اما هنوز درك صحيحی از ايمان مسيحی و آنچه به آن 

باور دارند، پيدا نکرده اند.
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اخيرا از خانم ايمانداری که از نزديک می شناسم و می دانم که سال هاست به عنوان 
يک ايماندار مسيحی در کليسا هستند، شنيدم که می گفت به نظر من شخصيت 
خدا نمی تواند مرد باشد! خدايی با اين حجم از محبت و توجه بدون شک شخصيتی 
زنانه است!! از آنجا که اين خانم را از نزديک می شناسم، می دانم که در اظهار نظر 
اشتباه خود صادق بوده است و خاستگاه اين تفکر اشتباه، جايی نيست جز عدم 
مطالعه و تکيه بر پست های فيسبوکی رقيق و پر از اشتباه دوستان به اصطالح 
همه چی دان! مطمئنم که افراد بسيار ديگری هم در کليسا وجود دارند که مانند 
اين خانم تصورات و تفکرات بسيار اشتباهی دربارۀ ايمان مسيحی خويش دارند؛ 
مثل آقايی که بعد از سال ها در ايمان و کليسا بودن، به من می گفت الزاما هرچه 
که در کتاب مقدس آمده - مثل عبور اسرائيل از دريای سرخ و يا حکايت يونس 
نبی - اتفاق نيفتاده و اينها همگی سمبل هايی هستند که برای درك ما از موضوع 
آمده اند. می دانم که اين برادر عزيز ساليانه يک جلد کتاب مسيحی هم نمی خواند 
نمی دهد.  دست  از  را  خود  محبوب  لوس آنجلسی  سياسی  برنامه های  هرگز  اما 

بنابراين درك اينکه چنين تفکراتی از کجا به سراغ او آمده اند، دشوار نيست.

شايد اين عدم مطالعه و بالطبع عدم رشد کيفی کليسا - که شبان کليسا را هم 
شامل می شود - دليل عمده ای در شکست کليسای خارج از کشور در جذب 
نخبگان و فضالی جامعة ايرانی باشد. اين حقيقتی دردناك است که بخش عمدۀ 
جماعت اکثر کليساهای ايرانی خارج از کشور متشکل از افرادی است که يا به 
دنبال کسب اقامت اند، و يا در آن شهر و کشور تازه وارد هستند و به اميد کسب 
کمک در امور روزانه و يافتن شغل و آشنايی با ايرانيان مدتی به کليسا می آيند 

و بعد هم که به اصطالح در محيط جا می افتند، ديگر در کليسا ديده نمی شوند.

کتابخوانی سطح شعور و درك را افزايش می دهد و به ما فرصت و توانايی تعامل 
با سطوح باالتر اجتماع را می بخشد. بدون شک اين به معنای قطع ارتباط با افراد 
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معمولی نيست، بلکه می توانيم به آنان کمک کنيم و دست آنان را نيز بگيريم تا 
رشد کنند. و هم زمان می توانيم پيام بر مسيح به اقشار فرهيخته و تحصيل کردۀ 
جامعة خويش باشيم و ذهن و نگاه آنان که معموال کليسای ايرانی را به عنوان 

محل گردهمايی افراد نيازمند و کم سواد می بينند، عوض کنيم. 

چارۀ تمام آنچه در باال گفته شد اين است که کليسا جايگاه کتاب و مطالعه را 
درك کند و در بسط آن بکوشد. شايد راه هايی که در ادامه به آنها اشاره خواهم 

کرد بتوانند به شما و کليسای تان کمک کنند که قدم در اين راه بگذاريد.

کليسا،  شبان  عنوان  به  که  است  واضح  بخواند.  کتاب  بايد  کليسا  شبان   -1
جماعت تان به شما نگاه و از شما پيروی می کنند. بايد از خود شروع کنيد و کتاب 
بخوانيد. هميشه بايد کتابی برای خواندن داشته باشيد. اگر عادت به کتابخوانی 
نداريد، از کتاب های ساده تر و کم حجم شروع کنيد تا زمانی که بتوانيد آثار مهم 
و حجيم و کالسيک مسيحی را بخوانيد و بياموزيد. سعی کنيد از آنچه در حال 
مطالعة آن هستيد در موعظات تان نقل قول کنيد و جماعت را تشويق کنيد که 

خودشان کتاب را مطالعه کنند و با سواالت و نظرات شان به سراغ شما بيايند. 

در  می خوانيد  آنچه  از  تا  نمی دهد  دست  فرصتی  اگر  کنيد.  معرفی  کتاب   -2
موعظه نقل قول کنيد، کتاب های خوبی که مطالعه می کنيد را پشت منبر کليسا 
به جماعت تان معرفی کنيد. هيچ اشکالی ندارد که کتاب را با خودتان پشت منبر 
ببريد و به جماعت نشان بدهيد و خالصه وار در چند جمله به آنها بگوييد که کتاب 

دربارۀ چيست و شما چه نکات مفيدی از آن ياد گرفته ايد. 
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3- از روی کتاب تدريس کنيد. در کالس های يکشنبه صبح يا ميان هفتة کليسا 
از روی يک کتاب تدريس کنيد. يک کتاب خوب که به شما کمک کرده است 
را انتخاب کنيد و شرکت کنندگان را تشويق کنيد تا هر کدام برای خود نسخه ای 
تهيه و مطالعه کنند. هر جلسه می توانيد يکی از فصول کتاب را تدريس کنيد. 
سعی کنيد تدريس تان روخوانی صرف از کتاب نباشد بلکه با حذف و اضافاتی که 
انجام می دهيد، تجربيات شخصِی کتاب مقدسی و حاضران را نيز در درس دخالت 
بدهيد. در انتهای هر درس، افراد را تشويق کنيد که فصل بعدی را برای جلسة 
بعد مطالعه کنند تا برای آن حاضر باشند و نظرات و سواالت شان را با کالس در 

ميان بگذارند. 

چند سال پيش از من خواسته شد که چند چهارشنبه شب، در کالس هايی که در 
کليسا برگزار می شد تدريس کنم و انتخاب موضوع تدريس هم به خودم واگذار 
شد. کتاب »کندوکاو: ابزارهايی برای مطالعة کتاب مقدس« از انتشارات جهان 
ادبيات مسيحی، که شخصا مطالب زيادی از آن ياد گرفتم را انتخاب کردم و در 
آن چند جلسه، از »کندوکاو« تدريس کردم و در هر جلسه به يکی دو ابزاری که 
در کتاب معرفی شده بود پرداختيم. تجربة موفقی بود و ضمن اينکه افراد مطلب 
مفيدی ياد گرفتند، کتابی هم به آنها معرفی شد. اگر مطمئن نيستيد که دربارۀ چه 
می خواهيد تدريس کنيد و به اندازۀ کافی هم خداترس هستيد که افکار و نظرات 
شخصی تان را به عنوان دروس مسيحی به مردم تعليم ندهيد، تدريس از روی يک 

کتاب خوب مسيحی گزينة مفيد و شرافتمندی است!

محيط های  در  کنيد.  گزارش نويسی  و  مطالعه  به  تشويق  را  حق جويان   -4
دانشگاهی، بسيار معمول است که استاد کتابی به دانشجو معرفی کند و از او 
بخواهد تا بعد از مطالعة کتاب، گزارشی کوتاه دربارۀ آن بنويسد. اين گزارش 
معموال شامل نکاتی که نويسنده در کتاب به آنها اشاره کرده، آنچه دانشجو آموخته 

و نيز نظرات شخصی دانشجو دربارۀ کتاب است.
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شما هم می توانيد از همين روش برای حق جويان استفاده کنيد. می توانيد کتابی 
به آنها معرفی کنيد و بخواهيد که بعد از مطالعه، گزارشی کوتاه شامل موارد 
فوق برای شما بنويسند. حتی می توانيد اين کار را با يکی از کتاب های کوتاه 

کتاب مقدس و يا رساالت انجام بدهيد. 

به  افراد را تشويق  اينکه شما  از اين روش حداقل دو فايده دارد. اول  استفاده 
آنها  در  يادداشت برداری  و  کتابخوانی  عادت  ابتدا  همان  از  و  می کنيد  مطالعه 
نهادينه می شود. دوم اينکه با مطالعة گزارشی که نوشته اند، می توانيد درکی از 
وضعيت روحانی و ذهنی آنها داشته باشيد و بر اساس آن، به آنها برای يادگيری 

و درك انجيل کمک کنيد.

5- کتاب هديه بدهيد! اگر شما از آن شبانانی هستيد که هرگز از جيب خود 
هزينه ای نمی کنند و تنها کاری را انجام می دهند که برای آن بودجه ای در کليسا 
در نظر گرفته شده باشد، تشويق تان می کنم که اين عادت را ترك کنيد و برای 
بنای کليسای خدا و گسترش ملکوت او دست در جيب تان کنيد. شايد حقوق 
چندانی از کليسا دريافت نمی کنيد اما قطعا اينکه به اندازۀ پول يک همبرگر برای 
هديه دادن کتاب خرج کنيد، شما را ورشکست نخواهد کرد! اما اگر هنوز هم 
حاضر نيستيد دست در جيب کنيد، الاقل به هزينة کليسا کتاب هديه بدهيد. در 
مناسبت هايی مثل تولد، سالگرد ازدواج، سال نو و يا عيادت عضوی بيمار، به 
جای گل و شکالت - البته واقعا اميدوارم که حداقل چنين کارهايی برای اعضای 
کليسای تان انجام می دهيد!!! - کتاب هديه بدهيد. گل از بين می رود و شکالت 
خورده می شود، اما کتاب می ماند. کتاب هميشه می ماند و منبع قابل رجوعی در 

آينده است. 
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6- بودجه ای برای کتاب و کتابخانه در نظر بگيريد. می دانم که وقتی اين بخش 
را می بينيد می خواهيد داستان های تمام نشدنی ای از افراد کليسا که هديه و ده يک 
نمی دهند تعريف کنيد و به هر شکلی که شده از تخصيص بودجه ای جديد فرار 
کنيد. اما باور کنيد که کتاب و کتابخوانی در رشد و بالندگی و گسترش کليسا 

تاثير بسيار مهمی دارد. 

کمی از شام و ناهارهای کليسايی و چلوکباب خوری با ديگر کشيشان کم کنيد 
و به جای آن به کتاب و کتابخوانی بودجه اختصاص بدهيد. دستی به سر و روی 
کتابخانة خاك گرفتة کليسا بکشيد و آن کتاب های از دوران احداث کليسا به 
جا مانده را با تعدادی کتاب جديد جايگزين کنيد. اگر قرار است موارد 1 تا 5 را 

انجام دهيد، بايد در کليسا کتاب برای ارائه باشد. 

کتاب  تعدادی  کليسای تان  برای  و  داريد  بر  مجانی پسندی  عادت  از  دست 
»بخريد«. کتاب هايی که به کتابخانه )يا کتابفروشی( کليسا اضافه می کنيد را به 
مردم معرفی کنيد و تشويق شان کنيد که آنها را بخوانند. حتی اگر حاضر نيستند 
برای کتاب پول بدهند - چون احتماال فکر می کنند بيشتر از آنچه که بايد به 
کليسا کمک می کنند! - برگرديد به شمارۀ 5 و کتاب ها را هديه بدهيد. اين چند 
دالری که خرج می شود می تواند زندگی روحانی يک فرد را عوض کند و مطمئن 

باشيد خدا بدهکار شما يا کليسای تان نمی ماند و شما را برکت خواهد داد.
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بازيگران سينما  از  اين روزها واژۀ پرکاربردی در زبان فارسی است.  سلبرتی 
گرفته تا حتی سياستمداران در زمرۀ سرشناسان و سلبرتی ها قرار می گيرند. به 
مقتضای دسترسی و فراگيری تصوير و تلويزيون می توان اينگونه استتناج کرد 
که کسی سلبرتی محسوب می شود که تصوير او به داليل مختلف در قاب رسانة 

تصويری می آيد. اين در مورد شبانان و کشيشان نيز مصداق دارد.  

شبان سلبرتی در گذر تاریخ 
کلیسای پس از انقالب 

کشیش طّناز



شبانانی که تصويرشان بيشتر جلوه گری می کند به طبع سلبرتی تر می شوند. اما 
عده ای بودند که سلبرتی بودند و بسيار موثر در کليسا که به غير از چند قطعه 

عکس و صدا و تصوير چيزی از آنها باقی نمانده است. به اختصار تاريخ بعد از 
انقالب را فعال ورق می زنم تا به اين پديده اشاره کنم. 

شبان سلبرتی های دورۀ اول پس از انقالب
سابق بر اين، دو سه اسمی در کليسای پروتستان ايران ابرشبان يا همان سلبرتی های 
امروز بودند. در آن روزگاران، ابرشبانان هيبتی داشتند و وعظ شان حيرتی بر 
می انگيخت. اين واعظان خوشنام، که دو نام در بين آنان، يکی هايک هوسپيان 
و ديگری طاطه ووس ميکائليان بيشتر از نام های ديگر به چشم می آمدند و به حق 
نيز چنين بود، برای کليسا و در راه خدمت جان فشانی کردند. حرمت اين شهيدان 
هم به خاطر نقش تاريخی آنها در دوران گذار کليسا پس از انقالب و همچنين 
شهادت آنها بود. شهامت و شهادت اين دو و ديگرانی که شهيد شدند ولی کمتر 
نامی از آنها به ميان می آيد )که بايد بيايد و از آنها نيز سخن گفته شود( عامل 
معروفيت و محبوبيت آنها بود و هست. اما با يک تفاوت که امروز آنها قهرمانان 
ايمانی برای دنيای سلبرتی زدۀ ما شدند. طوری که ما ديگر ضعف های آنها را به 
ياد نمی آوريم. از االهيات غلط يا درست آنها ايراد نمی گيريم. آنچه از آنها به ياد 
می آوريم شهامت، موعظة انجيل، دستگيری از بی کسان، توجه به زندانيان، مبارزه 
برای عدالت خواهی و ايستادگی در برابر بدخواهی و پيشبرد ملکوت خدا در قالب 

موعظة انجيل است. 

ادوارد، شبان سلبرتی دورۀ میانه
بی تربيت! آدم ميگه ادوارد؟ اسقف ادوارد هوسپيان! 

اولين باری که موعظة کشيش ادوارد هوسپيان را شنيدم دقيقا به خاطر دارم که 
ايشان در مورد »ده« يا »دوازده« مورد از نتايج قيام مسيح موعظه کردند. موعظه 
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بر محور انجيل، کار مسيح و قدرت روح القدس بود. همين سه مورد باعث می شد 
موعظه، به قول االهيدانان »موعظة کتاب مقدسی« باشد و نمرۀ خوبی بگيرد. ادوارد 
به همان اندازه که امروز مهربان و خوش روست، در همان روزگار نيز بسيار گرم 

و دوست داشتنی بود. 

دوران ابتدايی پس از شهادت نسل اول شبانان، روزگار را بر کليسا بسيار سخت 
و دشوار کرده بود. کليسا و قطعا عدۀ بسياری از نوشبانان و شبانان غيرمعروف 

دورۀ ميانه ترسيده بودند.

 باز هم بی احترامی کردی کشيش طناز؟! 

ببخشيد يادم نبود که کشيشان و شبانان از هيچ چيز نمی ترسند! اين فقط مسيح 
بود که دعا کرد خداوند اين جام را از او بگذراند! 

دوستان، ترس در کليسا وجود داشت. اما محبوبيت ادوارد هوسپيان به خاطر 
شهامت او در رويارويی با اين بحران بود. ادوارد جا نزد. احتماال از جانش ترسيده 
بود. پس  بحران  اين  از  او  موفق  نشانگر خروج  به گذشته  ما  امروز  نگاه  ولی 

مشخصة اصلی دورۀ دوم نه شهادت بلکه شهامت بود. 

سلبرتی های دورۀ پسا ادواردی
يعنی  بعد  دورۀ  آغاز  و  ايران  در  شبانی  سلبرتی گرايی  افول  دورۀ  دوره،  اين 
سلبرتی های تلويزيونی - يوتيوبی بود. پس از خروج ادوارد هوسپيان از ايران، 
شبانان نوظهور و نسبتا جوان، دورۀ کيسه بوکسی را از سرگذراندند. تعداد کسانی 
که مايل به ورود به خدمت شبانی بودند سخت کاهش پيدا کرد. سختی و جفا 
همچنان پابرجا بود. خاتمی شيرين سخن رئيس جمهور بود و فشار تا حدودی بر 

کليسا کمتر شده بود.
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البته اين نوع فشار هميشه در حال نوسان بود و شبانان از دو سو مشت می خوردند: 
)1( از دولت و فشار بيرونی جفا بر کليسا، )2( فشار درونی - بيرونی. بخش 
خاطر  به  طرفی  از  بود.  دوسويه  فشار  دوم:  بخش  اما  است.  پرواضح  که  اول 
آزادی های نسبی تعداد افراد بيشتری به کليساها می آمدند تا انجيل را بشنوند 
و سواالت و فشارها و حجم کار باال بود. از طرف ديگر، با ظهور نسل شبانان/

کشيشان تلويزيونی، مردم از دو نوع خوراك روحانی تغذيه می شدند. در طول 
هفته پای صحبت سلبرتی های تلويزيونی می نشستند و انواع و اقسام خوراك های 
تلويزيونی می گرفتند و روز جمعه )به جای يکشنبه( به کليسا می آمدند و نظر 
کشيش کليسا را در مورد فالن تعليم فالن شبان فالن فالن نشده می پرسيدند 
که در بيشتر موارد از طرف کشيش کليسای ايرانی به فالن فالن شده تبديل 
می شد. به هر حال، اين، رقابت ايجاد می کرد. ولی کم کم کليساها با پايان دورۀ 
احمدی نژاد کال بسته شد و خيال کشيشان محلی را هم راحت کرد که خوراك 

تلويزيونی را هر چه بيشتر مورد توجه قرار می داد.  

سلبرتی های تلویزیونی دورۀ امروز
بحث دربارۀ اين گروه که همچنان ساری و جاری هستند بسيار است. ولی چون 
اين مقال را می خواهم همين جا ببندم، با ذکر چند گزارۀ عمومی در مورد اين دوره 

کار را به پايان می برم تا در نوشته های بعدی بيشتر در اين مورد بنويسم.

گزارۀ اول: تعداد اين سلبرتی ها آنقدر زياد شده که حتی کسانی که تصادفا همنام 
هستند مجبور شدند اسامی جديدی برای خود بگيرند تا شيک تر به نظر برسند.

گزارۀ دوم: واعظان با لباس های شيک در مورد بدبختی و بيماری، بی عدالتی و 
جفا حرف می  زنند. آدم نمی دونه کدوم حرف شون رو باور کنه!؟
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گزارۀ سوم: ديگه دورۀ شبانان نسل اول و دوم و ميانه و پساميانه گذشت. امروز 
هر کس خود را »شبان« می خواند و می نامد. 

نه شهادت معنايی دارد و نه شهامت. انجيل را هم بايد با ذره بين دنبالش گشت. 
پيدا کرديد سالم منو بهش برسونيد. 
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