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هاي وشدر ر ،ترين نوع بشارتامنترين و مؤثرترين و پرثمرترين، سالم
ر دكه  دهندمينشان ها شود. آمارميبه فرد) نمايان  د(فر بشارت انفرادي

خصوصاً روش دوستي و  روش فردي، يههيچ روشي به انداز ،بشارت
ود از شخالف آنچه كه تصور مي. بر نيست مؤثربرقراري ارتباط شخصي 

برقراري جلسات و مجامع بشارتي تعداد كمتري به سوي مسيح طريق 
شخصي در خارج از كليسا تعداد  يهاند ولي از طريق ارتباطات دوستانآمده

اند. بيشتري به سمت مسيح جذب شده

يا  دخداون يكليسايي است كه هر عضو آن شاهد زنده ،كليساي زنده
شما چند  يتعداد اعضاي كليسا" :شبان موفق پرسيدنديك مسيح باشد. از 

نفر، سپس پرسيده شد چند نفر از  ٤٥٠گفت: است؟ ايشان در پاسخ  نفر
دهند؟ شبان با افتخار در جواب گفت: ما مياعضاي كليساي شما بشارت 

اد د ينفر شاهد مسيح داريم، زيرا از همان ابتداي ايمان به اعضاي خو ٤٥٠
دهيم كه چگونه شاهد فردي براي مسيح در جامعه خود باشند و همين مي

 ".استعلت رشد و موفقيت كليساي ما 
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د دقت كني ،براي اينكه اهميت موضوع بشارت انفرادي را درك كنيد
 چون اما:«داندرا چه ميالقدس ي مسيح هدف اصلي نزول روحاعيس
و شاهدان من خواهيد بود، در  آيد، قوت خواهيد يافت ر شماب القدسروح

ن (اعمال رسوال.» جهاندورترين نقاط يهوديه و سامره و تا  ميرشليم و تماوا
٨:  ١(  

آن را  يا پريالقدس روحكه ادعاي دريافت متأسفانه بسياري از كساني
بعضي شاد  اند.مبارك را فراموش كرده يههدف اصلي اين تجرب دارند،

 وجزرا يا كسب عطاياي روحاني  هانازبشدن، لذت بردن و صحبت به 
كه ثمرات يا تجليات روح را نبايد  دانند در حاليمياهداف پري روح خدا 
شدن براي مسيح شاهد القدس كه همانا نزول روحجايگزين هدف اصلي 

موضوع شاهد بودن براي مسيح و بشارت دادن آنقدر براي  قرار داد.، است
ين در مورد ا ود به آسمانيد او قبل از صعمسيح اهميت داشت كه تمام تأك

كه از زبان مسيح قبل از صعود به آسمان به مي. آخرين كالموضوع بود
   بود. ٨:١اعمال رسوالن  ،عنوان يك وصيت فراموش نشدني خارج شد

برخوردار است؟ چه نتايج مؤثري  يچرا بشارت انفرادي از اهميت فراوان
بشارت انفرادي چه امتيازات و محاسني در بشارت انفرادي وجود دارد؟ در 

  هاي جمعي يا كليسايي وجود دارد؟نسبت به بشارت
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 فصل اول
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در تمام «
پس « ).١٥:١٦مرقس .» (عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه كنيد

شاگردان مسيح نيز  )١٩:٢٨متي » ( ...را شاگرد سازيد هاامت يهمهرفته 
و هيچ روزي، چه در معبد و چه در « كردند.در اين محدوده عمل مي

اينكه عيسي همان مسيح است، دست  يهها، از تعليم و بشارت دربارخانه
  )٤٢:٥رسوالن  اعمال.» (نكشيدند

 دن پيغامبه بن بست كشانبراي  ،نيز بر كليساي اورشليم ميجفاي عظي 
 گانكنندخالف آن چيزي بود كه جفاي اين جفا ، اما نتيجهوارد شدانجيل 

ر دو به كليساي اوليه براي گسترش و توسعه خدمت بشارت انتظار داشتند 
و امّا آنان كه پراكنده شده «خود كمك بزرگي نمود.  يخارج از محدوده

  )٤:٨اعمال .» (دادندنهادند، به كالم بشارت ميبودند، هر جا كه پا مي
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ر محل انجام داد. براي مثال: د توانميبشارت انفرادي را در همه جا 
 -در هواپيما -هاپارك -هادانشگاه -مدارس -بيمارستان -هادر خانه -كار

 -هاهها و مغازدر فروشگاه -در خيابان -در بيابان -تاكسي -اتوبوس -قطار
 -زندان -سونا -استخر -زيرزمين -پشت بام -كنار رودخانه -كوه در

ها و جشن -مجالس ترحيم -سالن آرايش -مطب دكتر -قبرستان
اشاره  هاآنجاهايي كه به  يدر همه .از جاهاي ديگرها و بسياري عروسي
  حضور دارند. هاناشد انس

و كليسايي را در همه جا انجام  ميهاي عموتوان بشارتميولي آيا  
يي اهنا، مكي مربوط به جلسات بشارتيهاناكليسا يا مك ساختمانداد؟

 آيند تا بشارت انجيلمي هانامكچنين به  يو افراد محدود هستند مشخص
آيند چه ميكليسا نبه كه  را بشنوند. واقعاً تكليف و سرنوشت كساني

شارت ب ها امكاندر آن كشورشود؟ به جز كليساهايي كه در جفا هستند و مي
، در كشورهايي كه آزادي مذهبي وجود دارد چند درصد وجود ندارد ميعمو

يي هاآن !بسيار پايين يصددربايد گفت  در پاسخروند؟ ميمردم به كليسا از 
ساهاي كليبه روند؟ آيا ميچه نوع كليساهايي  ، بهروندميكليسا به كه 

ي هانادر ساختماز شهروندان يك شهر چند نفر  تقريباً روند؟ ميبشارتي 
  آورند؟ ميكنند و به مسيح ايمان ميكليسا توبه 

آور و دردناك است. مجدداً با كمال تأسف بايد گفت، آمار بسيار خجالت 
را هي قابل توجوضعيت كساني كه اكثريت  ؛كنمميوال خود را تكرار ئس

 روند چه خواهد شد؟ بايد گفت كليسا جايميدهند و به كليسا نميتشكيل 
 ي ازگروهمناسبي براي بشارت نيست. كليسا به عنوان بدن مسيح و 
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 تمشاركت مسيحي اس پرستش، تعليم و براي يمكان ،ايمانداران مسيحي
بايد انجام ا از كليسكليسا كه بشارت است در بيرون  يمهمترين وظيفه ،ولي

م رسالت و بتواني تاجا تقويت شويم شود. كليسا مكاني است كه بايد در آن
يح به مسكليسا به خوبي انجام دهيم. از مأموريت بشارتي خود را در بيرون 

بلكه بر  ".ينداگذاريد مردم پيش شما بيشما در كليسا بنشينيد، ب": ما نگفت
و  "!تسزيرا شكار در بيرون از كليساشما برويد بين مردم ": عكس فرمود

بايد بيرون از كليسا به دنبال شكار  هاناما به عنوان شكارچي يا صياد ج
رود. آيا ميپيش شكارچي ن شكار با پاي خود وقتهيچم باشيم. مرد
ماهيگير بايد در  ؟گيردمين حمام خود ماهي ماهيگير از داخل وا وقتهيچ

به صيد ماهي هاي مخصوص روش ابيرون از خانه و كنار رودخانه يا دريا ب
  .بپردازد

گونه آشكار شد اينانجام داد،  كاري كه خدا براي مالقات و نجات ما
 )١٤:١يوحنا .» (گزيد مسكنما انسان شد و در كلمه «. بين ما آمد كه او خود

 گفتيمو به خدا  درخت بزرگي نشستو بر باالي  د شخصي رفتنگويمي
هام او ال ولي خدا به ،تر باشمبه آسمان نزديك تاام به اين ارتفاع آمده من

من كه در اين باال نيستم. من در پايين بين مردم هستم برو  گفت كرده
ين ب، ي مسيحاجا پيدا خواهي كرد. دوست گناهكاران عيسپايين و مرا آن

ه ب و گشت تا دست افراد درمانده را گرفتهميمحتاج و دردمند ي هانانسا
عهد  ازآموزنده اي نكتهذكر  اين بخش را با. نمايدسوي نجات ابدي هدايت 

 كارگران كهزماني  ،سليماندر زمان پادشاهي  .رسانمميعتيق به اتمام 
 راشيدهت ز معبدمعبد را بيرون ا درونهاي سنگ ،بنا كنندمعبد را خواستند مي
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احترام خانه خدا،  بهدادند تا ميداخل معبد قرار آنگاه كردند و ميو آماده 
ايد نيز ما ب در عصر حاضرره و وسايل ديگر شنيده نشود. صداي چكش و اَ

رسالت خود را به عنوان عطر خوشبوي  ،بريمميبسر اي كه در آن در جامعه
 وبيبه خ هانا، در بين انسنمك جهانزنده او و مانند نور و  يمسيح و رساله
مانند  ،مرا به سمت نجات هدايت كردي هاآن زماني كه انجام دهيم و

جا در آنرا  هاآنخدا بسازيم و  يارد خانهوو زنده  هاي تراشيده شدهسنگ
در خارج از را ما رسالت عظيم و مهم خود  يباشد كه همه .ب كنيمنص

  به نحو احسن انجام دهيم. ،بريميمآن بسر  كليسا و محيطي كه در

شر كار مب ...آماده اين كار باشيگاه كالم را موعظه كني و به گاه و بي« 
 )٥و٢:٤ وسئتيموتا(دوم .» را انجام بده

 هاي مناسبي بهگويند كه ما بايد فرصتدر واقع آيات فوق به ما مي
بلكه در دل خويش «گويد: ميما ه طور پطرس رسول بمينه وجود آوريم.

مسيح را به عنوان خداونْد مقدس شماريد و همواره آماده باشيد تا هر كس 
و با  مينر ، امّا بهگوئيددليل اميدي را كه در شماست بپرسد، او را پاسخ 

 توانميست كه بشارت انفرادي را ا مقصود اين )١٥:٣اول پطرس » (.احترام
ساعت به صورت شبانه روزي انجام داد. از صبح تا شب  ٢٤ر تمام طول د

 -صبح زود -گاهي بر حسب احتياج در نصف شب –و از شب تا صبح 
با زن سامري صحبت  ظهر هنگام،ي مسيح كه امانند عيس -عصر -ظهر

سيح م نزدشبانه و مخفيانه  ،موس به خاطر موقعيتي كه داشتكرد. نيقود
صبح زود به محل كارشان رفت و  ، مسيحي از شاگردانبرخدر مورد آمد. 
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توان در ميدعوت كرد. بشارت انفرادي را  را براي پيروي از خود هاآن
براي مثال در  شرايط مساعدتري دارند انجام داد. هانايي كه انسهانازم

تر باشد. هنگام بيماري يك نفر ممكن است براي شنيدن پيغام انجيل آماده
و گرفته  قرارورشكستگي  كه در موقعيتصي را در نظر بگيريد مورد شخ يا

حبت توان با ظرافت و ممي ،كنددر حالي كه شكستگي عميقي را تجربه مي
زمان ماتم و عزاداري در  به او نزديك شد و پيغام را به گوش او رساند.

در واقع زماني كه  شويم.سبب تسلي و آرامش افراد دردمند  توانيممي
 مواجه هستند، فرصتي عالي هاي زندگيبستو بن هانابحر با اهناانس

 هانام و داروي شفابخش انجيل مسيح كه پاسخ همه بحرهمر از تاست ا
در  فرديكه زماني. براي مثال ست بهره بگيريما هاي زندگيبستو بن

ارت شتري براي شنيدن بشيآمادگي ب، ستا يشرف گرفتن تصميمات مهم
ايط و شر هانارا در زم ابراين دقت كنيد كه بشارت انفراديانجيل دارد. بن

. اما در جلسات بشارتي يا هيدانجام د اگوني گونهانامزمختلف و 
زيرا در زماني مشخص يا  داردمحدوديت زماني وجود  ميهاي عموبشارت

 تتوانساگر كسي شوند. در اين موارد در روزهاي خاصي از هفته برگزار مي
چ روش ، گويا ما هييداو هر كس هم نتوانست بي است آمده ،ايدبي به كليسا

آيد پيام ما براي اين گروه اين ديگري براي كمك به او نداريم. به نظر مي
پيام  فرصت شنيدناينكه است كه به دليل نيامدن شما به كليساي ما و 

   !تشريف ببريد جهنم ديگر لطفاً  ،را نداشتيد انجيل

 تكيه بر جلسات كليسايي براي رسيدن ،ه شديدكه متوج طورپس همان 
سست و محدودي است. به هيچ  ،ضعيف ي بسياربه نيازهاي مردم، روش
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 مانپيراموني هاناانسطريق به نيازهاي فراوان  توان از اينميوجه ن
 ساعات شروعرسيدگي كرد و نتايج الزم را گرفت. بايد در نظر داشت 

ادت ندارند ي عم مناسب نيست، يا بسياركليسا براي بسياري از مردجلسات 
 هاناانس يا ودور باشد  هاآنمحل زندگي  بروند يا شايد كليسا ازكه به كليسا 

ره هاي شغلي و غيمخالفت خانواده يا گرفتاري -مشكالتي مانند بيماري
ري گونه افراد چه فكما براي اينشود. ميبه كليسا  هاآندارند كه مانع آمدن 

ما كه  ستا كنيم؟ بهترين پاسخ اينو چه راه حلي را پيشنهاد مي ايمهكرد
يا به هر مكاني و در هر زماني  و محل كارشان، هاناكليسا را به منزل انس

سن حُ .در ارتباط باشيم هاآنشان مناسب است ببريم تا بتوانيم با كه براي
اني هاي زماني و مكمحدوديتها و وشست كه را بشارت انفرادي اين

در  توانميرا انفرادي خدمت بشارت . شوندمحسوب نميمانعي در برابر آن 
هر وقت و در هر جا با هركس به انجام رساند. در پايان اين قسمت 

نقل  آناهيد خدابخشيانياد  زندهاولم  همسر آموزنده ازاي خاطرهخواهم مي
شر يك مباو  كه خداوند به او عطاي بشارت را عطا كرده بود و حقيقتاً كنم 
  .بود

نيمه شب، از جلسه  ١حدود ، در تهران، شبي سال پيش ١٧حدود 
آناهيد هنوز همسرم رهبران به خانه آمدم، در كمال تعجب ديدم كه 
را  وقتي علت .نيستنخوابيده و بر خالف هميشه زياد سرحال و خوشحال 

شغول من تمام امروز با كارهاي زياد خانه م" جويا شدم در پاسخ شنيدم:
بودم و فرصتي نداشتم كه به بيرون از خانه بروم و با كسي درباره مسيح 

و يا پكيج يا بسته انجيل و فيلم عيسي مسيح و جزوات بشارتي  صحبت كنم
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اش كود گفتم پيش خ "را به كسي بدهم به همين دليل غمگين هستم.
ه سپس به شوخي ب باشد.اين هم علت پژمردگي و غم همه اعضاي كليسا 

خواهي اين موقع شب با هم بيرون از خانه برويم و بشارت مي" و گفتم:ا
در كمال تعجب ديدم كه اين موضوع را جدي گرفت و با خوشحالي  "دهيم؟
 فوراً پس از آماده شدن "!چند دقيقه به من فرصت بده تا آماده شوم" گفت:

ازگي تبشارتي در دستش بود با تر و  يكه چند عدد پكيج يا بستهدر حالي
 ،شب هم گذشته ١ساعت از  نمن پيش خودم گفتم اال .خاصي گفت برويم

اره درببا چه كسي  كه همه در خواب هستنددر اين موقع شب كجا برويم؟ 
به  يرانندگ ميمسيح صحبت كنيم؟ در هر حال بيرون رفتيم و پس از ك

كه در نزديكي منزل ما بود  روزيشبانه آب ميوه فروشي يمغازهيك 
نوشيدن آب ميوه توقف كرديم.  ي. جلوي اين مغازه به بهانهيديمرس

شغول و من و آناهيد با دو فروشنده مغازه مخوشبختانه مغازه خلوت بود 
دا كالم خصحبت كردم  با او خداوند شديم. كسي كه من يصحبت درباره

ولي كسي كه آناهيد با او صحبت  ،العملي نشان ندادشنيد و هيچ عكسرا 
ادوارد " ه آناهيد گفت:قدقي ٢٠و تشنه بود. پس از حدود  مشتاقسيار كرد ب

ن از م" !تو با او دعا كن ،د قلبش را به مسيح بسپاردهخوااين شخص مي
اين شخص پرسيدم آيا جاي مناسبي وجود دارد كه چند دقيقه با هم تنها 

انباري پشت مغازه هست ولي المپش سوخته و تاريك "باشيم؟ او گفت: 
ا هبا هم در آن مكان تاريك دعا كرديم و او با تمام وجود و با اشك ".است

 كردستان بود و عاشق عيسي ياز خطه آن شخصقلبش را به مسيح سپرد. 
مسيح بود. پس از اينكه از مغازه بيرون آمديم آناهيد بسيار خوشحال بود و 

ا ود رتوانم با آرامش خاطر بخوابم چون كاري كه الزم بامشب مي"گفت: 
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بار ديگر فرشتگان آسمان براي نجات يك نفر شادي انجام دادم و يك
وابد خمين وقتهيچخداوند ": نيمه شب بود او به من گفت ٢ساعت  "كردند.

س از پ "مردم را نجات بدهد. تاحتي در اين موقع صبح هم بيدار است و 
داد او مي هاي روحاني بهآن نيز آناهيد مرتب به اين مرد سر ميزد و كتاب

خواهم از شما بپرسم، ن ميشد. من االميو سبب رشد او در ايمان مسيحي 
هد دبشارتي تشكيل  يجلسهصبح  ٢شناسيد كه ساعت آيا كليسايي را مي

هاي بشارت ريابند؟ اين تفاوت و مزيت بشارت انفرادي بمردم نجات  تا
  كليسايي است كه محدوديت مكاني و زماني ندارد.

ه ب 
جات هر ي ني مسيح كه بسيار وسيع و گسترده و اميدبخش براادعوت عيس

  : توجه كنيد استفرد 

و آن كه نزد من آيد، او را هرگز  بخشد، نزد من آيد،هر آنچه پدر به من «
   )٣٧:٦(يوحنا .» از خود نخواهم راند

 س از، پبود ييهودي متعصبيك است كه پولس كه به همين دليل 
-توانست با اطمينان و جرأت درباره ،كه خدا در او به وجود آوردمييتغيير عظ

زيرا از انجيل سرافكنده نيستم چرا كه قدرت «رسالت خود بگويد:  ي
» .خداست براي نجات هر كس كه ايمان آورد، نخست يهود و سپس يوناني

 -زباني -نژادي -قوميي ش ما را از محدودهاين رو )١٦:١روميان (
شري و ق كس از هر گروه، تفكر طبقاتي و اجتماعي بيرون آورده و دنبال هر

ند نتوايمها توانيم برويم و پيغام خوش را به گوش او برسانيم. اين گروهمي
 -و سالم بيمار -سوادبا سواد و بي -فقير و ثروتمند -دين و ديندارشامل بي
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 -لر -كرد -ترك -آشوري -فارس -ارمني -بزرگ و كوچك -زشت زيبا و
ر ملل طوي ديگر و همينهانابختياري و بقيه اقوام و زب -قشقايي -بلوچ

سا و محتاج كلياز هر نوع تفكري كه بيرون  باغير ايراني، هر نوع شخصيتي 
  بشود.  د،هستن ي مسيحانجات عيس

آيند يمافرادي كه كليسا در بشارتهاي كليسايي و عمومي، ما فقط با 
اي اساسي براي اكثريت قريب به اتفاق در ارتباط هستيم. آيا نبايد چاره

يغام كليسا نديشيم و يا نبايد پايند بيابه كليسا ني وقتهيچافرادي كه شايد 
 ؟ ما خدا رادهيمهاي افراد انتقال را به محل زندگي و كسب و كار و خانه

هاي فعاليت ياما اگر همه ،كنيمشكر ميسا ي كليهانابراي وجود ساختم
ي كليسا محدود شود، هاناما مخصوصاً خدمت مهم بشارت به ساختم

   همه احتياج و نياز مبرم مردم جهان رسيدگي بكنيم؟توانيم به اينميچگونه 

ي كليسا وجود هاناساختم كه ميالدي ٣١٢ سالوريد كه تا به خاطر بيا
ها، غارها، انبارها و يا جاهاي مخفي به علت نداشت و مسيحيان در خانه

مسيحيت و رشد كليسا  ترين دوراندرخشان ،شدندميجفاي زياد جمع 
 امپراطور روم. بعد از ايمان آوردن اولين مربوط به همين دوران است

اخته س ي مجلل به نام كليساهاناساختم ،كنستانتين و مسيحي شدن روم
ه كليسا ب يرسالت اصل شدند و هاناساختمكي به مت شد و مسيحيان بسيار

ي هانابايد از قالب ساختمكم رنگ شد. جهانيان و دنياي گناهكار بسيار 
ج كه در جامعه خار ي متفاوتيهاناانسبيرون آمده در جستجوي  ييكليسا

برند باشيم و فراموش نكنيم كه خداوند ما را نور جهان در مياز كليسا بسر 
نمك و بدون محتوا نمك جهان در اين دنياي بي و ،اين دنياي تاريك
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ست به ا ما نهاده شده ر گردنبزرگي را كه ب رسالتناميده است تا بتوانيم 
  خوبي به انجام رسانيم. 

د صومق
دايت با ه ،ناگونهاي گوروش و با ست كه ما بر طبق نياز افراد مختلفا اين
طه رسانيم. در اين رابهاي مختلف ميرا به شخصيتانجيل پيغام  القدسروح

 ،هانآوارد دنياي افراد مختلف شده و با درك عميق  يپولس بسيار حكيمانه
زيرا با «كرد. ميدش به سمت مسيح هدايت وهر كس را به طريق خاص خ

ا عده اي بيشتر را دريابم. نزد آزادم خود را غالم همه ساختم تاينكه از همه 
يهوديان چون يهودي رفتار كردم، تا يهوديان را دريابم. با آنان كه زير 

ريعت است رفتار كردم تا آنان را كه زير شريعتند همچون كسي كه زير ش
شريعتند دريابم، هر چند خود زير شريعت نيستم. نزد بي شريعتان همچون بي 

تان را دريابم، هر چند خود بدون شريعت خدا شريعت رفتار كردم تا بي شريع
نيستم بلكه مطيع شريعت مسيحم. با ضعيفان ضعيف شدم تا ضعيفان را دريابم. 
همه كس را همه چيز گشتم تا به هر نحو بعضي را نجات بخشم. اين همه را به 

 )٢٣ -١٩:٩قرنتيان  اول» (.كنم تا در بركات آن سهيم شومميخاطر انجيل 
دهيم و با كمال حكمت ميكنيم، و هر كس را هشدار ميوعظ ا و ما او ر«

  )٢٨:١كولسيان» (آموزيم، تا همه را كامل در مسيح حاضر سازيم.مي

كليد  با بايد براي نزديك شدن به قلب هر كسي" گفته است: ميحكي
، هر دري با هر كليدي باز قلب آن فرد با او ارتباط برقرار كردمخصوص 

براي بشارت انفرادي چند روش وجود وال بكند ئسي ساگر ك "شود.مين
وجود اندازه تعداد مردم جهان راه و روش ست كه به ا پاسخ ما اين ،دارد

شخصيت هر كسي با ديگري متفاوت است. اثر انگشت هر كس و دارد. 



 

١٩ 
 

وع ي عجيب و متنيطور قرينه چشم او با ديگري تفاوت دارد. خدا دنياهمين
خلق نموده است. حتي براي تعليم و تربيت فرزندان در  را هاو پر از تفاوت

ان را جو«: ست كها يك خانواده نصيحت حكيمانه سليمان به والدين اين
در رفتن به راهي كه در خور اوست تربيت كن، كه تا پيري هم از آن 

  )٦:٢٢امثال.» (منحرف نخواهد شد

كه  اين است ،از محاسن بشارت انفرادي يعني ارتباط فرد با فرد ديگر
يك روش و متد خاصي براي ايجاد ارتباط با آن فرد محدود نيستيد.  بهشما 

صي شخ يتفكر و سليقه يبا هر كس مطابق عالقه و درك و نياز و نحوه
ر گيري است و صبدانم كه كار سخت و وقتميكنيد. مياو ارتباط برقرار 

يد و سبي بشناسنفر را به صورت نخواهد تا يكميبيشتري  يو حوصله
لب و توان در قميولي مگر بدون شناخت كافي  ،بكنيد به او يكمك مؤثر

وجود يك نفر نفوذ مؤثر را داشت؟ به همين دليل است كه بسياري از دادن 
 دهند كه به جمعي از مردمميستند و ترجيح بشارت انفرادي فراري ه

اعظ در بكنند. وموعظه اند، براي گروهي كه ساكت نشستهبشارت بدهند يا 
از  يك پيغام مشخص -يك روش خاص ،جلسات كليسايي و حتي بشارتي

. كندميكتاب مقدس گرفته و به صورت متكلم وحده با همه صحبت 
اند و پس در جمع را ندارد. همه پشت سر هم نشسته سئوالهيچكس حق 

ه ما ند نفر به موعظكنند. معلوم نيست حواس چميگردن يكديگر را نگاه 
 مطلب ما با درد و نياز و مشكلو آيا  فهميدند ما چه گفتيم چند نفر ،سته

ته خدا صالح دانسو گردد ثمر برنميشود؟ البته كالم خدا بيميمربوط  هاآن
انه صادقبايد را نجات ببخشد. ولي  ديگران ،ما ياز طريق جهالت موعظه تا



 

٢٠ 
 

ات يج را در نجترين نتاهاي جمعي ما ضعيفبپذيريم كه از طريق بشارت
هاي هاي بشارتآوريم. براي مثال دقت كنيد به روشميمردم به دست 

وش آيا ر. كردافراد مختلف كه چگونه عمل مي انفرادي مسيح در برخورد با
 عتيق بودحكيم و آگاه به عهد ينيقودموس كه مرددر مورد بشارت او 

) به كار برد ٤باب  (يوحنا با روشي كه براي زن سامري) ٣(يوحنا باب 
بود؟ با نيقودموس از موضوع عميق تولد تازه با زبان خاصي سخن  يكسان

آب كه مورد عالقه و كنجكاوي او بود شروع كرد از  گفت و با زن سامري
را به سمت آب حيات جذب نمود. با و آرام آرام و بدون عجله و شتاب او 

ري ديگ لبه شك ي باجگير كه براي ديدن مسيح باالي درخت رفتاكز
هاي به نمونه ). لطفا١٩ً(لوقا باب  برخورد كرد كه بسيار متفاوت با بقيه بود

ي انجيل توجه كنيد و هانادر داست هاجانمختلف بشارت انفرادي و صيد 
ود ا بت يك فرد براي خداوند آنقدر گرانبهآن موقع است كه خواهيد دانس

مسيح با وجود اينكه داد. ميكه براي نجات يك نفر وقت و بهاي زيادي 
سه سال و نيم بيشتر خدمت نكرد ولي در مدت كوتاه عمر خدمتي خود 

 ل بود. باشد كه او نمونه عالي زندگيئارتباطات فردي اهميت خاصي قابراي 
ادم خ –ي گمشده و سپس شاگردسازي هاجانما در قسمت بشارت و صيد 

  سازي انفرادي باشد.

 ،واقعي يداستانبه شما را  يتوجهخواهم ميقبل از پايان اين بخش 
ي بركت خاص ،روستايي يجلب كنم. ايماندارمورد در اين  كوتاه و آموزنده

اق اي از اتروي يك صفحه كاغذ نوشته در گوشه خدا گرفته بود و آن رااز 
بود. هر كس به مالقات اين مرد حتي براي چندمين بار هم  گذاشتهخود 
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ريد وبركت مرا از گوشه اتاق بيا خانم لطفاً"ت:گفميبه خانمش  او آمدميكه 
 يجديدچند سال گذشت و اين مرد بركت  "تا براي اين اشخاص بخوانم.

اي در خانه او مهمان بودند به كرد و يك روز كه دوباره عدهدريافت ن
 "!ور تا براي مهمانان بخوانمخانم برو و بركت من را بيا"خانمش گفت: 

شما را  يد بركتآقا ببخش":خالي برگشت و گفت اين بار خانم رفت و دست
 يك روش ،در يك بركتخود را مراقب باشيد كه اگر " موش خورده است!!!

امكان خورده شدن يا  كنيد،با مردم مختلف محدود  براي ارتباطخاص 
  ضايع شدن بركت ثابت شما وجود دارد. 

جود يك طرفه به و شكلتواند به ميوقت ن ارتباط و مشاركت هيچ
ه اي با ما سخن گفته كآيد و ثمربخش باشد. حتي خدا در كالمش به گونه

 دو طرفه است. به اين آيات ياو براي ايجاد ارتباط اشتياقبيانگر عالقه و 
ندان من گوسف .ن نيكو هستممن شبا« توجه نماييد: ،در مورد ارتباط دو طرفه

در ... «)؛ ١٤:١٠يوحنا» (شناسند.ميشناسم و گوسفندان من مرا ميخود را 
كه به من ميزيرا كال«)؛ ٣:١٥يوحنا .» (مانممينيز در شما من بمانيد و من 

هان بر «)؛ ٨:١٧يوحنا .» (سپردي بديشان سپردم و ايشان آن را پذيرفتند
ر صداي مرا بشنود و در به رويم بگشايد، به كوبم. كسي اگميدر ايستاده 

)؛ ٢٠:٣مكاشفه »(درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من.
  )١٦:٢ها غزل غزل.» (ام از آن من است و من از آن اويمدلداده«

متقابل با خدا، بگوييم خدا را و توان بدون ارتباط دو طرفه ميآيا 
حالت  .دهنده و گيرنده استريم؟ عشق واقعي شناسيم و با او مشاركت دامي
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و جواب، شناختن و شناساندن  سئوالگفت و شنود، خالي شدن و پر شدن، 
  شود.ميدر ارتباط دو طرفه برقرار 

 يچنين ارتباط دوستانهامكان كه  اين استخاصيت بشارت انفرادي 
از  ياست كه شناخت كاف يارتباط چنينآورد. در ميرا به وجود  يمتقابل

حواس پرتي و پراكندگي ي چون عوامل .آيدمينيازهاي شخصي به وجود 
جود وكمتر  يدر چنين ارتباط "ربايستيرود"عاميانه  اصطالحافكار و به 

ها به روي يكديگر باز وجود ندارد. قلب ميدارد. در ارتباط خصوصي مزاح
 و ودشيمصميميت و يكدلي ايجاد  آيد،، اعتماد متقابل بوجود ميشودمي

آزادتر شود. شخص وقتي تنهاست ميها فرو ريخته ترسها و خجالت
و توان در اميتر كند و در نتيجه آسانمياحتياجات خود صحبت  يدرباره

 گيري الزم را به دست آورد. ولي درتوان نتيجهميتر نيز نفوذ كرد و سريع
 ياريبس اشخاص. آيدبدست نمي نتايجيچنين  وقتهيچارتباطات جمعي 

هر  اهآن .معروف هستند "ايايمانداران يكشنبه"شناسم كه به نام ميرا 
پس از عبادت جمعي و شنيدن موعظه و و روند مييكشنبه به كليسا 

پرسي و خداحافظي سطحي از سالم و احوال بعد ازبالفاصله مشاركت، 
 و ييرپاهاي سمشاركتبعدي. آيا با اين تا يكشنبه  شوندمييكديگر جدا 

امكان مشاركت  ،نيست سطحي كه وقت كافي براي ديدن يكديگر
  وجود دارد؟ ثمربخش

شاره اخصوصي معلم و كالس يك مثال تر شدن موضوع به شنبراي رو
اند و معلم درس نفر شاگرد نشسته ٤٠ يكنم. فرض كنيم در كالسمي

 دهد و به خانهميانجام وظيفه بر اساس رياضي را به سبك و روش خود 
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نفر به علل مختلف نتوانستند موضوع  ٤٠ادي از بين اين ررود. چنانچه افمي
 زترين روشي كه بسياري اكنند؟ مهمكار چه بايد درس را خوب بفهمند 

طبيعي  ست.ام خصوصي براي فرزندشان كنند گرفتن معلميوالدين اتخاذ 
ت اگرد اسهمان يك ش برمعلم فقط تمركز است كه در كالس خصوصي 

درك شاگردش تغيير  مطابق باخود را  راي خوب فهماندن درس، روشو ب
و بدين صورت ارتباط  جمع كندبايد تمام حواس خود را  دهد، شاگرد نيزمي

نقدر يك موضوع تكرار و شود و آميتي سئواالشود. دو طرفه برقرار مي
همد. درس را خوب بفبتواند ترين شاگرد هم شود تا حتي كند ذهنميتأكيد 

 تعليم تأثير ر بيشتر ازسيادانيم كه تأثير معلم خصوصي بميبنابراين همه ما 
ميت تر از ك. اگر براي ما كيفيت كار مهماستجمعي  دستهكالس  درمعلم 
از تأثير و كيفيت بيشتري برخوردار است، بشارت انفرادي كه  براي ،باشد

 قائل خواهيم شد.اي اهميت ويژه

. از اطالع داشت هاناارزش واقعي انس ازي مسيح اعيس
نقطه نظر مسيح اگر تمام ثروت و شكوه و جالل اين دنيا را در يك كفه 

گمشده را در كفه ديگر ترازو بگذاريم،  انسانترازو قرار بدهيم و جان يك 
ا روح البته انساني كه خد ؟استتر تر و با ارزشه سنگيندانيد كدام كفمي

 يهكه به اندازاست انساني  او دميده و شبيه خودش خلق نموده، حيات را در
كه  هاناي انسخون مسيح پربهاست. حقيقتاً در صليب جلجتا به ارزش واقع

ن واتميرا ن هاانسانبريم. جان كفاره شد پي مي هاآنپسر خدا براي نجات 
بهاي خون مسيح است از طريق فقط  خدا .با طال و جواهرات خريداري كرد
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تواند جان انسان گمشده را بخرد و او را از هالكت ابدي رها سازد. كه مي
خص زيرا ش«ارزش يك انسان فكر كنيد:  يدربارهمسيح  سئوالبه اين دو 

 مياينكه: آد را چه سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟ يا
  ) ٢٦:١٦(متي » چه چيز را فداي جان خود خواهد ساخت؟

ارزش  ،با ذكر اين سه مثال مهم ١٥ي مسيح در انجيل لوقا باب اعيس
فند گوس -گمشده يسكه"يك انسان گمشده را به زيبايي بيان كرد: 

  ".پسر گمشده -گمشده

م گ اهآنكيست از شما كه صد گوسفند داشته باشد و چون يكي از «
ن گمشده نرود تا آن را و نه را در صحرا نگذارد و در پي آشود، آن نود 

هد و نميبيابد؟ و چون گوسفند گمشده را يافت، آن را با شادي بر دوش 
ي با من شاد :گويدميخواند و ميبه خانه آمده، دوستان و همسايگان را فرا 

ن سان گويم به هميميبه شما  .كنيد زيرا گوسفند گمشده خود را باز يافتم
تري در آسمان بر كند، جشن و سرور عظيمميبراي يك گناهكار كه توبه 

  )٤-٧:١٥لوقا » (و نه پارسا كه نياز به توبه ندارد. شود تا براي نودميپا 

 بيند.يمطور ببينيم كه مسيح توانستيم مردم جهان را آنميكاش ما نيز 
زد نبكنم تا ارزش يك انسان بايد  من چه"عده اي ممكن است بپرسند: 

ر از اينكه به غي "م؟القه و بار قلبي به كمك او بشتابگرانبها شود و با ع من
راز  ،ي گمشده را در قلب ما بريزدهانابار ج القدسروحما بايد دعا كنيم تا 

 .گذارمميميان  با شما در سئوالبراي پاسخ به اين  كه هست نيزديگري 
و وارد دنياي او نشويم، مشكالت  نباشيمگمشده  تا ما در جستجوي انسان
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الزم براي ما ارزش و بار  ،عالقه ،و نيازهاي او را از نزديك لمس نكنيم
  ايجاد نخواهد شد. 

برداريم و به صورت  گمشده ك فرديبراي نجات  ميما بايد عمالً قد
قلب  در هاآنسپس محبت  ،ردمند در ارتباط باشيمد هايانسانخصوصي با 

در ما بوجود  هاآنجدي نسبت به ليت ئوا جاري خواهد شد و احساس مسم
   آشكار خواهد شد.خواهد آمد و ارزش افراد براي ما 

هاي بزرگ را خدمت كنيم، اعتمها و جگروهتا شويم ميگاهي وسوسه 
ها موعظه كنيم. بعضي هاآنپاي منبر ما بنشينند و ما براي  زيادي يعده
هاي بزرگ و عظيم سخن كنند و از طرح فتحبراي مسيح  خواهند دنيا رامي
شوند. يمنجات حتي يك نفر نيز ن باعثعمالً گويند ولي در زندگي خود مي

 كه عمالً غير عملي هاي بزرگكاش ما ديد جهاني وسيع خود را براي توده
ز متمرك ،هستندكه براي خدا بسيار ارزشمند  هاانسانفرد فرد ست بر ا

يا  "!سنگ بزرگ عالمت نزدن است"معروف ، به قول ساختيممي
يك گنجشك در دست " :در اين رابطه وجود دارد يالمثل خوب ديگرضرب

  "!استبهتر از صد گنجشك در هوا 

بزرگ بشارتي در تهران كه افراد مختلف براي  ييك بار در يك جلسه
ك جوان يمتوجه  ،مده بودندنمودن خود به مسيح جلوي منبر آتوبه و تسليم 

نه چندان جذاب و به ظاهر فقير شدم كه در جلوي منبر بين مردم ايستاده 
كند. بنده خودم تا با او دعا بود و هيچ كس به سمت ايشان جذب نشد 

مديريت جلسه را به عهده داشتم و برايم مقدور نبود پيش او بروم و براي 
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بود  ميداران قدينجات او با هم دعا كنيم. به يكي از رهبران كه جزو ايمان
ك يد و اين جوان را كماو در بين جماعت نشسته بود اشاره كردم كه جلو بي

كه  دشچندان خوشحال ن بكند. او نيز وقتي به چهره اين جوان نگاه كرد
ام. بسيار سريع براي ايشان بدون يك چنين مأموريتي را به او سپرده

هر چه زودتر اين جوان هيچگونه ايجاد ارتباطي دعا كرد و عجله داشت كه 
وارد برادر اد"گفته بود كه:  شخص ديگريبه  بعد از چند روزرا ترك كند. 

هاي عظيم زرگ به من بسپارد و مرا در پروژههاي ببه جاي اينكه طرح
سهيم سازد و منبر كليسا را براي موعظه در اختيار من قرار دهد، يك جوان 

  "سپارد.مي گمنام و فقير را براي كمك روحاني به من

ت شكست و سپس ايشان را مالقا م عميقاً را شنيدم دل موضوع وقتي اين
داني كه همين جوان ساده و ميآيا تو "از او پرسيدم:  سئوالكرده و چند 

داني كه مسيح براي نجات همين ميبهاست؟ آيا گران چقدردر نظر خدا  فقير
ا براي نجات يك داني كه خدا آسمان رميصليب مرد؟ آيا  برجوان نيز 

تو  كند؟ وميگوسفند گمشده، هر كسي كه باشد به جشن و سرور دعوت 
تر اي بزرگشماري؟چه طرح و پروژهميخدمت مهم نجات يك فرد را حقير 

تر از اين وجود دارد كه تو با وصل كردن يك فرد گناهكار به خدا و مهم
ا كم ت ملكوتي رو پايكوبي دعوت كني؟ آيا تو اين خدم را به جشنآسمان 

: را خواندم ٢٠و ١٩:٥سپس براي او يعقوب  "داني؟مياهميت و كوچك 
ديگري او را  برادران من اگر كسي از شما از حقيقت منحرف شود،«

بازگرداند. بداند كه هر كس گناهكاري را از گمراهي بازگرداند جان او را 
   »از مرگ نجات بخشيده و گناهان بي شماري را پوشانيده است.
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تا  من"از خجالت سرش را پايين انداخته و گفت:  مياين ايماندار قدي
 گونه كه شما براي من توضيح داديد به اين خدمت نگاه نكردهبه حال اين

 يهاانجتفاوتي خود نسبت به بشارت و صيد و ضمن اعتراف به بي ".بودم
  از من خواست كه در اين رابطه براي او دعا كنم.گمشده، 

ت چرا اين خدم
ي عمل سرنوشت سازي برا؟ براي اينكه خدمت بشارت انفرادي استبنيادي 

رد كه نجات يك ف اين است. مقصود استكليسا و جامعه جهاني و بشريت 
تواند تبديل به نجات يك ميشود، بلكه نجات او ميفقط شامل حال او ن

يل به نجات يك گروه از تواند تبدميشود و نجات يك خانواده خانواده ب
طور از طريق يك فرد نجات يافته اين بركت به دوستان د و همينفاميل بشو

ه ها زيباترين نمون و همكاران و همسايگان و آشنايان او منتقل شود. يكي از
اس ريندآوقتي  .كنيمميانجيل يوحنا باب اول مالحظه  در اين رابطه را در

كه با  ميداولين ق ،مسيح گرديد يدنبال عيسي برود و شيفته تامشتاق شد 
ليت برداشت اين بود كه به دنبال برادر خود شمعون پطرس ئواحساس مس

ما مسيح را (كه «او نخست برادر خود شمعون را يافت و به او گفت: «برود. 

مسيح روز بعد سپس وقتي  )٤١:١يوحنا( »معني آن مسح شده است) يافته ايم
فيليپس را براي پيروي خود دعوت كرد او نيز همان بشارت انفرادي را كه 

گونه ينيل رفته اآورد. او به دنبال دوستش نتنائ جابه ، ندرياس انجام داده بودآ
آن كسي را كه موسي در تورات و انبيا مذكور «: رساندميپيام خوش را به او 

دو گفت مگر يل بيوسف ناصري است، نتنائ ه عيسي پسرداشته اند يافته ايم ك

و فيليپس  )٤٦-٤٥:١يوحنا » (شود كه از ناصره چيزي خوب پيدا شود؟مي
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پاسخ يپس فيل: نه تنها پيغام را رساند بلكه دوستش را عمالً پيش مسيح آورد
  »!بيا و ببين«داد: 

اين همان روش بسيار مفيدي است كه شاگردان مسيح در شروع 
ده، ش هاجانته بودند كه بايد مانند خداوند خودشان صياد آموخ شانخدمت

ود؟ سازي چه بي مسيح براي شاگردامهم عيس هدف صيد انفرادي بكنند.
  )١٩:٤متي( »پي من آييد كه شما را صياد مردمان خواهم ساخت از«

براي من عجيب است كه در بيداري بزرگي كه به وسيله بشارت 
د آمد و تعداد زيادي ايمان آورده تعميد فيليپس مبشر در سامره به وجو

گرفتند، خداوند فيليپس را از آن شلوغي خدمت به سوي يك بيابان دور 
؟ تا فيليپس بودهدف چه  ٢٦:٨اعمال رسوالن  در .كندميدست هدايت 

بتواند بشارت انجيل را فقط به يك شخص مشتاق شناخت كالم خدا 
.» اشيبا آن ارابه همراه ب برو و نگاه روح به فيليپس گفت: پيشآ«. برساند

شود كه اين شخص ميو سپس در ادامه داستان متوجه  )٢٩:٨(اعمال 
دار يا وزير دارايي حبشه بود. (البته سراي حبشي بوده و احتماالً خزانهخواجه

ا ) وقتي فيليپس اشعي!براي خدا شخص مهم است نه مقام و ثروت و عنوان
كرد و احتماالً  تفسيربراي او را كرد ميعه سرا مطالرا كه خواجه ٥٣باب 

سرا با تمام خواجه ،تش پاسخ دادسئواالها با او صحبت كرده و به ساعت
خدا ايمان آورد و تعميد گرفت و با  ي مسيح به عنوان پسراه عيسوجود ب
خود رفت و مأموريت فيليپس نيز به پايان حضور خدا به سمت كشور  شاديِ 
 ،شهحب ايسرا به عنوان اولين مسيحيكه خواجه ستاين احدس من  رسيد.

-٣٥:٨اعمال ( اي از مردم كشور خود گرديد.نوبري براي ايمان آوردن عده
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دانست مي ،دادميگراهام بشارت آيا كسي كه به يك جوان به نام بيلي )٤٠
اي شود و در كشورهميتبديل به بزرگترين واعظ و مبشر جهان روزي كه او 

  آورند؟ميبه وسيله او ايمان  رفان نمختلف هزار

و  يراپطيان كه به منپدر روحاني بنده زنده ياد جناب كشيش لئون ها
دانست ميان نآن زم ،سازي نموددد و شاگربرادر هايك بشارت انفرادي دا

و خدا  ندشوميآينده جزو خادمين موفق خدا  كه اين دو برادر خودشان در
ارسي زبانان مسيحي ايران خدمت مباركي مخصوصاً بين ف هاآنبه وسيله 
م انجارا مباركي  بسيار. برادر هايك عزيز نه تنها خدمت خواهد دادرا انجام 
  نائل شد.به مقام رفيع شهادت در راه عيساي مسيح نيز  داد بلكه

اهميت موضوع و تشويق شما براي انجام  نشان دادن دهيد براياجازه 
  كنم:را نيز نقل اين خدمت مبارك دو شهادت ديگر 

سالها پيش براي تعليم در دو كنفرانس ايراني به آمريكا دعوت شده 
 پيش من آمد ميبودم. پس از اتمام برنامه در كنفرانس اول شخص محتر

شما دكتر سعيد خان "پرسي گرم از من پرسيد: و ضمن سالم و احوال
ا ايشان را بشناسيد؟ در پاسخ گفتم: بنده افتخار آشنايي ميكردستاني را 

 نداشتم ولي كتاب مربوط به شرح حال و داستان تكان دهنده و عجيب
دخان سعي يبنده پسرخاله": دايشان گفتن" ايمان آوردن او را مطالعه كردم.

ي هاهستم كه خانوادگي و گروهي به مسيح ايمان آورديم و ثمره بشارت
ش من يدر كنفرانس دوم در شهر ديگري شخص ديگري پ "دكتر هستيم.

معرفي كرد و گفت بنده و خان سعيد يعمه آمد و خود را به عنوان دامادِ
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. پس از آن هستيمهاي اين مرد خدا خانواده ام نجات خود را مديون بشارت
خان يك نفر بيشتر نبوده و خدا همان يك نفر را براي فكر كردم كه سعيد

 لف دنيا پخشكه در جاهاي مخت يبستگانو  خويشاونداننجات گروهي از 
 انفرادي بشارت يتأثير و ثمرهتوان در اين مثال مي بكار برده است. ،شده اند

  .را مشاهده كرد

ايراني كه او را  برادري اولم، روز پس از فوت همسر ٤٠حدود 
را  تسليت خود از آمريكا به من تلفن كرد و ضمن گفتن شناختم،مين

من ابتدا فكر كردم  "!هستمما شهمسر  يمن نوه"گونه معرفي كرد: اين
قعاً من وا": ادامه دادكنند ولي، ايشان بسيار جدي ميايشان با من شوخي 

هاي من هنوز ازدواج به ايشان گفتم اوالً بچه "!نوه همسر شما هستم
ولي  همسر من هستيد ياند كه داراي نوه باشيم، ثانياً شما چگونه نوهنكرده

 ،يستمشما ن يمن نوه !نه"قاطعيت گفت: ايشان باز با  "نوه من نيستيد؟
قتي و"گفت:  او جواب اين معما را داد و ".هستمهمسر شما  يبلكه فقط نوه

خواهر  ،خانم شما در دوران بيماري در بيمارستان تهران كلينيك بستري بود
شما در همان حالت بيماري  . همسرنزديك همسر شما بودمن از پرستاران 

دهد و انجيل و ميقرار داشت به خواهر من بشارت درماني ميكه تحت شي
و  محبت ،مثبت يكند. روحيهميفيلم عيسي مسيح را نيز به او هديه 

ام شيرين بشارت بر خواهر من اثر گذاشت غبا پيشما  آرامش و شادي خانم
رود ميو او به مسيح ايمان آورد. پس از اينكه همسر شما پيش خداوند 

ايمان آوردن خود و  يدهد و نحوهميبشارت  خواهر من تلفني به من
من در آن  كرد.تغييراتي كه در او به وجود آمده بود را براي من تعريف 
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ي خانوادگي بودم و بسيار شخص هانازمان پر از مشكالت شخصي و بحر
ناراحت و عصبي بودم و بشارت خواهر من و توصيف او از روحيه  ،مناآرا

رده و دعا ك اوتلفني با  تاگذاشت و سبب شد  خانم شما بر من بسيار اثر
و او انجيل و فيلم عيسي را كه همسر شما به  سپردم قلب خود را به مسيح

 ديگري تهيه كرد. انجيلبراي من فرستاد و خودش را خواهرم داده بود 
و من هم از لحاظ  استبنابراين خواهر من از لحاظ روحاني فرزند خانم شما 

ر سپس د ".هستمهمسر شما  يو در نتيجه نوه بودهرم روحاني فرزند خواه
نيز هنوز مشغول كار است و من  فوت ايشان بعد از"يان به من گفت: پا

ر اين داستان هم يكي ديگ "هستم! نبودشانپس از كرد ايشان عمل يثمره
  . دهدرا نشان ميانگيز و عملي بشارت انفرادي از تأثيرات شگفت

ي و كليد يبشارت انفرادي خدمت سازدميروشن  ترين دليلي كهمهم
كه ما دست مردم را گرفته از موت و هالكت  اين است است سازيسرنوشت

از چنگال شيطان را  هاآنكنيم. ميابدي به سمت حيات ابدي راهنمايي 
از لعنت به  را هاآنما  دهيم.ميهاي خداوند قرار در دستكرده و  آزاد

نيم. كميعي هدايت از اسارت به آزادي واق -حقيقي نوراز ظلمت به  -بركت
آورند بركات فاني و ميدر نتيجه ايمان به مسيح بدست  هاآنآنچه كه 

   .است نجات و حيات جاوداني يبلكه هديه ،نيست ييگذرا

را جايگزين چه چيزي را با ابديت عوض كنيد و آنحاضريد شما 
ي آورد همهميبه دست جاودانيت بسازيد؟ شخصي كه نجات مسيح را 

درجه مسير و  ١٨٠و  كردهو اهداف زندگيش تغيير  ها، تصميماتانتخاب
ير مهم . چگونه چنين تغيشوددگرگون ميسرنوشت زندگي فعلي و ابديت او 
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 يرحقكوچك و  ريتغيي ،استهاي انفرادي بشارت يرا كه ثمره ميو عظي
سوب محزندگي او  يهاقعدر حقيقت نجات يك فرد بزرگترين و بشماريم؟

همكاران  يعني ما يو خدا اين خدمت سرنوشت ساز را بر عهده شودمي
زرگ را فراموش كنيم و اهميت باست. ما نبايد اين رسالت  قرار دادهخودش 

ين ا بهكه  افرادياز توانم مجسم كنم در آسمان ميرا كوچك بشماريم. آن
شما " :گويندمي هاه آناند قدرداني شده و بخدمت مبارك مشغول بوده

 "يم.اباعث شديد كه من با مسيح و نجاتش آشنا شوم و به اين مكان بي
اي دوست و رفيق " :كه زدجهنم فرياد خواهند  ازاي نيز سفانه عدهأمت

ي نكردي مرا كمك كني تا وارد ملكوت خدا شوم، تو باعث ايماندار كه سع
  "!وارد شوم عذاب آور شدي كه من به اين مكان

انم: رسميديگر به پايان  ياين نكته را با يك داستان تكان دهنده
تي داد ولي وقميكه در زمان جواني بسيار بشارت  شناسمميرا  يكشيش

 بشارت به تدريجباني شد با مشكالت كليسايي درگير شد و وارد خدمت ش
 . اين كشيش درشدانفرادي در زندگي او كم رنگ و به فراموشي سپرده 

پيري كه خوشحال بود وقتي خدا او را بخواند به ملكوت خواهد رفت،  سنين
ه بيند كمي. در خواب خداست جانبشود از بيند كه مطمئن ميميخوابي 

جلوي تخت سفيد داوري  هانااز انس طوالني يصف روز داوري فرارسيده و
ر گاند. او خوشحال بود كه در اين صف قرار نداشت و از دور نظارهايستاده
ه شود كميناگهان متوجه  .اين افراد بود اسفناكچهره و روحيه  ،وضعيت
شيش كه ك يدوستان و آشنايان -همسايگان نزديك خويشاوندان و برخي از

  اند. قرار گرفته در اين صف داوري خدا ،بود بشارت نداده هاآنبه 
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تاده ايس هاآن كه روبروي يبه كشيش يدر سكوت مطلق هيچ چيز هاآن
 :دادنديمغمگين و پر از آه و ناله اين پيام را به او  يبا نگاه اما ،ود نگفتندب
نين دانستي ما به چميو كه ت ،اي بيرحم و سنگدل ،اي قاتل و جنايتكار "

اين  يچرا خاموش ماندي و هيچ چيز درباره ،شويمميبدي محكوم عذاب 
  "ما نگفتي؟ه حقايق ب

شود، خيلي عرق كرده بود و قلب مياز خواب بيدار با وحشت كشيش 
دنبال  با گريه توبه كرد و از روز بعد و بسيار ترسيده بود. تپيدميبه شدت او 

اي هو با بشارت تفاوت شده بود رفتهبي هاآنات افرادي كه نسبت به نج
 پشت سر گذاشتنآميز خود باعث نجات افراد مختلف شده و با محبت
  .فترخداوند  نزد ،پرثمراي زندگي

ن تعييكه ين آيات را بخوانيم و خدمت بشارت، چگونه ممكن است ا
ردم نجات م نسبت بهجدي نگيريم و را  ستا هاناسرنوشت انس يدهكنن

  احساس مسئوليت نكنيم؟

باني براي خاندان اسراييل اما من تو را اي پسر انسان به ديده« 
ه ايشان از جانب من ب از دهان من بشنوي بايد ميام. هر گاه كالبرگماشته

هشدار دهي. اگر من به مرد شرير بگويم: اي مرد شرير به يقين خواهي مرد! 
ولي تو سخني نگويي و به آن مرد شرير هشدار ندهي تا از راه خود 

، آنگاه آن مرد شرير در گناه خود خواهد مرد اما من خون او را بازگردد
رد شرير هشدار دهي تا از راه از دست تو خواهم طلبيد. و اما اگر تو به آن م

خود بازگردد اما او از راه خود بازنگردد، آنگاه او در گناه خود خواهد 

  )٩ – ٧:  ٣٣حزقيال ( »اي.مرد، اما تو جان خويش را رهانيده
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زيرا اگر بشارت دهم مرا فخري نيست، چراكه ناگزير از آنم؛ بلكه واي «
  )١٦: ٩اول قرنتيان » (!بر من اگر بشارت ندهم

  )١:٦عاموس .» (شما كه در صهيون آسوده خياليدواي بر «

  )١٠:٤٨ارميا .» (آن كه كار خداوند را با اهمال انجام دهد ن بادملعو«

كه در كليسا و بين قوم خدا  افرادي هستنداين آيات مخاطب در واقع  
  د.دهنمياند و كاري براي نجات مردم انجام نتفاوت نشستهمنفعل و بي

عالئم  ه ويبازگشت ثانو يخداوند وقتي درباره مسيحِ
و اين بشارت پادشاهي در سرتاسر «فرمود:  ،كردميخر صحبت آروزهاي 

قومها باشد. آنگاه پايان  يهجهان اعالم خواهد شد تا شهادتي براي هم

  )١٤:٢٤(متي » .رسيد خواهد فرا

توان پيغام بشارت ملكوت را در ميكه چگونه  اين استمهم  سئوال
 نييع تمام عالم به گوش مردم رساند؟ خدا را شكر براي تكنولوژي جديد

ي و ي بشارتهاناهاي مسيحي، سازمو راديو و تلويزيون هاسايت ،اينترنت
ز ر عصر تكنولوژي هم هيچ چيدي دانيد كه حتميولي  ،ساير امكانات ديگر

 ولوژيتكنخطري كه را بگيرد. برعكس  تواند جاي ارتباط فرد با فردمين
تي حبا يكديگر شده و  مانع ارتباط عميق مردمكه است اين ايجاد كرده 

رده ايجاد ك شكافهم والدين و فرزندان  زوجين،يعني  ،اعضاي خانوادهبين 
  است.
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ار سوادي به عنوان شعو در مبارزه با بيطرحي كه برنامه جهاني يونسك
هر "شد: ميعملي ارائه داده بود در يك جمله كوتاه خالصه  و كليدي

 داقلحيكسال  در ظرف تاورش خود را مسئول ببيند سوادي در كششخص با
   "يك نفر را با سواد كند.

ت در مبارزه با بيسوادي معروفي الباخ،اين طرح به مديريت دكتر فرانك 
 ني دارد و در كشورهاي آفريقايي و جهان سوم بسيار مؤثر واقع شدهجها

- كه بي سوادي را ريشه اي قادر نخواهد بودهيچ آموزشگاه و مدرسه است.

 ،به همراه بقيه افراد مسئول تواندميولي هر فرد مصمم و مسئول  ،كن سازد
ياي يم دنخواهمياين طرح را عملي سازد. اگر ما واقعاً  ،با يك بسيج عمومي

كار  در بايد هر كدام ،كنيمخداوند آماده  ي مسيحِادن عيسفعلي را براي آم
  فعال و كوشا باشيم. بشارت انفرادي به طور جدي و فردي، 

كنم مطرح مي شدن موضوع روشنبراي من يك مثال ساده و عملي 
بيهوده نيست. فرض  يگويم شعارمينچه تا كامالً مجاب شويد كه آ

كنيد كه هفتاد ميليون جمعيت دارد و ميزندگي  كشوريا در بفرماييد شم
ن را (بنده كمترين آمار مسيحيا تعداد مسيحيان آن هزار نفر بيشتر نيست

اين هزار نفر تصميم بگيرند كه ظرف يكسال  فرض كنيد )!گرفتم در نظر
ورند. آيا اين كار سختي براي يك شاهد امسيح بي نزدهر كدام يك نفر را 

هيم روز بشارت انفرادي بد ٣٦٥نفر ظرف  ١٠٠ت؟ اگر ما به مسيح اس
پس جمعيت  !آوردميقطعاً ايمان  آورد؟ميايمان ن هاآناز  حداقل يك نفر

وايمانان ن به رسد.ميبه دو هزار نفر يعني دو برابر  ايمانداران پس از يكسال
ا در نظر ب رابشارت انفرادي  تعليم بنياديِاز همان شروع ايمان بايد اين نيز 
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 نيز، هاآنداد تا ياد  گرفتن شرايط و موقعيت محيط اطراف به طور حكيمانه
ورند، ظرف دو سال آمار ابي مسيح نزدال حداقل يك نفر را ظرف يكس

 ٤سال هشت هزار و ظرف  ٣رسد. ظرف ميايمانداران به چهار هزار نفر 
ل شصت سا ٦پنج سال سي و دو هزار و ظرف سال شانزده هزار و ظرف 

سال  ٨و بيست و هشت هزار و ظرف  سال صد ٧و چهار هزار و ظرف 
سال پانصد و دوازده هزار نفر و  ٩دويست و پنجاه و شش هزار و ظرف 

سال دو ميليون  ١١چهارهزار و ظرف  بيست وسال يك ميليون و  ١٠ظرف 
سال چهار ميليون و نود و شش هزار  ١٢و چهل و هشت هزار و در طول 

 ١٤سال هشت ميليون و صد و نود و دو هزار و در پايان  ١٣پايان  نفر و در
سال تعداد ايمانداران  ١٥و ظرف  سال شانزده ميليون و سيصد و چهار هزار

سال شصت  ١٦سي و دو ميليون و هفتصد و شصت و هشت هزار و پس از 
و سي و  سال صد ١٧و پنج ميليون و پانصد و سي و شش هزار و در پايان 

   و سه هزار خواهد شد. يون و هفتاديك ميل

تر از سال كم ١٦ظرف  همين روش، اعمالبا  كنيد كه بنابراين دقت
اد ما تعددر اين مثال  آورند.نفر بشارت را شنيده و ايمان مي ميليون ٧٠

ايه پچنانچه  ليايمانداران مسيحي را فقط هزار نفر در نظر گرفته بوديم و
 زدنمسيحي طي يك سال دو نفر را  يماندارِا را دو هزار نفر بگيريم و هر

كليسا در  وقتهيچچرا  ؟نجات خواهند يافتچه رقم بااليي  مسيح آورد
راي آورد؟ بميدر كار بشارت به دست ن يجهان چنين رشد و موفقيت بزرگ

ستند. ال نياينكه اكثريت اعضاي كليسا در بشارت انفرادي مشغول و فع
 طيهر مسيحي در گفته شد اعمال شود و اي كه چنانچه همين روش ساده
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ي چه تحول بزرگ ،يك غير مسيحي را با مسيح آشنا سازدحداقل سال  يك
س رشد كليسا را پول رمزِترين دانيد مهممي ديده خواهد شد؟در آمار كليساها 

و آنچه را كه در حضور گواهان « ؟در يك آيه كوتاه چگونه بيان كرده است
ان آموزش ديگر يهمردمان اميني بسپار كه از عهد بهبسيار از من شنيدي، 

  )٢:٢تيموتائوس دوم .» ( نيز برآيند

ز ايد؟ اهدقت كرد ،شده ها اشارهبه آن آيه كه در اين ينسل چهارآيا به 
 به .چرخدميدست به دست انجيل پيغام  )اصطالح عاميانه (دراين طريق 

 ←ينمردمان ام ←وستيموتائ ←پولس ترتيب آيه خوب توجه بفرماييد: 

 انسبدين .رشد كليسا در همه جاعامل  رمز موفقيت و اين است .ديگران
همه خواهد رسيد. اين موضوع وقتي  به گوشِو  گير شدههمهانجيل پيغام 

 شارتدر همه جا در كار ب ايمانداران مسيحي يكايكعملي خواهد شد كه 
ات، گير مشكالت، اختالفچنان درسفانه ما آن فعال باشند. متأ هاناو صيد ج
شويم كه رسالت اصلي خود را كه ميكليسا  هايها و حتي فعاليتدرگيري

اين ن شيطا ينقشهكنيم. ميفراموش  ،ي گمشده استهانابشارت به انس
و  ايكه ما را از مسائل اصلي دور نگاه دارد و گرفتار مسائل حاشيه است

يرو و ن ،رت مشغول باشندخدمت بشا به. اعضاي كليسا وقتي سازد فرعي
و در  اختصاص خواهند داداين موضوع مثبت  هانرژي و وقت خودشان را ب

افراد  در كليسا اغلب مشكالتمنشأ نتيجه كمتر مشكل ساز خواهند شد. 
 الفشايعه و ايجاد اختانتشار ، وقت كافي براي غيبت بيكاري هستند كه

  .دارند



 

٣٨ 
 

ت اهمي ،از همان شروع ايمانكه  اين استپيشنهاد بنده به كليساها 
س سپ. آموزش دهيدبشارت دادن را به نوايمانان  يبشارت انفرادي و نحوه

شارت ب هايكالس ميقديايمانداران در كليسا براي ايمانداران و بخصوص 
اليم و ها و تع. در موعظهبر اين موضوع تأكيد كنيدو  برگزار كنيدانفرادي 

فرادي انموضوع بشارت كليسا،  هاي آموزشيبرنامهها و طور كنفرانسهمين
طاي من ع"گويند: مي. متأسفانه امروزه در كليسا بسياري را بگنجانيد

يا  "!من براي بشارت دادن دعوت و خواندگي ندارم"يا  "!بشارت ندارم
 يبايد صريح و روشن بگويم كه اين تفكر "!توانم بشارت بدهمميمن ن"

است  ايبشارت دادن وظيفه است. هته شدشيطاني است كه در ذهن ما كاش
 يكايكو فرمان بزرگ مسيح براي  ايمانداران سپرده شده يهمه كه به

دهد حيات روحاني در او به تدريج مياست. كسي كه بشارت ن شروانپي
در او ساكن  القدسروحكند ميشود. اگر كسي ادعا ميضعيف و خشك 

ن به گفته مسيح همي القدسروح هدف از نزول بايد بشارت بدهد زيرااست، 
 و مسيحي شاهد مسيح است".شما شاهدان من خواهيد بود"بوده است: 

توانيم آنچه ديده و زيرا ما نمي«: اين استپيغام ما نيز چون رسوالن 

چگونه ممكن است ما دنياي  )٢٠:٤اعمال رسوالن .» (نگوييم ايم، بازشنيده
گردان، دنياي ناآرام و پر از تالطم هدف و سرمحبت، بيبدون اميد، دون ب

  را ببينيم و سكوت اختيار كنيم؟

 دكترها، ياي باشد و همهوقتي كسي گرفتار بيماري سرطان پيشرفته
فته اي نگرد و نتيجهندرماني و داروهاي مختلف را آزمايش كرده باشميشي
 اگر د.بينرود و خود را با مرگ روبرو ميتحليل ميبه تدريج ، شخص دنباش
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باالخره ما داروي " كند:ادعا مي پزشكيدراوج نااميدي ناگهان بشنود كه 
كتر مرگ، پيش د دمِاميد، نا اين مريضِ  ، بنابراين"!سرطان را كشف كرديم

يابد و در ميهاي طبي و درماني او كامالً شفا رود و با استفاده از روشمي
فا يافته ش ين بيمارِ ا تصور كنيد شود.ميحقيقت از مرگ به حيات منتقل 

، دبررنج ميهمين بيماري از مانند او هشود كه شخص ديگري ميمتوجه 
اي نرسيده و همه دكترها هاي خود را نموده و به نتيجهتالش ياو نيز همه

درماني  يو شيوه اين پزشك ياتكشف ازاين بيمار اند و از او قطع اميد كرده
   .باخبر نيست اوجديد 

 اوكه ربطي دارد  گويد به من چهميماند و ميل خاموش آيا بيمار او
چنانچه اين بيمار سرطاني بميرد شما در  !اممن كه شفا يافته ؟ميردميدارد 

ه چنداده، كشف روش درماني جديد را به فرد بيمار  يمورد كسي كه مژده
رمستقيم غيكه اين فرد به شكلي  توان گفتميقضاوتي خواهيد كرد؟ آيا ن

ت توانسمياو  ؟ب جنايت شده و در مرگ اين فرد بيمار شريك استمرتك
اني ولي وظيفه انس ،كاري بكند كه اين مريض نيز مانند خودش درمان شود

  و اخالقي خود را انجام نداده است. به قول سعدي:

  اگر خاموش بنشيني گناه است   بيني كه نابينا و چاه استميچو 

ري درست است و آن را انجام ندهد، گناه بنابراين، هر كه بداند چه كا«
  )١٧:٤يعقوب.» (كرده است

ن به اگر م"جنايتكار معروفي خطاب به مسيحيان چنين گفته است: 
 د بودم روي زانوهاي خون آلود خودآنچه شما مسيحيان ايمان داريد معتق
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گشتم تا پيام انجيل را به بيچارگان و دردمندان برسانم، ميدر تمام جهان 
 ه باشيدايمان داشت گوئيدميكنم شما مسيحيان نيز به آنچه ميفكر ن ولي

  "كرديد.اي ديگر زندگي ميزيرا اگر باور داشتيد به گونه

بنابراين بدانيد كه هر مسيحي مسئول است در كار بشارت فردي كوشا 
خدا بخشيد "گويد: ميچنين عطاي مبشر بودن  كالم خدا در موردباشد. 

 سياريبگوييم تفاوت ميبا آنچه كه ما تعريف كالم خدا  و ".بعضي مبشرين
  دارد. 

مبشر كسي است كه خدا او را دعوت كرده تا تمام زندگي خود را به 
دمت خاند وقف صورت تمام وقت در جاهايي كه مردم پيام انجيل را نشنيده

. ولي مسيحيان و اعضاي كليسا الزم نيست كه همه مبشر بشارت كند
ح براي مسي كه رت بدهند، بشارت يعني اعالم خبر خوش آنچهباشند تا بشا

  است.  انجام دادهما 

شاهد كه كند اشاره مي فرديبه  "مسيحي" يواژهيكي از مفاهيم 
نجام ما اعني بيان آنچه كه مسيح در زندگي اعالم شهادت ي مسيح است و

 كو داشتن يداده و سپس دعوت از افراد مختلف براي كسب همين تجربه 
  زندگي جديد. 

علت اصلي اينكه بسياري از كليساها تحليل رفته و يا بسيار ضعيف 
شد ند. راهنبود هاناصياد ج هاآنكه  اين است شوند،ميشده و حتي بسته 

 ودمانخ و بقاي كليسا منوط به بشارت اعضاي كليساست، بنابراين نه تنها
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 تشويق، آماده وبشارت بدهيم بلكه ديگران را نيز در اين خدمت مقدس 
  تربيت كنيم. 

 وقف منطقي موضوع و خواهم با يك مثال سادهميدر پايان اين بخش 
دارم كه در طول  ييديد و رويابنده فرض بفرماييد  .سازم تررا روشن

له يبوسرا است حداقل بيست هزار نفر  بخشيدهكه خدا به من اي زندگي
   بشارت انفرادي براي مسيح صيد كنم.

 يشرفتپتوانم آنقدر در كار بشارت ميبريد من به تنهايي مي آيا گمان
كه نتيجه آن نجات بيست هزار نفر باشد؟ احتمال اين موضوع از لحاظ  كنم

  كرد؟ بايد عقالني بسيار ضعيف است، پس چه 

من روش ديگري به خصوص به خادمين، شبانان، مبشرين و رهبران 
يست براي نجات بشارت و تالش ب ما به جاياگر كنم. ميكليسا پيشنهاد 

در تمام طول زندگي خود متمركز بر خدمت شاگرد سازي و خادم  ،هزار نفر
وييم بگ هاآنشويم و به  هاناسازي بر صد نفر در قسمت بشارت و صيد ج

 دويست نفر را براي مسيح صيد كنند،شان در طول زندگي هاآنهر كدام از 
   .ابل اجراستطبيعي است كه اين موضوع منطقي و ق

 ١٠٠در ضرب ٢٠٠چون  ،امدر نتيجه من نيز به رويا و ديد خود رسيده
ما در قسمت آماده كردن و انتقال  يباشد كه همهنفر.  ٢٠٠٠٠برابر است با 

 م.فعال و كوشا باشي ،ديد و رويا و انگيزه براي بشارت انفرادي
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دهيم؟ چون رهبر و خداوند ما در ميبنابراين چرا ما بشارت انفرادي 
 يدر مالقات با افراد متفاوت نمونهبر زمين، خود زمان كوتاه خدمت  مدت

ه بود. در هنگام تولد منجي ي گمشدهاناخوبي از بشارت انفرادي و صيد ج
ت: امّا فرشته به آنان گف «عظيم را اعالم كرد:  بشارت خوشيِ و فرشته نويد 

بخش كه براي تان دارم، خبري بس شاديمترسيد، زيرا بشارتي براي
اي براي شما به دنيا آمد. او دهندهقوم امروز در شهر داوود، نجاتميتما

  )١١-١٠: ٢لوقا .» (است خداوندْ مسيح

به بشارت ملكوت خداوند موعظه «مسيح در شروع خدمت خود 

اعالم كرد  ،آمدبه ناصره وقتي او براي شروع خدمت  )٢٣:٤متي .» (نمودمي

هاي مختلف از مردم تحقق را براي گروه ي نبيآمده تا پيشگويي اشعيا

تا فقيران را بشارت  زيرا مرا مسح كرده روح خداوند بر من است،«بخشد: 

نم، و بينايي را به نابينايان اعالم ك و مرا فرستاده تا رهايي را به اسيران دهم

 قالو.» (و سال لطف خداوند را اعالم نمايم و ستمديدگان را رهايي بخشم،

١٩ -١٨: ٤(  
ود ور ،اش هديه نمودوقتي عيسي نجات عظيم خود را به زكي و خانواده

يح در مسث تعجب همه شد. باع ي باجگيرامنزل گناهكاراني مانند زكاو به 
زيرا پسر انسان آمده تا گمشده را «اعالم نمود: واكنش به اين اعتراض 

  )١٠:١٩لوقا .» (بجويد و نجات بخشد
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ري ها با زن ساموقتي شاگردان او تعجب كردند كه مسيح چگونه ساعت
او اما  غذا بخورد، تااز او خواستند  ،نجات او شده باعثصحبت كرده و 

خوراك من «وني خود را براي نجات مردم اينگونه اعالم كرد: اشتياق در
» .آنست كه خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و كار او را به انجام رسانم

به همان كاريست كه براي زن سامري و از طريق او براي او  اشاره (دقيقاً
  سامريان انجام داد.)

ر درا ود بر زمين در جاي ديگر مسيح يكي از اهداف اصلي مأموريت خ
م طور اعالاين ،بماند هاآن نزدخواستند بيشتر ميمردم از او هايي كه زمان

من بايد پادشاهي خدا را در شهرهاي ديگر نيز بشارت «ولي او گفت: د: كر

ي مسيح اعيس )٤٣: ٤لوقا  » (.امدهم، چرا كه به همين منظور فرستاده شده
بهترين نمونه و سرمشق  فردي، هجمعي و چبه شكل چه ، در بشارت دادن

شما شاهدان "ي و گرانبهاي ي كتاب قديمد. و. هرست؛ نويسنده .ماست
 يايعني عيس، هاناج يت استاد صياددر وصف شخص ".من خواهيد بود

يح به عيسي مس"كند: ميمسيح خداوند اين مطالب زيبا و ارزشمند را بيان 
ك بيان ي مفيد، سئواليك جا، يك نگاه پرشفقت، يك كالم به يوسيله

اي سكوت، به مردم اعتماد و شادي و آرامش جديدي جالب و لحظه
ي مسيح مثل سابق ابخشيد. هيچكس بعد از مالقات و شناخت عيسمي

ماند. نفوذ مسيح بسيار عميق بود. پيش از عيسي و بعد از او هم ميباقي ن
را  حوادث جهان و مسير بگذاردمردم تأثير  بركسي نتوانسته تا اين حد 

كرد، ميكرد، زندگي او در مردم نفوذ ميتغيير دهد. سخنان او در مردم نفوذ 
 كرد. بهش در مردم نفوذ مياكرد، عقايد روحانيميرفتارش در مردم نفوذ 
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با  "باشد.مي ناي مسيح سرمشق و استاد همه صيادان جاراستي كه عيس
هاي بسيار مهم ديگري درس ،تطرز برخورد مسيح با افراد متفاو يمطالعه

در  .موارد فرق داشت توان آموخت. در هر موردي روش عيسي با سايرمي
 متفاوتي روشوي  تاكرد ميدر هر موردي ايجاب  ،حقيقت شرايط متفاوت

. هيچ روشي وجود ندارد كه شامل تمام حاالت شود. عيسي گيردپيش  در
اين د. پيشنهاد ما به شما برميترين روش را به كار صحيح ،موردهر در 

ا افراد مسيح ب ي مربوط به بشارت و ارتباط انفراديهاناداست اً ، كه لطفاست
در زندگي آموزنده را و مطالعه كنيد و درسهاي عملي  با دقت رامتفاوت 

 انصيد جخواهيم بهترين نمونه از روش ميدر اينجا  .خود به كار بگيريد
 .مالقات مسيح با زن سامريسي كنيم يعني با هم برررا در تمام عهد جديد 

  م.هاي مفيد بهره بگيرياز اين روش افرادعمالً در ارتباط و صيد بتوانيم تا 

كسي  )٤آيه ( ..».از سامره بگذرد (عيسي) بايستميو «
ديان كرد. يهوبايد از سامره عبور مي ،خواست از يهوديه به جليل برودميكه 

از  توقهيچ ،معاشرت نداشتند هاآندانستند و با ميچون سامريان را نجس 
كرده، سامره را دور  ترطوالنيخود را بلكه راه  ،كردنداين راه عبور نمي

عمل كرد، چون  هاآنشدند. مسيح برعكس ميزدند و سپس وارد جليل مي
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ردمند د و يك گوسفند گمشده تااو با هدايت روح خدا به سمتي حركت كرد 
ميشه بايد ه ،كند. ما نيز براي اينكه در كار بشارت موفق باشيمصيد  را

م، كس را نجس ندانينند مسيح هيچما. اشيمبدايت روح خدا گوش به زنگ ه
س كشماريم و با كسي دشمني نداشته باشيم. از هيچكس را خوار نهيچ

سيح به شويم. منسبت به نجات هيچ فردي نااميد ن نفرت نداشته باشيم و
ح ما نيز چون مسي "!اميدي وجود ندارد ،براي تو يك نفر ":كس نگفتهيچ

مر بشارت قدم برداريم همان تفكر مسيح و وقتي با هدايت روح خدا در ا
  و مانند او عمل خواهيم كرد. حس خواهيم نموداحساس او را 

اي جرعه« 

اه در كنار چ ،مسيح قبل از اينكه زن سامري بيايد )٧آيه .» (بدهآب به من 
هميشه براي ايجاد ارتباط پيشقدم  هانامنتظر او بود. صياد ج و نشسته

 از جانب مسيحكمك محترمانه روش درخواست شاهد  دوم ينكته در .است
ند كمي. معموالً يك شخص كوچكتر از بزرگتر درخواست كمك هستيم

ن از شخصي در رده پايي ،باال مرتبهولي وقتي يك شخص بسيار بزرگ و 
خصيت او ارزش قائل شمارد و براي شمياو را محترم  ،خواهدميكمك 

كسي  شودمين ،و خود را برتر از ديگران دانستن متكبرانه. با روش شودمي
ته و گذشبه خوبي از را به سمت مسيح هدايت كرد. مسيح با وجود اينكه 

ت نسدامياو را محترم شمرد. مسيح  اما ،سامري آگاه بودزندگي فعلي زن 
 و ثالثاً  است امري است و ثانياً زناوالً س ،يدكسي كه قرار است كنار چاه بيا

بار شوهر كردن با نفر ششم بدون ازدواج  ٥چون پس از  .است زني بدنام
بايد هر  ،كرد. ما نيز براي كسب موفقيت در كار بشارت انفراديميزندگي 
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 از هر طبقه و مقام و سن و فرهنگ و زبان و تربيت خانوادگي را كس
ه ر جستجوي كساني نباشيم كم. فقط دباشي ي اومحترم بشماريم و پذيرا

ون خداوند دوست بلكه چ ،هاي اجتماعي خوبي دارندو سمتعناوين 
  قائل نيست. يارزش هاآني براي سكه ك باشيم يگناهكاران

امري زن س«

زن  يالقهمورد عموضوع  ،آب موضوعِ  )٧آيه .» (به جهت آب كشيدن آمد
او  ياز عالقهمسيح  .براي بردن آب به سر چاه آمده بوداو  بود وسامري 

آب زنده با او صحبت كرد. ما نيز بايد  يو درباره استفاده كرد نسبت به آب
استفاده  ،دوست دارند هاآنمردم و مطالبي كه  ياز موضوعات مورد عالقه

 قرار كنيم. مؤثرترين روش درارتباط دوستي بر هاآنكنيم و از آن طريق با 
 روش دوستي و صميميت است كه از عالئق مشترك دو ،همه جاي دنيا

آيد. براي مثال اگر يك نفر فوتبال را دوست دارد و شما نيز مينفر به وجود 
 .با استفاده از اين موضوع سر صحبت را باز كنيدآگاهي داريد اين موضوع از 
 د اين موضوع شروع به صحبت كنيد.فردي اهل سياست است، در مور اگر

داريم قدم بر آرام ،بسيار مهم است كه در ارتباطات خود طبيعي باشيم و آرام
كسي  ،ي كه هنوز داغ نشدهتنوردر و شخص را آماده پذيرش بسازيم. 

  نان بپزد. تواندمين

 گفتگوي مسيح و زن سامري كه در يت مختلفالسئوادقت كنيد با 
نه تو چگو« مسيح را ادامه دهد: با گفتگو تااين زن كنجكاو شد  ،مطرح شد

سرورم « )٩آيه » (؟ خواهيميآب  كه زن سامري ام كه يهود هستي از من
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آيا ) «١١آيه» (نداري و چاه عميق است پس از كجا آب زنده داري؟سطل 
له گگتر هستي كه چاه را بما داد و خود و پسران و تو از پدر ما يعقوب بزر

  )١٢آيه» (آشاميدند؟مياز آن  هايش

ما نيز بايد در بشارت سخناني را به زبان آوريم كه مردم جذب بشوند و 
كنيد  به اين موضوع دقتبشنوند و صحبت را ادامه بدهند.  تاكنجكاو باشند 

فت و گ و نوعيوطرفه بشارت انفرادي يك صحبت دوستانه و ارتباط دكه 
  شنود است. 

كردن و جواب شنيدن است. در موقع بشارت به اين فكر باشيم  سئوال
كار بشنود. روشي را ب تاشود ميكه از چه طريقي اين فرد بيشتر كنجكاو 

خواهند بدانند. كنند و بيشتر ب سئوالبلكه نمانند تفاوت اشخاص بي ببريد كه
با او سخن بگوييم. الزم است  فهمدميضمناً با زباني كه شخص 

   .بتوانند بفهمند بكار ببريم هاآنهايي را كه اصطالحات و مثل

آبي كه تا حيات جاوداني  يي مسيح با دادن وعده چشمهاباالخره عيس
 )١٤(آيه ، كندميجوشد و عطش و تشنگي انسان را براي ابد رفع مي

كه هنوز موضوع را خوب كنجكاوي اين زن را به حدي رساند كه با وجود اين
  .كندمينفهميده بوده از مسيح درخواست آب زنده را 

سرورم، از اين آب به من بده، تا ديگر تشنه نشوم و براي آب كشيدن « 

گام به گام به موضوع اصلي مسيح  به اين ترتيب )١٥آيه .» (به اينجا نيايم
  .ستارت بسيار مؤثر در كار بشا يشد و اين روش طبيعي روشمينزديك 
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 ..».اينجا بيا بهبرو شوهر خود را بخوان و « وقتي به او گفت:

 ي جالب استخيل .جاي حساس زندگي او گذاشت دردقيقاً دست  ،)١٦آيه(
شناخت و از زندگي خصوصي او نيز با ميبا وجود اينكه مسيح اين زن را 

او با ظرافت بسيار و و آبروي او را نبرد.  كردولي او را محكوم ن ،خبر بود
 .گرددگناهكار بودن خود  يزن متوجه كه خودِ ،مؤدبانه عملي را انجام داد

 شما حرف صحيح"ه ك اين استكالم حكمت به مفهوم گويد شخصي مي
  ".صحيح بيان كنيد يرا در وقت صحيح به طرز

ن وقتي ز
..» .گويي كه شوهر نداريميراست «عيسي به او گفت:  "شوهر ندارم"گفت 

  )١٧آيه (

ان شرا براي صفات نيكوي هاآنديد و ميمردم را  نيكوي نكاتمسيح 
د هيچ گوينميآيد؟ ميتمجيد بدش  كرد. چه كسي از تعريف وتشويق مي

يق تشو. يستتشويق براي جذب و صيد مردم مؤثر ن ياي به اندازهطعمه
وان تنمي آميزي دارد كه با استفاده از هيچ روش ديگريچنان اثرات معجزه

 ابپذيريم و ميگونه كه هستند وقتي مردم را همان به اين اثرات رسيد.
ا را م تاشوند ميآماده  نيز هاآن ،كنيمرا محكوم نمي هاآنبد،  صفاتديدن 

  بپذيرند و به پيغام ما گوش فرا دهند.
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به شخصي در قطار بشارت وقتي  ؛معروف به نام ترامبوليك مبشر 
وي ضمن اينكه ويسكي را از  .آن شخص به او ويسكي تعارف كرد ،دادمي

و در  آن را ننوشيد ) ولي.ده باشد(تا محبت او را رد نكر دست او گرفت
تحسين كرد و راه را را عوض سخاوت و گشاده دستي و محبت آن فرد 

  براي ارتباط دوستانه با او باز كرد.

ن اي و آزيرا پنج شوهر داشته«

گناه  )١٨آيه .» (اكنون داري، شوهرت نيست. آنچه گفتي راست استكه هم
به مريض  پزشكخاص او را به طرز خاص براي او آشكار كرد. همانطور كه 

دارد و راه درمان آن چيست، مسيح نيز كه اي چه نوع بيماريگويد ميخود 
 شكافد تا دارويميست گناه را با محبت و حكمت هاناطبيب روحاني انس

ابخش را به او عطا كند. بدون نشان دادن درد درماني به وجود نخواهد شف
هر كه نافرمانيهاي خود را بپوشاند، كامياب نخواهد شد، اما هر كه «آمد.
 )١٣:٢٨امثال » (.را اعتراف كند و ترك نمايد، رحمت خواهد يافت هاآن

 كشف راز خصوصي زن، كه مسيح با ظرافت و حكمت و محبت الهي 
را  و او قائل شود او احترام خاصي براي مسيح تاسبب شد  ،رسيد به آن

  )١٩آيه » (بينم كه نبي هستي...ميسرورم «.پيامبر بداند

يح از گناهان و اسرار زندگيش با خبر است شود كه مسميوقتي زن متوجه 
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مذهبي به خود گرفته موضوع  يچهره ،براي فرار از خجالت و محكوميت
در بين يهوديان و سامريان  به تفاوت پرستشكند و ميصحبت را عوض 

 دگوئيكردند، امّا شما ميپدران ما در اين كوه پرستش مي«. كنداشاره مي
  )٢٠آيه » (.كرد اورشليم استجايي كه در آن بايد پرستش 

كرد، عيسي به زن اجازه ميدر حقيقت اين زن از موضوع گناه خود فرار 
. ولي باز هم از صبر و آرامش و حكمت هر آنچه در دل دارد بگويدداد كه 

ز ا گويد چراميكند و به او نمسيح متعجبيم كه اين زن را سرزنش نمي
 روحاني به خودت گرفته ومذهبي چهره كني؟ چرا ناگهان ميفرار  حقيقت

 كنديمبا اين زن مدارا  با صبوريكني؟ اتفاقاً مسيح ميو موضوع را عوض 
دارد. مسيح به جزييات پرستش و ظرفيت او قدم بر مي ميزان دركو موافق 

ي عپرستش واق بلكه او بر ،پردازدظاهري و اختالف يهوديان و سامريان نمي
شود و پرستشي كه مقبول خداست، تأكيد جام كه به روح و راستي بايد ان

كند يمكند و تعليم عميقي را درباره پرستش و پرستندگان واقعي بيان مي
-٢١لطفاً به آيات (كند. ميچنين رابطه و پرستشي دعوت  بهو اين زن را 

ت مردم سئواالبه  ضمن پاسخ نيزما  ،بنابراين در بشارت )ه كنيد.عمراج ٢٤
لي كه همان رابطه و عبادت قلبي با خداست برگرديم و بايد به موضوع اص

 ،دننكام اصلي دور ميغاز مباحثات و مسائل فرعي و انحرافي كه ما را از پي
تر در بشارت انفرادي مخاطب خود را با خدا و اجتناب كنيم. به عبارت ساده

  ايجاد ارتباط فردي و قلبي با او روبرو سازيم. 

ه زن . وقتي ك
 اشتياق خود را به آمدن مسيح ،پرستش در مورد سامري پس از تعليم عميق
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(كه معني آن مسح شده است) خواهد  دانم كه مسيحمي« و گفت: اعالم كرد

مسيح  )٢٥آيه » (.، چون او آيد، همه چيز را براي ما بيان خواهد كردآمد
نور را به ت نان ،وقع و بجا، وقتي تنور روشن بودبسيار به م زمان، در اين

من  :عيسي بدو گفت«.و خود را به عنوان مسيح موعود معرفي كردچسباند 
  )٢٦آيه »(گويم همانم.ميكه با تو سخن 

كنيم فرصت را از دست ندهيم و ميكه مردم را آماده ما نيز بايد وقتي
 كه اين زن كنيدميرا گرفته در دست مسيح بگذاريم. دقت  هاآندست 

ي نسبت منف يج و گام به گام براي شناخت مسيح آماده شد. ابتدا نظريبتدر
چگونه تو كه يهود «. دانستمياو را يك يهودي دشمن و داشت،  به مسيح

پس از برخورد  )٩آيه » (؟خواهيميام آب هستي از من كه زن سامري
 يك ، زن سامريبراي يك زن قائل شد وي ي كهمحترمانه مسيح و ارزش

ه ي(آ خطاب كرد. "اي آقا"او را  وبه درجه شناخت مسيح رسيد پله باالتر 
زندگي خصوصي او را سوم وقتي مسيح قسمتي از  ي) و در مرحله١١

 آيه( ..».بينم كه تو نبي هستيميسرورم «شكافت خطاب به مسيح گفت: 

او  انجاميد،احتماالً چندساعت به طول كه باالخره در مرحله چهارم  )١٩
آيا «شناسد. مي ،كه منتظر آمدنش بود "موعود مسيحِ"عيسي را به عنوان 

چنان دگرگون شد كه اين زن آن )٢٩آيه » (او مسيح باشد؟ نيست ممكن
سبوي آب خود را كه براي آب بردن آورده بود گذارده با شتاب پيش مردم 

 هاآنرا به  جهان يشهر رفت و مژده آمدن خداوند مسيح و نجات دهنده
 ويك زن عيسي به  يبشارت تكان دهنده نهايي ينتيجه .اعالم كرد

نجات بسياري از اهالي سامره بود. سامريان  ،ييراتي كه در او به وجود آمدتغ
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و به زن «. به زبان آوردند را پس از مالقات با مسيح ميچه شهادت عظي
نيده زيرا خود ش ،آوريمميسخن تو ايمان  يگفتند كه بعد از اين به واسطه

يوحنا .» ((عيسي) در حقيقت مسيح نجات دهنده عالم است ايم كه اوو دانسته

ثير أتيك شخص و  براي از تأثير بشارت فردي داستان فوق نمونه )٤٤:٤
  .استيك جامعه  بر او

ر چه د ،خوانيممياعمال رسوالن كتاب  آن در يارهكليسايي كه درب
. دبسيار فعال بو ،قسمت بشارت به عموم و چه در قسمت بشارت انفرادي

همان روحي كه زندگي مسيح را براي خدمت بشارت در حقيقت بايد گفت 
رد كو همان عمل كردميعمل  زندگي كليساي اوليه نيز در ،مسح كرده بود

 دقت كنيد كه بيشترين شد.ي اوليه نيز ديده ميو همان هدف در كليسا
تأكيد مسيح پس از قيام و قبل از صعودش به آسمان در مورد نزول و پري 

 قوت يافته و شاهد او خواهند بود هاآناين بود كه  بر شاگردان القدسروح
  .)٨:١(اعمال 

ي ااهميت ويژه چنان فرمان بزرگ مسيح به شاگردان و همه پيروانش از
 هاي متفاوتانجيل و كتاب اعمال رسوالن بر جنبه ٤خوردار بود كه در هر بر

د قبل از قيام و صعود خو وقتهيچ موضوع بشارت تأكيد شده است. مسيح
با اين ابعاد وسيع جهاني تاكيد  آن همچنين فرماني در مورد ، به آسمان
 انه ودر اناجيل چهارگبه آنچه كه ي نگاه مختصردهيد اجازه  نكرده بود.

ا ، تندازيمابيمعروف است  "فرمان بزرگ" كتاب اعمال رسوالن آمده و به
  كه: شويمميدر بررسي فوق متوجه  تر بشود.ما روشن اياهميت موضوع بر
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حدود فرمان بزرگ بشارت 
 يدراين آيه مشخص شده است، كه تمام عالم و جميع خاليق را از همه

 دهد.ميي مختلف را پوشش هانازبو  ملتها، قومها

 

هدف از اجراي فرمان بزرگ بشارت در اين آيات 
مشخص شده است و آن عبارتست از موضوع مهم شاگردسازي يا پيروي 

هدف از بشارت اين نيست كه ما  .ي مسيحامردم از استاد بزرگوارشان عيس
را  هانآكه دست  اين استبلكه قصد ما  ،خود بسازيم مردم را مريد يا پيرو

ي مسيح قرار دهيم تا همچون شاگردان ابگيريم و مستقيماً در دست عيس
به عنوان سرمشق زندگي خود مسيح در اثر قدمهاي او گام برداشته و او را 

 .ندپيروي نماي

 

ام فرمان بزرگ تأكيد شده است. غپي ردر اين قسمت ب 
توبه و آمرزش "گناهكار چيست؟  و ي درماندههاناام اصلي ما به انسغپي

د ولي فقط وجود دار "توبه"مذاهب كلمه  يتوجه فرماييد در همه "گناهان
توبه اطمينان به آمرزش گناهان  ينتيجهانجيل مسيح است كه در  در

كه پسر خدا براي گناهان ما  اين است. علت اصلي آن هم شودحاصل مي
اهان توان بخشش گنميكرد او لبر صليب كفاره شده است و به لياقت عم
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شود يمام غني بشارت نصيب فردي غبزرگي در پي ي. چه مژدهرا تجربه كرد
 آورد.ميي مسيح ايمان اعيس كه به

 

كنيد؟ ميشما چه فكر 
به كدام جنبه از بشارت اشاره  ي مسيحادر اين قسمت از فرمان بزرگ عيس

اي گيزهشويم انميمتوجه  ،كنيميمبه متن آيه توجه  به دقت وقتيشود؟ مي
عشق  ،پدر پسرش را براي نجات ما به اين جهان بفرستدتا كه سبب شده 

ر كه پس كردخدا جهان را اينقدر محبت زيرا «و محبت او نسبت به ما بود. 

ي مسيح در اين قسمت ابنابراين عيس). ١٦:٣(يوحنا » ...يگانه خود را داد
ي هاناد عشق و محبت الهي نسبت به انسقدرتمن ينيز با همان انگيزه

ي افرستد. در دعاي معروف عيسميگمشده، شاگردان خود را به اين جهان 
ان گونه كه تو مرا به جهان هم«مسيح نيز اين موضوع تكرار شده است. 

نيز  باشد و من نيز هاآناي در هداشتبه من  تو ... تا آن محبتي كهفرستادي
 )١٨:١٧،٢٦ يوحنا» (باشم. هاآندر 

 

 موضوع آنقدردقت فرماييد اين 
ي مسيح در آخرين فرمايشات خود قبل از صعود ااهميت داشت كه عيس

ه بشاگردان نمود تا  پدر ين در اورشليم براي تحقق وعدهتأكيد بر ماند
ن موعودِ پدر خود را بر شما م«. قوت از اعلي براي كار بشارت مجهز شوند

ا قدرت آراسته خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانيد تا آنگاه كه از اعلي ب
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براي  القدسروحت واين موضوع اشاره به مسح و ق .)٤٩:٢٤لوقا » (شويد
 يتوان شاهدمينمايد. بدون چنين مسحي نميانجام مأموريت بشارت 

  مفيد و مؤثر براي بشارت بود. ،درجه يك

 "فرمان بزرگ"هاي مختلف آيا متوجه اهميت غني و گرانقدر جنبه 
حدود  وقتي ؟به كليساي اوليه و ما فرمودخطاب ايد كه شدهي مسيح اعيس

را  انجيل پيغام غنيِ. است ده است، هدف آن نيز روشنبشارت مشخص ش
عشق و محبت نسبت به گمشدگان نيز به ما داده شده  يانگيزه نيز داريم،

نيز براي يافتن قدرت در كار بشارت و  القدسروحاست و باالخره مسح 
در كار بشارت خواهيم چه كمبودي  ، ديگرتدر دسترس ماس هاناصيد ج
علت موفقيت كليساي اوليه در كتاب اعمال رسوالن در قسمت  داشت؟

فرمان بزرگ بود. به همين دليل در  يبشارت رعايت نمودن هر پنج جنبه
به  هاآن تعداد سپسو  ندروز پنطيكاست سه هزار نفر به كليسا اضافه شد

رشد كليسا و افزايش آمار نجات ارها به پنج هزار نفر رسيد. كالم خدا ب
و خداوند هر روزه « كند.اشاره مي ،بود هاآنبشارت  يكه نتيجه يافتگان

پس نشر كالم خدا «. )٤٧:٢اعمال .» (افزودميشان نجات يافتگان را به جمع
ادامه يافت و شمار شاگردان در اورشليم به سرعت فزوني گرفت و جمعي 

پس كليساها در ايمان « )٧: ٦(اعمال» شدند. ايمانمطيع كثير از كاهنان نيز 
عضي ب) «٥:١٦اعمال.» (شدميشدند و هر روز بر شمارشان افزوده مياستوار 

از ايشان قبول كردند و با پولس و سيالس متحد شدند از يونانيان خدا ترس 
  )٥:١٧(اعمال .» گروهي عظيم و از زنان شريف عددي كثير
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 امردر فاها كسي نتوانست رسوالن مسيح را حتي با وجود شروع ج
و هيچ قدرت  بودجاري  هاآن. نهرهاي آب زنده از بطن سازدبشارت متوقف 

خوش خاموش  خبرِ  را براي اعالمِ هاآنهاي درون مخالفي نتوانست شعله
ين بود: شد اميبه مخالفين بشارت كه به نام عيسي داده  هاآنبكند. پاسخ 

شما خود داوري كنيد، كدام در نظر خدا «ا پاسخ دادند: امّا پطرس و يوحن«

 هديد آنچه توانيمنمي ما زيرا  يا اطاعت از خدا؟ درست است، اطاعت از شما
  )٢٠ -١٩: ٤اعمال» (.ايم، بازنگوييمشنيده و

 از تهديد جدي و اولين تنبيه درواكنش رسوالن مسيح پس  يدرباره
كنان از حضور اهل رسوالن شادي«:  كهخوانيم مي ،هاآنشالق خوردن 

هانت خاطر آن نام اشورا بيرون رفتند، زيرا شايسته شمرده شده بودند كه به
ها، از تعليم و بشارت ببينند و هيچ روزي، چه در معبد و چه در خانه

اعمال رسوالن .» (اينكه عيسي همان مسيح است، دست نكشيدند يهدربار

- ه به رهبري سولس به صورت گستردهتر كپس از جفاي عظيم ).٤٢-٤١:٥

منجر به شهادت استيفان و به زندان رفتن گروهي  وتر در اورشليم انجام شد 
ايمانداران به جز رسوالن در تمام يهوديه و  يهمه گشت،از مسيحيان 

يان اين پخش شدن مسيح يبريد كه نتيجهميسامره پراكنده شدند. گمان 
و « :را به زيبايي داده استنآدا پاسخ در جاهاي مختلف چه بود؟ كالم خ

نهادند، به كالم بشارت اّما آنان كه پراكنده شده بودند، هر جا كه پا مي

خدا اين جفاها را به خيريت تبديل نموده و از اين  )٤:٨اعمال .» (دادندمي
اعالم ح انجيل مسي ،طريق در جاهايي نيز كه پيغام بشارت را نشنيده بودند

 رِ خداوند د ،بستميشد. دشمن هر دري را  بسياريت افراد و سبب نجا شد
كرد. به قول برادر مهدي ديباج شهيد ميجديد ديگري به روي رسوالن باز 
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 رتما مسيحيان مثل توپ هستيم هر چه محكم":كليساي ايران يبرجسته
   "بيشتر به هوا خواهيم رفت. ،زمين بكوبند ربما را 

در شهرهاي  ميهاي عموبشارت يدربارهكتاب اعمال رسوالن نه تنها 
اهميت بشارت انفرادي نيز در  ،مختلف به ما گزارش داده بلكه در كنار آن

و  دادنخورد. در حقيقت بايد گفت بشارت مياين كتاب كامالً به چشم 
شهادت انفرادي روش عيسي و رسوالن وي بود. روش خدا غالباً عبارتست 

   ي ديگر.هانانجات انس براي هانااستفاده از انس از

دا خ خدا اين مأموريت را به فرشتگان و قدرتهاي آسماني نسپرده است.
كار  ،به علت احترام و اعتمادي كه به ما به عنوان همكاران خودش دارد

و شاگردسازي و بناي كليسا را در قسمتي كه سهم  هانابشارت و صيد ج
كه مربوط به ميندارد سهاو از ما انتظار  .ماست به دست ما سپرده است

 يهبه وسيل تامسيح از ابتدا اين بوده  يانجام دهيم. نقشه راخودش است 
هاي مردم تماس داشته باشد. هر فرد مسيحي در با توده هاناانسيكايك 

يح شود. مسمياي است كه براي كار بشارت به كار برده دست خدا وسيله
شما نبوديد «: فرمايدمي وان خودپير ياگردان و از جمله همهش يبه همه

كه مرا برگزيديد، بلكه من شما را برگزيدم و مقرر داشتم تا برويد و ميوه 
شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست كنيد به  يهآوريد و ميو

دقت كنيد كه مسيح اين مأموريت را به هر  )١٦:١٥يوحنا » (.دشما عطا كن
من تاك هستم و « سپارد.ميه به تاك وصل است شاخه يا هر ايمانداري ك

آورد زيرا ميبسيار  يماند و من در او ميوهميها، آنكه در من شما شاخه

اشاره  "شما" يكلمه )١:١٥،٥ يوحنا.» (توانيد كردميكه جدا از من هيچ ن
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و به هيچ وجه محدود به رسوالن يا مبشرين،  داردپيروان مسيح  يكايكبه 
 و يتمسئولبار . هيچ مسيحي نبايد از شودلمين خاصي نميمع و شبانان

  فرار كند. ،هدايت مردم بسوي مسيح

ند گويمي. خالي از لطف نيستاي وجود دارد كه ذكر آن داستان آموزنده
 جبرائيل فرشته با ساير ،ي مسيح به آسمان صعود كردازماني كه عيس

ند. دسمان به عمل آورفرشتگان، استقبال با شكوهي از ورود پسر خدا به آ
 براي ادامه كار ؛خداوندا"پس از آن با مسيح مصاحبه كرده از او پرسيدند: 

 وانعنه ي بزرگ باي؟ آيا ساختمانتو بر روي زمين چه روشي را اتخاذ كرده
 ."!خير"يهوديان بنا كردي؟ مسيح در جواب گفت:  گكليسا چون معبد بزر

؟ در جواب تأسيس كرديگاهي را مجدداً پرسيدند: آيا سازمان يا آموزش
ي اباز هم پرسيدند: آيا لشگري يا ارتشي را تأسيس كرده ."!خير"شنيدند: 

بروند و جنگ كنند و كشورهايي را براي تو فتح كنند؟ دوباره  هاآنكه 
به ما  طفاًل سپس فرشتگان از او پرسيدند: ."!خير "مسيح با قاطعيت گفت: 

بر روي زمين چه طرحي را پياده كردي؟ رسالت خود  يبگو براي ادامه
اي كه اغلب ماهيگير و اشخاص گمنام و من عده"مسيح در جواب گفت: 

 گفتم: آنچه هاآنبه عنوان شاگرد خود انتخاب كردم، به  را بودند ايساده
ا تعجب جبرائيل ب ".من به شما آموختم شما نيز برويد به بقيه اعالم كنيد

اطاعت نكنند چه روش ديگري ز فرمان تو ا هاآنه چنانچ ؛اًخداوند"پرسيد: 
من طرح و روش "را جايگزين خواهي كرد؟ عيسي مسيح در پاسخ گفت: 

  "!ديگري ندارم
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ا اين افتخار ر وما قائل شده  نسبت بهعميقي  اعتمادو  احترامخداوند 
قسمتي از كار برقراري ملكوت خودش را به ما سپرده است.  بخشيده وبه ما 

بته آن امين بمانيم و ال دربايد  وكاشتن و آبياري بذر كالم خداست  سهم ما
انجام خواهد داد و در آن امين كالم نمو دادن بذردر سهم خود را خدا نيز 

پولس آن را آبياري كرد، امّا خدا بود كه آمن بذر را كاشتم و «. خواهد بود
  )٦:  ٣اول قرنتيان .» (موجب رويش آن شد

 يفهرسالت و وظي ،ف است كه بسياري از مسيحيانتأس يبسيار مايه
دهند. اگر تمام ميخود را در مورد هدايت مردم به سوي مسيح انجام ن

فر سال حداقل يك ن طيگرفتند كه هر كدام در ميمسيحيان دنيا تصميم 
وجود  در وضعيت دنيا بهاي را به سمت مسيح هدايت كنند چه تغيير اساسي

تكنولوژي و پيامهاي راديو ديگر همچون هاي روش آوردند. هيچ يك ازمي
بوك و فيس هاي مسيحي و اينترنت و ماهواره وو تلويزيون و سايت

د جاي ارتباط نتوانميانتشارات مسيحي با وجود اينكه بسيار مفيد هستند، ن
قرن از  ٢١د. هنوز هم پس از گذشت ندوستانه يك فرد با فرد ديگر را بگير

ديگران  ام مسيح بهغانفرادي مؤثرترين روش و انتقال پي زمان مسيح بشارت
معروف و محبوبي در جهان بوده بسيار كه شخصيت  ؛است. نلسون ماندال

 يودهبلكه ت ،هاپادشاهان و ژنرالنه سازند ميناني كه تاريخ را آ"گويد: مي
  "مردم هستند.

ه ك شوداين موضوع مي يمتوجه زد وميروزي مردي در ساحل قدم 
دريايي كه در ساحل  يرود و هزاران ستارهميدريا پايين  ،ر و مدزدر اثر ج

تك  كه پسر كوچكي متوجه شد،ميرند. ناگهان اند به تدريج ميباقي مانده
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زنده  تااندازد ميدارد و به داخل آب ميهاي دريايي را برتك اين ستاره
رسد يمبه نظر "ويد: گميشود و به او بمانند. اين مرد به پسرك نزديك مي

نجات يك ستاره دريايي  ميرندميها هزار ستاره دريايي كه كه با اين ده
- تارهسكه  يدر حالپسر  آورد.شان بوجود نميتفاوت چنداني در كل وضعيت

انداخت گفت: اما براي همين يكي ميدريايي ديگري را به داخل آب  ي
  "شود!ميكه تفاوت ايجاد 

ندارد كه تمام مشكالت دنيا را به تنهايي حل كنيم ولي خدا از ما انتظار 
بسياري از مشكالت جامعه را  ،دهيمميقسمتي كه هر كدام از ما انجام 

حل خواهد كرد. به همين دليل است كه به ما به عنوان شاهدان شخص 
بلكه «در ايجاد ارتباط فردي با مردم دستورات روشن داده شده است:  ،مسيح

يح را به عنوان خداونْد مقدس شماريد و همواره آماده در دل خويش مس
، يدگوئباشيد تا هر كس دليل اميدي را كه در شماست بپرسد، او را پاسخ 

ممكن است ما نتوانيم مانند  )١٥:٣اول پطرس .» (و با احترام مينر امّا به
هاي بزرگ جماعت ،پطرس كه با يك موعظه سبب نجات سه هزار نفر شد

 هاآنه ندرياس و فيليپس كآتوانيم مانند ميولي  ،سيح صيد كنيمرا براي م
در بشارت انفرادي اشخاص مفيدي براي  ،نيز جزو رسوالن مسيح بودند

  ملكوت خدا باشيم. 

سوي مسيح آورد ه برادرش پطرس را بو ندرياس آ ،در يوحنا باب اول
ين روش مه هاآنو فيليپس دوستش نتنائيل را به سمت مسيح هدايت كرد. 

در ميان كساني كه براي «. مسيح به كار بردند نزدها را براي آوردن يوناني
 نزد فيليُپس، كه هاآن عبادت در عيد آمده بودند، شماري يوناني بودند
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سي خواهيم عيصِيْداي جليل بود، آمدند و به او گفتند: سَروَرا، مياهل بِيت
عيسي  هر دو رفتند و به هاآن فيليپُس آمد و به آندرياس گفت، و را ببينيم

  )٢٢-٢٠:١٢(يوحنا .» گفتند

بنابراين نه تنها خدمت افراد برجسته مانند پطرس و يا پولس كه سبب 
بلكه خدمت  ،نجات هزاران نفر شدند در نظر خدا بسيار با ارزش است

ندرياس نيز كه به صورت انفرادي عمل آافرادي مانند فيليپس و  شخصيِ
  گرانبهاست. بسيار خدا  كردند در نظرمي

 كليساي اوليه و روش رسوالنِ  يبراي اينكه در اين فصل از نمونه
ه ببه اختصار خواهم مي ،موزش بگيريمآمسيح در مورد بشارت انفرادي 

  هايي از بشارت و شاگردسازي انفرادي رسوالن مسيح اشاره بكنم:نمونه

ه خواجكه به ي مبشر ،انفرادي فيليپس بشارتِ يروش آموزنده -١
 د،و در اين بررسي از خودتان بپرسي را بررسي كنيدبشارت داد  سراي حبشي

عملي در قسمت  هايدرس از ارتباطي كه بين اين دو نفر بوجود آمده چه
  .مراجعه كنيد) ٤٠-٢٦:٨(به اعمال رسوالن  ؟آموزمميبشارت انفرادي 

اي نابينبه مالقاتي كه حنانيا براي مالقات خصوصي از پولس  -٢
ه سپس از مالقات شخصي با مسيح، (سولسي كه  نوايمان به عمل آورد

ا حنانيا ب يبه روش ارتباط - ).بردتوبه عميق بسر مي وروز در روزه و دعا 
مطالب آموزنده اين ارتباط فردي را  .هدايت خدا توجه كنيد مطابقسولس 

  .ه كنيد)مراجع ٢٠-١٠:٩براي خودتان مرور كنيد. (به اعمال رسوالن 
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و مالقات او از كرنليوس از روح خدا  پطرسهدايت شدن  ينحوه به -٣
 يپطرس در نحوه يهاي آموزندهلطفا به روش .و خانواده اش توجه كنيد

 د؟آموزيميهاي عملي مالقات از اين خانواده توجه كنيد تا بدانيد چه درس
  .مراجعه كنيد) ١٠(اعمال باب 

 پولس از زندانبان فيليپي توجه كنيد: خداوندكمك رساني  يبه نحوه -٤
 در ؟بردمياش به كار چگونه پولس و سيالس را براي نجات او و خانوده

(به اعمال  آموزيم؟ميي يهاپيام چه ،بشارت انفرادي اين قسمت از روش
   .مراجعه كنيد) ٣٤-٢٥:١٦رسوالن 

را  هاآنآموزيم كه چگونه خداوند ميمجدداً از پولس و سيالس  -٥
 برد. اسم يكي از اين ناجيان زندر فيليپي بكار مي زنانبراي بشارت به 

ح اش جذب مسيارغوان فروشي به نام ليديه بود كه خود و خانواده ،يوناني
. (به گرديدخدا  به پايگاهي براي خدمتها ي آنانجيل او شدند و خانهو 

  .مراجعه كنيد) ١٥-١٣:١٦اعمال رسوالن 

غريپاس آبشارت پولس به فستوس و  ير به نحوهطوهمين -٦
توجه كنيد. پولس با چه شهامت و حكمتي در حضور  واال مقام هيپادشا

را در اين رابطه  ٢٦و  ٢٥(اعمال رسوالن  رجال سياسي، مسيح را جالل داد.
  مطالعه كنيد.)

سازي انفرادي و در نهايت سازي انفرادي و سپس خادمددر قسمت شاگر
 ي مسيحِ افرادي نيز كليساي اوليه و رسوالن مسيح از الگوي عيسان شبانيِ
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كردند كه ابتدا اشاره مختصري به مسيح و سپس رسوالن ميخداوند پيروي 
  نماييم:ميدر اين رابطه 

 يرتباطگوسفندانش ا يكايكي مسيح به عنوان شبان نيكو با اعيس-١
داي سفندان به صگشايد و گودربان، در بر او مي«كند. ميبرقرار  شخصي

 را هاآن و خواند،مي نام به را خويش گوسفندان او دهند؛مي  او گوش فرا
  )٣:١٠.يوحنا.» (بردمي بيرون

خود دعوت كرد و از سوي ي مسيح شاگردانش را تك تك به اعيس-٢
را در قسمت شاگردسازي و خادم  هاآن "اصل همراهي با خود"طريق 

را تعيين كرد و آنان را رسول خواند، تا او دوازده تن «ي تربيت نمود.زسا
  )١٤:٣.مرقس.» (را براي موعظه بفرستد هاآنهمراه وي باشند و 

ي مسيح پس از قيام خود به اولين كسي كه خود را ظاهر كرد اعيس-٣
وش خمجدليه بود، كه او را تبديل به  به نام مريم يزن دلشكسته و گريان

سيح براي رسوالن خود نمود. (به قيام م يخبرترين مبشر انجيل درباره
  .مراجعه كنيد) ١٨-١:٢٠يوحنا 

خاطر سه بار انكار او سقوط كرده و  هي كه بپطرسبا ي مسيح اعيس-٤
مالقات شخصي نمود و اين شاگرد ماتم زده را تسلي داده  دلشكسته بود

دارد  اين حقيقت«گفتند: مي دهد.ميقبل قرار  تر ازي رفيعجايگاهدر دوباره 
). ٣٤:٢٤لوقا .» (ه خداوند قيام كرده است، زيرا بر شَمعون ظاهر شده استك

ت شباني مسيح مأموري .)٥:١٥(اول قرنتيان. (پطرس) ظاهر شد اينكه به كيفا
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 د.سپارميدر مالقات خصوصي به پطرس  طور خاصه گله را ب يو تغذيه
  )١٩-١٥:٢١يوحنا(

ات نمود و او را ي مسيح توماي شكاك را به طور خاص مالقاعيس-٥
(يوحنا  .خودش ساختمملو از يقين و اطمينان در مورد قيام و خداوندي 

٢٩-٢٤:٢٠(.  

ايمانش نيز ارزش قائل بود و برادر جسماني بي برايي مسيح اعيس-٦
 ااو ر پس از قيام او را جداگانه مالقات نمود و سبب نجات او شده و سپس

او  اتشود مي باعثطور . هميناددمديريت كليساي رسوالن قرار  جايگاهدر 
س بر يعقوب سپ« .بگردديعقوب  يكتاب بسيار زيبا و عملي رساله ينويسنده

  ).٧:١٥اول قرنتيان .» (رسوالن يهظاهر شد و بعد بر هم

 ،بودندن ي مسيح بر دو شاگرد گمنام كه احتماالً جزو دوازده نفراعيس-٧
ايجاد  بارفتند ظاهر شده و ميخود عموآس  يو با ناراحتي بسوي دهكده

 هاآنرا براي خود مرگ و قيام  به طرز معجزه آسا حقيقتِ  ،ارتباطي غني
  )٣٥-١٣:٢٤لوقا( كند.ميآشكار 

ترين دشمن خود كه به كليساي مسيح سپس عيسي به سرسخت -٨
لكه ب ،رسانيد خود را شخصاً ظاهر نمود و نه تنها سبب نجات او شدميجفا 

- امتها و سالطين و بني نزد اي براي اعالم خبر خوشيدهاو را ظرف برگز

و آخر از همه بر من « .مراجعه كنيد) ٢٠-١:٩(به اعمال  سازد.مياسرائيل 
       تياناول قرن.» (زاده شده باشد، ظاهر گرديد نيز، چون طفلي كه غيرطبيعي

٨:١٥(  
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 هترين الگوي خود بهري مسيح از عالياطبيعي است كه رسوالن عيس
شباني انفرادي  روش سازي فردي وسازي و خادمدبرده و همين روش شاگر

مهم براي روشن شدن اين  يكردند. به چند نمونهميمسيح را دنبال 
  كنم:ميموضوع اشاره 

 ت،اسدر كتاب اعمال رسوالن  خوبي ينمونه برنابا كه يبه نمونه -١
ن به علت داشت ،راديتوجه كنيد. او در خدمت شاگردسازي و خادم سازي انف

شخصي موفق بود. معرفي و حمايت او  خود، آميزمثبت و تشويق يروحيه
ماد سولس مورد قبول و اعت تاسبب شد  بود،نوايماني بيش نكه  ،از سولس

طرف رسوالن  زوقتي برنابا ا .)٢٨-٢٦:٩(اعمال .رسوالن و كليسا قرار بگيرد
رود، ان جديد به انطاكيه ببراي تشويق و تقويت مسيحي تامأموريت يافت 

 را ويسازي با خود ببرد و در مسير خادماو را  او در فكر سولس بود كه
) كليساي انطاكيه نيز براي ارسال هداياي خود ٢٣:١١كمك نمايد. (اعمال 

از وجود برنابا و  ،به ايمانداران اورشليم كه در خطر قحطي قرار داشتند
نام برنابا به  فرماييد كه) دقت ٣٠-٢٧:١١(اعمال  سولس استفاده كرد.

اول آمده و سپس نام سولس به عنوان نفر دوم كه و عنوان استاد ارشد 
 .)٢٥:١٢و  ٣٠:١١(اعمال  .شودذكر مي تحت سرپرستي برنابا قرار داشت

 «        :كندمي يتارع هاآنمحترمانه را براي  تيبنيز همين تر القدسروح
القدس بردند، روحداوند و روزه به سر ميكه ايشان در عبادت خميهنگا

گفت: برنابا و سولُس را براي من جدا سازيد، به جهت كاري كه ايشان را 

  )٢:١٣اعمال .» (امخوانده  بدان فرا
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آرزوي برنابا اين بود كه سولس را كه  ،تمام سفرهاي بشارتي طيدر 
تري عيدان وسيندازد و مامبشر مؤثر و بزرگي بود حمايت كند و او را جلو بي

يير سولس و برنابا به پولس و برنابا تغ تيبكم تررا در اختيار او قرار دهد. كم
 القدسروح بنابراين عالوه بر مسحِ  .)٣٤و ٢:١٥و  ٤٦و  ٤٣:١٣(اعمال . يافت

برنابا به عنوان همكار خدا نقش مؤثري را در  ،كه بر پولس قرار داشت
خدمتش داشت. او شخصي بود كه  و ترقي پولس رسول درارتقاي روحاني 

را تشويق و حمايت  هاآنگذاشت و ميبه مسح و خدمت ديگران احترام 
تجربه، به عنوان خادم مرقس جوان و بي ،كرد. در سفر اول بشارتيمي

فيق ، رخدمات سفربرنابا و سولس بود ولي به علت سختي در كنار  ،همراه
 ،٥:١٣.(اعمال دگيري كركنارهنيمه راه شد و از همراهي برنابا و سولس 

با مخالفت  ،برود هاآنمرقس همراه  تادر سفر دوم كه برنابا خواست  .)١٣
 خدمتجدي پولس روبرو شد چون به اعتقاد وي مرقس به درد اين 

به  اتآميزي كه داشت مايل بود قتشوي يولي برنابا، با روحيه ،خوردمين
لت عبه . پس نبوداميد مرقس نا دوباره داده شود و در مورد يمرقس فرصت

پولس و برنابا از يكديگر جدا شدند. پولس با يك خادم جوان  ،نظر اختالفِ
به نام سيالس سفرهاي بشارتي و تقويت كليساها را دنبال كردند و برنابا 

به نظر  .)٣٩-٣٧:١٥(اعمال انجام دادند. نيز با مرقس همين خدمت را 
 داد. پولس در مرقس نتيجه خوبيانتخاب  در موردآيد كه روش برنابا مي

تنها «: كند كهمياواخر عمرش در تنهايي و در زندان به تيموتاؤس سفارش 
لوقا با من است. مَرقُس را برگير و با خود بياور، زيرا در خدمتم مرا سودمند 

  )١١:٤سئوتيموتا(دوم .» است
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 يااز طرف ديگر پطرس نسبت به مرقس، قلب و احساس پدرگونه -٢
نزديك  يدانست. احتماالً رابطهميداشت و او را به عنوان فرزند خود 

تري اي مسيح آشنايي دقيقبا زندگي عيساو  تاپطرس سبب شد  امرقس ب
  ) ١٣:٥(اول پطرس .تحرير درآورد يپيدا كند و انجيل مرقس را به رشته

پدر  يپولس نيز متوجه شده بود كه براي خادم سازي بايد از رابطه -٣
كرد. براي نمونه او در رساالت شباني ميو فرزندي بصورت فردي استفاده 

 .)٤:١ سئو(اول تيموتا كندميس و تيطس را فرزندان خود معرفي ئوتيموتا
 او با وي يبايد بداند پدري دارد كه مراقب اوست و رابطه خادم تحت نظر

 ميسبه صورت خشك و ر يو شاگرد ياستاديا مرئوس  ورئيس رابطه 
 نا شدهباي كه بر اساس محبت و دوستي صميمانه يبلكه رابطه ،يستن

براي  ١٧-١٤:٤زيبا را در اول قرنتيان  ياست. (پولس اين نوع رابطه
ازم، نويسم تا شما را شرمنده ساين را نمي«كند.) ميكليساي قرنتس تشريح 

مسيح زيرا حتي اگر در . بلكه تا چون فرزندان دلبندم هشدارتان دهم
 يههزاران معلّم داشته باشيد، امّا پدرانِ بسيار نداريد، چرا كه من به واسط

پس از شما تمنا دارم از من سرمشق  انجيل در مسيحْ عيسي پدر شما شدم
از همين رو تيموتائوس را نزدتان فرستادم، او را كه فرزند محبوب  بگيريد

مسيحْ عيسي به شما  زندگي مرا در يهاو شيو من است و امين در خداوند
كليساها در هر جا تعليم  يهيادآور خواهد شد، چنانكه آن را در هم

   ».دهممي

در  مجدداً به روش پولس در قسمت شباني و خادم سازي انفرادي -٤
. در توجه نماييد ،وقفه خدمت كردرا بي  هاآنكليساي افسس كه سه سال 
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 خطاب ،راحت يبا وجدان توانستمياو روز خداحافظي و ترك اين كليسا 
ن كنم كه مپس امروز با شما اتمام حّجت مي« به كشيشان و رهبران بگويد:

خاطر آوريد كه من سه سالِ پس هوشيار باشيد و به. از خون همه بَري هستم
از هشدار دادن به هر يك از شما با اشكها، ميتمام، شب و روز، د

هر "و  "همه را"قتي كلمات و) ٣١-٢٦:٢٠(اعمال رسوالن  .»بازنايستادم
خدمت او تنها موعظه از منبر معلوم است  ،بردميرا به كار  "يكي از شما 

 بصورت فردي هاآنبا هر كدام از او بلكه و تعليم براي عموم نبوده است، 
موفقيت يك خادم در امر شباني و خادم سازي  رمز اين است. رابطه داشت

  انفرادي. 

از پولس كه در اين قسمت از او شناخت  دباز چنانچه بخواهي -٥
ي دربارهه ك را ليمونشخصي ف يهرسالتوانيد مي ياد كنيد، دبيشتري داري

ين ا تا. خدا اجازه داده است بررسي كنيد كند،روابط دو شخص صحبت مي
 ني وقلب شبا زيرا، قرار بگيردهاي كتاب مقدس شخصي جزو كتاب ينامه

 پولسفراري كه در زندان نزد  يدزد و ك بردهدلسوزانه براي حمايت از ي
  شخصي آشكار شده است.  يدر اين نامه است،نجات يافته 

آگاه باشيم ها در قانون روم بايد از ميزان مطرود بودن غالمان يا برده
ا) (فليمون مسيحي و رهبر كليس تا بدانيم وقتي پولس از صاحب يك غالم

كار  چه ،را به عنوان برادر عزيز بپذيردغالم فراري و دزد  تاكند تقاضا مي
ان ايستاده كه بردگان را، انس مينظا است. پولس در مقابل بزرگي انجام داده

بردگان خود را با انواع  ،اربابان تاداد مياجازه  رم. قوانين آوردميبه حساب ن
 هاآنكس هم  را بكشند و هيچ هاآنبدهند و حتي  ها آزارو اقسام شكنجه
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كه ا ر شرايطي پولس تعاليم جديد مسيحيت كرد. در چنينميمؤاخذه نرا 
  كند. مياي از برابري برده و ارباب بود، بيان نشانه

 ياي وجود دارد كه رابطهعبارات تكان دهنده ،كوتاه يدر همين نامه
رده اي كه كارهاي خالف كعميق شباني و پرمحبت پولس را نسبت به برده

كنيم. اين نوع رابطه براي ما روشن ميمشاهده  ،ستتوبه نموده ا ولي
 اب قدرسازد كه نجات يك فرد از هر قشر و طبقه و سطحي كه باشد چمي

- سازي او براي ديگران تا چه اندازه. سپس شاگردسازي و خادماستارزش 

اما ببينيم  .است دبه معناي مفي ؛اُنيسمسكلمه تواند مفيد باشد. معني مياي 
بي فايده بود چه شهادات  ضر وو كه قبالً برخالف معني اسمش ما يدرباره

ا فايده بود، امّا اكنون هم تو راو در گذشته براي تو بي«. شنويمميعجيبي 
امّا  فرستمتنِ من است نزد تو باز مي يهاو را كه پار و هم مرا مفيد است

يز را بس عزديگر نه چون غالم، بلكه باالتر از آن، چون برادري عزيز. او م
است، امّا تو را به مراتب عزيزتر است، خواه در مقام يك انسان و خواه در 

نويسم چون از اطاعت تو اطمينان دارم اين را مي .مقام برادري در خداوند
 ،١٢،١١فيلمون آيات.» (گويم، خواهي كرددانم حتي بيش از آنچه ميو مي

 ياريج بساتواند نتميادي براي چنين افر اي،قطعاً چنين رابطه ).٢١-١٦
  غني و سودمندي به بار آورد. 

 ،زوج عزيز خوبِ يطور در ارتباط با خدمات انفرادي به نمونههمين -٦
 رادولي اف ،چون پولس معروف نبودند هاآنو اكيال توجه كنيد.  پرسكال

دادند. اين زن و ميانجام  ميمه و بودند و خدمات كليدي يمفيد بسيار
بر شخص توانمند و تعليم و تربيت و خادم سازي  امر در ،ف شدهوق شوهرِ 
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اپلس و  برتمركز  يگذاري كردند و نتيجهاي چون اپلس سرمايهآماده
اپلس جزو رسوالن موفق و  تاسبب شد  ،زحماتي كه براي او تقبل كردند

 -٢٣:١٨(در اين رابطه اعمال رسوالن  رديف پولس و پطرس قرار بگيرد.هم
سازي نوع خدمت خادم دقت كنيد كه ٢٦ يه فرماييد.) به آيهطالعرا م ٢٦

 و آكيال سخنانش سكالچون پْر«دهد. ميبه خوبي توضيح  ،فردي را مفيدِ 
خود بردند و طريق خدا را دقيقتر به وي  يهرا شنيدند، او را به خان

  )٢٦ :١٨اعمال« (.آموختند

 هادت داده است:پولس رسول نيز در وصف اين زن و شوهر اينگونه ش
جان  آنان و آكيال، همكاران من در مسيحْ عيسي، سالم برسانيدبه پرسكال «

كليساهاي  يهخاطر من به خطر انداختند، و نه تنها من، بلكه همخود را به
 هاآن يههمچنين به كليسايي كه در خان. غيريهوديان از آنان سپاسگزارند

وبر عزيزم اِپينِتوس سالم برسانيد، كه نشود، درود برسانيد. به دوست بر پا مي
  )٥-٣:١٦روميان » (.كساني است كه در آسيا به مسيح گرويدند

 در دانش و تجربه ،كه زن بود بسياري معتقدند كه احتماالً پرسكال
تر از شوهرش اكيال بوده و براي همين ابتدا اسم او آورده شده و اين آگاه

هاي مفيدي توانند خادمهميت كه موضوع براي خواهران ما خبر خوشي اس
پُلُس را براي خدمت آماده اي چون اَبراي خداوند باشند و افراد برجسته

شان كه هميشه اسم ،سازند. در هر صورت اتحاد اين زن و شوهر در خدمت
  بود.  هاآنديگر از رموز موفقيت  ييك ،با هم آمده است

 اري دعوت عظيم ودر پايان بايد به شما بگويم كه ممكن است بسي
بسيار خاصي چون پولس نداشته باشند كه تا اين حد وسيع و گسترده خدا 
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يالها ها و اكبينيم كه وجود افرادي مانند پرسكالميرا خدمت بكنند، ولي 
از اهميت بزرگي  ،دادندميكه بيشتر خدمات هدفمند انفرادي را انجام 

   است.برخوردار 

 يكه هر كس به اندازه اندشدها دعوت اعض يهمه ،بنابراين در كليسا
توان و مقدار وقت و انرژي خود مسئوليت يك يا دو نفر را مدتي بر عهده 

  .مينآملكوت خدا بر زمين فعال باشند.  وسيله همه در استقرارتا بدين بگيرد
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هايي چه روش كنيم و ازهايي براي بشارت مؤثر استفاده از چه روش
؟ از دانش گويدمياجتناب كنيم؟ كالم خدا در اين مورد چه  ،كه مفيد نيستند

فرادي مشغول كار بشارت ان هكه تمام عمر خود را ب و تجربيات كساني
  آموزيم؟ميهايي را اند چه روشبوده

ين در ا 
از روش وارد شدن و درك دنياي دروني مردم  به زيبايي رابطه پولس رسول

زيرا با اينكه از همه آزادم، خود را غالم همه ساختم تا «گويد: ميسخن 
نزد يهوديان چون يهودي رفتار كردم، تا يهوديان . ريابماي بيشتر را دعده

را دريابم. با آنان كه زير شريعتند همچون كسي كه زير شريعت است رفتار 
 .هرچند خودْ زير شريعت نيستم -كردم تا آنان را كه زير شريعتند دريابم 

ابم، شريعتان را دريشريعت رفتار كردم تا بيشريعتان همچون بينزد بي
ا ضعيفان، ب. ند خود بدون شريعت خدا نيستم، بلكه مطيع شريعت مسيحمهرچ

ضعيف شدم تا ضعيفان را دريابم. همه كس را همه چيز گشتم تا به هر نحو 
كنم، تا در بركات آن خاطر انجيل مياين همه را به بعضي را نجات بخشم

  )٢٣ -١٩:٩قرنتيان اول .» ( سهيم شوم
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ها، اعتقادات، ، فرهنگهاناسان يكايكدرك و شناخت شخصيت 
و  در ارتباط هستيم هاآنكه با  كسانيمختلف عيارها و روحيات متفكرات، 

لم ع در مهم يك مبشر ، نخستين ويژگيهاناانس شناخت دنياي دروني
   تعريف شده است. ارتباطات

پرسند براي كار بشارت انفرادي چند روش وجود دارد؟ پاسخ ميبسياري 
كنند روش ميكه در جهان زندگي ميبه اندازه تعداد مرد كه اين استما 

كند و براي نزديك شدن به ميبشارت وجود دارد. هر كس با ديگري فرق 
د توانيشما ميوجود دارد. از اين جهت  ،او قلب هر كس كليد مخصوص خودِ

ا وقت بيشتري را ب و ايدروبرو شده هاآنبا كه بارها  كسانيي از خود درباره
ا هاين سئواالت را بپرسيد: آن، ايدگذرانيدهشان تربراي شناخت عميق هانآ

دردها و  ياند؟ ريشهآمده اياز چه زمينه ؟هستنداز افراد  جزو كدام گروه
 هاآن ي خاصاحتياجات و عالقه چه تفكري دارند؟ چيست؟ هاآنمشكالت 

اين ت السئوا؟ و به طور خالصه هدف از بررسي اين چيستدر زندگي 
شده  نزديك هاناانس تكتكتوانيم به ميهايي كه بدانيم از چه روش است
راي را ب ايحتي اگر شخص غريبه برقرار كنيم. يصحيحارتباط  هاآنو با 

باز هم براي  ،را نبينيم اوايم و ممكن است ديگر يك بار مالقات كرده
م آرام او سپس آر وقت صرف كنيم ميكاو سعي كنيم شناخت شخصيت 

  به وي ارائه دهيم.  ،نياز او با موافقرا  پيغام مناسب

دردهاي  يهاي سنتي گذشته نباشيم كه براي همهما مانند حكيم باشي
بيشتر نداشتند. محدود شدن بشارت  ها يك يا دو داروي مشخصِروستايي

ماند كه براي همه مشتريان ميبه يك يا دو روش محدود مانند خياطي 
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 يك مدل و اندازه لباس ،هاآندر نظر گرفتن سايزهاي متفاوت خود بدون 
ازه كه اج اين استراهش  ،نفر را خوب بشناسيد . براي اينكه يكدوزدمي

كند و شما شنونده خوبي باشيد. اين روش كمك دهيد او براي شما صحبت 
و به شما اعتماد بكند و قلبش را به روي  گردد مياو با شما صمي تاكند مي
ا عميقاً رصبر و بردباري او  در نهايتِكنيد . شما نيز سعي ميباز كند شما

ياد بگيريد. اين روش آرام  را طريق كمك كردن به اودرك كنيد و سپس 
و دراز مدتي است. گاهي براي بعضي افراد زمان زيادي را بايد صرف كنيم 

ر نظر داشته برسانيم. د شانشان به گوشتا بتوانيم پيغام انجيل را مطابق نياز
دو  بلكه ارتباط متقابل ،باشيد كه بشارت انفرادي فقط حرف زدن نيست

اشد ياز نببنابراين ممكن است نرا دارد، طرفه است و حالت گفت و شنود 
دهيد و يا با او به قابل كه آماده نيست بشارت همان بار اول به شخص م

ي اهناوضاع و زمدلخواه خود برسيد. اگر بشارت ما با شرايط و ا ينتيجه
ام غپي گيريم واز آن نمي ينتيجه خوب ،زندگي مردم تطبيق نداشته باشد

مخرب خواهد شد. براي مثال اگر ما در مجلس عزا  هاآنبشارت ما براي 
و سوگواري از شادي و سرور الهي حرف بزنيم يا در جشن عروسي از غضب 

  يم گرفت؟خواه مفيدي يچه نتيجه ،و داوري و جهنم سخن بگوييم

م ها ها پيش زوج جواني در كليساي تهران بآورم كه سالميخاطر ه ب
مراه با پذيرايي هكليسا  جشن عروسي در سالن پايينپيوند زناشويي بستند. 

مهمانان برقرار بود. كسي كه سبب نجات داماد شده بود و پدر روحاني  از
 را از كالم ميتا پيغااو اجازه بدهد  به تا خواستداماد از  شد،محسوب مياو 

خاطر احترام به اين شخص به او ه داماد هم ب .خدا با مردم در ميان بگذارد
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احترام  اين اجازه را داد و از او خواهش كرد كه مفيد و مختصر و با رعايت
بودند و داماد  عروس خويشاوندانماندار مسيحي كه از به مهمانان غير اي

نكرد  توجهسفانه اين خادم به درخواست او أتولي م .كند بيانپيغام خود را 
همانان م برايبشارت  تحت عنوانتهديدآميز نسبتاً طوالني  يو يك موعظه
آيد كه او ميداشت. يادم بسيار مخربي  يكه نتيجه كرد بياننجات نيافته، 

ه ببود،  "فشارت"در قسمتي از به اصطالح بشارت خود كه در حقيقت 
شما "انيت گفت: بكيك عروسي بودند با عص مشغول خوردنمهمانان كه 

كنيد يمن نوش جان اال و شيريني كهاگر امشب توبه نكنيد با همان كيك 
اي عده .شد و آشفته متشنج اوضاغ "!جهنم خواهد كرد يروانه اخدا شما ر

 هاآنروسي اعتراض و شكايت كردند. داماد و عروس خجالت زده شدند و ع
اگر "ان به پايان رسيد. يكي از اين مهمانان گفت: نبا ناراحتي و خشم مهما

من توبه كنم تا به بهشتي بروم كه اين آقا نيز در آنجا خواهد بود،  قرار باشد
   "دهم.ميمن رفتن به جهنم را به اين بهشت ترجيح 

ند و به كنميبر افراد وارد ها به جاي بشارت، فشارت را متأسفانه بعضي
لط هاي غخواهند مسيح را بپذيرند به علت روشميكه افرادي همين دليل 

يح ايد كه مسگيرند. آيا دقت كردهمياز مسيح نيز فاصله  ،بشارت دهنده
 ؟دادميشرايط زمان و مكان تطبيق  وبشارت خود را با محيط  چگونه خدمتِ 

ه با ك مدعوينطبق نياز  ،براي مثال عيسي در مجلس عروسي قاناي جليل
را  خودو جالل  شده بودند، آب را به شراب تبديل كردكمبود شراب مواجه 

در مجلس عزا حاضر كه در آن مجلس شاد ظاهر نمود و بر عكس آن وقتي 
لي و ،توانست مرده را زنده كند و اين كار را هم كردميشد با وجود اينكه 
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ابتدا با خواهران ميت همدردي و گريه كرد و در حقيقت قدرت مسيح مانع 
با «روش  .گرفتميكه از محبت نشأت نشد  او همدردي بروز شفقت و

 ».كساني كه شادمانند، شادي كنيد، و با كساني كه گريانند، بگرييد

براي آماده كردن مردم جهت پذيرش پيام مؤثر  يروش )١٥: ١٢(روميان 
  .باشدمي انجيلبشارت 

 

 هك افرادي دهد كه بيشترِ ميدر جهان نشان  هاناآمار صيد ج
با  فردي مبشرين و دوستانه ياند از طريق ارتباطسوي مسيح جذب شدههب

تر و مؤثرتر از روش دوستي و مردم بوده است. هيچ روشي مناسب تكتك
 و ت در كار بشارت انفرادي وجود ندارد. حقيقتاً از طريق صميمتميصمي

رمز موفقيت  .هاي مردم داشتتوان مؤثرترين نفوذ را در قلبميدوستي 
 در اين بود كه وي هاناي مسيح به عنوان بهترين مبشر و صياد جاعيس

صورت اتهام ه دوست گناهكاران بود. هر چند اين عنوان را دشمنان وي ب
د ما خداون ولي او با افتخار اين لقب را براي خود پذيرفت. ،به او وارد كردند

 و بدون محكوم ولي گناهكاران را دوست داشت ،هر چند از گناه متنفر بود
 راهرا به سمت خود و  هاآنو ارتباط نزديك عميق با محبت ، هاآن كردن

بر سدهاي مستحكم غالب  تواندمينچه كرد. امروز هم آمي هدايتنجات 
 حبتم ،اشته باشدها را بشكند و درون مردم نفوذ درين قلبت سخت شود و
را حيت در مسي كه محبتِميعمو يف عقيدهگونه است. بر خالمسيح
 رايبترين سالح بايد اعالم كرد كه محبت قوي ،دانندميضعف  ينشانه

. سليمان حكيم قدرت محبت را به استهاي سخت و بسته شكستن قلب
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محبت مثل موت زورآور است... آبهاي « قدرت موت تشبيه كرده است.
(غزل » .بسيار محبت را خاموش نتواند كرد و سيلها آنرا نتواند فرونشانيد

  )٦:٨،٧ غزلها

چرا كالم خدا قدرت محبت را به قدرت موت ايد كه آيا توجه كرده
كس نتوانسته در برابر قدرت مرگ طور كه هيچهمان تشبيه كرده است؟

رت صوهمان به ،مقاومت كند و موت بر همه قدرتمندان نيز غالب شده است
لبه و غ هببكند و در نهايت آنچه كه ا قدرت محبت مقابله بتواند ميكسي ن

اطراف ما به  قدرتمند خداست. مردمِ محبتِ شود،ميپيروزي نهاني منجر 
 هانآكه  هستندشان در جستجوي كساني علت كمبودهاي بزرگ زندگي

ه شوند كيمرا به خاطر وجود خودشان دوست داشته باشند و جذب كساني 
  دارند. هاآننسبت به  يآميزمحبتو خاص  يتوجه

- رود تا به سربازاني كه مجروح شدهميبه ميدان جنگ  يروزي كشيش

هد. دبشارت  هاي امدادي برسند،و نيروي تا قبل از اينكه آمبوالنس ،اند
مقدس را باز شود و كتابمينزديك  ميمجروح و زخ يبه سرباز كشيش

زخمي قرائت كند، آن  سربازآن آياتي را براي او ز اينكه كند و قبل امي
هيد تا به من آب بد مياگر ممكن است كلطفاً "گويد: ميكشيش سرباز به 

 د تاكنقصد آن ميدهد مجدداً ميپس از اينكه كشيش به او آب  "بنوشم.
آقاي كشيش خيلي سردم است، ": گويدميسرباز  و باز از كالم خدا بخواند

به سوم كند. مرتميكشيش اين كار را  "!من بده تا گرمم شود هت را بپالتوي
خيلي  كشيش سرم"سرباز گفت: كه كشيش خواست از انجيل قرائت كند 

 را نيز كشيش اين كاربگذار زير سر من، پايين است يك چيزي را پيدا كن 
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شود و مي منصرفدهد و سپس از خواندن كالم خدا براي سرباز ميانجام 
كند كه سرباز مايل نيست به كالم خدا گوش دهد. وقتي مي طور فكراين

كس ديگري برود، سرباز با صداي بلند كشيش خواهد به سمت ميكشيش 
هاي مكرر سرباز كالفه شده بود از . كشيش كه از درخواستزندميرا صدا 

 اگر" سرباز در جواب گفت: "خواهي برايت بكنم؟ميديگر چه ": پرسدمياو 
نوع هم گونه بهايننوشته شده براي من بخواني  خواستيميي كه كتاب در

  "خود محبت كن كه تو مرا محبت كردي، پس بخوان من آماده ام تا بشنوم!

ه دوصد گفت" .كنم كه بشارت فقط حرف زدن نيستميتكرار  مجدداً 
ابتدا به صورت عملي محبت مسيح را به ما بايد  ."چون نيم كردار نيست

اي هدر قلبرا آماده كنيم تا پيام محبت را  هاآنو سپس شان بدهيم مردم ن
مسيحي گفته است سه چيز را به عنوان ماهيگير  يمبشر بكاريم. هاآن

  مبشر مسيحي است در صيد و گرفتن ماهي رعايت كنيد:  نمادمسيحي كه 

 آماده كنيد.را ان تبا دعا تورهاي 

 ازيد.ان را به دريا بياندتبا ايمان تورهاي 

 ها را از آب بيرون بكشيد.با محبت ماهي  

هاي مذهبي و مبلغين ديني خسته مردم از حرف زدن و مخصوصاً حرف
م و يا دهيميكنيم يا فريب ميتبليغ ما كنند كه ميفكر  هاآناند. شده

انجيل  ينويسنده ٤ما در عهد جديد كنيم. ميتحميل  هاآنعقايدمان را به 
ود خولي انجيل پنجم  شوند،شناخته ميجيل چهارگانه اانداريم كه به نام 

ند. ما بخوانعملي زندگي از روي  راانجيل پنجم  خواهند،ميمردم  .هستيمما 
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به ما ايمانداران نسبت داده  كه استخواندني  يسالهرهمان انجيل پنجم 
ي اتوانند آن را بخوانند. خداوند ما عيسميسواد نيز بي حتي افراد شده و

مسيح مهمترين معيار و عالمت شاگردي از او را كه سبب ايمان آوردن 
از همين «. شود، محبت واقعي و عملي پيروان خود دانستمردم دنيا مي

وحنا (ي ».محبت شما به يكديگر، همه پي خواهند برد كه شاگرد من هستيد
د نپس بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا كارهاي نيكتان را ببين «.)٥:١٣٣

ضمناً پولس رسول  .)١٦:٥متي .» (و پدر شما را كه در آسمان است، بستايند
بايد بوي خوش و معطر مسيح  ،گويد كه به عنوان عطر خوشبوي مسيحمي

شناسند ميكه مسيح را نميرا به مشام مردم برسانيم تا به اين وسيله مرد
در  ما را در مسيح همواره اما خدا را سپاس كه« او را از سر و روي ما ببويند:

به وسيله ما در همه جا  برد و رايحه خوش شناخت او راميموكب ظفر خود 
پراكند. زيرا براي خدا رايحه خوش مسيح هستيم، چه در ميان نجات مي

  ).١٥-١٤: ٢قرنتيان  (دوم.» يافتگان و چه در ميان هالك شوندگان

لي ايم ول را رساندهپيغام انجي و بارها پرسند به برخي، بارهامياي عده
ن چنيايم، در روبرو شده هاآنالعمل بد و منفي و مخالفت هر بار با عكس

نيد دعا ك هاآنبراي  ؛: شما اوالًاين استپاسخ ما  چه بايد بكنيم؟ مواقعي
ما ش .آشكار كند هاآنو حقايق را براي  سخن بگويدشان تا خدا با قلب

يست نيازي ن دوماً؛دگي كسي انجام دهيد! را در زن القدسروحتوانيد كار مين
 بشارت دهيد، پيغام انجيل را زباناً  هاآنبينيد به ميرا  هاآنكه هر وقت 

شما  وماً؛سارزش نسازيد. براي كسانيكه مايل نيستند بشنوند، سبك و بي
رصتي منتظر ف .حفظ كنيد هاآن آميز مسيح را در رابطه باعمالً ارتباط محبت

دا محبت خ ،ا انجام دادن كارهاي خوب و حفظ اخالقيات مسيحيباشيد تا ب
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بقيه را به خدا  ،برسانيد. پس از انجام اين اعمال هاآنرا بدون كالم به 
شروع كند. قبل از پايان اين بخش  هاآنواگذار كنيد تا او كار خودش را در 

ب رمقابل نكته دوم كه بشارت دفع كننده و مخ يخواهم در مورد نقطهمي
  . نكاتي چند با شما در ميان بگذارم است

در كه است  يمحبت و دوستي، روش خشك و بي روح عكسِ روش 
ارضاي وجدان خود به مردم نزديك  و مذهبي يما براي انجام وظيفهآن 
انتظار داشته باشيم كه جواب و و نبايد دهيم بشارت  هاآنشويم تا به مي

ا فهمند كه آيا ما بمي يخوببه ردم از اين روش بگيريم. م يخوب ينتيجه
 چيزهايي را ياد تنهاگوييم يا ميسخن  هاآنمحبت و عشق با  يانگيزه
را  هاآنگونه ارتباط قلبي بدون هيچ ،ايم و از روي عادت و وظيفهگرفته
 -گيحوصلبي -توجهيبي "!دل به دل راه دارد نه مغز به دل".كنيمميابراز 
عايد  خوبيي ، قطعاً نتيجهافراد دنياي شخصيكز به و عدم تمر عالقهعدم 

را  نمهم شمرده شدو  توجهاول از ما  يلههدر و هاناانس ما نخواهد كرد.
   ها اين است كه براي آن ها ارزش قائل شويم.د و احتياج آننكنمطالبه مي

هستند كه كارشان فقط گوش دادن و  انيروانشناسو اروپا در آمريكا 
 با حوصله هاآن. شان استمراجعانو متمركز شدن به سخنان توجه كردن 

دهند و با مطرح مين خود گوش اهاي مراجعو صبر و با دقت به حرف
كنند تا هر چه در دلشان ميبيماران را كنجكاو  ،ت مناسبسئواالكردن 

دارند بيرون بريزند و پس از تخليه كامل است كه قلب روانشناس و مريض 
ر هروشي موفق است كه  درمانيشود. اين روش مييك به يكديگر نزد
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را  مردم دردمند آننيز براي ايجاد ارتباط با  مسيحي به عنوان شاهد مسيح
  گيرد.بكار مي

كه به جاي ارتباط  اين استهاي غلط و مخرب يكي ديگر از روش
 جدل ياوارد جر و بحثهاي طوالني با صداي بلند  ،با ديگران دوستانه
 متقابالً به عقايدر چنين مواقعي مخاطب ما به عقايد ما و ما هم ، دبگرديم

بحث  . جر واستنتيجه ثمر و بيكه البته اين روش بي كنيم،مياو حمله 
د. خواهد ديگري را به زمين بكوبميماند كه هر كس ميمثل كشتي گرفتن 

يب اي نصفايده ،حتي اگر ما در اين مباحثات كسي را شكست هم بدهيم
ايم. ما با كوبيدن مردم به جايي شود چون در قلبش نفوذ نكردهمين ما
. گرديميمبا ما و مسيح  هاآنفاصله گرفتن و دشمني باعث بلكه  ،رسيممين

  گويد:ميبه همين دليل پولس 

اما از مجادالت نابخردانه و شجره نامه ها و بحثها و نزاعهاي پيرامون «
از ترجمه  ٩:٣(تيطس  »و بي ارزش است. شريعت اجتناب كن، زيرا بي فايده

داني نزاعها ميخردانه دوري كن چرا كه از مباحثات پوچ و بي«  .هزاره نو)
انگيزد. حال آنكه خادم خداوند نبايد نزاع كند بلكه بايد با همه ميبر 

شاد كند ار ميمهربان باشد و قادر به تعليم و بردبار و بايد مخالفان را به نر
 »توبه عطا فرمايد تا به شناخت حقيقت برسند. هاآنكه خدا به  بدين اميد

  از ترجمه هزاره نو) ٢٥:٢٣وس ئتيموتا (دوم

 ات گويدميبه شما  يچيزهاي منفي و مخربزماني كه مخاطب شما  
تسليم اين وسوسه ، هم عيناً همان روش را در مورد او بكار بگيريدشما 

 .حقيقت را با روح محبت بيان بكنيم ماآموزد كه ميما ه كالم خدا ب نشويد.
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از ترجمه انجيل شريف) به عبارت ديگر حقيقت را خيلي  ١٥:٤(افسسيان 
ه ببلكه حقيقت را به قدري زيبا و جذاب و  ،خشك و كوبنده ارائه ندهيد

م را هض الحلقوم ارائه بدهيم كه شنونده بتواند آناصطالح خودمان راحت
با بزرگساالن تفاوت دارد. آسپيرين بچه طعم ها آسپيرين بچه صبكند. قر

 و بر قرص . ما هم دوربه راحتي بخورد ار شيريني دارد كه بچه بتواند آن
و  انجيل را شيرين يمقداري شكر يا عسل بريزيم و مژده ،زيباي حقيقت

چيزهاي  يارائه ،حمالت منفي بهترين روش براي رفع ارائه دهيم. جذاب
يد اكي كليد برق را بزنيد، نور كه بيي غلبه بر تاريخوب و مثبت است. برا

  تاريكي و ظلمت محو خواهد شد.

با محبت عملي توانست  ،ماهر بود يكه مبشر ؛همسر اول بنده آناهيد
به سوي خداوند جذب بكند.  مرا كه مخالف ايمان مسيحي بود، پير پدر

انست توو شيريني  مينربا همان روش محبت و  ،همسر دوم بنده نازي
و  بخشبا فرزندان من برقرار كند و محيط آرام خوبي ارتباط صلح آميز و

اعجاز محبت  اين است .در خانواده بوجود آورد يآميزمسالمت يرابطه
وسوسه نشويم كه چيز ديگري را  وقتهيچبنابراين  ي مسيح!اعيس

  ندارد. جايگزينچون محبت  ،دا بكنيمجايگزين محبت خ

 

  )١٧: ٢(اول پطرس .» همگان را حرمت بداريد«

 دوست ،باشند داشته اعتقاديهر  وباشند كه ي مردم دنيا از هر گروه
 دارند محترم شمرده بشوند. اعتقاد هر كس براي خودش ارزشمند است. ما
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در قسمت بشارت بهترين الگوي خود عنوان  هبي مسيح ااز عيس بايد
برخورد با گناهكاران دقت كنيد.  هاي مسيح درسرمشق بگيريم. به روش
(كه  براي مثال در رابطه با زن سامري .كردمياو بسيار محترمانه عمل 

و  ميالكورانه و با احترام با او ارتباط ) بسيار آرام و صب.قبالً بررسي كرديم
حقيقت زندگيش روبرو كرد. زكي او را با  به اين ترتيب روحي برقرار كرد،

سيار ببين علماي مذهبي از گناهكار و رئيس باجگيران را محترم شمرده و 
ش گرديد. اوارد منزل زكي شد و سبب نجات او و خانواده ،و افراد خوشنام

و ايمان ت"گفت: ،ايماناز آزمايشات سخت  به زن كنعاني پس از عبور او
كري اسرائيلي حقيقي هستي كه در تو متو "به نتنائيل گفت:  "!عظيم است

 يهمه "!تو از ملكوت خدا دور نيستي"به يك نفر ديگر گفت:  "!نيست
 خوب و مثبت نكاتي مسيح اد كه عيسنموزآميها به ما اين را اين نمونه

  كرد.ميرا تشويق  هاآنديد و ميرا  هاناانس

تشويق مؤثر  يبه اندازهاي ، هيچ طعمهشود در كار بشارتميگفته 
ت و بجا ستشويق در ؟تشويق و قدرداني ندارد نيست. چه كسي احتياج به
كند. رسوالن مسيح نيز از روش استاد ميتر باز راه را براي ارتباط نزديك

ما دين شما و اعتقادات ش"به هيچكس نگفتند:  هاآن .كردندميخود پيروي 
يي خداجوبه خاطر ،اتن رآهاي پرستپولس حتي بت ."غلط و انحرافي است

اي مردان آتني، من شما را از هر لحاظ «. كردشان تشويق و ديندار بودن
  .)٢٢:١٧(اعمال رسوالن  .»امبسيار ديندار يافته

شايد اگر كس ديگري بود و حكمت پولس را نداشت به مردم آتن 
اي كافران كه خداي  -هامياي جهن -اي بت پرستان ملعون"گفت: مي
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يم توانمي ".پرستيد. لعنت خدا بر شما بادميكرده بتها را  واحد را ترك
 ؟آورديمگونه برخورد چه نتايج مخربي را ببار مجسم بكنيم كه نتيجه اين

(تيطس  ».دئيكسي را ناسزا نگو«گويد: ميكرده ما نصيحت  يپولس به همه

يم. نك مياحتراهاي خود به كسي توهين يا بيما حق نداريم در بشارت )٢:٣
شماريم يا با حالت تمسخر مينفر را حقير  يك يباورهاوقتي اعتقادات و 

م. بنديميراه را براي ارتباط خوب و بشارت مؤثر  ،كنيممينگاه  هاآنبه 
ي وقتي ول ،بند نباشديممكن است مخاطب ما نيز به اعتقادات مذهبي خود پا

شود و جبهه ميوخته غالباً برافر ،شودميكه مذهب اجدادي او حقير شمرده 
دهد و در نتيجه ما العمل نشان ميمذهبي گرفته عكس يهرهگيرد و چمي

  شويم. مياز مسير اصلي پيغام دور 

ورد طوري برخ ،اندنكرده نجات مسيح را دريافتكه  گاهي ما با كساني
ديوزده و عازم جهنم و  -فرزندان شرير هاآن از ديدگاه ماكنيم كه مي

 العمل خوبيعكس هاآنالكت ابدي هستند و معلوم است كه محكوم به ه
-توان با روش تحقير و بيميدهند. هيچ كس را نميما نشان ن نسبت به

و خوار شمردن جذب مسيح نمود. ما كه با مردم دعوا و دشمني  مياحترا
زيرا ما را كشتي گرفتن با جسم و خون « .نيست هانانداريم. نبرد ما با انس

كه ما عليه قدرتها، رياستها، عليه خداوندگاران اين دنياي تاريك و نيست بل
 ١٢:٦(افسسيان  .»جنگيمميعليه فوجهاي ارواح شرير در جايهاي آسماني 

 ضعف ينشانه ،هر كس بر ضد كسي سخن بگويد .از ترجمه هزاره نو)
سي نيست. اگر ك يكه او داراي پيغام مثبت اين استپيغام اوست و عالمت 

چيزهاي بد و منفي و به دهد ميرا ارائه  ي پيغام خوب باشد آندارا
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دهم، به نام عيسي مسيح ميآنچه دارم به تو «گويد: ميپطرس  پردازد.نمي

گويد پس از جنگ جهاني ميتاريخ  .)٦:٣(اعمال  .»راه بروناصري برخيز و 
شرقي كمونيست قرار  آلمان اشغالتحت دوم مدت كوتاهي برلين غربي 

لجن و  گل و لين غربي،اهالي بر به ميبراي بي احترا هاكمونيست فت.گر
. مردم برلين غربي پس از پخش كردندآشغال و چيزهاي كثيف در شهر 

ها را از شهر خود بيرون كردند و مدتي برلين شرقي در اشغال شرقي ،مبارزه
ر اعمل نادرست و كثيف دشمنان خود را تكر هاآنها قرار گرفت ولي غربي

اي هقسمت هاي گل و عطر و شكالت در داخلنكردند بلكه بر عكس شاخه
 هانآشان داشتند كه بر روي شهر انداختند و تابلوهايي در دستان مختلف
هر كس هر آنچه دارد همان "ين مضمون قرار داشت: درشتي با ا ينوشته
 نتبراي شرمنده ساخ ام مثبتغپيواكنش اين بهترين  "!دهدميئه ارا ار
چنانچه صاحب سگي  كرده بودند. عمل ميي بود كه با بي احتراننادشم

در دهان خود قرار داده و شما اي و خوشمزه ميهستيد كه استخوان س
خواهيد از دهان او اين استخوان را بيرون بكشيد ولي سگ حاضر نيست مي

يك ه ك اين استه چه بايد بكنيد؟ راه ساد ،ها كندرا ر ميساين استخوان 
را  مياستخوان س خودو او  را جلوي سگ قرار بدهيد استخوان گوشت آلود

  رها كرده استخوان بهتر را به دهان خواهد گرفت.

سيار فرد ب ،تهران بودممركز در  شبان كليساي سال پيش كه ٢٧حدود 
. ايشان مرتب در حين شنيدن كردرفت و آمد ميكليساي ما به با سوادي 

امش محسن بود هميشه با يك داشت. اين آقا كه نميموعظه يادداشت بر
يز مد و در حين موعظه نآميت بزرگ كه پر از كتاب بود به كليسا سامسون
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هاي خود يادداشت تكميل كردنخود براي  ميهاي علگاهي از كتاب
شركت ايشان در جلسات روز جمعه كه از كرد. پس از چند ماه مياستفاده 

چند ساعته با من داشته باشد  يكه وقت مالقات از من خواستگذشته بود، 
 مياز من بپرسد. من ابتدا ك ستخواميكه  شتت زيادي داسئواالچون 

ت بسيار سئواالمانند محسن بايد  سواديبا دانستم كه فرد ميترسيدم چون 
. به خاطر احترام به محسن كه چند ماه به كنداي مطرح سخت و پيچيده

بود حاضر شدم كه يك نصف روز را خالي  هاي من گوش دادهموعظه
مالقات داشته باشم. روزي كه ايشان در دفتر كليسا وقت  اوبگذارم و با 

كاغذ بزرگي كه شبيه يك طومار بود از كيفش بيرون  ،روبروي من نشست
پاسخ به برخي عدد سؤال نمود.  ٣٠آورد و شروع به خواندن حدود بيش از 

البته محسن به راحتي هم (. كان پذير بودت ايشان براي من امسئواالاز 
براي   كه داشتو فلسفي  ت او نيز جنبه تاريخيسئواالبرخي ) !شدقانع نمي
م و داشتحققين و منياز به كمك برخي از استادان الهيات  هاآنپاسخ به 

ت اختصاص سئواالپاسخ به  برايكامل را هم بايد  ييك هفته البته
ند، ك من كمك م بهو دانشجا كه بتوانم ا آنبه محسن گفتم ت. داديممي

سهم خود را انجام بدهم، ضمناً جرأت كردم  امن سعي خود را خواهم كرد ت
كي خود بسيار مت ميعصبي داشت و به غرور عل يبه محسن كه شخصيت

ت ئواالسديگر به  سئوالتوانم يك مي آيا بنده ؛محسن جان"بود بگويم: 
 در طول تاريخ انسان سئوالن بزرگترين شما اضافه كنم كه به نظر م

" ؟اشاره كرده است سئوالبشريت بوده است و كتاب مقدس نيز به اين 

ا ر خواهيد مطرح كنيد كه آنميي را سئوالچه "محسن با ناراحتي پرسيد: 
من از كتاب مقدس از كتاب اعمال  "؟دانيدميبشريت  سئوالبزرگترين 
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اي سروران، چه كنم تا نجات " .ردمرا قرائت ك ٣٠آيه  ١٦رسوالن باب 
ت ئواالسبنده محسن را بسيار عصباني كرد و او طومار  سئوالاين  "؟ يابم

گربه "آميزي گفت: با سخن توهينخود را پيچاند و در كيف خود گذاشت و 
دهد و چون شما ميگويد بوي بد ميرسد ميوقتي دستش به گوشت ن

 سئوال براي من گوئيدت من پاسخ االسئوتوانيد كه به ميخواهيد يا نمين
با "و اضافه كرد:  "كنيد كه مسير صحبت را عوض كنيد.ميجديد مطرح 

 و بلند شد كه از دفتر كليسا بيرون "!شما صحبت كردن اتالف وقت است
مطرح كرديد من با آرامش  سئوال ٣٠شما بيش از "برود. به محسن گفتم: 

. همدوانم با كمك بقيه اساتيد پاسخ جا كه بتگوش دادم و قول دادم تا آن
شما را آشفته كرده است؟ شما يا پاسخ  ههممن اين  سئوالچرا اين يك 

محسن با همان حالت خشم و تكبر  "دانيد!ميدانيد يا نميرا  سئوالاين 
 يدانم! از ايشان پرسيدم: آيا تجربهميرا  سئوالالبته كه جواب اين "گفت: 

 "يد؟ه ادمطرح شده است عمالً به دست آور سئوالن را كه در اياين نجات 

من اين نجات را تجربه كردم.  !صد در صد"محسن قاطعانه به من گفت: 
كنيد فقط شما و يك عده از مسيحيان رستگار شده ايد. من ميشما فكر 

نياز به دريافت اين نجات ندارم چون بسيار بهتر از شما اين نجات را دارا 
ه او براي نجاتي كه ستادم و محسن را بغل كردم و باي من سر پا "هستم.

ا بسيار خوشحال هستم كه شم"بدست آورده تبريك گفتم و اضافه كردم: 
با او  اينگونهكرد ميمحسن كه باور ن "ايد.نيز تجربه نجات را بدست آورده

متعجب  و با حالتي شد هاز تبريك گفتن و بغل كردن من شوك ،برخورد كنم
رت با عرض معذ "بعدي را از او پرسيدم:  سئوالسپس من  .ردبه من نگاه ك
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ما ش باشد براي من مختصراً تعريف كنيد،محسن جان اگر اشكالي نداشته 
محسن با خجالت  "ايد؟چگونه و از چه طريق اين نجات را تجربه كرده

ود به خو اين يك تجربه شخصي است " سرش را پايين انداخت و گفت:
هر وقت مايل  !اشكالي ندارد"من به ايشان گفتم:  "شود!ميمن مربوط 

 از محسن خواستم كه بنشيند و "شديد براي من تجربه خود را بيان كنيد.
 ناال": تش ادامه بدهيم. او گفتسئواالبا هم صحبت خود را در رابطه با 

پس هر وقت ": به او گفتم "من ناراحت هستم و آمادگي اين كار را ندارم.
. دو هفته بعد در جلسه "ا من قرار مالقات مجدد بگذاريدشما خواستيد ب

نسبت به گناه و درك نياز نجات موعظه  القدسروحجمعه كه درباره الزام 
بين كساني كه در جلوي منبر زانو زده بودند متوجه عينك  ،كردممي

بيني محسن كه روي منبر قرار گرفته بود شدم. او دستانش مخصوص ذره
: كرد. به او نزديك شدم پرسيدمميشته و به شدت گريه را بر صورتش گذا

 ايشان "؟خواهيد كه با هم دعا بكنيمميمحسن جان براي چه موضوعي "
 ،منجات خودم زيرا من به شما دروغ گفتم. من نجات را ندار براي"گفت: 

 .بينم. من نياز به نجات دارممين دو هفته است كه خودم را در جهنم اال
در غرور  خواهممياين ن شتر ازشتر مرا ناراحت كرد. ديگر بيتبريك شما بي

سن شب مح آن "كمك كنيد تا امشب نجات را پيدا كنم. .خود باقي بمانم
 وبا شكستگي و فروتني از گناهانش توبه كرد و عيسي را به عنوان خداوند 

را ازه تولد ت تجربه به طرز با شكوهي اوزندگيش پذيرفت.  ينجات دهنده
يد تي داشتسئواالشما "ماه من به محسن گفتم:  پس از يك آورد. بدست
فت: گ محسن ؟آماده هستيدچه زماني  ،خواستيد با من مطرح كنيدكه مي
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ن زمان آ ند.ت قبلي نيستسئواالآن  دارم ولي ديگر يتسئواالباز هم  من"
 دگوئين به من بمحكوم كردن شما را داشتم اما اال من قصد كوبيدن و

ر شوم؟ پ القدسروحتوانم از ميبكنم؟ چه طور  رشد بيشتر توانميمچگونه 
بلكه  ،نه تنها محسن "...هااينخدا چيست؟ و امثال  يدهاراههاي درك ار

او نجات را  محترم شمردن ديگرانت او نيز عوض شده بودند. با سئواال
خودش برمال كرد.  ياو به خودش آمد و حقايق را درباره تجربه كرد.

دو عامل مؤثر  هانابراين روش محبت و روش احترام به شخصيت انسبنا
ي مسيح با همه قداستي كه است. اگر عيسهانابراي بشارت و صيد انس

ت را به سم هاآنبلكه با محبت و احترام  ،ناهكاران را محكوم نكردگداشت 
  ما هم بايد از همين روش استفاده كنيم.  ،هدايت كرد ينجات و رستگار

ا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانيان را محكوم كند، بلكه فرستاد زير«
  ) ١٧:٣(يوحنا  ».او نجات يابند يهتا به واسط

 

 يمثبت در كار بشارت چيست؟ در رابطه با روحيه يمقصود از روحيه
  كنم:مي مهم جلبي به دو نكتهمثبت، نظر شما را 

  

م ايمان داشت«اطمينان كنيد.  مقابل،شخص به قدرت خدا براي نجات  

شما بايد اين را بدانيد كه طرف مقابل ما هر  )١٠:١١٦مزمور( .»پس گفتم
قدر عميق نيست كه دست چقدر هم از خدا دور باشد باز هم هيچ عمقي آن

محدود بكنيم.  هاناجا نرسد. نبايد قدرت خدا را براي نجات انسخدا به آن
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. مسيح براي نجات هر شخص در هر وضعيت اميدي وجود داردباور كنيم 
براي تو ديگر اميدي "هيچكس را رد نكرد، به هيچكس نگفت:  خداوند

اي توانم برميو فايده اي ندارد و من نيا اينكه از تو گذشته  "وجود ندارد!
ري بكنم. هر كسي به سوي او آمد وي را با آغوش باز پذيرفت. حتي تو كا

وقتي  ،گفتميدزد باالي صليب كه قبالً نيز مانند دوستش به مسيح ناسزا 
ي مسيح اگناهكار بودن خودش و ناجي بودن عيس يحقيقت را درباره

مسيح در آخرين لحظات  ،پذيرفت و درخواست رحمت و بخشش نمود
با شكوهي او را نجات داده و با خود به ملكوت برد.  يزندگيش با وعده

براي نجات  اومهر نويدبخش و پر يوعده آغوش باز مسيح وامروز هم 
هرآنچه پدر به من بخشد، نزد «ست. ا به قوت خود باقي ،هاناانس يهمه

(يوحنا  ».من آيد؛ و آن كه نزد من آيد، او را هرگز از خود نخواهم راند
٣٧:٦(   

اين ما به عنوان حامالن پيام نجات بايد با ايمان بپذيريم كه براي بنابر
اي، براي هر نوع بيماري، هر قسم شيطاني، براي هر بند و گره يهر حمله

 بستي و به طور كلي برايع هر بحراني، براي باز شدن هر بناحتياجي، رف
ور اي مسيح پاسخ نهايي است. باشرايطي عيسدرهر ،هاناگروه از انسهر 

  ما با اعتماد به نفس و با جرأت و يقين تاشود ميبه همين موضوع سبب 
نجات هيچكس بدبين و نااميد نباشيم. پولس  در مورد ،خداعمل به نسبت 

داد. يمبشارت داشت،  القدسروحبه كار  ي كهرسول با همين يقين و ايمان
القدس و يقين چرا كه انجيلِ ما تنها نه با كلمات، بلكه با قدرت و روح«

خاطر شما چگونه در ميانتان دانيد بهكامل به شما رسيد، چنانكه نيك مي
  )٥:١لونيكيان تسا اول( ».رفتار كرديم



 

٩٢ 
 

و پيام و وعظ من با كلمات گيراي حكيمانه بيان نشد، بلكه با برهانِ روح «
 ».تا ايمان شما نه بر حكمت بشري، بلكه بر قدرت خدا مبتني باشد و قدرت

  ) ٥-٤:٢قرنتيان  اول(

ر طونجات خود اين يدرباره فارسي زبان، مييكي از كشيشان قدي
  دهد:ميشهادت 

ن كه در م ،به من بشارت داد ؛ويلسونبرادر وقتي ميسيونر آمريكايي «
 ودم به او و اعتقاداتش اهانتاعتقادات مذهبي خود بسيار متعصب و تندرو ب

من به مسيح شد. شدن سليم ولي دو عامل در بشارت او سبب تكردم، 
اول: محبت اين مرد خدا بود كه با وجود برخورد بد و اهانت آميز  ينكته
من تو را "بار مرا بغل كرده گفت:  مرا محبت كرد و با چشمان اشك ،من

 شخص كنم بسيارميپيش خودم فكر كردم من كه فكر  "!دوست دارم
ز پر ا هستم،حي كافر يمؤمني در اعتقادات خود هستم و بهتر از اين مس

بت مرا مح از او دارم، من ي كهولي اين شخص با وجود نفرت مكينه و نفرت
خجالت زده كرد و با  ريزد. اين موضوع مراميكند و براي من اشك مي

ل عام ؟تواند محبت كندميكه حتي دشمنش را  دارداو چه  خود انديشيدم
كه به مياغپيارائه در د كه يقين و اطميناني بودهنده حالت  در بشارت :دوم
ن گويد بدوميكه هر آنچه باور داشت داد وجود داشت. او خودش ميمن 

هميشه از اينكه خدا مرا  ،ترديد حقيقت مطلق است. من در اعتقادات خود
 ود.همراه بگر و شايد اباورهايم با  وبودم در شك و ترديد  ،پذيرفته است

ت كه او چه چيز يا كسي را يافته مرا مشغول ساخ ذهن يسئوال بنابراين
 ؟ويدگميآن با من سخن  يگونه با اطمينان و يقين درباره است كه اين
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بنابراين محبت و اطمينان آقاي ويلسون مرا خلع سالح كرده و شخصي 
  به زانو درآورد.در حضور خدا  چون مرا  ايمغرور و كينه

 كه اي بكنماشاره مقابل روش يقين و اطمينان ياجازه بدهيد به نقطه
وقتي كه ما در موقع بشارت دادن بيش  تواند باعث عدم موفقيت ما شود.مي

 ،دهيم كه در مالقات با افراد نجات نيافتهمياز حد محتاط هستيم و اجازه 
 عدم پذيرش خودمان يا -يأس و ناباوري -شك -افكار منفي مانند ترس

 ،بر افكار ما حاكم باشد ،دندا بشارت ينحوهاعتماد بنفس در مورد  فقدان
 و پيغام ما را ضعيف گيرندنجات از ما مي ارائه پيامآزادي ما را در اين عوامل 

كه اين شخص  دنورآميبه وجود را د و در شنونده اين ذهنيت نسازمي
  گويد درست است. مينيست آنچه كه  مطمئنخودش هم  ،بشارت دهنده

  

ما حامل خبر خوش 

- ي مسيح هستيم. مردم عارفانجات از جانب عيس يام انجيل و مژدهغپي

 ،گذرديمچه قلبمان بدانند در  كه از قلب ما آگاهي ندارندالقلوب نيستند و 

شادي خداوند و آرامش مسيح و لبخند بينند. وقتي ميظاهر ما را  هاآنولي 

د. مؤثر باش هاآنتواند بر ميببينند، بشارت ما هاي ما شيرين را در چهره

(امثال  .»سازددل شادمان، چهره را شاداب مي«گويد: ميسليمان حكيم 

در جهان نياز دارند كه نور مسيح  ،بسياري از مردم نااميد و افسرده )١٣:١٥

ببينند.  را در وجودمانشادي و آرامش آسماني و ما  را در لبخند ملكوتي

ما اگر ش": طور گفته است در انتقاد از واعظين اخمو و خشن اين يشخص
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 يدملكوتي داشته باش ايبهشت موعظه كنيد بايد چهره يخواهيد دربارهمي

چه فتند ولي چناناشما به ياد ملكوت آسمان بي يتا مردم با نگاه به چهره

اي كه داريد خوبست، همين چهره ،جهنم موعظه كنيد يربارهخواهيد دمي

آنچه بيش از هر چيز ديگر به شخصيت  "!نيازي به تغيير قيافه نيست

م ، خشبه همراه داردمنفي  يكند و نتيجهميام ما صدمه وارد غروحاني و پي

ردانه خاز مباحثات پوچ و بي«و عصبانيت و داد و قال در موقع بشارت است. 

) ٢٣:٢وس ئتيموتادوم (».انگيزدداني نزاعها برميي كن، چرا كه ميدور

مردم  و برده سئوالپيغام بشارت ما را زير  ،فشارهاي عصبي خارج از كنترل

شاهد  به هيچ وجه انتظار ندارند كسي كهمردم  دهد.ميرا از ما فراري 

  .عصبي و پرخاشگر باشد يشخص ،سرور صلح و آرامش استيعني مسيح 

 شنيدم كه يك ،كليساي اروميه بودم سال پيش كه شبان ٣٦د حدو
سيار در وضعيت ب از قوم آشور، ؛ر بنام ميلتن دانيالجوان گرفتار به مواد مخد

شيطان  .انداو نيز وي را از خانه اخراج كرده يبرد و خانوادهبدي بسر مي
ارامنه اين جوان هنرمند و ورزشكار را بدجوري اسير مواد مخدر كرده بود. 

براي مصرف هروئين از  براي اينكهشناختند و ميها همگي او را و آشوري
گرفتند. ايشان ضمناً به علت مياز او فاصله  درخواست پول نكند، هاآن

وعظه با كليساي ما كه به فارسي م ،داشت خودبه قوم  نسبت تعصب ملي كه
د. انجام داده بو كرد و بر ضد ما و كليسا اقداماتي راميكرديم دشمني مي

شناختم و مدتها براي مياو را ناو شنيده بودم ولي شخصاً  يدربارهمن 
 معزير نور ش كليسا، كه ما در ،الصليبهكردم. در شب جمعمينجات او دعا 

دعا  هدر اواسط جلس نبه من خبر دادند كه ميلت جلسه عشاي رباني داشتيم،
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ه صله پس از جلسه به ميلتن ك. من بالفااست وارد كليسا شده ،براي عشا
ي پرسنزديك شدم و ضمن معرفي خود و احوال ،سر و وضع جالبي نداشت

سا را كلياعضاي به او خوش آمد گفتم. ايشان نيز وقتي محبت من و  ،گرم
 .يدانزل ما بيم به روز بعدبسيار متعجب شد. با ميلتن قرار گذاشتيم كه  ،ديد

ما را  نمود و ميي از ايشان پذيرايي گرنيز با خوشرويي و مهربانمن  همسر
- ا اينهدر اطاق پذيرايي تنها گذاشت. طبق شهادت ميلتن ايشان كه مدت

حت ت ، عميقاًبودنديده  آميز را نسبت به خوداظهارات محبت و گونه احترام
ب او هاي جذتأثير قرار گرفته و اين موضوع سبب روشن شدن اولين جرقه

صرف علت م ايشان كه به گفتگو، ز چند دقيقهبه سوي مسيح شد. پس ا
از من براي كشيدن سيگار در منزل ما كسب  ،نداشتطبيعي  يحالتهروئين 

ه توانيد اين كار را بكنيد و چنانچميقطعاً "من به ايشان گفتم:  .اجازه نمود
 من "!دمجاز هستي ،(يعني مصرف هروئين) ،بكنيد مايل هستيد كار ديگري

ذارم و گشما را نيم ساعت تنها مي اطاق گذاشتم و گفتمكيف پولم را در 
 هآنچمنزل شماست و  اينجا" :يم و اضافه كردمآبعد از آن پيش شما مي

همكف با حياط قرار داشت و  يمنزل ما در طبقه "!خواهيد انجام دهيدمي
ه از توانست كيف پول را برداشتميها نيز باز بود و ميلتن به آساني پنجره
از خجالت حتي  ، اوبرگشتم . پس از نيم ساعت كهخارج شود پنجره

در  هچنكشيده بود. به علت اعتمادي كه نسبت به ميلتن  همسيگارش را 
ه داد نشان براي مصرف سيگار نگاه داشتن كيف پول و چه آزادي مورد
تر شدن به نجات مسيح در قلب او ديگري براي نزديك يجرقه ،بودم

يم خود را گرفت و از آن روز به بعد خود را تسليم تصم ؛. ميلتنشدروشن 
ها در و مدت مين منزل پدرش خود را زنداني كردمسيح كرده و در زيرز
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جا ماند و از طرف كليسا در ايمانش تقويت شد و سپس به عنوان يك آن
ه را توب ياروميه درخشيد و ثمرات شايسته يمسيح در جامعه يشاهد زنده

رايتون كليسا در لندن و بدو  كشيش ؛هم اكنون ميلتن دانيلعمالً نشان داد. 
. ستا موفق و مباركي مجري نيز ي مسيحيتلويزيون هايبرنامهو در  است

طرف  كه روش احترام، درك اين استاز بيان اين شهادت  منمقصود 
مناسبي  همه و همه طرق، برخورد خوب همراه با خوش اخالقي، مقابل

  .هستند سوي خداونده براي بازگشت يك فرد ب

خواهند كاري بكنند كه ما ميگاهي برخي از غير مسيحيان عمداً 
يم و سخناني بگوييم و رفتاري نشان بدهدر رفته  عصباني بشويم و از كوره

 چهبه ما  هاآنچنين شرايطي  يك مسيحي نباشد. در يكه شايسته
تي و الي هستو خ يبيني كه طبلمي" يا" عجب آرامشي داري!"گويند: مي

پس بايد مراقب  "گذشته نكردي. ست و هيچ فرقي باااعصابت داغون 
يم كه نقطه ضعف به دست غيرمسيحيان ندهيم. بهترين روش براي شبا

 به هاآنزماني كه  كه اين استتسلط بر اعصاب خودمان و حفظ آرامش 
) اهنا(يعني انس بياد آوريم كه جنگ ما با جسم و خون ،كنندما اهانت مي

كه افراد را اسير خود  ،در جنگ هستيمت نيست بلكه با نيروهاي شرار
تحت  ،دنكنميام انجيل مخالفت غكه با پيبسياري از اشخاصي  .اندكرده

يار بس اشخاص ،بيرون رود هاآند و اگر روح شرير از نتأثير روح بد قرار دار
نترل فين تحت كبنابراين بسياري از اعمال مخال .د بودنآرام و شيريني خواه

نيست و به همين دليل مانند مسيح و استيفان به جاي محكوم كردن،  هاآن
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 زيراببخش را  انايناي پدر «دعاي شفاعت كرده و بگوييم:  هاآنبراي 
  .)٦:٧) و (اعمال ٣٤:٢٣(لوقا  .»كنندميچه  دانندمين

كه مورد اهانت و اذيت  زماني دريكي ديگر از نتايج حفظ آرامش 
اين  دهنده عميقاً در ذهن جفا توانداين است كه ميگيريم ميلفين قرار مخا

 گونه متشنج و ناآرام هستمنده اينكنچرا من جفا" :كه آوردرا بوجود  سئوال
گونه آرام و اين ،ه مورد شماتت و اهانت من قرار گرفتهك يولي شخص

 واي واقع يتواند سبب بيداري و توبهميهمين موضوع  "مهربان است؟
ار بخش استيفان در موقع سنگسالعمل پر محبت و آرام. چنانكه عكسبگردد
. در كتاب امثال سليمان در يك باعث شد تا سولس به فكر فرو رود شدن

شخص  به هر دو عكس العمل مثبت و منفي در برخورد با خشم و ،آيه
  . شودميعصباني اشاره 

                      »مثبت= عكس العمل  گرداندجواب نرم خشم را برمي«
  )١:١٥(امثال » = عكس العمل منفي انگيزديخشم را برم تندجوابِ «

شناسم كه از مسيحيان ميخوبي را در ايران  ايماندار يمن خانواده
زند كه صاحب دو فر اين زن و شوهر .فارسي زبان كليساي ما بودند ميقدي

كنند. در طبقه دوم آپارتمان ميه اجار كفهم يرا در طبقه آپارتماني بودند،
  ماه صاحبخانه كهكردند. پس از يكميصاحبخانه با دو فرزندش زندگي 

شود كه مستأجر ايشان چند ميتعصبات مذهبي قوي بود متوجه فردي با 
سال قبل مسيحي شده است. اين موضوع بسيار صاحبخانه را عصباني 

مرتد و نجس سبب  كه وجود يك شخصانديشد با خود ميكند و مي
سته ب ساله با مستأجرنجاست ملك او شده است. به علت اينكه قرارداد يك
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خواست ياو م را وادار به تخيله آپارتمان بكند وليتوانست او ميود قانوناً نب
 آپارتمانرا وادار به تخيله  هاآنخود و همسرش،  با رفتار و اخالق خشنِ

داد، علناً به اعتقادات مذهبي ميرا ن هاآنجواب سالم  به عنوان مثالبكند. 
خانه خود را از طبقه باال جلوي  يهاي خانهكرد، آشغالميتوهين  هاآن
عمداً صداي راديو و تلويزيون را بلند  هاآنانداخت، موقع خواب مي هاآن
رد مد. يك روز بشو هاآنآسايش  مانع كرد تاميو سر و صدا ايجاد  هكردمي

زند، زل صاحبخانه را مينايت خدا به طبقه دوم رفته و زنگ ممسيحي با هد
 كه تا به آزاريهر "گويد: ميكند به او ميوقتي مرد صاحبخانه در را باز 

يم ام تا به تو بگوحال به ما كردي تحمل كرديم و سكوت نموديم ولي آمده
 روز تومراقب خودت باش كه اگر اين وضع را ادامه بدهي باالخره من يك

 من"گويد: ميصاحبخانه نيز چند فحش بد به او داده  "!را خواهم كشت
  "بايد كشته شوي.و هستي  نجسريزم، تو مرتد و ميخون تو را 

هر چه "گويد: ميآيد و به همسرش ميمرد مسيحي به منزل خودش 
خواهم ميرا انجام بدهيم چون من  ، چند برابر آنتا به حال محبت كرديم

  "عملي كرده و با سالح محبت دشمن خود را بكشم! تهديد خود را

 دويدميروز دختر كوچك صاحبخانه در حياط كنارحوض پر از آب  يك
افتد. مرد ميكه عميق بود  يلغزد و به داخل حوضميپايش كه ناگهان 

رد و پميفوراً به داخل حوض در حالي كه لباس مهماني تنش بود  مسيحي
او را به سالمت بيرون آورده تحويل  ،قبل از اينكه دختر غرق شود

 شود و دو هفتهميدهد. پس از مدتي خانم صاحبخانه مريض ميصاحبخانه 
خانم مسيحي به منزل او  افتد. در اين حينميدر رختخواب در تب و لرز 
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. پردازدها ميبه مراقبت از بچه پزد و، غذا ميكندميرفته در آنجا نظافت 
برد كه چشمش به اين سر خود را زير لحاف ميزن صاحبخانه از خجالت 

 آيد كه اين زن وميطور چند مورد ديگر پيش خانم مهربان نيافتد. همين
 ماه يك ٦دهند. پس از ميشوهر مسيحي محبت مسيحي را عمالً نشان 

مرد مسيحي در را باز  .كوبدميمنزل همسايه را  صاحبخانه درِ مرد روز 
گويد: يمخانه با شكستگي و چشمان اشكبار بيند كه صاحبميكند و مي

 ،ما و به من گفتي يدر خانه ماه قبل آمدي جلويِ ٦يادت هست كه تو "
 بغلجيب از آنروز به بعد هميشه در  كشم؟ميروز تو را  يك باالخره من

ن م كني، اگر بخواهي به من حملهكه كت من يك چاقوي تيز قرار داشت 
 دانستم كه مقصود تو از آنميشم. من احمق نبه تو حمله بكنم و تو را بك

 .تبس اس ،ام كه به تو بگويم: تو مرا كشتيمدهآن اال .حرف چه بوده است
زار گريه كرده از آن مرد و زار و سپس "!بيشتر از اين مرا اذيت نكن رديگ

 دوستي يبايد تعجب كرد كه رابطهكند. نخواهي ميخانواده اش معذرت 
 اشس از مدتي منجر به ايمان آوردن صاحبخانه و خانوادهاين دو خانواده پ

 روش شكست دادن بدي اين استقدرت محبت،  ينتيجه اين استگرديد. 
مغلوب بدي مشو بلكه بدي « و طريق مؤثر و عملي بشارت يك مسيحي.

  )٢١:١٢(روميان  .»را به نيكويي مغلوب ساز

 

مسيحي صبر و استقامت است. يكي از مظاهر مهم ايمان 
زدگي نخواهد (شتاب.» نخواهد كرد و عجله پس هر كه ايمان آورد تعجيل«

  (از ترجمه قديمي) )١٦:٢٨اشعيا (داشت) 
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يمان ا و صبر ،ي مسيح بارها به استقامتاهاي رسوالن عيسدر نوشته
و اول  ٢:٥(روميان . به اين آيات مراجعه كنيد طفاًاشاره شده است. ل

  .) ٤-٣:١و يعقوب  ٨:٥و اول پطرس  ٥:٢و كولسيان  ١٣:١٦قرنتيان

متبارك « ي عظيم دارد.تحمل ،هاناانس تكتكما براي نجات  خداوندِ
ما خداي  يشود و خداباد خداوندي كه هر روزه متحمل بارهاي ما مي

برخالف گمان برخي، خداوند در انجام «. )١٩:٦٨(مزمور .» نجات است
خواهد كسي ه نميكورزد، بلكه با شما بردبار است، اش تأخير نميوعده

          )٩:٣پطرس(دوم .» دخواهد همگان به توبه گراينهالك شود بلكه مي
  )١٥:  ٣ پطرس(دوم .» و شكيبايي خداوندِ ما را رستگاري بينگاريد«

با صبر و ايم ا كه در قلب مردم كاشتهبذرهايي ر تاما دعوت شديم 
لذا از انجام كار نيك خسته نشويم، زيرا اگر دست از كار «درو كنيم. انتظار 

 )٩:٦غالطيان » (.برنداريم، در زمان مناسب محصول را درو خواهيم كرد
ار آن گرفت دارند كه در درون خود يهايپيچيدگي هانابايد بدانيم كه انس

ياز به ناي آفريده شده كه براي تغيير آن به گونه . شخصيت مردمهستند
زيادي است. حتي پس از توبه و ايمان آوردن كه شروع اين تحول زمان 
بايد با صبر و آرامش در طول زمان رشد كرد و از جالل به جاللي  است،

يح قرار ي مسابه تدريج در مسير شبيه شدن به عيس وديگر تغيير يافت 
ا جندارد كه ظرف چند ثانيه انسان را در آن كشيجهجوگرفت. خدا دستگاه 

ه ضمناً در نظر داشت جا بيرون آيد.بالغ از آن يقرار بدهد و سپس يك جوجه
باشيد كه بشارت يك نوع جنگ روحاني است، جنگ بين نيروهاي تاريكي 

يك ار ك قدرتهاي شيطاني و قدرت الهي در جريان است.بين  و روشنايي يا
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هاي خود را در حلقوم شير دستست كه اي اانند شكارچيممبشر مسيحي 
 را كه او بلعيده است از دهان ميمرد خواهدمي (شيطان) انداخته و غرّان

آورد. معلوم است كه به قوت نام عيسي مسيح بيرون اين جانور وحشي 
 كار خود را رها بكند بهخواهد صيد و شميآساني و سادگي ندشمن به اين 

 خواهد با غرشكند، ميمي مياندازد، زخميگيرد، چنگ ميگاز همين دليل 
هاي جدي نيز روبرو به ما حمله بكند. گاهي در كار بشارت با مخالفت

ند، گويميكنند، ناسزا ميكنند، مسخره ميها توهين شويم، بعضيمي
 كنند، ممكن است برخي را كتك بزنند ومي مانكنند، تهديدميمان نفرين
 ،سيحي مادر راه بشارت عيسممكن است كسي يا حتي  ان بياندازنددر زند

م هاي مرد. ما نبايد از مخالفتشهادت (شهيد شدن) نصيبش شودافتخار 
نشيني  خود را از دست بدهيم و عقب يايمان نااميد شويم و روحيهبي

 تكه اهل مبارزه با موانع و مشكالرا  بكنيم. خدا جنگجويان و افرادي
حزقيال و اشعيا براي مقاومت و  بِتكند. كُميه سوي خود دعوت هستند ب

گونه سخن ايستادگي مبشرين و خادمين خدا در رابطه با دشمنان اين
  :گويندمي

اما خاندان اسرائيل مايل به شنيدن سخنان تو نخواهند بود، زيرا مايل «
خاندان اسرائيل سرسخت و مينيستند سخنان مرا بشنوند، چراكه تما

ام، و روي ايشان سخت ساخته يهاينك من رويِ تو را به انداز ستاخندگ
 تو را از آري، من پيشانيِ امپيشانيِ تو را به سختي پيشاني ايشان گردانيده

ام. از ايشان مترس و از نگاهشان بيم مدار، سنگ خارا نيز سختتر گردانيده
  )١٩-٧:٣حزقيال .» (زيرا كه خانداني عِصيانگرند
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و رخسار خويش را به آنان كه  ود را به آنان سپردم كه مرا زدندپشت خ«

از  .روي خود را نپوشاندم آري از رسوايي و آب دهان ريش مرا كَندند

پس روي  هرگز رسوا نخواهم شددهد ميم اآنجا كه خداوندگارْ يهوه ياري

» .دانم كه سرافكنده نخواهم شدو مي امخود را چون سنگ خارا ساخته

  )٧-٦:٥٠اعياش(
م هاي مهي گمشده يكي از طريقهاناج بنابراين بشارت دادن و صيد

، مكاريميكالم خدا را بذر  ،مانند برزگرمبارزه روحاني با شيطان است. ما 
هايي از بذر در ميان سنگالخ يا ميان خارها ميافتد و يا پرندگان گرچه قسمت

 ربذ از مقداريقطعاً ولي  ،ندسوزاميدزدند و حرارت آفتاب بذر را ميرا  هاآن
همچنان خواهد بود كالم «كالم ما در زمين نيكو افتاده و ثمر خواهد آورد. 

اشعيا .» (ثمر نزد من باز نخواهد گشتبي شودمن كه از دهانم صادر مي
١١:٥٥(  

ت آنجلس صحبسلسال پيش در كنفرانسي براي ايرانيان  ٢٠حدود 
در ": گفتبه من  ييش آشوري زبانكردم. پس از پايان كنفرانس كشمي

كي است كه ي يآنجلس كليساي آشوري زبانيكي از شهرهاي نزديك لس
كه توسط شما در اروميه نجات يافته است اصرار دارد كه  هاآناز رهبران 

رفته و موعظه كنيد و خود او نيز مايل است كه در  هاآنشما به كليساي 
هد. ايشان گفت، اين رهبر كليسا حضور شما شهادت عظيم نجات خود را بد

مهماني بزرگي را به مناسبت حضور شما  ،پس از جلسه ،كه يك خانم است
و افراد زيادي از دوستان غير ايماندار خود  و نجات خود تدارك ديده است

وقتي اسم اين خواهر را به من گفت، من نتوانستم  "را نيز دعوت كرده است.
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وري اين خواهر آش ،ا اين كشيش به آنجا رفتيمورم. وقتي ببيا راو را به خاط
خوش " و گفت: در آغوش گرفت ها مرادوان پيش ما آمد و با اشكدوان

 من به ايشان گفتم: "!كه مرا با نجات دهنده آشنا ساختي آمدي اي كسي
 "مرا راهنمايي كنيد. لطفاً .رمآوميمن حضور ذهن ندارم و شما را به ياد ن"

ا به روستاي مبراي بشارت  ،در تابستان سال پيش، ٣٥ شما": ان گفتايش
در اروميه آمديد و در يك فضاي باز موعظه كرديد، من و چند نفر از دختران 

تان را مسخره موعظه و رخت گالبي ايستاده بوديم و شمازير يك د
د را ادامه داديد. خو يولي شما بدون توجه به تمسخر ما موعظه .كرديممي

شديم  ام انجيلغبا شما وارد جر و بحث براي مخالفت با پي زپس از جلسه ني
و آرامش مسيح، با ما برخورد كرديد. قبل از اينكه  يروولي شما با صب

ام مسيح غن شما پيروستاي ما را ترك كنيد به من نگاه كرديد و گفتيد: اال
 تان به جايي خواهيد رسيد كه در تنگناولي روزي در زندگي ،كنيدميرا رد 
د ي مسيح را صدا خواهيابست شديد قرار خواهيد گرفت و آن زمان عيسو بن

سال است كه در  ٢٥ن ايشان ادامه داد: اال" .كرد كه شما را نجات بدهد
ه كه همه چيز بزماني در زندگي خود به جايي رسيدم  .اين مملكت هستم

شما جلوي چشم من آمد و  يچهره آن موقع بود كه .بست منتهي شدبن
ي اخود عيس شد و من در اوج بدبختيميرفهاي شما در گوش من تكرار ح

ي مرا شنيد و با محبت عظيم خود مرا در هامسيح را صدا كردم و او ناله
سبب نجات من شد و هم اكنون من يكي از خادمين اين  آغوش گرفته

 سپس در شهادت "ي مسيح براي نجات مردم هستم.اكليسا و شاهد عيس
امتان غشما حتي اگر پي ؛عزيز برادر ادوارد"من گفت:  بهخطاب خودش 

دانيد ب اميد نشويد،نند من رد بشود، ناتوسط تمسخر و مخالفت افرادي ما
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ثمر بر نخواهد كالم خدا بي اشت وگذاثر خود را خواهد امتان غكه روزي پي
  ".گشت

 ولسو آپمن بذر را كاشتم «گويد: ميوريد آنچه را كه پولس ه خاطر بياب
 اول قرنتيان.» (آن را آبياري كرد، امّا خدا بود كه موجب رويش آن شد

شار را تحت ف هاناانس مراقب باشيم كه براي تسليم شدن به مسيح )٦:٣
 .يمپاچه نكنرا دست هاآن ،به نتيجه قرار ندهيم و براي تعجيل در رسيدنِ 

فشار و  گونهبدون هيچ ،عمل با آگاهي و آزاديِ  هاآناجازه بدهيم كه 
م شان تصميخود ،سليم شدن به مسيح و توبه از گناهان، براي تاجباري

هاي جسماني و اضافي ما اثر مخربي دارد. ما به بگيرند. تالش نهايي را
راقب م .و به جاي ديگران هم تصميم نگيريمعمل نكنيم  القدسروحجاي 

اي بركه م وقتي هباشيم كه پاي خود را از حد و مرز خود بيرون نگذاريم. 
اجازه ندهيم شك و نااميدي بر ما مستولي  ،كنيمميدعا اشخاص نجات 

كند. ميعمل  هانازيرا خدا در وقت معين خودش براي نجات انس ،شود
خدا را به انجام  يهتا آنگاه كه اراد ،چون الزم است پايداري كنيد«

  )٣٦:١٠عبرانيان » (.رسانديد، وعده را بيابيد

عروف بيل كشيش م ".گرفتارتر از آنيم كه دعا نكنيم" كتابِ ينويسنده
شنبه را روز يكي چند سال قبل، جلسه" :نويسدچنين مي در كتابش ؛لزيهاب

بسياري در حضور  يبه تعميد اختصاص داده بوديم. در اين جلسه عده
ي مسيح اعالم كردند. آن روز ااز عيس پيروي برايتصميم خود را  ،عموم
مدت كوتاهي  مد.بم از شدت شادي از سينه درخواهد آقلكردم كه ميفكر 

. كردميرو شدم كه گريه در پلكان كليسا با زني روب ،پس از جلسه
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تم بفهمم كه چطور ممكن است كسي پس از چنين جشني گريه توانسمين
از او پرسيدم كه آيا حالش خوب است؟ جواب داد: و كند. بنابراين ايستادم 

ر پيش خود فك! امروز تعميد گرفت من چون مادر .نه دچار كشمكش هستم
سال هر روز براي او دعا  ٢٠كردم اين هم شد مشكل! اوگفت من به مدت 

ورم آكردم، اين را گفت و باز هم گريه را از سر گرفت. گفتم سر درنميمي
براي چيست؟ جواب داد: چون كم مانده بود از دعا براي  شما پس گريه

ني بعد از پنج سال كه براي او دعا كردم به خود دست بردارم. يع ممادر
ي كه گذشت ده سال !شنودمياي دارد؟ خدا كه نآخر دعا چه فايده"گفتم: 

كنم، پانزده سال كه گذشت گفتم: ميتلف گفتم: دارم بيخودي وقتم را 
- گفتم: عجب زن ساده ثمري! نوزده سال كه گذشته و بيعجب كار بيهود

يابد. با اين حال هر چند ايمانم ميدم مادرم نجات لوحي هستم كه باور كر
بود ولي به دعا ادامه دادم و سرانجام مادرم قلبش را به مسيح ضعيف شده 

سپس وي بعد از مكثي در چشمانم نگريست  داد و امروز هم تعميد گرفت.
  "و گفت: ديگر هيچ وقت به قدرت دعا شك نخواهم كرد.

 

 فرستم. پسمن شما را همانند گوسفندان به ميان گرگان مي«

  )١٦:١٠متي .» (ساده كبوترْ  مانند و باشيد هوشيار مارْ همچون

رفتار كنيد و از هر فرصتي بيشترين بهره را با مردمان بيرون حكيمانه «
  )٤٥: كولسيان.» (برگيريد

امثال () .(يا بايد حكيم باشد .»را صيد كند حكيم است اهناكسي كه ج«

مفهوم حكمت را در حين بشارت بيان كنم تا خواهم بار ديگر مي )٣٠:١١
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كالم عبارتست از اينكه حرف در زمان بشارت  حكمت .فراموشش نكنيم
م بايد گوييميصحيح را در وقت صحيح و به طرز صحيح بگوييم. آنچه كه 

شد. در به اندازه بابه موقع و فكر شده باشد. بايد به جا و پخته و سنجيده و 
برخوردمان با افراد  هامهماني و يا هاهاي خصوصي يا مشاركتمالقات

ه در ك اين استمقصود  .اي باشدبايد برخورد منبرگونه و موعظهنمختلف 
نباشيم بلكه اجازه بدهيم كه  هبشارت دادن ما از اول تا به آخر متكلم وحد

 هاآنيم سعي كن .خوبي باشيم يو شنوندهد نما نيز سخن بگوي يناطبمخ
تطبيق بدهيم. شان ام خود را، موافق نيازهايغيم و پيرا خوب درك كن

سخن گفتن، روش مفيدي براي جذب انقطاع و بالپرحرفي و يك ضرب 
مردم نيست. وقتي كه شخصي مايل نيست گوش بدهد يا خسته شده است 

اين  ، دربه گوش دادن نداريم يچيزي را بگويد ولي ما تمايلخواهد ميو يا 
- ا ضرببنخواهيم گرفت. وقتي به صورت يكنواخت و  يخوب ينتيجه حالت

ي خستگي و كالفگ ، باعثگوييمميطوالني سخن به مدتي  واحدهنگي آ
 ميشويم. رعايت زمان و شرايط در بشارت انفرادي اصل مهميشنونده 

ن ترين تعريف براي حكمت در ايتوجه كنيم. حكيمانه است كه بايد به آن
راي هر چيز زماني است و هر امري را زير ب«: كالم سليمان نهفته شده است

ربط در جايي كه با اي بيطور گفتن چيزههمين )١:٣جامعه » (.آسمان
حكمت مسيحي  و ن محيط سازگار و مناسب نباشد، خالف روشاحتياج آ

  در بشارت است. 

براي كار بشارت زيادي آورم كه هر چند غيرت ميرا به ياد شخصي 
و اين  كردهاي خود غير حكيمانه عمل ميداشت ولي متأسفانه در روش
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شد. از ميدفع اكثر مردم از او و پيغام انجيل  سبب ،به جاي جذبامر 
 خارج از هضم كه بود مطالبيبر زبان آوردن  يا هاي مضر او پرحرفي وروش

و او را  طوالني با او حرف زده يم بود. يك بار شخصي كه مدتمرد دركو 
ز شما من ا"ت: از كوره در رفت و به اين مبشر گف ،كالفه و خسته كرده بود

خواهد ميمبشر خوشحال شد و گمان برد اين شخص  دارم! سئواليك 
ان گفت: ايش .تان را بپرسيدسئوال !يدئورد و در جواب گفت: بفرمااايمان بي

اش صحبت كرديد حضور خواهيد نيز در آن بهشتي كه دربارهشما "
هان ناگ "البته كه حضور خواهم داشت."مبشر با قاطعيت گفت:  "داشت؟

د ورم چون باياخواهم ايمان بيميپس من ن"آن شخص غير مسيحي گفت: 
تو  ضور داشته باشم. بهشتي كهتا ابد در آن بهشتي كه تو در آن ساكني ح

سپس با ناراحتي ضمن اينكه زير  "راي من جهنم است.جا باشي بندر آ
 "كشد!ميچقدر حرف ميزني! سر من دارد سوت "كرد گفت: لب غرغر مي

  اين يكي از نتايج مخرب بشارت غير حكيمانه است.

رقرار افراد بطبيعي و معمولي با  ايكند كه رابطهميحكمت الهي ايجاب 
مواظب هيجانات  .وري كنيماز چيزهاي غير عادي و غيرطبيعي د .كنيم

م، ي انجام ندهيمان مسلط باشيم و حركات اضافبر احساسات .خود باشيم
 .آهنگ صداي خود را تغيير ندهيم .كسي را هول ندهيم خيلي تكان نخوريم،

ير غبلكه ماليم و آرام صحبت كنيم. سخنان غير قابل هضم و  !داد نزنيم
اصطالحات روحاني كه براي شنونده از بيان  .وريماقابل درك را به زبان ني

ار صريح و تند و بدون مكث حرف يمفهوم است دوري كنيم. برخي بسنا
ند. گويميزنند، عده اي خيلي كند و ناآرام و تو دماغي و خواب آور سخن مي
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از  و زنندميم) حرف افرادي نيز هستند كه بسيار پراكنده (در هم و بر ه
وع به موض ،. هنوز يك موضوع را تمام نكردهپرندمين شاخه اين شاخه به آ

نيز  ايكنند. عدهميها را خوب و روشن تلفظ نپردازند و يا حرفميديگري 
ي اعمال ،گاهدهندبشارت خواهند با رفتارهايي عجيب و ظاهراً روحاني ميكه 

غير مسيحي عجيب و غريب و  اشخاصدهند كه براي ميرا انجام 
ح ي روهانامثالً در جمع غير مسيحيان به زب آيد،ميغيرطبيعي به نظر 

(بدون ترجمه) براي جمع  هانادن زبرزنند. آيا به كار بميحرف 
اين روش  ولقطعاً طبق تعليم پولس رس تواند مفيد باشد؟ميغيرايمانداران 

ي ايا ديوانه بپندارند. عده هنجارهنابما را افراد  هاآنتواند سبب شود كه مي
د لرزنميآورند و يا ميو يا وردهاي تكراري را به زبان  موردبي ايههللوياه

اندازند و از حالت طبيعي خارج ميزمين  خود را برافتند يا ميو به زمين 
ان به نظرش ،شوند و مردم به جاي اينكه به پيغام اصلي ما توجه كنندمي

تواند سبب وحشت و لغزش و ميشود كه مياين حركات اضافي جذب 
  از خداوند باشد. هاآنري دو

به بشارت دادن بسيار  ،بود مردانه يك ايماندار مسيحي كه آرايشگر
هوشياري و و  سادگي كبوترگونهعدم وجود ود ولي به علت عالقمند ب

شرايط مضحكي را كه باعث هاي خود اغلب در بشارتحكمت مارگونه، 
- غيراي تريمش روزيآورد. ميبه وجود  شد،خنده و تمسخر ديگران مي

 موهاي پس از اصالح رود.به مغازه او مي براي كوتاه كردن مو ،مسيحي
بزند. آرايشگر كند كه ريش صورت او را نيز ميسر از آرايشگر خواهش 
ه كرد و بمييز ريش او تاصالح خود را براي  مسيحي ضمن اينكه تيغ



 

١٠٩ 
 

ي دبشارت خود را بدون مقدمه و بسيار ج ،دشميصورت مشتري نزديك 
ري مشت "آيا شما براي مردن آماده هستيد؟"كند: ميشروع  سئوالبا اين 

د انديشيد با خو بسيار ترسيد واي را نداشت، چنين جمله او كه انتظار شنيدن
ز ا او .كار خطرناكي انجام دهدخواهد ميرواني دارد و نكند اين فرد مشكل 

آن  از كف و صابونصندلي برخاست و در صدد بود تا با صورتي پوشيده از 
ارت خواسته به او بشميمكان فرار كند كه بعداً متوجه شد كه اين آرايشگر 

ي، انو زم يام ما با شرايط مكانغبدهد. بنابراين بسيار اهميت دارد كه پي
 ال ديگردو مث تر شودبراي آنكه موضوع روشن تناسب و انطباق داشته باشد.

 ها بيو احساسات خود كنترل ندارند  هيجانات بركه كنم از كساني بيان مي
ا ام منحرف يغرا از مسير اصلي پي هاآنكه پردازند مي ربطموضوعات بي

  .كندميدور 

ظهور  يدربارهاز پشت منبر، با صداي بلند و با قدرت و هيجان  يكشيش
كرد و در اوج هيجان با صداي بلند سه بار محكم ثانوي مسيح موعظه مي

 يفعهد "!آيمميآيم. من ميآيم. من ميمن  ..گفته است مسيح" تكرار كرد:
منبر بر نيمكت اول در بغل او كنترل خود را از دست داده و از پشت  سوم

ز آن ايك پيرزن كه جلو نشسته بود افتاد. واعظ بسيار خجالت كشيد و از 
ن آهيجان خود را كنترل بكند،  همعذرت خواست كه نتوانست خواهر پير
 !»آيمميمن «ر گفتيپسرم تو سه با"به او دلداري داد و گفت:  خواهر پير

   ".بودميم جمع من بايد حواس

ن براي اولي ،ايمانداري كه تا به حال به كسي بشارت نداده بود خواهر
 ا بااو صحبتش ر .راننده تاكسي در تهران بشارت بدهديك بار خواست به 
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ضور ح در اين تاكسي كسي دانيدميآقاي راننده "شروع كرد:  سئوالاين 
لي ) راننده با خوشحا.او مسيح بودد ا بسيار دوست دارد؟ (مقصوردارد كه شما 

البته " خانم جوان گفت: "خانم من هم شما را دوست دارم!"گويد: مي
گويد: چه اشكالي دارد هم مسيح و هم ميمنظور من مسيح بود! و راننده 

   "را دوست داشته باشيد! راشما م

وريم ااي به زبان بيفرماييد كه اگر جمالت نسنجيده و ناپختهميدقت 
باشد كه در كار بشارت از خدا حكمت شويم. مياز مقصد اصلي دور 

صحيح را كه روبرو هدف  مخصوص را طالب باشيم تا خدمت ما بتواند
باعث دفع به جاي جذب مردم  و محقق سازد ،كردن مردم با خداوند است

  نگردد. هاآن

ترين روش براي بشارت در كشورهاي جفا ديده براي مانهحكي
دا سر و صآرام و بيآن هم به شكل بشارت انفرادي فرد به فرد  ،مسيحيان

هاي علني مخالفت با جلسات بشارتي يا بشارت هابرخي حكومت. است
ا معرفي ب كنند وميدستگير  ورا شناسايي  مبشرانكنند و پس از مدتي مي
 ولي در كنار اين .كنندميايجاد  هاآنمشكالتي براي ن مجرم، عنواهب هاآن

. گرددبديگر  يبا فرد يارتباط فرداز تواند مانع ميهيچكس ن ،مشكالت
كليسا و يا حتي كليساهاي خانگي را به علت  رسميممكن است جلسات 

خدمات  تواند ازميولي هيچكس ن ،عدم رعايت مسائل امنيتي تعطيل كنند
شود ميي مختلف انجام هاناو مك انخصوصي كه در زمانفرادي و 

ايم كه به علت بشارت انفرادي و يا ما تا به حال نشنيده .جلوگيري بكند
كه آرام و مخفيانه انفرادي سازي شاگردسازي انفرادي و يا شباني و خادم



 

١١١ 
 

طور نيز كه قبالً كسي را دستگير كنند. اين روش همان شود،ميانجام 
خطرترين و ضمناً مؤثرترين و پرثمرترين ترين و بيدم امنيادآوري كر

روشي است كه در همه جاي دنيا و مخصوصاً كشورهاي بسته و مخالف 
رشد مسيحيت جواب مثبت داده است. من براي اثبات اين موضوع الزم 

 دو ،شنويمميكه در مورد بشارت از ايران  هاييشهادتاز بين دانم كه مي
  ان تعريف كنم:تنمونه را براي

كه ما او را حسن  وجود داشت در شهري فقط يك مسيحي فارسي زبان
ن . حسكردميجا نيز زندگي و در همان فروشنده بوداي . او در مغازهناميممي

ي دهد و پس از مدتميترين دوست خود حسين بشارت انفرادي ميبه صمي
به  ر حسينيابد. تغيير بزرگي كه دميحسين جذب مسيح شده و نجات 

دگي زنتغيير وجود آمد سبب شد كه پدر و مادر او كه بسيار تحت تأثير 
جديد پسرشان قرار داشتند كنجكاو بشوند و علت را جويا شوند. بشارت 

تعداد ايمانداران در اين شود و مي هاآنحسين به والدين سبب ايمان آوردن 
خود كه فاميل  ين به همسايهحسي يخانوادهرسد. شهر به چهار نفر مي

ين خانواده ا نند ورساميبود به زبان دوستانه پيغام انجيل را نيز  هاآننزديك 
آورند. تعداد ميايمان  شد،شان ميكه شامل يك زن و مرد و دختر جوان

به نامزد خود رضا شهادت اين خانواده  رسد و دخترمينفر  ٧ايمانداران به 
آورد. رضا مادر بزرگ ميايمان نيز  اودهد و مينجات و تغيير زندگيش را 

 كرد و بسيار مريض بود، پسميسالمندان زندگي خانه پيري داشت كه در 
به اين  خصوصيبه شكلي سالمندان رفته و رضا با نامزدش مژگان به مركز 

ا ب مادر بزرگ رسانند.ميپيغام خبر خوش را ، زن كه حالش بسيار بد بود
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سپارد و چند روز بعد پيش خداوند ميمسيح  ايمان قلبي خود را به عيسي
خود و  يرسد. رضا به پسر خالهمينفر  ٩رود و تعداد ايمانداران به مي

پسرخاله به دختر عموي خود و ايشان به دختر همسايه و او به صاحب 
 ود و به اين ترتيب از طريق روش دهان به دهان نرسانميكارش پيغام را 

رد جديد ف گوشچرخيده و به نجات پيغام  ،ه دستب يا به عبارت ديگر دست
در آن  شش ماهه، يدر حال حاضر و در طي يك دوره رسد.مي يديگر
-گروه(هاي بسيار كوچك و بصورت گروه دهنفر به مسيح ايمان آور ٣٦ شهر

) براي .شوندتحت عنوان مهماني دور هم جمع مي كه نفري ٥-٤هاي 
 بسيار را هاآنو خدا  آيندگرد هم مي عبادت، مشاركت و تعليم كالم خدا

م كه شناسمياي را ساختماني ولي متأسفانه كليساهاي .داده است بركت
رسيده است. ن همنفر ٣٠تعدادشان به  وليگذرد مي هاآنچند سال از عمر 

تواند جلوي كار خدا را بگيرد؟ دشمن هر دري را ببندد خدا در ميچه كسي 
  !ندكميجديد ديگري را باز 

شناسم كه شوهر مسيحي او چند ميخانم مسني را در شهر ديگري 
 وروند مياو  نزدهاي او نيز ازدواج كرده از كند و بچهميسال پيش فوت 

 ماند. قبالً در منزل اين خانم كليساي موفق و مبارك خانگيمياو تنها 
 ي. ولي دشمنان انجيل مانع ادامه جلسات خانگي شده و براشدتشكيل مي

ت من شهاد .اش نيز مشكالت مختلفي را به وجود آوردنداين خانم و خانواده
  كنم:مياين خانم را از زبان خودش براي شما تعريف 

 كه همسري مهربان و فرزندان و دوستان مسيحي خوبي داشتممن "
محروم شدم و  هاآن ياز همه .داشتيم يبسيار شيرين يهابا هم مشاركت
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ديدم و به خدا گفتم: چرا اجازه دادي ميده و دلشكسته خود را بسيار افسر
شرايط بدي براي من به وجود آيد؟ به من حكمت الهي را عطا كه چنين 

 ثمر بودن زندگي خود پيدا بكنم؟تنهايي و بيرها شدن از كن تا راهي براي 
با يكي از دوستان  زوگوش داد و مرا هدايت كرد كه هر ر خدا دعاي مرا

 و از طريق مشاركت فردي مارتباط برقرار كن مفادار و قابل اعتمادايماندار و
را در مسير شاگردسازي  هاآنهاي مختلف شاپدر خارج از خانه در كافي

 اهمين كار ربه شكلي خصوصي  تاكنم. همچنين مرا هدايت كرد خدمت 
نيز بتوانند اين حقايق را به اشخاصي  هاآندهم كه انجام نيز براي ديگران 

توانستند در خدمت ميرا كه  كسانينفر از  ٨ ميمن اسا ديگر منتقل كنند.
حضوري و  هاآنتك تكشاگردسازي افراد موفقي باشند نوشتم و با 

در ميان  هاآنخود را با  يبرنامه خصوصي ارتباط برقرار كردم و هدايت و
اعت س ٢با خوشحالي پذيرفتند و قرار شد هر روز به مدت  هاآنذاشتم. گ

 تاكنم هر كدام را خصوصي مالقات هاي مختلف و شلوغ شاپدر كافي
 اما در روز ،كردمهر روز هفته من يك نفر را مالقات مي. كسي شك نكند

نفر  ٨سان هر هفته ديدم و بدينجمعه دو نفر را در صبح و بعد از ظهر مي
هاي تمام روزهاي هفته من با اين مالقاتبدين شكل  كردم.را خدمت مي

 قاتدر مال .قرار گرفت يشد و زندگي من در مسير هدفمندپر ميخصوصي 
يد ما فهممينبراين كسي كرديم بنابا اين اشخاص با چشمان باز دعا مي

دارند كه تحت پوشش خود نفر را  ٣-٢كنيم. دوستان من هر كدام ميچه 
د در مسير شاگرنيز  هاآنند و اهايمان آورد هاآنبشارت انفرادي  يدر نتيجه

دند نيز تشويق ش هاآنكنند و مي تقويتبه شكل انفرادي  را آنان ،سازي
هم اكنون در اين شهر و  به همين روش كار را با ديگران ادامه دهند.كه 
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نفر در يكسال گذشته به تعداد فرزندان خدا اضافه  ٤٨فقط از اين طريق 
دانم و بسيار خوشحال ميد من وجود خود را بسيار مفيال حاضر در حند.اهشد

ه فهمم كمين من اال دهد.ميهستم كه زندگي من در سن پيري نيز ميوه 
 ه اعضايقبالً اگر هم !انگي ما تعطيل بشودچرا خدا اجازه داد كليساي خ

نفر بيشتر نبوديم و هميشه هم  ١٦كردند ما ميكليساي خانگي ما شركت 
حدود مم. كليساي خانگي ما ينشودر نگراني و ترس بوديم كه شناسايي 

حاظ ضمناً از ل بيشتري نداشتيم.براي دعوت افراد  هم جاي بزرگتريبود و 
 خانه جمع بشوند. از طرفدر يك  اشخاص بسيار امنيتي هم درست نبود كه

مناسب ديگري در شهر ما وجود نداشت كه گروهي ديگر نيز  يديگر خانه
ليساي كه كاينك  متوقف شده بود. جا عبادت بكنند، در نتيجه رشد مادر آن

كنند كه مسيحيت را در شهر ميطور فكر خانگي نداريم و دشمنان هم اين
ي به سه برابر قبل يعنايمانداران  ما قلع و قمع كردند، ظرف يكسال تعداد

ته رشد تر از سال گذشنفر رسيده است و البته در سال آينده بسيار بيش ٤٨
هايي هستيم كه جاهاي مختلف شهرها ل قارچمثا مسيحيان كرد. م يمخواه

شود و مانند ستارگاني هستيم كه در جاهاي مختلف آسمان ميروييده 
 تواند جلويچه كسي مي شهرمان پخش شده و در حال درخشيدن هستيم.

  "رشد ما را بگيرد؟

 خواهر ديگري ٨با  خواهر مسن رامن (ادوارد) يكسال و نيم پيش اين 
 در يك كنفرانس ازي و خادم سازي انتخاب كرده بود،سكه او براي شاگرد

افراد بسيار شاد و پيروزي بودند و از  هاآن .خارج از كشور مالقات كردم
 هاي خود با مسيح و مكاشفات كالم خدا و ثمرات خدمت خودمالقات
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ن مسخواهر براي ما تعريف كردند. آيا از شهادت اين بسياري شهادتهاي 
شود كار خدا را در يك روش كليسايي يا ميويد؟ آيا شميتشويق و بنا ن

ر تواند بگويد دميفردي  اتخانگي محدود كرد؟ آيا كسي با حفظ ارتباط
براي خدا انجام بدهيم؟ خدا را  يدهند هيچ كار مفيدميكشور ما اجازه ن

تواند خداي ما را محدود بكند. كالم او ميكس نشكر براي اينكه هيچ
كند تا قّوت خود گردش مي ا چشمان خداوند در تمام جهانزير«فرمايد: مي

 تواريخ(دوم .» وقف اوست، نمايان سازد ميرا بر كساني كه دلشان به تما

بنابراين ما نيز مانند سليمان از خداوند حكمت  .جالل بر نام او باشد )٩:١٦
هاي خودش را براي طريق ،را بخواهيم كه بدانيم در شرايط بسته در جفا

 حكمت  بهره ازاگر از شما كسي بي« به ما نشان بدهد. دمت به خود و مردمخ
همه عطا  ت كند از خدايي كه سخاوتمندانه و بدون مالمت بهدرخواس است،

  )٥: ١يعقوب » (.كند، و به وي عطا خواهد شدمي

 :اين استوعده خدا براي بخشيده شدن حكمت به ما در شرايط دشوار 
را ياراي   يك از دشمنانتانحكمتي خواهم داد كه هيچزيرا به شما كالم و «

  )١٥:٢١لوقا » (.مقاومت يا مخالفت با آن نباشد

 و به راهي كه بايد رفت ارشاد خواهم كرد تو را بصيرت خواهم آموخت«
  )٠٨:٣مزمور (» .تو را مشورت خواهم داد و در حالي كه چشمم بر توست

 

راي بهترين روش ب
د به استاد صي مجدداً ت مناسب است. سئواال يجلب كنجكاوي مردم، ارائه

ه ب جا وت بهسئواالي مسيح توجه كنيم كه بارها با اخداوند عيس هاناج
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آموخت. براي مثال به ميدم ترين حقايق الهي را به مرمهم موقع و درست،
  :نماييدتوجه ها اين نمونه 

 نتو معلم اسرائيل هستي و اي« :يقوديموسني مسيح از اعيس سئوال
  )١٠:٣يوحنا » (ابي؟يچيزها را در نمي

 يافتياگر موهبت خدا را درمي« :از زن سامري ي مسيحاعيس سئوال

 و خواستي،مي وا از خود تو خواهد،مي آب تو از كه كيست دانستيمي  و

  )١٠:٤(يوحنا » كرد.مي عطا زنده آبي تو به

خواهي آيا مي«: سال مفلوج بود ٣٨از مردي كه ي مسيح اعيس سئوال
  )٥: ٥يوحنا » (؟سالمت خود را بازيابي

پسر  آيا به«: يافت شفا ي كهاز نابيناي مادرزادي مسيح اعيس سئوال
  )٣٥: ٩يوحنا » (؟انسان ايمان داري

قيامت و حيات مَنَم. آن كه «: از مرتا خواهر ايلعازري مسيح اعيس سئوال
و هر كه زنده است و  حتي اگر بميرد، زنده خواهد شد به من ايمان آوَرَد

» ي؟كنيقين تا به ابد نخواهد مرد؛ آيا اين را باور مي به من ايمان دارد، به
را  نگفتم اگر ايمان آوري جالل خدامگر تو را « )٢٦-٢٥:١١يوحنا (

  )٤٠:١١يوحنا » (خواهي ديد؟

» كني؟ميآيا مرا محبت «: از شمعون پطرسي مسيح اعيس سئوال
  )١٥: ٢١يوحنا (
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ين يك از ا به نظر تو كدام حال«: از فقيه مذهبيي مسيح اعيس سئوال
  )٣٦: ١٠لوقا » (؟دست راهزنان افتادكه به  مردي بود يهسه تن، همساي

ار شائول، شائول، چرا مرا آز«: ا كنندهاز شائول جفي مسيح اعيس سئوال
  )٤: ٩اعمال » (؟رسانيمي

مردم، پسر انسان  يهبه گفت«: از شاگرداني مسيح اعيس سئوال
  )١٥-١٣:١٦متي » (؟گوئيدميچه ؟.... شما كيست

  ...ديگربسيار ت سئواالو 

ت خودشان سئواالبا  با دشمنان خود كه مواجههي مسيح در اعيس 
 سئوال ،اهآن سئوالبه جاي پاسخ به  ندازند،ابي در دام و تلها او رخواستند مي

 يتله دام و را در هاآنو با اين روش حكيمانه  پرسيد،مي هاآنديگري از 
 ايجاد ارتباط ت بجا و مناسب برايسئواالبرخي رح ط. انداختمي خودشان

  . انجامدمي هاآنبا و مفيد  مؤثر، به باز شدن دري جويانبا حق

   د:كنم، توجه نماييميكه خدمت شما مطرح  يتسئواالمونه هايي از به ن

 بزرگترين مشكل بشريت چيست؟ 

 رمز سعادت و خوشبختي زندگي در چيست؟ 

 هدف خدا از خلقت انسان چه بوده است؟ 

  ؟وان به آرامش و شادي حقيقي دست يافتتميچگونه 

  ؟را دريافت نمودتوان نعمت آمرزش گناهان ميچگونه 

 دوطرفه برقرار كرد؟ يتوان با خدا ارتباطميگونه چ 
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  زندگي پس از مرگ و كسب حيات جاوداني  در مورد توانميچگونه
  به اطمينان دست يافت؟

ت نامناسب يا سئواالاگر ما  .هم صادق است اين موضوع بر عكس
 بپرسيم، هاآناز مردم باشد  يحوصلهجا كه خارج از درك و ظرفيت و بي

از مسير اصلي دور  ،كنيم ترنزديك را به مقصد هاآننكه به جاي اي
  سازيم. مي

يك بار براي شركت در يك كنفرانس روحاني با گروهي از رهبران 
ز رهبران يكي ا .براي اولين بار به شهر دبي در امارات رفتيم ،كليساي ايران

ه ب در فرودگاه دبي ،كردميما كه در بشارت دادن بسيار ساده لوحانه عمل 
داشتن  بدون دانست نزديك شد وميانگليسي  ميكه ك اماراتي يك شيخ

. پس از سالم به ايشان خواست به او بشارت بدهدهيچ شناختي از وي 
ي مسيح را به عنوان امسيحي شدم و عيس ومن مسلمان بودم "گفت: 

با  ،ودسني و متعصب ب يشيخ دبي كه مسلمان "خداوند زندگيم پذيرفتم.
ن جمله كه يك مسلمان مسيحي شده و عيسي را هم خداوند اي شنيدن

يد دانميآيا شما "داند بسيار ناراحت شد. اين برادر در ادامه گفت: ميخود 
ن كسي با ديدفرياد اعتراض اين شيخ مسلمان " اي مسيح خداست؟كه عيس

داند بلند شد و با ميگويد و عيسي را خدا ميدر كشور خودش كفر كه 
ه و باي هتو كافر و مرتد شد": اين برادر را گرفت و گفتخشونت دست 

ند مرا نيز مان و بگويي چنين كفرايندهي كه در كشور من ميخودت اجازه 
دست تو به پليس شكايت كه من از " :در ادامه گفت "خودت كافر بسازي؟

در اين ضمن برخي از رهبران ديگر پا  "م.ربميكنم و تو را به دادگاه مي
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رام مان آاني كردند و از آن شيخ اماراتي معذرت خواستند. شيخ مسلدر مي
 ست،اعيسي كه پيغمبر  گوئيدمييا شما هم آ"پرسيد: ميو دائم  دشنمي

اين شيخ نحوي به دانست به مييكي از رهبران كه عربي  "خداست؟
نده به اصطالح بشارت دهعصباني و برافروخته فهماند كه گويا اين شخص 

 "لطفاً شما او را ببخشيد! ،گويدميكه چه  دارد و نفهميده نيروامشكل 
گويد؟ ب چنين كفرايناين ديوانه را چرا به كشور من آورديد تا "شيخ گفت: 

صيبت م به اين ترتيب از يك "او را به تيمارستان ببريد تا درمان بشود.
ا ر وقتي اين برادرعجيب اينكه  ينكتهولي  .بزرگ جان سالم بدر برديم

يك مسلمان معتقد در  ازنصيحت كرديم كه اين روش غلطي است كه 
او در جواب  ت سخت بپرسي،سئواالاي بدون هيچ مقدمه خارج از وطن خود

حقيقت را بايد با صداي رسا اعالم كرد و هر زباني بايد بگويد " ما گفت:
ا اشخاص ابتدسعي كرديم به او بفهمانيم كه بايد  "كه عيسي خداوند است.

ماده كرد آ ،تناسب دارد شانبا ميزان دركخودشان كه هاي خاص روش را با
 شدنآماده  يرا كه نتيجهعميقي الهياتي  اتموضوعو سپس چنين 

  شان روشن ساخت.براي ،ستهاآن

ي روحان بسيار كه خواهري، نازي همسرم يكي از دوستان نزديك من و
داستان دادن،  بشارت امر دار خودش درخنده ياز تجربه ،است محترمو 

ت ما سئواال: اگر رساند كهمياين پيام را كوتاهي تعريف كرد كه به ما 
مردم  ،و مناسب نباشدمنطبق  هاناانسو با شرايط ذهني و زندگي  مناسب

فاوت بسيار ت مد نظر ماست،كنند كه با آنچه ميبرداشت ديگري از موضوع 
ايران دانشجو بودم پدر يكي از كه در زماني گفتند ميخواهد داشت. ايشان 
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 يربه. من تجد. اين دختر بسيار افسرده و غمگين بوكردفوت ام همكالسي
هترين ن ب. پيش خود فكر كردم االرا نداشتم يافرادچنين بشارت دادن به 

ا ب بشارت دهم. ،به اين دوست خود در اين شرايط خاص تا فرصت است
ر صحبت س ختر جوان براي اولين بارگونه با اين دبسيار فكركردم كه چخود 

د چه يبا تو دارم، پرس ميپس وقتي كه به ايشان گفتم كار مه .را باز كنم
من بگويي؟ از اين دختر مجرد تنها به آن را خواهي ميداري كه  ميكار مه
مردي را "كردم: سئوالكه نامزد و يا دوست پسري هم نداشت جوان 

) كه تو را خيلي دوست دارد، .ح بودعيسي مسي(در ذهن خودم  شناسممي
او  !كرديميقدر گريه ناين ،دانستي او چقدر تو را دوست داردمياگر تو 

 و دارد،كه نسبت به تميبا عشق عظيتواند جاي خالي پدر تو را پر كند و مي
اين دختر جوان اشكهايش را پاك كرد و آرام  "خأل زندگي تو را بپوشاند.

 ببينم اين مرد خوش تيپ هم هست؟"از من پرسيد: شد و سپس با اشتياق 
گفت من كه در بشارت دادن بسيار مياين خواهر " پسند من هست؟ باب

 از خودم هم نااميد شدم و سپس ام گرفته بود،ودم ضمن اينكه خندهناشي ب
بخودم گفتم بشارت دادن با شخصيت من سازگار نيست! البته بعداً اين 

دا ولي در ابت .ي مسيح بوده استاوستش عيسد دختر جوان فهميد منظور
ي اتفكر به عيسآمادگي  ،فكر كرده بود قيافه چون در مورد پسري خوش

  مسيح را نداشت. 

و چنين اشتباهات عمدي به هنگام بشارت دادن مرتكب ما  يهمه
به دست  هاناتا اينكه تجربيات بيشتري را براي صيد ج شويممي غيرعمدي

ا : كار من نيست، يگوئيدتباهات خود نااميد نشويد و نآوريم. پس از اش
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كنم و غيره... بشارت دادن يك فرمان است كه به همه ميتوانم، خراب مين
د هاي جديتوانيم با تربيت دادن خود و يادگيري روشمي ما داده شده پس

  ن موفقي براي جالل نام مسيح باشيم. اتعاليم و تجربيات ديگران، شاهداز 

براي درك  ،جو و عالقمندمردم حق انفرادي،بشارت دادن هنگام گاهي 
جواب دن شنيانتظار در پرسند و مي يت صحيحسئواالبيشتر حقيقت از ما 

كنند جزو مي سئوالكه از ما كساني ي. همههستنداز طرف ما  يصحيح
ا و كوبيدن م كردن، سئوالرض نيستند كه قصدشان از افراد مخالف و مغ

ت ئواالسگروهي ديگر هستند كه اگر براي . ن با حقيقت باشدمخالفت كرد
اما گروهي  ،آورندميايمان ن ،هم بدهيم يهاي منطقي و درستجواب هاآن

ايمان  ،پاسخ بدهيم هاآنت سئواالو مشتاقي دارند كه اگر ما به  نيز قلب باز
  .خواهند آورد

سال  ٤ط به اي را با شما در ميان بگذارم كه مربوخواهم تجربهمي 
 ود. باشپيش است و مربوط به زمان خدمتم در كليساي ايرانيان لندن مي

ر د ولي ،طوالني باشد ميروايت اين تجربه ممكن است كوجود اينكه 
بيان آن را  و كنيمميآن صحبت  يدرباره كه است ارتباط با موضوعي

ظير نمال بيبيان اعو  در بشارت ،از آن تاريخ به بعد زيرا دانمضروري مي
 هر ام شروع شد.جديدي در زندگي ي، مرحلهي مسيح در بين مردماعيس

بوده  آموزنده هاآنجايي كه اين داستان را تعريف كردم به من گفتند براي 
  ...است. داستان به اين قرار است
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تلفني با من تماس م همسر ،سال پيش در حين رانندگي در لندن ٤ 
است گروهي از نوجوانان منزل ما بيايند و مايل امروز قرار " :گرفت و گفت

پس با خودت تعدادي ساندويچ ايراني  .هستند كه ساندويچ ايراني بخورند
نفر مرد بلند قد و  ٤ديدم  ،روشي شدمزه ساندويج فامغ. من وقتي وارد خرب

ارد وقتي مرا ديدند گفتند آقاي ادو هستند.شناختند در مغازه ميرشيد كه مرا 
ا تنهايي شمخواهيم ميكه شما را تنها گير آورديم. ما مدتهاست خوب شد 

ما را شيكي دو بار هم كليسا آمديم و مردم  شويم!ميرا ببينيم ولي موفق ن
ن صحبت كنيم. االخصوصي نتوانستيم با شما ما و احاطه كرده بودند 

 يممه سئوالا م خواست خدا اين بوده كه امروز شما را اينجا ببينيم چون
 مسرمه گفتم هاآنمن به  .شنويماز شما داريم و مايليم كه جواب را از شما ب

 هاآن .اين خواسته را اجابت كنم و من بايدكه ساندويچ بگيرم  اندخواسته
خواهش و التماس كردند كه لطفاً اگر نيم ساعت هم شده به خانم زنگ 

ا وقت شيد كه مبخميگفتند:  هاآن، ضمناً بزنيد كه با تأخير خواهيد رفت
 سئوال اين ايم. ما از چند نفر از اعضاي كليساي شماشخصي شما را گرفته

ما را نه تنها قانع نكرده بلكه مشكل ما را  هاآنهاي را پرسيديم و جواب
ست و تان چيسئوالپرسيدم  هاآنكنجكاو شدم و از است. من  كردهبيشتر 

 در هاآنايد؟ ه قانع نشدهاند كهايي دادهاعضاي كليسا به شما چه جواب
كه  كساني يما فقط مختص ما نيست بلكه همه سئوالپاسخ گفتند: 

ها راه مسيح تن گوئيدميرا دارند كه: چرا  سئوالاين  ،هم نيستندمسيحي 
به  راه رسيدنا تنهي مسيح را است؟ چرا شما فقط عيسهانارستگاري انس

ير ب شما توهين بزرگي به سادانيد كه با گفتن اين مطلميدانيد؟ ميخدا 
از  كنيد فقط شما گروهيمينماييد، آيا شما فكر ميمذاهب و مكاتب ديگر 
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 همه ملعون و بقيه رويد وميمسيحيان مقبول خدا هستيد و به بهشت 
ه اي رسيدن بهگفتيد: مسيح هم يكي از راهميهستند؟ شما اگر  ميجهن

دانيد، ما ميمسيح را تنها راه تي ولي وق ،شتيمداخداست ما با شما مشكلي ن
ز ا دانيم كه غير از خودتان بقيه را قبول نداريد!ميشما را افراد مغروري 

- پرسيدم براي من جالب است كه بدانم اعضاي كليساي من چه پاسخ هاآن

  اند؟هايي به شما داده

نفر پرسيديم كه شما چرا مسيحي شديد و در جواب گفتند: از يك 
يني ناآرام و غمگ ؟ پاسخ داد: من قبالً شخص بسيارنتخاب كرديدرا ا يعيس

ي مسيح كه ايمان آوردم به من آرامش و شادي قلبي را عطا ابودم. به عيس
در مكاتب ديگر هم  دهد؟ميفتيم: مگر فقط مسيح آرامش كرد. به او گ

 هايروش آورند. مردم از طريق،ميمردم ارضاي دروني را به دست 
يي هم هانآگيرند، حتي ميآرامش (مديتيشن)  يا تمركز افكار روانشناسي و

-كه به مذهب و خدا معتقد نيستند از طريق استفاده از مواد مخدر و مشروب

هاي شبانه به نوعي راضي و خوشحال هستند. چرا شما خواري و پارتي
از يك نفر ديگر پرسيديم، چرا شما  ؟دهدميفقط مسيح آرامش  گوئيدمي
سيح شديد؟ او گفت: ما زن و شوهر با هم مثل كارد و پنير بوديم م يپيرو

ما مانند جهنم بود و كارمان  يخانه با هم جنگ و دعوا داشتيم وهميشه 
 ما با هم صلح ،ايمان به مسيح يولي در نتيجه به مرز طالق رسيده بود

ما تبديل به  يبريم و خانوادهميكرديم و در عشق و محبت با هم بسر 
يح يي كه به مسهاآن: مگر فقط اين بود هاآنبه  ماشت شده است. پاسخ به

دو نفر از ما متأهل هستيم و مسيحي  ؟خوشبختي هستندزوج ايمان آوردند 
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ي شق زندگبسيار سعادتمندي هستيم و با ع زوجهايهم نيستيم ولي 
از طرف ديگر آقاي ادوارد در كليساي شما و جامعه مسيحي نيز  .كنيممي
نهايي ند پس مسيح به تاهشناسيم كه از يكديگر طالق گرفتميي را يهازوج

او هم يكي  . پسها نيستخوشبختي و عشق در خانوادهي تضمين كننده
  هاست نه تنها طريق!از طريق

از نفر سوم پرسيديم شما چرا مسيحي شديد؟ گفت من قبالً معتاد بودم 
نتوانست مرا نجات بدهد و فقط هيچ قدرتي  .و حال و روز بسيار بدي داشتم

ي مسيح بود كه به داد من رسيد و سبب آزادي من از اعتياد و مواد اعيس
مسيح را براي رهايي از اعتياد  كه ما قدرت اين استمخدر شد. جواب ما 

گر از هاي ديشناسيم كه از طريقميكنيم ولي ما هم بسياري را مينكار نا
قوت اراده و تصميم  باها ندان و خوانندهيافتند. برخي هنرماعتياد رهايي 

راسخ و يا اعتقادات مذهبي خودشان بر غول مواد مخدر غالب شدند. 
و ديگر  "اِي -اِي"يا  "اِي -ان"يي هستند مانند سازمان هاناسازم
ن براي رهايي هاي مخصوص خودشاهم از طريق روش هاآنكه  هاناسازم

ند ارا كمك كرده هاآنمشروبات الكلي مواد مخدر و يا بسياري از معتادان 
  اند!نيز مسيحي نشده هاآن يهمه هم و الزاماً

از نفر چهارم پرسيديم: چه باعث شد كه شما بين اين همه مكاتب 
روي مسيح شديد؟ ايشان در جواب گفت: من بسيار مريض احوال دنباله

ح ي مسياشد. به عيسميبودم و از طريق هيچ دكتر و درماني حالم خوب ن
هاي مرا شفا داد و به همين كه ايمان آوردم او معجزه كرد و همه بيماري

ي مسيح اقدرت شفابخش عيس بله! ايندليل من پيرو او شدم. به او گفتيم: 
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شناسيم كه به مقدسات و ميولي ما هم در مذاهب خود افرادي را  است،
ا ر هاآند و خدا ا ايمان واقعي متوسل شدنهاي خود با قلبي خالص و بامام

 مسيحيان يما در كليساي شما و جامعه ،ادوارد شفا داده است. ضمناً آقاي
ها و روزهزيادي شده  يدعا هاآنشناسيم كه براي شفاي ميافرادي را 

شفا نيافتند و با بيماري خود از اين جهان رفتند، پس  هاآنولي اند، گرفته
  دهد!يماً مسيح نيز هميشه شفا ناوالً مسيح تنها شفادهنده نيست و ثاني

رد: ك براي ما تعريفگونه پنجمين نفر علت مسيحي شدن خود را اين
بسيار بد بود و هيچ بركتي در اين زمينه در زندگي مان ما وضع كاري و مالي

 هفتمان ،ي داشتيم و به اصطالحما وجود نداشت و قرض و بدهكاري زياد
هاي آسمان به روي ما پنجرهو  رديمبه مسيح ايمان آو .هشتمان بود گرو

گشوده شد و بركات الهي بر زندگي ما سرازير شد و اوضاع كاري و مالي ما 
! اين دوستان است سروسامان گرفته و نيازهاي ما را خداوند برآورده كرده

آميزي نيز كردند گفتند: آقاي ادوارد انصافاً مقايسه طعنه ياينكه خندهضمن 
ل كه مسيحي نيستند و حتي خدا را قبوو كاري كسانيكنيد كه وضع مالي 
ياري دانند. ما بسمييي كه خود را ايماندار مسيحي هاآنندارند بهتر است يا 

شناسيم كه وضعيت مالي و كاري موفقي مياز اعضاي كليساي شما را 
كنند، ضمناً بسياري از افراد غيرايماندار را ميندارند يا به سختي زندگي 

به اصطالح توپ است و هيچ مشكلي در  هاآنيم كه وضع مالي شناسمي
توان گفت مسيح فقط تنها كسي است كه مياين قسمت ندارند. پس ن

  دهد. ميبركت مالي 
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ششمين نفر هم دليل مسيحي شدن خود را مالقات مسيح در خواب 
عنوان كرد كه او را به سوي خود دعوت كرده بود. پاسخ ما هم به اين برادر 

زيز اين بود كه شما خواب حضرت مسيح را ديديد كه شما را طلبيد تا ع
يا  و ديگر ينفر ديگر هم خواب حضرتيك پيرو او بشويد و ممكن است

را ببيند كه او را به سمت خود دعوت كرده است، مگر فقط پيامبر ديگري 
  آيد؟ميمردم  بمسيح در خوا

كسي  يكردند دربارهمييان ب ترمورد آخر را كه اين آقايان با خنده بلند
ه پناهندگي او مورد قبول واقع نشد بود وشده بود كه در انگلستان پناهنده 

 مهاجرت پس از جواب رد دادگاه حكم ترك خاك را به او داده اداره بود و
 ،درست قبل از اينكه مرا از خاك انگليس بيرون كنندگفت مياين فرد  .بود

اي رخ داد و به من اقامت داد و معجزه يح به دعاهاي من گوشي مساعيس
يح ي مسادر خاك انگليس را دادند و همين معجزه سبب شد كه پيرو عيس

گفتيم: آقاي عزيز اين همه آدم در اين مملكت او بشوم. ما هم در پاسخ 
مت ند جواب اقااههاي زيادي كه گفتبدون داشتن پرونده مسيحيت با دروغ

ي اط عيسفقمگر . استي براي مسيحي شدن گيرند. اين چه دليل ضعيفمي
  دهد؟ميجواب براي اقامت  مسيح

هاي اسخاينها پ سپس با قيافه حق به جانب به من نگاه كرده و گفتند:
يد ئگويم ما كه سئوالن پاسخ شما به اعضاي كليساي شما به ما بودند، اال

  چيست؟، استعيسي تنها راه 
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در دعا بودم كه  آقايان هاي اينصحبتضمن شنيدن من تمام مدت 
 هاآنبه  .به من عطا كندخدا براي پاسخ به اين دوستان حكمت الزم را 

خواهم مياعضاي كليساي خود معذرت  يمن از طرف همه غگفتم: اوالً
- اخهگفتند ش هاآنآنچه كه  .يادي را به شما ندادندكه جوابهاي اصلي و بن

هاي اصلي اعمال به ريشه هاآنولي  ي مسيح استاهايي از بركات عيس
خواهم ميبنده  دوماً؛. اندهي مسيح اشاره نكرداعظيم و منحصر به فرد عيس

 هانآي مسيح قادر به انجام احداقل پنج كار بزرگي كه فقط عيس يدرباره
 .صحبت كنمدهد ميانجام كار را  ادعا كرده كه اين پنجاو و فقط  است
ا رنه قدرت انجام اين پنج كار  ي مسيحابه غير از عيس يكس ديگرهيچ

را كرده و نه حتي وعده آن را داده است. اين دوستان  ادعاي آندارد و نه 
 هاآن تواندبا تعجب از من پرسيدند: چه اعمالي هستند كه فقط مسيح مي

  نيستند؟ هاآنرا انجام بدهد و ديگر انبيا قادر به انجام 

كرد ميا ن رادعاي انجام آن كاري كه فقط مسيح در پاسخ گفتم: اولي
ه اينكار را بدر زندگي افراد مختلف  عمالً او  بخشش گناهان انسان بوده و

يي كه هاناتوانست به انسمياو با قاطعيت و اطمينان كامل  انجام رسانيد.
ر و ما د "...اي فرزند گناهانت آمرزيده شد"روح توبه كار داشتند بگويد: 

نويم شميم و نخوانيمين وقتهيچا فرستاده پيامبراني كه خد يميان همه
بدهد، تنها  هانامرزش گناهان را به انسآ يوعده هاآنكه حتي يك نفر از 

گناه بود و هيچ وقت مرتكب گناهي نشد كه از ي مسيح قدوس و بياعيس
آن توبه بكند و ضمناً تنها او بود كه براي آمرزش گناهان بشريت بر صليب 

در نتيجه او مانند  .سازدميخدا ما را از هر گناه پاك  رِخون پس .كفاره شد
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خدا اختيار آمرزش گناهان انسان را دارد و سپس از اين دوستان پرسيدم: 
آيا شما اطمينان به آمرزش گناهان خود داريد؟ در جواب گفتند: دومين 

تواند انجام بدهد چيست؟ متوجه شدم تير اول من بركتي كه فقط مسيح مي
  نخورده بلكه به هدف زدم.  به سنگ

تواند انجام بدهد، سكونت گفتم: دومين كاري كه فقط مسيح مي
در قلبهاي ماست. وقتي كه ما عيسي مسيح را به عنوان نجات  القدسروح

-در قلب القدسروح يپذيريم او به وسيلهميدهنده و خداوند زندگي خود 

ه شود و بميور خدا شود و قلب ما تبديل به مسكن حضميهاي ما ساكن 
 شود و با ما ارتباطروح خودش در وجود ما ساكن مي يعبارتي خدا به وسيله

دانيد كه معبد خداييد و روح خدا آيا نمي«كند. ميدوطرفه برقرار  و قلبي

از اين آقايان پرسيدم: دوستان  )١٦: ٣اول قرنتيان » (در شما ساكن است؟
گفت: آقاي  هاآنن است؟ يكي از هاي شما ساكدر قلب القدسروحآيا 

ي گناهكار با روح پاك خدا چه نسبتي داريم؟ مگر ما جزو هاناادوارد ما انس
  بيايد و در ما ساكن شود؟  القدسروحو پيامبران هستيم كه  نمعصومي

را  نانجام آو وعده و اما سومين كار اختصاصي كه فقط مسيح توانايي 
پدر و فرزندي بين ما و خداست. در مسيح  يايجاد برقراري رابطهداده است، 

ن از اين حق دو امكان برخوردار شهستيم  ما داراي مقام فرزندخواندگي
ي كسان يهبه هماما « .آوريم كه خدا پدر آسماني ما بشودخاص را بدست مي

 كه فرزندان خدا شوند را پذيرفتند، اين حق را داد (عيسي مسيح) كه او

تنها كسي كه به  )١٢: ١يوحنا » (نام او ايمان آورْديعني به هر كس كه به 
 يو به واسطه ي مسيح بوده استاما ياد داد خدا را پدر خطاب كنيم عيس
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ود. ما شميي انهانزديك، صميمانه و دوستبسيار  يرابطه ما با خدا رابطه او
ما  يكند و در نتيجه رابطهميكنيم كه خدا در حق ما پدري مييقين پيدا 

خالق و مخلوق يا رئيس و مرئوس نيست،  يمحدود به رابطه تنها او ديگر با
يا . سپس از اين دوستان پرسيدم: آاستحقيقي پدر و فرزندي  يبلكه رابطه

نه خدا "است؟ در جواب گفتند:  گشتهايد و خدا پدر شما شما فرزند خدا شده
  "فريدگار است.آپدر ما نيست، خدا اهللا و 

عجزه مسيح از آن نام برده مكه به عنوان بزرگترين عمل چهارم مسيح 
ي پس اگر كس«گويد: ميتولد تازه است. انجيل واضحاً  يشده است، معجزه

 همه چيز تازه هاندر مسيح باشد خلقت تازه است. چيزهاي كهنه درگذشت، 

در حقيقت پذيرفتن مسيح به عنوان  )١٧: ٥(دوم قرنتيان » شده است.
ما با  .نيست، بلكه دريافت حيات و زندگي جديد استپذيرفتن دين جديد 

ن دانستن قواني .اي از احكام شرعيشخص در ارتباط هستيم نه با مجموعه
چنانچه تمام قوانين دهد. ميو احكام مذهبي انسان را از گناهانش نجات ن

و احكام مذهبي را در گوش كسي كه از لحاظ روحاني مرده است بخوانيد 
اول با ورود خودش در قلب  يلهه. مسيح در وشودو نميمنجر به حيات ا

كند و سپس قوانين خودش را در قلب ميبه ما حيات جديد الهي را عطا  ،ما
ام من آمده«كند. ميرا عطا  داكند و به ما قدرت اجرايي احكام خميما حكّ 

 يخدا به همه يوعده »تا شما حيات بيابيد و آنرا زيادتر حاصل كنيد
ازه به و دلي ت« كه اين استكنند ميدريافت  راكه معجزه تولد تازه يكسان

 را سنگي دل و نهاد خواهم  شما خواهم بخشيد و روحي تازه در اندرونتان

: ٣٦حزقيال.» (خواهم داد  شما به گوشتين دلي آورده، در به شما پيكر از
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 ،دكننميتولد تازه را دريافت  يكه معجزهبه همين دليل كساني )٢٦
ما «. گونه شهادت بدهندخود اين يتوانند با اطمينان درباره تجربهمي

سپس از  )١٤:٣ اول يوحنا.» (ايمزندگي منتقل شده  دانيم كه از مرگ بهمي
آيا معجزه تولد تازه با اين مفاهيم كه كالم خدا "اين دوستان عزيز پرسيدم: 

به اين  هاآنسخ پا "دهد در زندگي دروني شما رخ داده است؟ميتوضيح 
را داده  آن يو وعده تواندمينيز منفي بود. حقيقتاً تنها كسي كه  سئوال

   ي مسيح خداوند است.اانسان را از درون تغيير دهد عيس است كه

  اين استبلكه اقتضاي طبيعتش      نيش عقرب نه از ره كين است

ن وكه طبيعت عقرب عوض نشود، نيش زدنش را، با هيچ قانتا زماني
 يولي اگر با يك عمل جراحي و با تزريق آمپول .مذهبي ترك نخواهد كرد

او  ،توانستيم طبيعت عقرب را به طبيعت بره و يا كبوتر تغيير بدهيممي
ولي ديگر نيش نخواهد زد،  خواهد بود،خودش ضمن اينكه به ظاهر عقرب 

  .چون طبيعت جديدي را به دست آورده است. اين است مفهوم تولد تازه

- آيد دادن هديهمياما پنجمين عمل بزرگ مسيح كه فقط از عهده او بر

ي مسيح در انجيل واضحاً فرموده ااطمينان به حيات جاوداني است. عيس ي
ند نه كميبه او تسليم  راآورد و زندگي خود مياست كسي كه به او ايمان 

 !آمين«. بلكه قطعاً حيات جاوداني را دارد، اينكه شايد و يا ممكن است
هر كه ايمان دارد، از حيات جاويدان برخوردار گويم ميبه شما  !آمين

مربوط به آينده اي خرمن و يا نسيهسرِ ياين وعده )٤٧:٦يوحنا .» (است
شود كه داراي حيات مينيست، بلكه از همين جهان شخص مطمئن 
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ه كدارد  اطميناني كه واقعاً ايماندار به مسيح است، شخص .استجاوداني 
در حضور خدا و چنانچه چشمانش در اين جهان براي هميشه بسته شود، 

 كه مسيحو يقين دارد زماني در ملكوت آسمان چشمانش را باز خواهد كرد
خدا رها شده و در حضور  يداوري عادالنه ،برگردد از غضب و محكوميت

، دپس اكنون براي آنان كه در مسيحْ عيسي هستن« ابدي خدا بسر خواهد برد.

  )١:٨روميان» (نيست. ديگر هيچ محكوميتي

ه آيا ام كافراد مذهبي پرسيده : من از بسياري ازبه اين دوستان گفتم
شما مطمئن هستيد پس از مرگ به بهشت خواهيد رفت؟ در پاسخ اين 

داند! يا در روز قيامت معلوم خواهد شد! ميها را شنيدم كه: خدا فقط جواب
   !دانيم چه پيش خواهد آمدمين -معلوم نيست - انشاهللا -شايد -اميدواريم

يقين و اطمينان به  ،وعده ،مسيح انجيلِخارج از  ي ديگريدر هيچ جا
نجات و حيات جاوداني وجود ندارد. اين اطمينان با تكبر و غرور فرق دارد. 
 در مسيح ما نه با لياقت و شايستگي خود بلكه محض فيض خدا پذيرفته

به فرودگاه  ويم. آيا ممكن است شماشميات جاودان شويم و وارث حيمي
جا بپرسيد كه مقصد شما كجاست؟ و يا پروازتان به نبرويد و از مسافرين آ

رويم و يا باالخره ميدانيم كجا ميرود؟ و در جواب بشنويد: ما نميكجا 
 مسافري را پيدا خواهيد آيا شما چنين اين هواپيما ما را به جايي خواهد برد.

و  و مقصد و زمان پرواز پرواز يهشمار ،هاپرواز يبراي مسافران همه رد؟ك
ي براممكن است شما ندانيد كه مشخص هستند. چگونه مبادي خروجي 

اضح مسيح بسيار و دقت كنيد انجيلِ اين سفر ابدي به كجا خواهيد رفت؟ 
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-دريافت حيات جاوداني با ايمانداران مسيحي سخن مي يو روشن درباره

اينها را به شما نوشتم كه به نام پسر خدا ايمان داريد، تا بدانيد كه « د:گوي

  )١٣:٥اول يوحنا.» (برخورداريد جاويدان حيات  از

ات تيد كه حيسپس از اين دوستان مجدداً پرسيدم: آيا شما مطمئن هس
پس از مرگ به بهشت خواهيد  ايد؟ مطمئن هستيد كهابدي را دريافت كرده

م. يما چنين اطميناني ندار !نه :ن را تكان دادند و گفتندسرشا هاآنرفت؟ 
به علت اينكه از  هاآن يچهره حالت اين دوستان خوب غمگين و يچهره

به  د وش بسيار شكسته ،خبر و محروم بودنداين بركات بي نظير مسيح بي
 يهمك شما براي دريافت اين پنج هديبه ك ما ؛قاي ادواردآ":من گفتند

تد كه از من خواس "رها نكنيد. راما  استثنائي احتياج داريم. لطفاً نظير وبي
وقت مالقات داشته باشم. سپس به  هاآنانجيل ببرم و گاهي با  هاآنبراي 

اي هبه اعضاي كليساي خود تعليم دهيد كه در بشارت لطفاً "من گفتند: 
اي اصلي عبور كنند و به ج يخود به جاي رفتن به جاده خاكي از جاده

ام اصلي مسيحيت غريشه و پي رب ،ايها و مطالب حاشيهتوسل به شاخه
نيست  جاي تعجب ".نشوند كسيتأكيد نمايند و باعث سرگرداني و گمراهي 

و  تعميد آب گرفتند، اين عزيزان با آگاهي و شناختاز  نفر ماه بعد دو ٦كه 
كنيم مي ا شكرتعميد گرفتند. ما خدا رنيز  پس از چند ماه ديگر دو نفر ديگر

دهنده تكه در وجود نجامياغترين پينظيرترين، بزرگترين و جاودانهبراي بي
كس جز او در هيچ« ي مسيح تجلي يافته است.اعيسمان و خداوند عزيز

 نجات بدان تا نشده داده آدميان به ديگرمينا آسمان زير  نجات نيست، زيرا
  )١٢:٤اعمال رسوالن .» (يابيم
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 به آزادانه و يافت، خواهد نجات شود داخل  هر كه از راه من من در هستم؛ «

يوحنا .» (يافت خواهد چراگاه و رفت  خواهد بيرون و آمد خواهد درون

 رپد نزد من، يهواسط  كس جز بهمن راه و راستي و حيات هستم؛ هيچ) «٩:١٠
  )٤٦:١يوحنا .» (آيدنمي

 

  

 داده، توضيح را آن و خواندندمي خدا، تورات  آنان از كتاب، يعني از«

.» دريابند شد،مي قرائت كه را آنچه مردم  تا كردندمي بيان را مفهومش
  )٨: ٨ نحميا(

ه بايد به زباني ساده توجيه كنيم ك اترين مطالب الهياتي رتي عميقح
ان مقدس و زببه تعاليم كتابيي كه هاآنسواد يا كم سواد و يا افراد بي

پس  .خواهيم بگوييمميالهيات مسيحي آشنايي ندارند بفهمند كه ما چه 
  يم.اجتناب كن ،كه غير قابل درك استاي بيان اصطالحات روحاني ازبايد 

به او  ياعضاي خانواده يروز يكشنبه به كليسا رفته بود و بقيهايمانداري 
كليسا  و ازا وقتي .ن روز نتوانسته بودند به كليسا بروندعلت داشتن مهمان آ

خواست كه در بركت موعظه برگشت، مادر خانواده با اشتياق از پسرش 
 من خيلي خوب به موعظه گوش دادم،"گفت:  شپسر را سهيم كند. هاآن

 نكرد كه مميعميق و پيچيده و ثقيل صحبت  راستش واعظ آنقدرولي 
  "به شما انتقال بدهم.آن را بخواهم  شوم تا متوجه مطلبينتوانستم 
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نتوانست در روز جلسه به علت تصادف و ترافيك شديد  شخص ديگري
خر موعظه به جلسه رسيد. از شخص و در آ شودبه موقع در جلسه حاضر 
واعظ در مورد چه موضوعي ": او بود پرسيد ميكناري او كه دوست صمي

واعظ دقيقه گذشته ولي  ٤٥ حدود": او پاسخ داد دوست "كند؟ميموعظه 
  "چيست؟او  يهنوز روشن نكرده كه موضوع موعظه

قدر نو آ ندارندته سرو يي باشد كههاهاي ما هم مانند موعظهاگر بشارت
ام غيپاگر  يا ،خواهيم بگوييمميگنگ و مبهم باشد كه مخاطب ما نداند چه 

- قيتبه نتايج موف شاخه بپريم،آن ما منسجم نباشد بلكه از اين شاخه به 

، هاثالما بايد از م ،ام بشارتيغتر شدن پيبراي روشن .نخواهيم رسيد يآميز
نوندگان ش يهايي استفاده بكنيم كه با دانش و با تجربهتشابهات و نمونه

ي مسيح گفته شده است: امطابقت داشته باشد. در مورد خداوند ما عيس
كالم  ندتوانستند درك كنتا آنجا كه ميگونه، عيسي با مََثلهاي بسيار از اين«

 گفت؛ امّانمي هاآناو جز با مَثَل چيزي به  كردرا برايشان بيان مي

 هاآنكه با شاگردان خود در خلوت بود، همه چيز را براي ميهنگا

  )٣٤-٣٣:٤(مرقس » داد.مي شرح

از  شود يكيمياست، گفته  كه واعظ معروفي ؛ل. موديا.يدر مورد د
هاي زيادي در دفتر هايش اين بود كه او پاكتوفقيت او در موعظهعلل م

مانند محبت،  ميمه اتكار خود داشت كه هر كدام مربوط به موضوع
ود. او ديگر ب عناوينقدوسيت، ايمان، توبه، صليب، فيض، نجات، گناه و 

المثل، شعر، شهادت، داستان، مثال، مانند ضرب ييمطلب خوب و زيبا گاههر
رد و كميشنيد فوراً يادداشت ميخواند يا ميول معروف از بزرگان را نقل ق
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وقتي براي مثال انداخت. ميموضوع آن ن كاغذ را در پاكت مربوط به آ
پاكت محبت را روي ميزش خالي  ،محبت موعظه كند يخواست دربارهمي
 كرد.مياش استفاده كرد و چند مطلب آن را گلچين كرده و در موعظهمي
 ؤثر بود.او قوي، جذاب، آموزنده، تازه و م ينتيجه هميشه مطالب موعظه در

يك موضوع خوب،  يدربارهرا احترام كرده و  هاآندانستند كه او ميمردم 
شده از دهان مودي را با دل بيان و با اشتياق كالم  هماده كردمطالب غني آ

رين ين و مبشكنم از اينكه برخي واعظميپذيرفتند. من تعجب ميو جان 
كنند ميدر تمام طول صحبت خود از هيچ مثال و نمونه و شهادتي استفاده ن

 درصورت گوشدهند و يا مييا خوب گوش ن شنوندگانو در نتيجه اغلب 
شود و يا با خستگي و كالفگي موضوع را دنبال ميپرت  شانحواسدادن، 

  شود. مين هاآنب يكنند و بركتي نصمي

انند ها مرود. مثلميجذابيت پيغام از بين  ،نه و شهادتبدون مثال و نمو
وع را و موض تابانندبر موضوع مي خانه هستند كه نور بيشتري يهاپنجره
د. بيان شهادت زندگي خود و ندارميرحال نگاه سو مردم را  كردهبازتر 

يبا، مفيد ز شكلي ديگر به يهاي برجستهتجربيات شخصي و ديگر شهادت
براي شنيدن را  هاآنكرده و  را عالقمند و كنجكاومخاطبان ، و مختصر

زندگي . ذكر معجزات و اعمال عظيم خدا در سازدآماده ميپيغام انجيل 
دگي تأثيرات مثبتي در زن ،تعريف شودديگران اگر به شكلي زيبا و جذاب 

 ،زندگي و نجات خود در موردگذارد. در موقع شهادت دادن ميمخاطبين ما 
بيان كنيد كه قبل از توبه و ايمان آوردن خود چگونه شخصي بوديد. ابتدا 

ولي  صالح نيست هاآننيازي نيست وارد جزئيات مطالبي شويد كه بيان 
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و  وئيدگآن ب هاي آلوده به گناه و نتايجتوانيد بسيار صميمانه از اسارتمي
- دنسپس شرح دهيد كه چگونه ايمان آورديد و چه موانعي براي ايمان آور

تان داشتيد و در آخر اعالم كنيد كه نتايج تسليم و ايمان آوردن شما به 
  ؟چيستتان مسيح چه بوده است و هدف زندگي فعلي

قبالً به  كه من گوئيدقبلي خود نكنيد، ن باورهايبراي اينكه اهانت به 
مسيح  مذهبرا تغيير دادم و پيرو  مذهبمن معتقد بودم و اال مذهباين 

راي مثال به بنه تغيير دين! ت تأكيد بر تغيير زندگي نماييد، شدم! در بشار
  اين عبارات در هنگام شهادت توجه كنيد:

 يح مرا از گناهانم رهانيد. سم يمن گنهكار بودم ولي عيس 

 ن در مسيح آزاد شدم.من اسير بودم، اال 

  وردم.زنده شدم و حيات جديد را بدست آمن مرده بودم، در مسيح 

  مسيح نور جهان من را از بردمبسر مي يتاريكمن در ظلمت و ،
 كي بيرون آورده و مسير مرا منور گردانيده است.يتار

 پر از بركات اين در مسيح زندگي، االزندگي من پر از لعنت بود 
 الهي را دارم. 

  من ":كنممين با افتخار اعالم فرزند شيطان بودم، ولي االمن
 ".فرزند خدا هستم

 ن داراي حيات الكت ابدي بودم، ولي االمن عازم جهنم و ه
  . مجاوداني هستم و عازم ملكوت آسمان
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هاي خود از خودتان تعريف نكنيد. خود را برتر مراقب باشيد در شهادت
ندانيد، بلكه مسيح را جالل دهيد و به قدرت  هاناانس يتر از بقيهو روحاني

ي چنانچه كس است، تكيه كنيد.در شما عمل كرده  فيض و محبت او كه
ه صورت ب ،قبل از اينكه با او دعا كنيد ،عالقمند شد كه نجات را تجربه كند

بايد اين پنج نكته را به عنوان شرايط نجات  گوئيدروشن و واضح به او ب
  :بپرسيدي از او اين پنج پرسش را سئوالبپذيرد و به صورت 

ور طو آنگناهكار هستيد  هاناانس يپذيريد كه مثل همهميآيا  -الف
كه خدا خواسته زندگي نكرديد و موافق معيارهاي كتاب مقدس عمل 

  ننموديد؟

ي هاي انساني و مذهبكنيد كه بدون مسيح با تالشمياعتراف  ياآ -ب
  خود قادر به نجات و رستگاري خودتان نيستيد.

پسر  ،و شخص شما هاناقبول داريد كه خدا براي نجات انس آيا -ج
ناهان شما روي صليب برود و ستاده است كه بخاطر گخود را فر ينهيگا

يان از م ،مل نجاتبخش خودو براي تأييد ع گناهان شما را در قبر دفن كند
  مردگان قيام كرده است؟

آيا حاضريد از گناهان خود قلباً توبه و بازگشت نماييد و زندگي  -د
  گذشته خود را كنار بگذاريد و داراي زندگي جديد بشويد؟
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شخصي  يي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهندهاعيس آيا -و
ي مسيح ادهيد كه از امروز به بعد عيسميكنيد و اجازه ميخود قبول 

  سكاندار زندگي شما باشد و سكان زندگي شما را در اختيار خود بگيرد؟

با  چنانچه به هر پنج پرسش جواب مثبت داده شد در همين راستا
كه با تمام وجود و با ايمان و شكستگي و  گوئيدبه او ب .شخص دعا كنيد

متحد شويد و دعايي  با من در اين دعا ،فروتني و تصميم راسخ و جدي
 تواند بر اساسكه مياي از اين دعا را مشخص در اين مورد بنماييد. نمونه

  فرماييد:مي، در زير مالحظه باشد اعترافات خود شخص

-نكنم آميهكار هستم. قبول پذيرم كه شخصي گناميخداوندا من "
م. با ايارهاي مقدس كالم تو زندگي نكردهطور كه تو خواستي و موافق مع

ن كنم كه در مميگناهانم نزد تو آمده و با فروتني و شكستگي اعتراف 
كه موافق معيارهاي الهي تو باشد وجود ندارد. ضمناً  هيچ چيز نيكويي

توانم ميي انساني و مذهبي خود نهاكنم كه با تكيه بر تالشمياعتراف 
به رحمت و فيض تو متكي هستم. ايمان دارم كه تو  و خود را نجات بدهم

ا و او رات را به اين جهان فرستاده براي نجات من از گناهانم پسر يگانه
كنم كه جريمه و ميبخاطر گناهان من بر صليب قرباني نمودي. اعالم 

ر من ديگ ؛ليب پرداخته است. خداوندامجازات گناهان من را پسر تو بر ص
خواهم آن شخص سابق باشم. امروز با تمام وجود از گناهانم توبه مين

كنم كه بر من گناهكار ترحم نمايي و گناهان ميكنم و از تو خواهش مي
مرا با خون پاك مسيح ببخشي و به من زندگي جديد عطا فرمايي. اي 

پارم و سميدگي خود را به دست تو ي مسيح از امروز به بعد سكان زناعيس
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پذيرم. تو را ميزندگيم تا به ابد  يدهنتو را به عنوان خداوند و نجات ده
كنم كه مرا پذيرفتي، از تو ممنونم كه گناهان مرا با خون پاك ميشكر 

اي. اي خداوند خودت بخشيدي و با روح مقدست در قلب من ساكن شده
من شدي و تو مرا به عنوان فرزند خودت  چقدر سپاسگزارم كه در مسيح پدر

قبول كردي. براي زندگي جديد و حيات جاوداني كه به من عطا كردي از 
تا  دهم كهميتو سپاسگزارم. تا ابد مديون محبت تو هستم و به تو قول 

پايان عمرم شاگرد و مريد تو باشم. تمام درخواستهاي خودم را نه به لياقت 
. ند نمودمبلي مسيح در حضور تو ام مقدس عيسخود بلكه به شايستگي نا

  "آمين

ن كه در اي اين استكنم ميدليل اينكه اين دعا را براي نمونه ارائه 
ورد اي كه در منكتهپنج  نيزو نجات در مورد شرايط پنج نكته اي كه  ،دعا

 ه تفصيلب درس قبليكه در گنجانده شده است  گفته شد، تعظيم نجانتايج 
بركت  پنجپس از دعاي توبه و نجات و بيان  .شد صحبتآن  يدرباره
سوب مح نوزاد روحانيشخصي كه  بايد پنج طريق رشد، بالفاصله بزرگ

  . شودبه او اعالم شود، مي

اينكه از نظر روحاني هر روز كتاب مقدس را براي شخص بايد  -الف
و  دصحيح مطالعه كالم خدا را ياد بدهي يبخواند. به او نحوهتغذيه شود 

  كالم خدا را براي او روشن سازيد. ياهميت و نتايج مطالعه

 مصاحبت و مشاركت با خدا از طريق دعا،هر روز شخص بايد   -ب
. مفهوم دعاي مسيحي نمايدرشد  خداونددر شناخت تقويت كند تا خود را 



 

١٤٠ 
 

 موزيد. نوايمان بايد بداندرا به او بياو شرايط اجابت دعا دعا كردن  يو نحوه
را  مقدسزند و وقتي كتابمياوست كه با خدا حرف  ،كندميوقتي دعا كه 
  گويد. ميخواند، خداست كه با او سخن مي

به مشاركت مسيحي اهميت بدهد و از شركت در شخص بايد  -ج
 يمهاي تعليطور شركت در كالسهمينو عبادات كليسايي و  جلسات

براي او روشن سازيد خانگي غافل نماند.  يجلسهمخصوص نوايمانان و 
 ر عبادات كليسايي چه تأثيراتياهميت مشاركت بناكننده و شركت دكه 
غين معلمين دروطور از خطر . همينشته باشدزندگي روحاني او دا تواند برمي

 ه داريد. به او هشدار دهيد از حضور درارا برحذر نگشخص  ،و تعاليم غلط
 ندزموج مي گراييت و منفيقضاو -غيبت هاآنكه در  هاي مخربمشاركت

  دوري نمايد.

نجات خود و از آوردن مردم  ياز شهادت درباره تااو را تشويق كنيد  -د
ح است شاهد مسي ،به سمت مسيح كوتاهي نكند. به او ياد دهيد كه مسيحي

دوستان و خانواده و مسيح را به بايد  و چه با زندگي و چه با كالم خود
بشارت مؤثر با او  يرهد. از تجربيات خود درباآشنايان خود معرفي نماي

  موزيد.هاي مفيد بشارت دادن را به او بياصحبت بكنيد و روش

 القدسروحهاي طريق اطاعت از احكام كالم خدا و هدايتدر مورد   -ه
خادمين خدا تأكيد كنيد. رمز موفقيت در زندگي  رهنمودهايو نصايح و 

 در موردتجربيات تلخ و شيرين خود مسيحي اطاعت از خداست. در مورد 
  اطاعت و نااطاعتي با او صحبت بكنيد. 
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در كار بشارت همه چيز بايد  كنيد،همانگونه كه مالحظه ميبنابراين 
طريق رشد  ٥نجات و  ينتيجه ٥شرط نجات و  ٥ و دروشن و مشخص باش

ه س . خدا عطا كند كه در انجام اينبايد به روشني بيان شود ايماندار جديد
  ، موفق و مبارك باشيد.استنكته  ٥مرحله كه هر كدام شامل 

 

 قوانين مربوط به اصول يي مسيح همهاعيس
 هانانسبت به انسكه ما بايد را  ايآداب معاشرت و روابط محترمانه و مؤدبانه

 ار كه در دنياي مسيحي آن مفيد و مختصر ينيم، در يك جملهرعايت ك
پس با مردم همانگونه رفتار كنيد كه «نامند خالصه نمود: ميقانون طاليي 

» .خواهيد با شما رفتار كنند. اين است خالصه تورات و نوشته هاي انبيامي

 ن درخودما ،داريم ديگرانها و توقعاتي كه از چنانچه خواسته )١٢: ٧متي (
- را بر روي زمين نيز برقرار كرده رعايت كنيم، بهشت و ملكوت هاآند مور

ايد كه بسياري از اعضاي كليسا كه از لحاظ روحاني ايم. آيا شما شنيده
شوند چه عبارتي را بيش از همه بكار مي هاناانسگرفتار مشكالتي با خدا و 

! تندفكر خودشان هس همه به !در كليسا محبت حقيقي وجود ندارد"برند؟ مي
مرا به من توجه ندارد و  كسهيچ !ذب و رياكارانه استها كامحبت يهمه

پرسد: مياز خودش ن وقتهيچشخص  كه ايندر صورتي "! دوست ندارد
ا ت هاآنمحبت من نسبت به  من تا چه اندازه ديگران را دوست دارم و يا"

وم را محك هاآنو ران انتقاد چه اندازه واقعي و قلبي است؟ آيا من كه از ديگ
ي اقانون طاليي عيس" كنم؟ميدر روابطم درست عمل  نمايم خود،مي

و اگر كسي آنچه كه از ديگران  ".از خودت شروع كن"گويد: ميمسيح به ما 
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- و محبتگونه ديدگاه و نگرش مسيح خود انجام دهد،اول را انتظار دارد 

  . داشتخواهد در رابطه با مردم  ي راآميز

تان اي كه در تهران شبان بودم شهادتي را براياز دورهاجازه بدهيد 
 ماندارايكه در كليسا داشتيم  ميقدي يسال پيش خواهر ٢٨حدود  كنم. نقل

 يگرفتار مشكل سؤظن و بدبيني نسبت به همهاما  خوبي بود،و  وفادار
ن جمله اي كرد ومياعضاي كليسا شده بود. اين خواهر دائم انتقاد و شكايت 

كس مرا دوست ندارد. محبت واقعي مسيح كليسا هيچ كرد: درميرا تكرار 
 شد او با تلخيميكس به اين خواهر نزديك  بينم! هرميدر هيچكس ن را

آورد. يمو ناراحتي چيزهاي منفي را بر عليه رهبران و اعضاي كليسا به زبان 
رديف جلوي كليسا  درناراحت و اخم كرده،  يهميشه با چهرهدر نتيجه 

 .يرنداز او فاصله بگ ميك ايمانداران كه رفتار او سبب شده بود .نشستمي
م كه خداوند كردميبراي او دعا هاي شباني كمك يمن هم ضمن ارائه

زخمهاي درون او را شفا بدهد. خوشبختانه خداوند دعاي مرا اجابت كرد. 
باز و نوراني به اي با چهره ،بر خالف هميشه ،سالروز اين خواهر ميان يك

بسيار مثبت و شيرين مرا در آغوش كشيد و با  ايكليسا آمد و با روحيه
اجازه بدهيد تا من شهادت بدهم "ها از من معذرت خواست و گفت: اشك

شهادت بسيار مؤثر او كه با  ".كه خدا در من چه كاري را انجام داده است
ت و شد سبب بركمييسا انجام اشكها و فروتني و درخواست بخشش از كل

من با وجود اينكه بيش از "شد. او در شهادتش گفت:  اعضاتحول عظيم 
يك مادر نمونه براي ديگران باشم،  سال است كه ايماندارم و بايد مانند ٢٥

كنم كه چند سال است كه تلخي و مرارت در من ريشه ميولي اعتراف 
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خدا براي من روشن كرد، يدم. دميكس هيچ چيز مثبت ندوانيده و در هيچ
 كردمميشه از ديگران انتقاد ميكه مشكل در درون من بوده است، من ه

به عمل آورد، از محبت مسيحي ندارند! خداوند در مالقاتي كه از من كه 
 راً مكرمن پرسيد: تو چقدر محبت داري؟ او به من گفت: من در كالم خودم 

ر محبت نگفتم، از يكديگ وقتهيچي يكديگر را محبت بنماييد ول"ام: گفته
خواهي خودت چه مقدار حكم ميهمه از ديگران محبت بگيريد تو كه اين

 يت خدا پوستهسئواالاي؟ مرا در محبت كردن به ديگران رعايت كرده
كنم ميسخت غرور و خودخواهي مرا شكست و من در اين جمع اعتراف 

 يمرا ببخشيد كه همه !تممن هس ،همهاز ترين محبتبيدر اين جمع كه 
كس را هم مهري محكوم كردم. چون من محبت نداشتم، هيچشما را به بي

واقعي  يديدم. من با شكستگي در حضور خدا روزه گرفته توبهميبا محبت ن
خواهم اعالن كنم كه من شما را بسيار دوست دارم و ميكردم و امشب 

هادت اين ش "نخواهد كرد.محبت من نسبت به شما در هيچ شرايطي تغيير 
ه تغيير زندگي بود كمربوط به ت ااز بهترين شهاد ،عميق خواهر سالمند ما

بود ن را فراموش نخواهم كرد. اين تغيير موقتي و كوتاه مدت آن وقتهيچ
لي خانوادگي و ماو مسائل بلكه اين خواهر عزيز با وجود مشكالت، بيماري 

با روحيه مثبت و شيرين و شاد  ،ييرهميشه در طول سالهاي بعد از اين تغ
ند كه از او فاصله گرفته بود سبب بناي همه بود. كساني و كردميزندگي 

 به علتبه او نزديك شدند، او مانند يك پارچه عسل شده بود كه همه 
  . بردنداز مشاركت با او لذت ميرفتار شيرينش 
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 هخدا قبل از اينك"از ياد ببريم: اين اصل را در مورد خدا نبايد  وقتهيچ
بخواهد براي ما كاري را انجام بدهد مايل است كه در ما كاري انجام 

كه اول در درون ما و سپس براي ما و بعد از  اين استروش خدا  ".بدهد
سفانه بسياري اين ترتيب را مانند قوم بني أآن بوسيله ما عمل نمايد. مت

كاري را بكند و در  هاآنخواهند كه خدا اول براي مياسرائيل بهم زده و 
تحوالت و تغييرات الزم  هاآندهند كه در درون مياجازه ن وقتهيچنتيجه 

ل كه بزرگترين اصرا  ي مسيحايي عيسصورت بگيرد. چنانچه قانون طال
را از  ميتوانيم سؤاالت مهمي ،رعايت بكنيم ،ي در روابط با مردم استعمل

 رانديگخ بدهيم: چه انتظاراتي از خود بپرسيم و صادقانه به خودمان پاس
ات عن فهرستي از توقدر مورد من رعايت كنند؟ همين االخواهم ميدارم كه 

سپس  د ويبنويس ،خوب خود را كه مايليد ديگران در مورد شما رعايت كنند
را كه انتظار دارم مردم براي من انجام  يياز خود بپرسيد: آيا همان كارها

م يديگري كه بايد از خود بپرس سئوالدهم؟ ميجام ان هاآندهند، در مورد 
ر كه: اگ اين استهاي خوبي براي آن پيدا كنيم بجواتوانيم ميو قطعاً 

كرد؟ چنانچه براي هر موردي از ارتباطات ميكار عيسي به جاي من بود چه 
هاي شخصي از خود اين سؤال را گيريطور تصميمخود با مردم و همين

اس و بر اس تي كه از بهترين الگوي زندگي خود داريمبا شناخ، بپرسيم
 توانيم بهمي ،ي مسيح داده استاعيسخداوند ما  از انجيل شناختي كه

ست دهيم. همه ما دومل درست را انجام و عهاي درست دست يافته پاسخ
اصول مربوط به آداب معاشرت و قواعد  ديگران در مورد ما،داريم كه 

ي مسيح نيز در اين ايت بكنند. خداوند ما عيسبهداشت و نزاكت را رعا
 فيدمختصر و م يست. اجازه بدهيد با عباراتاخوبي براي ما  يقسمت نمونه
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 از اصول و قواعد مربوط به آداببرخي  و عملي، ملموس و به شكلي
   معاشرت را در رابطه با مردم بشكافم.

كه:  اين استبه معناي آداب معاشرت رعايت اصول از مظاهر يكي 
 هانآدر چشمان اغلب  هانابايد بدانيم كه عقل انس تميز و مرتب باشيم.

درون  كنند. مردمميبينند قضاوت مينهفته شده است و بر اساس آنچه كه 
تواند انعكاسي از پاكي درون ما ميتر و تميز ما  بينند ولي ظاهرِميما را ن

مردم از ما فاصله  شودباعث ميرعايت نظافت و تميزي  هم باشد. ضمناً
كنند.  ، آشنايي پيداردگذميآنچه كه در درون ما با نگيرند و به اين ترتيب 

اي هبايد بين رنگلباسهاي ما بايد نه تنها اطو شده و تميز باشد بلكه 
 مانرتسر و صوبايد  داشته باشد. وجود تناسب و هماهنگيمان نيز لباسهاي

 ورتشان اصالح شده باشد و چنانچه ريشتميز و آراسته باشد. آقايان بايد ص
 ها آرايش نسبيباشد. خانم هاآن يبرازنده و سايز مناسب چهرهدارند بايد 

خالصه اينكه بايد از هر نوع شلختگي و ژوليدگي  .و خوبي را داشته باشند
ين مت يظاهر ،هاآناحترام به  رعايت به دور باشيم كه مردم بدانند ما براي

هاي خوشبو استفاده قبل از مالقات با مردم از عطر و ادكلن داريم. يزتمو 
ان خود گاحترام خود را نسبت به مالقات شوند ادب ودين شكل بكنيم و ب

ي خود باشيم و هنگام مالقات غذاهايي هانامراقب دند نشان بدهيم.
اي كوچك در كيف و هميشه آينه مان بچسبد.يهانانخوريم كه به دند

 ديگران نگاهي به صورت خودمالقات با قبل از  باشيم كهجيب خود داشته 
 .ي خود را مسواك بزنيمهانار با مردم دنديداطور قبل از د. همينندازيمابي

 و با اين دهدمي ي بودار قويسير و پياز و ترشي و غذاهابوي  دهان برخي
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 هاآن نزديك يروند و با فاصله كمميبه ديدار كسي ها وضعيت آن
يام بدانيم كه پ شوند.مي هاآن دوريند و به جاي جذب مردم سبب نشينمي

  شود.ارزش جلوه داده ميگرانقدر انجيل با رعايت نكردن اصول بهداشتي بي

كند ميجلب  آن سمتاز عادتهاي شخصي خود كه حواس مردم را به 
ار و خسته خم و يا حركات ناپسند.مانند بازي كردن با بيني،  .اجتناب كنيم

دن در ديدار با مردم و مرتب خميازه كشيدن با دهان باز عادت زيبايي بو
الزم استراحت  يمردم به اندازهنيست. بهتر است قبل از روبرو شدن با 

 ربتر و تازه باشيم و حالت خواب آلود بودن  هاآندر ديدار با  تا كرده باشيم
 لندصداي ب اصحبت كردن طوالني ب ،هاي بد ديگرما حاكم نباشد. از عادت

هنگ آ خصوصي داريم، . اگر با كسي صحبتاستيا خنديدن با صداي بلند 
 تنها مخاطب ما بشنود وو ريتم صداي خود را طوري تنظيم بكنيم كه 

ن در حي، مزاحم آسايش اطرافيان خود نباشيم. برخي به علت هيجان زياد
ر ب اهندخوميدهند و يا اگر ميدست و پاهاي خود را مرتب تكان صحبت، 

ف و يا پا و بدن طردائم با دست خودشان به شانه  ،تأكيد كنندموضوعي 
 .استدائم در حال چرخش و حركت  هاآنو يا چشم و ابروي  زنندميمقابل 

مركز شود كه مردم تميطبيعي سبب اين را بدانيد كه هر چيز اضافي و غير
ات و كارهاي ما حركبه ام ما غخود را از دست داده و حواسشان به جاي پي

 يمصمي هاآنكه با  جلب شود. بهتر است از اعضاي خانواده و يا كساني
 هاآناين نوع مشكالت كه ممكن است ما نيز متوجه  يهستيم درباره

  نباشيم، نظرخواهي بكنيم. 
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قت قبلي به جايي نرويم. در دنياي امروز بدون وموضوع ديگر آنكه 
ي و قرار قبلي به ديدار كسي نرويم. كند كه بدون هماهنگميادب حكم 

رعايت نماييم. به موقع در  ،زماني را كه براي وقت مالقات تعيين كرديم
امّا «محل مالقات حاضر باشيم و به موقع نيز به مالقات خود پايان بدهيم. 

يان (اول قرنت».همه چيز بايد به شايستگي و با نظم و ترتيب انجام شود

 مهم يك شاهد مسيحي باشد. صكي از خصائيبايد خوش قولي  )٤٠:١٤
 هسخنان شما هميشه پر از فيض و سنجيد« سخنان ما سنجيده و پخته باشد.

حضور و  )٦: ٤(كولسيان» .باشد، تا بدانيد هر كس را چگونه پاسخ دهيد
مطالبي  يدرباره. شوند هو كالف هخستباعث شود تا ديگران ام ما نبايد غپي

الت . مسائل كليسايي و مشكشود، صحبت نكنيمنميكه به آن جمع مربوط 
م. از مطرح نكني ،استافراد را با شخصي كه هنوز نجات نيافته يا نوايمان 

و غيبت، قضاوت و محكوميت افراد مختلف در هنگام بشارت پرهيز 
  .خودداري كنيم

هاي غلط و بدعت يالبته درباره )٢:٣(تيطس .» گوئيدكسي را ناسزا ن« 

ست هشدار دهيد. وقتي ديگران هم به عنوان غيبت موضوعاتي تعاليم نادر

زماني كه حكيمانه موضوع صحبت را عوض كنيم. ، كنندرا مطرح مي

گوش  هاآنهاي دقت و رغبت به صحبت با ،زنندميما حرف  ان بامخاطب

اجازه بدهيم كه طرف مقابل ما صحبت  .نپريم هاآنهاي بدهيم و بين حرف

تمام كند و پس از آن با او صحبت خود را ادامه بدهيم. خود را در قسمتي 

با زياد  ،كه مردم وقت ندارند يا ميل ندارند كه پيغام ما را بشنونددر صورتي

از پيغام مسيح نشويم. در اين  هاآنحرف زدن خود سبب ناراحتي و زدگي 
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بح كه صآن «كند: ميخوبي را به ما يادآوري  يرابطه سليمان حكيم نكته

لعنت محسوب  يهبه منزل خود را به صداي بلند بركت دهد، يهود همسايز

ات اين نوع برك يارائهپس بايد مراقب باشيم كه از  )١٤:٢٧(امثال  ».شودمي

 طور. همينخودداري كنيم شود،آزاري ناميده ميموقع كه مردمبيجا و بي

 )١١:٢٥ل ثا(ام.» سيب طالست در سيني نقرهسخن سنجيده «گفته شده است: 

اجتناب كنيم. مجبورشان از تحميل و فشار به مردم موقع بشارت دادن 

شويق را ت هاآننكنيم كه اعتقادات مسيحي را قبول كنند. در ضمن اينكه 

 هولي هميشه مؤدبانه ب ،كنيم كه زمان نجات خود را به تأخير نياندازندمي

 يد ما آمادهك ما داريهر وقت شما مايليد و يا نياز به كم"يم: ئبگو هاآن

علت تعارف يا خجالت و يا مخاطبان به كه  نباشد "خدمت به شما هستيم.

ي و حساب بردن و خواهش و اصرار ما جواب مثبت به ما بدهند. تايسبرودر

ا خدا روبرو بسازيم نه با خودمان. هميشه در نظر داشته باشيم كه مردم را ب

  فرصت انتخاب بدهيم. هاآني مسيح به ابنابراين ضمن معرفي عيس

ه خاطر داشته هميشه ب هبي ديگران توهين نكنيم.ذبه اعتقادات م 
انه مؤدبباشيم كه اعتقاد هر كس براي خودش محترم است. بهترين روش 

 بارهدركه بجاي بحث در مورد اعتقادات غلط مخاطبين  اين استدر بشارت 
مگر در مواردي كه (. آنچه كه جزو اعتقادات و ايمان ماست سخن بگوييم

را  حقايق تاشخص محقق فرد منصف و بدون تعصب باشد و مايل باشد 
ام ام مثبت سخن بگوييم پيغپي يما وقتي درباره ).براي او روشن بسازيم

نيم تاريكي كميايم. وقتي پيام نور را اعالم منفي را غيرمستقيم خنثي كرده
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پيام مركزي انجيل و  رود. شما مسيح را كه هسته وميو ظلمت از بين 
شيطان با كرد عمل ،مهمترين داروي دردهاي بشريت است ارائه بدهيد

هاي مخرب آن خنثي خواهد شد. بنابراين وسوسه نشويم كه سم يهمه
سياسي و تاريخي بشويم. هدف  -درگير مجادالت و بي سر و ته مذهبي

د تا ي بكشانكه ما را از جاده اصلي به جاده خاكي يا فرع اين استشيطان 
ه يم. پس مراقب باشيم كها بچسپبه جاي متوسل شدن به ريشه به شاخه

يك معلم كانون شادي در  يشايد تجربه .اصل موضوع را فراموش نكنيم
 در كالس" :كردميبراي ما آموزنده باشد كه براي ما تعريف اين قسمت 

انشاء  ها موضوعبه بچهو روزي  كردمساله خدمت مي ٩-٧بچه هاي بين 
در مورد آنچه ي مسيح و اعيس يآنچه درباره مورد در : لطفاً دادم و گفتم

طول  بايد نيم ساعتانشاء نوشتن هر  بنويسيد.انشاء دو  دانيدميشيطان 
ها لهمقا يها همه مشغول نوشتن شدند و بعد از يك ساعت همهبچهبكشد. 

ت. به او گفتم: نوشميها هنوز داشت ولي يكي از بچه ،را تحويل دادند
- نوشته بهبا دقت  معلموقتي  اما "كافيست!شده هر چه نوشتي  وقت تمام"

اسم  هم بيند كه او يك كلمهمي ،كندميهاي اين دختر كوچك نگاه 
ه زيبايي ب ي مسيحافقط از عيسبا لحني عاشقانه  ورده است وشيطان را نيا
ه مگر قرار نبود ك !دختر جون"پرسد: معلم مي ريف كرده است.تجليل و تع

انم خ"او در جواب گفت:  "درباره شيطان بنويسي؟نيم ساعت از مقاله را 
نقدر شيطان باقي نماند! مسيح اي يمعلم آخر وقتي ديگر براي نوشتن درباره

ز او معلم ا "كنم!ميكنم شيطان را فراموش ميخوبه كه وقتي به او فكر 
ي؟ كنميرا زد تو با او چكار  شما يپرسد اگر يك روزي شيطان در خانهمي

فرستم كه در را ميي مسيح را ادختر با اطمينان خاطر جواب داد: من عيس
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ما هم از همين  !چه روش خوبي "باز كند، او را كه ببيند فرار خواهد كرد.
  روش استفاده نماييم!

 وهاي ديگران توجه نشان بدهيم. قوانين آداب به عاليق و خواسته 
افراد توجه كنيم و از اين طريق  ئقكند كه به عالميحكم  معاشرت به ما

وقتي مخاطب ما بداند كه ما به برقرار كنيم.  هاآندوستانه با  يرابطه
گذاريم او نيز نسبت به عالئق ما هاي او احترام ميها و خواستهعالقه

گشوده ادن د بشارتبراي  طبيعي باب گفتگويشود و در نتيجه ميكنجكاو 
 مربوط به بشارت يكتابدر مسيحي خواهري د. در تجارب بشارتي شومي

رفت متوجه مياش خواندم كه اين خانم كه هر روز به پارك نزديك خانه
گردد. اين ميهايش هر روز در پارك شهر شود كه مردي به همراه سگمي

ي تاكرد و به همين دليل هر اطالعميخانم براي نجات اين مرد بسيار فكر 
 ن مرد راآروز كه يك باشد را مطالعه كرد. هاسگ يتوانست دربارهميكه 

هاي زيبايش شروع كرد. سگ يدر پارك مالقات كرد صحبت را درباره
اين  يسگها اطالعاتي بدست آورده بود توانست درباره يچون درباره

ن مرد هم با آمرد مزبور بود صحبت بكند و  يموضوع كه مورد عالقه
چون فهميد كه يكي از سگهاي اين خواهر   داد.مي پاسخ ه اوب عالقمندي

كوتاهي عمر انسان و احتياج به حاضر شدن براي  ياو مريض است درباره
 ميباره صحبت كرد آن مرد كآينده صحبت كرد. وقتي مدتي در اين

عصباني شد، زن كه اين موضوع را حس كرده بود فوراً شروع به صحبت 
وانست صحبت را به مطالب د. باز هم پس از مدتي تسگها نمو يدرباره

  كشاند. روحاني ب
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براي پي بردن به عالئق يك نفر بايد با او وقت گذراند. اغلب مردم 
خودشان صحبت بكنند و  يموضوعات مورد عالقه يدوست دارند درباره

عالئق خود  ي، ما دربارهسپس براي رعايت احترام و ادب به ما بگويند
پس از آن است كه شما به چه چيزهايي عالقه داريد؟  يم اماردصحبت ك

  هند. دميبا اشتياق به پيغام انجيل گوش  هاآن

حالت استاد و شاگرد باشد. مانند شاهد مسيح با مردم نبايد  يرابطه
گر را به گوش مردم برسانيم. اانجيل ار مهم است كه با فروتني پيغام يبس

ر تكه برتر و فهيمنشان دهيم  هاآنبه اهيم خوميمردم گمان ببرند كه ما 
واكنش منفي  ،موزيماچيزهايي را بي هاآنبه  خواهيمميهستيم و  هاآناز 

ر ب ،كنيمميتجربه نجات خود صحبت  يوقتي هم درباره .دهندمينشان 
عدم لياقت و ناشايستگي خود و فيض عظيم خدا در نجاتي كه به ما عطا 

به همين دليل در كنار حفظ جرأت و يقين و اطمينان  .تاكيد كنيمكرده است 
لحن ماليم و شيرين را كه حاكي از احترام و ادب  ،در اعالم پيغام انجيل

حفظ كنيم. از بكار بردن الفاظ و عباراتي كه بر خالف ادب و نزاكت است، 
 -كنمخواهش مي -لطفاً" كلماتاز بكار بردن دوري نماييم.  است،

 "د و غيرهورياتشريف بي -جنابعالي -لطف داريد -رموديدشما ف -بفرماييد
 در ادبز ارابهايي براي روشبه عنوان  ،وجود داردفارسي  غنيِ كه در زبانِ 

  . كار بشارت بهره ببريم

 رسيم كه بايد شخصدر رعايت اصول آداب و معاشرت به اين نتيجه مي
ازي سه چيني و زمينهمقابل را ابتدا آماده سازيم. پس از آماده شدن يا مقدم

آرام آرام موضوع اصلي  ،نياز، تمايل و درك طرف مقابل ،بر حسب ظرفيت
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را  تا تنور"با او مطرح كنيم. به اصطالح خودمان  است،نجات پيغام را كه 
خواهد صورت خود را با تيغ اصالح مي ياگر مرد ".گرم نكرديم نان را نپزيم

 سازد و سپس با خميرميود را نرم ابتدا با فرچه و آب گرم صورت خ ،بكند
ش را صورت ميسازد تا سپس با تيغ تيز به آراميريش صورت خود را آماده 

خواهد شد. پس  ميهمه جاي صورت او زخ در غير اين صورتاصالح كند 
بسيار مهم است. نبايد در امر بشارت  عاطفي افرادو  آمادگي روحي، رواني

او را  تاايد طراحي كرده اي را براي اونامهبراز قبل مقابل بداند شما شخص 
با او باً غالمسيحي بسازيد يا در تور نجات بياندازيد، در آن صورت است كه 

. اجازه دهيد كه همه چيز بسيار طبيعي و معمولي جلو كندميمخالفت  شما
ن مناسب انجام دهيد. حتي اگر آرود. هر كاري را در وقت خودش و شرايط 

ا با او حفظ كنيد آميز خود رمحبت يآورد شما رابطهمين شخص ايمان هم
ايد كند. نبميباشيد كه خدا به او و به شما عطا و منتظر فرصت جديدي 

وند مانند خدا هما با مردم بصورت مشروط باشد. فراموش نكنيم ك يرابطه
 وي مسيح ما دوست گناهكاران هستيم و با اين ايمان و اميد ارتباط اعيس

دانيم كه در نهايت محبت مسيح مي كنيم چونخود را دنبال ميخدمت 
مساعدي براي  يزمينه ،آميز مااعمال محبت يپيروز خواهد شد. به وسيله

بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا پس « آيد.ميبوجود  انجيلاعالم پيغام 

متي ( »در آسمان است بستايند.  كارهاي نيكتان را ببينند و پدر شما را كه
١٦:٥ (  

مسيحي دارند نيز  ان غيرمسيحي كه همسر زنانپطرس رسول به 
ايد به ب ،دنامطيع انجيل مسيح نشده هاآنكند كه اگر شوهران مينصيحت 
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ر اثر شان بآرند همسراناي عمل كنند كه بدون آنكه سخني بر زبان گونه
  )١: ٣اول پطرس ( .رفتارشان ايمان آورند

طاهر سيرت يا شخصيت "اشاره به  ٢ ين يعني آيهقبل آ يالبته در آيه
بايد بدانيم كه مسيحيت ما در زندگي عملي و كند و مي هاآن" و خداترس

شود. درست است كه اعمال ما شرط نجات ما مينمايان  مانكارهاي خوب
بيم ولي يامينيست بلكه ما با ايمان به عمل مسيح بر روي صليب نجات 

. به همين دليل استال ما ثمره و نتيجه نجات ما قطعاً و بدون شك اعم
 يعقوب( .»مرده استنيز ايمان بدون اعمال «نمايد: مياست كه يعقوب تأكيد 

 لفظي و شعارگونه صرفاًهاي محبت به ما در مورد و يوحنا نيز ) ٢٦:  ٢
اي فرزندان محبت را به جا آريم نه در «كند: مينصيحت هشدار داده و 

   )١٨:٣(اول يوحنا  .»بلكه در عمل و راستيكالم و زبان 

موارد نكات آموزنده از درس بشارت ياد  يچنانچه بخواهيم مانند بقيه
وجه ي مسيح تاخداوند عيس ،هانااستاد صيد جو  بزرگ الگويبگيريم به 

رد و كي مسيح مرد عمل بود. او ابتدا عمل ميابايد گفت كه عيس .كنيم
بود.  آفرينمؤثر و تغييرين دليل تعاليم او بسيار داد و به همميسپس تعليم 

صحيفه اول را انشا نمودم اي تيوفلس، درباره «نويسد: ميلوقا  ودر وصف ا
 (اعمال »شروع كرد. هاآنهمه اموري كه عيسي به عمل نمودن و تعليم دادن 

توانيم تعريف كنيم كه بسياري از افراد با ميي زيادي را هاناداست )١:١
ه كاند به زندگي كسانيدادن كار خوب و انجام خدمات عملي توانستهنشان 

اند داخل گردند. يك شاهد مسيحي دائماً بايد منتظر اين فرصت نجات نيافته
اعمال خوب به ديگران نشان  يباشد كه بتواند محبت مسيح را بوسيله
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 اليكن از نيكوكاري خسته نشويم. خالصه بقدري كه فرصت داريم ب«بدهد. 

محبت « (از ترجمه قديمي) )٩:٦(غالطيان » جميع مردم احسان نماييم.
نوازي نسبت به غريبان غافل ميهمانباشد از برادرانه همچنان برقرار 

نبايد خود را  يانمسيح افراد جديد در جمع )٢-١:١٣(عبرانيان ». مباشيد
طه شده احا گرم و صميمانه يمحيط دررا تنها و غريب بدانند بلكه بايد خود 

 ي مسيح جذب شوند.او از اين طريق به سمت نجات خداوند عيسببينند 
كه از خصوصيات و  اين استهاي خوب بشارت ترين روشيكي از ساده

مل . اين عنيمك تمجيد غير ايماندار مسيحي تعريف و اعمال خوب شخص
موارد برتر و بهتر از  يشود كه او بداند مسيحيان خود را در همهميسبب 

توانيم انكار كنيم كه در برخي افراد غير مسيحي ميدانند. آيا ميديگران ن
 ؟ياد بگيريم هاآناز بايد خصوصيات خوبي وجود دارد كه ما مسيحيان 

كرنليوس قبل از اينكه پيغام پطرس را بشنود و با نجات دهنده  يدرباره
و  ش همگي پرهيزگارانهااو و اهل خ«آشنا شود گفته شده است كه: 

يوسته داد و پخداترس بودند. كُرِنليوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه مي

و فرشته خداوند او را تشويق  )٢:١٠(اعمال  .»كردبه درگاه خدا دعا مي
يادگاري به پيشگاه  يههاي تو چون هديدعاها و صدقه«گويد: ميكرده 

ب مردم را بنابراين ما هم چيزهاي خو )٤:١٠(اعمال  .»خدا برآمده است
داست كه از خ يببينيم و تشويق نماييم ولي تأكيد نماييم كه نجات هديه

 گيرد و اعمال وفيض او كه در صليب مسيح آشكار شده است نشأت مي
بلكه محض  ،هاي ما در آن به عنوان شرط نجات نقشي نداردشايستگي

ج اعمال ايثمرات و نت واقعيالبته در ايمان  .يابيمميپذيرش و ايمان نجات 
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شود. باشد تا با حفظ اصول مربوط به آداب معاشرت خوب نمايان مي
  مسيح بين مردم باشيم. اناي از شاهدشايسته ينماينده

 

ي اشاهد عيني عيس
ارت در خدمت بشزن دعا باشد. زندگي دعايي شاهد مسيح مسيح بايد مرد يا 

بسيار مؤثر است. روزي يك مبشر معروف خطاب به گروهي از  انفرادي
چيز  بينم، ولي يكمياولين باري است كه شما را "مسيحيان چنين گفت: 

 تنجا قبل از اينكه خداوند را بپذيريد براي :دانمميهمه شما  يرا درباره
مردان خدا كه پيام نجات و " كسي دعا كرده است. ،هر يك از شما

همگي مردان دعا بودند و معني  ،كردندميرستگاري را به مردم اعالم 
دانستند. پيامبران الهي بارها در مورد اهميت دعا ميطلبيدن روي خدا را 

 يااند. به كالم اشعيبيداري روحاني و خدمت مؤثر تأكيد نموده وبراي نجات 
ه ك ام،اي اورشليم! بر حصارهايت ديدبانان گماشته«هيم: نبي گوش بد

اي كساني كه به خداوند يادآوري  روز هرگز خاموش نخواهند بودشبانه
توار را اس (كليسا) تا اورشليم مدهيدميو او را نيز آرا كنيدآرام مگيريدمي

   )٧-٦:٦٢(اشعيا .» ستايش بگرداند يهآن را در جهان ماي ساخته

. دانستميي دعا نكردن براي قوم نامطيع اسرائيل را گناه سموئيل نب
مورد من، حاشا از من كه با دست كشيدن از دعا براي شما، به و اما در «

اين موضوع براي رسوالن  )٢٣:١٢سموئيل  اول( .»ورزم  خداوند گناه
كه  يمسيح نيز به قدري مهم بود كه از ساير خدمات و كارهاي ديگر
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د: گفتنمي كردند وميصرفنظر  ،ا از هدف اصلي دور سازدر هاآنخواست مي
   )٣:٦(اعمال .» وقف دعا و خدمت كالم خواهيم كردو ما خود را «

دعا در خدمت كالم و اعالم بشارت نيروي  تأثير يقبل از اينكه درباره
خواهم از چند مبشر معروف كه عاملين بيداري ميمطالبي را يادآوري بكنم، 

درباره قدرت دعا مطالبي را از كتاب اشتياق براي  ،ان بودندروحاني در جه
  تان نقل قول كنم:براي هاجاننجات 

قرن نوزدهم كه هزاران نفر را به سمت  يفيني مبشر برجستهز چارل
يا موفق دعايي است كه نيروي دعاي مؤثر "گويد: ميمسيح آورده است 

ق دعايي است كه به هدف آورد. دعاي مؤثر يا موفمي الهي را به حركت در
   "رسد.ميخود 

ه عالوه بر موعظه بايد ب"گويد: ميريچارد باكستر مبشر بزرگ ديگر 
دعا بپردازيم. شخصي كه براي قوم خود دعا نكند نخواهد توانست از صميم 

قوم خود دعا  يموعظه نمايد. اگر در حضور خدا براي توبه هاآنقلب براي 
ر مبشر ديويد استون "ا به توبه و ايمان بكشانيم.ر هاآنتوانيم مينكنيم ن

هميشه در دعا پايدار باشيد. "گويد: ميمعروف ديگر در خاطرات خود 
بدون دعا  ،هاي فراوان و فصاحت در سخنوريمطالعات و داشتن كتاب

اي ندارد. دعا در ما روح و حيات و قدرت را به وجود كردن هيچ فايده
   "آورد.مي

مادر جان وسلي) را به ياد آوريم كه با وجود اينكه نوزده سوزانا وسلي (
كرد و با هر كدام از ميفرزند داشت هر روز يك ساعت به تنهايي دعا 
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داد. مي هاآنروحاني به  يكرد و لقمهميدقيقه دعا  ٥ها نيز روزي بچه
 ستا مشكل اصلي ما اين نيست كه وقت نداريم بلكه اين" :گويدميايشان 
ي زياد ي. جاي تأسف است كه عدهكنيمنميخود را تنظيم  يامهكه برن

براي تمام كارها وقت دارند، از جمله براي  هاآنبراي دعا وقت ندارند. 
ولي  خواب و غذا خوردن و خواندن روزنامه و مالقات با دوستان و غيره

پولس رسول از كليساهاي  "براي دعا كه مهمترين كار است وقت ندارند.
آميز درخواست دعاي مداوم را براي كار بشارت و خدمت موفقيت مختلف

نياز به دعا براي  رسول با آن جايگاه واالي روحاني نمايد. اگر پولسمي
خودمان بايد ، چقدر بيشتر ما به دعا نياز داريم. ما هم خدمت خود داشت

خود براي نيازهاي مهم خدمتي  از ديگران قت كافي به دعا بدهيم و چهو
كه  بودما  هايشبيه نيازنيازهاي پولس رسول قطعاً  ت دعا كنيم.خواسدر

 .مراجعه كنيد ١٩:٦. براي مثال به افسسيان شدآورده ميبايد به حضور خدا 
كند: ميدرخواست دعا  ،پيغام كالم خدا و اعالم آن به دليرياو براي دريافت 

طا عكالم به من  گشايمبراي من نيز دعا كنيد، تا هرگاه دهان به سخن مي«

 پولس از كليساي كولسي براي باز ».شود تا راز انجيل را دليرانه اعالم كنم
ا ب«كند: ميدرخواست دعا  ،شدن درهاي جديد براي بيان اسرار الهي كالم

دعا كنيد، و براي ما نيز  هوشياري و شكرگزاري، خود را وقف دعا كنيد

 رازي نيم،ك  نيم راز مسيح را بيانتا خدا دري به روي پيام ما بگشايد تا بتوا

از كليساي او  )٣-٢:٤(كولسيان  .»امشده كشيده زنجير به آن خاطربه كه
تسالونيكي براي جاري شدن و جالل يافتن كالم خدا و رهايي از دست 

در خاتمه اي برادران براي ما دعا كنيد «كند: ميمردم شرير درخواست دعا 
ود و عزت يابد همان گونه كه در ميان شما تا كالم خداوند به سرعت پيش ر
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-١:٣تسالونيكي  ٢( »...چنين شد و تا از افراد خبيث و شرور رهايي يابيم

طور پولس رسول از كليساي روميان براي رهايي از دست مخالفين همين )٢
و شريران و مقبول بودن خدمت وي از نظر مقدسين كليسا خواهان دعا 

 ايمانانِ يهوديه جان سالم به در برم واز گزند بيدعا كنيد «براي خود بود: 

 )٣١:١٥(روميان  .»خدمتم در اورشليم نزد مقدسينِ آنجا پذيرفته آيد

 ي به حصاد فراواني كه در پيشبراي رسيدگبه ما ي مسيح اخداوند ما عيس
 كارگران بخواهيد  پس، از مالك محصول« فرموده است: ،قرار دارد روي ما

  )٩٨٣:(متي  .»بفرستد خود محصول دروِ براي

  

دو نوع دعاي مؤثر كه شاهدان مسيح براي موفقيت  يدربارهخواهم مي
  :توضيح دهم ،در بشارت انفرادي بايد داشته باشند

 يانجيم"و  "ميان رفتن"معني لغت شفاعت به 
ت به معناي از خودگذشتگي و پرداخت كردن بها شفاع كردن است. "گري
ايستد مي. شخص شفيع در شكاف بين خداي قدوس و انسان گناهكار است

. كه كاهن اعظم ماستكند عمل ميي مسيح او مانند خداوند ما عيس
 ما را ،دهدخدمت مصالحه را بين خدا و انسان انجام ميعيساي خداوند كه 

 نم. اگر از كندميبا خدا  مصالحهپيام دن نيز شريك در خدمت كهانت و دا
ن پاسخ من اي ،بپرسيد بزرگترين آرزوي تو در خدمت بين مردم چيست

رم مردم را بگي تكِتككه دست  اين استخواهد بود: بزرگترين آرزوي من 
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ما و اين ش"بگويم:  هاآنو بگذارم در دستان مسيح و خودم كنار بروم و به 
دستها شل شد و يا از وصل شويد و هر وقت اين  اينهم خداوندتان، به او

و باعث نموده  وساطتدوباره خدمت من اين است كه  ،يكديگر جدا شد
هر شاهد مسيح بر اين بزرگترين مأموريت من و  آشتي مجدد شما گردم.

  خدمت مبارك كهانت را انجام بدهيم.  ،زمين است كه به عنوان كاهن يهكر

وي كساني است كه روح شفاعت دارند. مقدس در جستجخدا در كتاب
، انهمحورزندگي خودبه ندرت در بين مسيحيان به علت خودخواهي و 

 «.حقيقي را به خوبي انجام دهندشفاعت شوند كه خدمت ميافرادي پيدا 

 نسرزمي اين  من در ميان ايشان كسي را جستم كه ديوار را بنا كند و براي
 ».كسي را نيافتمنسازم اما  ويران ار آن تا بايستد شكاف در من حضور به

   )٣٠:٢٢(حزقيال 

براي ، ها و سنين مختلفاقشار و گروه يدعوت خدا در كالمش از همه
م را قو«دعاي شفاعتي است.  جدي گرفتنشروع بيداري و احياي قوم خود 

گرد آوريد و جماعت را تقديس نماييد پيران را جمع كنيد و كودكان و 
آوريد. داماد از حجره خويش به در آيد و عروس از را گرد رخوارگان يش

حجله اش. كاهنان كه خادمان خداوندند، ميان رواق و مذبح بگريند و 
بگويند: خداوندا بر قوم خويش رحم فرما و ميراث خود را اسباب تمسخر 
مگردان و نه ضرب المثل در ميان قومها چرا در ميان ملتها بگويند: خداي 

داوند براي سرزمين خويش به غيرت آمد و بر قوم ايشان كجاست؟ پس خ
   )١٨-١٦ : ٢(يوئيل »خويش شفقت فرمود.
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يكي  د،كنشود بيان كرد دعا نميهايي كه در ما به ناله القدسروحوقتي 
ير و مسنه تنها خط  القدسروح. ايمرا شناخته از مفاهيم عميق دعاي در روح

كه را آموزد و افرادي ميبه ما ز نيحالت دعا را دهد بلكه ميدعا را به ما 
و در قلب ما جلوي چشمان ما  ،بايد دعا بكنيم هاآنبراي نجات و آزادي 

 و روح نيز« به حضور خدا ببريم.را  هاآنروحاني بار و درد تا با دهد ميقرار 

 امّا .كنيم دعا بايد  دانيم چگونهآيد، زيرا نميمان ميدر ضعف ما به ياري
   )٢٦:٨(روميان  .»كندمي شفاعت ما براي ناشدني،بيان اييهناله با روح

س به درد زايمان تشبيه شده است. اين بار و درد روحاني در كتاب مقد
فرزندان خود را زاده  به محض شروع درد زايمان (كليسا) زيرا كه صَهيون«

   )٨:٦٦(اشعيا  ».است

ندان فرز توانيم بطور طبيعيميبدون درد كشيدن براي نجات مردم ن
اگر فرزند خود “گويد: مياسميت اوزوالد روحاني بدنيا آوريم. مبشر معروف 

شويم ولي عجيب ميرا در حال غرق شدن ببينيم خيلي ناراحت و دردمند 
ت و نسبت به نجاكنيم مياست كه از هالك شدن گناهكاران احساس درد ن

ود بسيار غمگين جواهرات ما مفقود ش يتفاوت هستيم. اگر جعبهبي هاآن
ت سخواهيم شد و از شدت تأثر گريه خواهيم كرد ولي بسيار تعجب آور ا

 يي كه در اطرافهاناانس هاي گرانبها و ابديشويم كه روحميوقتي متوجه 
 احساس درد ،گردندميروند و هالك در ظلمت بي پايان فرو مي ،ما هستند

   ".شويمغمگين نمي يا ريزيمميكنيم و اشك نمين

بدون از خودگذشتگي و پرداخت بها و شريك شدن در رنجهاي مردم 
توانيم براي ملكوت خدا فرزندان ميو بدون داشتن درد و ماتم روحاني ن
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ان كه با آن«نمايد: مياين اصل مهم تأكيد ر . كالم خدا واضحاً بتوليد كنيم
ون ن كه گريان بيرو آ با فرياد شادي درو خواهند كردكارند مياشكها 

و  با فرياد شادي باز خواهد گشت بَردو بذر براي افشاندن مي رودمي
  ) ٦-٥:١٢٦(مزمور  ».هاي خود را خواهد آوردبافه

هاي عميق خود مردان خداوند و زنان ايمان همگي بوسيله شفاعت
طور  خواهم بهميشرايط بد را تغيير بدهند.  در بسياري از مواردتوانستند 

از  زني مردان خدا اشاره كنم تا ما يشفاعتدعاهاي  ازيي هانمونهمختصر به 
ت شفاعبه همين شكل ي گمشده هانابگيريم و براي نجات ج الگو هاآن

كنيم. به شفاعت ابراهيم براي مردمان شرير سدوم و عموره نگاه كنيم. هر 
تحت غضب خدا قرار گرفتند  هاآنكسي توبه نكرد و  هاآنچند از قوم شرور 

 او لوط و دو دخترش به دشواري خويشاوند تااعت ابراهيم سبب شد ولي شف
  )١٩باب از تنبيه الهي رستگار شوند. (پيدايش 

خدا  .به شفاعت موسي براي قوم سركش بني اسرائيل توجه كنيد
جديد  ميقوتصميم گرفته بود كه قوم اسرائيل را نابود سازد و از موسي 

آورد يمقوم اسرائيل  ازسي براي رفع بال بوجود آورد. لطفاً به داليلي كه مو
اوج شفاعت موسي را در  .)را مطالعه نماييد ١٤-٧:٣٢خروج (توجه كنيد. 

شده ي وبينيم كه بسيار سبب اذيت مي مياين دعاي تكان دهنده براي قو
مرز و اگر نه نام مرا از آمرزي، بيامين هرگاه گناه ايشان را اال«بودند: 

  )٣٢: ٣٢ خروج.» (محو ساز دفترت كه نوشته اي

 :توأم با فداكاري و از خودگذشتگي موسي اين بود كهشفاعت  ينتيجه
رف منص پس خداوند از باليي كه گفته بود بر سر قوم خويش خواهد آورد«
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چه قدرتي در دعاي شفاعتي واقعي وجود دارد. واقعاً  )١٤:٣٢ خروج.» (شد
دا را كه پر از چين و موسي با شفاعت خود صورت خشمگين خدر واقع 

و در  چروك و اخم بود صاف نمود و سبب تسكين و آرامش خدا گرديد
   .منصرف شد ،قوم اسرائيل هالك نمودننتيجه خدا از تصميم خود براي 

ه روز دعا و روزه و ماتم به شفاعت استر و مُردخاي و قوم اسرائيل در س
هامان شرير و  يطئهتو هاآنتوجه كنيد. به وسيله شفاعت  هاآنروحاني 

 ،قانون پادشاه براي قتل عام قوم يهود لغو شد و عكس آن انجام گرديد
بر داري كه براي مُردخاي درست كرده  دشمن قوم اسرائيل يعني هامان

بود اعدام شد. شفاعت قوم خدا به رهبري مُردخاي و استر سرنوشت بد قوم 
كتاب زيباي (لطفاً  .داد رهاييرا از فاجعه قتل عام  هاآنخدا را تغيير داد و 

  ).را در اين رابطه بخوانيداستر 

 ييمرد خدا يشفاعتدعاي  ديگري از ي، نمونهاو مراثيو كتاب ارميا 
از ه كبالهايي  يبا وجود همهارميا  .است معروف به پيامبر گريانكه ست ا

براي نجات  كردن از شفاعت باز هم ،بر سر او آورده شدطرف قوم خودش 
ب كاش سَرِ من آ« توجه كنيد:به اين آيات  نكشيد. براي نمونه دست هاآن
بر ُكشتگانِ قوم عزيزم  تا روز و شب اشك يهو ديدگانم چشم بودمي
بگذار چشمانم پس اين كالم را بديشان بگو: «) ١:٩(ارميا .» گريستممي

 ناي كه قوم عزيز مزيرا دختر باكره و آرام نگيرد روز اشك بريزدشبانه
اما «) ١٧:١٤(ارميا .» عظيم و ضربتي مهلك، مجروح گشته استميبه زخ باشد

 واگر گوش فرا ندهيد جان من در خلوت به سبب تكبرتان خواهد گريست 
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خداوند به  يهزيرا گَل و اشكها خواهد ريخت ديدگانم زاري خواهد كرد
  )١٧:١٣(ارميا .» اسيري برده خواهد شد

 كهبه علت اين و رسيدنبوتي و خدمتي خود ارميا به مقطعي از زندگي 
 ،خوشنودي رهبران و اكثريت قوم يهود نبود باعثنبوتها و بيان كالم خدا 
كالم خدا را ببوسد و كنار بگذارد و  نبوت و اعالم تصميم گرفت كه خدمت

ولي آتش دروني عشق به  .يا به عبارت ديگر از خدمت به خدا استعفا دهد
 از استعفا تاسبب شد خدا آن را بر افروخته بود  كه روحي گمشده هاناج

زيرا «از زبان خود او بشنويم: موضوع را منصرف شود. بهتر است  دادن
 كنم كه: خشونتو ندا مي دهمگشايم، فرياد سر ميهرگاه زبان به سخن مي

رسوايي و تمسخر شده  يهماي روزميزيرا كالم خداوند برايم تما و ويراني
و ديگر به نامش سخن  بگويم، ذكري از او نخواهم كردولي اگر  است

محبوس در  گرددآنگاه در دلم همچون آتشي سوزان مي نخواهم گفت
ر توان خودداريِ بيشت و از نگاه داشتنش در درونم خسته شده يمهاآناستخو

  ) ٩-٨:٢٠(ارميا  .»نخواهم داشت

 بار و در درون ما چنان عشق القدسروحكه آتش  اين استدعاي من 
 يمسؤليت نجات مردم را قوي نگاه دارد كه ما در بدترين شرايط شاهد

  امين براي مسيح باقي بمانيم. 

عزرا و نحميا مراجعه  -هاي دانيالكتاب ٩هاي چنانچه شما به باب
كنيد خواهيد ديد كه هر سه مرد خدا به عنوان كاهنان خداوند چگونه در 

براي بخشش گناهان خود و قوم دعاهاي شفاعتي خود طالب رحمت خدا 
هاي قوم ها و شرارتگناهان و سركشي هاآنها خدا هستند. در اين شفاعت
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رحم فرما و  هاآنگويند خدايا بر ميدانند و نمياز خود ن ياسرائيل را جدا
ناه ما گ«: كه اين استبراي  هاآن يگريه و روزه ،بلكه فرياد !مرزرا بيا هاآن

را جاري ايم. بر ما رحمت خود د نموده و شرارت ورزيدهايم. ما تمركرده

هر سه كتاب  ٩هاي (لطفا باب )٨و  ٥: ٩دانيال» (كن و گناهان ما را ببخش.
 مطالعه نماييد.) شفيع واقعيهايي از دعاهاي شفاعتي مهم به عنوان نمونهرا 

و  داندميشريك  هاناانسدر گناه و درد و بدبختي خود را  كسي است كه
دارد حاضر است خود نيز مجازات شود،  هاآنبه علت عشقي كه نسبت به 

ف شفاعتي در ما ضعي ينجات بيابند. چه قدر اين روحيه هاآنبه شرطي كه 
بار و درد  برافروزد و جديد يدر درون ما آتش القدسروحاست. اجازه بدهيم 

ي نجات مرتب برا شكلما به . اگر را در ما قرار دهدي گمشده هاناانس
نيز در قلب ما فرو خواهد ريخت  هاآندعاي شفاعتي بكنيم، عشق  هاناانس
در مورد  داجازه بدهي تفاوت و سنگدل باشيم.بي هاآنتوانيم نسبت به ميو ن

  :جديد اشاره كنمبه دو نمونه نيز در عهد  شفاعت و دلسوزي

م ونجات ق. او نيز مانند موسي براي استرسول اول پولس  ينمونه 
بهايي بود و قطعاً عباراتي كه در رابطه با  خودش حاضر به پرداخت هر

كند نه تعارف و تظاهر و نه مبالغه و بزرگ مياحساس و حالت خود بيان 
ح عشق و محبت نشأت گرفته از مسي يدربارهرا ، بلكه حقيقتي است نمايي
كه  تي(باالتر از عقل و منطق) است. محب كند كه فوق از معرفتميبيان 

م، گويدر مسيح راست مي«دا كند. ضر است خود را براي نجات ديگران فحا
در قلب خود  مرا گواه است كه القدسروح يهنه دروغ، و وجدانم به واسط

داشتم خود در راه زيرا آرزو مي دردي جانكاه و اندوهي هميشگي دارم
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 ».محروم گردم ملعون شوم و از مسيح برادرانم، يعني آنان كه همنژاد مَنَند
  ) ٣-١:٩(روميان 

پولس رسول براي كليساي غالطيه كه رشد روحاني خوبي نداشت و 
معلمين كذبه را در خود راه داده بود كه شريعت قبلي را جايگزين فيض 

 هاآنه كنيد ببار و دردي شبيه درد زايمان داشت. دقت  مسيح ساخته بودند
زايمان دارم تا مسيح در  باز دردِ فرزندان عزيزم، كه برايتان«گويد: ميچه 

  )١٩:٤غالطيان » (.شما شكل بگيرد

حتماالً قلبي داشت و ا ينان صليب مسيح نيز بارمپولس حتي براي دش
او نيز مانند مسيح و استيفان طالب توبه و دريافت رحمت و بخشش براي 

و  امگونه كه بارها به شما گفتهزيرا همان«از حضور خدا بود.  هاآننجات 
كنم، بسياري چون دشمنان صليب مسيح مي اكنون نيز اشكريزان تكرار

  )١٨:٣(فيليپيان  .»كنندرفتار مي

 ،به طور كلي بايد گفت او به عنوان بزرگترين مبشر و رسول قرن اول
 ميظيع عشقوظيفه بلكه به علت دِين بزرگ و انجام  خاطره ببشارت را نه 

 و من خود را چه به يونانيان«داد. ميانجام  ،كه نسبت به گمشدگان داشت

از اين رو، دانم مي مديون جاهالن به چه  چه به حكيمان و چه به بَربَرها

 »م.ده بشارت بريدمي سر به روم در كه نيز  اشتياق بسيار دارم كه شما را
يرومندي ن يبا چنين انگيزه توانستدليل نبود كه او بي )١٥ ،١٤: ١(روميان 

 رگرفت، دسرچشمه ميي گمشده هاناشتياق براي نجات جاز عشق و ا كه
-زمان خودش پيغام انجيل را برساند و سبب نجات عده بي يتمام اروپا

  . گرددشماري 
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خداوند  ،هاي زندگي او سر مشق ماستهمه قسمت دوم كه ينمونه 
 ،ي مسيح است. مسيح به عنوان تنها شفيع بين ما و خداي پدراما عيس
زمين خاكي خدمت خود را آغاز كرد، نه تنها نسبت به گناهكاران كه بر زماني
مان و ، اسيران، ماتميان، مظلوگاندلشكست ساير دردمندان،نسبت به  بلكه

د گمشدگان كه مانن يدربارهبود. پر از شفقت و دلسوزي ردشدگان جامعه ط
د، و چون انبوه جماعتها را دي«: شبان بودند گفته شده استفندان بيگوس

 شبان، پريشانحال وگوسفنداني بي  دلش بر حال آنان سوخت زيرا همچون

به ترحم و دلسوزي مسيح نسبت به مريضان ) ٣٦:٩(متي  ».درمانده بودند
اي كه سه روز با ) براي هزاران گرسنه١٤:١٤(متي . مختلف توجه كنيد

 يدلش بسوخت و به فكر تهيه ،مسيح بودند و چيزي براي خوراك نداشتند
يك ) به ترحم مسيح نسبت به ٣٢:١٥بود. (متي  هاآنن و ماهي براي نا

ايماني و سخت ) مسيح براي بي٣٤:٢٠(متي . نابينا قبل از شفا توجه كنيد
 ،خدا كه بر مردمان شهر وارد خواهد شد يدلي اورشليم و غضب آينده

مسيح به  )٤٢:١٩لوقا  ؛ ٣٩-٣٧:٢٣. (متي كرداندوهناك شده گريه 
فراري  شريهكَ يسري و چهرهكه همه از او به علت بيماري مُي اجذامي

و بيزار بودند با ترحم و دلسوزي نزديك شده و دست پرمهرش را بر سر او 
) ٤١-٤٠:١دهد. (مرقس ميدهد و او را از اين مصيبت دردناك شفا قرار مي

ي مسيح نسبت به تنها پسر ميّت يك بيوه زن كه در تابوت گذارده و اعيس
و با درك شرايط سخت بيوه زن بردند ترحم كرده ميراي تدفين ب

ي مسيح به علت اعيس )١٣-١٢:٧كند. (لوقا ميپسر او را زنده  ،دلشكسته
شريك شده به شدت خواهران او عزاي مريم و مرتا  عازر در ماتم ولفوت اي
ود اينكه ) عجيب است با وج٣٥-٣٣:١١و گريه كرد. (يوحنا  گشتمتأثر 
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چند دقيقه بعد از حاضر شدن مرگ را داشت و  رت قيام ايلعازر ازمسيح قد
ردي همدوي ولي قبل از آن با خانواده و بستگان  بر قبر او اين كار را كرد

ن مانع از جاري شدكند. به عبارت ديگر قدرت مطلق مسيح ميكرده گريه 
دا . مسيح در كالم خشودنمي به دردمندانشفقت و محبت مطلق او نسبت 

شود. ما معرفي ميهاي ها و شريك دردها و مصيبتبه عنوان همدرد ضعف
) اوج محبت و شفقت مسيح بر صليب نمايان ٩:٦٣اشعيا  ؛ ١٥:٤(عبرانيان 

كه براي دشمنان و مصلوب كنندگان خود درخواست  يعني زماني ،شودمي
شفاعت  ينتيجه) ٣٤:٢٣(لوقا  كند.ميرحمت و بخشش از پدر آسماني 

نفر  شود. هزارانمي نماياندر روز پنطيكاست و بعد از آن  ،بر صليب مسيح
ن و جزو قاتال ".او را مصلوب كن" .كه نزد پيالطس فرياد زدنداز كساني

ريافت دبخشش خدا را بخاطر شفاعت مسيح او بودند، توبه كردند و رحمت و 
  نمودند.

  

 يروز
توانم او را دوست ميآيد و نشخصي به من گفت من از يك نفر بدم مي

داشته باشم و با وجود سعي زيادي كه كردم، نتوانستم بر اين مشكل غلبه 
محبت  هاي توليدراه يدانم چه كار بايد بكنم؟ فرصت نبود دربارهميكنم، ن

پاسخ عملي كه به ايشان دادم اين بود كه شما  با او صحبت كنم ولي يك
توانيد محبت ماه به طور مداوم و جدي براي اين شخص كه نمي ٦به مدت 
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دعا كار خودش را كرد و او توانست  ،كنيد دعا كنيد. به گواهي اين شخص
شخص مذكور را محبت كند. حضور خدا حضور محبت است. هر چه بيشتر 

را دوست خواهيم داشت. كالم خدا  ايشانبراي مردم دعا كنيم بيشتر 
 وسطت خدا محبت زيرا انجامد،نمي و اين اميد به سرافكندگي ما«گويد: مي

(روميان  »است شده ريخته ما دلهاي  در شد، بخشيده ما به كه القدسروح
٥:٥(   

شود و وارد دنياي شخص از خودش رها مي در دعاي شفاعتي 
ت كند خود را نيز از دسميگردد. كسي كه خيلي براي خود فكر ديگران مي

كند ميكند، خدا براي او فكر ميفكر دهد ولي كسي كه براي ديگران مي
زيرا هر كه بخواهد جان خود «دهد. مسيح فرمود: ميو زندگي او را بركت 

خاطر خاطر من و بهست خواهد داد؛ امّا هر كه بهآن را از د را نجات دهد
  )٣٥:٨(مرقس  ».خود را از دست بدهد، آن را نجات خواهد دادجان  انجيل

در حضور خدا شكسته  شده واز خود خالي  شخص ،در شفاعت حقيقي
هاي او براي خودش نيست بلكه براي نجات و شفا شود. اشكو فروتن مي

نج است. در سخت و توأم با درد و ر يدعاي ادع . ايناستو آزادي ديگران 
ني براي احياي مردگان روحاني وجود دارد. شفيع شفاعت حقيقي ماتم روحا

دلشكسته و  دردمند و شخص واقعي چون خودش را در جاي گناهكار و
را به حضور خدا  هاآنتواند با دلي پر از بار، فرد فرد مي ،دهدميعزادار قرار 

ارد قدرتمندي د يشود و نتيجهعت مقبول خدا واقع ميببرد. اين نوع شفا
و كوفته شدگانِ در روح را نجات  دالن استخداوند نزديك شكسته«
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 خدا روح شكسته است يهقربانيهاي پسنديد« )١٨:٣٤(مزمور ".»بخشدمي

خدا در  )١٧:٥١(مزمور ».خدا روح شكسته است يهقربانيهاي پسنديد
خر كند و در آميكند و سپس براي ما كار مي شفاعت حقيقي اول در ما كار

  كند.ميبوسيله ما كار 

ش چون آتهم آيا كالم من«فرمايد: خداوند مي
شمشير « )٢٩:٢٣(ارميا  »؟كندنيست، و مانند پُتكي كه صخره را خرد مي

  )١٧:٦ (افسسيان.» روح را كه كالم خداست

چنان  تر از هر شمشير دو دمزيرا كالم خدا زنده و مؤثر است و بُرنده« 

 و  كند،نافذ كه نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نيز جدا مي
  ) ١٢: ٤(عبرانيان .»و نيّتهاي دل استسنجشگر افكار 

عت شفابراي مردم كند. وقتي ميكالم خدا كار  يبوسيله القدسروح
 هاآنباشد به مي القدسروحكه آميخته با قدرت را  مياغپيو  نماييممي

كه قلب و درون مردم را  خواهد بوداين كالم مانند آتشي  ،كنيممياعالم 
- سوختن درد و ناله به همراه خود دارد و شنوندهسوزاند. طبيعي است كه مي

و  با پشيماني ،شودميسوزد و منقلب مي از درونكالم خدا ضمن اينكه  ي
موعظه  يز پنطيكاست مردم به وسيلهكند. در روميهانش توبه تنفر از گنا

شده از رسوالن مسيح پرسيدند: ميشان زخقلب القدسروحپطرس و الزام 
ي ا دند، دلريش گشته، به پطرس و ساير رسوالن گفتندچون اين را شني«

ست كه شمشير ا اين دقيقاً همان كاري )٣٧:٢(اعمال  .»برادران، چه كنيم
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وقتي ما با دعاي شفاعتي  .دهدميانجام  خدا كالم يرونده برنده و فرو
هاي گونه قلبشمشير كالم خدا اين ،نماييممياعالم به مردم پيغام خود را 

سازد. همين اتفاق ميواقعي آماده  يسازد و براي توبهميدار را جريحه هاآن
پولس و سيالس در زندان رخ داد.  آزاديان فيليپي پس از ببراي زندان

زندانبان چراغ خواست و سراسيمه به «خوانيم كه: ميحالت او  يدرباره
 دلرزيد به پاي پولس و سيالس افتادرون زندان رفت و در حالي كه مي

 »م؟نجات ياب تا كنم چه سروران، اي«: پرسيد  سپس، ايشان را بيرون آورد و
   )٣٠-٢٩:١٦(اعمال 

اي هماند كه قلبميبه همين صورت كالم خدا مانند چكش و پتكي 
ه كند و بميرا نرم  هاآنشكند و ميسخت ما را كه مانند سنگ شده است 

كند. قدرت مي عطا القدسروحجاي دل سنگي، دل گوشتين را توسط 
از طريق دعاهاي قدرتمند شفاعتي  القدسروحاجرايي كالم خدا به وسيله 

و دلي تازه به شما خواهم بخشيد و روحي تازه در «كند. ميما عمل 
اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگي را از پيكر شما به در آورده، دلي 

   )٢٦:٣٦(حزقيال  .»گوشتين به شما خواهم داد

 هاهمرهاي عميق اي بزرگ روحاني در طول تاريخ، توبههدر بيداري
رافات اعتبا  و فرياداست. مردم با گريه، نمايان شده  القدسروحالزام شديد 
ها خود را در مقابل تخت كردند. افراد در اين بيداريميتوبه  ،تكان دهنده

 هاآن بر كردند كه خداميداوري خدا ديده و با گريه و التماس خواهش 
ها از شدت تأثر و پشيماني به بعضي .را به جهنم نفرستد هاآنحم كند و ر

 ييمافيلم سينشدند. روح خدا گناهان مردم را مانند ميزمين افتاده بيهوش 
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 يمرتب به سر و صورت و سينه هاآنداد و ميعبور  هاآناز جلوي چشم 
مردم جهان ز امروكردند. نياز ميخود زده از خدا درخواست رحمت و آمرزش 

تر شفيعان واقعي بيش مقدارواقعي است. هر  و هاي عميقداشتن چنين توبه
 هانانسبت به گناه و ثمرات شايسته توبه بين انس القدسروحالزام  ،شوند

  خواهد شد.  نمايانبيشتر 

ه هنگام ب
دعا بايد منتظر باشيم كه خدا ما را هدايت بكند. وقتي كه پطرس در پشت 

ه ب روياي عجيبي يا غير يهوديان كرد خدا براي بشارت به امتهاميبام دعا 
كرنليوس ايتاليايي آماده  ينشان داد و سپس او را براي رفتن به خانهاو 

بشارت رسوالن بين غير كار شروعي براي هدايت، اين  يكرد و نتيجه
وقتي  طورهمين مراجعه كنيد) ١٠يهوديان بود. (لطفاً به اعمال رسوالن باب 

اين  ،با هم متحداً در انطاكيه مشغول دعا بودند كه رسوالن و انبيا و معلمين
دادند كه پولس و برنابا را هدايت كند كه براي  القدسروحفرصت را به 

 يخدا براي همه يبه قبرس و جاهاي ديگر بروند. وعدهشارت دادن ب
و به راهي  تو را بصيرت خواهم آموخت« كه اين استمبشرين كالم خدا 

تو را مشورت  و در حالي كه چشمم بر توست كه بايد رفت ارشاد خواهم كرد
  )٨:٣٢(مزمور » .خواهم داد

ه زماني ك .ي خواندمدر جايي مطلبي در رابطه با يك كشاورز كاناداي
به جنگل كاج برو " :گويده او ميمشغول دعا بوده احساس كرد صدايي ب

آن كشاورز ابتدا فكر كرد كه اين موضوع  "زانو بزن و با صداي بلند دعا كن.
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احمقانه خودش باشد ولي احساسش قويتر شد. باالخره در آن  يهبايد ايد
كاج زانو زد و همان طور كه طوفان از خانه خارج شد و در ميان درختان 

ش قرار ابلند دعا كرد. ناگهان دستي بر شانه خداوند به او گفته بود با صداي
گرفت و صداي مردي را شنيد به طوري كه از جا پريد. آن مرد به جنگل 

د درخت آويزان كرده بو يآمده بود تا خودكشي كند. او قبالً طنابي از شاخه
ز كند، كه صداي دعا كردن كشاورز را شنيده خواست خود را حلق آويميو 

بود. نتيجه اين شد كه آن مرد از قصد خود براي خودكشي منصرف شد و 
 ديجديبشارت انفرادي كشاورز به مسيح ايمان آورده حيات  يبه وسيله

  بدست آورد. 

بشارت امر در را از هدايت خدا را  ميعملي مه يمايل هستم تجربه
ام در دوران شروع كه در زندگي من و خانوادهازگو كنم براي شما بانفرادي 

كه او نيز برادرم هايك سال داشتم همراه ١١وقتي حدود نوجواني رخ داد. 
به همراه خانواده در تهران زندگي  سال سن داشت، ١٦حدود و  نوجوان

 برادر لئون هايراپطيان زندگي به نامدر همسايگي ما مرد خدايي  .كرديممي
براي  . اواز نزديك شاهد بودهايك را  مهاي من و برادره شرارتكرد كمي

كه از هر جهت مان هخانواد بهكرد كه سعي خود را ميتمام  وكرد ميما دعا 
ر كمك كند تا به مسيح تسليم شده و نجات بيابيم. د ،بود بهم ريختهبسيار 

 زندهسال پيش) هر شب در منزل مرد مقدس ديگري بنام  ٥٧( آن زمان
ن شد. برادران ست و لئوميبرادر سِت يقنظر جلسات روحاني تشكيل ياد 

 تيبرك دعاهاي بسيار پرنيز و هر شب را به عهده داشتند جلسات رهبري 
ما  .شدميبه حضور خدا بلند كرده  ،از جمع كوچكي كه در آن قرار داشتيم
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ظاهراً  و لئون قرار داشتيمبسيار تحت تأثير آن جلسات و رهنمون هاي برادر 
 هتوبه واقعي و نجات را درك نكردنيز اظهار ايمان كرده بوديم، ولي معني 

و  كشي كردهاسبابيك برادر لئون هر  يبوديم. پس از مدتي ما و خانواده
ارك مب ياز همسايگي اين خانوادهبدين شكل جديدي رفتيم و  يبه خانه

برادر لئون قطع شد و سال ارتباط ما با  ٢محروم شديم. در نتيجه به مدت 
در طول اين دو سال ما از لحاظ روحاني بسيار از خدا دور شديم و در 

ها و گناهان جديد و دوستان ناباب غوطه ور شده و به معناي واقعي شرارت
زندگي در لجنزار گناه را عميقاً  ،اسير شيطان گشتيم. در همان سن كم

لي و دانستميما را ن جديد ي. برادر لئون نيز آدرس خانهكرده بوديمتجربه 
ح مان را در دست مسيهايكرد كه دوباره بتواند ما را پيدا كند و دستميدعا 

 ،بود ؛برادر ست يكه همسايه يك روز صبح ايشان ،از دو سال پسبگذارد. 
وقتي  .به مالقات كسي برودآيد تا سوار اتوبوس شده مياز منزلش بيرون 

ه ب": گويدميبه او  القدسروحرسد مياش انهبه اولين چهار راه نزديك خ
ادامه  رفترا كه بايد مي ميو او مسير مستقي ".طرف خيابان سمت چپ برو

خيابان  در داخل كند و چند دقيقهمياز الهام دروني روح خدا اطاعت  و هنداد
جا آن رسد.ميبست بن تا به يكدهد ميادامه خود به مسير سمت چپ 
كند كه به سمت راست ميو مجدداً خداوند او را هدايت شود متوقف مي
كند و به همين مياو اطمينان داشت كه خداوند او را هدايت  .خيابان برود

كرد. در آن زمان ميصداي خداوند كه براي وي آشنا بود اطاعت دليل از 
 ي مهم و اصلي آسفالت نشده بود.هاناي تهران غير از خيابهانابيشتر خياب

بدون اينكه بداند مقصود خدا از اين هدايت چيست در  ،ن چند دقيقهايشا
رود، وقتي نزديك به انتهاي مياين خيابان خاكي و پر از گرد و خاك راه 
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شغول م بيند كهمي در اين زمين خاكيرا چند پسر نوجوان  ،رسدميخيابان 
ر د كه بسيار عرق كرده و شلوارش هم هاآنفوتبال هستند. يكي از بازي 

گويا ( حين بازي پاره شده بود، من بودم. برادر لئون با شادي و هيجان زياد
گنج بزرگي را پيدا كرده) وارد زمين فوتبال شده، دست مرا محكم گرفت و 

كني؟ چقدر خوشحالم تو را پيدا كردم، آدرس ميادوارد اينجا چكار " گفت:
ي را آدرس سريع ،من چون حواسم به بازي فوتبال بود "منزلتان كجاست؟

ه من تان را بگفتم. او به من گفت تو خودت بايد بيايي و از نزديك خانه
! من بسيار ناراحت بودم كه برادر لئون مرا پيدا كرده و مصّر ينشان بده

وز در مانند يك شبان دلس ايشان خانه با او بروم. است كه من تا درِ
 غمن چقدر درودانست كه ميضمناً  جستجوي گوسفندان گمشده بود،

خواست مطمئن شود كه آدرس جعلي به او نداده باشم. در مي گويم ومي
 كردمنتيجه دستم را محكم گرفته و مرا پياده به آدرسي كه من هدايتش مي

برد. وقتي به منزل رسيديم و مادرم در را باز كرد ايشان دست مرا رها كرد. 
ن سريع به سمت محل بازي ام رفت و مم و پدرخواندهرداو به خانه نزد ما

ما از  تيمبچه هاي ايم و توجه شدم كه يك گل خوردهم برگشتم وفوتبال 
مقصر  راد و مدنرها كرده بودم بسيار ناراحت بوتمام اينكه من بازي را نيمه 

م و ردلئون مالقات بسيار پرثمري با ما . برادرنددانستمياين شكست 
 هاآنكند و ميدعا  هاآنهمسرش داشت و پس از صحبت مفصل با 

رادر رفت ولي بميام بايد سركار سپارند. پدرخواندهميخودشان را به مسيح 
ي اگويد امشب دست هايك و ادوارد را بگير و به جلسهميلئون به مادرم 

 نيدآمد و شكه در منزل برادر سِت است بياييد. وقتي برادرم هايك به خانه 
 به يميدا كرده بسيار ناراحت شد و سيلي محكما را پ يكه برادر لئون خانه
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داد) به منزل ميهم من زد و گفت چرا اين مرد را كه (به او فحش صورت 
برادر هايك به مادرم  كند!ميديگر اين مزاحم ما را ول نآوردي؟ حاال ما 

. مادرم با گريه و اصرار گفت: من به آمدجلسه نخواهيم به گفت: ما امشب 
ا اگر نياييد فردا دوباره به منزل م كه شما را به جلسه ببرم، ان قول دادمايش
پسردايي  شوم. به اصرار مادرم ما سه نفر همراهميآيد و من شرمنده او مي
ميلي به خانه برادر ست رفتيم. رفتن ما در آن با بي ،يعني برادر سارو من

اقعي و يي توبهكه ما اين بار به طور جد شد شب به آن مكان مقدس سبب
سال است  ٥٥ن بيش از كامالً عوض بشود و اال نمابكنيم و مسير زندگي

  ايم. ي مسيح قرار گرفتهاعيس داوند ماكه در تور نجات و خدمت خ

 ثيرأام اين بود كه تمن از بيان و شرح نجات خود و خانواده مقصود
ز وتان روشن سازم. اگر آن ررا براي هاناهدايت خدا براي بشارت و صيد ج

ا به نداي روح خد ،ما يمرحوم كشيش لئون هاپراپطيان پدر روحاني خانواده
داد، معلوم نبود كه ما اكنون در چه ميداد و راه خودش را ادامه ميگوش ن

برديم. اطاعت از يك هدايت خدا سبب نجات نه تنها ما وضعيتي بسر مي
بركات  يمهما شد. هاز طريق نجات افراد زيادي ما و  يخانوادهبلكه 

ن روز از مرد خدا به عمل آزندگي خود را مديون هدايت خدا هستيم كه 
  آورد. 

از هدايت روح خدا براي فرستادن او به بيابان و  ،چنانچه فيليپس مبشر
اين مرد محترم كه  ،كردميجا به سمت خواجه سراي حبشي اطاعت ناز آن

جات عنوان نوبر آن كشور ن احتماالً وزير دارايي و اقتصاد كشور حبشه بود به
. رسيدمياو به هموطنان خود نيز ن ييافت و خبر خوش انجيل بوسيلهمين
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نزديك و صميمانه با خدا  ياگر رابطه ).مراجعه كنيد٣٩-٢٦:٨(به اعمال 
داشته باشيم او ما را در بشارت انفرادي هدايت خواهد كرد كه كجا بايد 

  برويم و چه بايد بكنيم. 

خدمت بشارت يك نبرد بزرگ با شيطان است كه 
 شاهد مسيح يمردم را اسير خود كرده است. من نجات يك فرد به وسيله

خود را در حلقوم شير غرّان برده كنم كه دست ميتشبيه  يرا به شخص
و را از دهانش خارج سازد. مسلم است كه شير خواهد شكار ااست و مي

قدرت  پس بدهد.ر نيست كه شكار خود را كه بلعيده، كند و حاضميمقاومت 
 شكست بدهيم و افرادي دهد كه شيطان رامياسلحه دعا بما اين توانايي را 

ال ئوآن س انآزاد بسازيم. وقتي كه شاگرد ،ني و اسير او شده اند راكه قربا
ك را در مورد ناتواني خود براي اخراج روح شرير از مسيح تلخ و دردنا

س پاسخ داد: اين جن آن روح را بيرون كنيم؟ چرا ما نتوانستيم«پرسيدند: 

   )٢٩ -٨٢: ٩(مرقس  »آيد.مين  جز به دعا بيرون

ر د بر شيطان مثبتي از پيروزي ينمونه با ١٣اعمال رسوالن باب در  
) وقتي پولس و برنابا به ١٢-٦:١٣ال . (اعمشويمروبرو ميكار بشارت 

بنام  ميوالي آن جزيره كه شخص محتر ،ندس وارد شدوپاف يجزيره
نود شيوس بود، اشتياق داشت كه كالم خدا را از زبان پولس و برنابا بگسر

 يررهاي شو پر از روحداشت كه جادوگر  ياميولي اين والي دوستي بنام عل
دن ايمان آوراز و مانع  كردهرنابا مخالفت با پيغام پولس و ب ياميبود. عل

. در اينجا پولس رسول از روح خدا پر شده خطاب به شودمييوس گسر
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اي فرزند ابليس، اي دشمن هر پارسايي، كه پر از «عليماي جادوگر گفت: 
 دست ايستيمكر و فريبي! چرا از كج كردن راههاي راست خداوند بازنمي

ر خواهي شد و تا مدتي قادر به خداوند بر ضد توست. اكنون كو

 دور و گرفت،  در دَم، مه و تاريكي او را فرو آفتاب نخواهي بود  ديدن
 چون والي دستش را بگيرد و راه را به او بنمايدكه  جُستمي را كسي زده

ند دادخداوند مي يهكه دربارمياز تعلي زيرا آورد،  اين واقعه را ديد، ايمان

پولس پر از روح خدا  در حقيقت )١٢-١٠:١٣ل (اعما ».در شگفت شده بود
 او را خلع سالح نمود اي شرير بود غالب شده وهبر عليمايي كه پر از روح

عصاي موسي كه در قصر فرعون تبديل به مار شد و مارهاي  درست مانند
 هاي شرير و موانعي كه شيطانجادوگران فرعون را بلعيد. براي غلبه بر روح

بايد از طريق دعا كه منجر به پري روح خدا  ،كندميد در كار بشارت ايجا
  شود غالب شد. مي

فاعت ش ،شفاعت موسي و ساير انبيا گفته شد مورد همانطور كه در
ولي  دور شود از قوم اسرائيلشد تا غضب و مجازات خدا سبب  هاآن

بحدي رسيده بود  هاآنبودند كه شرارت  اقوم شرور نينو هاآنتر از عجيب
را سرنگون  اروز بعد نينو ٤٠پيغام داد كه  هاآنكه خدا توسط يونس به 

مام اطفال تونس اين شد كه از پادشاه گرفته تا پيغام ي يكرد. نتيجه دخواه
و  ا ماتمسه روز روزه گرفته پالس پوشيدند و نزد خدا ب ،و حتي حيوانات

واقعي نمودند، و خدا از غضب خود براي اين  يها دعا كرده توبهاشك
(كتاب يونس  رحمت خود را ظاهر نمود. هاآن مردمان شرور برگشت و بر
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 خودم تحيا  گويد: بهبه آنان بگو، خداوندگارْ يهوه چنين مي«.) را بخوانيد

 ودخ راه از شرير  اينكه از بلكه نيستم، خوش شرير مرد مرگ از من كه قسم
از راههاي كنيد!  بازگشت اسرائيل، خاندان اي. بماند زنده و بازگردد

بله  )١١: ٣٣(حزقيال  »خود بازگشت كنيد، زيرا چرا بميريد؟ يهشريران
كنند خداوند بركت خود را جاري كرده و ميعزيزان وقتي قوم خدا شفاعت 

ت ما، مسير تاريخ و شفاع يدهد. به وسيلهميشرايط و اوضاع را تغيير 
زه دعا و رو يشود. فرصت نيست كه، نتيجهميعوض  هاناسرنوشت انس

 ١٢-٨:٥٨و اشعيا  ٣٢ -١٨آيات  ٢و شفاعت قوم خدا در كتاب يوئيل باب 
كه ا راين قسمتها را بخوانيد و ديگر قسمتهايي  را تشريح و تفسيركنم. لطفاً 

لعه نماييد و آن وقت خواهيد مطا ،كندميدر كالم خدا اشاره به قدرت دعا 
 ،دباش نيزتواند همراه با روزه ميگاهي كه  ديد كه با قدرت دعا و شفاعت

 -بستگان و خويشان -خانواده -در خودمانباعث چه تغييراتي توانيم مي
ي . حتكنيمميدر آن زندگي باشيم كه  ايهمسايگان و دوستان و جامعه

كنيم و از دعا كردن خسته ميدعا بله وقتي كه ما مخالفين و دشمنان! 
د. كنميها كار خدا در ما و در ديگران و سپس در موقعيت ،شويمميخاطر ن

وقتي ايوب براي دوستان بي وفاي خود كه بايد از طرف خدا به علت 
شدند، دعاي شفاعتي نمود خداوند دوستان ميتنبيه  شاناشتباههاي قضاوت

ايوب بخشيد و سپس بال و مصيبت را از توبه كار ايوب را به علت شفاعت 
چون ايوب براي دوستانش دعا كرد، خداوند سعادتمندي «.ايوب دور ساخت

دو چندانِ آنچه ايوب پيشتر داشت، بدو  خداوند و. بازگردانيد  را به وي
  )١٠: ٤٢(ايوب ».بخشيد
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طور كه در دعاي شفاعتي گفته شد همان
 اهخدا در ما و در ديگران و در موقعيت ،كنيمميوقتي كه براي سايرين دعا 

كند، در نتيجه چنانچه ما با ايمان براي نجات افراد مشخص دعا مي عمل
كرديم بايد منتظر پاسخ دعا باشيم تا خدا در وقت معين جواب دعاي ما را 

شنود، پس دانيم كه هرآنچه از او درخواست كنيم ما را مياگر ميو « هد.بد

  )١٥:٥يوحنا  ١( .»ايمكرده دريافت ايم،خواسته او از آنچه كه داريم  اطمينان

بياييد  .مسپس شاكر باشي ما نبايد منتظر باشيم تا جواب دعا را ببينيم و
قبال جواب دعا ايمان است و با شكرگزاري به است يبا شادي كه ثمره

پاسخ شكرگزاري خود در دعا  يتجربه ؛كاروترز به نام مرلين ميخادبرويم. 
وقتي در دعاي خود براي وجود همسرش كه "كند: گونه بيان ميرا اين

ناگهان دريافته كه محبت  ،كردهميايماندار مسيحي نبوده خدا را شكر 
مان ايموانع او افزايش يافت. در اثر محبت  همسرشنسبت به اش قلبي

 به مسيح را همسرش نيزبين رفتند و پس از مدتي  آوردن همسرش از
   "پذيرفت. خود يعنوان خداوند و نجات دهنده

به عبارت ديگر ما با شكرگزاري خودمان خدا را در مقابل عمل انجام 
با «به همين دليل به ما دستور داده شده است كه  .دهيمميشده قرار 

 يدرباره )٢: ٤كولسيان.» (اري، خود را وقف دعا كنيدهوشياري و شكرگز
 هاي زيادي درت. شهاداست تأثير و قدرت شكرگزاري هر چه بگوييم كم

جواب دعا وجود دارد كه در قسمت  براي نتايج شكرگزاري يد وفوا مورد
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ان تخدمتتان يكي از اين موارد را براي تقويت ايماناين مبحث، پاياني 
  كنم. ميبيان 

كه در قسمت اشاره كنم يكي از خادمين معروف خدا به خواهم مي 
. رسالت اين واعظ مبارك بودخصوصي به او داده م بركتخدا شكرگزاري 
شان اي داد.ميدر رابطه با شكرگزاري تعليم  فترميهر جا كه  اين بود كه

بايي هاي زيو شهادت استدو كتاب خوب در اين رابطه به انگليسي نوشته 
ين ا من يكي از .نموده استبيان در آن  است،كه از نتايج شكرگزاري  را

 انتخاباست افراد تأثير شكرگزاري براي نجات  يدربارهرا كه شهادتها 
  كنم:كتاب او نقل ميام و از كرده

كردم. ميشكرگزاري موعظه  يميانه دربارهدر يكي از شهرهاي خاور"
گذشته  مان مسيحي اوسال از اي ١٥ه ك يسالجلسه خانم ميانپايان  پس از

اي تان از جمد و به من گفت: شما واعظين آمريكايي صدايبود پيش من آ
ن كه داريد و همه چيزتااي آيد، معلوم است با شرايط زندگيميگرم بيرون 

نستيد توامينتوانيد شكر كنيد. قطعاً اگر جاي من بوديد ميراه است هروب
ريع و س چنين! به ايشان گفتم خانم شما چرا گونه شكرگزاري كنيداين

كنيد؟ ما هم از مشكالت زيادي ميندانسته نسبت به زندگي من قضاوت 
غالب الت مشككنيم ولي با قدرت شكرگزاري توانستيم بر ميو  هعبور كرد

ه آن توانيد دربارميمشكلي كه شما داريد و ن گوئيدشويم. شما به من ب
توان مي هم اين موضوع ن به شما بگويم برايشكرگزار باشيد چيست تا م

 . ايشان با ناراحتي گفتند مشكل من قابل بيان نيست وكردخدا را شكر 
مطمئناً جاي هيچ شكرگزاري نيز براي آن نيست. اصرار كردم كه به من 
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ما قول شمشكل خود را خصوصي به من بگويد. به او گفتم به  اعتماد كند و
توان خدا را شكر كرد. با اصرار من او مي نيز،ا دهم كه براي مشكل شممي

 دررا و هر شب  استكاباره  يهدارم كه رقاص يبا اشكها گفت: من دختر
ست كه هر شب با گريه اسال  ١٥ كند.با مردان مختلف سپري ميمستي 

 ر ازبلكه هر روز بدت ،كنم ولي نه تنها او نجات نيافتهبراي نجات او دعا مي
آبروي من همه جا به خاطر او رفته، با هر كس كه  د.شوروز قبل مي

گويد، برو اول ميخواهم در مورد مسيح صحبت كنم با تمسخر به من مي
ما به ن شاال من شده است، يرافكندگي و غصهساو باعث  به دخترت بگو!

؟ من چه كردتوان خدا را شكر ميبراي اين موضوع  گوئيدمن ب
ختر كنم كه دميبه خدا بگويم تو را شكر  توانم بكنم؟مياي شكرگزاري

ر بس اشخاص نابابكنم كه او هر شب با ميشكر  ؟قاصه شده استمن ر
يا بگويم  ؟من شده است ميبرويي و بدناآكنم كه سبب بيميشكر  ؟بردمي

دهي و او بدتر از قبل ميسال است دعاي مرا جواب ن ١٥كنم كه ميشكر 
البته كه براي دختر شما داليل مختلفي شده است؟ واعظ در جواب گفت 

اعظ وبراي شكرگزاري وجود دارد. خانم با تعجب پرسيد مثالً چه داليلي؟ 
ه ن وضعيتي كخدا را شكر كنيد كه خدا دختر شما را با همي ؛اولب داد: جوا

خدا را شكر كنيد كه خداوند دختر شما را با همين  دارد دوست دارد. دوم؛
 بيند و هيچ چيز از نظر او مخفيميقرار گرفته است وضعيت بدي كه در آن 

 اخدا را شكر كنيد كه قادر است و قدرت دارد كه دختر شما ر ؛نيست. سوم
خدا را شكر كنيد كه خدا پسرش را  از اين وضع بد نجات بدهد. چهارم؛

د خدا را شكر كني ؛براي نجات دختر شما روي صليب فدا كرده است. پنجم
خدا را  را نجات بدهد. ششم؛ انته است كه شما و خانوادهكه خدا وعده داد
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كه خداوند بر شرايطي كه دختر شما دارد حاكم و مسلط است و  يدشكركن
 پاسخ در كه او يدخدا را شكر كن ؛دختر شما نيز در كنترل او قرار دارد. هفتم

خواهيد ميپرسد ميدعاهاي شما امين است. سپس از اين خانم به  دادن
 دديو شكايت كر يدن اشك ريختشما تا اال ؟م داليل ديگري بگويمباز ه

ا اعجاز ت در پيش بگيريداكنون روش شكرگزاري را  د،و در تلخي بسر بردي
  ".ديو با شكرگزاري به استقبال جواب دعا برو دببيني انتآن را در زندگي

بل به خانه آمد قشب چيزي نگفت و وقتي كه و  اين خانم سكوت كرد
خواست بساط گريه و ناله و شكايت را در حضور طبق معمول  يدناباز خو

تصميم گرفت روش  و هاي واعظ افتادياد حرف كه خدا پهن كند
شكرگزاري را امتحان بكند. ابتدا براي او سخت بود كه براي وجود دخترش 

 هخانحضور خدا تمام  ،وقتي شكرگزاري را ادامه داد ولي خدا را شكر بكند
  ت و اين خانم پر از آرامش و اطمينان براي جواب دعا شد. را فرا گرف

گويد من بسيار معجزات و جواب دعاها را ديدم كه در مياين واعظ 
دا خ زن،مده ولي در رابطه با اين آنتيجه شكرگزاري در طول زمان بدست 

ن ايمان دار پر به اطاعت او احترام كرد و همان شب عمل نمود! يك جوا
ن برنامه اجرا آاي كه دختر در ن شب از جلوي كابارهدر آ القدسروحاز 
شود ميدر درون خود  القدسروحصداي  يمتوجهكه  كردميكرد عبور مي

 يهدهد، مرتبميگويد: برو داخل كاباره! اين جوان ابتدا اهميت نميكه به او 
ا تو ب آنجادر به داخل كاباره برو،  گويد:ميتر به او دوم خداوند بسيار جدي

 هاي بديرود، صحنهميهاي كاباره پايين اين جوان وقتي از پله! كار دارم
ولي  ،برگردد گيردو تصميم ميبيند ميباري افراد بندواز مستي و بي
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از من اطاعت كن و برو به آن دختر گويد: ميبراي بار سوم به او  القدسروح
اين جوان اطاعت  سان.نجات را بر رقصد پيغامميخواند و ميكه روي سن 

 گويد: بيا پايين من با توكارميكند و نزديك سن شده به اين دختر مي
ايي دهد وقتي بيميپرسد شما كي هستيد؟ جوان پاسخ ميدارم. دختر ميمه

كند شايد مشتري هستم. دختر فكر مي چه كسيمن  ميفهميپايين 
شود او ر ميجديدي كه خشن است به تور او خورده، وقتي نزديك پس

شناسم ولي سه مرتبه خداوند به من گفته است ميگويد: من شما را نمي
بدهم و سپس با اقتدار و مسح الهي پيغام  راكه بيايم و به شما اين پيغام 

دهد. پسر پس از اعالم پيغام ميتوبه و نجات به او  يجدي خدا را درباره
گويد: ميگيرد و به او خواست برود كه دختر با گريه دست او را ميمي

كمك كن كه امشب اين نجات را بدست آورم. او به من  كنمميخواهش 
ند و كمين جوان بر روي همان سن كاباره از گناهانش قلباً توبه آبا كمك 

ه ب سرورسپارد. آن شب اين دختر با شادي و ميي مسيح اخود را به عيس
چنان مشغول گردد. مادرش همود و پيش مادرش برميخ يخانه

 ١٥جواب امشب : مامان زندميدختر با هيجان فرياد شكرگزاري بود كه 
 !م، من توبه كردگرفتي از خدا هايت راسال دعاها، گريه ها و خواهش

سال گريه و دعاهايت را گرفتي بگو پاداش  ١٥گويد: نگو جواب ميمادرش 
   !شكرگزاري امشب خود را از خدا گرفتي

، ايمدهكرشفاعت  هابراي آن ي نجات افرادي كهبراپيشاپيش ياييد ب
ا فرياد ب كارندآنان كه با اشكها مي« كنيم و مطمئن باشيم كه: شكرگزاري

   )٥: ١٢٦(مزمور »شادي درو خواهند كرد.
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ه آن ب مسيح است كه با اتكادر دست شاهد  اصلي يكالم خدا وسيله
رساند. مأموريت ما در بشارت بپيام نجات بخش را به گوش مردم  دتوانمي

 الهي را كه خدا براي يكالم خدا برنامه و نقشه ياين است كه به وسيله
 ؛اعالم نماييم. آقاي لوئيس جترواكر را تدارك ديده است هانانجات انس

يم بايد به كالم خدا ايمان داشته باش ،نهبراي داشتن بشارت فعاال": گويدمي
باشيم تا بتوانيم پيامش را به طرز مؤثر انتقال  كردهو قوت آنرا تجربه 

   "دهيم.

ما بازگشت  يدهندهنجاتو خواهيم مردم با ايمان نزد خداوند مياگر
بي به خو هاآنكنند بايد كالم خدا را به عنوان اساس و پايه ايمانشان به 

ته عملي داش دانششاهد مسيح بايد ياد بگيرد كه از كالم خدا  م.ارائه دهي
صحيح بكار  يبداند و هم از نحوهرا خوب باشد، يعني هم بايد كالم خدا 

ر د بردن آن آگاهي داشته باشد. قبل از اينكه مختصراً تأثيرات كالم خدا را
د شنونميزندگي شاهد مسيح و سپس در زندگي افرادي كه بشارت را 

خواهم در ابتداي اين فصل همه مسيحيان را كه دعوت ميرسي كنيم بر
با  ،اند تا شاهد مسيح باشند، تشويق كنم كه كالم خدا را به طور مرتبشده

 خوانند تعمق و تفكرميآنچه  يو دربارهدعا و قلب باز و آماده مطالعه كنند 
تب ك تفسير صحيح كالم خدا از معلمين كتاب مقدس و يكنند. درباره

آيات مناسب از كالم خدا را كه مربوط به  معتبر، اطالعات گردآوري كنند.
ت محل اين آيا حداقلاصول اساسي ايمان مسيحي است حفظ نمايند و يا 

 در جستجويما بايد را بكار ببرند.  را بدانند و در موقع مناسب و بجا آن
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موز از ر .شيمت مردم باسئواالهاي صحيح و مناسب از كالم خدا براي پاسخ
 باه آميختبايد ام ما غپيكه  اين استمهم موفقيت خدمت بشارت انفرادي 

ام مبشر گراهگويند رمز موفقيت دكتر بيليميباشد. و مملو از آن كالم خدا 
ود كه ها نفر شده در اين ببسيار معروف قرن بيستم كه سبب نجات ميليون

 ".فرمايدطور ميخدا اين كالم" كرد كه:ميبارها در موقع موعظه تأكيد 
سعي نكنيم وسيله و يا چيز ديگري را در كار بشارت جايگزين  وقتهيچ

ر از تر و دلسوزتتر و فهيمخود را عاقل وقتهيچهمينطور  .كالم خدا بكنيم
و يا شاهد مسيح  هاناصياد ج"گويد: ميكالم خدا ندانيم. آقاي هِرست 

را تشخيص دهد و احتياج او را بفهمد مانند يك طبيب بايد درد طرف مقابل 
يعني، راه حلي مطابق كالم خدا را به مردم تقديم  ".و دارو را تجويز كند

ساكن  مسيح به دولتمندي در شماكالم «فرمايد: مي )١٦:٣كولسيان ( كند.
   »شود.

  

 

زيرا از انجيل مسيح عار ندارم چون كه قو ت خداست «
  )١٦: ١(روميان » براي نجات هر كسي كه ايمان آورد.

ت شود. پولس رسول قوميدر پيغام شاهد مسيح قدرت خدا جاري  
 توانست با تكيهميانجيل را در خدمت خود تجربه كرده بود و از اين جهت 
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و «:گونه سخن بگويداين ،كندميعمل  القدسروح قوتكالم خدا كه با  رب

و   پيام و وعظ من با كلمات گيراي حكيمانه بيان نشد، بلكه با برهانِ روح

» شد.با  بتنيتا ايمان شما نه بر حكمت بشري، بلكه بر قدرت خدا مقدرت 
كه انجيلِ ما تنها نه با كلمات، بلكه با قدرت و « )٥،٤: ٢اول قرنتيان (

از اين  )٥: ١تسالونيكيان اول .» (شما رسيد القدس و يقين كامل بهروح
كه پولس رسول به انجيل موعظه عبارات مشخص است زماني

 قدرت كه باميهر كال .شدميجاري  القدسروحكلمات او با قدرت ،كردمي
 ...«. خواهد بودهمراه نباشد كالم مرده و الفاظ خشك و خالي  القدسروح

  )٦: ٣قرنتيان دوم » (.بخشدميحيات كشد ليكن روح مي نوشتهزيرا 

شويم كه روح خدا و كالم خدا با هم ميمقدس متوجه تعاليم كتاب از
  دايب ،مسيح موفقِ يكي بدون ديگري ناقص است. شاهدِ  و كنندميعمل 

هم از كالم خدا و هم از روح خدا پر باشد. روح و كالم به ميزان مساوي 
د داشته باشمانند و اگر پرنده فقط يك بال ميمثل دو بال براي پرنده 

اگر براي حركت قايق، به جاي استفاده از دو پارو به تواند پرواز بكند. مين
ت به سمت جلو، قايق به جاي حرك ،طور هم زمان از يك پارو استفاده شود

ماند كه مسير را مشخص ميريل قطار  به . كالم خدادور خود خواهد چرخيد
ماند كه از روي ريل عبور ميموتور قطار  به القدسروحكند ولي قدرت مي
وجود ريل بي معني است و بدون وجود ريل قطار  ،كند. بدون وجود قطارمي

م خدا الزم و ملزوم كاربردي نخواهد داشت. بنابراين وجود روح و كال
 اگر ما تنها از كالم خدا پر": گفته استميشخص حكي يكديگر هستند.

باشيم ولي از روح خدا پر نشويم خشك خواهيم شد و چنانچه تنها از روح 
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اين  حفظ "منفجر خواهيم شد. ،خدا پر باشيم، ولي كالم خدا را خوب ندانيم
سازد. اگر اعتماد ميه يك او را شاهد درج هاناتعادل در زندگي صياد ج

خود را بر اعتبار الهام قدرت كالم خدا و روح خدا بنهيم، در خدمت خود 
 ،ارتخواهيم پيغام بشميرا تجربه خواهيم نمود. بنابراين اگر  مينيروي عظي

پر باشيم:  القدسروحاعالم شود بايد مانند رسوالن مسيح از  با قدرت
د و فيضي دادنخيز خداوندْ عيسي شهادت ميرسوالن با نيرويي عظيم به رستا«

  )٣٣: ٤اعمال رسوالن .» (عظيم بر همگي ايشان بود

متأسفانه بسياري از واعظين و مبشرين نيروي روحاني خود را از دست 
اند. (در فصل آينده اند چون كالم خدا را با قدرت روح خدا اعالم نكردهداده

را با شما مطرح خواهم  مطالبيدي در بشارت انفرا القدسروحنقش  يدرباره
  كرد.) 

شاهد 
نمايي راه يگناه و نجات و نحوهوضوع ممربوط به  ياصول اوليهبايد مسيح 

حقايق  ،بداند و به طرز صحيح از كالم خدا مردم را به سوي مسيح خوب
 جازاتمو  ت گناه، زشتي و قباحت گناه و ثمرهمربوط به معني گناه، عمومي

جات ن يبراي شخصي كه آماده ،از شكافتن دردآن آگاه باشد. سپس بعد 
 و مفهوم نجات كه هماناسخن بگويد  گناهدرمان  يدربارهيافتن است، 

 نتايج نجات و ،يافتننجات ، شرايط هاناانس رستگاريتدارك خدا براي 
عوض  هاناخدا براي نجات انس روشاست. راههاي رشد در نجات 

اعالم بشارت از طريق كالم  ي. خدا صالح دانسته كه به وسيلهشودمين
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زيرا از آنجا كه بنا بر حكمتِ خدا، دنيا نتوانست از «خدا مردم نجات بيابند. 
د، خدا چنان مصلحت ديد كه از راه جهالتِ طريق حكمتْ خدا را بشناس

  )٢١: ١اول قرنتيان .» (آورند، نجات بخشدموعظه، كساني را كه ايمان مي

آميز كه روش اصلي بله عزيزان خدا بوسيله اين عمل به ظاهر حماقت
كساني را كه به عيسي مسيح ايمان  يهمه است،بشارت و اعالم كالم خدا 

  بخشد.ميآورند نجات مي

ه باشيم نبايد انتظار داشت
پاسخ اين . ت خود را نپرسندسئواالكه مردم در حين بشارت دادن از ما 

يد و ركه شما بايد با ايمان بپذي بگوييم موارد يدرستي نيست كه در همه
جو با جر و بحث سالم و سازنده يك حق حث نكنيد!هم با ما ب وقتهيچ

 تفاوتبحث كه حالت مجادله و مخالفت و كوبيدن شخص مقابل را دارد 
كند. اگر كسي مشتاق است بيشتر بداند بايد بتوانيم تا آنجايي كه ما مي

ه ك موارديدر  قرار بدهيم و اواختيار  در هاي روشن و منطقيپاسخآگاهيم، 
كه د از خدا بخواهيبا ايمان بپذيريد و "بگوييم:  ،استمفوق از درك بشري 

د همواره آماده باشي«گويد: ميپطرس رسول به ما  "ا مكشوف كند.براي شم
 ه، امّا بگوئيدتا هر كس دليل اميدي را كه در شماست بپرسد، او را پاسخ 

با تحقيق و درك صحيح ما ين بنابرا )١٥: ٣اول پطرس .» (و با احترام مينر
 همه چيز را بيازماييد؛ به« .مطالب براي شناخت حقيقت مخالف نيستيم

  )٢١: ٥تسالونيكيان اول .» (آنچه نيكوست، محكم بچسبيد
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بخشد ولي از پاسخ دادن مين ياز بحث و جدل دوري كنيم چون ثمر
كنيم. ن ت مردم با حفظ محبت و فروتني و صبر و احترام كوتاهيسئواالبه 

ش افزاي كالم خدا زپس الزم است كه شاهد مسيح مطالعات و دانش خود را ا
 العه كنداند مطجويان نوشته شدهي را كه براي پاسخگويي به حقو كتبداده 

سربلند بيرون آيد. روش پولس  ،اين خدمت مباركانجام  يتا از عهده
 كهند اثبات كانبيا رسول نيز اين بود كه براي يهوديان از تورات و زبور و 

او پيشگويي شده است. بسياري از  يسيح است كه دربارهعيسي همان م
مقدس هستند و كتاب يمشغول مطالعه؛ مردم مثل خواجه سراي حبشي

 هاآنود و از نزديك ش هاآنبه  مانند فيليپس مبشرنيازمند كسي هستند كه 
گر توانم بفهمم، ايچگونه م؟ گفت: فهميخواني، ميآيا آنچه مي«بپرسد: 
س فيليپُس سخن پ) «٣٠-٣١: ٨(اعمال رسوالن » ام نكند؟هنمايياكسي ر

عيسي به  يهآغاز كرد و از همان بخش از كتب مقدّس شروع كرده، دربار
  )٣٥: ٨اعمال» (.او بشارت داد

ر ما براي كا آمادگياز  ميمقدس قسمت مهبنابراين آگاهي ما از كتاب
  ت مردم است. سئواالدرست به  گوييبشارت در پاسخ

اب يا شنيدن كت افراد بسياري هستند كه با خواندن
پرسد كه آيا در مي مسيحي از مبشري ياند. ايماندارمقدس ايمان آورده

يات كالم خدا براي مردم بخوانيم؟ مبشر آحين بشارت درست است كه از 
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ردم هاي مآن قلب يشمشير خداست. به وسيله ،اين كالم"گفت: در جواب 
  "عمل بكند. هاآنرا سوراخ كنيد تا كالم خدا در درون 

 مناسبي يآيهدر بشارت انفرادي اين است كه هاي خوب يكي از روش
رد مقابل فخوانيد و حتي با بيان نام و نام خانوادگي ب مستقيماً از كالم خدا را

ه تو ب !مينآ !آمين«ارتباط دهيد. به طور مثال:  اوبه زندگي شخصي آن را 
گويم كه اگر شما از سر نو مولود نشويد ملكوت ميآقاي محمود شفيعي 

مرادي را آنقدر محبت  خدا شهناز«يا  )٣:٣يوحنا ( .»توانيد ديدميخدا را ن
نمود كه پسر يگانه خود را داد تا شهناز به او ايمان آورده و هالك نشود 

ها براي پدر پير همسر من مدت )١٦: ٣(يوحنا » بلكه حيات جاوداني يابد.
م پدرخواند، مياز انجيل را  يهايي ساده و قابل دركمن در طول روز قسمت

 ،شدبذر كالم كه در قلب او پاشيده مي داد و اينميگوش نيز به كالم خدا 
  يكي از عوامل ايمان آوردن او شد. 

 ياز كالم خدا درباره ،كند كه او به طرز صحيحمي. اين موضوع كمك 
ود را خ هاياز برداشت ميتعلي هاآنبدهد. اگر به  ت مختلف تعليمموضوعا

ي اينكه ، به جاداشته باشدمقدس تضاد صحيح كتاب بدهيم كه با تفسيرِ 
        خواهيم شد. هاآنسبب گمراهي  ،را به سوي حقيقت هدايت كنيم هاآن

اگر مطابق اين كالم سخن نگويند،  به شريعت و به شهادت روي نماييد«
س ؤئسول به تيموتاتوصيه پولس ر)  ٠٢: ٨اشعيا.» (اي نيستايشان را طَليعه

  )٢: ٤دوم تيموتائوس .» ( موعظه كنيرا كالم «: اين است
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 ،يممطمئن نيست سئواليك پاسخ  يدرباره هيچ اشكالي ندارد چنانچه
مين كتاب لكنم و يا از معميانم! ولي تحقيق دميبه شخص مقابل بگوييم ن

ل ايمان اوائدر  پرسم و پاسخ آن را به شما خواهم داد. مخصوصاً ميمقدس 
يك شخص بسيار مهم است كه زندگي مسيحي او بر پايه تعليم صحيح 

هاي عزيز ما به خواب و رويا و خرافات و توهمات كالم خدا بنا شود. ايراني
ونه موارد گبند هستند و متأسفانه گاهي اينهاي گذشته بسيار پايو سنت

 هايم غلط فرقهرا از تعالي هاآنگيرد. مرتب ميجاي حقيقت كالم خدا را 
 ميكه الهامدرنيست هايليبرال ،هامورمون ،يهوهمنحرف مانند شاهدان

برند به دور نگاه داريد. مراقب مطالعه مي سئوالمقدس را زير بودن كتب
ه خورد و مسموم بغذاي ناسالم خوانند باشيد تا ميكتابهايي كه نوايمانان 

  داده نشود.  هاآن

اي ههاي خوب بشارت دادن به شخصيتيكي از روش
 كه در كتابرا  ي مربوط به افراد مختلفهاناكه داست اين استمختلف 

ق طري خدا ازا متوجه بشويم كه مطالعه كنيم، ت ،اندمقدس نجات يافته
اده هايي استفطريق هاآنبراي هر كدام از شاگردان  يي مسيح و بقيهاعيس

كرده است تا در بشارت به يك روش خاص محدود نشويم. براي نمونه 
ي اكعيسي و ز) ٢١-١: ٣(يوحنا داستان مربوط به عيسي و نيقوديموس

 )٥٢-٤٦: ١٠(مرقس كور سئوعيسي و بارتيما )١٠-١: ١٩(لوقا  باجگير
 ) عيسي و دزدي كه با او مصلوب شد١١-١: ٨(يوحنا كارعيسي و زن زنا
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مادر  و كور ي) عيس٤٢-٤: ٤(يوحنا  ) عيسي و زن سامري٤٣-٣٩: ٢٣(لوقا 
) معجزه ٤٠-٢٦: ٨(اعمال  سراي حبشي) فيليپس و خواجه٩زاد (يوحنا باب 

) پولس ١٠اعمال باب ( ) پطرس و كرنليوس٢١-١: ٩نجات سولس (اعمال 
ريباس پادشاه اغ) بشارت پولس به ٣٤-١٦: ١٦(اعمال  ان فيليپيبو زندان

هاي هاي انفرادي به ما درسهاي ديگر از بشارت) و نمونه٢٦(اعمال باب 
رد. كميهاي متفاوتي استفاده آموزد كه بدانيم خدا از چه روشميزيادي را 

هاي ها و طبقات و زمينهرهنگشاهد مسيح بايد مردم را از قشرها و ف
را  اهآنمختلف مالي و فكري و خانوادگي بشناسد و احتياجات شخصي 

را  تواند مردمميكند كه او بداند چگونه ميدرك بكند. اين موضوع كمك 
آماده كند تا مسيح را قبول نمايند. پولس رسول چقدر اين موضوع را خوب 

، تا كنمخاطر انجيل ميهمه را به اين«توانست بگويد: ميكرد كه ميدرك 

بياييد ما نيز مانند پولس  )٢٣: ٩(اول قرنتيان » آن سهيم شوم.  در بركات
 يهر وسيله به اوارد دنياي دروني هر كس شده او را خوب بشناسيم ت

خواهد مردم را صيد كند مين شويم. كسي كه شدگاممكن عامل نجات گم
مردم را  هاناا دوست دارد. اگر صياد جاي رچه طعمه ،بايد بداند هر صيد

و  تفكر يب بشناسد و خصوصيات اخالقي، گذشته، روحيات و نحوهخو
را بداند، خواهد توانست كالم خدا را به طرز مؤثرتري براي  هاآنفرهنگ 

 وار خوب است كه ما خصوصيات كلي يبكار ببرد. بنابراين بس هاآن
 هاي مناسبعه قرار دهيم و از كتابرا مورد مطال هانامختلف انس شخصيت

افراد بدست آوريم كه  ميهاي سني و علگروه يدربارهرا اطالعات الزم 
هاي مختلف به طرز بهتري انجام انفرادي را در گروهبتوانيم خدمت بشارت 

  دهيم. 
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 صالحا و تأديب و تعليم براي  كتبِ مقدّس الهام خداست وميتما«
خدا به كمال براي هر كارِ نيكو تا مرد  تربيت در پارسايي سودمند است و

  ) ١٧-١٦: ٣سئوتيموتادوم (.» تجهيز گردد

براي يادآوري  القدسروحكار  بشناسيم،مقدس را بهتر هر چه كتاب
. از تر خواهد شدآسان ،ن نياز داريمآبه براي پاسخگويي به مردم اي كه آيه

ه شويم كميمتوجه  ،ي مسيح فرموده استاگمشده كه عيس يسكه مثلِ
ولي گم شده است. آن زن  خانه استخانه تاريك است و سكه در همان 

 يدر جستجوي سكهو  كردهكليسا) ابتدا چراغي را روشن  ي(نماينده
داشته باشد و چون  نقره يهو يا كدام زن است كه ده سك« .استگمشده 

 يافته،ن را آن تا و نروبد را خانه و فروزدابرني چراغي شود، گم  هاآنيكي از 
 را همسايگان و دوستان يافت، را آن چون بازنايستد؟و جُستن از

ا خود ر يهگمشد يهسكبا من شادي كنيد، زيرا گويد: مي  و خواندمي  فرا

هاي گرديم روحميشان هايي كه ما دنبالسكه )٩- ٨: ١٥(لوقا.» بازيافتم
الم اند. كگرانبهاي مردم هستند كه در تاريكي و ظلمت اين جهان گم شده

آن  يبه وسيله متوانيميخدا چراغي است كه در اختيار ما قرار گرفته و ما 
پيدا بكنيم. پاسخ اصلي مشكالت  و همردم را جستجو كردهاي گمشده روح

ين اشود. ايمان و باور ما ميي گمشده در كالم خدا يافت هاناشخصي انس
 جا نرسد. خداكه هيچ عمقي آنقدر عميق نيست كه دست خدا به آن است

و  هانادر بحر هانامقدس براي بدترين شرايط انسرا شكر كه كتاب



 

١٩٤ 
 

ه نقدر ملكوتي نوشته نشدمقدس آكتابدارد.  هاي مختلف پاسخيموقعيت
 هاناانس يمقدس براي همهكه روي زمين قابل اجرا نباشد. بنابراين كتاب

قه و گروه و داراي هر نوع و قبيله و زبان و فرهنگ و سن و طباز هر قوم 
  . كندعرضه مي كه باشند، پاسخي شفابخش و تسلي بخش يدرد و بحران

  

ر مردم د
پطرس نسبت به گناهان خود ملزم  يروز پنطيكاست پس از شنيدن موعظه

: گفتند والنچون اين را شنيدند، دلريش گشته، به پطرس و ساير رس«شدند.
  )٢:٣٧اعمال رسوالن « (؟اي برادران، چه كنيم

 ميخان زكه دلش اين استيوناني به معناي  متندر  "دلريش" يكلمه
شده و از درون بسيار متأثر و دلشكسته شدند. كالم خدا كه شمشير روح 

 را پذيرا هايي كه آنقلب ،شودميوقتي با قدرت روح خدا اعالم  است،خدا 
اصل حكند و سپس شفاي واقعي ميكند. ابتدا درد ايجاد مي ميخد زونشمي
 و بردمي  فروبه گور  كندميراند و زنده ميخداوند مي«. شودمي

سازد و پست مي گرداندسازد و غني ميخداوند فقير ميخيزاند برمي
  ) ٧-٦: ٢(اول سموئيل .» افرازدبرمي

 .كنديمقلب و وجود ما نفوذ كالم خدا مثل شمشير تيز و برّنده تا اعماق 
درون ماست كه  ي) كالم خدا مانند آيينه.مراجعه كنيد ١٢: ٤(به عبرانيان 
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انسان  وقتي. كندميما آشكار ر طور كه هستيم بشخصيت حقيقي ما را آن
 نبه گناهكار بود سنجد پيميبا معيارهاي كالم خدا  قلب ناپاك خود را

   .كندميرا درك برد و نياز به نجات خود خود مي

زيرا از انجيل سرافكنده نيستم، چرا كه قدرت خداست براي  «

: ١(روميان .» يوناني سپس و يهود نخست آوَرَد، ايمان كه كس  نجات هر
١٦ (  

 ياست كه واژه "ميسدونا"ي واژه ان يونانيبقوت در ز يكلمه
جار سبب انفديناميت از آن گرفته شده است و اين قوت انجيل است كه 

  شود. شاگردان در راه عموآس وقتي كه مسيحروحاني در درون ما مي
 يبارهدر كرد،تشريح ميخودش  يدربارهكتب عهد عتيق را هاي پيشگويي

از  هاآن«ند: گونه شهادت دادتأثيرات كالم او در درون خودشان اين
س گفت و كتب مقدّكه در راه با ما سخن ميميآيا هنگا :يكديگر پرسيدند

  )٣٢: ٢٤لوقا » (؟تپيدكرد، دل در درون ما نميرا برايمان تفسير مي

مساعد را هاي اي است كه اندرون دلكالم خدا مانند آتش سوزاننده
قدرت كالم  يربارهد ك مبشري) .مراجعه كنيد ٢٩: ٢٣سوزاند. (به ارميا مي

 كالم خدا مانند شيري در قفس"گويد: ميخدا تشبيه ديگري كرده است، او 
در قفس را باز كنيد و شير را آزاد كنيد او شكار خودش را خواهد  .است

  "گرفت.
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 وبنابراين ما كالم خدا را به مردم بدهيم و پيغام كالم خدا را برسانيم 
  را خواهد كرد.  كه كالم خدا كار خودش مطمئن باشيم

 ،دهستي ايماندارگويند خوش بحال شما كه ميما  هكه بهستند افرادي 
ولي حيف كه ما از نعمت داشتن ايمان محروم  است،ايمان چيز خوبي 

قدس به مبكنيم كه مثل شما ايمان داشته باشيم؟ كتاب چه بايد .هستيم
از شنيدنِ پيام  پس ايمان« دهد:مياين جواب ساده را  سئوالاين 

» .شودمي ميّسر مسيح كالم طريق از پيام، شنيدنِ و گيردمي  سرچشمه
  )١٧: ١٠روميان (

زم الطور فرصت همينمقدس و كتاب يوقت كافي به مطالعهاگر مردم 
به وجود  هاآنش در بخنجات شنيدن پيغام كالم خدا بدهند، ايمانِ را به 

 هاناهاي انساي است كه وقتي در قلبآيد. كالم خدا مانند بذر زندهمي
كند. اشعيا بسيار زيبا ثمردهي كالم خدا ميايمان را توليد  ،شودكاشته مي
جا و ديگر بدان باردچنانكه باران و برف از آسمان مي«كند: ميرا تشريح 

 و سازدآن را بارور و برومند مي كرده بلكه زمين را سيراب گرددنمي باز
همچنان خواهد بود كالم من كه از  بخشدبرزگر را بذر و خورنده را نان مي

بلكه آنچه را خواستم  ثمر نزد من باز نخواهد گشتبي شوددهانم صادر مي
و در آنچه آن را به انجامش فرستادم كامران خواهد  به جا خواهد آورد

  )١١-١٠:٥٥اشعيا .» (شد

 مانانجيل اي يمطالعه يشناسم كه فقط بوسيلهميمن افراد زيادي را 
ت تفاونسبت به نجات و موضوعات روحاني بي افرادي كه قبالً  اند.آورده
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ن اهاي راديو و تلويزيون مسيحي را گوش دادند، ايموقتي برنامه ،بودند
 ،آورنديمكالم خدا ايمان  يكه بوسيلهكسانيجديد در قلبشان كاشته شد. 

ايمان و يا شفاها و معجزات دعاها كه به علت اجابت كسانيدر قياس با 
حقايق  اساسبايد بر اساس ايمان واقعي  دارند. ي بس عميقترايمان آورده اند،

گزاري شود. چه عاملي سبب شد كه اولين زن در اروپا به نام كالم خدا پايه
دا كالم خ ازنان پولس كه ليديه به مسيح ايمان آورد؟ او با دقت به سخ

خداوند قلب او را گشود تا به پيام پولس «داد: ميكرد گوش موعظه مي

ليديه پايگاهي براي خدمت  يو سپس خانه )١٤:١٦اعمال .» (گوش بسپارد
آمده  ١٣متي باب برزگر كه در انجيل  به پولس و همراهان او شد. از مثلِ 

 آن حداقل يك چهارمپاشيم ميشويم كه بذري را كه ما مياست متوجه 
 نيچه كسا هايدانيم قلبميورد. ما نآميدر زمين نيكو افتاده و ثمر خوب 

هاي باز و آماده) است. پس كالم خدا را بايد به همه (قلب زمين نيكو ءجز
  هاي نيكو و آماده را پيدا بكنيم.برسانيم تا زمين

نرو كه تولد تازه يافتيد نه از تخم فاني بلكه از غير فاني يعني از آ «
  )٢٣:١پطرس  (اول.» به كالم خدا كه زنده و تا ابداآلباد باقي است

روحِ خود را در «. شوندميتولد تازه  باعثروح خدا و كالم خدا با هم 
خود سالك خواهم گردانيد، و شما  اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرايض

حزقيال .» (را به جا خواهيد آورد هاآنقوانين مرا نگاه خواهيد داشت و 
٢٧:٣٦(  
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ميسيونرهاي فداكار مسيحي از گروه يك  يواقعي درباره يداستان
پيغام انجيل را به گوش مردم روند تا ميخوارها آدم يشنيدم كه به جزيره

پس از زحمات زياد و دادن شهيدان سبب  هاآنر كا يجا برسانند. ثمرهآن
اري خوگري و آدمورند و از وحشيمردم آن جزيره به مسيح ايمان بيا شد كه

دست بردارند. اين جزيره با همت انجيل مسيح جزو جزاير متمدن آفريقايي 
 ايمان كنجكاو شد كه پس از تغيير و تحوالتو بي يشد. دانشمندي انگليس

نزديك  ود و علت اصلي عوض شدن مردم را ازجا برنآبه به وجود آمده 
. او در اولين مالقات خود در آن جزيره با شخصي روبرو شد كه جويا شود

د: گويميايمان با تمسخر به او كرد. دانشمند بيميكالم خدا را مطالعه 
خواني، اين كتاب كهنه شده و به درد امروز مياين چه كتابي است كه تو "
ن اي "!را مطالعه كن هاآنهايي مدرن به تو بدهم و رد! بيا تا كتابخومين

خوار بوده به سر و وضع اين دانشمند قد بلند نگاه شخص كه قبال آدم
بار  انبرو هزار" :گويدميافتد و به او ميكند و ياد خاطرات گذشته خود مي

 بخدا را شكر كن وقتي با من روبرو شدي كه مشغول مطالعه اين كتا
د: پرسميسپس در ادامه از دانشمند  "!من تو را خورده بودگرنه اال هستم و

شناسي كه بتواند يك آدم خوار را تبديل به يك آدم ميآيا تو كتابي را "
ي را تواند چنين تحولميخدا را شكر براي قدرت كتابي كه  "دوست بكند؟

هبي يا مذ ابكت بنابراين انجيل مسيح كه تولد تازه نام دارد ايجاد بكند.
 ،ستاخالقيات نيكتاب صرفاً  كتاب تاريخ، داستان، كتاب شعر و يا حتي

سخناني كه من به شما گفتم، « خداست. يبلكه كالم حيات بخش و زنده
  )٦٣:٦يوحنا .» (روح و حيات است
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پشت سر كالم خدا روح حيات كه مؤلف اصلي اين كالم است قرار 
ه كعهدي  كه خدمتگزاران عهد جديد باشيماو ما را كفايت بخشيده «. دارد

 شتهنو’اي بيش نيست. زيرا بر كار روح استوار است، نه بر آنچه نوشته
  )٦:٣قرنتيان (دوم .» بخشدكُشد، ليكن روحْ حيات ميمي

آنان «
شما ) «١٧:١٧يوحنا » (.را در حقيقت تقديس كن. كالم تو حقيقت است

  )٣:١٥يوحنا .» (پاك هستيد امكه به شما گفتهمياكنون به سبب كالهم

ه كالم خدا وجود دارد ك يهتأثير تقديس كنند يعبارت معروفي درباره
دارد و كالم خدا ما را از گناه ميما را از كالم خدا دور نگاه  ،گناه"گويد: مي

به تو گناه تا  امدر دل خود ذخيره كرده كالم تو را« "دارد.ميدور نگاه 

تقديس كردن يعني جدا كردن و اين جدايي  )١١:١١٩(مزمور » ورزم.ن
شود. براي تقديس بايد از كالم راستين خدا ميتوسط كالم خدا انجام 

كند بلكه اطاعت ميما را تقديس ن خود اطاعت كنيم. كالم خدا به خودي
 د. اگر كسي بخواهد از خدا اطاعت بكندشواز كالم خدا سبب تقديس ما مي

و آن را در قلب خود بپذيرد خدا توانايي الزم را براي قدرت اجرايي كالم 
سم ج يهاي فريبندهبه او عطا خواهد كرد. حتي براي جوانان كه با وسوسه

ان راهِ چگونه مرد جو«شده است: گير هستند نوشته در دنياي فاسد گريبان
  )١١٩١١:مزمور.» (؟ با نگاه داشتن كالم توردخود را پاك نگاه دا

 و كه براي شستشو كالم خدا همچنين به آب هم تشبيه شده است 
ا را گونه كليساين تا آن را به آبِ كالم بشويد«. رودميبه كار  كردنتميز 

  )٢٦:٥افسسيان .» (طاهر ساخته، تقديس نمايد
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نام  ١٨-١٠:٦هايي كه در افسسيان بين سالح
ما شمشير روح كالم خداست كه به  ميبرده شده است تنها سالح تهاج

هاي مشخص او به كار ها و نقشهجهت حمله به شيطان و بر عليه برنامه
 دادن ابليس رود. بدون شمشير روح قادر به متالشي كردن و شكستمي

ير روح را شاستفاده از شم يين نمونه) بهتر١٧: ٦نخواهيم بود. (افسسيان 
 بينيم.ميهاي او با ابليس در هنگام وسوسهي مسيح اعيسدر مبارزه روحاني 

از سالح كالم خدا بر ضد  ي مسيح مستقيماًابراي هر سه وسوسه، عيس
 )١١ -١: ١٤(متي . دشيطان استفاده كرد و به اين ترتيب بر او پيروز ش

ترسد. در كشورهايي كه با ايمان ميو اعالم آن  شيطان از قدرت كالم خدا
ارد ومسيحيان  بركه از اولين فشارهايي ، يكي كنندميمسيحي مبارزه 

يح مس ياكه چاپ و پخش و فروش و اعالم انجيل عيس اين است ،كنندمي
ه كار را انجام بدهند ب افرادي كه بخواهند اين .كنندميممنوع اعالم را 

شوند. ميشناخته مجرم  ،دهندميقانوني انجام كساني كه عملي غيرعنوان 
نگام اند. بنابراين در ههميشه دشمنان مسيح از قدرت انجيل مسيح ترسيده

 شيطاني، نفساني و يياد دهيد كه براي هر نوع حمله ديگرانبشارت به 
عنوان پادزهر وجود دارد كه ه م خدا بآياتي از كال ،شودميدنيوي كه به ما 

رده را خنثي ك حمالت دشمن ،كنيمميآيات استفاده وقتي با ايمان از اين 
ط به مربو آيات ،ترس مقابله با درشويم. براي مثال ميسبب شكست او 

 ،يأس و نااميديكنيم. براي حمله مياعالم  جرأت را كه ضد ترس هستند،
كه غم و غصه ميدر هنگا نماييم.ميد را اعالم آيات مربوط به اميد و اعتما

يات مربوط به شادي و سرور را اعالم كنيم. براي شود، آبر ما چيره مي
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 ،فيسرگرداني و بالتكليآيات مربوط به شفا را و در هنگام  ،ماريبيشرايط 
ن را با ري را براي زندگي خود بپذيريم و آآيات مربوط به هدايت و رهب

 ينيم،بكس ميزماني كه خود را تنها و بيكنيم.  خود اعالم صداي بلند براي
جو و نوايمان از حق هرآيات مربوط به حضور غني خدا را اعالم كنيم. به 

در «همان ابتدا ياد بدهيد كه از قدرت اعتراف نيكو به كالم خدا بهره ببرد. 
پيكار كن و به دست آور آن حيات جاويدان را كه  نبرد نيكوي ايمان

 كوني اعتراف بسيار، شهود برابر در كه هنگام آن شدي، خوانده  دان فراب
   )١٢:٦ (اول تيموتائوس.» كردي را

شود يمروحاني ما تبديل به جنگ نيكو  يوقتي مبارزه ،به عبارت ديگر
گاهانه آ وقتي با تمام قلب،كه آميخته با اعتراف نيكوي كالم خدا باشد. 

وقتي اعتراف توأم با ، كنيمميد را اعتراف همراه با درك و فهم، ايمان خو
ما با خدا در هنگام  يزماني كه رابطه، شودميايمان و بدون شك انجام 

و از طرف ديگر وقتي به طور مرتب  استشفافي  ياعتراف ايمان رابطه
آن جاري  يانهقدرت پيروزمند كنيم،ميرا دنبال  اعتراف نيكوي ايمان

يستيد كه در آن انعكاس صدا يا اكو وجود دارد و شود. اگر شما جايي بامي
را  "!من خيلي بدبخت و بيچاره هستم"كالم منفي را مانند اين عبارت: 

اره برابر بدبخت و بيچ دوگردد و شما اين صدا بخود شما برمي، اعالم كنيد
تان هايي كه عرض كردم اعتراف ايمانن اگر با روش. ولي االخواهيد شد

 "...يروزم من در مسيح آزادم ومن در مسيح پ" :ند اعالم كنيدرا با صداي بل
چون آنچه را كه  ،شريك خواهيد شدمسيح آزادي و پيروزي  دو برابر در
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قدرت اعتراف  از اهميتبايد بكاريد همان را درو خواهيد كرد. شاهد مسيح 
  و آن را به شاگردان خود نيز منتقل بكند. نيكو آگاهي كافي داشته باشد 

مزمور » (.و براي راه من نور است كالم تو براي پاهاي من چراغ«
١٠٥:١١٩(  

تفاوت يا مخالف كه ايمان و مخصوصاً افراد بيبياشخاص  در مورد
حتي "روشن و مكشوف نيست گفته شده است:  هاآنپيغام بشارت ما براي 

 .ر انجيل ما پوشيده است، بر كساني پوشيده است كه در طريق هالكتنداگ
ان را كور كرده تا نورِ انجيلِ جاللِ شايمانهاي بيخداي اين عصر ذهن«

  )٤-٣: ٤قرنتيان (دوم.» خداست، نبينند مسيح را كه صورت

معروف  ؛محمد باقر يوسفي شهادت برادر عزيز پس از ١٩٩٧در سال 
بر  هاي مختلفجفا شبان كليساي ساري بود و پس از كه "روانبخش"به 

دخترم براي ديدار  و همراه همسر، شمال كشور يمنطقهايمانداران 
انه و صبح يتهيه براي ايمانداران به استان مازندران رفتيم. در شهر ساري

را  مهمسر نياز داشتيم تا از سوپر ماركت مواد خوراكي تهيه كنيم. ناهار
ت پياده كردم و چون جاي پارك نبود من قدري جلوتر جلوي سوپر مارك

پارك كردم تا همسرم به من و دخترم ملحق شود. حدود نيم ساعت گذشت 
 نبالد به دخترم در ماشين ماند و من .نگران شدم ميمد و من كاو ايشان ني

جلوي در ورودي سوپر  ،همسرم رفتم. وقتي جلوي در سوپرماركت رسيدم
 داشت و مرتب بهمذهبي و مشكوك اي چهرهم كه را ديد ماركت شخصي

ماركت كه شدم همسرم را ديدم كه  كند. وارد سوپرميزه نگاه اداخل مغ
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 فيلم حاوي يبسته خواستبر حسب عادت مي خريد خود را كرده است و
ه قرار بدهد. من بالفاصل كسي و انجيل و جزوات روحاني را در اختيارعيسي 

نجا آناهيد اي"و به زبان ارمني به ايشان گفتم: م دست او را گرفتم و محك
و  ".شرايط مناسب نيست": گفتم "!چرا؟": او پرسيد "به كسي چيزي نده!

بيرون كشيدم. در طول راه به او گفتم شخص مشكوكي  ماركت او را از سوپر
جلوي در ايستاده بود و اين شهري است كه تازه شهيد داده و نبايد اين 

را اينجا بكني. ايشان طبق معمول با آرامش گوش داد و كارهاي خطرناك 
 تمن روز آخر كه مسيح برگش !اشكال ندارد"سپس با ماليمت خاص گفت: 

ايستاده ماركت  ن شخص كه جلوي سوپرو از من براي مردم آن مغازه و آ
من در جواب خواهم ، در ميان نگذاشتي هاآنبود پرسيد چرا پيغام مرا با 

ندارم، ادوارد مانع كار من شد. خون اين افراد به گردن تو گفت: من تقصير 
 ه ومن آنقدر ملزم شدم و ترسيدم كه ترمز ماشين را گرفت "خواهد بود.
گوي جواببايد  و امهكه كنار تخت داوري خدا ايستاد تصور كردمايستادم و 

عقب  با ماشين كساني باشم كه مانع شدم پيغام انجيل را دريافت كنند.
عيسي  انجيل و فيلمهاي بستهرفتم و نزديك سوپر ماركت ايستادم و عقب 

ها خانم" :تمماركت شدم و با صداي بلند گف را از آناهيد گرفتم و داخل سوپر
مديم و مهمان شما در اين شهر هستيم. ما مسيحي قايان ما از تهران آو آ

 يشخصيت برجسته يهستيم و مايليم هديه اي از طرف كليسا درباره
يي كه مايلند دريافت كنند دست هاآني مسيح خدمت شما بدهيم. اعيس

د كردند دست خود را بلن كساني كه در مغازه بودند اكثرا "خود را بلند بكنند.
ار بسينيز از من  هاآن دادم وبه حاضران را  هابستهمن با جرأت و افتخار  و

 برجلوي د وقتي باقي ماند. در دست من بستهتشكر كردند. فقط يك 
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به او  .جا ايستاده بودآنهنوز كه ظاهر مشكوكي داشت  يشخص، مآمد
وز امر ا امروز در اينجا قرار نداده است! اوگفتم: قربان خداوند بيهوده شما ر

خواهد زندگي شما را مبارك سازد. ميدهم مياي كه به شما با اين هديه
ا ي انجيل لوقا را ديد آن روقت آن را باز كرد، را با اشتياق گرفت و بستهاو 

شما "يد:پرسبا چشمان اشكبار بوسيد و روي پيشاني خود گذاشت و سپس 
 ردم؟گچند سال است دنبال انجيل مي دانيد منمي تا به حال كجا بوديد؟

 تا من كهآورده بود من امروز اينجا كاري نداشتم و گويا كسي مرا اينجا 
ن سپس به م "ل دريافت بكنم.عطش شناخت حقيقت را دارم از شما انجي

؟ دهيدميكوچك از يك قسمت انجيل را  يشما چرا يك كتابچه":گفت
 ااز ايشان آدرس گرفتم تا انجيل كامل ر "خواهم!ميمن انجيل كامل را 

شما از چه زماني در جستجوي انجيل  "براي او بفرستم. سپس از او پرسيدم:
قربان  به من گفت "اشته باشيد؟بوديد و چرا مايل بوديد كه اين كتاب را د

ه كهاست و مدت در انجيل است، خيلي وقت است كه فهميدم حقيقت من
ي ادهم و عيسميهاي راديوي مسيحي را گوش در روستاي خودم برنامه

ده تاريك مرا منور گردانيشناسم. نور كالم انجيل ذهن ميمسيح و انجيل را 
بر من روشن شده است. خدا  ن كامالً مثل روز حقيقت انجيلاست و اال

مرا در آغوش  ميبه گرامروز شما را به طور خاص براي من فرستاده است و 
امروز بهترين روز زندگي من ": خداحافظي گفتقبل از بوسيد و  كشيد و

وقتي وارد اتومبيل شدم از آناهيد معذرت خواستم كه مانع خدمت او  "!بود
م كه با پيغام خودش سبب بيداري طور از او تشكر كردشده بودم و همين

  او هم از من تشكر كرد كه به الزام روح خدا توجه كردم.  .من شد
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 هفت تأثير در مورد آنچه كه در مورد خواهمميقبل از پايان اين فصل 
بشارت در زندگي شاهد مسيح و  يكالم خدا به عنوان بزرگترين وسيله

گيري گفته شد، اينگونه نتيجه نهفت تأثير كالم خدا در زندگي غيرايماندارا
كالم خدا را به مردم ارائه بدهيم كالم را بين مردم پخش كنيم. از كنم. 

ازيم س براي مردم به طرز صحيح باز و روشنكالم صحبت بكنيم. كالم را 
سازيم. بزرگترين نياز مردم جهان نجايگزين كالم خدا را و هيچ چيز ديگر 
وان حقيقت جاوداني است. فراموش نكنيد خدا به عن يدانستن كالم زنده

  ماند. ميچيزهاي ديگر زائل خواهند شد ولي كالم خدا تا ابد باقي  يكه همه

مزمور .» (استوار است هانادر آسم خداوندا، كالم تو جاودانه«
آسمان و زمين زايل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز زوال )«٨٩:١١٩

  )٣٥:٢٤متي . » (نخواهد پذيرفت

  

نه به قدرت و نه به قوّت، بلكه به روح من؛ خداوند لشكرها « 
  )٦:٤زكريا .» (فرمايدمي

امّا چون « ي مسيح قبل از صعود آسمان چه بود؟اآخرين كالم عيس
، قدرت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در القدس بر شما آيدروح

  )٨: ١اعمال» (ن.يهوديه و سامِرِه و تا دورترين نقاط جهامياورشليم و تما

دقت كنيد كه در اين عبارت كه آخرين كالم مسيح قبل از صعود به  
يد تاك، استكه منشأ قدرت بشارت دادن  القدسروحآسمان بود، بر نزول 
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دهد كه در اورشليم ميسيح به شاگردان خود دستور ي ماعيس شده است.
 القدسروحبمانند و به هيچ وجه نبايد شهادت و بشارت بدهند تا وقتي كه 

حين صرف غذا بديشان امر فرمود كه: اورشليم را ترك «را مجهز بكند.  هاآن

: ١اعمال.» (ايدشنيده من از كه باشيد پدر يهوعد آن منتظر  مكنيد، بلكه
ن موعودِ پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانيد تا م«  )٤

از اين آخرين ) ٤٩: ٢٤(لوقا .» آنگاه كه از اعلي با قدرت آراسته شويد
شويم كه هدف اصلي از نزول ميي مسيح متوجه اعيس جديِ فرمايش 

طفا ً لبر شاگردان يافتن قوت براي شهادت و اعالم بشارت بود.  القدسروح
ي اهنااصلي پري روح تكلم به زبدف ه .كنيدتوجه خوب  ين نكاتبه ا

ي و يا شادي و لذت و يا حتي روحانا ايجاد هيجانات و احساسات ديگر و ي
هدف اين بود كه اشخاص شاهد اول  يلههدر وبلكه  ،نبودپرشور ش تپرس

افق مو القدسروحعطاياي گرچه ما با تمام مظاهر و تجليات و  مسيح شوند.
لي و ،نيمداميرا براي بنا و تقويت زندگي مسيحي الزم  هاآنيم و هست

 نيم.كفراموش  كرد،تأكيد بر آن هدف اصلي پري روح را كه مسيح نبايد 
القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و شاهدان من امّا چون روح«

  ) ٨: ١(اعمال  .»خواهيد بود

- ردهرا تجربه ك القدسروحكه عالئم و مظاهر از افراد متأسفانه بسياري 

ند اهپر شد القدسروحچه معتقدند كه از  اند و گرهدف را فراموش نموده ،اند
 لقدساروحي گمشده فعال نيستند. پري هاناولي در بشارت دادن و صيد ج

لكه براي ب ،براي اين نيست كه ما بركت بيابيم و دور بركات خود بچرخيم
خارج بشويم و به نيازهاي  و خود محوري خود يكه ما از محدوده اين است
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شيطان هميشه اين بوده و هست  يدنياي گمشده و درمانده برسيم. نقشه
  كه ما را از مسير و هدف اصلي دور نگاه دارد. 

كه عيسي بر آن تأكيد كرده است. ميبياييد برگرديم به همان هدف مه
سازد. ميسيح م يايك عيس يرا شاهدان درجه هاناانس القدسروحپري 

توانايي الزم را  محتاج هستيم تا القدسروحپري به اول  يما در مرحله
 النرسوكتاب اعمال  درو شاهد مفيدي براي مسيح باشيم. بدست آوريم 

م با اغپي، در روز پنطيكاستپري روح خدا  يپس از تجربهخوانيم كه مي
ال (اعم ورند.اشد كه سه هزار نفر به مسيح ايمان بيسبب  رسوالنقوت 
رسوالن با نيرويي عظيم به «گفته شده:  هاآندر مورد  مجدداً  ) و٢باب 

» .دادند و فيضي عظيم بر همگي ايشان بودرستاخيز خداوندْ عيسي شهادت مي

 قدرتمديون خدمت بشارت موفقيت خود را در پولس رسول  )٣٣: ٤(اعمال 
ن را به نيروي آيات و او اي«. كردميعمل  اوكه در دانست مي القدسروح

گونه كه از اورشليم معجزات، يعني به نيروي روح خدا انجام داده است، آن
: ١٥(روميان  «.تا ايليريكوم دور زده، به انجيل مسيح به كمال، بشارت دادم

و پيام و وعظ من با كلمات گيراي حكيمانه بيان نشد، بلكه با برهانِ «) ١٩
  ) ٤: ٢ اول قرنتيان ( .»روح و قدرت

ن القدس و يقيچرا كه انجيلِ ما تنها نه با كلمات، بلكه با قدرت و روح«
خاطر شما چگونه در ميانتان دانيد بهكامل به شما رسيد، چنانكه نيك مي

  )٥: ١تسالونيكيان (اول.» رفتار كرديم

ي مسيح در زمان تجسم خود نياز به ااگر رسوالن و حتي خود عيس
در قرن حاضر ما  خدا را داشتند چقدر بيشتردريافت مسح و قدرت روح 
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احتياج به مسح و قوت روح خدا داريم. در مورد پسر خدا نوشته شده است: 
ا و مر تا فقيران را بشارت دهم زيرا مرا مسح كرده روح خداوند بر من است«

 و و بينايي را به نابينايان اعالم كنم فرستاده تا رهايي را به اسيران
: ٤(لوقا  .»و سال لطف خداوند را اعالم نمايم هايي بخشمستمديدگان را ر

 ،كرد  القدس و قدرت مسحو چگونه خدا عيساي ناصري را با روح«) ١٩-١٨
 را آنان يههم و كردمي نيكو كارهاي و گشتمي جا همه كه ايگونه به

ل (اعما .»بود او با خدا كه رو آن از داد،مي شفا بودند، ابليس ستم زير كه
٣٨ :١٠(  

 هب دلشكستگان راو  خواهيم به مسكينان بشارت دهيمميچنانچه ما 
و كوران را به بينايي موعظه كنيم و سبب آزادي كوبيدگان و تسلي  شفا
ي مسيح داراي مسح و قوت اچون خداوند عيسهمبايد  ،تميان بشويمما

 فيدمكار بشارت در  القدسروحنياز به قوت درك باشيم. براي  القدسروح
   را از شما بپرسم: سئوالخواهم چند مي

 ها روش خواهد شد؟آيا المپعبور نكند  ميچنانچه برقي از داخل سي
كشي مجهز و نصب اگر سازمان آب، آب را از مركز قطع بكند وجود لوله

اگر آبي را جاري خواهد ساخت؟ آيا  ،شيرهاي مدرن در آشپزخانه و حمام
 در او جاري است،درخت  ياز شيره اي داراي حيات و نيرويي كهشاخه

 .تاس "!نه "ت سئواالاين  پاسخميوه آورد؟ قطعاً تواند ميرد اوبدست ني
ر اختيار د هاآپشنجديدترين  فرض كنيد خودرويي بسيار لوكس و گران با

ماهر  يما گذاشته شود. اين اتومبيل هيچ كمبود و نقص فني ندارد و راننده
ارخانه كرمان نشسته و ضمناً براي چندين سال اي نيز پشت فو با تجربه
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تومبيل ا ولي اگر اين است. آن را به عهده گرفتهگارانتي  آن، يتوليد كننده
؟ امروز هم اگر ما همه چيز فاقد روغن و بنزين باشد، حركت خواهد كرد

 -ريزي و مديريت در سطح باالداشته باشيم مانند تشكيالت قوي، برنامه
همچنين امكانات مدرن و  -ي عظيم و مجللهاناساختم -بودجه فراوان

ته در اختيار داشنيز را  روزتكنولوژي آخرين رفته و هاي پيشدستگاهاگر 
- ادهآمتر نيروي انساني كاردان و متخصص هم اينها مهم يباشيم و از همه

م قطعاً ك ما را تجهيز نكرده باشد، القدسروحقدرت  وليخدمت باشند،  ي
 :وتمند زيادي هستند كه مانند پطرس نمي گويندورد. كليساهاي ثرخواهيم آ

ويند: مانند او بگتوانند ميمتأسفانه اين را هم ناما  .»ما را طال و نقره نيست«
 بسيارِ سفانه چيزهاي أمت )٦: ٣(اعمال  !»ي مسيح برخيز و بخرامابنام عيس«

به  ديگريده است. هيچ چيز ش القدسروحجايگزين مسح و قدرت  يديگر
  تواند خأل و كمبودهاي ما را پر بكند. مين القدسروحجز قدرت 

ي مسيح رسوالن خود را اشويم چرا عيسمين متوجه برم االميگمان 
تأكيد نمود كه از اورشليم جدا  هاآناز دادن بشارت به مردم منع نمود و به 
سيح به ر مبشوند. مگ پر القدسروحنشوند بلكه منتظر بمانند تا از قدرت 

را تعليم نداده و تربيت نكرده بود كه صياد  هاآنمدت سه سال و اندي 
مردم و مبشرين انجيل او بشوند؟ مگر در آنوقت ايمان اين اشخاص قوي 
نبوده و براي كاري كه عيسي آنان را براي آن انتخاب كرده بود حاضر و 

ودند ه و ايمان آورده بتعاليم مسيح را آموخت هاآنآماده نشده بودند؟ البته كه 
و اخداست و بعد از قيامش هم او را زنده ديده و با  يكه عيسي پسر يگانه

ي مسيح نيز فرمان بزرگ بشارت را صادر اارتباط برقرار كرده بودند. عيس
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ردان شاگ ولي اين ،بودندميبايد براي بشارت آماده  هاآن كرده بود و قاعدتاً 
 پري يبرم به دريافت تجربهاحتياج م اهآن .كم داشتنديك چيز هنوز 

كنيد بنابراين مالحظه مي ي مسيح باشند.اتا شاهد عيس ندداشت القدسروح
  با موضوع بشارت ارتباط نزديكي دارد.  القدسروحپري  يتجربهكه 

  

اعالم جنگ به نفع ملكوت خدا و بر ضد قلمرو شيطان  ،بشارت دادن
را در بند خود كشانده است. بنابراين  هاناانسو نيروهاي تاريكي است كه 

را از چنگ خود  هاآننيست كه مايل  هاناي انسهاناها و جدشمن روح
ارت ما در امر بش تاكند ميموانعي ايجاد و برهاند. به همين دليل مشكالت 

متأسفانه بايد گفت اكثر مسيحيان جهان در دادن دادن اهمال بورزيم. 
ا دهند. مميخود را به عنوان شاهد مسيح انجام ن يبشارت انفرادي وظيفه

اي هآنقدر با مسائل شخصي، گرفتاري بدون اينكه خودمان متوجه بشويم
يم كه اهاي ارتباطي مشغول شدهخانوادگي، مشكالت كليسايي و درگيري

 حتي ايم.فراموش كرده ،ايمخوانده شده رسالت اصلي خود را كه براي آن
هاي كليسايي آن چنان ما ساير خدمات و فعاليت بركات مختلف روحاني و

ي كار انجام مسيح ازشاهد ه عنوان يك كه ببه خود مشغول كرده است  را
  . ايمماندهدور  ،كه خداوند مأموريت آن را به ما سپرده است
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واعظ يا شبان و  تااند مسيحيان خوانده نشده ياست كه همه درست
اند تا شاهدان مسيح باشند. مقدس باشند، اما همه خوانده شدهمعلم كتاب

 را دريافت القدسروحپري  يگويند من تجربهميبسياري از مسيحيان 
ي گمشده هاناات انسدهند و خود را نسبت به نجمين بشارتام اما كرده

 القدسروحشخصي كه از چنين چيزي ناممكن است.  اما د.بيننميمسئول ن
هد. مسيح شهادت بد يبارهر، دائماً منتظر فرصتي هست كه دپر شده باشد

يا نسبت به ايمانش قضاوت  ازمآزرده خاطر سبدون اينكه بخواهم كسي را 
-بكنم بايد بگويم اگر شخصي شاهد مسيح نيست و بشارت دادن جزو برنامه

. دور شده است القدسروح هدف اصلي پري او از ،زندگي او نيست ي
بنابراين بايد مراقب اين حيله و فريب شيطان باشيم كه زندگي مسيحي ما 

ودن براي مسيح است دور كه شاهد ب القدسروحرا از هدف اصلي نزول 
 -تخجال -. دشمن ما با به وجود آوردن موانع مختلف مانند ايجاد ترسنكند

ظ ايمان حفاينكه فقط در انديشه  ( خودخواهي -تنبلي -عدم اعتماد به نفس
عدم درك  – هانافقدان محبت نسبت به انس -) .خودمان باشيمو نجات 
جلب  -عدم لياقتاحساس  -ميلييب -هاتفاوتيبي -به مسيح هانانياز انس

سست بشارت در خدمت را  ماتواند ميايماني شك و بي -رضايت مردم
توانيم بر اين موانع غالب شويم. بدون پري مي. ما با قوت خودمان نكند
 :مانند شاگردان مسيح در ضعف و شكست اعتراف خواهيم كرد القدسروح

امّا چون . زي نگرفتيمشب را سخت تالش كرديم و چي يهاستاد، هم«

   )٥:٥لوقا.» (افكند خواهيم آب در را تورها گويي،مي  تو
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ميوه آوردن در زندگي پرثمر سخن  يخداوند مسيح نيز وقتي درباره
هاي آن. كسي كه در من تاك هستم و شما شاخه« :واضحاً فرمود ،گفتمي

ن، هيچ آورد؛ زيرا جدا از مبسيار مي يهماند و من در او، ميومن مي
  )٥: ١٥يوحنا .» (توانيد كردنمي

اگر روح خدا كار نكند ممكن " گويد:ميمبشر معروف  ؛آرتور پيرسن
است كالم با حكمت انساني را داشته باشيم ولي حكمت الهي را نخواهيم 
داشت. ممكن است قدرت فصاحت بيان را داشته باشيم ولي قدرت الهي را 

هاي اهيم داشت. ممكن است استداللكه از زبان ما بايد جاري شود نخو
ها را هاي مختلف را داشته باشيم ولي از قدرت روح خدا كه قلبمكتب

فرو ريخت شاگردان  القدسروحكند محروم خواهيم بود. وقتي ميدگرگون 
رين تتوانست قويمي هاآنمسيح داراي قدرت الهي شدند و كم سوادترين 

  "تمام موانع را بسوزاند و نابود كند. مدعيان را خاموش سازد و مانند آتش

ت و پنطيكاس يي مسيح قبل از واقعهازندگي شاگردان عيس هشما ب
م ه براي موفقيت در بشارت آن هاآن .دقت كنيد القدسروحپري  يتجربه

قبل رهبرشان را به طرز  يكه چند هفته يايمان و مخالفبي يدر جامعه
 هانآرا نداشتند. اكثر  هاي الزميژگيه بود، شرايط و وفجيعي مصلوب كرد

ودند). پولس و اپلس و لوقا با بقيه متفاوت بالبته ( نداشتندعالي  تحصيالت
ماهر نبودند، اني افراد ثروتمندي نبودند، ناطق يا سخنران هاآن اغلب

برخوردار  ايالعادهقدرت جسماني فوقاز محبوبيت يا نفوذ اجتماعي نداشتند، 
اده و گمنام، س يافراد هاآنبدست بگيرند. اسلحه وانستند تمي. ننبودند

 اقليت هاآن. به عالوه مشاغل عادي داشتنديا بوده  ماهيگير شانكثرا
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نفر ديدند و در  ٥٠٠ حدودرا  قيام كردهمسيح . شدندميمحسوب  يكوچك
نفر حضور داشتند. در حقيقت بايد گفت از  ١٢٠روز پنطيكاست نيز فقط 

ست توانميكدام از امتيازاتي كه چهي ،اجتماعي عواملشري و لحاظ منطق ب
  داشت! وجود ن هاآندر  ،انجيل باشد پيغام يرمز موفقيت و گسترش و توسعه

 يمهمترين عاملي كه سبب شد شاگردان مسيح با وجود همه 
- از هيچ چيز نترسند و عقب ،ها و جفاهامشكالت، موانع و تهديدها، سختي

قدرت  ،بشارت دادن به افراد موفق بشوند با عزم راسخ در نشيني نكنند و
به پيش بتازند و هيچ  هاآن تاسبب شد  القدسروح. قدرت القدس بودروح
دانيد كه مخالفين ايشان به چه علت ميآيا . از حركت باز نداردرا  هاآنچيز 

 يو جرأت دليري با ديدني مسيح هستند؟ امتوجه شدند كه اينها پيروان عيس
چون شهامت پطرس و «: شدميديده  هاآنكه مانند خداوندشان عيسي در 

هستند، در مينديده و عايوحنا را ديدند و دانستند كه افرادي آموزش
  )١٣: ٤اعمال» (.اندشگفت شدند و دريافتند كه از ياران عيسي بوده

  )٢٩: ٧متي .» (داد، نه مانند علماي دين ايشانزيرا با اقتدار تعليم مي«

و مند ام قدرتغپيبا وجود جفاهاي سختي كه بر كليساي اوليه وارد شد، 
ان شرفتند دشمنانميكه هر جا طوري رفتميپيش به سرعت  هاآنبا نفوذ 
دنيا را به  يهاين مردان كه هم«: دادندميطور شهادت اين هاآن يدرباره

وقتي به زندگي  )٦: ١٧اعمال .» (انداند، حال به اينجا آمدهآشوب كشيده
جانش سه مرتبه از دست دادن ترس  به علتكنيم كه ميپطرس نگاه 

 رسوالن كه همگي در موقع دستگيري مسيح يمسيح را انكار كرد و به بقيه
ت ترس به عل ،در بسته يدر اطاق ،قيام مسيح يل از واقعهبق فرار كردند و تا
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ي به شكل القدسروحت شويم كه قدرميمتوجه  ،خود را مخفي كرده بودند
 يضعيف يِهاناانسما  يمثل همه هاآنعمل كرد.  هاآنواقعي در زندگي 

ر امروزي سوپرمن نبودند. اگبه اصطالح  استثنايي و نابغه و يبودند. افراد
 ،وجود داشتآن هم بدين شكل عجيب  كان تغيير و تبديلام هاآنبراي 

  براي همه ما نيز چنين اميدي وجود دارد. 

س . پولترسو و خجول بوده باشد ،جوان وسِ ئتيموتاكه رود مياحتمال 
زيرا روحي كه خدا به ما بخشيده، نه روح ترس، بلكه «گويد: ميابتدا به او 

در نتيجه  )٧: ١(دوم تيموتائوس .» است روح قوّت و محبت و انضباط
دار، م پس، از شهادت بر خداوند ما عار« تواند او را نصيحت كرده بگويد:مي

خاطر او در بندم، بلكه تو نيز با اتكا به نيروي الهي در و نه از من كه به
  )٨: ١وس ئتيموتا(دوم .» رنج كشيدن براي انجيل سهيم باش

در قسمت بشارت  منكه در  ميتغيير و تحول عظي در موردخواهم مي 
  شهادت بدهم.  ايجاد شد، و خدمت

به علت شرايط  ،يمان آوردمي مسيح اادر نوجواني به عيسكه وقتي 
دگي . با وجود اينكه در زناعتماد به نفسم بسيار پايين بودخاص خانوادگي، 

ولي در روابط خود با  پر سر و صدايي بودم،شخصي خود شخص شر و 
ال وقتي براي مثبوده و رفتارهاي غير طبيعي داشتم. بسيار ناتوان  ،ديگران

كسي مرا نبيند. اگر مرا از  رفتم تازير ميز ميآمد، ميمهمان به منزل ما 
كردند، از خجالت سرخ ميي از من سئوالكشيدند و ميزير ميز بيرون 

اگر معلم اسم مرا صدا  ،ابتدايي يدوره لرزيد. درميشدم و دست و پايم مي
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چيز  لرزش دستم همهبه خاطر  ،كرد كه پاي تخته سياه مطلبي بنويسممي
وب توانستم خميرسي را كه حفظ كرده بودم ننوشتم و دميرا كج و كوله 

هر چه  ،هايمهمكالسي يخجالت از معلم و بقيه به خاطرجواب بدهم و 
 كردم اگر حرف بزنم مراكردم. هميشه فكر ميميياد گرفته بودم فراموش 

ست بهتر ا ،دانيمي: تو چيزي نخواهند گفتمسخره خواهند كرد و يا به من 
 از سويهميشه خودم را ناتوان و توسري خور و  ساكت بماني! در نتيجه

 زنده ياد كشيش ام،ديدم. وقتي كه توسط پدر روحانيميطرد شده جامعه 
دم. بهتر شتا حدي در اين قسمت  ،راپطيان به مسيح ايمان آوردميلئون ها

شهادت نجاتم را در حضور جمع وقتي براي اولين بار از من خواستند كه 
به و كه بشدت هيجان زده و سرخ شده بودم حالي درو ايستادم  ،بدهم
، در حالي كه سرم پايين بود، با سرعت حرف كردمميهاي مردم نگاه نچهره

بعد كه از  يو راحت شوم. دفعهتا شهادتم هر چه زودتر تمام شود  زدممي
هادتم شمن خواستند شهادت بدهم به من گفتند ديگر پايين را نگاه نكن. 

قف و س قبلي،دفعه ولي تمام مدت بر خالف  ،بودقبل  يدفعهبهتر از  ميك
م. ت داشتشكردم. از نگاه كردن به مردم خجالت و حتي وحميباال را نگاه 

شوي و از منبر مي گفت تو يك روز واعظمياگر در آن زمان كسي به من 
گفتم اين جزو محاالت و غير ميحتماً  ،كنيميموعظه  يافراد زياد براي

 دسالقروحخواهي از مياز من پرسيدند: آيا  ،. مدتي پس از توبهاستممكن 
دارد و چگونه  ميچه مفهمو القدسروحپرسيدم پر شدن از  پر شوي؟

توان پر شد؟ وقتي به من پاسخ داده شد با اشتياق در جستجوي اين مي
 يوارد مرحله ،القدسروحزيبا بودم. پس از دريافت تعميد و پري  يتجربه

يدي از زندگي مسيحي شدم. اولين تغييري كه در من ايجاد شد ميل به جد
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سال از من بزرگتر بود  ٢خدمت كردن مردم بود. يكروز كسي را ديدم كه 
. به او گفتم رمز شادي تر بوداز من قويلحاظ روحاني  از و بسيار شادتر و

به تايي جزوه بشارتي  ١٠٠و پيروزي تو چيست؟ او از كيف خود يك بسته 
را درآورد و به من داد و گفت از كليسا تا خانه  ".دهدميعيسي نجات "نام 
 بيني يكي از اين جزوات بده. گرميكسي كه در خيابان  به هرروي ميكه 

چه در ارتباط خودم با مردم تغييراتي در من به وجود آمده بود ولي بسيار 
لي از برقرار بكنم. وي غريبه ارتباط هانابراي من كار سختي بود كه با انس

طلب قوت كردم و تا منزل ما  ،كردميكه در من عمل  القدسروحهمان 
جزوه را به افراد مختلف دادم و حتي با چند نفر نيز فرصت بشارت  ١٠٠هر 

و بسيار خوشحال شدم كه طلسم و كابوس ترس خجالت و  داشتمشفاهي 
د. د در من شكسته شعدم اعتماد به نفس كه از موانع بزرگ بشارت دادن بو

ذت ي در كار بشارت بدست آوردم و از لپس از آن شادي و پيروزي جديد
به  هاآنترين كارهاي من صحبت با مردم درباره مسيح و هدايت بخش

عزيزم شد. اين غلبه بر موانع بشارت كه با قوت  يسوي نجات دهنده
اقعاً در بشارت و اطاعت من از او انجام شد، سبب گرديد كه من و القدسروح

سالگي به عنوان معاون شبان در  ١٦و خدمت به مردم رشد بكنم. از سن 
يسا ن كلاخدمت برادر شهيد بزرگوارم هايك هوسپيان بودم و يكي از واعظ

-ن كه اين مطالب را خدمتسالگي شبان كليسا شدم و اال ١٨شدم. در سن 

 ند هستم.وخدمت خداهمچنان مشغول سالگي  ٦٨سن در م نويسميتان 
تغيير و تبديل شخصيت ما به عنوان شاهد و مبشر  القدسروحبنابراين كار 

نقاب، جالل خداوند بي يهما كه با چهر يهو هم«. استبراي جالل نام خدا 
به صورت همان تصوير، از جالل به جاللي  نگريماي، ميرا، چنانكه در آينه
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گيرد كه روح شمه ميشويم؛ و اين از خداوند سرچفزونتر دگرگون مي
  )١٨: ٣قرنتيان دوم .» (است

در  يها ميسيونر و مبشر بسيار موفقكه سال ؛مرحوم دكتر ويليام ميلر
و  القدسروحدر كتاب راه بشارت تفاوت بشارت با قدرت  ،ايران بوده است

مبشري "گونه تشبيه كرده است: بشارت بدون تكيه بر قدرت روح خدا را اين
است مانند كسي است كه نشانه را با تير و كمان ميزند  قدسالروحكه فاقد 

ولي مبشري كه پر از روح خدا است مانند كسي است كه نشانه را با تفنگ 
زند كه نفوذ آن مشروط به زور بازوي تفنگچي نيست بلكه به قوت مي

  "باروت است.

در دلهاي ما خدا شود زيرا كه محبت مياميد باعث شرمساري نو « 
  )٥: ٥روميان » (كه به ما عطا شد ريخته شده است. القدسروحبه 

ايم تهپرگش القدسروحهاي اصلي جهت دانستن اينكه از يكي از نشانه
ولين تجلي كه ا القدسروحوجود محبت در قلوب ما خواهد بود.  ،يا نه
هاي ما را از محبت خدا لبريز است كه قلب آن محبت است، قادر يثمره
ن و قوت دل و جا ميكه خدا را با تما در نتيجه قدرت خواهيم داشت .كند

كنيم. ما خود را نيز مانند نفس خود محبت  خود و همسايه و همنوع
ده ي گمشهاناپر باشيم و نسبت به نجات انس القدسروحتوانيم از مين

گونه پرسند چميافرادي كه از ما پاسخ ما به  ميل باشيم.يا بيتفاوت بي
ه گونچتوانيم محبت خدا را نسبت به گمشدگان بدست آوريم و يا مي
 ين استاتوانيم كساني را كه مورد پسند ما نيستند دوست داشته باشيم مي
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 )٩: ٢اول سموئيل.» (زيرا انسان به نيروي خود چيره نخواهد گشت« :كه
ر حضور خدا بمانيم، نزد خداي محبت براي گمشدگان به صورت بايد د

صورت به  در آن ،و از او طلب عشق بنماييم كردهشخصي شفاعت 
عشق جديدي نسبت به  ،دهيم كه با پري جديد خودمياجازه  القدسروح
 هاي ما را به. اين نوع محبت است كه قلببكاردما  در قلب مختلف افراد

ه كند. بميبه دل راه پيدا دل سازد و به اصطالح ميقلبهاي مردم نزديك 
 ،پي به محبت خدا خواهند برد. محبت الهي هاناانسمحبت ما  يوسيله

كند. در اين دنياي خشن و پر از ميقلبهاي سخت افراد را نرم  ،توسط ما
راي بما ترين سالح تواند قويميعطوفتي، محبت مسيح مهري و بيبي

سالح محبت خدا  يارت باشد. هيچ سالحي به اندازهپيروزي در كار بش
ترين مظهر قدرت خدا در محبت او نهفته است. قابل نفوذ نيست. قوي

كهنه  توقهيچام انجيل كه غترين پيخدا و شيرينذات بهترين توصيف از 
ه در يك عبارت سو سبب تغيير زندگي مردم زيادي شده است، شود مين

  )٨: ٤يوحنا (اول .» خدا محبت است« شود:اي خالصه ميكلمه

ادمين خ يدريافت محبت الهي هستند كه به وسيله يامروز مردم تشنه
تر از نويدبخش ميآميز نمايان شود. چه پيادر گفتار و رفتار محبت ،محبت

ام وقتي پي اين وجود دارد كه به مردم اعالم بكنيم: خدا شما را دوست دارد!
ارتباط با اين خداي محبت  يدانند در نتيجهاثربخش است كه مردم بما 

 خواهند نمود.را خالصانه و بدون تظاهر و ريا محبت  هاآنفرزندان خدا نيز 
ميد ا و تجلي صبردر  ،يكي ديگر از مظاهر محبت نسبت به گمشدگان

 ند،كمي  محبت با همه چيز مدارا«شود. مينمايان  هانانسبت به نجات انس
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.» كندهميشه اميدوار است و در همه حال پايداري مي دارد،ايمان  همواره
  )٧: ١٣قرنتيان  (اول

هاي افراد و بدي بارهاي سنگين ديگران، ،او با محبتشاهد مسيح 
 گذارد وميمشكالت اطرافيان خود را تحمل كرده دستي به زير بار مردم 

بارهاي سنگين يكديگر را «چنانكه گفته شده است:  .كندميآن را حمل 
: ٦غالطيان.» (گونه شريعت مسيح را به جا خواهيد آوردحمل كنيد كه اين

مسائل و  يمحبت و خودخواه حاضر نيست كه دربارهص بيشخ )٢
مشكالت ديگران بداند و يا به كسي كمك كرده و متحمل بار ديگران 

تحمل اشتباهات و خطاياي  ،گردد. زماني كه كسي را دوست داشته باشيم
 رايبهاي ديگران تحمل سختي سيار آسان خواهد بود. ولي اگراو برايمان ب

ست دورا  هاآنشايد و بايد  كه آن است كه آن طور ينشانه ،مشكل است ما
در كمال فروتني و ماليمت؛ و با بردباري و محبت يكديگر را «نداريم. 

  )٢: ٤افسسيان ( .»تحمل كنيد

ناراحتي فكري بارهاي سنگين مردم ممكن است ناشي از از بعضي 
هاي زندگي او باشد و يا ها و يأسباشد. ممكن است بار كسي غصه هاآن

نيم تا كلي ما بايد سعي و باشند.از كسي و موضوعي دلشكسته و غمگين 
 .را تنها نگذاريم هاآنو  شويمشريك بارهاي سنگين اين افراد در حمل 

الي، ، معاطفي، رواني، جسماني، شغليممكن است مسائل شخصي، 
 نيدن دردو ما با ش مردم باشدبار سنگين ديگر، افراد يا ارتباطي با خانوادگي 
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- و شريك شدن در رنجهاي شانزندگيدرك مسائل مربوط به  هاآندلهاي 

حبت خته با مدر بشارت آمي .بكاهيم هاآناز بارهاي سنگين بتوانيم  شان،
  شود.مي ما با ديگران چنين رفتارهايي ديده ي، در رابطهمسيح

د كنميبشارت نيرويي را به ما عطا  امر محبت خدا، در ،ديگرسوي از 
را در اين مسير تحمل بكنيم.  ييكه حاضريم هر نوع رنج و زحمت و جفا

 دسالقروحخوانيم كه رسوالن مسيح كه تازه از ميدر كتاب اعمال رسوالن 
 ااين موج جف وروبرو شدن با اعاشق خداوند بودند و پس از  ،پر شده بودند

  مه خوانيم كه با افتخار و شادي با جفا برخورد كردند و حتي پس از جفامي
رده مقرر ك هاآن براي بلكه در مسير هدفي كه خدا ،دست از تالش نكشيده

كنان از حضور اهل شورا بيرون رفتند، زيرا رسوالن شادي«ادامه دادند.  ،بود
، چه و هيچ روزي ن نام اهانت ببينندخاطر آشايسته شمرده شده بودند كه به

اينكه عيسي همان  يهها، از تعليم و بشارت درباردر معبد و چه در خانه
  )٤٢ -٤١: ٥اعمال » (.مسيح است، دست نكشيدند

بينيم كه رسول ميپولس در العمل شاد و پيروزمند را همين عكس
 شارت از خودبرخورد با جفا و زحمت در راه بعاشق مسيح بود و او نيز در 

ارزش اّما جان را براي خود بي «داد. مينشان العملي چنين عكس
انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پايان رسانم و خدمتي را كه از مي

ام، به كمال انجام دهم، خدمتي كه همانا اعالم بشارت خداوندْ عيسي يافته
  ) ٢٤: ٢٠(اعمال .»فيض خداست



 

٢٢١ 
 

 خود يهچرا با گري كنيداين چه كار است كه مي دامّا پولس پاسخ دا«
خاطر نام خداوندْ عيسي نه تنها به زندان ام بهمن آماده؟ شكنيددل مرا مي

  ) ١٣: ٢١(اعمال .» روم، بلكه در اورشليم جان بسپارم

براي رسوالن مسيح و كليساي اوليه حرمت و افتخاري باالتر از اين 
  ي مسيح رسوايي ديده و زحمت بكشند.اسوجود نداشت كه به خاطر اسم عي

به  ميخوانيم كه يكي از نظاميان روميدر تاريخ كليسا در قرن اول 
آورد و به علت ايمانش از طرف امپراطور مورد مؤاخذه و ميمسيح ايمان 
گرنه  گويد: ايمانت را رها كن وميگيرد. امپراطور به او ميمحاكمه قرار 

و شنود: تكنم. در جواب ميميور دست تبعيد د يمن تو را به يك جزيره
ي پدر من است و هيچ جاي يتواني اين كار را بكني زيرا تمام دنيا خانهمين

مام گويد: اگر ايمانت را ترك نكني تميبراي من تبعيدگاه نيست. امپراطور 
ويد: گمي شخصگيرم و تو بي چيز و بينوا خواهي بود، اموالت را از تو مي

توانيد اين كار را بكنيد زيرا گنجي كه در اختيار من قرار گرفته در ميشما ن
 و رسد. امپراطور پر از خشم شدهميبه اين گنج ن شماآسمان است و دست 

ز خانواده، خويشان، دوستان و گويد: من تو را اميبه او  با لعن و نفرين
 ميظان در عذاب تنهايي دق كني و بميري! تاكنم ميجدا  تتمتعلقا يهمه

 توانيد اين كار را بكنيدمي: قربان نگويدپاسخ داده مي محبتدر آرامش و 
امپراطور  اين بار زيرا من دوستي دارم كه بين من و او قادر به جدايي نيستيد!

اي تو را خواهم كشت كه گويد: به طرز فجيح و بي رحمانهميدر اوج خشم 
در جواب  ميسخ نهايي نظاولي پاها را به من بدهي! نتواني اين پاسخ
توانيد يم: خوشحالم كه به شما بگويم اين يكي كار را هم نامپراطور اين بود
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بكنيد زيرا زندگي حقيقي من با مسيح در خدا مخفي (محفوظ و پوشيده) 
  رسد! ميبه اين زندگي ن شماو دست  باشدمي

ده ستاامپراطور ايباالي فردي كه در برابر مقام  هايي ازچنين پاسخ
ست آن عشقي ا ينشأت گرفته كه ثمره و نتيجه القدسروحاز قدرت  ،است

رداخت حاضر به پايستاده و گونه فداكارانه در برابر هر گونه جفايي كه اين
  هر نوع بهايي است.

. وئيدگكنند، نگران نباشيد كه چگونه يا چه بامّا چون شما را تسليم «
زيرا گوينده شما  به شما عطا خواهد شد گوئيددر آن زمان آنچه بايد ب

متي (.» نيستيد، بلكه روحِ پدر شماست كه به زبان شما سخن خواهد گفت
يك از زيرا به شما كالم و حكمتي خواهم داد كه هيچ« )٢٠-١٩:١٠

ولي «) ١٥: ٢١(لوقا  .»ا مخالفت با آن نباشددشمنانتان را ياراي مقاومت ي
گفت، ياراي مقاومت در برابر حكمت و روحي كه استيفان با آن سخن مي

   )١٠: ٦(اعمال  .»نداشتند

براي  ،انددستگير شده بشارت دادنبسياري از مسيحيان كه به خاطر 
رش فك وقتهيچكلماتي را كه  هاآنبه  القدسروحكنند كه تعريف مي ما

اين كلمات را براي قاضي بازگو ها در دادگاه تاعطا كرده  كردندميرا هم ن
كه به خاطر خدمت به  يدختر جوان ي قاضي ازبراي نمونه در دادگاه كنند.

محاكمه پرسيده بود: چرا شما مسيحي هنگام  ،مسيح دستگير شده بود
هادت ش بود با شيريني و آرامش مسيح القدسروح؟ اين دختر كه پر از دشدي
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گويد من در اوج ميقاضي به نجات خود را داده بود و در حين شهادت 
افسردگي و غم و نااميدي با تمام وجودم و با گريه از خدا خواستم كه براي 

همه فشار روحي و رواني مرا كمك بكند. در آن لحظه عيساي  رهايي از اين
ين اول بودم،مسيح دو چيز شنيده  ين دربارهم. مسيح جلوي چشم من آمد

اب كند. پس خطكه مسيح معجزه مياينبود كه مسيح زنده است و دوم اين 
ني كي مسيح گفتم: اي عيسي اگر واقعاً تو زنده هستي و معجزه ميابه عيس

ام ها و تالطمات درونياي را انجام بده و مرا از گرفتاريدر من معجزه
 هاي من به پايينيأس ها ورهايي بده. پس از اين دعا فشار سنگين غصه

ريخت و آرامش و شادي و اميد در قلب من وارد شد و تصميم گرفتم  فرو
د: پرسميقاضي خود را با مسيح حفظ كنم. سپس دختر جوان از  يرابطه

و  هابدبختي يكه من به مسيح بگويم كه او همه گوئيدمين شما اال
ند؟ بركاتي را كه به من هاي مرا كه از من گرفته بود به من برگرداناآرامي

داده پس بگيرد؟ قاضي كه بسيار تحت تأثير اين شهادت قرار گرفته بود به 
گويد: چرا آنچه كه مسيح براي تو انجام داده به ديگران نيز اعالم مياو 
گرداني؟ دختر جوان با حكمتي كه را به سمت مسيح برمي هاآنكني و مي

  گويد:مياي قاضي سعدي قگويد: آميمسيح به او بخشيده بود 

  اگر خاموش بنشيني گناه است      بيني كه نابينا و چاه استميچو 

 شناختند ازميافرادي كه قبالً مرا به عنوان دختري افسرده و منزوي 
احساس خوشبختي  نگونهكردي كه اي هكنند كه تو چمي سئوالمن 
هادت به و شتجرهم گونه تغيير كني؟ من كني؟ چه باعث شده كه اينمي

ط پرسد اگر كسي توسميكنم. سپس از قاضي ميتعريف  هاآنخود را براي 
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ند كه بيب وبيابد تجويزهاي داروي يك دكتر خوب از بيماري هولناك شفا 
شخص ديگري مانند او به همان بيماري گرفتار است و تمام وجودش 

مهري و بي يانصافمنتظر مرگ است چه بايد بكند؟ آيا اين بيو تحليل رفته 
نيست كه شخص شفا يافته دكتر درمانگر سرطان را به او معرفي نكند؟ 

فكر  كند و مشغولميت حكيمانه اين دختر سكوت سئواالقاضي در مقابل 
گر گويد: اميقبل از آزادي اين دختر به او  قاضي با انصاف د.شوكردن مي

ارد كه به الي نداشك پاسخ را بداند،كند و كنجكاو است كه مي سئوالكسي 
ولي خودت دنبال مردم نرو كه مسيحيت را تبليغ كني! سپس بدهي  پاسخاو 

اين  گويد و ازميبه او براي شهادتي كه داده بود و زندگي جديدش تبريك 
شخصي هاي زندگي كند كه براي آرامش و گرفتاريميدختر درخواست 

ها و در دادگاه قدسالروحاي از كار خودش نيز دعا بكند. اين فقط نمونه
  زمان محاكمه مسيحيان پر از روح خداست.

ارت بش دارندهاي مختلفي خواهيم به ديگران كه شخصيتميوقتي 
افراد  يهاي همهكه از قلب القدسروحقطعاً به راهنمايي و هدايت  ،بدهيم

دانيم كجا برويم، با كدام شخص صحبت ميبا خبر هست احتياج داريم. ما ن
م، چگونه بايد بگويي قدرچ .بايد بگوييم گونهه بايد بگوييم، چبكنيم، چ

م؟ از گيري نمايينه نتيجهموضوع را شروع كنيم، چگونه ادامه بدهيم، چگو
خوانيم كه مي هم اشاره شد طور كه قبالًرسوالن همينكتاب اعمال

ي راهنماي رشانرا در تمام اعمال و گفتا القدسروحن پر از امبشر القدسروح
 ،ترسند اشتباه كنند و كار خدا را خراب بكنندمياي براي اينكه كرد. عدهمي

بقوت خود هنوز هم خدا  يدهند. اين وعدهميهيچ كاري براي خدا انجام ن
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و به راهي كه بايد رفت ارشاد  تو را بصيرت خواهم آموخت«باقي است: 
(مزمور  .»ادتو را مشورت خواهم د و در حالي كه چشمم بر توست خواهم كرد

حقيقت راهبري خواهد ميامّا چون روحِ راستي آيد، شما را به تما«) ٨: ٣٢
 شنود بيانكرد؛ زيرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلكه آنچه را مي

: ١٦(يوحنا .» خواهد كرد و از آنچه در پيش است با شما سخن خواهد گفت

فت شويم تا براي دريا القدسروحبنابراين در كار بشارت ما بايد پر از  .)١٣
پر شدن از ت ذكر شده در سطور باال مجهز باشيم. سئواالپاسخ به 

ه كه خداوند بنيست  ييك درخواست و يا يك پيشنهاد و طرح القدسروح
مست شراب «ست كه حالت استمراري دارد: ا ستوريدبلكه ما داده است 

 (بصورت.» پر شويد كشاند؛ بلكه از روحمشويد، كه شما را به هرزگي مي
  )١٨: ٥افسسيان (پر شويم)  القدسروحمداوم از 

دا خ يديروز براي امروز و پري امروز براي فردا كافي نيست. اراده پري
رسوالن مسيح نه  ما هر روز يك پري جديد را تجربه كنيم.كه  اين است

تنها در روز پنطيكاست بلكه بارها در مقاطع و شرايط مختلف زندگي و 
بارها در  القدسروحشدند. اصطالح پري ميپر  القدسروحمتي خود از خد

  مستمر تكرار شده است.  يكتاب اعمال رسوالن به عنوان يك تجربه

 القدسروحكه پري  اين استمهم در بخش آخر اين فصل  سئوال
م يعني برسيپر شد تا به هدف اصلي  القدسروحتوان از ميو چگونه  يستچ

  ؟ باشيم مؤثربشارت  يكراي ب يشاهد

چيزي چه  القدسروحتان بگويم كه پري ابتدا اجازه بدهيد خدمت
ست و چي القدسروحام به نظر شما پري من از افراد مختلف پرسيده .نيست
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در  يهاي مختلفپر هستيد؟ پاسخ القدسروحتوانيد بفهميد از يا از كجا مي
رف ي ديگر زياد حهانابه زبها گفتند از اينكه بعضي .اماين رابطه شنيده

نمان گويند وقتي بدميافرادي  پر هستيم! القدسروحفهميم از ميزنيم، مي
پريم و يا ميافتيم يا به باال ميو بر زمين  يملرزميشود و يا اينكه داغ مي
 در ما ظاهر شده القدسروحشويم كه عالئم پري يريزيم متوجه ممياشك 

ت و احساسات خوب روحاني را مانند شادي و اي نيز هيجانااست. عده
پري  را ناميمميآرامش و احساس آزادي يا همان چيزي كه بركت 

اگر  دنتوانمياين عالئم  يدانند. لطفاً دقت كنيد كه همهمي القدسروح
 د ولي معني ونباش القدسروحواقعي هم باشد مظاهر يا تجلياتي از كار 

  .استن آ هاي ظاهريتر از نشانهميقبسيار ع القدسروحمفهوم پري 

  

وغن سََرم را به ر. گسترانياي براي من در برابر ديدگان دشمنانم ميسفره«
  )٥: ٢٣مزمور.» (سازيام را لبريز ميو پياله كنيتدهين مي

انه است. غني و دولتمند گوياي زندگيِ در اين آيه  "رپُ " يكلمه
 يعني دانش " ... مغزش خيلي پر است فالن شخص"صطالحاتي مانند، ا

 مقصود ما اين است كه "...دلش بسيار پر است"يا ، استاو بسيار و درك 
ظور من "...هايش خيلي پر استجيب"يا اينكه  ودلش پر از درد و غم است 
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دور بكه اين شخص دارا و دولتمند است و از فقر و بيچارگي  اين استما 
اي بررا  القدسروحتوانيم اصطالح پري ميبه همان نسبت وقتي  .است

خود بكار بگيريم كه از فقر و ناتواني روحاني رها شده باشيم و مانند پطرس 
دهم! به نام عيسي مسيحِ ناصري برخيز و راه ه دارم به تو ميامّا آنچ« بگوييم:

از «ي غني مسيح صادق است. براي چنين فردي وعده )٦ :٣اعمال.» (برو

  ) ٣٨: ٧يوحنا.» (بطن او نهرهاي آب زنده روان خواهد شد

 دسالقروح شراب و پريِ چرا مستيِ
با هم آورده شده است؟ چه وجه اشتراكي بين مستي  ١٨: ٥در افسسيان 

افراد مست  اين است كه وجه تشابهوجود دارد؟  القدسروحشراب و پري 
نيز  سالقدروحزندگي افراد پر از و  تحت كنترل مشروبات الكلي قرار دارند

به شراب تشبيه شده است. ميخانه  القدسروح. تحت كنترل خدا قرار دارد
َلم تحت عَنتيجه  در شويم ومكاني است كه ما از شراب آسماني مست مي

ه شود بميگيريم. پرچم هر كشور در هر جا كه نصب يا پرچم خدا قرار مي
 و او مرا به ميخانه درآورده«. معناي حاكميت آن كشور بر آن منطقه است

  )٤: ٢ هاغزل غزل.» (ر فرازمعشق است پرچمِ او ب

 شرابكه  ،گيريمميوقتي ما تحت كنترل پرچم محبت خدا قرار 
ما را مست خودش كرده باشد. چه  ،حضور خدا يدر ميخانه القدسروح

روزمندي است زماني كه تمام قسمتهاي وجود ما تحت يزندگي مبارك و پ
 نان زبان ماكنترل روح خدا قرار گرفته باشد، در آن صورت است كه سخ

دهان ما  عيموضو هرو براي . هر زمان خواهد بود تحت كنترل روح خدا
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 باز بشود، اعصاب ما تحت كنترل روح خدا خواهد بود. افكار و احساسات ما
تي هاي خدمريزيها و برنامهگيريتحت كنترل خدا خواهد بود. تصميمنيز 
عاها، خدمات، اهداف، گيرد و دتحت كنترل و هدايت روح خدا قرار ميهم  ما

كه در دست روح  سكاني يهاي ما همگي به وسيلهانگيزه ها و بشارت
ه ترمز اتومبيل بريد ،شود. اگر در حين رانندگيمياداره و كنترل  ،خداست

ان بريده تمتوقف كنيد و چنانچه فرمان اتومبيلرا آن توانيد ميشما ن ،شود
يل شما زيرا اتومب هدايت كنيداهيد خووانيد آن را به سمتي كه ميتشود نمي

ك يعني رانندگي ي القدسروح. زندگي بدون پري استخارج از كنترل شما 
كداميك از ما احتياج به كنترل خدا نداريم؟  ترمز و فرمان!راننده بدون 

مخصوصاً در كار بشارت بايد بدانيم چه بايد بگوييم و چه نبايد بگوييم و 
ذير كنترل روح خدا امكان پ يوييم. اين به وسيلهچگونه و چه مقدار بايد بگ
 كنيم:اين دعا را با هم بدر مورد كنترل زبان است. بياييد مانند داود 

ور مزم.» (خداوندا، بر دهانم نگاهبان بگذار و بر دَرِ لبهايم ديدباني كن«
٣: ١٤١ (  

 امر ؛خداوندا"كرد: گونه دعا ميسني در كليسا اينخواهر ساده دل و مُ
به حال خود وانگذار وگرنه فاجعه خواهم آفريد. من موجود خطرناكي هستم 

 يخنده ين متوجهم "!اختيار خودت كنترل نماتحت پس مرا در 
اين  ن استها شدم و به اين خواهر عزيز گفتم اگر ممكبعضيتمسخرآميز 

صداي بلند نكن! در جواب به من گفت: برادر ادوارد با  دعا را در جمع با
 خوابيده است چهارپاض معذرت بايد بگويم در وجود هر يك از ما يك عر

) اگر ما بر روي آن سوار نشويم او بر ما سوار .(منظور انسانيت كهنه است
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تمسخر مرا يي كه هاآنشناسم، ميدروني خود را  چهارپايخواهد بود. من 
ه نچآدهد كه ميشان از من بدتر است ولي غرورشان اجازه نكنند وضعمي

ما را از  ،اعتراف بكنند. زندگي تحت كنترل خدارا  گذردمي شاندرون
ه گويم بامّا مي«دارد. مياشتباهات و خطرات انسانيت كهنه محفوظ نگاه 

: ٥غالطيان.» (روح رفتار كنيد كه تمايالت َنفْس را به جا نخواهيد آورد
١٦(  

ند كه كميپولس براي كليساي افسس دعا 
بر حسب غناي جالل خود به شما عطا فرمايد كه در انسانِ باطنيِ «: خداوند

  )١٦: ٣افسسيان .» (خويش به مدد روح او قوي و نيرومند شويد

 شويم وكند ما از درون اشباع و ارضا ميميما را پر  القدسروحوقتي 
شود. اگر كسي از روح خدا پر نباشد ميكمبودهاي زندگي ما برطرف 

هاي حكيمانه، توبيخ و اصالح و تنبيه ممكن است نصيحت، قوانين، مشورت
موقتاً به علت ترس و حفظ آبرو و شرايط محيطي، ظاهراً سبب تغيير بشود 

ر به هشخص شخص از درون خالي است.  ،عمق ندارداين تغيير ولي چون 
(هر چند مخفي) كه خأل خود  قي شده در جستجوي راهي خواهد بودطري

را بپوشاند. وقتي انسان از روح خدا پر است احتياج زيادي به تذكر و هشدار 
به او نه تنها خواهد آموخت كه چه بايد بكند و  القدسروحندارد، زيرا خود 

الب اه غچه نبايد بكند بلكه قدرت اجرايي به او عطا خواهد كرد كه بر گن
  . آيد
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 اعتياد به مسيح ايمان ينفر از زمينهميه يكروسال پيش در شهر ا ٣٨
ها همه بود و نه تن تر ازآوردند، مسنميآورد. ايشان بين معتاداني كه ايمان 

ن شخص اينام مواد نيز بود.  يمصرف كننده بلكه فروشنده و پخش كننده
بعد از چند ماه متوجه شدم كرد. خيلي خوب در مسيح رشد  و بودبنيامين 

كند. ابتدا يمبه تلخي گريه در دعا به كليسا آمده و  ييتنهابه كه بنيامين 
من نگران شدم كه نكند ايشان تسليم وسوسه شده و يك بار ديگر به مواد 

پرسيدم: آيا براي تو  رفتم واو در نتيجه پيش  .است مخدر روي آورده
؟ او در جواب گفت: نه برادر است مدهاعتياد پيش آ ياي در زمينهوسوسه

من  مشكل .مادوارد خوشبختانه بر اين غول بزرگ با قوت مسيح غالب شد
كنم، كالم خدا ميآورم. دعا ميكم  كه در زندگي مسيحي خودم اين است

 خواهد زندگيميطور كه خدا كنم آنميآيم و سعي ميخوانم، كليسا ميرا 
كند و روح خدا در قلب من ميمن عمل چه حضور خدا در  بكنم ولي گر

ار گرفت آورم،كم مي) .گفتميها ساكن است ولي (اين قسمت را با اشك
ام و اين كامالً سير نشده خأل هستم، كامالً عطش من برآورده نشده،

  كند!مينگران  راموضوعِ نيمه سير بودن م

وي تا ش پر القدسروحمن در پاسخ او گفتم: بنيامين عزيز تو بايد از 
را  القدسروحكمبودت برطرف شود. او كنجكاو و عالقمند شد تا پري 

تجربه كند. آن روزها پدر روحاني من زنده ياد كشيش لئون نيز منزل ما 
كرديم و ايشان به طرز پرجاللي او  جدي و با ايمان براي يبود و با هم دعاي

 ه بود ولي فرصتي(تولد تازه) را تجربه كرد پر شد. او حيات القدسروحاز 
س را تجربه بكند. پ القدسروحكه حيات زيادتر يعني پري پيش آمده بود 
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بلي بود، قبرعكس مشكل  ديگري پيدا كرديم كه از آن ما با بنيامين مشكل
 كرد وخواند و دعا ميميها كالم خدا را ساعت و بسيار مشتاق شده بوداو 

 ماً سيار فعالي بود. دائبشخص سايي هاي كليشد. در مشاركتميخسته ن
-جوشيد. شادي و عشق و آرامش فوقميهاي او نهرهاي آب زنده از بطن

كرد. صحبت ميبا ديگران مسيح  ياي داشت و با شهامت دربارهالعاده
وجود او بسيار براي ديگران مفيد و بناكننده بود. تحت تأثير اين پري فوق 

دانمارك به عنوان يك مبشر  سال در كشور ٣٧العاده، ايشان هنوز پس از 
  درخشد.ميبراي خداوند 

اگر براي كار بشارت با كمبود عشق و قوت و ايمان مواجه هستيد،  
قادر است كه با پري خودش اين كمبود را برآورده كند. خالي  القدسروح

ن سبب شده بود تا بنيامي القدسروحماندن خطرناك است. دقت كنيد پري 
زيرا «براي او باز نگذارد.  گونه روزنه و يا سوراخيهيچدر مقابله با شيطان 

.» (جاي نفوذ) ندارد  او هيچ قدرتي بر من. آيدميكه رئيس اين جهان 

ها كنجكاو شده بپرسند من چه بايد ممكن است بعضي )٣٠: ١٤يوحنا (
پر شوم و شاهد مؤثري براي جالل نام مسيح بشوم؟  القدسروحبكنم تا از 

داد و شما  سئوالتوان از كالم خدا به اين ميي مختلفي هاگر چه پاسخ
 در اين رابطه مراجعه القدسروحهاي مربوط به پر شدن توانيد به كتابمي

 لسئوايك مثال ساده و ملموس به اين ذكر خواهم با ميولي من  ،كنيد
ايل ولي م استپر  مايعيپاسخ بدهم. چنانچه شما يك ليوان داريد كه با 

با مايع جديدي اين ليوان را پر نماييد، چه بايد بكنيد؟ ابتدا مايع  هستيد كه
يوان را ل تواند مايع قبلي نميوبا وج چون كنيمميد در ليوان را خالي وموج
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در حضور او درون خود را از خواهد كه ما . خدا ميكردمايع جديدي پر از 
است با اعتراف كه آلوده به گناه را هر چه و  خالي كنيمآنچه در آن هست 

جدي و تصميم راسخ زير پاي صليب مسيح بريزيم و راه را براي پري 
گويد: به س حال خداوندِ لشكرها چنين ميپ«آماده بسازيم.  القدسروح

اما هر شخص خود را « )٥: ١حجي نبي .» (راههاي خويش نيك بينديشيد
  )٢٨: ١١قرنتيان (اول .» امتحان (تفتيش و بازنگري) بكند

 كه پس اين استست، قلب ما نماددوم براي پر كردن ليوان كه قدم 
را تميز بشوييد تا اثرات، بو و خاصيت مايع ، آن از خالي كردن مايع ليوان

خون «: بدانيمجدي بايد  يقبلي پاك شود. پس از اعتراف به گناهان و توبه
  )٧: ١يوحنا.» (سازدميپاك  پسر او عيسي ما را از هر گناه

كه مربوط به تقديس خودمان است  را خود بايد قسمتي ما به سهم
مقدّس باشيد، زيرا من «: انجام دهيم. بارها در كتاب مقدس آمده است كه 

  )١٦: ١پطرس (اول .» قدّوسم

خدا  يهشاگردان مسيح در باالخانه در حضور خدا ماندند و منتظر وعد
ين به ا هاآنتند. خدا بود كنار گذاش يشدند و هر آنچه كه مانع تحقق وعده

و باالخره قدم سوم  معجزه ظهور پنطيكاست نمودند. يترتيب خود را آماده
ا ليوان ر يكه قسمت دهانه اين استبراي پر كردن ليوان از مايع جديد 

ها اعتاگر س ،باال و باز نگاه داريم. اگر شما ليوان را وارونه يا كج نگاه داريد
د را درون آن بريزيد، ليوان پر نخواهد شد. نيز سعي كنيد آب و يا مايع جدي

خداوند، روح است و «. دارندميبسياري خود را در حضور خدا بسته نگاه 
  )١٧ :٣قرنتيان  (دوم.» هر جا روحِ خداوند باشد، آنجا آزادي است
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خدا  يمقصود از باز نگاه داشتن خود يعني اينكه با ايمان ساده به وعده
 ي، آماده باشيد تا هديهالقدسروحنسبت به باز  يو با دستهاي باز و قلب

  را از پدر آسماني دريافت كنيد. آسماني

داده شده بود، تا ما آن روح را كه وعده «كه:  كندكالم خدا تأكيد مي 

پري روح خداوند نه با تكيه  )١٤: ٣غالطيان .» (از راه ايمان دريافت كنيم
 بلكه محض ايمان ،تالش بشرينه با تكيه به زور و  ،هاي خودبه لياقت

آيد. ما نه تنها قلب خود مييعني محض باور كردن و پذيرفتن به دست 
وجود  هايقسمت يهمه القدسروحبلكه دهان خود را نيز بايد باز بكنيم تا 

.» كه من آن را پُر خواهم ساخت دهان خود را نيكو بگشا«ما را پر بكند. 
  )١٠: ٨١مزمور (
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كنند يمرت عبارتي را مرتب تكرار و كارشناسان در امور بشا صصانمتخ
 :تاين اساين عبارت  يكه در شروع كار بشارت بسيار اهميت دارد. خالصه

اجازه بدهيد مسائل و مشكالت دنياي پيرامون شما برنامه و پيام بشارت "
 ياخواهيم در مورد عيسميبه عبارت ديگر اگر  ".شما را مشخص بكند

بدهيم اشخاصي كه با ايشان سخن  اجازه ،سخن بگوييمبا اشخاص مسيح 
مان را مشخص بكنند. چنين برخوردي چارچوب كلي گفتگوي ،گوييممي

دارند و  بسياري با هم تفاوت هاناد بود. انستر خواهعيبسيار مفيدتر و طبي
ي اعاليق و نيازهاي آنان با يكديگر متفاوت است و با هر يك بايد بگونه

 ردهاي شروع گفتگو خواهيم برخي از روشيممتفاوت گفتگو را آغاز نمود. 
بتوانيم روش آغاز گفتمان بشارتي را تا  را بررسي كنيمشرايط مختلف 

  . يمموزبيا



 

٢٣٦ 
 

ار شود و ظاهر پايديم ترها نرممعموالً در اين شرايط قلب
امور واقعي و جاوداني  رب هانارفته، افكار انس كناري زندگي ندهو فريب

 وقايع ناگوار بهترين موقعيت ،هاي بشارتيشود. از بين فرصتمعطوف مي
به  اهآناحتياج  يدرباره ،با افراد ضربه خورده و سوگوار تاكند ميرا ايجاد 

حيات امكان ورود به غم  ياز دريچه اشخاص بسياريخدا صحبت كرد. 
- زيزاندر مجالس ختم ع بسياريايم كه افراد شنيده بسيار اند.ابدي را يافته

اند و تسلي و آرامش دروني به مسيح پناه آورده ميشان در اوج غم و ناآرا
رفتن «ويد: گمي. شايد به همين دليل است كه سليمان حكيم انديافتهرا از او 
 يهزيرا مرگ است فرجام هم نجش يهخانبِه از رفتن به  ماتم يهبه خان

 تغم از خنده بهتر اس .و بر زندگان است كه اين را به ياد بسپارند هاناانس
  )٣-٢: ٧جامعه » (.انجامدزيرا غمِ چهره، به شاديِ دل مي

شان رخ ندهد تصميم دردناك و سختي در زندگي اياي تا واقعهعده
بلكه وقايع ناگوار ديگر مرگ عزيزان  يگيرند. نه تنها واقعهمين ميمه

د ننكميمساعدي را ايجاد  يزمينه ،هاي مختلف زندگيشكست همچون
ش انجيل بخبخش و آرامبه شنيدن كلمات تسلينياز خود را  چنين افرادي تا

 .براي شنيدن پيغام انجيل نشان دهند تريدرك بكنند و اشتياق جدي
همسر، از دست دادن طالق، ورشكستگي، خيانت نامزد يا  وقايعي همچون

اين وقايع و موضوعات  يهمه. وفايي دوستان، بيماري العالجبيشغل، 
ر د. شوندمحسوب ميهاي بشارت انفرادي از بهترين فرصت هاآنمشابه 

ه داند چه بكند و به چمياي است كه نشرايط شخص بگونهها اين موقعيت



 

٢٣٧ 
 

 ليمش كالم خدا و تسيرها براي پذقلب چنين شرايطيچيزي پناه ببرد. در 
كه بدون خدا با مرگ روبرو تر است. كسانيزتر و آمادهبه مسيح با شدن

ترسند و بهترين فرصت است كه مانند آن دزدي كه با ميشوند غالباً مي
د كه رد را در آخرين لحظات زندگي كمك كاين افرا ،شدميمسيح مصلوب 

-نو شاهدان مسيح اي اهنابه حيات ابدي دسترسي پيدا بكنند. صيادان ج
ع شنوند وقايميها را نبايد از دست بدهند و به مجرد اينكه گونه فرصت

ا مالقات گونه افراد رو اين هدپيشقدم ش ، بايداكي براي كسي پيش آمدهدردن
و  هاآنهاي ها و مصيبتشريك شدن در رنج كنند و با محبت مسيح و

 هاآنتسلي واقعي  يو مايه بدمنداميد را در آنان  ،هاي خداونداعالم وعده
رين تاز مهم )١٥: ١٢روميان » (.با كساني كه گريانند، بگرييد« بشوند.

زده خدمت اعالم پيام تسلي انجيل با زده و ماتمخدمات ما به مردم غم
متبارك باد خدا، پدر خداوند «. است القدسروحعزيز  يدهندهحمايت تسلي

كه به ما در  هاستدلگرمي يهو خداي هم ه پدر رحمتهاك ما عيسي مسيح
اي يمبخشد تا ما نيز بتوانيم با آن دلگرمي ميمان دلگرهايسختي يههم

دوم ( .»گذرند، دلگرم سازيمها ميديگران را كه از سختي ايمكه از او يافته
  )٤ -٣: ١قرنتيان 

ي انزببا بشارت ما نه فقط بايد  امغپي ،در شرايط سخت زندگي مردم
ايد باشد، بلكه ب هاآنشرايط متناسب با و شرايط زندگي مردم  با مطابق

آيد و در توان و امكانات ما هست براي مياز دستمان بر  عمالً نيز آنچه
براي مدتي به كسي كه سر پناه مانند دادن غذا، دادن  ،انجام دهيم هاآن

هر نوع  و ها در صورت نيازنگهداري بچه جايي ندارد، رفع مشكل مالي،
  گيرد.ميديگري كه از محبت مسيح نشأت  يتوجه
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اي فرزندان، بياييد محبت كنيم، نه به زبان و در گفتار، بلكه به راستي «
  )١٨: ٣يوحنا (اول .» رو در كردا

و  هستيم كه محبت يهاي آببقول يك مبشر: ما مسيحيان مانند لوله
 يشود. بنابراين به همهبه سوي ديگران جاري مي از طريق ماتسلي خداوند 

مند و دهيم افراد دردميپيشنهاد  ،مفيد بدهند يخواهند بشارتميكه كساني
ا هرا تنها نگذارند و بدانند كه غالباً در تنگي هاآنمصيبت ديده را دريابند و 

در مزامير آمده است:  .استها زمان مناسبي براي بشارت مؤثر و سختي
موزم. قبل از آنكه اديدم تا فرايض تو را بيمرا نيكوست كه مصيبت را «

(مزمور  .»ببينم من گمراه شدم ليكن اآلن كالم تو را نگاه داشتم مصيبت را
٧١-٦٧: ١١٩(  

كنيم كه مسيح ما را شاهدان خود ناميده است. وقتي فراموش ن
به او  د،كرناميدند بيرون ميون ژيهاي پليد را از كسي كه او را لمسيح روح

بگو كه خداوند براي تو  هاآنبه خانه، نزد خويشان خود برو و به «گفت: 

به قول ويليام  )١٩: ٥(مرقس » .چه كرده و چگونه بر تو رحم نموده است
تيم هس بيماري: ما مانند ها در ايران خدمت كردي كه سالبشر معروفميلر م

 يمندار يولولي پ يماپزشك بزرگي شفا يافته يكه به طرز عجيبي بوسيله
ا كه همه ج سپاسگزار استو ولي چنان قدردان  يمكه حق معالجه را بپرداز

 جهنتيدر  .گويد كه آن دكتر چطور او را درمان كرده استميرفته به مردم 
يح يابند. هم اكنون مسميبسياري از مريضان به آن پزشك رجوع كرده شفا 
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ي تنها كار هاي ما بيرون كرده است.ما را شفا داده است و روح پليد را از دل
عالوه بر پرستش و  ،سپاس از او انجام دهيم ظهارتوانيم براي اميكه ما 

خود به صورت انفرادي  به اطرافياناين است كه ابراز محبت واقعي به او 
 ،مدرسه ،در خانهما بايد محبت و قدرت منجي خود شهادت بدهيم.  يدرباره

راد دوستان و خويشاوندان و اف بين ،كليسا و حتي در خيابان ،اداره ،دانشگاه
  شهادت بدهيم.  ي مسيحا، در مورد عيسغريبه

اين شهادت هر كه به پسر خدا ايمان دارد، «فرمايد: ميكالم خدا واضحاً 
  )١٠: ٥نا يوح(اول » .را در خود دارد

ديدن و  يايم از اينكه مردم در نتيجههاي زيادي شنيدهما شهادت
خ ر هاآندر زندگي كه تحول عظيم الهي  ديگران و شنيدن شهادت نجات

 ها وفتاند. شهادت رسوالن در برابر مخالبه مسيح ايمان آورده ،داده است
نيم آنچه توازيرا ما نمي«يار قوي و كوبنده بود: سبت دشمني در آغاز مسيحي

م شاهدان او بر اين يو ما هست« )٢٠: ٤(اعمال » .ايم، بازنگوييمديده و شنيده

وقتي خداوند پولس را  )٣٢: ٥(اعمال »نيز هست. القدسروحامور چنانكه 
قي اروزه گرفته در نابينايي ب ،او به مدت سه روز ،در راه دمشق مالقات نمود

و حنانيا اين پيغام قوي را در رابطه با شاهد بودن  كردواقعي  يماند و توبه
او را بداني  يهپدران ما تو را برگزيده تا اراد خداي«. كرداو به وي اعالم 

 يهزيرا تو در برابر هم. و آن پارسا را ببيني و سخناني از دهانش بشنوي
اي، شهادت خواهي شنيده مردم، شاهد او خواهي بود و بر آنچه ديده و

سپس براي پولس توسط حنانيا دعا شد و او  )١٥-١٤: ٢٢(اعمال  ».داد
رين عميد گرفت و بزرگتپر شد و ت القدسروحت آورد و از بينايي خود را بدس
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ف و ترين مخالمبشر و رسول كليساي اوليه گرديد. سولس كه سرسخت
و  دشاهد مسيح گرديترين تبديل به قوي ،دشمن مسيح و مسيحيان بود

تكان دهنده و مؤثر خود را  نجات شهادت رسوالنبارها در كتاب اعمال
سيح كه مرا ي كار بزرگ وقتهيچ كرد. اوتعريف براي قوم خود و ملل ديگر 

 رد و در هيچ شرايطي از بيان آناو انجام داده بود فراموش نك بامالقات  در
 يانسبب نجات بسياري از شنوندگ. شهادت نجات پولس قطعاً ايستادباز نمي

شده بود. به تأثير شهادت قوي زن سامري  ،بودندقبالً مانند سولس كه 
 يدر نتيجه .كاري كه مسيح براي او انجام داده بود توجه كنيد يدرباره

به سوي مسيح جذب شدند.  ومردم يك شهر كنجكاو شده  ،اين شهادت
: هر خود به عمل آورد چه دعوت باشكوهي از مردم شاين زن سامري 

ا كنون كرده بودم، به من بازگفت. آي بياييد مردي را ببينيد كه هرآنچه تا«
  ) ٢٩: ٤(يوحنا »ممكن نيست او مسيح باشد؟

به شهادت كور مادرزاد توجه كنيد: او مسيح را با چشمان جسماني نديده 
اتبان و ك شناخت. او پس از شفا در مقابل اتهامات فريسيانميبود و او را ن

قرار گرفته بود. اتهام اين بود كه مسيح در روز سبت تو را شفا داده است 
شهادت  ،هااين مخالفت يتواند از طرف خدا باشد. اما با وجود همهميپس ن

 ،سواد در برابر علماي يهودشكن اين فرد بيبه اصطالح دندان و نيرومند
ر گناهكا«يسه بيرون كنند. را بست و مجبور شدند او را از كن هاآندهان 

دانم، و آن اينكه كور بودم، و اكنون دانم. تنها يك چيز ميبودنش را نمي

 و هيچ استاين شهادت هر مسيحي واقعي  )٢٥: ٩ يوحنا» (.امبينا گشته
اشق ع ،هابخصوص ايرانيو  هاناانسمخالفتي قادر به تغيير آن نيست. 
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ه هستند. شما وقتي از يك دين ي واقعي و وقايع زندهاناشنيدن داست
چندان جذابيتي ندارد كه مردم به آن توجه كنند، ولي  ،كنيدميصحبت 

و  دگوئيميشخصي و واقعي سخني ي زنده ييك تجربه يوقتي درباره
د و وريد چه كسي بوديه قبل از اينكه به مسيح ايمان بيادهيد كميشرح 

ن نتايج ايما و شما چه كردهچگونه به مسيح ايمان آورديد و مسيح براي 
 سويبه  هاآنكنجكاوي و اشتياق افراد باعث جذب ، آوردن به او چه بوده

  شود. ميام مسيح غپي

-ها و اسارتين امر اين است مخاطبين ما اسير همان گرفتاريعلت ا

 از يك هانامشكل و درد انس .ايمكه ما قبل از نجات داشتههايي هستند 
داشته  دتوانميتر نشو قطعاً درمان آن نيز يك دارو بيگيرد ريشه نشأت مي

 نجاتي در مورد هايشهادت ،د. دقت كنيد كه معموالً در مذاهب مختلفشبا
و تولد تازه و بخشش گناهان و تغيير زندگي و اطمينان به حيات ابدي وجود 

توانيد در نهايت صداقت و صميميت ميندارد. بنابراين شهادت نجات خود را 
 نيد.هاي مهم بيان كساده و مختصر و جذاب و با تأكيد به جنبه شكليه و ب

 يتواند نقشميشهادت معتبر و قوي شاهدان  ،هادر دادگاهامروزه  حتي
تعيين كننده در حكم قاضي داشته باشد. بدون اينكه بخواهيد از مذهب 

 يفي مسيح براي شما كرده است تعرااز كاري كه عيس گوئيدقبلي خود بد ب
ردم اي شهادت بدهيد كه مكنيد و سبب جالل نام خدا بشويد. نبايد بگونه

انسان  وئيدگخواهيد بكه ميكنيد يا اينميفكر كنند شما از خودتان تعريف 
من "د: ايد. هميشه بيان كنيخوبي بوديد و لياقت دريافت اين نجات را داشته

ته ف از خود داشاينكه قصد تعريكنم نه مياز پزشك و ناجي خود تعريف 
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طور شهادت عظيم نجات برخي از افراد و بيان شفاهاي همين "!باشم
تواند روش خوب ميبرجسته و ذكر معجزات بزرگ در زندگي افراد مختلف 

  و مناسبي براي شروع صحبت با دوستان و حتي افراد غريبه باشد. 

 

ا بدانيد كند تمياين كار به شما كمك 
سالم و  يگذرد. همچنين امكان مباحثهكه در ذهن مخاطب شما چه مي

لم سازد. به عبارت ديگر شما متكميتبادل افكار بين شما و شنونده را مهيا 
 يا و رابطههمتقابل و دو طرفه در صحبت يوحده نخواهيد بود بلكه رابطه

كردن،  سئوالشود. از طرف ديگر در روش ميصميمانه در رابطه برقرار 
دقت و تمركز در كنيد تا او با ميكنجكاوي طرف مقابل را تحريك 

ي اعيس باشد كه در كالم خدا نهفته است. هاي صحيحجستجوي پاسخ
 كرد كه بهاستفاده مي سئوالاز روش طرح  هاناانسدر ارتباط با مسيح 

  كنم:ميفقط اشاره  هاي برخورد مسيح با ديگراننمونهبرخي از 

آيا ايمان داريد كه ) «٣٣: ٢٠متي» (خواهيد براي شما بكنم؟ميچه «
: ٨لوقا» (كجاست؟ تانايمان) «٢٨: ٩متي » (؟دهم مانجااين كار را توانم مي
» ؟يينماميآيا مرا محبت ) «٢٦: ١١يوحنا» (كني؟ميآيا اين را باور ) «٢٥

خواهي آيا مي) «١٥: ١٦(متي » به نظر شما من كيستم؟) «١٦: ٢١(يوحنا
» ؟آيا به پسر انسان ايمان داري) «٦: ٥ يوحنا» (سالمت خود را بازيابي؟

چرا ) «٢٦: ٨(متي» چنين ترسانيد؟ايمانان، چرا ايناي كم) «٣٥: ٩(يوحنا 
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» ؟ايا سقوط كردهه ياد آر كه از كجب) «٤: ٩اعمال» (رساني؟مرا آزار مي
  )٥: ٢(مكاشفه

براي  ميشروع مه يتواند نقطهميت سئواالكه اين  داشته باشيددقت 
هاي مردم رساندن پيغام خدا و جوابي كه خدا از اين طريق به خواسته

دهد باشد. رسوالن مسيح نيز از اين روش چه در كار بشارت و چه در مي
ت سئواالهاي برخي از نمونه كردند. بهميمقدس استفاده تعليم كتاب

چرا گذاشتي شيطان دلت را چنين پر سازد «كنم: ميشاگردان مسيح اشاره 
كدام پيامبر است كه از «) ٣: ٥(اعمال  »؟القدس دروغ بگوييكه به روح

خواني، آيا آنچه مي«) ٥٢: ٧(اعمال »دست پدران شما آزار نديده باشد؟
القدس را كه ايمان آورديد، روحميآيا هنگا«) ٣٠: ٨(اعمال »؟فهميمي

خواهم اين را بدانم: آيا روح را با انجام فقط مي«) ٢: ١٩(اعمال »يافتيد؟
آيا مسيح «) ٢: ٣(غالطيان »اعمال شريعت يافتيد يا با ايمان به آنچه شنيديد؟

ه نام و آيا بتقسيم شده است؟ آيا پولس بود كه براي شما بر صليب شد؟ 
  ) ١٣: ١قرنتيان اول( »؟پولس تعميد گرفتيد

مردم  تواند با قلبميكه در كار بشارت انفرادي  يتسئواالاز  هايينمونه
  كنم:ميصحبت كند را ذكر 

 خالًچرا بسياري از مردم با وجود چيزهاي زيادي كه دارند احساس 
حاضر با وجود امكانات رفاهي و مادي آمار خودكشي  كنند؟ چرا در عصرِ مي

بيشتر از گذشته است؟ چرا با وجود پيشرفت انسان در علم بين افراد مرفه 
روانشناسي و روانپزشكي تعداد افرادي كه به مشكالت روحي و عاطفي و 

وجود  هاآنشود و درمان قطعي براي رواني گرفتار هستند هر روز بيشتر مي
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 ،جهان فاقد محبت، اميد ،كنيد بدون شناخت خداميندارد؟ آيا گمان ن
چيست؟ در زندگي  ؟ معنا و هدف شماخواهد بودادي و اعتماد آرامش و آز

راي ببايد خود را كنيد ميهدف از خلقت ما در اين جهان چيست؟ آيا فكر ن
  زندگي پس از مرگ و ابديت آماده كرد؟ 

توانيد به نوع ديگري هستيد مي مياگر با مخاطب خود راحت و صمي
مينان يا اطآ دامشب از دنيا برويرا مطرح كنيد: اگر شما همين  تسئواالاين 
 كه ايت مناسب و مفيد مشابهسئواال؟ و درويميكه به بهشت  دداري
د و زمينه را براي بشارت مفيد و ند شنونده را به فكر كردن وا دارنتوانمي

 ئوالسبراي طرح باشيم، د. وقتي ما تحت كنترل روح خدا نمساعد آماده كن
خواهم شهادتي را براي شما مير اينجا مناسب نيز هدايت خواهيم شد. د

   .بيداركننده ازعوامل نجات پدر پيرم شد يسئوال طرحمطرح كنم كه چگونه 

كرديم. ميسال براي نجات پدرمان دعا  ٢٠من و برادر هايك حدود 
 يسخر و شوخي دربارهتمايشان به وجود خدا هم شك داشت و اغلب با 

او . قبل از ازدواج برادر هايك تگفسخن ميكتاب مقدس و امور روحاني 
كرد. يك روز برادر هايك ايشان را نصيحت كردند با ما دو نفر زندگي مي

پيش  حداقلوري اند ايمان بيوخواهي به خدامياگر تو ن ؛بابا جان": و گفتند
مقدس را مسخره نكن و با آن تعاليم كتاب آيندميكه منزل ما  كساني
ازي و عصبانيت گفت: زياد سر به سر من پدر من با لجب !نورز تمخالف

وريد رختخواب خود را بيرون از منزل در انگذاريد، اگر خيلي بر من فشار بي
خوابم. اگر مردم پرسيدند كه چرا شما در جا ميكنم و همانميخيابان پهن 

مرا از خانه  ،دنكشيش هستكه  هاي منگويم بچهمي ،خيابان خوابيدي



 

٢٤٥ 
 

قت شما برويد باالي منبر موعظه كنيد، ببينم چه كسي اند! آن وبيرون كرده
  به شما گوش خواهد داد؟!

 با اين روشها خواست و بعد از آن فهميديم كهبرادر هايك از او معذرت 
براي  رهايك ربراد ،. مدتي بعد از ازدواجبگرديم اوتوانيم سبب تغيير مين

ده در رازگاهان زانو ز خدمت به گرگان رفتند و من با بابا تنها شدم. يك روز
كه ديدم پدرم با پوزخند گفت:  كردمو كالم خدا را مطالعه مي كردهدعا 

-از اين دنيا رفتي و فهميدي كه هيچ ياگر روز .از تو دارم يسئوال ،ادوارد"

دارد گويد واقعيت نميابديت  يمقدس دربارهكدام از اين چيزهايي كه كتاب
اميد بستي دروغ بوده است،  هاآنه به و به عبارت ديگر همه چيزهايي ك

ر بيشت يسپس با خنده" آن موقع چه كار خواهي كرد؟ !بيچاره !بدبخت
 شوي وشود و يا راحت بگويم خيط ميخيلي لبت كلفت مي" گفت:

مقدس خواندم و اين همه دعا كردم و به ديگران گويي يك عمر كتابمي
  "موعظه كردم آخرش هم همه چيز پوچ بود! 

 واهي امريمن مطمئنم دنبال  ؛بابا جان"ه پدرم با ماليمت گفتم: ب
زي گويي درست باشد من كه چيمينرفتم. ولي اگر حتي يك درصد آنچه تو 

از چيزهاي بد و و ام دهم! يك عمر از حضور خدا لذت بردهميرا از دست ن
 ام و با اين اميد خوشحال و خوشبخت در پاكي و درستينادرست دوري كرده

ي گويدارم: بابا جان تو كه مي ميمه سئوالام. اما من از شما زندگي كرده
روز از دنيا بروي و چشمان خود را  اگر يك !ينه جهنمو  هست ينه بهشت

خواهي كرد؟ تو كجا فرار خواهي كرد؟ اگر چيزي  هچ ،در جهنم باز بكني
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اگر وجود ام ولي وجود نداشته باشد من نباختم و چيزي را از دست نداده
  "داشته باشد تو كه منكر همه چيز هستي چه خواهي كرد؟

 ،كرديمپدر من كه تا آن لحظه با حالت تمسخر و تحقير با من صحبت 
 يو عميقاً به فكر فرو رفت و مشخص بود كه حزن ههايش درهم رفتاخم

 ،آورددر جواب دادن كم نمي وقتهيچ. او كه است جدي او را فروگرفته
 باعث اذيت و سئوالمشخص بود كه آن  من نداشت و سئوالاي جوابي بر

البته عوامل ديگري هم در نجات او دخيل  است. تشويش خاطر او شده
ا او ربيش از هر عامل ديگري آميز همسرم كه بودند از جمله رفتار محبت

سالگي توسط  ٨٣در سن و توبه كرد او ولي وقتي  .تر كردبه خدا نزديك
ه ادوارد من را بسيار ب سئوالگفت آن ميهميشه  ،ميد گرفتبرادر هايك تع

فكر فرو برد و در من ترس ايجاد كرد كه اگر داوري خدا حقيقت داشته 
آن  ،اي نيستفايده ندارد و راه چارهمن باشد آن موقع كه ديگر پشيماني 

چه خواهم كرد؟ پس تصميم گرفتم زندگي ابدي خود را با مسيح در زمان 
ق با ت مناسب و بجا مطابسئواالبينيم كه ميپس  بكنم. ينتضمآسمان 

  بشود. هاآن نجات و تواند سبب بيداريمي ،شخصيت و تفكر افراد

  

در كشورهايي كه بشارت 
گردد، برقرار مي ميعمو اماكنيا  سادر ساختمان كليو جمعي آزادانه 

يا  روحاني يبه يك سخنراني مهم يا يك مناظرهرا  تانتوانيد دوستانمي
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ي دعوت نيك كليسايپيك ومسيحي يا شام  يبشارتي يا كنسرت يجلسه
يز و عيد قيام ن كريسمسچون كليسايي  عيادها و ا. برخي از جشنكنيد
ه از . با شناختي كباشندهايي ن دعوتند روزهاي مناسبي براي چنينتوامي

ه تان را به جايي دعوت كنيد كشدگان داريد مراقب باشيد كه دوستاندعوت
ا بپرسيد: نظر شم هاآنو سپس از  باشدمفيد و جالب  هاآنآن برنامه براي 

ن توانيد بدانيد كه آيا ايمي هاآندر مورد برنامه و يا جلسه چه بود؟ از پاسخ 
 يطريق ديگرروش و براي ادامه خدمت به ايشان هست يا از  روش مناسبي

اي هجلسات و برنامه، دعوت شدن به بايد موضوع را دنبال كرد. براي برخي
   بشارت بسيار مفيد بوده است. ي، براي ادامهمناسب

چنين  هكنيد كه امكان دعوت بمياما اگر شما در مكاني زندگي 
. نبايد خدا را در جلسات كليسايي و يا نااميد نشويد ،وجود ندارد يمجالس
تان را براي يك عصرانه توانيد دوستانمي .هاي جمعي محدود كنيدبرنامه

را به منازل خودشان  هاآنبراي خوردن چاي و قهوه دعوت كنيد يا دعوت 
اهار و شام نرا به صرف  هاآنتوانيد مي ،تر شدبپذيريد. وقتي روابط گسترده

باعث صميميت و يا رستوران دعوت كنيد. رفت و آمد در منزل خودتان 
   شود.نزديكي بيشتر مي

دو طرفه در  و دوستانه هدف از اين ديدارها ايجاد يك ارتباط طبيعيِ
در ديدار اول  ،مسائل مختلف است. چنانچه فرصتي مناسب ايجاد شد

 هك دهيد. چنانچه فرصتي ايجاد نشد همينبشارت مسيح  يمستقيماً درباره
حسوب م مثبت ميقد ،ايدايد و بهم نزديك شدهرا بيشتر شناخته ديگران

نبايد هيچ كاري را شتابزده و با عجله انجام دهيد. ضمناً نبايد  شود.مي
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ي كه او را مسيح اين استدوست شما فكر كند كه هدف شما از اين ديدارها 
رفتن فاصله گاحتمال جبهه گرفتن، مقاومت و يا  تصور اينكنيد. غالباً در 

 يدرباره ،شود. شما در حين صحبت صميمانه با اومياو از شما بيشتر 
كنيد و چنانچه متوجه شديد كه او كنجكاو شده است  گفتگومطالب مختلف 

وضوع ماشتياق و درك او، مطابق  پرسد،تي را از شما ميسئواالبيشتر بداند و 
ديگري صحبت كنيد كه  موضوع يرا ادامه بدهيد. در غير اينصورت درباره

براي او جالب توجه است. به هيچ وجه عجله نكنيد كه در همان فرصت 
 غتنور دا تا"اصطالح هاي اوليه بشارت كامل انجيل را به او بدهيد. اين 

   هميشه به يادتان باشد. "!است نان را بپز

دعوت به مكاني نبايد لزوماً  ،آوريدميهايي كه به عمل دعوت يهمه
براي ديدن يك نمايشنامه و يا تواند ميها برخي از دعوتني باشد. روحا

كنسرت موسيقي و يا ديدن يك فيلم خوب و يا رفتن به پارك يا محل 
گردش و يا شركت در يك مهماني دوستانه باشد. وقتي صميميت بيشتري 

ود. هاي خانوادگي نيز تبديل شبه مسافرتتواند مياين ارتباطات  ،ايجاد شد
ي كنند فقط با ايمانداران مسيحميتفكر كه برخي از مسيحيان فكر  اين

تواند مين ،خط كشيدبايد دوستي با غير ايمانداران را  بايد دوست بود و دورِ
ي مسيح دوست گناهكاران بود. او شخص اقابل قبولي باشد. عيساصل 

وسي نبود. او در مجالس شاد عر هاناانس يدور از جامعهو منزوي و مرتاض 
ايم كه نور و نمك كرد. ما دعوت شدهميو مجالس ماتم و عزا شركت 

از مردم مخفي را جهان باشيم. نبايد نور و چراغي كه در ما روشن است 
  بسازيم. 
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 .شما نور جهانيد. شهري را كه بر فراز كوهي بنا شده، نتوان پنهان كرد«
، بلكه آن را بر اي بنهدافروزد تا آن را زير كاسهكس چراغ را نميهيچ

: ٥(متي » .ند، بتابداهناآنان كه در خ يهگذارد تا نورش بر همچراغدان مي
١٥ -١٤( 

در خدمت  ،و دوستانه ميتوانيم بدون حفظ ارتباطات مردميچگونه 
بشارت به افراد مختلف، مؤثر و مفيد باشيم؟ بنابراين ما ضمن اينكه در 

م داريميو گناه خود را دور نگاه  شويم و از فسادميگناهان مردم شريك ن
 ،ارك دنياگير و تولي از طرف ديگر نيز نبايد مانند مسيحيان منزوي و گوشه

كنيد  دقت ها بسر ببريم و از ارتباط با مردم فاصله بگيريم.در غارها و كوه
درخواست من اين «ي مسيح براي شاگردانش چه بود: ادعاي معروف عيس

ان شخواهم از آن شَرور حفظن دنيا ببري، بلكه ميرا از اي هاآننيست كه 
  )١٥: ١٧يوحنا .» (كني

مطمئن باشيد چنانچه ما در رابطه و مشاركت صحيح با مسيح و مطابق 
ي كس ،كنيممقدسي زندگي كتاببه دور از افراط و معيارهاي متعادل و 

دنياي  رتوانيم بميتواند بر ما اثر بدي بگذارد بلكه اين ما هستيم كه مين
غلبه  اهآنشما، اي فرزندان، از خدا هستيد و بر « .اثرگذار باشيم نانايمابي

اول (» .ايد، زيرا آن كه در شماست بزرگتر است از آن كه در دنياستيافته
  )٤:٤يوحنا 

تحقير  يديدهبا  ،هاآنخود را برتر دانستن از  ،فاصله گرفتن زياد از مردم
عقول محي و رفتارهاي غيرطبيعي و غيرغير مسي به يك شخصِ نگريستن

 اهآني كه در بلكه ارتباطات ،نخواهد شد سوي مابه  هاآنسبب جذب  ،ما
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به سمت خداوند و  هاآن تاباعث خواهد شد است حاكم محبت مسيح گونه 
. توجه داشته باشيد در انجيل يوحنا وقتي شوندكه داريم جذب  مياغپي

 "اي استاد منزل شما كجاست؟"يدند: فيليپس و اندرياس از مسيح پرس
به  را هاآنكوتاه  ينداد بلكه در يك جمله هاآننامربوطي به  مسيح جواب

   "بيا ببين."آن ساكن بود دعوت كرد:  ديدن مكاني كه در

سيار كليسايي بودم كه بعضو وقتي من تازه به مسيح ايمان آورده بودم، 
و  دشمحسوب ميوان و نوپا بسيار جكليسايي  بود ولي عاليروحاني و 

 .تندشباني نداشامور  و كليسا يخادمين آن تجربه و دانش كافي براي اداره
در نتيجه برخي از اعالنات و سخنان باالي منبر كه براي ما جزو 

 ،بدون اينكه خودمان نيز متوجه بشويم ،اصطالحات روحاني و عادي بود
. براي مثال بارها اعالم شد شدميسبب ناراحتي و اهانت به غير مسيحيان 

توانند يمايمانان و گناهكاران كه ايمانداران لطفاً تشريف داشته باشند، بي
ه ايمان از جاي خود برخاستاي بنام گناهكار و بيتشريف ببرند. سپس عده

ين شد: مقدسين در دعا باشند و براي بقيه اميرفتند. يا گفته ميبا ناراحتي 
 كنند جزو مقدسيني هستند كهميكه دعا  كسانيرد كه كميتوهم را ايجاد 

كه  ها هستيم. در حاليميروند و ما جزو گناهكاران و جهنميبه بهشت 
توانستيم بدون استفاده از اين نوع اصطالحات روحاني بگوييم: لطفاً مي
اي و چبراي صرف و بقيه افراد  بماننديي كه عضو كليسا هستند هاآن

ر . هيچ كس دوست ندارد شما او را دغلي تشريف ببرندبه سالن بشيريني 
  ايمانان قرار دهيد. رديف گناهكاران و بي
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 شاوندانخويگونه مشكلي با ايجاد ارتباط با دوستان و بنده شخصاً هيچ
توانم يمو دوستي حكيمانه  يغيرمسيحي ندارم و معتقدم كه با روش مسيح

خوبي  ارتباط راهي پيدا كنم كه ،هستند ي كه مخالف ايمان منحتي با افراد
بار مهمانان غيرمسيحي به عنوان توريست به  . چندداشته باشم هاآنبا 

و  دوستانه ارتباط هاآنند. ما با اهاند و مدتي را پيش ما گذراندمنزل ما آمده
 ايمان مسيحي يدرباره و داشتيم. گاهي فرصتي پيش آمدهي انهاصميم

 در مورد امور هاي معمولينيز صحبت اوقاتاز ايم و بسياري صحبت كرده
از ورزش  ،از تفريحات مورد عالقه ،از وقايع و اخبار روز ايم وشتهداعادي 

ك فيلم نقد و بررسي ي گرفته تا و سياست و اقتصاد و گذشته و حال و آينده
اين موارد و ارتباطات،  ييم. همهاهداشت يانهاهاي صميمو يا كتاب صحبت

ا يكديگر نزديكتر ساخته است. اگر هميشه هدف اصلي را در نظر ما را ب
با و  را شروع كرده ميبه آساني خواهيد توانست ارتباط كال ،داشته باشيد

 . مراقب باشيد فقط به يكايجاد كنيددوستي و توافق دوطرفه  ،سخنيهم
ها بايد متنوع باشد و سپس از اين موضوع خاص نچسبيد بلكه صحبت

راي كشانيدن صحبت به موضوعات روحاني به صورت طبيعي فرصتها ب
را نيز  موضوع صحبت شد، اگراستفاده بكنيد. وقتي ارتباط دوستي برقرار 

باز هم اين تفاهم و دوستي متقابل به آساني از بين نخواهد  ،عوض كنيد
  رفت.

ه طور كهمان
قبالً در بحث احترام به عقايد ديگران در مورد روش تحسين و تشويق 
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در اين بخش نيز در شروع بحث بايد بگويم براي ايجاد  ،ممطالبي را گفت
خوب مردم را در هر  نكاتكه ما  اين استارتباط يكي از بهترين روشها 

صي توان در هر شخميرا تشويق بكنيم. به آساني  هاآنمت ببينيم و قس
ي! چقدر امثالً بگوييم: چه لباس خوشرنگي پوشيده .پيدا كرد چيز با ارزشي

 دب وااي! چه عطر و ادكلن خوشبويي زدي! از خوشگل يا خوش تيپ شده
هره ببيان يا تفكر شما در اين قسمت  يكنم! از نحوهمياحترام شما تشكر 

د كار و عملكر يبردم! روش شما در اين قسمت بسيار آموزنده بود! از نحوه
شما بسيار راضي هستم! از اينكه رعايت حال من و خانواده ام را كرديد 

  بسيار سپاسگزارم! و غيره...

اگر طرف مقابل شما از پيروان مذهب ديگري هست و داراي اعتقادات 
صداقت او تعريف كنيد. يكي از  اي است از صميمت ومذهبي صادقانه

در منزل ما، در ماه رمضان  ،نزديك ما كه مسلمان معتقدي است وابستگان
ما بود. با ايشان و  يخانوادهمهمان مدتي  ،تابستانگرم  و آن هم در فصل

به جاهاي ديدني لندن و اطراف آن  و نيز نيكخانواده به گردش و پيك
ان هاي مختلف خورديم و ايشو نوشيدنيرفتيم. ما چندين بار تشنه شديم 

دانيد ميهمانطور كه  زد.لب به چيزي نمي چون روزه بود تا موقع افطار
روزهاي تابستان طوالني است و بنده از پرهيزكاري و تأديب نفس او لذت 

 يو نمونه كردهبردم و به او گفتم شما در اين قسمت بهتر از من عمل مي
ان صبح زود قبل از طلوع آفتاب از خواب شيرين . ايشدخوبي براي من هستي

خاست و من صداي ميكرد و براي نماز و خوردن سحري برصرف نظر مي
در عبادت  ميشنيدم. از اينكه او شخص منظمينماز او را در اتاق خوابم 
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هاي مفيدي براي خودم ياد خدا و نگاهداري شريعت مذهب خود بود، درس
كاش برخي از مسيحيان نيز كه از فيض و  گفتمميگرفتم. به همسرم 

 منضبط و جدي در عبادت و يكنند، افرادميآزادي در مسيح سؤاستفاده 
مهم اين بود كه ايشان بين فاميل و خويشان از  يروزه باشند. ضمناً نكته

زد همه بود. بنده اين صفات خوب را در بابت صداقت و درستكاري زبان
كردم. در نتيجه ايشان نيز متقابالً از بعضي ميايشان ديده و از او تعريف 
 يكعنوان هب كرد. در نتيجهميديد تعريف ميچيزهاي خوبي كه در ما 

به مدت چند هفته در زير يك سقف  ،مسلمان و مسيحي معتقد به دين خود
بسر برديم. روابط ما و  آميز و با محبتصلح ايرابطهدر  در نهايت احترام

كدام از ما اعتقاد ديگري را خوار كديگر نزديك شد. هيچهاي ما به يقلب
براي  ،نشمرد، حتي مواردي پيش آمد كه هر دوي ما موافق ايمان خود

 يهاي يكديگر دعا كرديم و هر دوي ما از اين رابطهمشكالت و بيماري
  برديم. فيمابين لذت مي

باز  ستشما به خدا و امور مذهبي نيز معتقد ني خويشاونداگر دوست و 
مُحسنات خوب زندگي او مانند  هم او را محترم بشماريد و در نكات و

صميميت، سخاوت، صداقت، مهمانداري، رسيدگي و توجه به خانواده، 
ر كنيد. نباشد كه او فك تمجيدهاي مختلف و غيره از او تعريف و موفقيت

يطاني و ش ميبند هيچ مذهبي نيست مرتد، كافر، جهنكند شما او را كه پاي
غام شما از يكديگر و پي يشود كه فاصلهميدانيد. اين روش غلط سبب مي

هترين اي تحسين و تشويق را بشود. بسياري از مبشرين حرفهانجيل بيشتر 
دانند. شما از اين طريق طرف مقابل را ميجهان براي جذب مردم  يطعمه
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ا قلب او رو در  سازيدمينماييد، ديوارهاي مخالفت را منهدم ميخلع سالح 
كنيد. يمهاي آينده با او باز گشاييد و به اين ترتيب راه را براي صحبتمي

 كرد ما هم بايد چونميي مسيح از گناهكاران تعريف اعيس ،اگر فرزند خدا
خواهم او از روش تعريف صادقانه و بجا استفاده نماييم. ضمناً در اينجا مي

يند ابراي برخي از ايمانداران مسيحي خوشنكته اي را بيان كنم كه احتماالً 
فات صمزين به افراد غيرمسيحي گاهي اين است كه رسد و آن نميبه نظر 
 ،مسيحيان وجود ندارد. نجاتاز برخي كه در بين  نيكويي هستندبسيار 

 تاين اسبا ما  هاآنايم و تفاوت ه ما آن را پذيرفتهكهديه و فيض خداست 
اند. براي ن هديه را درك نكرده و آن را نپذيرفتهاهميت اي هاآنكه هنوز 

د و بدي رخ بده قحطيِ ،كنيمميمثال فرض كنيد در شهري كه ما زندگي 
باشيم  يدهسمحتاج يك لقمه نان بشويم و از شدت گرسنگي به مرز مرگ ر

 با محبت و سخاوتمند در منطقه زندگي يدر اين زمان بشنويم كه شخص
هاي زيادي نان ،د كه فردا صبح در جاي خاصيما نويد دهكند و به مي

شود و هر كس كه در ساعت تعيين شده پخته و مجاني به مردم داده مي
اين شخص را باور سخنان اي هتواند نان را دريافت كند. عدمي ،يدابي
نگاري ادهند، برخي نيز تنبلي و سهلميهاي او اهميت نكنند و به حرفمين

نند كمينان را دريافت  رفتهكنند و ميه او اعتماد كنند و گروهي هم بمي
طر مانند. اين اتفاق نه بخاميشود و در نتيجه زنده رفع مي هاآنو گرسنگي 

ر يّلياقت و خوبي آن اشخاص بلكه فقط بخاطر نيكويي و محبت شخص خَ
توان يمكه، آيا  اين استال من از شما ئوو نيكوكار صورت گرفته است. س

يي كه به هر دليلي نرفتند و نان را دريافت نكردند و از گرسنگي هاآنگفت 
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هايي هستند كه نان را دريافت كرده و خوردند آدم يهم مُردند بدتر از بقيه
  سير شدند و به حيات خود ادامه دادند؟  و

 هاناندارد. خدا انس هانااين موضوع ربطي به بد بودن و خوب بودن انس
 ،بدتر از ما هستند يگناهكاران هاآنكند كه ميه نرا به اين دليل محاكم

نجات و نان آسماني را  يشوند كه چرا هديهبلكه به اين دليل هالك مي
 ،انغيرمسيحي نسبت بهعمل ما  ياند. پس بنابراين نحوهدريافت نكرده

كه نمايان شود، بل هاآننسبت به  و برتري ما هاآنمحكوميت  بخاطرنبايد 
محض  بلكه ،ما نيكويي بخاطرايم، نه هآنچه كه دريافت كرد بايد بدانيم

ما كمك به  عموضودرك اين  است. هدريافت فيض و بخشش خدا بود
كند كه ديدگاه بهتري نسبت به غيرمسيحيان داشته باشيم و يقيناً چنين مي

 هاآننجات  امكانسازد و ميتر ام ما نزديكغرا به ما و پي هاآنديدگاهي 
  سازد. ميم را فراه

ر د چون
ي تجل يهاي قبلي به موضوع بشارت از طريق خدمت عملي كه ثمرهدرس

در اين قسمت كه مربوط به شروع گفتگو  ،اشاره شد استمحبت مسيح 
شكافم. الزم است بديگر اهميت موضوع را  ايزاويهاز  اهمخو، مياست

نم كه بشارت دادن فقط حرف زدن نيست بلكه مردم بايد اعمال ما تأكيد ك
  را ببينند تا سپس راغب باشند سخنان ما را بشنوند. 
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يك نزد هاآنبه  اگركه  ستا ايشان به گونهشخصيت هاناانسبرخي 
 ينشواك ،بشارت بدهيد هاآنقبلي به  ايمينهزايجاد  شويد و بدون مقدمه و

رخي دهند. بمينشان  ي از خودتفاوتبيم با أواكنشي توكامالً منفي و يا 
بكشيد و  هاآندانش خودتان را به رُخ  دخواهيميكنند كه شما ميفكر 

نند و داچيزي نمي هاآنگويي  و شته باشيددا هاآننقش يك معلم را براي 
 امريكنند كه ايمان ميبدهيد. برخي نيز فكر درس  هاآنبه خواهيد مي

ا تبليغات ب يا كنيد وميگويند: چرا تظاهر خصوصي و قلبي است و به ما مي
كر مثل شما فهم  تحميل بكنيد تا ما خواهيد عقايد خود را بر ماميمذهبي 

يز آورند. برخي نميبيني به حساب گبزرغرور و خود يكنيم و كار ما را نوع
آنقدر تبليغات مختلف از مذاهب گوناگون و شاهدان يهوه و مورمونها و ديگر 

 بشارت نابهنگام و ناگهاني ما را در رديفاند كه هاي انحرافي شنيدهفرقه
صاً وقتي مخصوبرخي مردم نيز نسبت به پيغام انجيل  دانند.ميها اين بدعت

ست و ممكن اارند برخوردي منفي د ،بشارت داده شودغريبه  يشخصتوسط 
و توهين با ما برخورد كنند. ولي در مقابل كار نيك و  مياحتراحتي با بي

ش بار ديگر فرماي. يكشودتواند نرم ميهم  يهاي سنگقلب ،محبت عملي
 پس بگذاريد«وريم كه فرمود: اي مسيح را بخاطر بيامهم خداوند ما عيس

ببينند و پدر شما را كه در تان را نور شما بر مردم بتابد تا كارهاي نيك
  )١٦: ٥متي » (د.آسمان است، بستاين

و  مهيا سازدهايي را براي ما خدا راه تاما هميشه بايد در دعا باشيم  
ام محبت غپي هاآنبا خدمت به  پيش روي ما بگذارد تاافراد مناسبي را 

شارت كه براي بميبا مفهو هاينشان بدهيم. از بين تعريف هاآنمسيح را به 
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ني بشارت يع"را بيشتر از همه دوست دارم:  تعريفاين  من شود،مي بيان
بشارت به مفهوم توصيف معشوق يا محبوبه  "اعالم محبت خدا به مردم.

طور بشارت به معناي نه تنها توصيف و از عاشق و محبوب خود و همين
 ن دادندادن و نشا تر از آن به معناي بروزمهمبلكه  است، ابراز محبت خدا

دريافت اين  يكه محتاج و تشنه است ييهاناعملي محبت خدا به انس
 ،كه در اين دنياي بي در و پيكر يافتتوان ميچه كسي را  .محبت هستند

  محبت خدا احتياج نداشته باشد؟ عملي ام غبه پي

افراد  ما، يزده و شكست خوردهدردمند و دلشكسته و ماتم يدر جامعه
و مفهوم محبت واقعي را حتي در نزديكان و خويشان  امعنزيادي هستند كه 

همه در جستجوي عشق واقعي هستند و تنها محبت  اند.تجربه نكردهخود 
را  هاناتواند اين كمبود و خأل دروني انسميواقعي و جاوداني خداست كه 

 دائم بايد جستجو ،را دارد هانا. يك شاهد مسيح كه نقش صياد جكندپر 
د تواند مفيميدر بين اين همه افراد دردمند ك كند كه چگونه در تاكند 

ر از پتان اطراف عميق به اطراف خود بكنيد، خواهيد ديد كه يباشد. نگاه
ي وقتي د ولآينمييي است كه به ظاهر بسيار آراسته و خوب به نظر هاناانس

د شما باز كنند، متوجه خواهيد شان را براي شكه قلب آيدپيش ميفرصتي 
ست كه از هيچ طريق ا هاي عميقيها و شكستگيپر از زخمشان درون كه

شود. پيدا كردن اين ميمحبت شفابخش مسيح درمان نمرهم  جز ريديگ
 يفرد بهافراد در جامعه كار سختي نيست. براي مثال مالقات و توجه 

دادن غذاي گرم به كسي كه امكان پختن  ،مالقات از يك زنداني ،مريض
ن را ي انجام آبراي كسي كه تواناي زندگي وسايل الزم يتهيه ،نداردآن را 
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ر جايي با اتومبيل د يرساندن شخص ،بيمارستانبيمار به  يبردن فرد ندارد،
ه توجه ب ،فردي در موقع نيازاز كودك نگهداري  ،كه احتياج به كمك دارد

حمايت  ،مالقات از يك شخص عزادار و همدردي با او ،افراد غريب و تنها
توجه نسبت به كساني كه  ،از كسي كه در بحران روحي و عاطفي قرار دارد

 ميدلهاي مرد شنيدن درد اند،هاي بدي روبرو شدهد با شكستدر زندگي خو
ر هاي ديگر. ما بايد حاضنمونه خواهند پيش ما خود را تخليه بكنند وميكه 

رداخت پ خودگذشتگي واز  با ،هاناصوصاً صيد جبراي بشارت و مخ تاباشيم 
  . دهيم، محبت مسيح را عمالً نشان بها براي نجات مردم

هميشه  .دانستمييك مسيحي خوب خود را  شناسم كهميمردي را  
ر ولي د ،كندميدعا پيوسته خواند و ميكرد كه كالم خدا را مرتب ميادعا 

كرد. مي انگاريانجام وظايف خود به عنوان شوهر و پدر خانواده بسيار سهل
مشتاق بود مسيح را بشناسد ولي  اين فرد ايماندار مسيحي نبود. اوهمسر 

ك خوبي از ي ي، نمونهكردمتأسفانه در كسي كه ادعاي مسيحي بودن مي
م داد تا اينكه عمل كند. اين خانميبيشتر شعار  همسرش .ديدمينمسيحي 

س مقدتابك يكرد كه به شوهرم كه مشغول مطالعهميبراي من تعريف 
تواني بروي مقداري نان بخري كه غذا بخوريم؟ ميگويم: عزيزم مياست 

داني گفته شده است انسان محض نان ميگويد: مگر نميدر جواب من 
ت در گويم ممكن اسميكند بلكه به كالم خدا زنده است. ميفقط زندگي ن

: يدگومينظافت خانه كه كار سنگيني است مرا كمك بكني؟ در جواب 
اين قلب ماست كه بايد پاك و تميز باشد، ظاهر كه مهم نيست. چند عزيزم 

برويم  شده است، پارهما  يهاي خانهبيني كه پردهميوقت پيش به او گفتم 
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م زيزگويد: عميدر پاسخ با يك حالت شاعرانه  .مناسب بخريم يبا هم پرده
مشكل ما حل منزل  يبا خريد پرده پرده دلت را به حضور خدا بشكاف،

شود. اين خانم كه از دست اين شعارهاي تو خالي و به اصطالح روحاني مين
كالم خدا كه  آيات همسرش خسته شده بود به شوهرش گفته بود: من از

خسته شدم و هيچ رغبتي ندارم كه انجيل را  كنيذكر ميتو در جواب من 
 يو مشاهدهديدن رفتارهاي شوهرش  باكه اين خانم  بخوانم. معلوم است

شود. خداوند عطا كند كه ميجذب مسيح ن وقتهيچاين شكل از بشارت، 
 ايمهمسيح صحبت كرد يدرباره فقط شفاهاً هايي كه ما مسيحيان در قسمت

وز ييم و بدانيم كه هنايم به خود بياهولي با اعمال خود مسيح را نشان نداد
ز همين محبت شما به ا«هم كالم مسيح به قوت خود باقي است كه فرمود: 
  )٣٥: ١٣يوحنا » (.يكديگر، همه پي خواهند برد كه شاگرد من هستيد
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ا ممقدس در كتاب
ر دخدا كند. ميتوجه  هاناكه خدا به درون انسهستيم حقيقت شاهد اين 

 يبه سموئيل ياد داد كه به سيماه، تخاب و مسح داود به عنوان پادشامورد ان
 را انتخاب نكرده است هاآنچون  ،و قامت بلند برادران داود نگاه نكند زيبا

رد، نگنگرد؛ انسان به ظاهر ميخداوند همچون انسان نمي«. تا پادشاه شوند
  )٧: ١٦سموئيل (اول.» اما خداوند به دل

 بهي خود نب يلهبخش به وسيليسزيبا و تبه شكلي  خداوندطور همين
 دهد:اين وعده را مياند كساني كه با تمام دل خود را وقف خدا نموده يهمه

كند تا قوّت خود را بر كساني زيرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش مي«
  )٩: ١٦(دوم تواريخ » .وقف اوست، نمايان سازدميكه دلشان به تما

شه عمل ما براي همي كدامكه ايد انديشيده سئوالآيا تا به حال به اين 
ه توجثمره و بازدهي زندگي ما در ابديت پاداش دارد؟ كدام ماند؟ ميباقي 

عني ي وجود دارد نيز، مهم است. سئوالمقابل اين  ينقطه كه در حقيقتيبه 
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ز كنيم اميكداميك از كارهايي كه ما براي خدا  توجه به اين موضوع كه
  فاني و از بين رفتني است؟ و ماندميباقي ندادن جمله بشارت 

فاني و حتي بركات زودگذر اين جهان به دنبال امور  اكثر مردم جهان
تعليم  ٦باالي كوه در انجيل متي باب  يي مسيح در موعظهاهستند. عيس

ها، صدقات و كارهاي خير ما براي رضامندي دهد كه اگر دعاها، روزهمي
براي جلب توجه ديگران و يا رياكاري و تظاهر  بخاطرخدا نباشد بلكه 

ما اجر خود را در اين جهان از طرف مردم به  ،تحسين مردم انجام بگيرد
ايم و پاداش و بركت حقيقي را كه از خدا بايد بگيريم از دست دست آورده

  . دهيممي
در كليسايي عضو خسيسي وجود داشت كه هميشه كمترين هديه را به 

آوري هداياي روز يكشنبه تصميم گرفت جمعدر موقع او داد. يك بار ميخدا 
در شد محسوب مي ميه مبلغ بسيار كرا ك يدو پوندي انگليس ييك سكه

 هدايا يطال را در جعبه ياندازد ولي اشتباهاً يك سكههدايا بي يجعبه
انداخت. او از اشتباهي كه پيش آمده بود بسيار ناراحت شد و پس از جلسه 

 ود يك سكه فت و به او گفت: من اشتباهاً بجاينزد خزانه دار كليسا ر
طال را به من  يطال را در جعبه انداختم، لطفا سكه يپوندي يك سكه

 يدار كه شخص زرنگبرگردانيد و اين دو پوندي را تحويل بگيريد. خزانه
بود در جواب گفت هدايايي كه در اين جعبه قرار گرفته متعلق به خداست 

حق برگرداندن آن را ندارم. اين عضو كليسا ديد و براي آن دعا شده و 
اي براي پس گرفتن اي ندارد پس به خزانه دار گفت: حاال كه چارهچاره
طال ندارم در نتيجه من در روز قيامت به خدا خواهم گفت كه يك  يسكه
ار دخزانهطال به حساب من بگذارد و پاداش آن را نيز به من بدهد.  يسكه
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پوند را حساب  ٢چون خدا با تو همان  پذير نيست!امكاننيز به او گفت: 
 ات دادن همان سكه دو پوندي بوده است.نيت قلبيبراي اينكه  ،كرده است

اين فرد خسيس متوجه شد كه هم سكه طال را از دست داده و هم پاداش 
   .ملكوت را

 يتو اي بنده"ارد اين نيست كه ددر حقيقت آنچه براي خدا اهميت 
اين بلكه براي خدا مهم  "اي؟كارهاي خوبي براي من انجام دادهچه من 
را  هانابشارت و صيد جخدمت از جمله  ،چرا تو اين خدمات را"كه  است

انجام دادي؟ با چه نيتي و بر اساس چه انگيزه و محركي اين كارهاي خوب 
هدف تو از اين خدمات و كارهايي كه انجام  ؟از جمله بشارت را انجام دادي

اين را بدانيد كه داوري خدا نه بر اساس ظواهر  "دادي چه بوده است؟
ي كه قلب ، بلكه بر اساس انگيزه و نياتايمكارهاي خوبي كه ما انجام داده

ف البر خ ،القلوبگيرد. خداي عارفميصورت  ايم،هداشت رهااز انجام آن كا
 ا سرو كار دارد وهاي مبا قلب ،كه بيشتر به ظواهر امر توجه دارند هاناانس

 هيچ ،نگرد. از ديدگاه خداي ماميبه اعماق دل ما كه فرزندان او هستيم 
ر اگ دهيم، حتيميبسيار كوچك كه ما در خفا براي او انجام  هر چند امري

در دا خماند و مخفي نميباشد،  تشنه يدن يك ليوان آب سرد به شخصاد
است كه پولس اين  مين دليلا پاداش خواهد داد. به هروز جزا آشكارا به م

هر كاري را از جان و دل چنان «به ما گفته است: خطاب  نصيحت مهم را
.» كنيد، نه براي انسانانجام دهيد كه گويي براي خداوند كار مي

  )٢٣: ٣كولسيان(

 پاداش به اعطاي يعني زمان كه در روز داوري اين استايمان ما 
 ( خدا عمل هر كسي رافرمايد يمهمانطور كه پولس  ،ايمانداران مسيحي
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-شان) را با آتش الهي خود خواهد آزمود. انگيزههاي اعمالها و انگيزهنيت

هاي هاي خالص و واقعي و قلبي كه به طال و نقره و مرواريد و سنگ
واهند ، نخدنهر چند از ميان آتش نيز عبور كن ،گرانبها تشبيه شده است

هاي ناخالص و ، ولي انگيزهدشونميتر تر و درخشانمصفي سوخت
سوخته  ،دنوقتي از ميان آتش عبور بكن ،چوبيا  گياه ،غيرواقعي مانند كاه

د خواهيشما مي نخواهد ماند.باقي ها از آنشوند و به جز خاكستر چيزي مي
  دو گروه باشد؟يك از اين تان براي گرفتن پاداش از خدا جزو كدام عمل

: نمكذكر ميساده  يهميده شود مثالبراي اينكه اين موضوع بهتر ف
 مثالً  ام،ههايي كه كردهد به من براي تمام موعظهافرض كنيد خدا بخو

ها را كه با آتش او تعدادي از اين موعظه .دوهزار موعظه پاداش بدهد براي
، ايراد شدهخارج از محبت خدا ديگران و كوبيدن و محكوم كردن  يانگيزه

صحيح  عليمو تخدا روحهدايت ي نيز كه با هايقسمت د.يخواهد سوزان
صرف  تعليمِكه فقط هايي موعظهخواهد شد.  ، سوختهمطابقت نداشته باشد

خوبي براي  يام و نمونهعمل نكرده هانابدولي در زندگي خود  اندبوده
هايي كه براي تمجيد و تحسين د. قسمتنشوميمردم نبودم نيز سوخته 

-خدا موعظه شده نيز از بين خواهد رفت. همين گرفتن از مردم و نه جالل

جام ان با خلوص قلبي و باشدكه ناخالص و نادرست را طور آتش خدا هر چه 
ماند ميموعظه باقي  هايي از خدمتِسوزاند و فقط آن قسمتمي باشد،نشده 

هاي درست و موافق روح كالم خدا كه واقعاً با انگيزه استپاداش  سزاوارو 
. همين روش آزمون براي ساير باشدانجام شده  القدسروحو هدايت 

 دقت به به اين قسمت كالم خدا ام دنبال خواهد شد. لطفاًخدماتي كه نموده
  توجه كنيد: 
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با فيضي كه خدا به من بخشيده است، همچون معماري ماهر پِي افكندم «
 سازد. امّا هر كس بايد آگاه باشد كهو ديگري بر آن پِي، ساختمان مي

تواند جز آن پِي كه نهاده شده است، ِپيِ كس نميزيرا هيچ سازدچگونه مي
ن اگر كسي بر اي .ديگري بگذارد، و آن پيْ همانا خود عيسي مسيح است

 پِي ساختماني از طال يا نقره يا سنگهاي گرانبها يا چوب يا علف يا كاه بسازد
را ظاهر خواهد همه چيز ‘ روز’كار هر كس آشكار خواهد شد، چرا كه آن 

كار را آشكار كرده، كيفيت كار هر كس را  يهساخت. زيرا آتش نتيج
اگر كاري كه كسي بر آن پِي بنا كرده است باقي بماند،  خواهد آزمود

امّا اگر كار كسي بسوزد، زيان خواهد ديد؛ و هرچند . پاداش خواهد يافت
هاي ميان شعله خودْ نجات خواهد يافت، امّا همچون كسي خواهد بود كه از

  )١٥-١٠: ٣قرنتيان(اول » .آتش جان به در برده باشد

 حِ ي مسياعيس
 دربشارت ملكوت خدا را براي ي لها يانگيزهبه علت اينكه  ،خداوند

همين انگيزه به او ديد و داشت در خدمتش موفق بود. تلف شهرهاي مخ
من بايد پادشاهي خدا را در «رويا براي نجات ملل مختلف عطا كرده بود. 

 ».امشهرهاي ديگر نيز بشارت دهم، چرا كه به همين منظور فرستاده شده
  )٤٣: ٤(لوقا

براي بشارت به ملل و در اعالم فرمان بزرگ  مسيح دقت كنيد كه
سول ر سلبه شاگردان منتقل كرد. پوانگيزه و روياي خود را اي مختلف امته

به او رويايي وسيع از جانب و به همين علت  نيز داراي همين انگيزه بود
من خود را چه به «ملل بخشيده شده بود. اقشار  يهمهخدا براي نجات 

ز ا انمدچه به حكيمان و چه به جاهالن مديون ميو چه به بَربَرها، يونانيان



 

٢٦٦ 
 

ارت بريد، بشاين رو، اشتياق بسيار دارم كه شما را نيز كه در روم به سر مي
زيرا از انجيل سرافكنده نيستم، چرا كه قدرت خداست براي نجات هر  دهم

  )١٦ -١٤: ١روميان( ».كس كه ايمان آوَرَد، نخست يهود و سپس يوناني
راي بايد دا ،خواهد در كار بشارت با موفقيت خدمت بكندميكسي كه 

در هر  وي كس رهبه ديد روحاني باشد. منظور از ديد روحاني يعني اينكه ما 
با ديد و نگرش يا عينك خدا  ،شويمميي كه در كار بشارت مواجه شرايط

يم مثل خدا نيز فكر خواه ،بنگريممانند خدا همه چيز به نگاه كنيم. وقتي 
ي مانند گوييم و وقتمي نند خدا فكر كنيم مثل خدا نيز سخكرد و وقتي مان

خدا سخن بگوييم مثل خدا نيز عمل خواهيم كرد. اين نوع نگرش به ما 
شخصي داشته باشيم. مكند كه در كار بشارت برنامه و اهداف ميكمك 

ن انجيل در سطح ان خدا و مبشراشود كه خادمميمتأسفانه كمتر ديده 
 يو رويا ندارند، انگيزهوسيع باشند. افرادي كه ديد بسيار جهان داراي ديد 
در مقابله با مشكالت و  ،شوندزود خسته مي و دهندميخود را از دست 

چنين  .شوندمينااميدي  دهند،گرفتارمي خود را از دست يموانع روحيه
وي پيررا از جانب خدا مشي مشخصي بجاي اينكه برنامه و خط  اشخاصي

 را به اين سمت و آن هانآشوند و شرايط مي وقايع ،تسليم شرايط ،كنند
 دچار در خدمت خودهاآنكشاند. در نتيجه پس از مدتي ميسمت 

ميانه شوند و به اصطالح عاميسرگرداني، بالتكليفي، خستگي و نااميدي 
شوند. مبشرين و شاهدان مسيح داراي نقشه و برنامه ميبُرند يا متوقف مي

ياي الهي، چه كاري را شروع طبق برنامه و رو دانندمي هاآن ستند،و هدف ه
م كس ه. هيچخواهند بروندمياند و چگونه بايد ادامه بدهند و به كجا كرده

نه گوبشود چون خط خود را از خدا گرفتند. اين هاآنتواند مانع حركت مين
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نگر هستند. صاحب ديد و رويا فقط زمان حال و مشكالت و افراد آينده
سال آينده و بعد از آن نيز  ٢٠سال و  ١٠براي  بيند، بلكهميموانع فعلي را ن

  نقشه دارد. 
ليان س ميكائيئوهكشيش طاط ي ايرانيكي از شهيدان بزرگ كليسا

كتاب  ٦٠بيش از  ،مقدس بودبود، او عالوه بر اينكه شبان و معلم كتاب
. ترجمه كرده است ي بشارت هستند،ها دربارهاز آنمفيد مسيحي كه برخي 

اص اختصو نصف ديگر را به كار شباني را به كار ترجمه خود روز  او نصفِ 
. به علت ارتباط نزديكي كه با او داشتم چند ماه قبل از شهادت ايشان دادمي

نين با چ شود كه شمامياي سبب در دفتر كارش از او پرسيدم: چه انگيزه
تب مفيد كُ  يترجمهسالگي هنوز هم به خدمت  ٦٢سن  و در ايدلگرمي

ف و خدمتش تعري ي خوداو كه عادت نداشت دربارهي مشغول باشيد؟ مسيح
من كه فقط براي تعداد اندك مسيحيان "پس از مكثي به من گفت:  ،كند

ود) شميمربوط  ميالدي ١٩٩٣به سال كنم رخدادي را كه بازگو مي( فعلي
اً يادي كه بعدبسيار ز يبلكه براي عده ،كنمميها را ترجمه ناين كتاب

آن زمان ممكن است ما فرصت نكنيم يا ديگر در قيد  ان خواهند آورد،ايم
ا هولي اين كتاب كه بتوانيم خدمت ترجمه را انجام دهيم حيات نباشيم

اي كه در آينده در براي بيداري گويند. ماميبه جاي ما سخن  رند ووجود دا
زبان  همسيحي بخوب ادبيات ايران رخ خواهد داد، پيشاپيش با آماده كردن 

يد روحاني د ، داشتنگويندمينوع تفكر به اين  ".بايد آماده باشيم ،فارسي
. چند ماه بعد بطور غير منتظره ايشان استالهي  يكه آميخته با انگيزه

ر د چاپي و الكترونيكي يهنسخكه به شكل كتاب او  ٦٠، وليشهيد شد
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بسيار  بركتباعث هاي اينترنتي در دسترس مردم قرار گرفته است، سايت
  .شده است يي بسيارهاناجنجات نيز  ومؤمنين 

بان وقتي يكي از گوسفندان ش
در جستجوي آن و گوسفند را در صحرا گذاشته  ٩٩نيكو گم شد او آن 

گوسفند گمشده را پيدا كرد با شادي بر دوش خود  گمشده برفت و چون
با «گفت:  هاآنگذارد و به خانه آمده، دوستان و همسايگان را فراخوانده به 

) ١١: ١٥(لوقا ».خود را بازيافتم يهمن شادي كنيد، زيرا گوسفند گمشد
  )٣: ١٢اشعيا(» .هاي نجات آب خواهيد كشيدپس با شادماني از چشمه«

وان تميه انجيل به معناي مژده و خبرخوش است. چگونه دانيم كميما 
خبرخوش را با حزن و اندوه اعالم كرد زيرا هيچكس باور نخواهد كرد كه 

ن فيليپي صداي شادي و مژده هستيم. وقتي زندانبامل واقعاً ما حا
امكان شكرگزاري پولس و سيالس را در شرايط سخت زندان شنيد، 

آماده  نجات براي بدست آوردن نعمت بزرگ اشو خانوادهبرخورداري او 
اب كه در بخش بعدي كت قوي برخوردار باشيماي گرديد. وقتي ما از انگيزه

مثبت خدمت خود  يبا شادماني و روحيه در اين مورد سخن خواهم گفت،
دانيم كه در نهايت پيروزي با لشكريان خداوند ميچون  ،دهيمميرا ادامه 

دي در شخصي كليمبشر معروف و  ؛به برادر اندروگويند كسي كه مياست. 
ت با مخالف ،دنياي جفاديده بشارت داده استبه فرستادن كتاب مقدس 

دهنده به او روبرو شده است. يك نفر از دوستان بشارتايشان شديد 
ولي مبشر در جواب او گفت:  " كند!ميفايده ندارد، اندرو توبه ن ":گويدمي
در نتيجه طبق ايمان او اندرو نه  "ان نيافته است.كار خدا هنوز پايولي "
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قوي  يگرديد. انگيزه "اُپن دُرز" بلكه رئيس سازمان بزرگ ،تنها توبه كرد
ار دهد افكمياجازه ن وقتهيچكه شود كه در ما ايماني بوجود آيد ميسبب 

بر ذهن ما حاكم باشد و ما را از خدمت بشارت حتي به بدترين  منفي و يأس
خاصي ايم اشبايد يادآوري كنم كه به تجربه ديده ضمناً ، نااميد بسازد. افراد

شادي و  زي گمشده مشغول هستند، اهاناكه در خدمت بشارت و صيد ج
 هاناملكوت براي نجات انسشادي شادي فرشتگان و  خاصي كه سرزندگي

  . دداننو پرثمر ميكه وجود خود را در اين جهان مفيد  ، زيرانداست برخوردار

پولس رسول براي خدمت 
اين چه كار : اما پولس پاسخ داد «بود.  ييبشارت حاضر به پرداخت هر بها

ر خاط ام بهشكنيد؟ من آمادهميكنيد؟ چرا با گريه خود دل مرا مياست كه 
 »نام خداوند عيسي نه تنها به زندان بروم بلكه در اورشليم جان بسپارم.

انگارم، تنها اگر بتوانم مياما جان را براي خود بي ارزش « )١٣: ٢١(اعمال
يافته ام به كمال برسانم و خدمتي را كه از خداوند دور خود را به پايان 

  )٢٤: ٢٠اعمال » (ست.انجام دهم. خدمتي كه همانا اعالم بشارت فيض خدا
شان حفظ اگر رسوالن و كليساي اوليه ايمان خود را فقط در قلب

 كاري نداشت هاآنكسي با  ،كردندميكردند و آن را به ديگران اعالم نمي
خدا را بيشتر از مقامات دولتي  هاآنشدند. اما مين بسيار و متحمل جفاهاي

اينكه رسوالن را به علت  كردند و بعد ازميو مذهبي زمان خود اطاعت 
ه را منع كردند كه ديگر ب هاآني مسيح تازيانه زدند و ابشارت به نام عيس

سوالن ر«نوشته شده است:  هاآن يي مسيح سخن نگويند، دربارهانام عيس
شادي كنان از حضور اهل شورا بيرون رفتند زيرا شايسته شمرده شده بودند 
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ا هو هيچ روزي چه در معبد و چه در خانهكه به خاطر آن نام اهانت ببينند 
 »از تعليم و بشارت درباره اينكه عيسي همان مسيح است دست نكشيدند.

   )٤٢-٤١: ٥(اعمال
وقتي در ايران بودم شنيدم كه در يكي از شهرهاي جنوب ايران زن و  

شارت به نام عيسي مسيح از خود به علت ب يماهه ٦شوهر جواني با بچه 
 را هاآنپدري هر دو نفر  يشده بودند. اوالً خانواده ار جفاسه جانب گرفت

رد كطرد كرده بودند. ثانياً مدير شركتي كه برادر مسيحي در آنجا كار مي
 مسيح نيز با ديگران يوقتي فهميد كه كارمند او مسيحي است و درباره

 ياو را از شركتش اخراج كرد و حقوق سه ماه عقب افتاده ،گويدميسخن 
 يفرد كه ،منزل او يتنبيه به وي نداد. ثالثاً صاحبخانه عنوانه و را نيز با

ت و اسشده وقتي فهميد مستأجر جديد او مسيحي  ،مذهبي و متعصب بود
-با عصبانيت و توهين تمام وسايل خانه ،دهدميمسيح نيز بشارت  يدرباره

را نجس م يرا در فصل زمستان به خيابان انداخت و گفت: خانه هاآن ي
ايد و حق نداريد اينجا بمانيد. در نتيجه من براي ديدن و حمايت اين كرده

 رفتم. در موقع پرستش كليسايي هاآنديده و از خودگذشته به شهر زوج جفا
پرستد. از شبان او مينفر شادتر از همه خداوند را  متوجه شدم كه يك

 همتوجه شدم ك ردپرسيدم كه اين فرد كيست؟ او اسمش را كه به زبان آو
د دهميشادابش نشان ن يست. گفتم: چهرهاديده  همان برادر جفا شاناي

برد! شبان گفت: شادي او از وقتي اين جفاها را ديده كه او در جفا بسر مي
شتري نه افراد بايد حمايت بيگوبه مراتب بيشتر شده است. من گفتم: از اين

تيم تاج نبينند. شبان گفت: ما خواساين شرايط خود را تنها و مح كه در بكنيد
من  پذيرد.ميكنيم ولي او نحمايت روحاني، حمايت مالي نيز  از او در كنار
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ت توانسميكه تا چند ماهي ي بود هديه نسبتاً خوبحاوي  كهبا پاكتي 
پيش او رفتم. وقتي در تنهايي پاكت هديه را به  ،نيازهاي او را برآورده كند

خواهيد اين ها به من گفت چرا ميفت و با اشكذيراو دادم، او آن را نپ
ر دبه ميزاني اندك نيز  ما دهيدميافتخار و جالل را من بگيرد؟ چرا اجازه ن

م؟ من به او گفتم: شما برادر عزيز ما هستيد و يهاي مسيح شريك باشرنج
بدن مسيح هستيم. اجازه بدهيد ما نيز در اين جفا سهم كوچكي عضو هر دو 
 ربداشته باشيم. او به من گفت: در مقابل كاري كه مسيح براي من با شما 

صليب انجام داده كار من بسيار كوچك و بي ارزش است و سپس با گريه 
رنج كشيدن براي مسيح را من هم گفت: برادر ادوارد اجازه بدهيد لذت 

 دادم و از منمياي كسي هديه به . اين اولين بار بود كه منداشته باشم
خورد نگاه ميماهه او كه در آغوش مادرش شير  ٦پذيرفت. به بچه مين

هاي اين بچه به او تقديم كردم و به او گفتم: من اين هديه را براي هزينه
هاي خود را پاك كرد و با نگاه كمال تعجب ديدم كه اشك با كنم وليمي

ده رخود نگاه كرد و انگشت خود را به سمت او دراز ك يبسيار جدي به بچه
گفت: بگذاريد اين بچه نيز بفهمد كه راه مسيح راه صليب است و با اين 

را به  فوقتفكر بزرگ شود. خالصه به زحمت توانستم به اين برادر هديه 
م وقتي سركار رفتي و حقوق گرفتي اين تگفبه او و پردازم عنوان قرض ب

من هاي ديگر كليسا به ما برگردان. آن شب هديه را براي جفا ديده
بسيارتحت تأثير عشق و فداكاري اين برادر و همسرش قرار گرفتم كه براي 

  نام مسيح و بشارت انجيل حاضر بودند هر بهايي را با شادماني بپردازند.
ديباج  كشيش مهدي كليساي ايران يبه ياد سخن برادر شهيد برجسته 
افتم كه ميدر زندان بود  ماه به خاطر نام مسيح،سال و يك ٩كه  افتادم
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 پس از آزادي موقت و قبل از شهادتش به من گفت: ديگر در شرايط جفا،
 دهد. عاشقان براي مسيح تربيت كنيد.ميسازي جواب ندشاگرتعليم و روش 

مسيح  را در پيروي نفسكار بسياري معني حمل صليب روزانه و انمتأسفانه 
با  فردياند. امروزه هر كه جزو شرايط مهم شاگردي اوست درك نكرده

 گويد او صليب من است!آيد ميميش نكسي مشكلي دارد يا از او خوش
ها پيش يك نفر به من گفت، صليب من خيلي سنگين آيد كه سالمييادم 

است و حمل آن بسيار سخت است. از او پرسيدم صليب تو چيست؟ گفت: 
سي گويد هر كميمادرخانم من صليب من است. از او پرسيدم وقتي مسيح 

خواهد مرا پيروي كند بايد صليب خود را بردارد و دنبال من بيايد يم
اين آيه  يد؟اكه مادر خانمش را بردارد و دنبال من بي اين استمنظورش 

اگر كسي بخواهد مرا پيروي كند، بايد خود را انكار « گويد:دقيقاً چنين مي
   )٣٢: ٩(لوقا ».كرده، هر روز صليب خويش برگيرد و از پي من بيايد

ي يا نمايش ميدر مورد تفسير صحيح آن بايد گفت منظور مسيح اقدا 
پرداخت بها صحبت  ياو بسيار جدي درباره و نبوده آميزمبالغه يسخن
خواهي شاگرد من ميگويد: اگر ميكند. به عبارت ديگر مسيح به ما مي

به عنوان خود را بر روي مذبح قرباني من بگذاري و هر روز باشي بايد 
 ،ودخدا بر اين ب يدر صورت لزوم اگر ارادهقرار بگيري و آن  بر قرباني زنده

يد از گوميدر راه من از جان خود بگذري و شهيد بشوي. اينگونه كه تاريخ 
پطمس تبعيد شد و در آنجا  يجزيره بهشاگرد مسيح غير از يوحنا كه  ١٢

مروزه كسي . اشهيد شدند ي مسيحامُرد، بقيه همه در راه پيروي عيس
ارت قوي بش يبراي مسيح باشد كه با اين انگيزه يتواند شاهد مؤثرمي

ورتي در صبراي اعالم پيغام انجيل بايستد.  ،بدهد كه تا پاي جان آماده است
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ر د تواندميخداوند ي داشته باشند اانهكه اشخاص چنين روحيه فداكار
ي بنابراين كاف عطا كند. هاآنات بزرگي به وفقيت و ثمرشرايط سخت م

اي هنيست كه ما براي كار بشارت ديد و روياي قشنگي داشته باشيم و حرف
، بلكه بايد آماده باشيم براي انجام شود خارجما  دهانزيباي شعارگونه از 

آخر هر نوع مصيبت و سختي را تحمل كنيم و حاضر  اين خدمت تا دَمِ
با كمال ميل  ،اشدهر چند گران و سخت هم ب ،را ييباشيم هر نوع بها

  پرداخت كنيم.
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ما در امر بشارت است سرمشق  يترين نمونهما بايد از خدا كه عالي
كرد عمل القدسهر سه شخص و اقنوم تثليث يعني پدر، پسر و روحبگيريم. 

 بشارتي داشته و به امر بشارت توجه خاصي دارند و در ما نيز اين تمايل و
  كنند.نيرومند براي بشارت دادن را ايجاد مي يانگيزه

خداي پدر كه با محبت 
در جستجوي انسان گناهكار  اثبات نموده است،عظيم خود كه عمالً آن را 

از حضور خدا فرار از سقوط آدم و حوا و ارتكاب گناه، پس آدم و حوا . است
ولي يهوه خدا آدم را ندا در «كرده و پشت درختان باغ عدن پنهان شدند. 

در حقيقت اين انسان نبود كه  )٩: ٣(پيدايش »كجا هستي؟آدم  :داده گفت
ال بدنبه مهر و محبت پيشقدم شده و  ردر پدر جستجوي خدا بود بلكه پ

مقدس خداي جوينده است گردد. خداي كتابميو گناهكار  انسان سركش
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و قدم اول را او براي محبت به ما و بازگشت ما گناهكاران بسوي خودش 
  دارد. ميبر

گونه ثابت كرد كه وقتي ما هنوز امّا خدا محبت خود را به ما اين«
  ) ٨: ٥(روميان .»گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد

حاً اضوسخت رعايت شريعت بود،  يدورهند حتي در عهد عتيق كه خداو
كه شريعت و احكام او را زير پا گذاشته بودند، اين طور  كساني يبه همه

فرمايد: آيا براستي من از مردن شخص شرير خداوندگارْ يهوه مي«فرمايد: مي
 زنده شوم؟ نه! بلكه از اينكه او از راههاي خود بازگشت كند وخشنود مي

   )٣٢و ٢٣: ١٨(حزقيال ». پس بازگشت كنيد و زنده مانيد.بماند
خواست خداي پدر براي نجات و اراده  يدرباره پطرس نيز واضحاً 

اش برخالف گمان برخي، خداوند در انجام وعده«فرمايد: گناهكاران مي
خواهد كسي هالك شود ه نميكورزد، بلكه با شما بردبار است، تأخير نمي

  ) ٩: ٣پطرسدوم ( .»خواهد همگان به توبه گرايندميبلكه 

ن پادشاهايعني  بدترين گناهكاراندر مورد  عجيب است كه خدا حتي
كه تمام عمرشان بر ضد او عمل كرده بودند،  شريري چون منسي و اخاب
براي گناهان خود ماتم گرفته و توبه كردند، و  وقتي در حضور خدا شكسته

ريد زماني كه خدا تصميم گرفت مردمان شرير نينوا وابخاطر بي نمود. رحمت
ه تا كپيغام داد  هاآنيونس به  يبه وسيله ،را تنبيه بكند، قبل از مجازات

 ثروت و جاللش از بين خواهد رفت يچهل روز ديگر نينواي عظيم با همه
روزه و ، توبه، تا نزول داوريروز باقي مانده  ٤٠در نتيجه اين پيغام  و

د از خداونتمام مردمان آن ديار بود. نيز ماتم روحاني پادشاه و  شكستگي و
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پرست و اين افراد بت خود را برغضب خود برگشت و رحمت و بخشش 
  سركش ظاهر نمود. 

كند  تنبيهمقدس ذاتاً محبت است و مايل نيست كسي را خداي كتاب
اه ر تصميم گرفته باشد كه خودش فرديبه جهنم بفرستد مگر اينكه و يا 

را به جهنم  هاناهالكت ابدي را انتخاب بكند. در حقيقت خدا انس
خودشان به علت نافرماني ممتد از خدا و جنگ با  هانابلكه انس ،فرستدمين

شوند. بنابراين خداي پدر هميشه به طُرق مختلف از ميجهنم  يروانه ،او
دم ق پيشكند و استفاده مي هانانجات انسبازگشت و هر فرصتي براي 

او در طول  .شودها ناميده ميمقدس خداي فرصتخداي كتاب. شودمي
به خود آمده  هاآن تا دهدفرصت مي هاآنو بارها به  بارها هانازندگي انس

فرمايد كه خدا با مهر عظيم خود فرصت كالم خدا واضحاً مي .و توبه كنند
ي اساست كه عيعطا كرده و به همين دليل  هاناانس يبيشتري براي توبه

 ينرسيده تا امكان توبه مسيح تا به امروز برنگشته است و روز داوري فرا
  كار فراهم شود. بيشتر مردمان گنه

بت به نسرا زيباترين تصوير از محبت پدرانه خدا  ،در مثل پسر گمشده
بينيم. او منتظر نشد تا پسر بيايد و از او خواهش ميهش پسر سركش و گمرا

او هنوز  سركش با وجود اينكه پسر ،تا بخشيده شود بلكه خودو تمنا كند 
ت و پس برخاس«پيشقدم شده دوان دوان به استقبال پسرش رفت:  ،دور بود

پدر شد. اّما هنوز دور بود كه پدرش او را ديده، دل بر وي  يهراهي خان
» د.ش كرابسوزاند و شتابان به سويش دويده، در آغوشش كشيد و غرق بوسه

  )٢٠: ١٥ا (لوق
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ي هانااين است ذات خداي پرمحبت و بخشنده و جوينده نسبت به انس
 معروف و دلنشين انجيل را كه به نام انجيل كوچك يآيه وقتهيچگمشده! 

 ،را گويدميبزرگ سخن  مبشرخدا به عنوان در مورد  معروف شده و
وست ا دما ر چقدردهد كه خدا ميهمين آيه به تنهايي نشان  .فراموش نكنيد

زيرا خدا جهان را آنقدر محبت «ست. هاناانس يدارد و به فكر نجات همه
كرد كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه به او ايمان آورد هالك نگردد بلكه 

  )١٦: ٣يوحنا »حيات جاويدان يابد.
 ،ي مسيح خداونداعيس ،پسرخدا

مر نسبت به همه گمشدگان داشت. او دوست محبت و توجهي عميق و مست
به اين دنيا آمد. به اين چند آيه زيبا در  هاآنگناهكاران بود و براي نجات 

بشارتي مسيح توجه كنيد. آن موقع است كه خود اعتراف  يمورد روحيه
 دهي گمشهاناي مسيح بزرگترين مبشر و صياد جاخواهيد كرد كه عيس

  است.
ا را ديد، دلش بر حال آنان سوخت زيرا همچون و چون انبوه جماعته« 

  )٣٦: ٩(متي »د.شبان، پريشانحال و درمانده بودنگوسفنداني بي

كه مسيح نسبت به  و شفقتي توان بدون داشتن دلسوزيميآيا  
  موفق بود؟ هاآندر صيد واقعي  ،ي پريشان حال و درمانده داشتهاناانس

ود كه در شهرهاي مختلف يكي از اهداف مهم مسيح بر زمين اين ب
ند كردميگشته، بشارت ملكوت خدا را اعالم بكند. وقتي مردم كوشش 

ت: گفمي هاآني مسيح را بيشتر پيش خود نگاه دارند او در جواب اعيس
من بايد پادشاهي خدا را در شهرهاي ديگر نيز بشارت دهم، چرا كه به «

  )٤٣: ٤لوقا« (.امهمين منظور فرستاده شده
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 انواعتي و حهاي مختلف فعاليتانه بسياري از مسيحيان آنقدر با متأسف
 اي را كهاند كه مأموريت و رسالت اصليخدمات كليسايي مشغول شده

ات اند. چنانچه قصد خدا از نجفراموش كرده ي مسيح به كليسا سپرده،اعيس
ما فقط بردن ما به ملكوت آسمان بود، همان زمان كه ما توبه كرديم ما را 

به زندگي خود برد. پس چرا اجازه داده است كه پس از نجات پيش خود مي
ت كه اين اس سئوالهاي مناسب به اين يكي از پاسخبر زمين ادامه بدهيم؟ 
ين ااز اهداف مهم زندگي در اين دنيا براي من يكي مانند مسيح بگوييم 

ا او رو خبر خوش فرستد رفته به هر جايي كه او مرا ميكه بتوانم  است
خداوند به ما عطا كند كه ديدگاه ما نسبت به مردم گناهكار  اعالم نمايم.

توانيم بيني نباشد، بلكه مانند مسيح بدنيا، ديدگاه قضاوت و داوري و خودبرتر
زيرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانيان را محكوم «فكر كنيم كه فرمود: 

  )١٧: ٣يوحنا» (.ت يابنداو نجا يهكند، بلكه فرستاد تا به واسط
اين سخن درخور اعتماد و پذيرش كامل است كه مسيحْ عيسي به جهان «

(اول .» يمهاآنآمد تا گناهكاران را نجات بخشد، كه من بزرگترين 
  )١٥: ١وسئتيموتا

 ريي گناهكاهانااز نجات انساي زيبا و تكان دهنده رواياتدر انجيل 
 يي به وسيلهول ،كاران قرار داشتندبدترين گناه يكه در ردهذكر شده 

ده او شدند. تا به حال دي يبدل به شاهدان برجستهمسيح نجات يافتند و ت
 رد.، نپذيآمده نشده است كه مسيح يك انسان گمشده را كه به سمت او

 وقت ندارم. يا براي تو اميدي ،مسيح به هيچكس نگفت من براي تو يكي
س آيد. هر كنمي ت من براي تو كاري برنيست يا برو فردا بيا. يا از دس

آغوش او براي پذيرش او باز بود. به  ،سوي وي آمده واقعاً و خالصانه ب
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يد: توجه كن يگنهكار فرمايش اميدبخش مسيح براي پذيرش و نجات هر
هرآنچه پدر به من بخشد، نزد من آيد؛ و آن كه نزد من آيد، او را هرگز «

  )٣٧: ٦(يوحنا ».از خود نخواهم راند
دقت كنيد چگونه اين ديد را به شاگردان  .او ديد وسيع بشارتي داشت 

گويم، چشمان خود را بگشاييد و امّا من به شما مي«كند: ميخود نيز منتقل 
  )٣٥: ٤يوحنا.» (درو است يهاكنون كشتزارها آمادببينيد كه هم
 محصول بسيار فراوان و وقتي مسيح اين بود كه اعيس اصليمقصود 

تلف خواهند شد،  ،ها فوري چيده نشوندكوتاه است. اگر خوشهبسياردرو 
بنابراين شاگردان عيسي با جديت و به سرعت بدون هدر دادن وقت بايد 

ي او كار حصاد فوريت دارد. خود عيس رسيدهكار كنند چون وقت برداشتن 
 هانازمين از هر فرصتي براي نجات انس برمسيح به عنوان بزرگترين مبشر 

م؛ مرا به انجام رساني يهتا روز است بايد كارهاي فرستند«كرد. مياستفاده 
  )٤: ٩يوحنا.» (تواند كار كندشود، كه در آن كسي نميشب نزديك مي

، دهي گمشهاناياد بگيريم و براي نجات انس هاناباشد تا ما از صياد ج
  هاي بدست آمده نهايت استفاده را بكنيم.از فرصت

بزرگترين علت ظهور 
ي مسيح شهادت بدهد و شاهدان را براي ااست كه به عيس اين القدسروح

كه در تورات خودشان آمده ميگونه، كالاين« كار بشارت تجهيز بسازد.
: ١٥نايوح» (.سبب از من نفرت داشتندبي”پيوندد كه: است به حقيقت مي

٢٦(  
تواند كافي باشد. بدون تأييد و ميتنهايي هرگز ن شهادت انسان به

ه توانند بمين هاآن، در قلب شنوندگان بشارت القدسروحشهادت دروني 
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رت در هنگام بشا القدسروحاز طرف ديگر ببرند. پي مقام خداوندي عيسي 
را متقاعد  هاآنكند و مي عملاند كه هنوز نجات نيافتهميدر قلب مرد

 مسيح يااهكارند و احتياج به نجات و رستگاري توسط عيسسازد كه گنمي
قباحت و زشتي  هانا، انسالقدسروحكردن  بدون الزام يا مجاب. چون دارند

توانند ببينند و در نتيجه نياز خود را به توبه و نجات درك ميگناه خود را ن
خود  يمانند آن باجگير گناهكار بر سينهتواند ميانسان  زمانيكنند. مين

چشمان  القدسروحكه  "خدايا بر من گناهكار ترحم فرما": و بگويد  زده
عميق  هايدل او را باز كند و بتواند بفهمد چقدر گناهكار و ناپاك است. توبه

عملي نخواهد شد. بنابراين  القدسروح يعمل مجاب كنندهبدون  ،واقعي
 يمو نقش مه كه خود مبشر بزرگي است القدسروحبه  در خدمت بشارت ما

در اين مورد  دانمميدارد، بسيار محتاج هستيم. الزم  هانادر نجات انس
  :بازگو كنمبراي شما را سال پيش است  ٢٩ه مربوط ب كهشهادتي 

شبان كليساي  منبشارتي داشتيم و  يدر يك روز جمعه كه جلسه
 بعصمت هايآشوري يجامعه يدو نفر از افراد برجسته ،مركزي تهران بودم

راف بعداً اعت هاآنتهران كه ايماندار مسيحي نبودند به كليساي ما آمدند. 
ه ب توهيناز شركت در آن جلسه مسخره كردن و  هاآنكردند كه هدف 

ما بوده است. هر دو نفر در رديف آخر نشستند و در حين موعظه  عتقاداتا
 ميزيآگفتند و پوزخندهاي تمسخرميمرتب در گوش يكديگر مطالبي را 

زدند. به اين ترتيب حواس چند نفر از اطرافيان خود را نيز پرت كرده و مي
كردند. دقايقي پس از موعظه هدايت شدم كه موعظه را مزاحمت ايجاد مي

قطع بكنم و ايمانداران مسيحي و اعضاي كليسا را دعوت به دعا بنمايم. 
هان مردم را به با الزام شديد، گنا القدسروحمطلب دعاي ما اين بود كه 
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سيح م يكفارهو  به نجات مسيح را آشكار بكند هاآننشان دهد و نياز  هاآن
دقيقه،  ١٠. اين دعاها به مدت سازدبر صليب و خداوندي عيسي را آشكار 

دقيقه با يك  ٢٠با بار قلبي به حضور خدا انجام شد. پس از آن به مدت 
نفر بسيار جدي شده بود و  ٢آن  يمسح جديد موعظه را ادامه دادم. چهره

شد. پس از موعظه مردم را به ميديده ن هاآنديگر تمسخر و تحقير در 
واقعي و رويارويي با خدا دعوت كردم، براي من بسيار عجيب  يسمت توبه

 هاآنبه دعا بشود. من  هاآنبود كه هر دو نفر به جلو آمدند تا براي نجات 
ر و با با مفهوم توبه و نجات يارهشده و پس از شرح مختصر دربنزديك 

كه  هاآنانجام دادم. يكي از  هاآنرا با  تسليم به مسيحقلبي دعاي توبه و 
ز ا ايستاد و تري برخوردار بودآشوري از مقام بانفوذتر و معروف يدر جامعه

 يشهادت بوداي از حالتي كه در او ايجاد شده كرد كه چند كلمهمن خواهش 
من و دوستم امروز فقط براي  :گفتت منبر قرار گرفت و او در پشبدهد. 

تمسخر و اهانت به اين كليسا آمده بوديم و اين كار را نيز مدتي انجام 
داديم، ولي پس از دعاهايي كه وسط موعظه انجام شد، حضور خدا ما را 
گرفت و تمام گناهان من مانند فيلم سينمايي از جلوي چشمانم گذشت و 

و خود را در مقابل تخت داوري خدا محكوم شد  مستوليمن  برترس خدا 
دانستم ميكنندگان در اين كليسا شركت يديدم. من كه خود را برتر از همه

آوردم ميهاي احمق و ناداني به حساب ايمانداران مسيحي را آدم يو همه
ناهكار خود را گام ولي هم اكنون و بسيار بر عليه اين كليسا صحبت كرده

ها شما با اشك يخواهم پيش همهميدانم و ميكثيف و پست  بسيار
اعتراف بكنم و خواهش كنم مرا براي داشتن اين ديدگاه غلط نسبت به 

 در ناهكارترين گترين و كثيفكنم كه پستميخودتان ببخشيد. من اعالم 
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م خواهميبين شما هستم و امروز در حضور خدا از غرور خود شكسته شده و 
ي من دعا كنيد تا خداوند بر من رحم كند و به من نيز فيض نجات كه برا

ما به عنوان كار  ياين دو نفر بر همه يخود را عطا بكند. آن شب توبه
بسيار تأثيرگذار بود. ما شاهد تغييرات عظيم خداوند در  القدسروحبزرگ 
جرت ابوديم. يكي از اين دو نفر مدتي بعد به خارج از كشور مه هاآنزندگي 

كرد و نفر دوم در ايران مانده و در ايمان رشد بسيار خوبي كرد و جزو مشايخ 
  و معلمين كتاب مقدس كليسا گرديد. 

 براي شاهد بودن القدسروحما در كار بشارت نه تنها خود نياز به قوت 
نيز به عمل عظيم روح خدا  هاناواقعي انس يداريم بلكه براي نجات و توبه

بوقوع بزرگ تولد تازه  يمعجزه ،القدسروحبدون عمل محتاج هستيم. 
ه ح زادوگويم تا كسي از آب و رميبه شما  !آمين !آمين« .نخواهد پيوست

  )٥: ٣يوحنا» (تواند به پادشاهي خدا راه يابد.مينشود، ن
 يهدر زمين القدسروح پسر و بنابراين باالتر از شخصيت خداي پدر و

واالتر و بزرگتري داريم كه از آن  يآيا نمونه هاناو صيد جبشارت انفرادي 
اگر بزرگترين هدف دعوت خدا از ما و نجاتي كه به  بتوانيم پيروي كنيم؟

 تياقاشييم، پس اكه به شباهت او در بي اين استبراي  ،ما عطا كرده است
كند باين انگيزه را ايجاد  بايد در ما القدسروحشبيه شدن به پدر و پسر و 

  د او در كار بشارت شخص فعال و مفيدي باشيم.كه مانن
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را كه به صورت خدا آفريده ها كالم خدا يكي از اهداف مهم خلقت انسان
  داند.ها ميآن دراند، ظهور يا انعكاس جالل الهي شده

آفريده  شود و او را براي جالل خويشيعني هر كه را به نام من خوانده مي«
قومي را كه براي خود سرشتم تا ستايش ) «٧: ٤٣(اشعيا» ام.و سرشته و ساخته

  )٢١: ٤٣اشعيا» (مرا بيان كنند.

 آفتاب درخشان،دهد. وقتي به خدا را نشان ميتمام خلقت جهان جالل 
جالل و زيبايي و عظمت خدا  ،كنيمماه و ستارگان درخشنده و زيبا نگاه مي

ها، ها، اقيانوسنيم. حتي در طبيعت آلوده به گناه مانند كوهبيها ميرا در آن
باتات ها و درختان و نگياهان و علف هاي رنگارنگ،گل ها، آبشارها،رودخانه

بينيم، جالل يعني عظمت و بزرگي خدا نمايان و هر چه كه در خلقت خدا مي
يم: گويمي صدا شدهاختيار با داود همست كه بيي اشود. در چنين مواقعمي

سر زمين. جالل تااي يهوه خداوندگار ما چه شكوهمند است نام تو در سر«
د و كناي. آسمان جالل خدا را بيان ميها گسترانيدهخويش را برفراز آسمان

  )١: ١٩و  ١: ٨(مزمور.» گويدهايش سخن ميفلك از عمل دست

شود ه مييعني انسان ديد ،اشرف مخلوقات ولي اوج اين جالل در خلقتِ 
اخالقي و  -كه خدا از روح خود بر خاك دميد و انسان را از نظر عقالني

منعكس چه خدا انسان را خلق كرد تا  گرااجتماعي شبيه خودش آفريد. 
ولي متأسفانه به علت وجود گناه از جالل  ،جالل وي بر زمين باشد يكننده

 »ا كوتاه مي آيند.ند و از جالل خدزيرا همه گناه كرده ا« خدا فاصله گرفت.
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اي كه او خاطر كفاره هولي خدا را شكر كه ما در مسيح و ب ) ٢٣: ٣روميان(
آوريم. دعاي براي ما انجام داد، جالل از دست رفته را دوباره بدست مي

جالل از دست  يبه پدر آسماني براي پيروان خودش درباره خطابمسيح 
من دادي به ايشان دادم تا يك اي پدر من جاللي را كه به «رفته اين بود: 

  )٢٢: ١٧(يوحنا» باشند چنانكه ما يك هستيم.

ه هدف ب ،گيريموقتي ما به عنوان ايماندار نجات يافته در مسيح قرار مي
ز ايابيم. پولس رسول نيز پس ميخلقت يعني ظهور جالل خدا دسترسي 

 يتغيير عجيبي كه در مالقات با مسيح بدست آورد، عاملي شد كه همه
 ندجالل الهي را در او ببين ،شناختندكساني كه او را قبل از ايمان آوردنش مي

-آنان به خاطر من خدا را تمجيد مي«خدا را براي وجود او شكر بكنند.  و

  )٢٤: ١(غالطيان» كردند.

بنابراين ما به عنوان شاهدان مسيح در هدف جالل يافتن نام خدا شريك 
 هايهاي اصلي بشارت و صيد جانگيزههستيم و اين موضوع يكي از ان

  فرمايد: ي مسيح خداوند در تأييد اين گفته ميا. عيساستگمشده 

جالل پدر من در اين است كه شما ميوه بسيار آوريد و اين گونه شاگرد من «
  )٨: ١٥(يوحنا » بشويد.

ا هبراي تظاهر و جلب توجه انسان ،اي استكسي كه داراي چنين انگيزه
 نظور اينكهدهد. او به مها نيست كه بشارت ميو خشنودي آن و رضامندي

ها فخر كند و گرفتار غرور شود بشارت خود بسازد و به آن افرادي را مريد
 هي مسيح در مأموريت خود كه براي شاگردسازي بادهد. خداوند ما عيسنمي
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 و قومها را شاگرد و پيرو او بسازيم يتأكيد نموده كه همه ،ما سپرده است
شخصي در بيش از  ي) بنده به تجربه١٩: ٢٨(متي  !نه شاگرد و مريد خود

كساني كه از ما رهبران بت  يام همهنيم قرن خدمت به خدا متوجه شده
ح اند، شاگرد خوبي براي مسياند و بسيار وابسته و متكي به ما بودهساخته
گيرد مردم را ب اند. آروزي هر شاهد واقعي مسيح بايد اين باشد كه دستنشده

د. پولس به نرا با خداوند روبرو سازها انسانو در دست مسيح قرار بدهد و 
ندي بمسيح دسته يكليساي قرنتس كه بين او و اپلس و پطرس و فرقه

ها را مرجع تقليد يا الگوي كامل خود قرار نموده بودند و هر كس يكي از آن
گويد: من به پولس تعلق ا ميمقصود اينكه يكي از شم«گويد: داده بود مي

ه گويد: من بگويد: من متعلق به اپلس هستم و يكي ميدارم و ديگري مي
كيفا تعلق دارم و ديگري كه من از آن مسيح هستم. آيا مسيح تقسيم شده 
است؟ آيا پولس بود كه براي شما بر صليب شد؟ و آيا به نام پولس تعميد 

خدا  آنان فقط خادماني هستند كه گرفتيد؟ مگر اپلس كيست؟ پولس كيست؟
ايشان ايمان آوريد. پس  يبه هر كدام وظيفه اي سپرده تا شما به واسطه

  )٢١؛  ٥: ٣ ؛ ١٣ -١١: ١قرنتيان(اول » ديگر كسي به انسانها فخر نكند.

ا هجايي كه بشارت بدهيم و مردم بجاي توجه به خدا، انسان ضمناً در هر
ها جلب شود و از مسير اصلي سمت انسان را جالل دهند و نظر افراد به
شود. به عبارت ديگر معكوس حاصل مي يبشارت منحرف شويم، نتيجه

بشارت يا تبليغات مربوط به  يظواهر امر و نحوه يگاهي انسانها بواسطه
ولي عظمت و جالل و خداوندي  ،دشونشفا و معجزات گرد ما جمع مي

پس از مدتي اين  در اين صورت شود.ي مسيح كمرنگ جلوه داده مياعيس
شوند. براي نمونه وقتي پطرس و چار مشكل مياشخاص در ايمان خود د



 

٢٨٧ 
 

مفلوجي  ١٤و  ٣هاي يوحنا و يا پولس و برنابا در كتاب اعمال رسوالن باب
 يمادرزاد را شفا دادند نظر و توجه مردم را به سمت خداوندي كه شايسته

فا، ش يخواستند پس از معجزهره ميجالل است جلب كردند. مردم شهر لست
نوان عه ها را ب بگذرانند و آنبراي پولس و برنابا به عنوان خدايان قرباني 

  پرستش بكنند. ئوس و هرمس ز

هاي خود را چاك زدند و با فرياد و التماس از مردم پولس و برنابا جامه
نند. اما ت كخواستند كه بسوي خالق و آفريدگار حقيقي برگردند و او را عباد

پس از مدت كوتاهي با تحريك يهوديان مخالف اكثر مردمان آن شهر، 
سار پولس را سنگ ،را فراموش كردهشفا  يهيجانات ناشي از معجزهتأثيرات و 

  ود.ها و ظواهر امر بنا شكردند. اين است تأثير موقتي آن چيزي كه بر انسان

صف به مند صاحباين مر ،وقتي پطرس منزل كرنليوس ايتاليايي رفت
طرس اما پ .استقبال پطرس رفته جلوي پاهايش افتاده و او را پرستش كرد

و نظر ) ٢٦: ١٠(اعمال» من نيز انساني بيش نيستم.«او را بلند كرد و گفت: 
ي مسيح خداوند اعيس يعني آن مردمان را به سمت خداي مجسم يهمه

ند و از اولين نوبرهاي از روح القدس پر شد ها تعميد يافتند وجلب كرد، آن
مان اي يبودند كه ايمان واقعي را بدست آوردند زيرا كه پايه ايغيريهودي

ها از ابتدا بر صخره و بنياد مستحكم قرار گرفته بود نه بر پايه شن و ماسه آن
نيز وسوسه شد تا پيش پاهاي آن  متزلزل و فاني است. حتي يوحناكه 

ا سجده فتد و او راداد بيو در مكاشفه نشان مياي كه وقايع ابدي را به افرشته
ادران چون تو و برمن نيز هم مبادا چنين كني!«بكند: اما فرشته به او گفت: 

دارند خادم اويم. خدا را تو انبيا و آنان كه كالم اين كتاب را نگاه مي
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اگر فرشته كه موجود آسماني است جالل خدا  )٩-٨: ٢٢مكاشفه» (بپرست.
هاي زميني و خاكي چه حقي داريم گيرد ما به عنوان انساننمي را بر خود

 من يهوه هستم. نام«كه جالل خدا را براي خود يا كس ديگري طالب باشيم. 
من اين است، من جالل خود را به كس ديگري نخواهم داد و نه ستايش 

  )٨: ٤٢اشعيا» (خويش را به بتهاي تراشيده.

كند. او اي را در اين مورد بيان ميواعظ معروف تجربه ؛دي. ال. مودي
خصي ش آمدن از سن كليسا، بسيار خوب قبل از پايين ايپس از پايان موعظه

شما  آقاي مودي"گويد: به مودي مي بيند كه فوراً به سمت منبر رفته ورا مي
مودي به اين شخص  "!مانند شما وجود ندارد .بهترين واعظ دنيا هستيد

ن آ "عمل آورد!ه ديگري اين تعريف را از من ب شما شخص قبل از"گفت: 
بود كه بعد از موعظه به سمت مودي رفته بود با تعجب  يشخص اولين نفر

 شيطان به": چه كسي قبل از من با شما حرف زده؟ مودي گفت"پرسيد: 
  "مانند تو وجود ندارد! من گفت: تو بهترين واعظ هستي،

ه مختص خداست براي خود جاللي را ك تاهميشه بايد مراقب باشيم 
  . استزيرا هميشه غرور و خودستايي عامل سقوط و خرابي  ،قائل نشويم

تان ذكر كنم كه ديگري از خدمت شباني خود براي يخواهم تجربهمي 
خواهم شهادت او را ذكر كنم هم به شخص من و هم به ايمانداري كه مي

  درسهاي مهمي در مورد جالل خدا آموخت.

-خواهر ميان ،جا بودمدر ايران و در كليسايي كه شبان آنسالها پيش 

زن  اي داشت. اوبود كه خواهري بسيار شيرين بود و ايمان سادهسالي عضو 
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دعا بود و در جلسات دعا هر بار با شفقت و گريه براي نجات شوهرش با 
تحت  ،ما ضمن اينكه با او متحد بوديم يكرد و همهصداي بلند دعا مي

  گرفتيم. اي شفاعتي او نيز قرار ميتأثير دع

 !خواهر جان"شباني كه با او داشتم از او پرسيدم:  ييكبار در مشاوره
  او به من گفت: "قدر براي نجات شوهرت بار داري چيست؟علت اينكه اين

هر شب او پول خود را براي خريدن مشروبات الكلي  ؛داني برادر ادواردنمي"
خواهم كه او توبه كند و ما كم شده، مي يخانه كند و بركت ماديتباه مي

ديگر مشروب ننوشد و اين پول كه بايد صرف مايحتاج ما شود از بين نرود 
. پرسيدم هدف دوم شما از نجات همسرت خرج مايحتاج زندگي گرددو 

ي و شخص عصب يك به كندمست مي چيست؟ در پاسخ گفت: وقتي كه او
ت هايي از دسها و خجالت قسمته با اشك! در اين لحظشودميتبديل خشن 

به من را شوهرش بر آن بود هاي و پايش را كه آثار ضرب و شتم و كتك
كه اين خواهر عزيز در اين سن و نشان داد. من عميقاً متأثر و ناراحت شدم 

توانم خورد. او گفت من ديگر اين وضع را نميسال از شوهرش كتك مي
گري بردارد. مجدداً كند و دست از اين وحشيو او بايد توبه  تحمل بكنم

پرسيدم دليل ديگري براي نجات شوهرت داري؟ ايشان گفتند: من زن با 
 هاي ركيك و زشتيآبرويي هستم، همسرم در موقع دعوا با صداي بلند حرف

 حرمتو  شنوند. او آبروها را ميهاي ما نيز آنكند كه همسايهرا نثار من مي
ه كشم. منتظر توبخجالت ميخيلي ها و فاميل برده و من پيش همسايهمرا 

او هستم تا اين آبروي از دست رفته به زندگي من برگردد و بجاي اينكه 
  خجالت زده و سرافكنده باشم با افتخار و سربلندي با مردم در ارتباط باشم. 
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 وال كردم:ئكرد ساز اين خواهر عزيز كه صميمانه پيش من درد دل مي
ل ديگري وجود دارد كه باعث شود در مورد نجات شوهرت چنين با آيا دلي

هاي مبارك آيم و زوجمن گفت: وقتي به كليسا مياصرار دعا كني؟ به 
اند و با همديگر مشغول عبادت خدا بينم كه در كنار هم نشستهايماندار را مي

شود كه روزي گويم: اي خدا آيا ميخورم و به خدا ميحسرت مي ،هستند
م يد و پيش من بنشيند و ما با هم تو را عبادت كنيابا من به كليسا بي شوهرم

هاي كليسا احساس تنهايي نكنم و آرزوي من در اين و من در جمع زوج
  مورد برآورده شود؟

 ضمن !وقتي اين خواهر صحبتش را تمام كرد به او گفتم: خواهر جان
نم، كاين راستا همدردي مياينكه شرايط زندگي تو را درك كرده و با تو در 

هيچ  نتايج نجات است ولياما بايد به شما بگويم اين چهار مورد را كه گفتيد 
راي اصلي تو ب يكدام از آنها نبايد جاي اهداف نجات را بگيرد يا به انگيزه

ن چيزهايي كه به عنوان نتايج نجات بيان كردي نجات او تبديل شود. تمام آ
ها و آرزوهاي قلبي شماست. در حقيقت با نجات براي رسيدن به خواسته

د، شما كتك نخواهي خورد، فحش روشوهرت پول مشروبات به هدر نمي
ولي در اين داستان  .خوريهاي كليسا را نيز نميشنوي و حسرت زوجنمي

رسد؟ از من پرسيد: اگر در اين مورد بخواهم به شكل صحيح ميبه خدا چه 
: به خدا بگو اي خداوند شوهر د باشد؟ به اوگفتمدعا كنم، دعايم چگونه باي

من را نجات بده تا همه بدانند كه چه خداوند عظيم و قدرتمندي هستي كه 
عمل قدر وحشي و به دور از اخالقيات شخصي مثل شوهر من را كه اين
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مي تواني نجات بدهي و او را تبديل كني تا از طريق نجات او اسم  را كندمي
  جالل بيابد. تو در بين همه 

شود و ما با اين خواهر عزيز هدف مهمي را كه سبب اجابت دعا مي
ام هر آنچه به ن«ي مسيح آن را به ما تعليم داده است خوانديم: اخداوند عيس

» من درخواست كنيد من آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جالل يابد.
  )١٣: ١٤(يوحنا

منجر  بلكه دعايي كه ،نيست ي مسيح كافياپس دعا فقط به نام عيس
شود، در نظر خدا اهميت دارد. اين دعايي است كه مقبول به جالل خدا مي

اين « فرمايد:و هدف دعا چنين مي شود. يوحنا در مورد انگيزهخدا واقع مي
 وي ياست اطميناني كه در حضور او داريم كه هر گاه چيزي بر طبق اراده

 .. پس اطمينان داريم كه آنچه از او درخواسته. شنوددرخواست كنيم ما را مي
  )١٥ -١٤: ٥ يوحنا(اول » ايم.دريافت كرده ايم،كرده

آنگاه نيز كه «ما بايد جدي بگيريم:  يهشدار يعقوب را نيز همه
رف كنيد تا صزيرا با نيت بد درخواست مي ابيد،ينمي كنيددرخواست مي

  )٣: ٤عقوب (ي» (لذات خود) خود كنيد. هايرانيهوس

وقتي اين خواهر انگيزه و اهداف دعاهاي خود را تغيير داد، سال بعد 
شوهرش بطرز معجزه آسايي نجات يافت و با او به كليسا آمده در كنار او 

آرزوهاي ديگر اين خواهر كه از نتايج دعا بود برآورده  ينشست و همهمي
  شد.
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كرده  ما را كنترل ناخالص نياتبنابراين در كار بشارت نيز اجازه ندهيم كه 
  شوند.و بر ما حاكم 

  

در اين صورت چنانچه كسي خدمت ما را مورد تحسين قرار 
را  بشارت خودخدمت هاي تلخي ندهد دلشكسته و نااميد شده و با شكايت

واقعي خدمت ما را مشخص مي  يكنيم. كالم خدا چه زيبا انگيزهمتوقف مي
جام دهيد كه گويي براي خداوند هر كاري را از جان و دل چنان ان«كند: 

  )٢٣: ٣(كولسيان» كنيد نه براي انسان.كار مي

چه مردم او را تحسين كنند و چه نكنند،  ،كندكسي كه براي خدا كار مي
او در هدفي كه پيش روي خود دارد وفادارانه و با پشتكار جدي و بدون 

  .خواهد داددلسردي خدمت خود را ادامه 

دهيم باخبر شوند و ما خواهيم همه از كاري كه انجام ميوقتي كه مي
مان درست ي قلبيتر از بقيه بپندارند، انگيزهبيدارتر و مقدس تر،را روحاني

ادت علت حسه حس رقابت ناسالم با ديگران دارند و بنيست. چنين افرادي 
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-مي  اهدر حقيقت آن ها سبقت نگيرد.كسي از آن تا اقب هستندهميشه مر

دهند خواهند امنيت و حفاظت خود را از خدمات و كارهايي كه انجام مي
اما «بدست آورند. پولس نيز در خدمت خود با چنين افرادي سر و كار داشت. 

 كنند حال آنكه بعضي ديگر بابعضي از حسد و حس رقابت مسيح را وعظ مي

اينان «گويد: گونه افراد ميمسيح براي اين )١٥: ١فيليپيان» (ن نيت.حس

هر عملي كه براي تظاهر و  )٢: ٦(متي» اند.پاداش خود را به تمامي يافته
رياكاري باشد و قلباً براي خدا انجام نشود، در حضور او ارزشي ندارد و در 

   آورد.كشد پاداشي بدست نميزحماتي كه مينتيجه شخص براي 

ه دمان وابستها را بجاي خداوند به خوانسان تاشود ما سبب مي كرداين عمل
-ينا خدمت اين نوع مبشرين اشتباه يانگيزه يدربارهپولس  بكنيم. مجدداً 

 كنند نه با خلوصاما آنان از سر جاه طلبي به مسيح وعظ مي«فرمايد: طور مي
  )١٧: ١(فيليپيان» نيت.

غلط اين است كه خدمت  ياز عالئم و خصوصيات دارندگان اين انگيزه
تر زشبا ار ،ترند و يا اينكه خدمت خود را بسيار مهمكنديگران را قبول نمي

اند شده ها صيددانند و به كساني كه توسط آنو پرثمرتر از خدمت ديگران مي
گوييم اطاعت كنيد و به نصايح كنند كه هر چه ما به شما ميتأكيد مي

ور بسيار تكرو و خود محگونه افراد ديگران گوش ندهيد. به علت اينكه اين
ير از غتند كار كردن گروهي و تيمي براي آنها بسيار سخت است زيرا هس



 

٢٩٤ 
 

د تواننها باشد، نميخودشان كس ديگري را كه همكار و يا هم سطح با آن
اين است كه ديگران را پايين بكشند و  هاآندر كنار خود بپذيرند. سعي 

ت، اس خودشان را باال ببرند. آيا در اين نوع خدمات كه جالل انساني حاكم
يابد؟ اگر قرار است كه حتي در خوردن و نوشيدن ما خدا جالل خدا جالل مي

هاي شباني ما، خدا بايد و روشبيابد چقدر بيشتر در خدمت و شاگردسازي 
پس هر چه مي كنيد خواه خوردن يا نوشيدن و خواه هر كار «جالل بيابد: 

  )٣١: ١٠قرنتياناول » ( ديگر همه را براي جالل خدا بكنيد.

گويد سخن او مانند سخنان خدا باشد و اگر كسي اگر كسي سخن مي«
خدا  بخشد خدمت بكند تا در همه چيزكند يا قدرتي كه خدا ميخدمت مي

» .ي مسيح تمجيد شود. جالل و توانايي تا ابد بر او باد. آميناعيس يبواسطه
  )١١: ٤(اول پطرس

د بسيار كنها نگاه ميه قلبهاي دروني در نظر خدايي كه بنيتها و انگيزه
ناخالص  يولي با انگيزه ،رسنداهميت دارد و اعمالي كه به ظاهر خوب مي

شوند نه تنها موجب بركت نشده بلكه در مواردي تنبيه را نيز سبب ميانجام 
اره اش مقدسكتاب از موضوع به سه داستاناين د. براي درك بهتر نشومي
  كنم. مي

بينيم كه داود مي ٢١اول تواريخ باب  و ٢٤باب  دوم سموئيلكتاب در 
 شيطاني تحريك شد تا به سردار لشكر و سروران قوم بگويد كه يبا وسوسه

بزرگ سپاه  يچه يوآب فرمانده گربكنند.تعداد اتباع قوم را سرشماري 
كوشش كرد كه داود را از اين كار منع كند ولي داود از تصميم خود منصرف 

 گرفتن آمار تعداد اعضاي قوم، متوجه شد كه عملي احمقانهز نشد. داود پس ا
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ي او فخر انسان يآميز در پشت آن بود تا مايهاي تكبرانجام داده كه انگيزه
شده و به آن ببالد. او سپس پيغام سخت نبي خدا را شنيد كه از بين سه 

ي اربه خدا گفت: در اين ككرد. داود مجازات الهي بايد يكي را انتخاب مي
خود را عفو فرما زيرا كه  يكه كردم گناه عظيمي ورزيدم و حال گناه بنده

بسيار احمقانه رفتار نمودم. در شدت تنگي هستم. تمنا اينكه به دست خداوند 
  فتم.اعظيم است و به دست انسان نيهاي او بسيار تم زيرا كه رحمتافبي

ت سازماندهي ان قوم به جهآيا انجام سرشماري و دانستن تعداد مرد 
غلطي بود؟ قطعاً كار غلطي نبود! پس چرا ري براي يك پادشاه كار امور لشك

ت؟ هزار نفر را كش خدا بيماري وباي سخت بر قوم اسرائيل فرستاد و هفتاد
ط با داشت، فقها با دشمنانش براي اينكه داود در تمام فتوحاتي كه در جنگ
پاه و ر حقيقت سدست آورد. د توكل به خدا توانسته بود نصرت و پيروزي به

قوت  اتكاي داود ياي در دست خدا براي پيروزي بود ولي نقطهلشكر، وسيله
با ه كاو باور كند  تاخدا بود نه نيروي انساني. شيطان داود را فريب داده بود 

ها را بدست آورده بود و اين امر باعث گشت خود و لشكريانش پيروزيقوت 
اول  .بنويسد لهي را به حساب خود يا لياقت خودت او نصرتا او مغرور شده 

ود. شاتكا به انسان هميشه سبب لعنت و تنبيه ميگويد، مي ١: ٢١تواريخ 
 د. هركنگويد: معلون باد كسي كه بر انسان توكل ميبه ما مي ٥: ١٧ارميا 

 يجاي توكل بر خدا كه منبع و سرچشمههآن چه كه سبب شود كه ما ب
يا كس ديگري اتكا بكنيم، ما عامل هاي ماست بر و پيروزيبركات  يهمه

اين تنبيه سخت چه درس سازد. داود از را از مسير بركت واقعي دور مي
  به خدا آموخت. فروتني، دلشكستگي و توكل واقعي  يمهمي درباره
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نيكوي قوم خدا بود كه در عمر پادشاه  ؛مثال دوم در اين مورد حزقيا
 رگيبزوي بخشيد، اشتباه كه خدا به اصرار زياد او به پانزده سال اضافي 

مرتكب شد. وقتي در ايام بيماري حزقيا، مردوك پادشاه بابليان به عيادت او 
آمد، حزقيا كه به علت ثروت و اموالي كه خدا به او داده بود، گرفتار غرور 

تمامي جنگ افزارش، همه را بديشان (پادشاه بابل و همراهانش)  ،شده بود
نشان داد. هيچ چيز در كاخ حزقيا يا در تمامي مملكتش نبود كه بديشان 

 يدر حقيقت بايد گفت او با انگيزه ١٣: ٢٠پادشاهان دومنشان نداده باشد. 
خود، اين كار را انجام داد. پيغام خدا به و با هدف باليدن به ثروت  متكبرانه

م كالزقيا گفت: پس اشعيا به ح«حزقيا بسيار جدي و هشدار دهنده بود. 
خداوند را بشنو، هان زماني خواهد آمد كه هر چه در كاخ توست و آنچه 

اند، همگي به بابل برده خواهند شد و خداوند پدرانت تا به امروز اندوخته
  )١٦: ٢٠(دوم پادشاهان» فرمايد: چيزي باقي نخواهد ماند.مي

يه در باب سوم را در عهد جديد و در آغاز حيات كليساي اول ينمونه
بينيم. زوجي به نام حنانيا و سفيره بخشي از رسوالن مياعمال كتاب پنجم 

ملكي را كه فروخته بودند، براي رسيدگي به نيازهاي مسيحيان كليساي  پول
اوليه كه همگي در همه چيز با هم شريك بودند، پيش پاهاي رسوالن نهادند. 

ته كه فروش رفغ ملكي است ها اين گونه وانمود كردند كه اين تمام مبلآن
 هديه را تقديماي كه در آن صداقت و راستي وجود نداشت، اين و با انگيزه

 ها نه خطابرسوالن كردند. در حقيقت طبق آنچه كه پطرس گفت دروغ آن
 ا نه تنهاهبود. بنابراين هر دوي آن القدسروحبه انسان بلكه خطاب به 

بلكه هر  ،داده شده بود پاداشي نيافتندبخاطر تقديم هديه كه با مكر و فريب 
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زمين افتاده و جان سپردند.  ربه پطرس ب دروغ گفتنها پس از دو نفر آن
ستند توانها را مجبور نكرده بود كه در ناراستي عمل بكنند. ميكس آنهيچ

ي پول و مابقمان هست كه بخشي از هديه را تقديم كنيم قلببگويند ما در 
ر مگ«ل پطرس نيز از او در همين رابطه بود. اوئداريم. س هارا براي خود نگ

پيش از فروش ملك از آن خودت نبود؟ و آيا پس از فروش نيز بهايش در 
اختيار خودت نبود؟ چه چيز تو را بر آن داشت كه چنين كني؟ تو نه به 

قطعاً رياكاري و تظاهر به  )٤: ٥اعمال» (انسان بلكه به خدا دروغ گفتي!
ل دارند و به دروغ متوسها حقيقت را مخفي نگاه آن تاشد دن سبب روحاني بو

شوند. پس حتي عمل خوب اگر آميخته با ريا و دروغ و فريب و تظاهر باشد 
گردد. باشد بلكه موجب تنبيه نيز مي ،شوددر حضور خدا نه تنها پذيرفته نمي

ت با شفافي آميخته ،دهيمهايي كه ما به مردم ارائه ميتمام خدمات و بشارت
حال  اگر بگوييم با او ( خداوند نور) رفاقت داريم،«و راستي و در نور باشد. 
(اول » يم.اايم و به راستي عمل نكردهزنيم دروغ گفتهآنكه در تاريكي گام مي

اند مبنابراين بايد بخاطر داشته باشيم كه حقيقت هميشه باقي مي)٦: ١يوحنا
  د.رسحق نشسته بار كج به منزل نمي به اصطالح عاميانه چون خدا جاي

با شما  رااي از دوراني كه خادم جواني بودم خواهم تجربهدر پايان مي
ت. اي داشدر ميان بگذارم، كه با وجود تلخي داستان براي من پيام آموزنده

 هايخواهر خوبي در كليساي ما به بيماري سرطان مبتال شد. دعاها و روزه
تن او نزد رفنيز منجر به شفاي او نشد. چند روز قبل از افراد مختلف و كليسا 

  بيني بود وخود بزرگ يخداوند، يكي از همكاران من كه گرفتار عقده
او از بسياري از خدماتش اثبات روحانيت برتر و مسح بيشتر او نسبت  يانگيزه
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 : خواهرگفتبه او خادمين بود، پيش اين خواهر رفت و با اطمينان  يبه بقيه
عزيز من مطمئن هستم كه اگر من بر روي تو دست بگذارم و براي تو دعا 
كنم تو از بيماريت شفا خواهي يافت ولي با اين شرط كه بعد از اينكه شفا 
يافتي به همه بگويي: ديگران براي من دعا كردند اتفاقي نيافتاد ولي وقتي 

ه از اين شفا صورت گرفت! اين خواهر ك يمن براي تو دعا كردم معجزه
 كالم از جانب دانست كه اينميو مغرورانه به شدت شوكه شده بود كالم 

ما را ش يخدا نيست، با شهامت خاصي به اين خادم گفت: باشه من خواسته
كنم و آن اين است كه اگر پس از دعاي شما بهبودي به يك شرط قبول مي

كرد و حال  در من حاصل نشود به همه خواهم گفت كه فالني براي من دعا
  من بدتر شد، آن وقت تو را مسبب مرگ خود معرفي خواهم كرد! 

اين خادم مغرور باز هم خجالت نكشيد و به اين خواهر گفت: من اين 
ه است ايماني تو بودپذيرم چون تو اگر شفا نيابي بخاطر بيشرط تو را نمي

ايمان شفا يافتن بخاطر  :خواهر در جواب گفت نه ضعف دعا و ايمان من!
دعا  خواهم براي منتوست ولي شفا نيافتن من بخاطر بي ايماني من؟! نمي

 يشوي حال من از لحاظ روحاني بدتر شود از خانهكني چون تو سبب مي
  من برو بيرون تا با آرامش و بدون تلخي براي رفتن پيش خدا آماده شوم. 

د هر نوع مقدس خو ما دعا كنيم كه خداوند با آتش روحِ يبياييد همه
خودخواهانه و ناخالص دروني را كه جزو گناهان مخفي است و  يانگيزه

 ها و خدمات ما بابشارت يتا همه ،شود بسوزاندمنجر به جالل خدا نمي
  ريا انجام شود. آمين. پاك و خالص و بي يانگيزه
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و خبر خوش نجات خود را به عنوان اعتماد و اطمينان دارد  خدا به كليسا
خدا در كالمش عناوين و امانتي به ما سپرده تا در اختيار مردم قرار دهيم. 

 .كه بخاطر جايگاه و مرتبه و دعوت ما در مسيح است بخشيدهبه ما  القابي
موريت بشارتي ما و نيز مسئوليت أعناوين در مورد رسالت و م برخي از اين

بسيار تحت تأثير قرار  من شخصاً جدي ما نسبت به جهان گمشده است. 
 هاآنبه  كدام از اين عناوين كه در اين بخش در مورد هرگيرم وقتي مي

. تمركز بر هر كدام از القابي كه به ما داده كنمتفكر مي اشاره خواهم كرد،
يز ما دارد و نبه  نسبته است بيانگر احترام و اطميناني است كه خدا شد

ه اين بايد گفت ك ست كه او براي ما در نظر گرفته است.ا بيانگر جايگاهي
 م خبر خوش و پيام نجاتاعال بزرگ يوظيفه افتخار بزرگي است كه خدا

   .سپرده است هاناانس به مارا 
 ن استكه ممك ايمياحتراين و بياگر از من بپرسيد كه بزرگترين توه

پاسخ من اين خواهد  روا دارند چيستداران و عزيزانت نسبت به تو دوست
ساس اح ،عزيزانم به من اعتماد ندارند روقتي من احساس كنم كه ديگ بود:
شك و ترديد  شده است. ميحترااام و به من بيكنم كه خوار شدهمي

 داز بين خواهد بر هاآنمرا در رابطه با  خوب يعزيزانم نسبت به من انگيزه
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 وجود داردمحبت و وفاداري كه در وراي آن اعتماد و اطمينان  عنصرولي 
ن با مروابط تر شدن باعث عميقبلكه است  احترام به من بيانگرنه تنها 

به خانواده و عزيزان من خواهد شد. خداوند نيز به  بهترخدمت نيز و  هاآن
يت كار بزرگ و مأمور ،ايموفا بودهنسبت به او بي اوقاتاز ما كه در بسياري 

پرده را س هاآنشاگردسازي و شباني نيز و  هاناانسبه مهم اعالم پيام نجات 
 .به ما نشان داده استنسبت و بدين شكل احترام و اطمينان خود را  است

بخش از كتاب كه در اين  يعناوينخدا از طريق اين اعتماد و بخشيدن 
اي با محبت خود، ما را و به گونه ما را محترم شمرده، حظه خواهيد كردمال

 گويي راه ديگريو اپاسخ به محبت بزرگ  درما  .شرمنده خودش كرده است
اين روش عجيبي است كه خدا بينيم. ميپيام محبت او به مردم ناعالم  جز

كه بنا بر  زيرا از آنجا«انتخاب كرده است.  انجام آنرا براي  هاناما انس
حكمتِ خدا، دنيا نتوانست از طريق حكمتْ خدا را بشناسد، خدا چنان 

آورند، نجات مصلحت ديد كه از راه جهالتِ موعظه، كساني را كه ايمان مي
  )٢١: ١قرنتيان(اول .» بخشد

قبل از تصرف  هانادر جنگ جهاني دوم كشور فرانسه بارها توسط آلم
بر ز و زيباي اين كشور ني ميليساهاي قديو اشغال، بمباران شد. يكي از ك

. پس از پايان جنگ، كليساي هاي جدي ديدآسيب هانااثر اين بمبار
. يك كليسا گرفتاين  هايخرابي يك تصميم به بازسازي و تعميركاتول

ي مسيح با دستاني گشوده در صحن جلوي منبر ابزرگ از عيس يمجسمه
ه سازان توانستو مجسمهه بود به شدت آسيب ديد كليسا قرار داشت كه

هاي مختلفي از آن را تعمير و به همديگر وصل كنند و آن را بودند قسمت
هاي باز اين مجسمه طوري صدمه در جاي قبلي خود نصب كنند. ولي دست
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خورده و از هم پاشيده شده بود كه امكان تعمير و نصب مجدد آن نبود. 
انش در جاي خود نصب شد. ي مسيح بدون دستاعيس يبنابراين مجسمه

با الهام الهي تابلويي را بر پايين مجسمه نصب كرد كه بر  ،روحاني يفرد
ت اين عبار "او دستهايي جز دستهاي شما ندارد."روي آن نوشته شده بود: 

ار خواهد كميبا قلب بسياري سخن گفته است. خدا در بسياري از موارد 
ما به انجام رساند.  يبه وسيله ي گمشده راهاناخودش را از جمله صيد ج
و ده شكه در كالم خدا به ما بخشيده را  يبخشهاجازه بدهيد عناوين انگيز

  .ممختصراً بررسي كني ،كندميما را براي مأموريت بزرگ تجهيز و تقويت 
  
   
بر شما آيد قدرت خواهيد يافت و شاهدان من  القدسروحاما چون «

: ٢٤لوقا.» (شما شاهدان اين امور هستيد) «٨: ١اعمال رسوالن» (د.خواهيد بو

و از  اشدبمسيح زندگي كرده  كسي هست كه مستقيماً بامسيح شاهد  )٤٨
هاي مختلف زندگي مسيح بوده است و بر آنچه نزديك شاهد بر قسمت

 يي را شاهدهاآندهد. ولي كالم خدا نه تنها ميديده و شنيده است شهادت 
با روح  دركه را نيز  بلكه كساني بودندنامد كه جسماً او را ديده ميمسيح 

ه مكشوف شد هاآنو شخصيت مسيح بر اند خود مسيح زنده مالقات كرده
آن كه پسر را دارد، حيات دارد و آن كه «داند. ميجزو شاهدان او  است،

ارت به عب )١١: ٥يوحنا(اول .» پسر خدا را ندارد از حيات برخوردار نيست
 كند وميديگر هر كسي مسيح زنده را در قلبش پذيرفته و با او زندگي 

شده و  ثابتاصلي  . اين موضوعاستدارد شاهد مسيح  با او ارتباط مستقيم
 يغير قابل انكار است. چگونه ممكن است كسي از نجات دهنده، هديه
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اي رب«نجات و رستگاري از گناهان را دريافت كرده باشد و خاموش بماند. 
روز به روز نجات او را بشارت ! خداوند بسراييد و نام او را متبارك خوانيد

و اعمال شگفتش را در ميان ، گوئيدجالل او را در ميان ملتها باز! دهيد
  )٣-٢: ٩٦مزمور» (!قومها يههم

 او يكه در موقع محاكمهرا  يشهادت نابيناي مادرزادوريد خاطر بياب
ايي كه او را در روز بر ضد عيس هاآن ام شد.انجتوسط رؤساي قوم يهود 

گفتند، ولي او با وجود اينكه عيسي را جسماً ميسبت شفا داده بود سخن 
ار بكند. انك كه مسيح براي او انجام داده بودرا توانست كاري مينديده بود ن

را  شخصاً آنبود كه  ميموضوع مه بودن عيسي پاسخ او به اتهام گناهكار
  توانست خاموش بماند:مينو بود  تجربه كرده

دانم و آن اينكه كور ميدانم. تنها يك چيز ميگناهكار بودنش را ن«

دانست كه عيسي و البته او مي )٢٥:٩(يوحنا »بودم و اكنون بينا گشته ام.
 ياي براي تجربهروساي يهود چون پاسخ قانع كننده .او را شفا داده بود

ند او را از كنيسه اخراج كردند و وقتي عيسي نداشت در مورد مسيح او واقعي
رؤساي سوي  ازدادن در مورد او فهميد كه كور مادرزاد چگونه براي شهادت 

  . بركت دادو او را  و را مالقات كردشده ا قوم يهود طرد

مبشر يعني حامل خبر  )٥: ٤وس ئتيموتا (دوم.» دهبكار مبشر را انجام « 
يام پ يبنابراين ارائه كند.بين مردم مژده را اعالم ميكه  كسييا  شخو

 برخود به مردم نيست بلكه اعالم خ يانجيل تبليغ يا تحميل دين و عقيده
ي مسيح و اعمال عجيب او در بين اعيس يشخصيت زنده يخوش درباره
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براي ي مبشر خوب تابخشيد مي. يكي از عواملي كه به پولس انگيزه ماست
دهكار مديون يا ب هاآننسبت به بود كه خود را  اينختلف مردم باشد م اقشار

چه به حكيمان و چه به جاهالن مديون  چه به بَربَرها من خود را« دانست.مي
بريد، از اين رو، اشتياق بسيار دارم كه شما را نيز كه در روم به سر مي دانممي

  )١٥و ١٤: ١روميان» (.بشارت دهم
ن آيا جواهري را به عنوان امانت سپرده باشد كه  اگر كسي به ما پول

ندهيم و براي خود نگاه  مورد نظر و ما آن را به شخصدهيم را به كسي ب
ي را به چه لقبو اگر چنين كنيم  ايمداريم چه خيانت بزرگي را مرتكب شده

ا ن رآامانتي است كه خدا به ما سپرده است تا  ،خواهند داد؟ هديه نجات ما
ي خود نگاه نداريم بلكه آن را به ديگران اهدا كنيم. براي همين تنها برا

خطر بزرگ بشارت ندادن و ادا نكردن دِين خود  ياست كه پولس درباره
  گويد:ميگونه سخن به مردم اين

 (يعني زيرا اگر بشارت دهم مرا فخري نيست چرا كه ناگزير از آنم"
رده كنم) بلكه واي بر را برآو هاآنجزو وظايف من است كه نياز جدي 

  )١٦: ٩قرنتيان(اول » من اگر بشارت ندهم.

 كتاب خوانيم كه درميدر عهد عتيق داستاني آموزنده در اين رابطه 
شهر سامره در اسرائيل  يآمده است. به علت محاصره ٧پادشاهان باب  دوم

 بود و مردم در گرسنگي پديد آمدهدر آن شهر  يقحطي سخت ،توسط اراميان
ردند و گراني آنقدر زياد بود كه مردم حتي حيوانات نجس را بد بسر ميشدي
ه بدر بازار شهر خوردند و سر يك االغ به بهاي هشتاد پاره نقره مينيز 

 به اليشعبا رحمت خود خداوند  ي،رفت. در چنين شرايط سختميفروش 
 حادث ارزاني و فراواني ،ظرف بيست و چهار ساعت كه دهدمينبي پيغام 
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ساِمرِه، يك پيمانه آرد به بهاي  يهفردا همين زمان كنار درواز«: خواهد شد
» .يك مثقال نقره و دو پيمانه جو به بهاي يك مثقال نقره معامله خواهد شد

  )١٨: ٧پادشاهان (دوم

و  ها و اسبانبينيم كه خداوند صداي ارابهميداستان  يسپس در ادامه
ه كنند كميفكر  هاآنرساند و مييان را به گوش ارام ميلشكرهاي عظي

ميان كه به ارا اندهپادشاهان حتيان و مصريان با پادشاه اسرائيل متحد شد
 يها و اسبان، االغان، غذاها و همهحمله كنند، پس در تاريكي شب خيمه

از ترس جان خود به جاي دور و وسائل و اموال گرانبهاي خود را گذاشته 
 در قرنطينه شهر يكه در دروازهمييط چهار مرد جذاگريختند. در همان شرا

نيز از گرسنگي نزديك به مرگ بودند به يكديگر گفتند:  هاآنقرار داشتند و 
اگر به شهر سامره برويم در آنجا قحطي است و خواهيم مُرد و اگر همين 
جا بمانيم باز هم خواهيم مُرد. پس بهتر است به اردوگاه اراميان برويم و 

يم و ابكنيم، اگر ما را زنده بگذارند كه جان به در برده هاآنرا تسليم خود 
رفتن به  يگزينهتصميم گرفتند آنگاه  چنانچه ما را بكشند كه خواهيم مُرد.

از  كسديدند هيچ ،اردوگاه اراميان را امتحان كنند. وقتي به آنجا رسيدند
 .نجا گذاشته و فرار كردندهمه چيز خود را در آ هاآناراميان در آنجا نيست و 

ها و لباسها نوشيدند و براي خود طال و نقره و ابتدا خوردند اين جذاميان
گرفتند و مخفي كردند و سپس ناگهان همه به ياد گرسنگان قوم خود 

ند: آنگاه به يكديگر گفت «توجه كنيد:  هاآنبه كالم مهم  دقت ابافتادند. 
بشارت است و حال آنكه ما خاموش كنيم. امروز روز ميما كار خوبي ن

ايم. اگر تا سپيده دم درنگ كنيم باليي بر ما نازل خواهد شد. پس حال مانده
  )٩آيه » (بياييد تا برويم و اين خبر را به كاخ سلطنتي برسانيم.
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اه را به گوش پادش شسپس با شتاب رفته از طريق نگهبانان خبر خو
ارد كالم جذاميان صحت دجه شد كه رساندند. پادشاه نيز پس از تحقيق متو

نموده است. سپس مردم گرسنه به اردوگاه  هاآناي براي خدا چه معجزهو 
را نيز غارت  هاآناموال  ياراميان حمله كردند و خوردند و نوشيدند و همه

كردند و طبق كالم نبوت اليشع قحطي و گراني شديد به ارزاني و فراواني 
سرنوشت دردناك يك قوم را كه از  مياتبديل شد. بشارت چهار جذ

  شدند تغيير داد. ميگرسنگي هالك 
امروز دقيقاً دنياي ما گرفتار يك قحطي سخت روحاني است و مردم 

اند. آيا اين انصاف است، ما كه با نان و در خطر هالكت ابدي قرار گرفته
آب حيات در ارتباط هستيم و گرسنگي و تشنگي ما رفع شده است، اين 

عمت را براي خود نگاه داريم؟ بنابراين بياييد به عنوان مبشرين و حامالن ن
امروز "قهرمان به يكديگر بگوييم:  ميما نيز مثل اين چهار جذا شخبر خو

كنيم كه خاموش بمانيم، مبادا تأخير ميروز بشارت است و ما كار خوبي ن
   "شود كه باليي از طرف خداوند بر ما نازل بشود. بما سب
  
   

يم اآبياري كننده و دروگر ناميده شده -در كار بشارت به عنوان كارنده
پولس  كنيم.همكاري مي نمودهندهو از اين طريق با خداي روياننده و 

  ند:كميهمكاري ما با خدا را در خدمت بشارت و شاگردسازي اينگونه بيان 
ولس آن را آبياري كرد، اما خدا بود كه موجب من بذر را كاشتم و اَپُ«

رويش آن شد. پس نه كارنده چيزي است و نه آبياري كننده، بلكه فقط 
كند هر دو ميكارد و آن كه آبياري ميخدا كه روياننده است. آن كه 
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كشند پاداش خواهند يافت. مييكي هستند و هر يك به فراخور محنتي كه 
علق به خدا و شما مزرعه و ساختماني متعلق به ما فقط همكاراني هستيم مت

  )٩ -٦: ٣(اول قرنتيان» خداييد.

(اين جهان) و  خدا يكاشتن بذر كالم خدا توسط پولس در مزرعه
كردن بذر توسط اَپلس عمل يك باغبان يا كشاورز است. ما  آبياري

ر نجام كاا يمسيحيان نيز باغبانان يا كشاورزان خدا هستيم و صرفاً وسيله
لي كنيم ولي كسي كه كار اصميكاريم و آبياري ميكه بذر كالم را  ييمخدا

دهد و باعث روئيدن بذر و به ثمر ميرا در زمين نيكو و مساعد انجام 
 كند. بدونميشود خداست. تنها خداست كه قلوب را عوض ميرسيدنش 

قوت و بركت خدا تالش ما به جايي نخواهد رسيد. وقتي محصول مزرعه 
 يهمكاري ما با خدا به عنوان دروگر و جمع آوري كنندههم آورد باز ميمر ث

يگر د شكلي ي مسيح نيز همين موضوع را بهايابد.عيسميمحصول ادامه 
گويم چشمان خود را بگشاييد و ميبه شما «دهد. ميبه شاگردانش تعليم 

مزد درو است. هم اكنون دروگر  يببينيد كه هم اكنون كشتزارها آماده
آورد، تا كارنده ميستاند و محصولي براي حيات جاويدان گرد ميخود را 

و دروكننده با هم شادمان شوند. در اينجا اين گفته صادق است كه يكي 
فرستم تا محصولي را درو كنيد ميدرود. من شما را ميكارد و ديگري مي

ان را نكه دسترنج خودتان نيست. ديگران محنت كشيدند و شما دسترنج آ
  ) ٣٨-٣٥: ٤يوحنا» (كنيد.ميبرداشت 

پس از صحبت با زن سامري بذر را در  ٤در يوحنا باب  ؛مسيح خداوند
اين زن به عنوان يك  پس از آننيز آبياري كرد. مقداري قلب او كاشت و 

تا اين بذر را در قلب مردمان شهر خود بكارد و به عنوان  رفتشاهد و مبشر 
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 ورد و كارنده و دروكنندهماده را پيش مسيح بيااين محصول آ يك دروگر
نمايند. مسيح شاگردان را نيز براي مي(مسيح و زن سامري) با هم شادي 

آن  برايشاگردان  و بودكه براي برداشت محصول آماده شده  هاين مزرع
. ندكميرا دعوت به همكاري  هاآنسهيم ساخته و  ،نده بودزحمتي نكشيد

به ما داده كه در مقام همكاران خدا قرار بگيريم و  چه افتخار بزرگي خدا
را كه مربوط به ماست انجام دهيم و مطمئن باشيم كه خدا نيز در  ميسه

  .استامين  ودانجام سهم خ
  
 
 شما را به پس سفيران مسيح هستيم، به گونه اي كه خدا از زبان ما«

كنيم كه با خدا آشتي ميخواند. ما از جانب مسيح از شما استدعا ميآشتي 

مسئوليت و  بايد يادآوري مجدد بكنم كه خدا )٢٠: ٥قرنتياندوم ( »كنيد.
 انيرسفداده است تا در خدمت بشارت بر دوش ما قرار  ديگري افتخار بزرگ
  . ناميده شويمي مسيح اعيس ،شاه شاهان
 ترهبر مملك و يااز طرف يك دولت يا پادشاه كه  سفير كي يوظيفه

ود خ كشورميرس يچيست؟ اوالً سفير به عنوان نماينده به او محول شده
ده و نماينتا بتواند او را به عنوان بايد شخص مورد اعتماد دولت خود باشد 

خدا نيز به ما اعتماد كرده سخنگوي خود به كشور انتخاب شده بفرستد. 
مأموريت خاصي به اين جهان انجام خود براي  يبه عنوان نماينده است كه

ن كشور اي بيكه رابط يا واسطه اين استفرستاده است. ثانياً كار سفيران 
دوم  يرساله ٥د. چنانچه دقت كنيد در باب نخود و كشور فرستاده شده باش
 ١٩و  ١٨در آيات و است  شدهآشتي  يقرنتيان تأكيد خاصي بركلمه
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خدا خدمت آشتي را به ما سپرده است و پيام آشتي را به ما «فرمايد: مي

لت هاي بين دوكه اختالفات و كدورت اين استكار اصلي سفير  .»سپرده
فرستاده شده برطرف كرده و رابطي براي  به آن كه را خود و دولت كشوري

م يكنمياز جانب مسيح از شما استدعا «خدمت آشتي و صلح باشد.  يارائه
  .)٢٠: ٥(.» كه با خدا آشتي كنيد

نجام مردم ا رايبپرسيد بزرگترين آرزوي شما در خدمتي كه ب مناگر از 
دهيد چيست؟ در پاسخ خواهم گفت: دست مردم را بگيرم و در دست مي

ينند. ببروبرو خود را با مسيح  هاآنمسيح قرار بدهم و خود من كنار بروم تا 
ست شُل شده ا ميرد در دستان مسيح كبينيم كه دست يك فميهر وقت 

 كنمبوجود آمده را بر طرف  يفاصلهكنم سعي ميو شوم ميدوباره نزديك 
  محكم در دستان مسيح قرار بگيرد.  شخصتا دست 

الكلي به مسيح ايمان آورد و در نتيجه از  يشنيدم كه فرد هانادر داست
 ر تو به: اگفتندگمياو د. دوستان قبلي او به شاسارت مشروبات الكلي رها 

ستاره بشوي  ٧شناسد و وارد يك هتل ميشهري بروي كه هيچ كس تو را ن
ا ر هاآنو در يخچال هتل انواع مشروبات الكي باشد كه بتواني مجاني 

ر جا حضوبنوشي، در ضمن هيچكدام از مسيحيان و كشيشان نيز در آن
كه مرا  گويي: كسيميشوي و به خودت نمي، آيا تو وسوسه ناشته باشندند
ست مشود پس امشب مشروبات را بنوش و ميبيند و متوجه كار من نمين

و كن بو خدا را پرستش برو كليسا  بهفردا كه تأثيرات آن تمام شد بشو و 
هستي؟ او در اي كنند كه چه شخص روحانيميو همه فكر  بگو ههللويا

خچال ي ه وقتي درِ ك اين استپاسخ گفت: من يك مشكل بزرگ دارم و آن 
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دانم با يمايستاده است! نرِ آن ي مسيح جلوي دابينم عيسميكنم ميرا باز 
  تواند او را فريب دهد.مياو چه كنم، او از همه چيز باخبر است، كسي ن

 خودش كشور رهبركه كه مردم را با مسيح  اين استكارش  مسيح سفير
يا  كه مجوز ورود اين استروبرو سازد. ثالثاً كار سفير يعني آسمان است 

خواهند به كشور او به عنوان توريست ميكه صدور ويزا را براي كساني
صادر بكند. او براي اطالع  ،مسافرت بكنند يا ويزاي مهاجرت را بگيرند

مختلف كشورش مانند كاالهاي خاص،  اموررا با  هاآن ،رساني به مردم
 ريخي، قوانين و شرايط اقامتجاهاي ديدني، فرهنگ و تمدن، زبان، آثار تا

ب ديگران جذتا  سازدآشنا مي، اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشورش در آنجا
 كوتملو بشوند. ما به عنوان سفيران مسيح بايد وطن آسماني كشور او 

 و مردم را برايمستقر خواهد شد تشريح كنيم آينده  نهايي خدا را كه در
  آماده سازيم.مشتاق و ورود به آنجا 

شما نمك جهانيد. اما اگر نمك خاصيتش را از دست بدهد چگونه باز «
آيد جز آنكه بيرون ميتوان آن را نمكين ساخت؟ ديگر به كاري نمي

  ) ١٣: ٥(متي » ريخته شود و پايمال مردم گردد.

هدجديد عتفسير كاربردي  نويسندگان كتاب خواهم ازميدر اين قسمت 
بر  ثير آنأو تآقايان توماس هيل و استيفان تورسون در رابطه با تأثير نمك 

اوالً كار نمك پاك كردن و محفوظ نگاه داشتن است.  .جهان بهره بگيرم
شود. حياتي داشت. نمك مانع تجزيه مي ياين خاصيت نمك در قديم اهميت

ل سالم باقي ها بدون يخچااگر گوشت را در نمك بخوابانيم براي ماه
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و  ارتشود. جهان همانند گوشت است. در جهان شرميماند و فاسد نمي
كنند و از لحاظ روحاني همانند مياز خدا نافرماني  هانافساد وجود دارد. انس
قوم يهود بارها از خدا نافرماني كردند و خدا انبيايي  .شوندگوشت بد فاسد مي

ه . انبيا همانند نمك بودند. افرادي كدرستاد تا ايشان را به توبه بكشانرا ف
هاي ايشان را بجاي آورده از فساد و خرابي دور مانده پاك و طاهر گفته
اين  ايم تا نمكشدند. ما مسيحيان همانند انبياي عهد عتيق خوانده شدهمي

  جهان باشيم. 
مك اثر ن ميكه بسيار شور است. مقدار ك اين استثانياً خاصيت نمك 

تواند مقدار زيادي آب را شور گرداند. به عبارت ديگر نمك يمو  زيادي دارد
در نتيجه ما مسيحيان بايد همچون نمك  .كند و مؤثر استميتغيير ايجاد 

ان را جه يباشيم و در جهان و اطرافيان خود تغيير ايجاد كنيم. ما بايد مزه
  دهد. ميآب را تغيير  يتغيير بدهيم، همان گونه كه نمك مزه

ه بنمك جهان  يدربارهمسيح  تعليم حالي كه قبل ازبهاهشت خوش از
ايد يك مسيحي چگونه بو خاصيت توانيم پي ببريم كه مزه ميزبان آورده 

اي همچون نمك دارم؟ آيا كنيم كه آيا مزه سئوالباشد. ما بايد از خود 
جهان اطرافم متفاوت است؟ اگر طعم خود را از دست  يمن با مزه يمزه

  مصرف خواهيم شد. بي و شويمميدهيم، بي ارزش ب
ثالثاً از نمك در مواردي به عنوان كود استفاده شده است. در زمان 

ميانه براي رشد گياهان از نمك به عنوان كود مسيح اكثر نواحي خاور
نمك نيكوست. اما اگر خاصيتش را از دست بدهد چگونه «. كردندمياستفاده 

آيد و نه در كُپه كود ميكين ساخت؟ نه به كار زمين توان آن را باز نممي
  ) ٣٥ -٣٤: ١٤(لوقا  »ريزند.مياست بلكه آن را دور 
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طعم حتي به عنوان كود نيز ارزشي ندارد و به هيچ دردي نمك بي
  خورد. مين

  واي به روزي كه بگندد نمك       زنندميهر چه كه بگندد نمكش 

 معيارهاي و هابراي دنيايي كه ارزش بنابراين چقدر اهميت دارد كه ما
هر روز در لجنزار فساد و ناپاكي بيشتر غرق  خود را از دست داده و اخالقي

  و مفيد باشيم. تأثيرگذار ،به عنوان نمك جهان بتوانيم شودمي

رد. هان كشما نور جهانيد. شهري را كه بر فراز كوهي بنا شده نتوان پن«
ن را زير كاسه اي بنهد، بلكه آن را بر آافروزد تا ميهيچكس چراغ را ن

گذارد تا نورش بر همه آنان كه در خانه اند بتابد. پس بگذاريد ميچراغدان 
نور شما بر مردم بتابد تا كارهاي نيكتان را ببينند و پدر شما را كه در 

   )١٦ -١٤: ٥(متي »آسمان است بستايند.

هم  ما را ،ر كه مسيح خود را نور جهان معرفي كرده استطونيهم
تبديل به نور جهان كرده است. تفاوت اين دو نور چست؟ مسيح چون 

الت ناميده شده است. ولي ما عدفتاب خورشيد ذاتاً در خود نور دارد و آ
ي نداريم بلكه مانند ماه ايمانداران مانند ماه هستيم كه از خودمان نور

نور آفتاب هستيم و در تاريكي شب يعني ظلمت اين  يدهندهانعكاس 
در بين نسلي كج و منحرف «كه  اين استدرخشيم. دعوت ما ميجهان 

خدا همانطور  )١٥: ٢فيليپيان» (همچون ستارگان در اين جهان بدرخشيم.
در فضاي آسمان پخش كرده است ما را هم مقرر ها ستاره را كه ميليون

جهان چون ستارگان در هر جا كه باشيم انعكاس  كرده كه مانند انوار اين



 

٣١٣ 
 

خردمندان چون روشنايي « ي مسيح باشيم.اعيسيعني دهنده نور جهان 
وند شميافالك خواهند درخشيد و آنان كه بسياري را به پارسايي رهنمون 

درست همانگونه  )٣: ١٢(دانيال .»بادهمچون ستارگان خواهند بود تا ابداال
 جهان كرد ديگر مردمما نيز بايد با عمل اوت دارد رفتاركه نور با تاريكي تف

ما را  ر. ديگران بايد بتوانند نودبرند تفاوت داشته باشكه در ظلمت بسر مي
مانه يا نوري كه در زير پي، زيرا ببينند. پس نبايد نور خود را پنهان بكنيم

 در بين مردم فايده است. ايمانداري كه نورشكاسه پنهان شود بي
ور و نطعم، بياي است. اگر ما بيثمر و بي فايدهبي يدرخشد مسيحييمن
هيم خداوند خواي براي واقعي و شاهد چگونه يك مسيحيِ ،باشيم دون ثمرب

بايد نور مسيح از ما نيز نه فقط با زبان بلكه در اعمال و رفتار ما  ؟بود
د، همانطور بدرخشد تا مردم از طريق زندگي ما بتوانند خدا را جالل بدهن

آنان به خاطر من خدا را تمجيد «. دهدميكه پولس در مورد خود شهادت 
   )٢٤: ١(غالطيان .»كردندمي

شناختم كه در تهران به طرز با شكوهي با ميها پيش شخصي را سال
طور اسارت به مواد مخدر نجات مسيح مالقات كرد و از گناهان و همين

يير اطرافيان او براي تغ يسيح شد و همهيافت. او شاهد بسيار خوبي براي م
سال از نجاتش برخي از  ٣كردند. پس از ميو تحول عظيم او خدا را شكر 

ر ما كنيم اين برادميدوستان وي پيش من آمدند و به من گفتند: ما فكر 
با  گيرد. منميگرفتار غرور روحاني شده است و ديگر چندان ما را تحويل ن

و پرسيدم: آيا مشكلي بين تو و دوستانت بوجود  اين برادر صحبت كردم
را دوست دارم ولي از مشاركت با  هاآنآمده؟ او در جواب گفت: من همه 

خواهند در غيبت و ميمرتب  هاآنشوم. مينبنا روحاني  از لحاظ هاآن
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و مرا نيز با خود همراه  برندبقضاوت و ايرادگيري از افراد مختلف بسر 
براي من سودمند  هاآن هاي آنچنانيها و شوخيزيمسخره با بسازند.

خواهم مسير صحبت را عوض كنم تا مقداري هم به امور مينيست. وقتي 
و  آورمميكنند من روحاني بازي درميفكر  هاآنروحاني سازنده بپردازيم 

ام. سپس بسيار جدي به من گفت: من تصميم گرفتم وقت خود مغرور شده
م. تلف نكن ،شوندميثمر كه سبب رشد من نه و بيرا با چيزهاي بيهود

همانطور كه شما نيز من را نصيحت كرديد، من فقط براي دو هدف به 
براي من مفيد باشند و  هاآنكنم، يا ميبا ديگران دوستي  روم وميجايي 

ه من ن هباشم. ولي وقتي ك هاآنباعث بناي من شوند و يا من باعث بناي 
براي من پس براي چه بايد وقت و فكر  هاآنستم و نه مفيد ه هاآنبراي 

خود را در اين مسير تلف بكنم؟ سپس اين مرد از وقت خود براي صيد 
افراد گذراند و افراد  راهنماييي گمشده و شاگرد سازي انفرادي و هاناج

ه كمختلفي تحت تعاليم و خدمات وي به كليسا اضافه شدند. بياييد تا زماني
  يم. باشنور در اين جهان ظلماني  ،ي مسيحانند خداوندمان عيسروز است ما

ماند و من در ميمن تاك هستم و شما شاخه هاي آن، كسي كه در من «
  ) ٥: ١٥(يوحنا»توانيد كرد.ميآورد زيرا جدا ازمن هيچ نميبسيار  او ميوه

يه بايد بدانيم چرا ما به شاخه تشب ،ارتيبراي بررسي اين عنوان مهم بش
بايد  و تواند حيات خودش را تأمين كندمين به تنهايي شاخه ؛ايم. اوالًشده

 ي. به عبارت ديگر شاخه بدون دريافت شيرهنمايدحياتش را از تاك دريافت 
تواند زنده باشد. يك مسيحي نيز بدون ماندن و شراكت در مسيح ميتاك ن
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 ام انيم كهبدوقتي  .كندميرا براي ثمردهي دريافت ن سالقدروحقدرت 
ت اهمي ،ثمر خواهيم بوديستيم و بدون اتصال به او بياي بيش نشاخه

 ١١-١: ١٥ . به همين دليل در يوحنازندگي در مسيح را درك خواهيم كرد
بكار را  آن تأكيد كرده و "ماندن"كلمه كليدي بر ي مسيح يازده بار اعيس

آورند مياي كه شاخه ها بايد به خاطر داشته باشيم هر ميوه وماً؛دده است. رب
آورد يممسيح است. اين تاك است كه ميوه  يما نيست بلكه ميوه يميوه

بنابراين نبايد  .كنندميتاك را حمل  يها تنها ميوهها و شاخهنه شاخهو 
د به حساب خودر خدمت خدا مغرور بشويم و موفقيت و ثمردهي خود را 

ز هاي جدا شده ابگذاريم. ثالثاً هرگز نبايد فراموش كنيم كه براي شاخه
وند. شميخشك شده به درون آتش افكنده  هاآنافتد! ميتاك چه اتفاقي 

پس نبايد اجازه بدهيم كه چيزي مانع اتصال ما به مسيح شود و خللي در 
  اين اتصال بوجود آورد. 

اندازند و ميي است كه دورش ماند، همچون شاخه اناگر كسي در من «
آورند و در آتش افكنده، ميشود. شاخه هاي خشكيده را گرد خشك مي

  ) ٦: ١٥يوحنا» (سوزانند.مي

 .يحروحاني با مسو  ميمفهوم ماندن در مسيح يعني اتصال و ارتباط دائ
بنابراين موفقيت ما در كار بشارت به ماندن و مشاركت نزديك ما با مسيح 

  تقيم دارد. ارتباط مس
ه كرا هاي مربوط به كليساهاي خانگي، مردي در يكي از كنفرانس

سازي او را به كه در مسير خادم مالقات كردمسال داشت  ٦٠حدود 
ساله بود.  ٢٦كنفرانس خارج از كشور آورده بودند. شبان اين مرد يك دختر 

 دهنجات او هم ش يشبانش را كه وسيله ،كردم كه اين مردميمن دقت 
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و از  كردميمشورت  شبانش كرد. او براي هر كاري باميبود بسيار احترام 
. با در نظر گرفتن فرهنگ و سنت ايراني از اين مرد كردمياو اطاعت 

تان را كه جاي دختر شماست پرسيدم: چه علتي سبب شده كه شما شبان
فت: گ ؟ در پاسخ به منكنيدميبه عنوان شبان تا اين حد اطاعت و احترام 

كند يمبه سن و سال و دختر بودن شبان من نگاه نكنيد. او در مسيح زندگي 
حبت صمسيح است  يكه نماينده بر او قرار دارد. وقتي او القدسروحو مسح 

توانم او را به مياز اين جهت و شنوم ميكند من پيغام خدا را از زبان او مي
  عنوان شبان و معلم خود بپذيرم.

يح از حضور مس ،ما به معناي واقعي در مسيح زندگي كنيم حقيقتاً اگر
جالل پدر من در اين است كه «طريق ما به ديگران منتقل شده و در نتيجه 

  ) ٨: ١٥(يوحنا .»بسيار آوريد يهشما ميو

: اوالً وي طالب ميوه و است اي كه خدا طالب آن است بر دو نوعميوه
اما «آمده است.  ٢٣و  ٢٢: ٥ان در ماست كه در غالطي القدسروح يثمره

 -وفاداري -نيكويي -مهرباني-صبر -آرامش -شادي -ثمره روح، محبت

خوبي از شخصيت  كه در حقيقت معرفِ  »فروتني و خويشتنداري است.
ي مسيح نيز تأكيد نمود ا. چنانكه عيساستكامل يك مسيحي واقعي 

  )١٩ و ١٦: ٧(متي پيروان مرا از ثمرات ايشان خواهيد شناخت. 
يعني ايمانداران جديدي  هستثانياً خدا طالب نوع ديگري از ميوه هم 

 ياين مطلب در آيه اند.شهادت و بشارت ما نزد مسيح آمده يكه به واسطه
شما نبوديد كه مرا برگزيديد «يوحنا كامالً روشن شده است.  ١٦باب  ١٥

ما يد و ميوه شبلكه من شما را برگزيدم و مقرر داشتم تا برويد و ميوه آور
 »بماند تا هر چه از پدر به نام من درخواست كنيد به شما عطا كند.
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ي مسيح نه تنها ما را برگزيده است بلكه ما را مقرر اعيس )١٦:١٥(يوحنا
ود خ يو ميوه وريماو ميوه بيا كرده و به ما مأموريت داده تا برويم و براي

داف مهم زندگي ما بر زمين كار شاخه ميوه آوردن است. از اهرا حفظ كنيم. 
من نخواهم مرد بلكه «ثمري باشيم.  كه براي خداوند افراد پر اين است

: ١١٨(مزمور  »كارهاي خداوند را باز خواهم گفت.زيست خواهم كرد و 

هاي مختلف رشد و به جنبهيوحنا  ١٥باب  در ،چنانچه دقت فرماييد )١٧
صحبت از ميوه آوردن  ٢ يآيه ابتدا در. ميوه آوردن اشاره شده است وترقي 

تأكيد بر ميوه  ٨و  ٥ اتبيشتر است، در آي يسخن از ميوه ٣ ياست، در آيه
سخن از نگاهداري و حفظ ميوه است.  ١٦ يدر آيه باالخرهبسيار است و 

 گرا و است ماندگار ،گذارد كاريميهر مسيحي  يكاري كه خدا بر عهده
ولي چنانچه به طرز صحيح  ،شودمي ديدهي هم تگاهي تلفات و ضايعاچه 

كمتري خواهيم  ضايعات ،عمل كنيم ١٥و طبق اصول يوحنا باب  كردهعمل 
ي گمشده بايد كوشا هاناداشت. پس نه تنها براي آوردن ميوه و صيد ج

 داري ميوه يا شاگردسازي نيز بايد نهايت كوششباشيم بلكه در حفظ و نگاه
رودي براي و باشيم كه درِ ييياري از كليساهاخود را بكنيم تا نباشد مانند بس

همان تعداد اشخاص يا  امادارند  رابه كليسا  مردماز  تعداد زيادي نآمد
 كنند.از دري ديگر كليسا را ترك مي شوند،حتي بيشتر از كساني كه وارد مي

تمام كوشش شاهدان مسيح بايد اين باشد كه راهكارهايي را پيدا كنند تا 
د انبراي حفظ و نگاهداري افرادي كه براي مسيح صيد كردهسهم خود را 
  انجام دهند.

هداري ميوه در خدمت بشارت چيست؟ اهدف اصلي از آوردن و نگ 
رد گونه شاگبسيار آوريد؛ و اين يهجالل پدر من در اين است كه شما ميو«
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 هانابنابراين هدف نهايي از خدمت صيد ج )٨: ١٥(يوحنا .»من خواهيد شد
  . استشاگردسازي جالل نام خداوند و 

گذشت، شمعون و برادرش ميچون عيسي از كناره درياچه جليل «
افكندند زيرا ماهيگير بودند. به آنان مياندرياس را ديد كه تور به دريا 

گ رنبي د هاآنگفت: از پي من آييد كه شما را صياد مردمان خواهم ساخت. 
) ١٨ -١٦: ١مرقس( .»دند و از پي او روانه شدندنهاا تورهاي خود را و

  )١٠: ٥(لوقا »مردم را صيد خواهي كرد. مترس از اين پس«

در آن  .لقب صياد مردم را همان روز از خود ابداع نكرد ،ي مسيحاعيس
روزگار قطعاً بسياري از فالسفه و معلمين براي جلب نظر مردم و مسحور 

ها و تعاليم خود استفاده ان آنان از چنين القابي در سخنرانيكردن اذه
شاگرد براي خود ، هاي خودبا طعمه زدن بر قالب آموزه هاآنكردند. مي

 ،مناسب براي شاگردان خود بكار برد يلقب ،ي مسيحاكردند. عيسميصيد 
چون هفت نفر از دوازده شاگرد او ماهيگير بودند. از دعوت مسيح درس 

اي هي مسيح برويم و در اثر قدماآموزيم كه چنانچه دنبال عيسميرا  ميمه
 هاناما را تبديل به صياد انس الگو بگيريماو گام برداريم و بخواهيم از او 

و به كار بردن  هاناي مسيح در مقام استاد صياد جاخواهد گردانيد. عيس
ند. ك چگونه صيدبايد دانست هر انساني را مي ،روشهاي مخصوص صيد

ثال براي م كرد.استفاده نميروش ثابت  از يكمسيح براي صيد هر كس 
كار بكه براي صيد زن سامري بكار برد با روشي كه براي نيقودموس  يروش

 .ي باجگير بكار برد بسيار تفاوت داشتابرد و يا روشي را كه براي صيد زك
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دند از براي صيد دوازده شاگرد كه بسيار با هم متفاوت بو همين طور
روشهاي مختلفي استفاده كرد. پطرس شخصيت برونگرايي داشت و زود از 

و  داررفت. در حاليكه توما مُردد و شكاك بود. اندرياس مردمميكوره در 
ورد، ايبهميشه كسي را به سوي عيسي  خواستمي اجتماعي بود و شخصي

ح هر يي مساكرد. عيسميولي يهودا از مردم به نفع جيب خودش استفاده 
ار چگونه رفت هاآندانست كه دقيقاً با ميشناخت و ميرا خوب  هاآنكدام از 

هاي شخصيتي كه دارا هستيم و پيچيدگي ينمايد. او ذات ما را با همه
شناسد ميهاي خاص هر كدام از ما را خوب هاي جذب و به اصطالح قلقراه
 چه كليدياز ام از ما داند براي نزديك شدن و باز كردن در قلب هر كدميو 

مثل هم هستند  برخي جهاتها از ماهي يبايد استفاده بكند. هر چند همه
ولي هر ماهي نيز خصوصيات خاص خود را دارد و براي صيد او از يك 
طعمه و روش خاصي بايد استفاده كرد. بنابراين چنانچه بخواهيم ماهيگير 

ه) باشيم بايد به دعوت ي گمشدهاناخوبي براي صيد ماهيان فراوان (انس
ه شما از پي من آييد ك«فرمايد: ميعيسي توجه كنيم و از او ياد بگيريم كه 

ماهيگير موفق براي صيد  )١٧: ١(مرقس »را صياد مردمان خواهم ساخت.
ماهي بايد خصوصيات خاص خود را داشته باشد. مانند شكيبايي و صبر. 

ن امكان دارد مدت زيادي چو ،بعضي روزها براي ماهيگير روز سختي است
ولي  .ديونش ايولي موفق به صيد هيچ ماهي كنيدو تالش  باشيدمنتظر 

د. يبرس د تا به موفقيت در صيد ماهييد بلكه بايد صبر كنينبايد نااميد شو
 امر در .است هاآنداشتن پشتكار و سماجت نيز جزو يكي از صفات صياد ج

رسيم يمها زود به نتيجه ني از وقتبسيارنيز  هانابشارت انفرادي و صيد ج
و بايد با هدايت خدا فرصت كافي به مردم بدهيم تا به موضوعات شنيده 



 

٣٢٠ 
 

الزم را بگيرند. انسان موجود پيچيده و سختي  اتشده فكر كنند و تصميم
. تهسزمان بيشتري نياز به  هانااست و براي عوض شدن شخصيت انس

ال مثبت خدمت خود را دنب يو روحيهپس بدون نااميد شدن بايد با پشتكار 
كالم من كه از دهانم صادر «كنيم با اين اميد كه خداوند فرموده است: 

شود بي ثمر نزد من باز نخواهم گشت بلكه آنچه را خواسته جا خواهد مي
  )١١: ٥٥(اشعيا» آورد.

 كار خودش را ،ماهيگير موفق با يقين و ايمان به موفقيت همچنين
 ،اين خدمت بشارت بايد ايمان داشته باشيم كه در امر در كند.ميدنبال 

د با زمين نيكو نيز روبرو خواهيم ش ،اهو بي تفاوتي اهقطعاً در كنار مخالفت
ي باشد ول مو خدا به خدمت ما ثمر خواهد بخشيد. ممكن است ابتدا ثمر ك

ا دثمرات بيشتري نيز به ما داده خواهد شد. خ ،كم همان ثمرِ  يبه وسيله
مان به ما ثمر خواهد بخشيد. ما طبق ايمانو برطبق آنچه كه ما باور داريم 

اين همان كالم «گويد: ميكنيم، چنانچه پولس ميبه كالم ايمان موعظه 
  ) ٨: ١٠(روميان »كنيم.ميايمان است كه ما وعظ 

ه ياد ك اين استصيادان يا ماهيگيران موفق در  روشهاييكي ديگر از 
ه با هم بصورت گروهي كار بكنند. اغلب ماهيگيراني كه تور اند كگرفته

 به جاي مناسب ماهيگيري در دستشان است با هم بصورت هماهنگ تور را
 كشند. برايميها تور را با كمك هم باال دريا انداخته و پس از صيد ماهي

همين مسيح در فرمان بزرگ به كليسا بصورت جمعي فرمان داد: 
است  درست "...اوريدميوه بي "...شاگرد بسازيد "...بدهيدبشارت "...برويد"

د ها را صيتك ماهيكه در كار بشارت انفرادي ما با قالب ماهيگيري تك
 كننديمولي در اين خدمت نيز افراد زيادي هستند كه براي ما دعا  ،كنيممي
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در اين خدمت  هاآناز تجربيات و حكمت ما كنند. مياز خدمت ما حمايت  و
شاگرد سازي، مشورت ي در زمينهخدمت خود  يگيريم و در ادامهميهره ب

 يمهكنيم. از هميبراي رشد بيشتر از نيروهاي ديگر استفاده  ،و شباني
ما را در كار بشارت  القدسروحتر قدرت و حكمت و هدايت ها مهماين

 در نجات و رشد يك شخص وقتهيچو كند. پس ما تنها نيستيم ميتجهيز 
كند. انجام دادن كار گروهي هميشه موفقيت مييك نفر به تنهايي عمل ن

  آميزتر از تكروي و به تنهايي خدمت كردن است. 
مناسب و جذاب براي ماهيگيراني كه  يطور عوض كردن طعمههمين

 . هرتهاسضروريات موفقيت در صيد ماهي زكنند اميبا قالب ماهي صيد 
شود. بنابراين ماهيگير حكيم ميصيد  خاص جلب و يماهي با يك طعمه

گيرد يا ماهي ديگر به سمت آن جذب مياي نچنانچه از يك طعمه نتيجه
الزم را بدست  يكند تا نتيجهميهاي مختلف را امتحان ، طعمهشودمين

 هاناآن كه حكيم است ج«گويد: ميآورد. به همين دليل است كه سليمان 

 با«گويد: ميو پولس رسول نصيحت كرده  )٣: ١١(امثال »كند.ميرا صيد 

ما  )٤:٥(كولسيان.» ) حكيمانه رفتار كنيدن(غير مسيحيا مردمان بيرون
هاي صيد مردم انعطاف پذير باشيم و در روش تاهميشه بايد آماده باشيم 

چنانچه از يك روش براي شخص بخصوص نتيجه نگرفتيم روش ديگري 
ا جواب هبينيم كدام يك از اين روشرا با حكمت الهي انتخاب بكنيم تا ب

  تواند در صيد افراد مؤثر واقع شود. ميدهد و مي
به نام زنده ياد  هانايك صياد معروف ج يدر اين قسمت از تجربه

كتاب  يخواهيم بهره بگيريم. او نويسندهمي ؛كشيش ديويد ويلكرسون
 وجوانانن "است كه در فارسي بنام  "صليب و چاقوي ضامن دار"معروف 
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 دهش ترجمه شده است. فيلم زيبايي نيز در اين رابطه ساخته "جويند؟مي چه
. داستان از اين قرار است كه كشيش استآن نيز موجود فارسي  يو دوبله

ويلكرسون با هدايت خدا و باري كه خدا در قلب او گذاشته به سراغ جوانان 
را  هاآنرود و ميوبار و نوجوانان گرفتار اعتياد و خشونت و زندگي بي بند

كند به سمت نجات و ميدر مناطق بد نيويورك جستجو كرده كوشش 
اي هي مسيح هدايت بكند. در اين كار سخت با مشكالت و دشوارياعيس

شود. ميروبرو  ،رفته بود هاآناز جانب افرادي كه براي كمك  بسياري
اي مخالف يكديگر هكند كه گروهميمدتي بعد پس از دعا خدا او را هدايت 

به سالن بزرگي كه براي همين منظور كرايه  ،خون هم بودند يرا كه تشنه
 يبرساند و با كمك بقيه هاآنكرده بود دعوت كند تا پيغام كالم خدا را به 

 پليس نيز براياز . كندرا به سوي مسيح هدايت  هاآندوستان و خادمين 
ها يكديگر را به شدت ناسزا هگيرد. اين گروميحفاظت از آن منطقه كمك 

كردند. در شروع جلسه يك دختر جوان سرود ميگفته و به مرگ تهديد 
لك ها و حركات تزيباي روحاني همراه نوازندگان خواند. اين جوانان با م

سبب گريه و قطع شدن سرود اين دختر  دهندميجِلفي كه از خود نشان 
ت ديويد ويلكرسون در پشگرديدند. نظم جلسه بهم ريخت و كشيش  جوان

ت كامل به خدا از او خواس يسالن با شكستگي و اشكها دعا كرده و با اتكا
آمد مي ندر آن جلسه كه بوي خون و جنايت از آ القدسروح يكه به وسيله
طريقي را به او نشان بدهد كه كند تا خدا . او همچنين دعا ميعمل نمايد

از كينه را به توبه كشانده و بسوي اين نوجوانان و جوانان سركش و پر 
سه هاي جلگذارد كه براي هزينهميناگهان خدا در قلبش مسيح جذب كند. 

را دعوت  ي سركشاسالن هدايا جمع كنند. سپس رؤساي گروه ياجارهو 
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كمتري  يهدايا را از بين مردم جمع كنند. اگر كسي هديه هاآنكرد كه 
 يفهماندند كه هديهمي هاآنآميز به داد اين جوانان با نگاه خشونتمي

اي هدايا ه، مردم نيز از آنان ترسيده هداياي بيشتر در كيسهبيشتري بدهند
ه همراه كيس آوري هدايا. اين رؤسا تصميم گرفتند پس از جمعريختندمي
يجه به اين نتهم ولي پس از مشورت با  ،از درب پشتي سالن فرار كنندها 
به ما اعتماد كرده تا ما هدايا را جمع كنيم و به او  رسند كه اين كشيشمي

ناً پيش ضم .پس ما از اين اعتماد كشيش سوء استفاده نكنيم ،برگردانيم
خود گفتند كشيش به قصد اينكه از جنگ با يكديگر دست بكشيم، ما را به 

 .انيمگردميهدايا را بر ،اينجا آورده پس براي اينكه او به مقصود خود نرسد
ريزيم و با چاقو و چوب و چماق مياو جلسه را بهم  يدر حين موعظهسپس 

هدايا  ،ويلكرسون بدون اينكه تعجب بكند شافتيم. كشيميبه جان يكديگر 
 پيغام قوي بشارتي القدسروحكند و سپس با مسح ميدريافت  هاآنرا از 

در حين صحبت اين خادم خدا عمل  القدسروحرساند.  هاآنرا به گوش 
د و شونميسازد. يك به يك در حضور خدا فروتن ميقلبها را ملزم و كرده 

سپارند و هم با خدا ميكنند و خود را به مسيح ميبه گناهان خود اعتراف 
ين و سازمان جديدي بدر نتيجه خدمت  كنند.ميو سپس با يكديگر صلح 

يگر هاي دو نيز اشخاصي كه اسير اسارتقشر معتادان به مواد مخدر و 
شود. يكي از مخالفين سرسخت ويلكرسون كه قبالً به او جفا ميآغاز  بودند

هم اكنون جزو رهبران اين بود كه رسانده بود، جواني بنام نيكي كروز 
نيد كميدقت  كند.نجات معتادان فعاليت مي يست كه در زمينها سازمان
كشيش كه را و اعتماد به اين جوانان  القدسروحاتكا به  روش كه خدا

يد مناسب براي صاي به عنوان وسيله و طعمه در پيش گرفت، ويلكرسون
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انيم كه بدبايد  ما ي. بنابراين همهگرفتهاي لجام گسيخته بكار اين ماهي
ب او سب يهاي آموزندهي مسيح و نگاه مستقيم به روشاپيروي از عيس

ابزاري  وي مردم هاناما هم همچون او تبديل به صيادان ج تاشود مي
  از هالكت ابدي بشويم.  هاآنبراي نجات 

برد و رايحه مياما خدا را سپاس كه همواره ما را در موكب ظفر خود  «
پراكند. زيرا براي خدا رايحه ميخوش شناخت او را به وسيله ما در همه جا 

ان و چه در ميان هالك خوش مسيح هستيم. چه در ميان نجات يافتگ
 شودميدهيم كه به مرگ رهنمون ميشوندگان. اما براي يكي بوي مرگ 

: ٢ قرنتياندوم ( »آورد.ميو براي ديگري عطر حياتيم كه حيات به بار 
١٦ -١٤ (  

در برخي مشاغل بوي خاص مربوط به آن شغل به  مختلف از افراد
قصاب بوي گوشت  دهد،ميبراي مثال عطار بوي عطر  .رسدميمشام 

نند كميدهد، در ايران افرادي كه در پمپ بنزين و يا نفت فروشي كار مي
دهند. آيا ما كه پيرو عيسي مسيح هستيم بوي مسيح ميبوي اين مواد را 

مبشر معروف در هندوستان  ؛نگيسروسادو ساندگويند مي ؟دهيمميرا 
 كوچكي آمد يبرساند. بچه هاآناي را زد تا پيام انجيل را به روزي در خانه

را ديد با هيجان  سادونوراني و روحاني  يو در را باز كرد و وقتي چهره
ي مسيح پشت در ايستاده است افرياد زد: مامان زود بيا جلوي در چون عيس

ما چنين شهادتي داده  يكاش در مورد همه .بيايدما  يبه خانهخواهد ميو 
  بشود. 
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به ار شناختم كه بسيميشخصي را در ايران نزديك به پنجاه سال قبل 
محبت و آرامش  ،تواضع ،مهربانيي چون صفات دارايوقف شده و خداوند 

ي مسيح و يك اتصويري از عيس ،ديدمميهر وقت ايشان را بود.  الهي
شد. ايشان يك دوچرخه داشت ميواقعي جلوي چشم من مجسم  مسيحيِ 

را در معرض  هاآنرد و كحمل ميدو جنس متفاوت ش خورجينر كه د
ها وجود خورجين دوچرخه انواع صابون يك طرف . درفروش قرار داده بود

ي مسيح قرار گرفته بود. اغلب او اعيس جيلانديگر داشت و در خورجين 
شوره! كتاب دارم صابون دارم تن مي"گفت: ميبراي معرفي كار خودش 

ي شناختند. حتي افرادميار همه اهالي منطقه او را با اين شع "شوره!ميقلب 
اينكه ايشان واقعاً  يدرباره ،كردندمياو را مسخره  و كه مخالف او بودند

 يدادند. او با برخورد مسيح گونهميشهادت مثبت  ،يك مسيحي واقعي بود
گفت  كرد. حقيقتاً بايدميخود بسياري از مخالفين ايمان مسيحي را شرمنده 

خوش شناخت خدا و عطر حيات در بين  يعطر خوشبوي مسيح، رايحه
به  زندگي مسيحي او يشناسم كه بوسيلهچندين نفر را مي ناجيان بود.

  سمت خداوند جذب شدند.
ه خاطر كه بكند كسانيميعجيب است كه در اين قسمت پولس بيان 

 از هالك شوندگان هستند كه ما بجاي اينكهاند نيافتهشان نجات بي ايماني
ه ك اين استدهيم. علتش ميطر حيات باشيم بوي مرگ را ع هاآنبراي 

به مرگ  ،وردنداكه پيام انجيل را فهميدند و باز به آن ايمان نيتمام كساني
اند. بنابراين چنانچه ما با روحيه و روش و و هالكت ابدي محكوم شده

اي بر ،درست مسيحي بشارت دهيم و مطابق آن زندگي كنيم يانگيزه
خوشبو خواهيم شد، رايحه يا عطر  يين سه نوع عطر و رايحهايمانداران ا
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ولي در  .رايحه حيات يا نجات و خوش شناخت خدا يرايحه، خوش مسيح
نجيل كه پيام اخوشبو براي كساني يكنار آن متأسفانه همين عطر و رايحه

دهد، مانند كسي كه مدتهاست مرده و بوي ميبوي مرگ  ،كنندميرا رد 
و ما با ريختن عطر خوشبو بر سرو روي او سبب حيات او  دهدميتعفن 

و و ا استشخص زنده و با نشاط  يولي عطر خوشبو برازنده ،شويممين
به مشام ديگران را خوش مسيح  يدور نيز رايحه يرود از فاصلهميهرجا 

  د.انرسمي
 يطي يك رژه ،گشتمي از فتوحات خود باز ميوقتي يك سردار رو 

. گذاشتميانه غنائم و اُسراي خود را در ابري از بخور به نمايش روزمنديپ
 اما براي اسرايي كه در اين ،خوشبويي بود ين بوي بخور رايحهابراي فاتح

داد. آنچه كه بايد براي ما ميكردند بوي متعفن مرگ را ميرژه شركت 
 نشيام انجيل چه واكغاهميت داشته باشد اين نيست كه مردم نسبت به پي

خوش مسيح از من  يبلكه مهم اين است كه آيا رايحه ،نشان خواهند داد
ن مسيح در بي شايسته يرسد؟ آيا من عمالً نمايندهميبه مشام ديگران 

  مردم هستم؟

شما نشان داده ايد كه نامه مسيح هستيد. ثمره خدمت ما و نگاشته نه با «
ب بلكه با روح خداي زنده و نه بر لوح سنگي بلكه بر لوح دلهاي مُركّ

  ) ٣: ٣قرنتياندوم ( »گوشتين.

  چيست؟از نظر پولس رسول  مسيح يخصوصيات نامه
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 اين نامه با جوهر و مركّب بر طومار و الواح سنگي نوشته نشده -الف
  .است

وشته ن هاناانسهاي گوشتين روح خدا بر قلب ياين نامه به وسيله -ب
  شده است. 

خدمت عملي ما در ميان شماست. اعمال ما در  ياين نامه ثمره -ج
 ايم. به همينواقعي مسيح بوده يدهد كه ما نمايندهميبين شما گواهي 

 براي ديگرانح از طريق ما ي. مسهستيممسيح  ،ي خواندنيدليل ما نامه
  . شودميقابل شناخت 

هر ايماندار واقعي به مسيح است.  يِمسيح زندگيِبيانگر  اين نامه -د
-واندهكه انجيل را نختوانند آن را بخوانند يا بفهمند حتي كسانيميهمگان 

 يك ثمرات و اعمال خوب زندگي يخوانند از طريق مشاهدهمياند و يا ن
يحيان اينگونه مس .داده است ميتوانند بفهمند انجيل چه تعاليمي ،مسيحي

  ي مسيح هستند. اكرد مستقيم عيسي از عملزنده و خواندن ينامه
همين موضوع ايمان خواهران ايماندار، براي جذب شوهران بيپطرس 
به همين سان، شما اي زنان تسليم شوهران خود باشيد تا «: كندرا مطرح مي

چنانچه برخي كالم را اطاعت نكنند بي آنكه سخني بر زبان آريد در اثر 
زيرا زندگي پاك و خداترسانه شما را مشاهده رفتار همسرانشان جذب شوند 

  ) ٢و١: ٣پطرس  اول( »خواهند كرد.
يل را توانند انجميسواد كه نبسيار جالب توجه است كه حتي افراد بي

كه  ما سطتو ي مسيح رااتوانند با ديدن زندگي مسيحيان، عيسمي ،بخوانند
  او هستيم بخوانند. ينامه
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ساله او  ٤٠ناسم كه سواد ندارد. پسر شميدر ايران خانم مسني را  
را  انجيل زندگي خود يتوسط بشارت انفرادي يكي از دوستانش و مطالعه

كند. مادر ايشان در نتيجه ديدن تغييرات عظيم ميبه مسيح تسليم 
شود كه ببيند در زندگي پسرش چه اتفاقي مياخالقيات پسرش كنجكاو 

 كند، مادر پيرميد را تعريف رخ داده است. وقتي پسرش شهادت نجات خو
سته ي مسيح كه تواناعيس آنگويد: من به ميافتد و مياو با گريه به زانو 

آورم. او با كمك پسرش دعاي توبه ميپسر مرا اينگونه عوض كند ايمان 
ازه را در و تولد ت به حضور خدا بلند كردهو تسليم به مسيح را با تمام قلب 

خواست كه در آخر عمرش ميدر بسيار دلش آورد. ماميسن پيري بدست 
كرد چنانچه ميبراي خداوند كاري انجام دهد ولي چون سواد نداشت فكر 

تي بكند قادر نيست جواب بدهد. هر روز سئواالبشارت بدهد و كسي از او 
خواست انجيل را با صداي بلند براي او بخواند وقتي به از پسرش مي

) رسيد اينقدر اين ٧- ٦-٥تي بابهاي (م مسيح در باالي كوه يموعظه
تعاليم انقالبي مسيح براي او دلنشين شد كه از او خواست تعدادي انجيل 

ويس ها بنانجيل به او بدهد و به او گفت آدرس ايميل خودت را نيز در پشت
ي داشت با تو تماس بگيرد. سپس هر روز صبح سوار سئوالكه هر كس 

- بهاخوش يگذاري شدههاي عالمتشد و قسمتمياتوبوس شركت واحد 

كرد كه خداوند او را ميگرفت و دعا ميدر دست خود را هاي مسيح حال
بكار بگيرد. سپس به كسي كه در كنارش نشسته بود  هانابراي نجات ج

گفت: پسرم يا دخترم كسي اين كتاب را به من داده و گفته اين قسمت مي
با صداي بلند برايم اين را بخوانيد تا  لطفا شما .را بخوانم، من سواد ندارم

گويد. معموالً همه بخاطر احترام به موي سفيد اين ميبدانم اين كتاب چه 
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گفت چون گوشهاي من ميكردند. ايشان ميپيرزن درخواست او را رد ن
سنگين است لطفاً با صداي بلند بخوانيد و مقصودش اين بود كه اطرافيان 

از اي زيبا و ملكوتيهاي : چه حرفندگفتمي هاندهخوان معموالًهم بشنوند. 
ده ها را نخوانده بوديم و نشنيبحال اينما تا !زبان حضرت عيسي بيرون آمده

اريد چون ه دابراي خودتان نگاين كتاب را  توانيدميگفت: ميبوديم. پيرزن 
 عديشد و اتوبوس بميمن سواد ندارم كه بخوانم و در ايستگاه بعدي پياده 

كرد. اين كار هر روز خواهر ميجا هم تكرار شد و همين كار را آنميرا سوار 
نده ز يخواست براي خداوند مفيد باشد. او رساله و نامهميعزيز ما بود كه 

داد ميمسيح بود كه هم با رفتار و اخالقش و هم با كتابي كه به افراد 
ي خداوند كاري ساخت. كسي كه بخواهد براميجالل خداوند را منعكس 

اگر دل بخواهد هزار راه پيدا "كند، به قول معروف: ميبكند راهش را پيدا 
 گويد افراد مختلفيميپسر اين خانم  "هزار بهانه!دل نخواهد  شود و اگرمي

تي ئواالسهاي نوشته شده در پشت انجيل با من تماس گرفتند و با ايميل
ه نيز او را حضوري ديد هاآنفر از ن انجيل مسيح پرسيدند و چند يرا درباره

اند. خدا را شكر براي تأثير انجيل و ي مسيح سپردهاو قلب خود را به عيس
 يگونه نامهتوانيم اينميخواندني مسيح كه هر كدام از ما  هاينامه

  باشيم. بر ديگران گذاراثرو  خواندني مسيح

داوند بر من نازل شد و مرا گفت: اي پسر انسان قوم خود را كالم خو «
خطاب كرده و به ايشان بگو، اگر من بر سرزميني شمشير آورم و مردم آن 

ر آن ارند و اگمسرزمين از ميان خود كسي را گرفته به ديده باني خود برگ
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د آيد و در شيپور خوميديده بان ببيند كه شمشير بر آن سرزمين فرود 
به مردم هشدار دهد، اگر كسي صداي شيپور را بشنود اما به هشدار  دميده

يد و جان او را بگيرد، خونش بر گردن خودش اتوجه نكند و شمشير بي
خواهد بود زيرا صداي شيپور را شنيده اما به هشدار توجه نكرده است پس 

كرد ميخونش بر گردن خودش خواهد بود. حال آنكه اگر به هشدار توجه 
آيد اما در ميرهانيد. اما اگر ديده بان ببيند كه شمشير ميود را جان خ

و شمشير آمده جان يكي از آنان را  شيپور خود ندمد و مردم هشدار نيابند
از دست را بگيرد، آن شخص در گناه خود گرفتار آمده است. اما خون او 

ي برا ديده بان خواهم طلبيد. و اما من تو را اي پسر انسان به ديده باني
ن از دهان من بشنوي بايد به ايشاميخاندان اسرائيل برگماشته ام. هر گاه كال

از جانب من هشدار بدهي. اگر من به مردم شرير بگويم: اي مرد شرير به 
يقين خواهي مُرد! ولي تو سخني نگويي و به آن مرد شرير هشدار ندهي تا 

ود خواهد مُرد اما من از راه خود باز گردد آنگاه آن مرد شرير در گناه خ
خون او را از دست تو خواهم طلبيد. و اما اگر تو، به آن مرد شرير هشدار 

ود بازگردد اما او از راه خويش باز نگردد، آنگاه او در خبدهي تا از راه 
اي. و حال تو اي پسر گناه خود خواهد مُرد اما تو جان خويش را رهانيده

ناهان به يقين نافرمانيها و گ گوئيدميما انسان، به خاندان اسرائيل بگو: ش
پوسيم. پس چگونه زيست كنيم؟ به آنان مي هاآنما بر گردن ماست و در 

گويد: به حيات خودم قسم كه من از مرگ ميبگو، خداوندگار يهوه چنين 
مرد شرير خوش نيستم، بلكه از اينكه شريراز راه خود باز گردد و زنده 

شت خود بازگ ييل بازگشت كنيد از راههاي شريرانهبماند. اي خاندان اسرائ
  ) ١١ -١: ٣٣(حزقيال »كنيد زيرا چرا بميريد؟

محبت ما بيرون آمده  پر از آيا باور داريد كه اين كلمات از دهان خداي
خواهد ما را بترساند كه به ما ميكنيد خدا غلو كرده يا ميباشد؟ آيا فكر 
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خون شخص هالك "اني را انجام ندهي ببارها گفته است چنانچه كار ديده
عزيزان بايد باور داشته باشيم كه به  !بله ؟"كنمميشده را از تو مطالبه 

همان اندازه كه خدا محبت است به همان اندازه نيز عادل است و به همان 
ن كند كه گناه بدوميهست. قدوسيت و عدالت خدا ايجاب  نيز مقدار قدوس

ه ك اين استهاي بشارت ما د. يكي از رسالتتنبيه و مجازات باقي نمان
خدا رها شوند. همان  يمردم را كمك كنيم تا از غضب و داوري عادالنه

جهنم  يمسيح پر از محبت و فيض در تعاليم خود بيشتر از هر كسي درباره
و داوري آينده صحبت كرده است. چگونه ممكن است داستان هالكت 

آتش غضب بر مردمان سدوم و عموره را زمان نوح و ريخته شدن در مردم 
ه ب در زمان داوري نهايي شدت غضب خدا بخوانيم و باز باور نكنيم كه

واقع  بر كساني ،بيشتر از آنچه در زمان نوح و لوط به وقوع پيوست مراتب
متأسفانه ما زياد  ؟اندخواهد شد كه پيغام انجيل نجات بخش او را رد كرده

 يب و داوري خدا و جهنم و مجازات عادالنهغض يدوست نداريم درباره
الهي نه فكر كنيم نه موعظه كنيم و نه حتي بصورت جدي باور كنيم كه 

انگاري و غفلت بسياري از تفاوتي و سهلاين وقايع انجام خواهد شد. بي
ام غضب و داوري غجداً پي هاآندهد كه ميمسيحيان در امر بشارت نشان 

  اند.خدا را جدي نگرفته
و تنبلي  تفاوتيبدانيم كه روزي بايد براي بي وقتيچگونه ممكن است  

اور ايم به ددر ارتباط بوده هاآنو غفلت خود نسبت به نجات افرادي كه با 
از ما  باز در خواب غفلت باقي بمانيم؟ آيا خدا ،عادل حساب پس بدهيم

ا پرسيد بنخواهد پرسيد با قنطاري كه به تو دادم چه كردي؟ آيا نخواهد 
تأكيدي كه در مورد بشارت و نجات مردم داشتم چند نفر را با خودت  يهمه
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خوانيم و باز هم ميدانم چگونه اين آيات دردآور را ميبه آسمان آوردي؟ ن
  شويم؟ ميبيدار ن
 )١٠: ٤٨(ارميا »ملعون باد آن كه كار خداوند را با اهمال انجام دهد.«

ا (ي.» قوم خدا و كليسا) آسوده خياليد واي بر شما كه در صهيون (بين«
پس ) «١: ٦(عاموس دهيد.)ميايد و هيچ كاري انجام نراحت گرفته نشسته

 »كوشيم مردمان را مجاب كنيم.ميدانيم ميچون معني ترس خداوند را 
  ) ١١: ٥قرنتيان دوم(

-يدهد يمختصر درباره يقبل از پايان اين مبحث الزم است چند كلمه

بان كسي بود كه بر برج بلند مراقبت دروازه نزديك بدهم. ديده توضيح نبا
ايستاد و در زمان شيفت ميشهر (مرز ورودي شهر) كه ارتفاع بلندي داشت 

ني دشم يبان خطر يا حملهكه ديدهخدمتي خود مراقب شهر بود. در صورتي
د آورد، با نواختن ممتميهجوم  هاآنديد، كه به سمت شهر ميرا از دور 

كرد و سربازان شهر را باخبر مياعالم خطر  ،داشت مهيبيكرنا كه صداي 
  . وندشوسيله در مبارزه غافلگير ن بدين تاساخت تا بيدار و آماده شوند مي

شب نيز چراغ يا وسايل منور در دسترس داشتند  به هنگامن ناباديده
ديد كافي  هاآنرا روشن كرده و به  هاآنحدي اطراف توانست تا كه مي

 قيقدبايست چشماني ميبان اين بود كه عطا كند. از خصوصيات مهم ديده
ر بانان بايد كامالً دبود. ديدهميداشت و از ديد كافي برخوردار مي ميو سال

خواب و حواس پرتي  يزمان خدمت خود بيدار و هوشيار باشند و از وسوسه
ان بانديده دوري كنند. ،گيردب هاآنو هر چه كه بخواهد تمركز خدمتي را از 

جدي بكنند چون موضوع بايد براي انجام خدمت خود احساس مسئوليت 
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، پس در ستهاآن يامنيت، حفاظت و سرنوشت مردم شهرشان به عهده
  د.نكار خود نبايد اهمال، غفلت و سستي داشته باش

وان از عناوين ديگر نيز براي خدمت بشارت انفرادي كه تهر چند مي
كه  يعنوان ١١ همينبه  منمقدس به ما داده است استفاده كرد ولي بكتا

كنم. ميبسنده  د،دهاو را به ما نشان مياعتماد و احترام بخشيده و خدا به ما 
اي هبه ما انگيز ر،حقيقتاً بايد گفت كه خدا با دادن اين عناوين پرافتخا

ي از ريامانند بسزندگي و عمل بكنيم. نباشد كه  بخشد كه ما موافق آنمي
كه بر ما مين اساخالف آبرباشيم ولي داشته  ميو با مفهو زيبا ميافراد اسا

يچ هشان صادق است ولي ها اسميم. براي مثال بعضينقرار دارد زندگي ك
افرادي كه  !گويندمي، چون هميشه دروغ شودها ديده نميصداقتي در آن

ولي ت اسشان اميد و يا نامشان شيرين است ولي بسيار تلخ هستند اسم
  ! اندفسردهولي غمگين و ا استشادي  شاننام بسيار نااميدند و يا

كه  ودببخار و ناتواني گويند در زمان ناپلئون سرباز تنبل و بيمي
نام و نام خانوادگي او هم  مفيدي در ميدان جنگ باشد. سربازتوانست مين

ام خانوادگي ن نام واين سرباز كه ات صف اخبار مربوط به ناپلئون بناپارت بود.
 ناپلئون را داشت به گوش رهبر فرانسه رسيد. او اين سرباز را احضار كرده
و سه بار از او پرسيد نامت چيست؟ او گفت ناپلئون بناپارت! ناپلئون با 

   "!ارت كني يا روش زندگيمي نامت را عوضيا "او گفت: عصبانيت به 
جالل نام خداوند باشيم  باعثيك مسيحي  به عنوان خواهيمميما كه 

شارت كار ب و عناوين بخشيده شده عمل كنيم تا در ميبايد موافق اين اسا
  شخص موفق و پرثمري باشيم.  ،مسيح همچون يك شاهدِ 


