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هاي پادشاهي خدا و بر  اند تا بر اساس ارزششاگردان مسيح خوانده شده 
ها و تعاليم  اساس تعاليم خداوندشان عيساي مسيح زندگي كنند. اين ارزش

دارند و    يها و شيوه مقابل ارزش  نقطهدر   دنياي سقوط كرده قرار  زيست 
تا هميشه جامعهمسيحيان خوانده شده  بديل و نمونه و نوري كه بر    ياند 

تاريك مي  ويژگي جهان  از  يكي  واقع  در  باشند.  هاي شاگردي مسيح  تابد، 
كه در تقابل با شيوه زيست    است  آمادگي براي در پيش گرفتن شيوه زيستني 

دنياي سقوط كرده است و نيز به معناي آمادگي براي پرداخت بها براي اين  
زيست متفاوت است.   يشيوه

به كليساي خود بخشيده است    ي راديگر مسيح رهبران و خادمان  يياز سو
را در مسير شناخت خداوندشان، شبيه شدن به او    كليسا تا    ) ١١:٤(افسسيان  
ها  شدن براي انجام مأموريت بزرگ، خدمت و رهبري كنند. اما آنو تجهيز  

هاي پادشاهي خدا در زندگي و  اين وظايف مهم را نخست با تجسم ارزش
ملموسي    ياند تا نمونه ها خوانده شده بخشند و آنشان تحقق مي شخصيت

هاي الهي باشند. وجود رهبران و خادماني كه شخصيت و  از تجسم ارزش 
هاي  قابل قبولي از شخصيت خداوند كليسا و ارزش   يشان، نمونهتزيس  شيوه

الهي    يها را در كليسا يا جامعهپادشاهي خدا است، امكان تحقق اين ارزش
ها  ي ديگر، رهبران و خادماني كه تجسم اين ارزشي سازد؛ از سوميسر مي 

اين   تحقق  به  كمكي  فقط  نه  ندارند،  كليسا  خداوند  به  شباهتي  و  نيستند 
ها  د، بلكه آنان خود تبديل به مانعي براي تحقق اين ارزش نكنها نمي ارزش

در كليسا شده و براي جهاني كه موشكافانه، سيرت و صورت جامعه الهي و  
 شوند. نگرد، به سنگ لغزش تبديل مي رهبرانش را مي 
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ساز  عيساي مسيح در طول خدمت زميني خود، با درك اهميت سرنوشت
رهبران براي كليسا، بخشي قابل توجه از خدمت زميني خود  منش و كنش  
كه قرار بود رهبران و خادمان كليساي او    نمود سازي كساني  را صرف آماده

باشند. بخشي مهم از تعاليم او در مورد خدمت به ديگران است. بخشي قابل  
عهد  ي توجه رساالت  شيوه از  مورد  در  نيز  بر  جديد  خدمت  و  رهبري  هاي 

رساالت    ياند. تقريباً در همه وي عيساي مسيح به نگارش در آمده اساس الگ 
كرد  ها را خدمت مي تعامل او با كليساهايي كه آن   ي پولس، اشاراتي به نحوه

هستند.  خدمت  و  رهبري  مورد  در  مهمي  حقايق  متضمن  كه  دارد  وجود 
شوند، به  محتواي سه رساله از رساالت پولس، كه رساالت شباني خوانده مي 

ادارهروش و  رهبري  نيز    ي هاي  و  خدا  خادم  رفتار  و  سيرت  نيز  و  كليسا 
او مي  از  و  انتظاراتي كه  رهبران  وجود  است. ضرورت  يافته  اختصاص  رود 

هاي پادشاهي خدا و الگوي  اي  كه بر اساس ارزشخادمان شايسته و بايسته
كنند، امروزه نيز چون هر زمان ديگري  عيساي مسيح زندگي و خدمت مي

ا و قوم خدا دارد. رهبران و خادمان سالم و بالغ،  اهميتي حياتي براي كليس 
توانند كليساهايي بيدار و سالم را شكل دهند و وجود رهبراني كه نه بر  مي

هاي اين جهان خدمت  ها و ارزشهاي كالم خدا بلكه چارچوب اساس ارزش
تواند منجر به تضعيف و سقوط كليسا و همشكل شدن آن با  كنند، مي مي

 جهان شود. 

بگذار"  كتاب را كنار  ارغواني  با درك اهميت رهبري در حيات    " رداي 
ها و مشكالتي كه در امر رهبري كليسايي در عصر  كليسا و با توجه به چالش

اي كتاب كه تجربه   يحاضر وجود دارد، به نگارش در آمده است. نويسنده
  هاي مختلف دارد، بر برخي از طوالني در امر رهبري در كليساها و سازمان

حساسمهم و  مي ترين  دست  روحاني  رهبري  مسائل  كه  ترين  گذارد 
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مشكالتي شايع در امر رهبري هستند. يكي ديگر از وجوه بارز اين كتاب،  
هاي مختلف است. براي جوامع شرقي  رهبري نويسنده در فرهنگ  يتجربه

- هاي مستبدانه و تحكمكه فرهنگ شرم و احترام، عناوين و القاب و روش 
كند از جنس  هايي كه رهبران را تهديد مي ها قالب است، وسوسهآن  گرايي بر 

طلبي و  گرايي، جاهگرايي، ماده هاي غربي كه فرد ديگري است و در فرهنگ 
بر  تخصص  وسوسه آنگرايي  اين  است،  حاكم  دارند.  ها  ديگري  جنس  ها 

وسوسه  اين  چالشنويسنده  و  مي ها  بر  را  ارائهها  با  و  الگويي    يشمارد 
ها و  هاي مقابله با اين وسوسهمقدسي از رهبري و خدمت روحاني، راهتابك

مي چالش  ارائه  را  نمي ها  رشد  خأل  در  رهبري  هيچ  نمي كند.  و  و  كند  بالد 
اي است كه در آن  هاي رهبري او متأثر از فرهنگ و جامعه شخصيت و شيوه

در آن  كه فرد    ايفرهنگي و سنتي  يشكل گرفته است. آگاهي از پيشينه
هاي خدمتي او  دهي به شخصيت و شيوه باليده است، نقش مهمي در شكل 

هاي مختلف  هايي كه در فرهنگ چاله ها و دامدارد. تأكيد نويسنده بر چالش
هايي كه در امر  وجود دارد و تالش او براي آگاهي بخشيدن در مورد وسوسه

هاي كتاب اوست.  رهبري وجود دارند و از آن جدايي ناپذيرند، از ديگر ارزش 
در ساليان گذشته، كتب ارزشمندي در زمينه رهبري مسيحي به زبان فارسي  

رداي ارغواني را كنار  " اي كتاب  ترين ويژگيهاند اما يكي از مهمترجمه شده 
از مسائلي كه در فرهنگ ما وجود    " بگذار با توجه به برخي  اين است كه 

دارند به نگارش در آمده است.  همچنين در زبان انگليسي كتب بسياري در  
اند اما اين كتاب با  هاي تاريك رهبري به نگارش در آمده زمينه تحليل سويه 

به سويه  نوشته شداشاره  دارند،  ما وجود  در فرهنگ  تاريك رهبري  ه  هاي 
چشم  كتاب  اين  بينش است.  و  تأمل اندازها  قرار  هاي  ما  برابر  در  برانگيزي 

گشا باشد.  كليسايي ما بسيار راه  يتواند در فرهنگ و تجربههد كه  مي مي
اي كه كليساي فارسي زبان چه در داخل و چه در خارج از ايران در  در برهه 
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الغ كه بر اساس  حال رشد است، ضرورت وجود خادمان و رهبراني سالم و ب
كنند، بيش از هر زمان ديگري  شان عيساي مسيح خدمت مي الگوي خداوند 

اهميت دارد. دنياي اطراف، موشكافانه به كليساي فارسي زبان و رهبران و  
تماشاگه تمامي  "ها  نگرد و شايد بيش از هر زمان ديگري آن خادمانش مي 

ست كه رهبران و  ا  ي) پس چقدر ضرور ٩:  ٤اند. (اول قرنتيان  شده   " جهان
خادمان دنياي فارسي زبان خدمتي بي مالمت داشته و در هر چيز شايستگي  

  )  ٣:٦خود را نشان دهند (دوم قرنتيان  
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                                                                                                                  فصل اول   
  رهبري  مشكالت

  

دنيا    هايكشور او در يكي از    ذاتاً يك رهبر است.علي   خاورميانه به 
نخست    اين   ه خاطربفقط  و    است  آمده فرزند  بودآن  كه  و  ،  خانواده  مادر 
رب بيشتري برخوردار  و از ارج و قُ  دادندمينشان  توجه زيادي    او    ش به پدر 
افتخار خانوادهبود به نوعي  ان و  ربه برادشد و نسبت  اش محسوب مي. او 

  داشت.    برتريواهرانش خ  مخصوصاً

  تيمِ  چيدمان هاي همسايه براي  بود، بچه  اي بچهپسر    فقط زماني كه  
او   از  افتخار    نيز  كردند و معلمان مدرسهمي   تبعيتفوتبال  نماينده  هميشه 

مي   كالس او  به  را  او  بودن  به  دادند.  دانش تبديل  دانشجوي  آموز  يك  و 
در    شد   ايهبرجست دانشگاه و  دانشجويان  نيز بسيار عالي    شوراي  مهندسي 

  . درخشيد

به  طلبي او  ، اما حس غريزي عدالتانتظار علي بودي روشني در  آينده
به يك فرد  كم تبديل  كمبه همين دليل او  شد    توسط دولت سركوب شدت  

  سياسي ملحق شد.  شد و به يك حزبِسياسي افراطي 

او   ذاتي  رهبري  صفات  ديگر  ذكاوت،  هباري  والهاممانند    بخشي 
مختلف را   احزاب رهبران  ي ، توجهپيشرو بودن ش در هايشخصيت و توانايي

بر  تا رهبري تظاهرات    دعوت كردند خود جلب كرد. در نتيجه از او  طرف  به  
  را برعهده بگيرد.   دولتيوالن ئ هاي مسفساد يعليه
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و سه    به صدا درآمدي علي  خانه  شب، درِ   هاي چند روز بعد، حدود نيمه 
اي  سرش كيسه، روي  ند هاي او را بستهاي يك دست، دستپليس با لباس

مركز    كشيدند به  و  انداخته  ماشين  عقب  صندوق  به  را  او  خشونت  با  و 
و به منظور بيدار    ند انفرادي حبس كرد  سلولفرماندهي كل بردند. او را در  

داشت  نمودنشنگه  و شب در سلولش  ن و شكنجه  را صبح  ، يك موسيقي 
مي چشم پخش  روز  هر  ميكردند.  را  سهايش  روز  پايان  تا  و  اعات  بستند 

بازجويي مي او  از  را  از طوالني  اين    كردند. پليس  در  افرادي كه  اسامي  او 
داشتند  فعاليت دست  سياسي  ميهاي  مطالبه  دادن    كرد را  از  او  هرگاه  و 

كردند. علي بسيار  اش ميكرد به طرز فجيعي شكنجهاطالعات ممانعت مي
تازه شروع    قوي و مصمم بود و پليس سرانجام مجبور به آزادي او شد. اين 

زيرا خبردار شد كه از مقام خود عزل شده و دوستانش ديگر    ،مشكالت او بود 
ها و افكار گذشته خواب را از او  خواهند با او ارتباط داشته باشند. كابوس نمي

اگرچه    كرد.او را رها نمي و بدخلقي ناشي از افسردگي، تمامي روز    بود  گرفته
هيچ مذهبي  وقتعلي  دعا   ، نبود  اي فردي  به  خداوند    كرده   اما شروع  از  و 

به او نشان  طلب    فكرآرامش   كرد و از او خواست راهي براي مشكالتش 
اي از نور  پوش در هالهدهد. يك شب خوابي بسيار واضح ديد: شخصي سفيد 

اش حسين، از طرف خدا براي او پيغامي دارد. با اينكه  به او گفت كه همسايه
  خاصي   زده از خواب بيدار شد و شور و شوق ار هيجان صبح زود بود، علي بسي

  ي حسين رفت و درِ به خانه  را تجربه نكرده بود. سريعاً  كه تابحال آن   ،داشت
آنچه    آلود در را باز كرد و علي سريعاً ي او را زد. حسين با چشماني خوابخانه

پوش  برايش تعريف كرد و از او پرسيد: آن شخص سفيد   را    در خواب ديده بود
هايش كتابي را برداشت و براي او  ي كتابچه كسي است؟ حسين از ققسه 

او هميشه فكر مي است. علي متعجب شد  انجيل  اين  داد كه  كرد  توضيح 
اند. اما زماني كه  انجيل واقعي وجود ندارد زيرا مسيحيان آن را تحريف كرده
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ي مطمئن  حسين داستان تبديل سيماي مسيح روي كوه را براي او خواند، عل 
زده از  پس شگفتاست    مسيح بوده  شد فردي را كه در خواب ديده حقيقتاً

تمامي اين اتفاقات، كتاب را از حسين گرفت و هنگامي كه شروع به خواندن  
  توانست آن را زمين بگذارد.  آن كرد، ديگر نمي

جديد را خواند. او دوباره از اول  علي تمامي عهد چند روز طول كشيد و 
به خواندن كرد، هنگامي كه به داستان تغيير سيماي مسيح رسيد كالم  شروع  

اين است پسر محبوبم  «  قلب او را لمس كرد:  ، خدا خطاب به سه شاگرد مسيح
    )٥:١٧(متي  .»شنودم؛ به او گوش فرا دهيدكه از او خُ

از آن لحظه به بعد، علي هدف زندگي خود را يافت، او شاگرد مسيح  
كرد  ميو از آن اطاعت    دادميگوش    مسيحه كالم حقيقي  ببايست  او مي،  شد

بر زمين    تسليم شدنشي  او به نشانه  گذاشت.مي   در ميان آن را با ديگران    و
را  او    گناهتمام بار شرم و    محبت خدا او را لبريز نمود. خداونددراز كشيد و  

توانست  مي. تنها كلماتي كه  لبريز نمود   انگيزحسي شگفترا با    و او  پاك نمود
  بود.  "تولد دوباره" ،كند توصيف لحظات  آن در  ي او را  تجربه

با اشك را  داستانش  كه از   يهاي شوقبه سرعت نزد حسين رفت و 
بوداهايچشم جاري  آتشي   ،ش  كرد.  تعريف  آن برايش  قلب  را  سوزان،  ها 

افراد  به    شخو روشن كرد، يك اشتياق تمام نشدني براي رساندن اين خبر 
و چيزي نگذشته بود كه    كردندخواندند و دعا ميبا هم كالم ميها  آن   بيشتر!

ها را به  آن نيز  ، بسياري  ها ملحق شدند. قطعاًشان نيز به آن دوستان نزديك
اند و بسياري  را فروخته  شان كه چرا دين خود  كردند ميسخره گرفته و نفرين  

    اند.  پول دين قبلي خودشان را ترك كردهها براي كسب  گفتند كه آن ميديگر  
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با   وصفعلي  ميان    ناپذيرشوقي  در  پدرش  با  را  خود  جديد  ايمان 
رتد شده و باعث  ترين پسرش مُ. اما پدر او بسيار ناراحت شد كه بزرگگذاشت

اگر به  . پدرش حتي او را تهديد كرد كه  است  گشته شرمساري خانواده آنان  
. هنگامي كه  كرداز خانواده طرد خواهد  كارها و سخنانش ادامه دهد او را  

شان را به خانه آورد  علي از خود دفاع كرد، پدرش يكي از رهبران ديني محله
متقاعد كند كه دين را  تحريف  و سعي كرد علي  به مسيحيت  شان نسبت 

براي علي آسان  هاي آن رهبر ديني برتري دارد. تكذيب گفته ي، ي غربشده
 اي بود براي ايمان جديد او.  ييديهأ بود و اين ديدار تنها ت

اين تهديد عليه اعتراض كردند كه    آبروي  ي سرانجام عموهاي علي 
اي  پدر علي جلسه  در نتيجه،   ها نبايد بيشتر از اين ادامه پيدا كند.ي آن خانواده

تشكيل داد كه تمام اعضاي خانواده در آن حضور داشتند، در آن جلسه به  
كه علي ديگر عضوي از اين خانواده نيست و دستور    كردطور رسمي اعالم  

هيچ  شد  اجازهداده  خانواده  اعضاي  از  يا كدام  و  برقراري    حتي  ي صحبت 
مسيح  روي از  پي ارتباط با علي را ندارند. اين تصميم، تنها سبب شد تا علي در  

  . گردد تر مصمم

كوچك   مسيحي  گروه  يك  همراه  به  كردعلي  آغاز  را  خود  و    رشد 
مسيحي گروه  يك  طريق  از  پايتخت،    ديگر  همزمان  شد  در  در  تقويت  و 

هاي بشارتي، آموزش ديد. ديگر اعضاي اين گروه كوچك،  ي مهارتزمينه
را  استعداد علي  حال    ديدندهاي  در  اطالعات  به  احترام  او    گسترش و 

ها علي را به عنوان  آنتا  باعث شد    اين اتفاقاتگذاشتند. سرانجام تمامي  مي
گروه،  ديگر اين  خود بشناسند. افراد جديدي از طريق مسيحيان    روحاني   رهبر

شدند. هنگامي كه  ميهدايت    او اي به سمت  هاي ماهوارهها و شبكهسايت
پايتخت    خادمي  آناز  كرد، گروه  مالقات  را  رسمي    ها  طور  به  را  علي 
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عنوان رهبر  دست به  و  كرده  روز    . معرفي كردروحاني گروه  گذاري  آن  از 
كارهاي  و    خداوند، اشتياق علي براي خدمت   ايمان علي بيشتر تقويت شد. 

ها،  به انجيل را بركت داد و تعداد اعضاي آننسبت كوشانه و عشقش سخت
 كم كم  نيز   مشكالت  ايش اعضاء يافت. اما همزمان با افزميروز افزايش  روزبه

علي متوجه شد كه توانايي اين را دارد كه  نمودند.  شروع به آشكار شدن مي
و او از انجام    تشريح كند براي ديگران    تأثيرگذاري كالم را به صورت واضح و  

مجذوب كالم بودند و سپس از علي تشكر    اين كار براي افرادي كه واقعاً
  برد.  كردند، لذت ميمي

كردند،  هنگامي كه مردم او را به عنوان يك رهبر روحاني تحسين مي
طور كه  است. همان   كسب كردهعلي متوجه شد كه افتخار و احترام جديدي  

تر  هايش به تدريج طوالنيكرد، موعظهعلي در نقش يك معلم معتبر رشد مي
فرهنگي  شُمي انتظارات  و  خودد  بر  پيرامون  مبني  معلمان    را  اينكه، 
كرد. هر  كنند، برآورده ميمي  تثبيتهاي طوالني  شان را با سخنرانييگاه جا

  كه   كرداو احساس ميو    وال بردن او را داشتئس  موقع كه فردي قصد زير 
  ها درس گرفت تا به آنها را ناديده مي آن   ،ن و مقامش توهين شدهأبه ش

  داده باشد.  عبرتي 

كه   پايتخت  ساكن  مسيحيان  مدتي  از  روزبعد  اين    پيشرفت  افزون 
تا   ند اي را براي كمك به اين كليسا فراهم كردكليساي نوپا را ديدند، بودجه

و   مهياشان  جلساتتشكيل  مكاني مناسب جهت   براي علي ماشيني    كنند 
بخرند تا با آن امكان سفرهاي بشارتي به روستاهاي اطراف را داشته باشد.  

داراني كه در  توانست به ايمان ي مي اين بودجه حاال به اين معنا بود كه عل 
اقتصادي مالي    مشكالت  كمك  مردم  برساندبودند،  اين  عوض  هم  .  در 

او  محبت وفاداري  هاي  ميبا  ادا  را  خود  او    كردنددين    تحقق در  را  و 
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ها تبديل به يك گروه اصلي در كليسا شدند.  كردند. آن مي  ياريهايش  پروژه
نام عبداهللا افتاد. اين    ه پسري ب  براي   ياما چيزي نگذشته بود كه اتفاق بد

نياز داشت    بيمارش مادر    يهاي درمان مين هزينه أپول براي ت  يپسر به مقدار
ها را متقبل شود. اما  و علي بسيار خوشحال شد كه به اسم كليسا اين هزينه

  را توسط علي زير  ي گروه جمع، انتخاب رهبر پرستش  روزي در يك  عبداهللا
احترامي به مقام و جايگاه علي، سرانجام باعث شد كه  اين بيوال برد و  ئس

  اخراج شود.   كليسا از عدم اطاعت اين جوان به دليل 

رهبري پرستش    به فردي كه علي او را    ؛د محروشن شد كه م   به زودي 
استعداد، كه هنگام پرستش به خوبي    است با  دانموسيقي منصوب كرده بود،  

ساخت. مردم شروع به تعريف از او كردند  جاري ميروح ستايش را در كليسا  
روزبه  او  م و  شد.  مشهورتر  بايدكم  ؛ دمحروز  كه علي  كرد  احساس    به   كم 

كرد.  نظرات او گوش دهد، ولي علي با ظهور اين رهبر جديد احساس خطر مي
  ؛ دم حد. مش   هابين آن گرفت و منجر به درگيري    سرانجام اختالف آنان باال 

  كليسااحترامي شده، همراه تعدادي از دوستانش،  د به او بيكر كه احساس مي
ترك كرد بود و دو  حاال    و   را  كليسا در شهر وجود  كليسا دو قسمت شده 

اما به دليل    ،ها رشد قابل توجهي داشتند كليساآن  دوي    داشت. با اينكه هر 
  ها آغاز شد. بين آن  ي مخرب شان، بدگماني و رقابتاختالف رهبران

  يبه بودجه  يخارج   هاي كمك.  ها نابود شد ورد اتمامي دست  ،آنبعد از  
اش  نتيجهكه    دعوت شدآمريكا  به  شد و علي براي سخنراني    سرازيركليسا  
و    آوردبه دست ميبيشتري    منابع. او  براي او بودمنابع مالي بيشتري  كسب  

اما از طرفي ديگر احساس حسادت    ، توانست به افراد بيشتري كمك كندمي
كه    اعضاي قديمييكي از    ؛شد. حسيناعضاي قديمي گروه بيشتر مي  بين

وال  ئبود، شروع به مطرح كردن اين س  نموده سيس كليسا كمك  أبه علي در ت
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در    شناسند و سخن او در همه جا اعتبار دارد همه علي را ميكرد، كه چرا  
حسادت،    خاطر. به  شناسد و سِمت و عنواني ندارد كس او را نميهيچ كه    حالي 

حسين به اين نتيجه رسيد كه علي تمامي اين منابع را از كار كردن براي  
گونه شواهدي براي  آورد. با اينكه حسين هيچ بدست مي  كليساهاي خارجي

كم اين شايعه را در بين اعضاي طردشده منتشر  كمهايش نداشت،  ييد گفتهأت
ا به راه افتاد. علي  طولي نكشيد كه طوفاني از غيبت و بدگويي در كليس  كرد. 

  كليسا ش را از  ااين قضايا شده بود، عصباني شد و دوست قديمي  ي كه متوجه
كه همين امر سبب ناراحتي بسياري از اعضاء و همچنين ناظران    ، اخراج كرد

رسيدند كه رهبري علي هيچ    نتيجه  اين  كليسا شد. بعضي از مردم به  خارجي
ها به دليل عشق به فيض مسيح  . آن رد جد ندا ادر مس  انتفاوتي با نظارت امام

اساس همان فيض    كردند كه كليسا نيز بربه كليسا آمده بودند و فكر مي 
رد  ژمُپَها  آن  ايمانداران،  بين ايمان. همزمان با رشد نااميدي در  كند رفتار مي

ها هنوز به مسيح ايمان داشتند اما ديگر  و به تدريج از كليسا دور شدند. آن
  كليسا بازنگشتند. به 

هم نگه داشتن اعضاي    بود. براي كنار متعددي  علي تحت فشارهاي  
بايد سخت كار    ، شان مسئول بودكليسا و برطرف كردن نيازهايي كه او براي

ها و همچنين بخاطر از دست دادن دوست  كرد. قلب او از اين درگيري مي
ت كه مشكالتش  كس را نداشش، سخت شكسته بود. اما او حاال هيچ اقديمي

درميان بگذارد. به دليل شهرتي كه داشت مجبور به حفظ ظاهر بود،    او را با  
شد. كمي  هاي روحي علي، بدتر و بدتر ميها، كشمكشاما پشت تمامي اين 

دهد. چيزي طول  بعد متوجه شد كه يك يا دو ليوان شراب او را تسلي مي 
تبديل به يك عادت شد و او  ميان،    هاي يكي در نكشيد كه اين نوشيدني

سفانه اين ماجراي پيچيده باعث شرمساري  أ ديگر قادر به كنترل آن نبود. مت
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و در آخر محروم شدن او از فيض خدا شد. علي مجبور به ترك شهر خود  
پراكنده  رها كرد و گوسفندان نيز  بدون چوپان  را  شد و به زودي گوسفندان  

اي براي علي،  وار كننده كه به فاجعهشدند. داستاني با شروعي روشن و اميد
  كليسا و انجيل ختم شد. 

يات  ئتمام جز   شخصاً   اما   بود،   غيرواقعياگرچه داستان علي تا حدودي  
رهبران كليساهاي جديد در از  در زندگي بسياري  را،  خاورميانه    گفته شده 

مردم، خواندگي من است، اما    بينام. ديدن برپايي پادشاهي خداوند در  ديده
سفانه بارها و بارها شاهد تكرار اين الگوي  أدرطول چهل سال خدمت خود، مت

  .امانگيز بودهغم

و با حقيقت    عمل نمودهالقدس به طرز باشكوهي در زندگي افراد  روح
را دنبال كرده و او را  عيساي مسيح    كند تا خداوند، ها را آزاد ميكالم خدا آن 
كنند و    .خدمت  مسيح  به  خودشان  وقف  رهبران،  حقيقي  شوق  و  ذوق 

طلبي  سيس يك كليسا. اما جاهأبراي ت ستا  يشان، زيربناي هاي ذاتيتوانايي 
ها را به  شان دارد، آن محوري در رهبري آنان كه ريشه در فرهنگو افتخار

كنترل مستبد،  گاهاًرهبراني  حتي  و  ميسوءاستفاده   گر  تبديل  در  گر  كند. 
  گرددمي  خالي از روح  ،القدس خاموش و كليسا براي اعضاء آتش روح  ،نتيجه

شود.  خدمت در آن براي رهبران دشوار مي  يكنواخت شده وزندگي روحاني  و  
موفقيت يك گروه است ولي باري ديگر  ترين عوامل  رهبري يكي از مهم

شكست  باعث  اين  تحققها  ميوعده  عدم  انجيل  براي  گرد هاي  من  د. 
م و به دنبال راه حلي براي  اههاي متمادي، اين مشكل را بررسي كردسال

كه يك    يياز آنجا   ام وفردي كه در غرب بزرگ شدهآن گشتم. به عنوان  
انقالب  دهه   ي دانشجوي  انقالبي  در  مي    ٦٠ي  كامالً شوممحسوب  به    ، 
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كشوربدگماني   قدرتها  ديگر  به  خارجيها نسبت  من    ي  داشتم.  آگاهي 
آسيايي تحميل    يا خواستم چارچوب فرهنگي خود را به رهبران آفريقايي  نمي 

ها انتظار داشته باشم  توانم از آنكرده باشم و خيلي زود متوجه شدم كه نمي 
اين خواسته  ي  ي مشاورهتا شيوه با  زيرا  بگيرند،  بكار  را  دموكراسي غربي 

ها را به شكست محكوم خواهم كرد. با تحميل اين روش، كه در  آن   قطعاً
درون اين رهبران نهادينه نشده بود، آنان مجبور به انجام رفتارهاي ظاهري  

اعضامي كه  كه    ي شدند  گذشت  نخواهد  چيزي  و  كرده  سردرگم  را  آنان 
احترام ديدگاه  رهبران  داد. من يك  از دست خواهند  اعضاء  نزد  را    باز شان 

ست كه ااين باورم كه كالم خداوند حقيقتي    مقدس دارم و بربه كتابنسبت  
مقدسي از  . در حقيقت من به دنبال دركي كتابكاربرد داردها  تمامي ملت  در 

و   شده  اشتباه  عقايد  رفتن  بين  از  باعث  كه  بودم  رهبري  صحيح  تعريف 
  با نقاط ضعف رهبري، چه در غرب و چه در شرق مقابله كند.   اً مستقيم

الب فرهنگي  قچند سال پيش، متوجه شدم كه عيسي و پولس در يك  
نه تنها    دورهدر آن  قيصر    كردند.ي امروزي زندگي ميخاورميانه  مشابه در 
پرستيده    انتظار داشت تابلكه    كردند پيروي  آن بود كه مردم او را  خواستار  

تر تهديدي براي قدرت پدر بود،  اگر پسر بزرگ  ،از طرفي در آن زمانو    شود
نافرماني مي او  از  داشت. در حقيقت مييا  را  او  پدر حق كشتن  توان  كرد، 

جامعه يوناني گفت  به شدت مستبدور-ي  اول  قرن  گفته  انهمي  به  اي  بود. 
زندگي   اصلي  هدف  تنها  افتخار،  ميديگر،  به  محسوب  كه  معنا  شد  آن 

م يا يونان باستان سفر كرده و آثار بجاي مانده  وبخشيد. اگر تابحال به رمي
كتيبه باشيد،  ديده  را  دوران  آن  بيهااز  سنگي  افراد  ي  براي  كه  شماري 

ايد. آن  شان ساخته شده است را ديدهمشخص به جهت يادبود دستاوردهاي
روي سنگ را  كردهدستاوردها  افتخاراتها حك  و  بزرگي  تا  براي  اند  شان 
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دقيقاً   متماديساليان   فرهنگ،  اين  بماند.  كه    باقي  است  فرهنگي  همان 
شاگردان مسيح در آن خدمت كرده و كليساهاي نوپا و رهبران جديد در آن  

شدند جامعه  چگونه.  متولد  در  تاي  شاگردان  به  موفق  سيس  أافتخارمحور، 
  هبرِ ر"ي اصلي  ند كه ايدهاهاري شدذگاي مسيحي، با رهبران خدمتجامعه
  در آن فرهنگ معنايي متناقض داشت؟    "گونهخادم

سپس    دهد كه چگونه در ابتدا مسيح وجديد به خوبي نشان ميعهد
ارزش رهبرشاگردانش،  تا  برانداختند  را  جامعه  بر  حاكم  فرهنگي  اني  هاي 

شان  پرورش دهند كه به دنيا و افتخارات آن پشت كرده و در عوض زندگي
پاد  جوامع  پرورش  فداي  باعث    ١ي فرهنگ  را  كه  دنيا "كنند،    "دگرگوني 

براي  ٦:١٧(اعمال    .شوند مي الگويي  صليب،  رسوايي  پذيرفتن  با  مسيح   (
تغيير داد و باعث شد  عميقاً بيني آنان را ، كه جهانجا گذاشت برشاگردانش 
ب  "دنيا   يتفاله"احترامي همانند  هرگونه بي را  بخرند ه  خطاب شدن    . جان 

گير شاگردان، شروع جنبشي بود كه در  ورد چشمآدست)  ١٣:٤(اول قرنتيان  
  م شد.  وزمان خود، موفق به متحول ساختن امپراطوري ر

تاريخ   كُ  ٣١٢سال    اكتبر  ٢٧در  به    ؛نستانتينميالدي،  را  خود  ارتش 
يت كرد. روز بعد، او با رقيب  ا م هدوهاي ربه طرف دروازه   تيبر؛باالي رود  

بي امپراطوري بود،  ي غركه مانعي بين او و كنترل نيمه  ؛ خود، ماكسنتيوس
كرد  براي دريافت كمك الهي دعا مي  ؛نستانتينكه كُ  وارد جنگ شد. در حالي 

به باال نگاه كرده و يك صليب درخشان به همراه يك نوشته در آسمان ديد؛  
يك    ؛نستانتينهمان شب، كُ  "!ي اين عالمت پيروز خواهي شديلهسبه و"

 
1- countercultural communities 
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مت برايش توضيح داد و به او  ي آن عالرويا ديد. در آن رويا عيسي درباره
برابر دشمن استفاده كند.    عنوان پرچمش دره آموخت كه چگونه از صليب ب

برابر لشكر    دشمن دو  يانفاتح جنگي شد كه لشكر   ؛نستانتينفرداي آن روز كُ
حدود    د. م شوبودند و به اين وسيله، او پيروزمندانه به همراه لشكرش وارد ر  او

و    را صادر كردفرمان آزادي پرستش مسيحيان    ؛نستانتينسال بعد، كُ  يك
كليساهاي  همين  تمام  مجدد  بازگشايي  دستور  زمان    بسته طور  در  شده 

كرد. او تصميم گرفت    امضاءرا نيز    ؛انوسي توحشتناك ديوكل  ي هاشكنجه
شخصاً كشيش    كه  از  سبب  همين  به  و  كند  مطالعه  مسيحيت  مورد  در 
دادگاه   ؛الكتانتيوس در  تا  كرد  دربارهور  ي هادعوت  و  كرده  شركت  ي  م 

خطاب به مسيحيان    ؛نستانتينتعليم دهد. بعد از مدتي، كُ  هاآنمسيحيت به  
د بزرگ مسيحيان  نوشت كه تمامي دستاوردهاي خود را تنها مديون خداون

اصول    برگرفته از  كه كامالً وضع نمود  است. در نتيجه، مدتي بعد قوانيني را  
  بودند.   انجيلاخالقي 

  ، سال پس از روياي آن صليب  ٢٥ميالدي،    ٣٣٧پس از عيد پاك سال  
سخت بيمار شد. وقتي فهميد كه مرگش بسيار نزديك است به    ؛نستانتينكُ

مسيحي شد كه نوكيشان مسيحي    داتاصول اعتقاسرعت طالب يادگيري  
تعميد مطالعه كنند و سرانجام در پنطيكاست  سل را قبل از غُ  بايست آنمي

كُ سال  تجربه  آب  تعميد   ،نستانتينهمان  او  براي  تعميد  اين  اي  گرفت. 
زده شد.  شگفت  "قدرت روحاني جاودانه"العاده بود كه طي آن از ديدن  فوق

  رد. مُ ؛نستانتينكمي بعد از اين تجربه كُ

متوجه    ؛ نستانتينبه نظر شما چرا مدت زمان زيادي طول كشيد تا كُ
شايد جواب در عبارتي نهفته باشد كه او در   ؟ تعميد بگيردسل شود كه بايد غُ

را  توبه    بايد تعميد  سل غُهنگام   آن،    اي جملهكرد.  ميادا  كرده و آن  در  كه 
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از اين پس ديگر رنگ نخواهد پوشيد. زيرا زماني كه  ارغواني    اعالم كرد، 
مسيحي را خوانده بود، دريافت كه يكي از قوانين آن ترك    اصول اعتقادات 

هاي مادي و زميني است. در آن زمان نماد بزرگ اقتدار  تمام شكوه و عظمت 
ي اشراف پوشيده  و طبقهبود كه تنها توسط امپراطوران    ي زميني، رداي بنفش 

خود دست بكشد  ارغواني   نتوانست زودتر از اين از رداي   ؛ نستانتينشد. كُمي
دانست اين كار به قيمت از دست دادن تمامي  و به كليسا وفادار بماند زيرا مي 

ها  ها و ارتشدر دادگاهاو  زندگي  و  بيني  افتخاراتش تمام خواهد شد. جهان
لق براي او تنها در دنبال كردن مقام، افتخار،  شكل گرفته بود پس خوبي مط

سرمايه  لباسثروت،  عظيم،  سِهاي  مجلل،  و  متهاي  رسمي    مناصبها 
سنگين شرم و خجالت درآوردن    توانست بار شد. در حقيقت او نميخالصه مي

 را بدوش بكشد.  ارغواني  رداي

غرب  ي ساحل  هايي كه از كنارهاز صدفارغواني    در آن زمان رنگ
جمع ميمديترانه  ميآوري  درست  اين  شدند،  از  زيادي  بسيار  تعداد  شد. 

و   بيايد  بدست  رنگ  اين  از  كافي  مقدار  تا  بودند  نياز  ريزدريايي  موجودات 
نمادي  ارغواني    شده بود. در نتيجه رنگارغواني    همين سبب گران بودن رنگ 

فوذ سياسي  از قدرت سياسي و رنگي براي خودنمايي و به نمايش گذاشتن ن
  "جنون"عالقه به اين رنگ را    ؛پليني بزرگ   ، مي قرن اولوي ربود. نويسنده

ثير اين مسئله  أمي در طول تاريخ، نگران ت وهاي رنامد. بسياري از امپراطورمي
روي اصول اخالقي عموم بودند، پس قوانيني براي محدود كردن استفاده  بر  

رنگ  نرونارغواني    از  زمان  از  شد.  امتياز  ارغواني    رنگ   ؛ تصويب  يك 
امپراطور براي  ميسمح   ان انحصاري  دولت  وب  تا  قوانيني وضع شد  و  شد 

  ر بارغواني    ر قّوي او رداهاي مُتنها مسئوالن برگزيده  كهاطمينان پيدا كند  
  كنند.  تن مي



 ٢٠/رداي ارغواني را به كناري بگذار 

كُيك   حدوداً از  قبل  سال  هيپوليتوس   رهبر   ؛نستانتينصد  كليسا 
بپوشد بايد   ي ارتش يا حاكم يك شهر رداي بنفشي اگر فرمانده"  نويسد:مي

كرد  طرد  يا  توقيف  را  اولمسيحيان    ".او  داشتندقرون  انتظار  نوكيشان    ، 
  نپوشند و در ارغواني    ، رداي بودند  خدمت  مسيحي كه در نظام نيز مشغول به
قانون مي اين  از  اخراج شوند.  صورت تخطي  از كليسا  در  بايست  همزمان 

يكي از منتقدان كليسا اين گفته    ؛وسيوس فيليكسماركوس مين   همين عصر 
  "!كنندتوهين ميارغواني  ها به افتخارات و رداهايآن"را به سخره گرفت: 

- ي طبقهاساس پيشينه  م بروگذاري امپراطوري راز آنجايي كه سيستم ارزش
پايه  افراد  اجتماعي  الگوي  ي  بود،  ايمانگذاري شده  ي  ، طبقهدارانزندگي 

ناراحت و خاطرشان را مخدوش كرده بود. كليسا شروع به    اشراف را عميقاً
غُ  مربوط به  گسترش دروس ، كه باعث  نمود تعميد  سل قوانين مسيحيت و 

ي  . تجربهگشتدين بودند،  تغيير ديدگاه نوكيشان مسيحي، كه قبل از آن بي 
پرستش و جشن  پُمكرر  نا  آخر خداوند بر از محبت، كه بر اساس شام هاي 

شده بود، باعث به وجود آمدن جوامع شاگرداني متعهد شد، كه زندگي مسيح  
  كردند.  اساس كالم، زندگي مي  و شاگردان را الگوي خود قرار داده و بر 

بود كه    ؛نستانتينيهاي كُسفانه، اين ضروريات، فراتر از توانايي أاما مت
اراده كرده و دست از  ي كافي قوي نبود تا عشق به مسيحيت در او به اندازه

وجهه و  قدرت  كُنمادهاي  دوران  از  بردارد. پس  خود  رهبران    ؛نستانتيني 
لباس و  كليسا،  پوشيده  دولتي  مسئوالن  همانند  مجلل  و  فاخر  هاي 

شد.    حكومتيهاي  ساختمان   يمشابه  ،هاي كليساهاي تازه بنا شدهمعماري 
و   مي  حكومتكليسا  حمايت  را  حقيقت  كردند.يكديگر  وارد  در  نوكيشان   ،

مي به  كليسا  دستيابي  اميد  به  بلكه  مسيح،  راه  از  پيروي  براي  نه  شدند، 
به همين دليل بود كه كليساها شكوه    !ها و پيشرفت در امپراطوريموقعيت



 ٢١/رداي ارغواني را به كناري بگذار 

هايي براي  ي خود را از دست دادند و تبديل به مكان روحاني و خلوص اوليه
شدي پيشرفت كليسا  در  رهبري  شدند.  سياسي  الگوي  أتتحت  داًهاي  ثير 

كه    افرادي  نيز   م قرار گرفت. امروزهوطلب و افتخارمحور امپراطوري رقدرت 
رداي  "شوند تا  قرار است در آينده رهبري كليسا را به عهده بگيرند دعوت مي 

 را رها كنند.  " شبنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢/رداي ارغواني را به كناري بگذار 

                                                                                    فصل دوم 
گرايانه حمايت رهبري   

 

در    تأسيس  در ميالدي، من و همسرم    ١٩٨٠اواخر سال   يك كليسا 
ند بود. بعد از  مان بسيار كُسفانه پيشرفتأ. متمشاركت داشتيمآنكاراي تركيه  

شهر، گروه ما  پروتستان در اين  كليساهاي  سال از شروع فعاليت    ٢٠حدود  
ايمان جديدشان دست و پنجه نرم    نوايماناني .  داشتعضو    ٢٠  فقط با  كه 
  كردند. مي

فوق گزارشات  آن،  از  كشور  العاده پس  يعني  مرزها،  طرف  آن  از  اي 
بدستبُ روح  لغارستان  رسيد.  باورما  طرز  به  گروه    بين،  اينكردني  القدس 

جاري شده بود.  در بلغارستان بودند،  رك زبان  يك گروه تُ كه  ،  ها لتيمقومي  
گشته  ردگان نيز به زندگي بازتعداد قابل توجهي از مردم شفا يافته و حتي مُ

شد و رهبران    ربودند. پرستندگاني مشتاق به طرف كليساهاي جديد سرازي
دار جديد به  ده هزار ايمان   ميالدي، حدوداً  ١٩٩٥زدند كه در سال  تخمين مي

نشان  ي  يسال، سرشماري كليسا  ١٢  گذشت حدوداً   با است.  شده    افزودهكليسا  
  ؟ كجا بود. مشكل  در اين كليساها وجود داشتند شش هزار عضو    تقريباً   داد كه 

دستاوردهاي    بر  يك كليسا معموالً ارزيابي تأسيس  ي  درباره  كارشناسان
كنند و به دنبال شناسايي عواملي هستند كه سبب  آميز تمركز ميموفقيت

اوقات بررسي شكستشودميكليسا    يكرشد غيرعادي   با  . ولي گاهي  ها 
به مثال از  نگاه كردن  نيز مي  نابوديهايي  اندازه  كليساها،  به همان  توانند 

جامعه دو  شوند.  واقع  نام  مسيحي   شناسمفيد  ريچاردبه  اولين    ؛هاي  و 
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  خدمت لغارستان  ميالدي در بُ  ١٩٩٠تنش سال    ر روزهاي پُهمان  در    ؛ يبرتاه
گشته بودند  شان به آنجا بازتحقيق دكتراي  ينامه پايانكردند و حال براي  مي
ها براي پيدا كردن  كنند. آنشان را ترك ميچرا مردم، كليساهاي   ببينند كهتا  

واالتي  ئ شان سكليسا از شبانان  ي ي ريزش اعضادليل، به جاي اينكه درباره
ي بروند كه ديگر در جلسات  بپرسند، ترجيح دادند تا مستقيم به سراغ افراد

  سه الگوي مشخص از اين تحقيق بدست آمد:  كنند.كليسايي شركت نمي

آنهمه )١ كليسا  ي  به  گرچه  كه  داشتند  اظهار  نفر،  يك  بجز  ها، 
در نمي  دارند.  ايمان  مسيح  به  هم  هنوز  ولي  آن  روند  كليسا  واقع  از  ها  
آن يك نفر استثناء نيز به دليل    شان!از مسيح و ايمانبودند نه  گردانده  روي

 . ازدواج با يك روحاني مسلمان، از ايمان خود برگشته بود 

شدگي داشتند و احساس  چون حس طردكردند  بسياري شكايت مي )٢
لب  ، زيرا زندگي در يك قا كردند كه ديگر در كليسا پذيرفته شده نيستندمي

ها  بودند كه ديگران آنو هميشه نگران    گشته بود دشوار  شان  برايمسيحي  
 كنند. را قضاوت مي

نسبت   شباناني  منزجركنندهبيش از نيمي از شكايات به رفتارهاي   )٣
  مداران ان و سياستالگوهاي قدرت رهبراز    شبانان.  شد به اعضا مربوط مي

در الهام مي جامعه   را  همان  و  بُ  گرفتند  ميلغارستان  كليساهاي  .  كردند اجرا 
 عبارت بود از: بعضي از اين مشكالت 

 جايي    تا  شده بودند گر  شبانان بسيار كنترل گونه:  رهبري ديكتاتور
ي شبانان  احتياج به اجازه،  دارانايمان  با ديگر   مشاركت  براي كه اعضاء  

 داشتند. 
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   و كردن  مراقبت  در  شبانان    : اعضاء  بينصميميت  ايجاد  ناتواني 
مشكالت احتياج  اغلب دور از دسترس اعضاء بوده و هنگامي كه آنان در  

 حضور نداشتند. ها آنداشتند، شبانان   به كمك

 توسط شبانان  خودسرانه و يك جانبه اتخاذ تصميمات 

،  در فصل اول بيان شد هايي كه از انحطاط كليساها  مثال   ي دو  در هر 
و  ت سازمان  اهده كنيم: ضعف در تشكيالتوانيم دو عامل اصلي را مش مي

ضعف رهبري. بين اين دو عامل، مشكل اساسي، ضعف رهبري است زيرا  
دانيد، فرهنگ و خصوصيات يك گروه بر اساس الگوها و  طور كه مي همان 

شود كه شبانان  رد. چه عاملي باعث مييگآن شكل مي  ران هاي رهبآموزش 
خود شكست خورده و به اين اندازه    يگله از    شباني و مراقبتدر    وقف شده

باشند س  ؟ناموفق  اين  جواب  واقع  تعريف  ئ در  از  شبانان  اين  درك  در  وال 
كه در جوامع    پيرو  /اساس الگوي حامي  تعريفي كه بر  است،  رهبري نهفته

    است. محور رايج است، شكل گرفتهقدرت 

در فرهنگ شما چه نقشي دارد؟ بعضي از دوستان ايراني    " پدر"ي  واژه
شود، بايد  مياند، زماني كه پدرشان وارد اتاق  ب من برايم تعريف كردهو عرَ 

و   نمانند بايستند  باقي  كشيدن سيگار در حضور    و قطعاً   بر صندلي نشسته 
يكي  در چنين جوامعي  . احترام به پدر  شودكاري ناپسند محسوب مي ها  آن 

قوانين   است   بنيادين از  انتخاب  زندگي  حتي  فرهنگ  اين  در  ي  رشته   و 
توسط پدر انتخاب و  تحصيلي و فردي كه قرار است با او ازدواج كنيد نيز  

و اگر فرزند خانه در انتخاب زوج خود از پدر تبعيت كند، يك    گردد تأئيد مي 
  كشد. روز انتظار او را ميي پر از اسباب و وسايل بهخانه
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زماني  بنابراين  كنم،  حدود بيست سال است كه در آسيا زندگي مي  چون 
كنند، تعجب  ميشنوم فرزندان، والدين خود را به اسم كوچك خطاب يكه م
نوجواني ميمي به سن  در غرب  كودكان  كه  زماني  خانوادهكنم.  ها  رسند، 

ي دانشگاه و يا شريك  ديگر كنترلي بر زندگي آنان ندارند. ممكن است درباره
ها  انجام كاري را به آن  كنند، اما قطعاًبشان  هايي به فرزندان زندگي نصيحت

نمي كه  ديكته  زماني  ازدواج ميكنند.  به  تصميم  اندازهجوانان  به  ي  گيرند 
شان را متقبل شوند. اگرچه،  توانند مخارج مراسم عروسيكافي كار كرده و مي

ي جديد دريغ نخواهند كرد،  ي يك خانهها در تهيهوالدين نيز از كمك به آن
  دانند. خانگي مسئول نمي اما خود را براي فراهم كردن آخرين مدل از لوازم 

هاي  ت يكي از عناصر اساسي در ساختار يك جامعه است. از زمان قدر
گر رفتار پدران  اند. ما نظارهمان براي ما تعريفي از قدرت بودهبسيار دور، پدران

. ما همچنين به شدت  بوديممان  انخواهر و برادر  مان و گاهاً خود با مادران
برادرأتتحت يا  خواهر  قرار انثير رفتار  خودمان  با  بر مي  مان  خالف    گيريم. 
گيرد چه كاري را انجام  ي فردگراي غربي، جايي كه فرد تصميم ميجامعه

  ي قدرت خود كند و چه كساني را از خود دوردهد و چه كساني را وارد دايره
فرد هويت خود را بيشتر از طريق خانواده و واحدهاي    سازد، در آفريقا و آسيا

مياجتماعي   حاليكند كسب  در  مهم  كه    .  بسيار  بودن  خانواده  عضو يك 
بر  از قدرت حاكم  و اطاعت  احترام  امري ضروري  است،  به  ا  خانواده  ست. 
خود به شدت احساس مسئوليت    يهمين منوال، خانواده در نگهداري از اعضا 

شود.  زده ميكرده و در صورت شكست در انجام اين وظيفه به شدت خجالت 
جا و  بوده  اولويت  در  خانواده  حياتي  افتخار  اهميت  از  جامعه  در  آن  يگاه 

الگوي   جنوب،  و  رهبري شرق  بر  حاكم  الگوي  نتيجه،  در  است.  برخوردار 
  ست.  ا پيرو / حامي
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از    "حامي "  يواژه زبان    " پدر"به معناي    Pater  عبارتبرگرفته  در 
حاميان  است.  طُ   ،التين  به  كه  مقتدري هستند  مانند  اشخاص  مختلف  رق 
هاي  ثيرگذار و با نفوذ يا دادن نصيحت أبه افراد ت   پيروانحمايت مالي، معرفي  

براي جبران اين حمايت،    پيروانكنند.  ها، آنان را حمايت ميمعنوي به آن
مي  نشان  تشكر  و  اطاعت  وفاداري،  از طريق  را  خود  اين  احترام  در  دهند. 

آورند  واستار آن هستند را به دست مي ي متقابل، حاميان، احترامي كه خ رابطه
خاطر هستند كه در اين جهان ناامن، كسي  نيز آسوده  پيروانو از طرف ديگر،  

اي از اين حاميان هستند.  ي اوليهست. پدران در خانواده، نمونها  ها مراقب آن 
ي اشخاص صاحب قدرت خواستار چنين روشي هستند،  از آنجايي كه همه

حاميرابطه و    مشهود جوامع  اكثر  ر  د  پيرو / ي  كارفرمايان  معلمان،  است. 
كه  رود  ها انتظار ميهستند و از آن  ي احترام  چنين رهبران سياسي، خواستار  

  مراقب زيردستان خود بوده و از آنان حمايت كنند.  

خود، اشتباه نيست   به خودي   پيروي/كنم كه الگوي حامكيد ميأمن ت 
رابطهو حتي مي و رضايتاي سالم،  تواند  متمتقابل  باشد.  با أبخش    سفانه، 

اين روابط   كهها، جاي تعجب ندارد ي ما انسانتوجه به طبيعت سقوط كرده
س آن  از  و  شده  كشيده  فساد  زير  وءبه  در  شود.  رهبري    فتآ  ١٢استفاده 

  : بررسي خواهيم كردگرايانه را حامي 

 

اند،  اند كه چون به پيروان خود كمك كردهرهبران حامي، بر اين عقيده 
جزئيات    يدر تمامكه  ها انتظار دارند  و از آن  اندها را خريدهوفاداري آنبنابراين  

ناراضيزندگي اعضاي  كنند.  پيروي  خود  رهبران  از  كليساي    ايشان  كه 
شان  شبانانچرا  كه  بودند ، از اين مسئله شاكي بودندلغارستان را ترك كرده بُ
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كساني  كنند كه با چه كساني ايجاد ارتباط بكنند و از چه  ها ديكته ميبه آن 
زياد  احتمال  به  بجويند.  آموزش   يبسيار  دوري  شبانان  اين  پولس  از  هاي 

 جا در آن اند، اما  قرنتيان را در نظر داشتهاول ٥ي قوانين كليسا در باب  درباره
جدي گناهان  از  و    نامشروع جنسي  روابط   همانند  اي پولس  مرد  يك  بين 

در ميان كساني است كه  آلود  ش و يا عادت به الگوهاي زندگي گناهانامادري
مي بودن  مسيحي  به  ميكنندتظاهر  سخن  قطعاً   گويد. ،  پولس    منظور 

قرنتيان    نيست.  "روزمره  اشتباهات " اگر شبانان  ١٠:٥(اول  به خاطر    فقط) 
ي معاشرت با جامعه را به  ، اجازهشانمخدوش نشدن كنترلحفظ قدرت و  

ندهند، قدرت خدادادي   در ميان كه قصدش حفظ قداست    اياعضاي خود 
استفاده  ؤاز آن س  واقعدر  با اين كارشان  و    برند ميمقدسين است را از بين  

 نمايند. مي

 

كنند، حاميان  كوچكي مشورت نمي  موضوع   ي هردرباره  پيروان زماني كه  
كنند.  مي  تفسير  پيروان احترامي  بي  يناراحت شده و اين حركت را به منزله

به   قبلي  اطالع  بدون  اينكه  بخاطر  كليسا،  اعضاي  از  بعضي  مثال،  براي 
رفته حامي مسافرت  سوي  از  بياناند  مورد  با  شان  و  گرفته  قرار  توجهي 

  اند.  رو شدههبرخوردي سرد روب

 

  ،شوندرهبران حامي در به اشتراك گذاشتن اقتدارشان دچار مشكل مي 
گيرد. حتي زماني كه مسئوليتي را به  الشعاع قرار ميشان تحتزيرا احترام
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بدون هيچ مشورتي وارد آن موضوع شده و  كنند،  فردي ديگر محول مي
  گيرند.  كنترل موقعيت را بدست مي

را به دست بگيرم.    اي يك برنامه  مديريتيكبار، از من خواسته شد كه  
يك روز طبق زمان معمول به محل جلسه رسيدم و ديدم كه رهبر كليسا  
  زودتر از من رسيده و بدون اطالع و توضيح قبلي جلسه را بدست گرفته و 

كرد تا زماني كه شبان  با اعضاي گروه در حال صحبت است. او تصور مي
كنترل اوست و نيازي نيست براي انجام  ست، همه چيز تحتا  اين كليسا 

واقعاً من  كند.  هماهنگ  من  با  پيش  از  شد  كاري،  احساس    معصباني  و 
گونه رفتارها، سبب سركوب پيشرفت  . اينشديدي به من دست داد حقارت  

  برد. وال ميئها را زير سنفس آن و اعتماد به  هديد شدرهبران ج 

 

نقد  ها را  وال برده و يا خدمت آن ئها را زير سهر فردي كه تصميم آن
شود. زماني  ها محسوب مي ، در واقع تهديدي براي جايگاه رهبري آنكند

غيرت پيشنهاداتي براي انجام بهتر برخي از كارها    و با   كه جواني بااستعداد 
آن مي رهبران  عنوان  دهد،  به  را  مينها  كه  قدي  كارهايي  برابر  در  دانند 

دادند. رهبران اينطور پيشنهادات را براي جايگاه خود  انجام مي  خودشان قبالً 
پذيرش  به جاي بحث در مورد آن مسئله و    خطرناك دانسته، پس در نتيجه 

احترامي شده و ناخوشنودي خود را ابراز  ها بيكنند به آن آن ايده، حس مي
عزل  آن  اوقات  گاهي .  كنندمي خدمت  از  را  جوان  او    كنند ميفرد  به  تا 

كنند اندازه"  : يادآوري  ميبه  فكر  كه  نداري!اي  قدرت  كه    "كني،  زماني 
را    توانند حكمت شبان و يا نمي  ، شونداعضاي كليسا متوجه مي رهبراشان 

شود. حتي زماني  شان دشوار ميوال ببرند، ديگر توجه به حقايق برايئ زير س
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ديگر  درست نيست،  وجه  به هيچ رهبر    دانند برنامه و يا تصميمكه همه مي
و يا با تصميم او مخالفت    كنند توانند به راحتي نظر خود را بيان  كدام نميهيچ 

شود.  دبانه، جايگزين يك حقيقت تلخ ميؤ كنند. در نتيجه، يك داستان م 
، اما دير يا زود  مشاهده شودممكن است براي مدتي يك هماهنگي خارجي  

  نمايان خواهد ساخت. حقايق ناخوشايند خود را 

 

ها  شان پاسخ سالم آنبينند كه شبانوارد كليسا شده و مي  اعضا معموالً 
اين رفتار متوجه ميرا نمي  از  و  يا  دهند  و  اهانت كرده  به شبان  شوند كه 

از   آن  سر  هاآن اشتباهي  است.  گذاشته  زده  كنار  توضيحي  هيچ  بدون  ها 
اشتباه خود پيمي به  تا شايد  پيوسته،  ببرند. در فرهنگ  شوند  به هم  هاي 

يت دارد، به همين دليل افراد گاهي  حارج  ياهميت فرد   ر هماهنگي گروه ب
متوجه  همديگر را  منظور  ،  اي ي مسئلهبدون بيان كلمات يا صحبت درباره

اگر برادرت به تو گناه ورزد،  «كند كه  عيسي ما را ترغيب مي. اما  شوند مي
را به او گوشزد كن. اگر سخنت را    شيخودت و او خطا  انينزدش برو و م

با شكست در انجام اين كار،    )١٥:  ١٨(متي    .»ياافته يبرادرت را باز  رفت، يپذ
ت را براي  از دست مي أ شبان موقعيت بسيار خوبي  تديب اعضا  ديب و  أ هد. 

  مقدسي بسيار دشواري است. اگرچه يك ضرورت كتابكار  تربيت در كليسا  
  ست، اما اكثر اوقات، كاري دشوار تلقي شده و به جاي حل مشكالت، معموالً ا

آورد. پذيرفته شدن به عنوان يك عضو در  وجود ميه مشكالت جديدي را ب
بسيار مهم بوده و هركس    ، ي به هم پيوستهدر يك جامعهفعال  يك گروه  

پيدا    "خارج از گروه"و    "درون گروه"در  به دنبال اين است تا هويت خود را  
كند. عمل تعليم و تربيت صحيح در كليسا، ممكن است با كنترل اجتماعي  

داران  اساس قوانين، ممكن است براي ايمان   اري براشتباه گرفته شود و رستگ 
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حال ترك عادات پيشين خود هستند، جايگزين فيض شود. در    جديد كه در
بُ كليساي  مشكل  ميمورد  مشاهده  از  لغارستان  يكي  مسئله  اين  كه  كنيم 
    شود.محسوب مي داليل اصلي ترك كليسا

 

،  كنندكسب ميهرت و افتخارشان را از كليسا  از آنجايي كه رهبران شُ
ابد.  يافزايش مي نيز  هرت آنان  ، به همان اندازه شُشودميتر  هرچه كليسا بزرگ

تر  براي شبان يك كليسا كوچكتر  در نتيجه، يك شبان با كليساي بزرگ
مي محسوب  رقيب  و  يك  ناراحتي  دليل  به  اغلب  حامي،  رهبران  شود. 

ها  ي آنيا گاهي درباره  شبانان دارند و  شان سعي در تخريب ديگرحسادت
را  كه همه   قطعاً"  گويند: و به طور مثال مي  كنندبدگويي مي ي ما خداوند 

برادرمان شكر مي  او  به كليس  دانيد چرا همهاما مي  ،كنيمبراي خدمت  اي 
                                                               به دليل...    روند؟ قطعاًمي

 

  ش هاي متعدد هرتي كه داود جوان از پيروزي در جنگشُ ، شائول پادشاه
دانست. به همين منوال، شبانان  تهديدي براي خود ميرا  بود    كسب كرده

جديد   رهبران  است  ممكن  ايدهبقديمي  روزاا  شهرت  و  نو  را  هاي  فزون 
وظايف رهبران، تربيت رهبران جديد براي    تهديدي براي خود بدانند. يكي از

ها  هرت و افتخار آنشُ  با  نسل جديد است، اما زماني كه هويت رهبران قديمي 
د. به همين دليل  گرد شان دشوار ميانجام اين وظيفه براي گره خورده باشد، 

موفق و  امتيازات  آوردن  بدست  از  جوان  بازداشته    بيشتر،هاي  يترهبران 
شان از  ها در عوض عصباني شده، به همراه تعدادي از دوستانشوند. آن مي

كه با اين   كنند.گذاري ميشوند و يك كليساي جديد را پايهكليسا خارج مي
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ايمان  تمامي  براي  را  روزبه خداوند  ايراني كه  به  داران  از سراسر جهان  روز 
مي  ايمان  شكر  آمسيح  كه  مي ورند  بپذيريم  را  حقيقت  اين  بايد  اما  كنيم، 

هم از  و  همبستگي  عدم  به  ايراني  شُكليساهاي  دارند.  گسيختگي  هرت 
ي عدم همبستگي در كليساهاي ايراني نشان  در زمينه  ؛تحقيقات اوكسنواد

قائل    دهدمي خود  رهبران  براي  زيادي  احترام  كليسا  اعضاي  اگرچه  كه 
ان حامي خود نااميد شده و يا عصباني شوند،  هستند، اما زماني كه از رهبر

اين احترام و عالقه به نفرت گراييده و باعث به وجود آمدن كليساهاي رقيب  
  شوند. مي

لئوون آرلي  درباره   ؛دكتر  ايراني  داستان  تعريف  ي كشتي يك  را  گيري 
يك روز شاگرد به اين نتيجه رسيد    .استعداد داشت  كند كه يك شاگرد بامي

پس او را به يك مسابقه    است.  را الزم بوده از استاد خود آموختهكه هرچه  
ها با تمام قوا مسابقه دادند، طوري  دوي آن   شاه دعوت كرد. هر  در حضور

  ي نرسيد اين مسابقه پاياني نخواهد داشت، تا زماني كه استاد فَكه به نظر مي 
كه هيچ  به شاگردش  را  كرد. شاگرد    شاگردروي    را   بود ياد نداده  گاه  اجرا 

  "!ن را به من ياد نداده بوديدوقت اين فَشما هيچ"اعتراض كرده و گفت:  
اي كه من تمام حركاتي را  هتو فكر كرد"  :پاسخ داد استاد با لحني معترض  

    "از من پيشي بگيري؟كه دهم اجازه ميبه تو دانم به تو ياد داده و كه مي

 

شان در كليسا  هرت و افتخارشان را از جايگاهشُ  رهبران حامي جا كه  از آن 
مي اكنندكسب  ترس  دليل  به  قدرت،  دادن  دست  هيچ ز  به  شان  گاه 

كنند. يكي از شبانان اعتراف كرد، هنگامي كه  هاي خود اعتراف نميضعف 
- گونه فكر مي . او اين كنندتظاهر به دانستن ميداند،  والي را نمي ئ جواب س

  دانم، قطعاًها بفهمند چيزي هست كه من جواب آن را نمي اگر آن"  كند:
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ل  كُعقل تظاهر به    "!ديگر به عنوان معلم به من احترام نخواهند گذاشت
ترين بخش اين موضوع اين است  مسيري بسيار خطرناك است. سخت  بودن 

كه رهبران حامي، هنگام نياز به ديگران قادر به درخواست كمك، حتي از  
  دوستان خود نخواهند بود.  

 

شان تهديد  برانگيز و تحقيقات نيز برايپرسش و پاسخ براي آنان چالش 
كنند.  سازي دوري ميوانند، از شفافتشود. پس تا جايي كه ميمحسوب مي

اي اهداء كرد. چند  يك سازمان خدماتي به كليسايي در خاورميانه، سرمايه
م  يسازمان به آن كليسا فرستاده شدم تا بدانبه نمايندگي از آن  سال بعد، من  

. از ناراحتي و لحن  شده استدر كليسا چگونه استفاده    ي ارسالي هديه آن  
واالت من  ئواالتم، متوجه شدم كه از س ئگويي به سپاسخصحبت رهبران در  

ها  داري آنها شك كرده و امانتاند كه به وفاداري آنبرداشت كرده  گونهاين 
 ام.  وال بردهئ را زير س

 

هويت كه  كليساهايي  سِرهبران  از  را  ميشان  متشان  ،  كنندكسب 
دستي شباني خود را به فرد ديگري ببخشند.  شان دشوار است تا چوب براي

بينند  ي كافي اليق اين جايگاه نميها كسي را به اندازهبه كالمي ديگر، آن 
در نتيجه با رهبران قديمي و    .ادامه دهند روي خود  دهند به تكو ترجيح مي

تري مواجه هستيم كه كمتر و كمتر توانايي نوآوري و تشخيص نقاط  قديمي
ها،  ، به نظر آن بيناين    ضعف خودشان را دارند. بيشتر اوقات تنها كسي كه در

نتيجه    ست و درا  هاصالحيت كافي براي پذيرفتن اين خدمت را دارد، پسر آن
شان جزئي  شود. از آنجايي كه پسران تبديل مي  ارث پادشاهي  مقام رهبري به
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  ب آيند، واگذاري رهبري به آنان نه تنها تهديد محسوها به حساب مياز آن 
. اگرچه  آيدحساب ميبه    هاات آن افتخاري  و ادامه ، بلكه گسترش  شودنمي

ها  دوي آن   بخشيدن كار و يا زمين به يك وارث كار درستي است، زيرا هر 
ها حق بخشش آن را  زئي از ميراث شخصي يك فرد هستند و صاحبان آنج

اي است از طرف خدا و نه ميراثي كه  دارند، اما مقام رهبري در كليسا، هديه
هرگاه و به هركس كه دلخواه ما بود واگذار كنيم. و باز هم مشكل اساسي،  

  "من"اشتباه گرفتن قدرت و پادشاهي خداوند با قدرت و پادشاهي شخصي  
  است.  

 

ي افتخار و شكوه مربوط به اين  نمادهاي جايگاه رهبري نشان دهنده
تر،  رگز كار ب  تر، دفتر ي بزرگرود كه يك رهبر خانهانتظار مي نقش است.  
تر و سفرهاي خارجي بيشتري نسبت به بقيه داشته باشد.  قيمتماشين گران

ازاي سختكسب    قطعاً در  مناسب  امتياز  مسيك  و  رهبري  ئكوشي  وليت 
  است، اما وابستگي به اين امتيازات، زماني كه تبديل به الگوي زندگي   منطقي

مي  تواند سبب سردرگُمي  است وبا كالم موعظه شده در تناقض    گردد  برانره
اين وضعيت اضافه كنيد، صحنه  نيز  گويي را  شود. اگر كمي عدم پاسخ به 

دار روحاني  ت براي سقوط آماده است كه در نهايت منجر به از بين رفتن اق
  .  گردد مي

- ؤراه را براي س  اند فردي خاص باشند، اين حس كه آنان خوانده شده
چه قدرت روحاني   كند. هر هاي روحاني، احساسي و جنسي آماده مياستفاده 

  ها آن شبانان بيشتر باشد، اعضاء نيز احساس تعهد بيشتري براي اطاعت از  
شود.  ختم مي  اشتباههاي  گاهي به صميميتاين احساس تعهد  كه    كنندمي

ها  ي جوامع و فرهنگهدر هم  ي جنسي از قدرت سؤاستفادهاز آنجايي كه  
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كشورهاي جهان سومي نيست.    ي اين خطر تنها متوجه  شود، قطعاًيافت مي
رهسته كاتوليك  كليساي  زنجيرهوي  دليل  به  سوءاستفاده مي،  از  هاي  اي 

جنسي به شدت آسيب ديد، كه با توجه به جايگاه مبهم و غيرشفاف شبانان  
ها  ثير اين فسادها و رسوايي أتوجه به ت بيني بود. با  آن، اين نتيجه قابل پيش

پروتستان  كليساهاي  شويم كه ما  بركليساهاي سراسر جهان، متوجه ميبر اَ
  نيز از اين قضيه مبرا نيستيم.  

   . 

ناپذير قرار  بسياري از اين شبانان خود را در جايگاهي سخت و اجتناب
آيند. روشي  ها به دليل فشارهاي زياد از پا درمي دادند كه در آخر بسياري از آن 

اند، به ناچار به درگيري  نظر گرفته  وظايف خود در   انجام ها براي اداره و  كه آن
روز  شود تا روزبهها در حفظ ظاهر باعث ميشود. نياز آن با ديگران ختم مي

اين شبانان . كمك كسي را قبول نكرده و فشارهاي روحي آنان افزايش يابد 
برند، اما بايد پيش مي به خدمت خود را دانند و با كار سختخود را متعهد مي

خانواده بدانند بهاي اين خدمت بسيار سنگين است كه  آن   ي.    معموالًها، 
- ي اين رهبران ميبيشترين آسيب را از عواقب الگوهاي زندگي خودساخته

پناهگاهبينند، نمي استراحت و توان  توانند  بخشي اين شبانان  مناسبي براي 
  سنگين تنها براي افرادِ   اين بها و بار   شان بردارند. باشند و يا باري از دوش

ي از شبانان كه با اشتياق و  سفانه، بسيارأقابل تحمل است. مت  ، بسيار كمي
خدمت زياد  كردهاميدهاي  شروع  را  نااميدكننده  شان  و  تلخ  پاياني  به  اند 

اميد  با  است كه    اند و در حقيقت اين قضيه براي پيروان آنان نيز دشواررسيده
به رهبرشان   را  اعتماد خود  نااميد و بي  وابسته كردهو  انگيزه  بودند و حال 

 شوند. از كليسا دور مي مذهبيهاي ي بازي نسبت به همه
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  حكومت نمودنها به كنترل و  تنها بخاطر اينكه بسياري از اين حمايت
  / ضوع بكلي اشتباه است. الگوي حاميبدل شده بدين معنا نيست كه اين مو

خودي   پيرو  ميبه  و  نبوده  اشتباه  سالم،  خود  روابطي  براي  چارچوبي  تواند 
يك كارگر مسيحي ساكن    ؛ سرشار از محبت و ثمربخش فراهم كند. كلوديا

ي بسيار شيريني از پدر خود بعنوان يكي از  ، خاطره ادر برزيل از شهر بوسني 
اي مرفه نبودند،  خانواده  ؛ ي كلوديا. اگرچه خانوادهدكنعنوان ميكليسا    رهبران

داران  را براي ايمانشان  منزلدر انبار    موجود  اما پدرش تمام ذخاير غذايي
كرد.  آمدند، اهداء مياو مي   نزدكمك  دريافت  دست و جواناني كه براي تهي

شكرگزار بوده و   خانواده از اين موضوع ناراحت بودند، اما مردان جوان عميقاً 
گشتند، تا فرصتي براي بررسي  برمياو  با پدر    ي براي گذراندن وقت بيشتر

زندگي با توجه    ؛مانند كلودياه مقدس داشته باشند. آن مردان جوان نيز  كتاب
به انجيل متعهد شده    هابودند. آن   هاي پدر كلوديا را از او ياد گرفتهارزش  به

به ستون  تبديل  و  كليسا  كلودياهاي  پدر  دليل    ؛ شدند.  به  شد،  آنان  حامي 
خالصانه سخاوتمندي  و  براي  بخشندگي  نه  داشت،  كه  و    ارتقاياي  مقام 

  تأمين مايحتاج غذايي حمايت او چيزي فراتر از    بلكه   ، جايگاهش در كليسا
بسيار  و الگوي    داد مي براي آن جوانان بود، زيرا او كالم را به آنان آموزش  

وجه براي  احترام مردان جوان به او به هيچبود.  واقعي  خوبي از يك مسيحي  
ها متعهد بودند كه  شان نبود بلكه خالصانه و فداكارانه بود و آندمنفعت خو

  ، به او كمك كنند. براي او مهم استدر پيشبرد و گسترش هدفي كه  

ي خالصانه و وفاداري صادقانه نهاده شده  بر بنياد عالقه  چنين روابطي
به صو و  بالقوهبود  سازي  شاگردامر  در    دگرگونيباعث    ستتوانمي  ايرت 

شود و  از قلبي به قلب ديگر منتقل مي  هاي نيكوخصلت ها و  ارزش.  گردد
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باشد،    تر گشادهتر و آن قلب به روي ديگري  هرچه اين ارتباط قلبي عميق
- بيشتري خواهند داشت. شاگرد از استاد خود پيروي ميبر هم تأثير  ها  قلب

اي كه شاگرد از استادش پيروي  تر باشد درجهكند، و هرچه اين پيروي كامل
اي  واژه  ها غربي  براي ممكن است    "اطاعت"  ي . كلمهيابد ارتقا مي  ، كندمي

كنم  كيد ميأ قدرتي مشكوك هستند، اما من ت   به هر ها  آن ، زيرا  باشدخطرناك  
  .»ريختايليا آب مي هاي دست  بر «مقدسي است. اليشع كتاب ايواژهكه اين 

پادشاهان   است  )١١:٣(دوم  اين  معناي  به  گويي  ار  ذگخدمتاليشع  كه    و 
  مسحبرابر    شد، اليشع از دو  ربوده؛ و زماني كه ايليا به آسمان  بود  شخصي او

پسر  امتيازي است براي    ،مضاعف  مسح الهي او برخوردار شد. به ارث بردن  
ادامهزادهنخست با  را  خود  پسرخواندگي  اليشع  و  پدر  ،  ايليا،  به  خدمت  ي 

روحاني خود، و تالش براي از بين بردن پرستش بعل در اسرائيل نشان داد.  
و    )٢:١پولس بود. (اول تيموتائوس    "خالص"يا    "واقعي"تيموتائوس فرزند  

اش كنند. ارتباط  اطاعت او از پولس تا جايي بود كه به او اجازه داد تا ختنه
ايم كه چگونه مشكالت  بوده، اما ما از ياد بردهدر غرب نيز رايج   پيرو/ حامي

ما آنقدر براي گمنامي خود ارزش قائليم كه در   .پيش رو برداريم جزئي را از 
شخصي  شدن  از بين رفتن زندگي خصوصي و تسليم    ،برابر صميميت عميق

تسليمي كه به معناي سرسپردگي است. وقتي    ،كنيمبه ديگران مقاومت مي
زماني كه  اين رفتار نامتعارفي است.  كنيم  د احساس مينگذاربه ما احترام مي
- ها خوب است رياكارانه فروتن مي شود حتي وقتي نيت آن از ما تعريف مي
 دانيم.  ها را چاپلوسي ميف آن شويم زيرا تعري 

شود، آن را به حساب تملق و چاپلوسي  زماني كه از ما رهبران تعريف مي
شويم.  زده ميگذاشته و زماني كه كسي قصد خدمت به ما را دارد، خجالت 

وقتي   نتيجه  تمامدر  مسيحي  كارمندان  به  تبديل  افراد  ما  و  معلمان  وقت، 
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شويم، روابط ما با آناني  هاي خيريه ميمديران سازمانداراي كسب و كار يا 
به  شود.  جانبه مي مان هستند اغلب دچار سؤتفاهم و نااميدي دوكه اطراف

بعي  او مندر اختيار ماست  هايي كه براي عبور مردم از مشكالت پاسخخاطر  
افتخارات  شويم اما از  شك چون حاميان ديده ميبي  داريم، در اختيار  ما  كه  

مسئوليت ميو  يدك  به  خود  با  نقش  اين  كه  هستيم.    ، كشد هايي  غافل 
د. زماني  ن آيمي   رياكاريمان غيرواقعي و  محترمانه به چشم  هاي زيبا وتمجيد 

داوطلب   كسي  مي  شودميكه  توطئه  را  آن  كند،  كمك  ما  به  پنداريم.  تا 
  استفاده از ما را دارند و در ؤها قصد س ي آدمرسد كه همه به نظر مي  گونهاين 

اين  تمام  بينتيجه  آدمي  به  را  ما  ميها  تبديل  بدبين  و  قطعاً انگيزه    كند. 
بينند،  طور رفتارها را ميبسياري از دوستان و همكاران ما نيز، زماني كه اين 

شان برآورده  و در بيشتر اوقات، انتظارات   گردند ميتفاهم شده و نااميد  ؤدچار س 
رسد، به دليل اينكه ما به درستي با قوانين  مي   طور به نظر ين شود. همنمي

بر ما تأثير  دهيم افراد نادرست  آشنا نيستيم، اجازه مي  پيرو / حامي  ات ارتباط
استفاده كنند. به عنوان افراد خارجي در يك فرهنگ  ؤو يا از ما س  گذاشته

دشوار است و همين  مان  هاي دروني و واقعي افراد برايجديد، فهميدن انگيزه
  كار و خام به نظر بياييم. شود، افرادي تازه سبب مي

هايي را به  حل اش در فرهنگ آفريقايي، راهبا توجه به تجربه  ؛ چينكندل
گونه روابط را به درستي مديريت كنيم. او كند تا اينها پيشنهاد ميما غربي 

ي  ؛ يك رابطهكندآل را توصيف ميايده  پيرو/ي حامي يك رابطهمشخصات  
تشويق حرف  يك  با  طرف  صحيح  از  مي  پيرو آميز  اين  شروع  به  كه  شود 

.  بياموزد مايل است وارد اين رابطه شده و از حامي چيزهايي    معناست كه او
اي  ثر، ارتباط را با يك ديدار و يا محول كردن وظيفهؤ يك رهبر حامي و م

با يك    پيروآميز  تشويقكند. به اين صورت حرف  شروع مي  پيروجزئي به  
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شود و به مرور زمان اعتماد در اين  وليت و حركت كوچك پاسخ داده ميئمس
تر شده و به حامي، حس  آيد. اين اعتماد و تعهد دوطرفه قويرابطه بوجود مي

تر مثمرثمر باشد و از طرفي  تواند در كارهاي بزرگكه مي   بخشد مياطمينان  
استفاده  ؤتوانند بدون ترس از مورد سده و ميبه حامي اعتماد كر   پيرواننيز، 

جدول زير را    ؛ هاي رهبر يا حامي كنند. چينكنواقع شدن خود را وقف برنامه
  دهد: ارائه مي  "حمايت سخاوتمندانه"و    "حمايت فاسد"ي  به منظور مقايسه

  

  

  پيرو هاي بزرگ از سوي درخوست  پيرو آميز از طرف كالم تشويق

ها  د و عمل به وعدههحقيقت، صداقت، شفافيت، تع
  از طرف حامي 

هاي  هاي نابجا و ايجاد ناامنياميدهاي واهي، حفاظت
  ساختگي ازطرف حامي 

  هاي ضعيف و خودمحور رابطه  روابط محكم و مقتدرانه 

  گرائي سودگرائي و مادي  صداقت و صميميت 

  كيد حامي مغرور بر عناوين و افتخاراتشأت  خود  پيرواناحترام حامي فروتن به 

  پيروانميلي حامي به سركشي و بازديد از بي  و آموزش به آنان  پيروانسركشي حامي به 

  گويي حامي مغرور عدم پاسخ  اعتراف حامي فروتن به اشتباهات خود 

  ي متعادل و يكسانبه معاملهي حامي عالقه  قيد و شرط حامي فروتن محبت بي

  پيروان  ارزش بودنكماحساس مالكيت و   پيروانكمك حامي به بلوغ و استقالل 

  

ر فيلسوف  يك  ميالدي،  اول  قرن  از  سنكاوقبل  نام  به  ي رابطه  ؛مي 
حامي ايده فضائل   پيرو/آل  رقص  طرف  ":  نامدمي  ٢را  از  بخشندگي  فيض 

هاي قدردان  زماني كه رقصنده   !پيروحامي، فيض پذيرش و قدرداني از طرف  
گردند و  رقصند، منافع وقف شده به واقف برميي خود به خوبي مي در دايره

 
2 - dance of three graces 
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ظريف  شود. حركات  ي خوشايند مشترك بدل مي اين رقص به يك زنجيره
خاصي دارد. قدرنشناسي، سبب  پا در يك رقص، نياز به مهارت و حساسيت  

شود اما زماني كه رقص به خوبي اجرا گردد به  به هم خوردن اين توازن مي
ي ميان يك حامي مهربان و يك  شود. رابطهعمل بسيار زيبايي تبديل مي

نام خداوند تبديل    لِ كننده براي جالتواند به ارتباطي متحول متعهد مي  پيروِ 
  " شود. 
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                                                                                                                        سومفصل 
 پولس در قرنتس 
  

منتظر آمدن قايقي است.    ، پولس در ساحل تروآس ايستاده و خيره به افق
لرزد.  سرد به خود مي  بادِ   پس از ميالد است و پولس از وزشِ  ٥٥پاييز سال  

عصر،    آن روز ي  دانست كه او بايد براي جلسهتيتوس كجاست؟ پولس مي
  ، از خود نشان داده بودند  بسياري براي شركت در آن داران اشتياق  كه ايمان
شد. پولس نگران اخباري از قرنتيان بود، پس تيتوس را فرستاد تا  آماده مي

ها برايش بياورد و هر  كه با قرنتيان داشت، خبري از آن  حساسيبعد از ديدار  
  يند. لحظه انتظار داشت تيتوس را در قايق بعدي بب

احساسات و    طوفاني از احساسات متضاد برپا شده بود.پولس  در قلب  
داران قرنتس  . نگران ايمان ي وجود او را در برگرفته بود هاي متناقض كشمكش

داشت. خود را با خاطرات روزهاي  ميها را دوست  آن  ش هايبود كه مانند بچه 
  ي آندر خالل همههايي كه  ها را مالقات كرده بود و پيروزي اولي كه آن

مي  تمشكال تسلي  بود،  آورده  قرنتس  بدست  به  رسيدنش  از  چيزي  داد. 
  اخراجاز كنيسه را او استفاده كرده و ؤنگذشته بود كه رهبران يهودي از او س

.  گشودند  ؛او نزد كنسولگري رم گليو  ي عليه  حقوقي   اي كردند و سپس، پرونده
هاي  و با شالق   بيافتد ه زندان  اي فكر كرده بود كه قرار است بپولس لحظه

اندازه  ؛مي شكنجه شود، اما گليو ور هاي  ي كافي باهوش بود تا از نقشهبه 
  مديرانيكي از    ؛ها، كريپوسدرآورد. برخالف اين مخالفت  رهبران يهودي سر

دهنده پذيرفت، و يكي از مسئوالن كنيسه  كنيسه، مسيح را به عنوان نجات
نيز به دليل ايمان آوردن به مسيح، به شدت شكنجه شد.    ؛ بنام، سوستنس

استفان  ؛گايوس بودند.    ؛و  پذيرفته  را  نيز ميزباني دو كليساي خانگي  عزيز 
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باز  خواره، همجنسپرست، دزد، ميپوش، بتپولس زماني كه به ياد افراد ژنده
نقش  ش  انلب  شان متحول شده بود، لبخندي بر پرستي افتاد كه زندگيو شكم

- القدس و ديدن شگفتي ري روحاي را هنگام پُالعاده. چه لحظات فوقبست
ها  ي آنهاي عطايايش تجربه كرده بودند. او بشدت خواستار ديدار دوباره

تمام  ي  ارزشش را داشت تا همهها داشت  بود. ارتباط قلبي عميقي كه با آن 
  . را متحمل شودها  ها و سختياين مصيبت

  شد  آغازها از بين رفته بود. در واقع مشكل از زماني  اما حال تمام اين 
در   اتحاد  عدم  و  اختالفات  از  گزارشي  و  بود  افسس  در  پولس  بين  كه 

و  )  ١١:١(اول قرنتيان    . دريافت كرد   خلوئي   يخانوادهرا از    س قرنت داران  ايمان 
ه  مرف  ايينهداراني با پيش شد. ايمان تر ميروز بلند و بلندليست مشكالت روزبه 

رفتارهاي    معروف و   به  ايمان  گذشتههنوز  از  قبل  مي و  ادامه  دادند.  شان 
دادگاه  در  را  دوستان قديمي خود  محكوم مي  رومي هاي  يكديگر  با  كردند، 

دوستان فقير و    حضور   خوردند و در را در معبد مي  ها بت  هاي قربانيگوشت
در  گرسنه خود  شام ي  ميپُ  يي كليسا  مراسم  درست  رخوري  مانند  كردند، 

  ها داشتند.  عاداتي كه قبل از ايمان در ضيافت
نامه آنپولس  به  نام  اي  به  امروزه  را  آن  ما  به  رسالهها نوشت، كه  ي 

ها رفت كه براي او به به مالقات آن  شناسيم، و سپس شخصاًقرنتيان مي
با فكر كردن  نيز  رساالت  در زمان نگارش  ديداري بسيار دردناك بدل شد كه  

  ييكي از اعضا  )١:٢(دوم قرنتيان    . آيدقلبش به درد مي  موضوعات  به آن
باره مادري خود همبستر شده بود و كليسا در اين اي با ناكليسا به طرز وقيحانه

هايي كه از تابوهاي قديمي پيدا  س به آزاديهيچ اقدامي نكرده بود و بالعك 
ها خواست كه اقدامي كنند،  كرد. زماني كه پولس از آنكرده بودند، افتخار مي

ي كافي براي رسول بودن خوب  با او مخالفت كرده و به او گفتند كه به اندازه
ها با مهرباني صحبت  ها خواستار رهبري بودند كه با آننيست. در واقع آن
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زرق و برقي كه از يك رهبر داشتند، تطابق   رو با انتظارات پيچيده و پُ   كرده
فَ با    داشتپوش  ن بيان خوبي نداشته و ظاهري ژندهداشته باشد. پولس  و 

(دوم    .آمد ست به نظر ميها پَدوزي در چشم آن خيمه كسب درآمد از طريق  
اي  ديگر چارهكردند و او  ها در جمع به پولس اهانت ميآن  )١٠:١٠قرنتيان  

  ها را با قلبي شكسته ترك كند.  كه آن نداشت جز اين 
  آلوداشكاي ديگر با چشماني  تنها كاري كه از او ساخته بود، نوشتن نامه

حال او    ) ٤:٢(دوم قرنتيان    . شان فرستادبود كه آن را از طريق تيتوس براي
هاي او چه  به خواهش   اهالي قرنتس تا ببيند    بود در تروآس منتظر تيتوس  

طور كه خيره به دريا و منتظر آمدن قايق بود، به آسمان  اند. همان پاسخي داده
وقتي  خواست تا شرايط را تغيير دهد.  كرد و از خداوند مينگاه كرده، دعا مي

  ي كهمسافرانتك تك و ديدو ، به طرف لنگرگاه ميديدرا ميچشمش قايقي 
كرد! ولي متأسفانه خبري از تيتوس  يرا به دقت نگاه مند  دش از قايق خارج مي

دهند  رسد و به او پاسخ ميپرسد كه قايق بعدي چه زماني ميپولس مي   نبود!
با شروع    !هاي شديد زمستاني استكه اين آخرين قايق قبل از شروع طوفان

ي  ناك و ريسكركاري بسيار خطدريانوردي در درياي مديترانه    ها اين طوفان 
  شد.  محسوب مي بزرگ

از  وآس را ترك كند و زميني  رشود، چون بايد تپولس بسيار نگران مي 
مقدونيه به قرنتس برود. او بسيار نگران مقدسين قرنتس است تا جايي كه  

نگرانيبه سختي مي  تروآس تمركز كند.  در  بر روي خدمتش  كه    ايتواند 
ا بدتر  ها و يا غرق شدن قايقي در دريترين شكنجهپولس دارد حتي از سخت

  ) ٢٨:١١(دوم قرنتيان   .است
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ب تا وقت بيشتري  سفر زميني پولس به قرنتس  داد  امكان را  او اين  ه 
دربارهتبراي   آن    ي فكر  با  كه  روبمشكالتي  او  هها  باشد.  داشته  بود،  رو 

ي اشراف جامعه بودند كه  دانست كه منبع تمامي اين مشكالت طبقه مي
بود. هدف    بودند  وارد كليسا شده نداده  را تغيير  آنان  انجيل رفتارهاي  اما 

كردآن  دنبال  هنوز  و  ها  افتخارات  جامعه  القاب  كسبن  در  ي  بود. 
، دولتمندان  ي وجود داشتمي آن زمان، اختالف طبقاتي بسيار زيادور/يوناني 

و تشويق   اموال هاي خوب، هرتي بودند كه از طريق خانواده بيشتر نگران شُ
بخشندگي و  به خاطر شجاعت  ميديگران  بودند.  آورده  بدست  توان  شان 

شان و  موقعيت اجتماعي يديدند براي ارتقارقابتي مي ها زندگي را گفت آن
هدف،   اين  به  رسيدن  ميدست  براي  كاري  هر  افراد  به  دعوت  از  زدند؛ 

جشن به  براي  هايسرشناس  اعتبار شان  كردن    كسب  شرمنده  تا  بيشتر 
ها دوست داشتند  آن  جستند. بهره مي  شان در حضور همه در دادگاه رقباي

هايي هميشگي براي  هيبو كت كنند  ادا شان رهاي هايي در وصف كاسخنراني
شان  ي اشراف قدرت در دستانعنوان طبقه  ه . ببنويسند شان  يادبود كارهاي

اجازه و  كنترل ي  بود  و  كردن  را    حكومت  ديگران  داشتند،  را  اطرافيان 
ها را شكنجه  خواستند آنميتحقيركرده، به بردگي گرفته و هر زماني كه  

  كردند. مصلوب ميكرده و يا 
گونه افراد، الگوي زندگي و رفتارهاي پولس مانعي لغزنده بود.  براي اين 

برايصحبت  و پولس  از  هاي  متفاوت  بسيار  و  تحقيرآميز  فيلسوفان  شان 
    )٢٤:١٨(اعمال   نمود.ر يوناني ميمتبح

شمار  ه  ب   ي مهميهادر قرن اول، سخنوري براي مردم يكي از مهارت 
بحثآمي در  افتخار  براي كسب  زيرا  دادگاهعموميهاي  مد،  و  ،  كن  اامها 

. در واقع، تحصيالت عاليه بيشتر  شد محسوب مي، مهارتي ضروري عمومي 
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و آن زمان طرز بيان    شد را شامل ميدر جمع    ن بيان و فَ  آموزش سخنوري 
پيچيده جمالت  و  شده  داده  فلسفي   زينت  بين  و  مورد    در  بيشتر  مردم، 

دهد كه گرچه او در سخنوري  هاي پولس نشان مي شد. نامهتحسين واقع مي
گاه از آن براي خودنمايي استفاده نكرد. بعالوه، پولس ظاهر  توانا بود اما هيچ 

هي نداشت و انتظارات مردم آن زمان را بعنوان يك رهبر  فيزيكي قابل توج
ها به رهبراني  ميوداد. نگاه رثير قرار نميأتها را تحتكرد و آنبرآورده نمي

ها بود. براي مثال  آن  استواراي از شخصيت  بود كه فيزيك تنومندشان نشانه
ي  ورزيدهجمهور پوتين اشاره كرد كه بازوان  هاي رئيستوان به عكس مي

نمايش   به  را  كه    گذارد ميخود  بخشد  اطمينان  را  روسيه  مردم  تا 
. قرنتيان به طور خاصي از اصرار  قابل و توانا استجمهوري دارند كه رئيس 

ي فقير، نگران  عجيب پولس براي كار با دستانش مانند افراد شاغل طبقه
كه مي افرادي  قرنتس،  در  جزبودند.  و  با شخصيت  فردي  از  خواستند  ئي 

كشيدند،  شان كار ميگاه در كارهايي كه بايد از دستاناشراف باشند، هيچ 
ختص بردگان بود. بدتر از انجام اين كار،  كردند، اين مشاغل مُشركت نمي

خواست  او نميچون    ، دادداشتن شغل خود ارائه ميدليلي بود كه پولس براي  
يان ثروتمند، فيلسوفان  مالي قبول كند. در جهان باستان حاماز ديگران كمك 

كردند. در عوض، فيلسوفان نيز،  خود حمايت مي  پيروان گرد را بعنوان  دوره
از تحسين و تمجيد حاميان خود خوشحال بودند و هنگامي كه فيلسوفان،  

به خود جلب ميشان را در جشننظر مهمانان كردند، احساس غرور و  ها 
بود كه  پ  كردند.افتخار مي از سيستم آنولس فهميده  اين  جزئي  ها شدن 

ها  ي آن شان را به چالش كشيده و دربارههايگيرد تا ارزش آزادي را از او مي
صحبت كند. او خواستار دريافت كمك از كليسا در فيليپي بود، اما بعد از  

از  او  .  ساختميها را نيز در خدمت خود شريك  زيرا اينطور آن  ،ها ترك آن
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دانست  زماني كه در قرنتس بود كمكي نگرفت زيرا مي  تا   داران قرنتسايمان 
  ند خواهد شد.  ي تيز شمشير پيامي كه داشت با اين كار كُلبه

طبقه براي  ضعيف  پولس  يا  احمق  فردي  قرنتس  اشراف  شمار  ي  به 
شخصآمد مي يا  داستان  ماننددلقكي  يت ،  كمديدر  توسط  هاي  كه  اي 

ها  اين نمايشنامه  شد.مردم ميي  و باعث خنده  پيالطوس نوشته شده بود 
نوشته  اي  هاي گشاد و بدقوارهها و افراد بيچاره با لباس ي بردهاغلب درباره

ها را  آنشان  هايو يا از خانه  كردندميها را شكنجه  ، هنگامي كه آنشدمي
افتاد كه اين افراد  خنده زماني به راه ميموج  انداختند. بيشترين  بيرون مي

تحقير   بشدت  را  در   كردندميبيچاره  ميآخر    و  به  كردندمصلوب  پولس   .
اي  نمايشنامهچنين    رمانند بازيگ ه قباي خود،  خوبي آگاه بود كه به چشم رُ

  ست.  ا
باالخره پولس در راه مقدونيه به طرف قرنتس، تيتوس را مالقات كرد.  

ت  از  فراوان  اشتياق  با  نامهأاو  اشكثير  با  پولس  كه  براي  اي  فراوان  هاي 
داران قرنتس به شدت از رفتاري  قرنتيان نوشته بود تعريف كرد. حال ايمان

شان توبه  ها از تمام اعمالكه با پولس داشتند، ناراحت و پشيمان بودند. آن
حاضر    كردند دشواريو  ارتباطرا  هركاري  هاي  بودند  احياي  با  براي  شان 

اي  حرمتيشخصي كه باعث چنين بي آن  حتي تنبيه    . به جان بخرندپولس  
پولس، زماني كه فهميد تمام اميدهايش به    )١١:٧(دوم قرنتيان    .ده بود ش

است    داران قرنتس داشته، بيجا نبودهسرانجام رسيده و اعتمادي كه به ايمان 
در شاد از  شد  ي غرق  بعد  روز .  فراغِ التهاب ر  پُ  گذشت چندين  خاطر    ، چه 

  !  ههللويا !ايالعادهفوق
  "يرسوالناَبر    "   كردند.اما هنوز يك گروه بودند كه با پولس مخالفت مي

ها نيز يهودي بودند،  بردند. آنوال ميئكه قدرت شخصي پولس را زير س
كردند.  واقعي در اسرائيل معرفي مي  انبيايعنوان  ه  افرادي كه شايد خود را ب
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موعظه مي آنان  كه  بر انجيلي  و  بود  تحريف شده  مهلكي  به طرز    كردند 
القدس  ري روحي پُ كرد. تجربهكيد ميأتحقيري كه صليب با خود داشت ت

ر از عشق از  تا يك عمل پُ   دادندتعليم مي   گونهخلسه ي  را بيشتر يك تجربه
احساس حسادت و خشم مي پولس  خداوند.  دليل  طرف  به  كرد؛ حسادت 

آناين  ايمانكه  ميها  گمراه  داشت  دوست  پولس  كه  را  و  داراني  كردند 
داران  كه تمام زحماتي كه براي نجات زندگي ايمان عصبانيت به دليل اين 

ي  يعني رسالهاي ديگر نوشت،  . پس نامهكشاندندبه نابودي ميكشيده بود،  
دار به  دوم قرنتيان و آن را جلوتر از خود توسط تيتوس و ديگر برادران ايمان

  ها آماده كند.  الوقوع خود با آن فرستاد تا فضا را براي ديدار قريب قرنتس
ه شده بود،  بيد كه چگونه با فردي كه تنادمي   تعليم اين نامه به قرنتيان  

ها مطمئن  ند. حال كه پولس از همكاري و تعهد آن نك  ايجاد ارتباط دوباره  
نيز    يهوديه را داران فقير در  هدايا به ايمان   ارسال شده بود، دستوراتي براي  

  " يرسوالناَبر  "ش با  اداد و سپس پولس در باب آخر، درگيريها مي به آن 
اثر سازند، را  بي را  او  هاي سخنراني شان سمي با عملكرد  ند كردكه سعي مي

مي اغراق   كند.عنوان  از روش  او  منظور  همين  استفاده  به  آميز رجزخواني 
آنجايي كه رجزخواني  كندمي از  از روش.  اول  يكي  در قرن  رهبران  هاي 

، پس حركتي معمولي  شدمحسوب مي  تفكرشان  ميالدي براي غالب نمودن
عنوان يك يهودي نيكو و فردي  ه  . بآمد به شمار ميعرف جامعه  مطابق با  و  

، پولس  بود  گرفته كالم خداوند شكلو  عتيق  اساس عهد  كه شخصيتش بر
قبايش  جايي كه اين تنها زباني بود كه رُكرد، اما از آن نبايد رجزخواني مي

واقع باعث   شد. رجزخواني او در   روشاين  استفاده از  ناچار به  او  فهميدند،  مي
گشت.    ي سخنان او نبوت   ماهيت ي رسوالن دروغين و تقويت  تضعيف روحيه
  ) ١٠:١٢ ؛١٦:١١(دوم قرنتيان 
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اشاره   ابتدا  ادامه    كند ميپولس  در  اما  است،  يهودي  نيز يك  خود  كه 
دشواري  نويسدميفهرستي   تمام  كردهاز  تحمل  كه  تهيه بود  هايي  ي  . 

  قدرت و حقانيت رهبران  كيد بر أها نيز روشي بود براي ت فهرستي از دشواري
عصر كالسيك  در  افراد بزرگ از اولين  اي  نمونه   ؛ كبير  اسكندر   در آن زمان. 

  . داشترا  سراسر جهان    خود بههرت  شُصدور    دري شديدي  كه عالقه  است
هاي خود را شمرده و همراه نام  عادت داشت تا تعداد زخم او  به همين دليل  

ثبت كند. اما فهرست پولس    را   بودهشركت كرده  ها  هايي كه در آن جنگ
شده  كه حسابش از دستش خارج    هايي را بياد داشتمتفاوت بود. او شكنجه

يهوديان، سه مرتبه فلك شدن توسط    . بود از  مرتبه شالق  پنج  همچنين 
  و تركيبي ي پولس  گذشته  هاشدن. اين  هاي روميان و يكبار سنگسارركهتَ

ها در برابر جراحاتي كه  . اين زخمآمداو به شمار ميتنيده  هاي در هم از زخم
مي  جنگ  در  نميديدند  سربازان  محسوب  نشانهافتخار  بلكه  از  شد،  هايي 

ه شده، به جا مانده  يتنب  ي پشت يك برده  احترامي و تحقيري بود كه بر بي
كند:  گروهي از بردگان را اينطور توصيف مي  ؛مي، آپلئوس وي ربود. نويسنده

ه  ضربات شديد بدر اثر  هاي كبود رنگي كه  ها به برجستگي پوست بدن آن"
و زخمي    شكافتهشان از ضربات شالق  مزين بود. كمرهاي  ، بودند  آمدهوجود  

پولس به عمد    "پاره و كهنه پوشانده بودند.ها را با رداهاي تكه بود كه آن
  داد. ررنگ جلوه ميپُاين شرمساري را  
آن هم    ؛ دمشقفرارش از ديوار    داستان بيان  با  اي، پولس  به طرز مشابه

سبد  با رمي  مزاح  ،يك  ارتش  عنوان  جايزهم  وكند.  تحت  را  اي 
نظر گرفته بود    براي فرد شجاعي در   " تاج ديوار"به معناي    ،٣كروناموالريس 

كه باالي ديواري كه محاصره شده بود رفته و پولس را دستگير كند. پولس  
قهرمانانهبه نحوه  بود، فخر نميي  رفته  باالي ديوار  بلكه  اي كه  فروخت، 

 
3 - corona moralis 
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نحوهاشاره به  او  مجبور فرار  ي  ي  كه  بود  از    تحقيرآميزي  سبدي  در  شد 
  كند.  ديوار فرار بلنداي  
دسته    "رسوالناَبر  " دربارهاز  آن  داشتند  دوست  كه  بودند  ي  افرادي 

- بيخود اغراق كرده و از اين راه خدمت خود را    ماورالطبيعي دستاوردهاي  
آن  همتا  دهند.  روياهاي خيره نشان  از  جزئيات خارقها  و  شان  العادهكننده 

ي تجربيات روحاني خود صحبت  كردند. پس پولس بايد دربارهتعريف مي
رباري داشت،  كرد. در اين حقيقت شكي نيست كه پولس زندگي روحاني پُمي

داد  ها نبود و ترجيح مي ي آن اما او به طرز عجيبي مايل به صحبت درباره
نسبت    "يك فرد مسيحي"تجربياتش را به يك سوم شخص تحت عنوان  

ها جلب  گاه با آندهد. با اينكه پولس روياهايي از آسمان داشت، اما هيچ
زدند،  ف ميو ل بي شفاهاي بسيارشان  درباره  "سوالناَبر ر"توجه نكرد. اگرچه  

مي شيطان  طرف  از  كه  زجرهايي  بيان  به  پولس  دعاهاي  اما  و  كشيد 
  دانيم كه قطعاً مي ما  ي  كرد. همه ها اكتفا مياش براي رهايي از آن گانهسه

كيد  أي كاري پولس وجود داشت اما او ت هاي زيادي از شفاها دركارنامهنمونه
و مي نديده!  چشم  به  هنوز  را  خود  بيماري  شفاي  حتي  نبي  اين  كه    كند 

كالم خداستنكته مسئله  اين  مهم  كاف  ض يف«  : ي  را  تو  ز  يمن    را ياست، 
  م ي هابه ضعف   شتري هر چه ب  يِ . پس با شادرسدي قدرت من در ضعف به كمال م
  ) ٩:١٢(دوم قرنتيان   »بر من ساكن شود. حيفخر خواهم كرد تا قدرت مس 

اين افتخار به ضعف و حقارت به اين معنا نيست كه پولس فاقد قدرت  
در بود روحاني   در   .  خود    پايانِ   واقع،  به  دستوري  حالت  پولس  لحن  نامه 

گويد به عنوان يك قاضي آمده تا شواهد را به  گيرد، زماني كه پولس مي مي
به چشم مي يا تخريب  بنا  ببيند، در لحنش اقتداري براي  ه  خورد. بچشم 

ها برخورد جدي داشته  تواند با آندهد كه درصورت نياز ميها هشدار مي آن 
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  كند، رهبري كه مانند يك خادم رفتار مي  )١٠  –  ١:    ١٣دوم قرنتيان  (   .باشد
  . اين نيست كه او مقتر و جدي نيستبه معناي 

اي كه نوشت به هدف خود رسيد و توانست زمستان سال  پولس با نامه
را    ٥٦ به مسيحيان رميالدي  از آنجا  بماند.  با خوشحالي  ودر قرنتس  مي 

را پسند آمد    هي و َاخائ  هيمقدون   يساهايكلزيرا  «گزارش داد كه مقدسين در  
 ) ٢٦:١٥(روميان  .»  بفرستند  يكمك مال  مي اورشل  نِي تنگدستانِ مقدس  يكه برا 

با   و  پذيرفته  را  او  اقتدار رسالتي  و  اقتدا كردند  پولس  به  قرنتس  كليساي 
ي او كه فرستادن هديه به كليساي مادر يعني اورشليم بود،  اشتياق در پروژه

  شركت كردند. 
خودش دفاع كرده    رسالت گيري بود. اگر پولس از  بسيار چشم  پيروزيِ  

داد،  شان شكست مي هايگويي به رجزخواني و رسوالن دروغين را با پاسخ
فوقدرباره يادگيري  هوش  العادهي  خود،  معجزهي  و  هاي  سرشارش 
اغراق ميالعادهخارق  بود  اش  مبارزه شكست  آنكرد، ممكن  اين  در  را  ها 

. مشكل اصلي برانداختن  خوردي روحاني شكست ميدر مبارزه  داد ولي مي
را شكل    "رسوالن دروغين "هايي بود كه تمام ادعاهاي  فرهنگ و ارزش

آنمي با  خودشان  روش  به  پولس  اگر  مبارزهداد.  بود  مي  ها  ممكن  كرد، 
همچنان مانند قبل    ها آناش را نشان دهد، اما ديدگاه رهبري جهاني  برتري
افتخارات و قدرتميباقي   انهدام دژهاي محكم  براي  راه  تنها  هاي  ماند. 

(دوم قرنتيان   هايش بود.هاي شرم و ضعفها، استفاده از سالح فرهنگي آن
٤:   ١٠ ( 

خطر را پيش گرفته بود. اما او بر اين عقيده بود كه    رپولس راهي پُ  قطعاً
بر صل  هر  راي ز«اگر مسيح   به قدرت خدا ز  بيچند در ضعف  امّا    ست يشد، 

امّا با او در قبال شما به قدرت    م،يف يدر او ضع  زيما ن  سان،ن ي . به همكندي م
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پس او نيز موفق  موفق شد   )٤: ١٣(دوم قرنتيان  .»كرد  ميخواه  ستيخدا ز
  .  اش را نشان دادقدرت روحانيشد و در چشم اعضاي كليسا 

فرهنگ در  كه  كليساهايي  جديد  زندگي  رهبران  غيرمسيحي  هاي 
- ارزش بر اساس  ها زندگي  كنند بايد بدانند كه تنها راه تغيير اين فرهنگمي

را در دشوارترين    عيسي. به اين معنا كه  هاي متضاد با آن فرهنگ است 
، و هر روز به صليب  بخرند احترامي را به جان  ، شرم و بيكنندها همراهي  راه

بازگشت    ها بايد در برابر وسوسهدر مواقع دشوار، آن .زيست كنند تر  نزديك
ارزش  خود  به  قبلي  فرهنگ  آن   كنندمقاومت  هاي  پاداش  ديدن  و  نيز  ها 

  خواهد بود. ي انسانتغييرات واقعي در زندگي و جوامع 
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                                                                                                                  فصل چهارم
  پولس در فيليپي 

  

پن  ٥٠حدود سال   از ميالد،  از    جپس  قبل  مشكل  آشكار شدن  سال 
بود و سعي داشت تشخيص دهد كه  وآس؛  در تر  ، او پولس با كليساي قرنتس

- تأثير ، رويايي شبيي بعدي خدمت خود بايد به كجا سفر كند. براي مرحله
  «به مقدونيه بيا و گفت: كنان ميديد. مردي از مقدونيه گريه ي و واضح گذار 

پولس و همراهانش مستقيم به فيليپي يكي از    )٩:١٦.» (اعمال  را مدد كن  ما
  شدند.  با فرهنگ خودمتفاوت  دنياييشهرهاي مهم مقدونيه رفته و وارد  

شهر ديگري كه پولس تابحال درآن زندگي كرده    فيليپي بيشتر از هر
ر فرهنگ  بوبود،  اين شهر  داشت.  مستعمرهه  مي  از  يكي  رعنوان  م  وهاي 

كه بعدها امپراطور    ؛ زماني كه اكتاويان  سيس شد،أپس از ميالد ت  ٤٢درسال  
آگستوس شد، با جنگي بزرگ خارج از شهر، انتقام بزرگي از دستياران جوليس  

روبرويي با    ؛گرفت. حال مشكل اكتاويان  ؛يعني بروتوس و كاسيوس   ؛سزار
از سربازان بيكاردسته توانست  م ميوشان به ربود كه برگشتن  ي عظيمي 

. پس تصميم گرفت براي حل اين مشكل، شهر  رگ باشدز شروع دردسري ب
. ساكنين  واگذار كندخود    كارهاي اطراف آن را به سربازان كهنهو تمامي زمين 

بيچاره و  زمينبومي  اين  زمين ي  از  ناگهان  به  ميراث ها  و  بيرون  ها  شان 
ي جامعه قرار گرفتند، تا جايي براي رئيسان  ترين رده و در پايين  ند انداخته شد

  مي جديد خود باز كنند.  ور
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رأت  تحت عميقاً  فيليپي    شهر فرهنگ  از    يم وثير  اعظم  بخش  بود. 
به روم كه  دادند تشكيل مي  ؛جمعيت اين شهر را نوادگان نظاميان آگستوس

م، چهارده درصد از  ودر سرتاسر امپراطوري ر  و فرهنگ رومي وفادار بودند.
شناسي، گوياي اين حقيقت است كه  جمعيت روميان بودند، اما شواهد باستان

هاي  . سنگ نوشتهبودند چهل درصد از جمعيت فيليپي، شهروندان بومي آنجا  
توانند به خوبي به ما  شهر مي  سراسر  ها درها و كتيبه حكاكي شده در كوه

داشتند: ساكنين   ديدگاهي  خود، چه  به  نسبت  آن  كه ساكنين  نشان دهند 
سلسله  شان و همچنين عملكردشان در  عيفيليپي به خوبي از جايگاه اجتما 

ي  همه   شان براي كسب افتخار آگاه بودند. قطعاًو رقابت  ٤مناصب حكومتي 
ما  "گفت:  موافق بودند كه مي  ؛مي، سيسروو ي نويسنده ربا گفته   ها قلباً آن 
ترين كورسوئي  ست كوچكا  ي افتخار و قدرت هستيم و فقط كافي تشنه  ذاتاً

  "سختي و دشواري را تحمل كنيم.  براي دستيابي به آن هر از آن ببينيم تا  
آورده  افتخارات دولتي كه بدست  مقامات  تعريف  شان، تحت عناوين  بودند 

ابليوس  پشد:  شد، به همين دليل يك متن عادي به اين صورت خوانده ميمي
م،  وارتش رگذار  بنيان ي ولتينيا؛  ؛ از قبيلهبزرگ  ابليوس پماريوس والنس؛ پسر  

مي شهر فيليپي، وزير آنتونيوس پيلوس جاودان، شريك  وو همچنين ارتش ر
  ...  مقام

از آن كسي است كه او هست  احترامي كه نشأت گرفته  با  پابليوس 
پيشنيهشروع به سخن گفتن مي ي خانوادگي، شهروندي و سپس به  كند. 

در پنجاه    . حدوداًپردازد كه بدست آورده استها و افتخاراتي مي آورددست
كتيبه از  قبيلهنوشته  يدرصد  به  فيليپي،  ولتينياهاي  است،    ؛ ي  اشاره شده 

شوند و اهميت اشاره  مي به آن نسبت داده ميواي كه تمام شهروندان رقبيله

 
4 - cursus honorum 
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پابليوس است كه  اين موضوع  اثبات  نيز  اين مسئله  بود.    ؛ به  يك شهروند 
از طبقات اشراف  ) در جايگانظامهنگ سوارهي  (فرمانده   ؛دكوليوس ه سوم 

هاي عمومي  ها و جشنمسئوليت   ؛ پس از سناتورها و سواران نظام بود. آئيدال
به معناي دومرد، حاكمان اصلي يك شهر بودند    ؛را به عهده داشت. دوموير

نيز خواستار اين است كه همه بدانند    ؛دست داشتند. پابليوس  كه قدرت را در 
اين كار از ثروت شخصي    ها بوده و در نكه او تنها يك دفعه، حامي اين جش

داده و ترفيع بگيرد.   را نشان  تا سخاوتمندي خود  خود استفاده كرده است 
ارزش نبود، بلكه  افتخار  كسب افتخار، يك انتخاب بي  يدويدن در مسابقه

ارزش با  بسيار  روميان  وسيلهبراي  تنها  ثروت،  و  بود  ثروت  از  براي  تر  اي 
  رفت.  شمار ميه كسب افتخار ب

گشتند  پولس، سيالس و لوقا از كشتي پياده شده و دنبال فرصتي مي 
انجيل را موعظه كنند. آن را فراهم كرده تا  ها  كه معتقد بودند خداوند آن 

اي  جايي كه كنيسهبار از آن   اما اين  رفتند، هاي يهوديان ميبه كنيسه  معموالً 
ها  در پايين رودخانه يافتند و به آنرا  دعا  در حال  وجود نداشت، يك گروه  

قيمت و  ي اجناس گرانفروشنده  ؛ پيوستند. اين گروه توسط زني به نام ليديا
ام انجيل باز  غروي پيه  را ب  ؛ ي ارغواني بود. خداوند قلب ليدياي ردا  با يك دالل  

ي او  او توانست پولس را متقاعد كند تا حمايتش را پذيرفته و در خانهكرد و 
توجهش را  بود  برده  كه  چرخيد، دختري  بماند. زماني كه پولس درشهر مي

براي صاحبانش    بسياري داشت و از اين راه پول    فالگيريجلب كرد، كه روح  
و  بدست مي  افتاده  راه  پولس  بدنبال  دختر  اين  "  گفت:مي  فريادكنان آورد. 

به شما نشان   را  راه رستگاري  بلندمرتبه هستند كه  بندگان خداوند  مردان 
روزي به طول انجاميد تا سرانجام پولس بشدت    اين اتفاق چند  ". دهندمي
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و عصباني شد. طبق  بر  تعاليم  ناراحت  نبايد    مسيح مبني  اينكه روح شرير 
عيساي    نام  در"  : پولس فرمان داد  )٢٥:١(مرقس  .  ييد كند أام خداوند را ت غپي

  " !دهم تا از اين دختر بيرون بياييبه تو فرمان ميمسيح 

اين اتفاق اوضاع از كنترل خارج شد. صاحبان آن دختر كه ديدند    بعد از
شان براي كسب درآمد از بين رفته، پولس و سيالس را گرفته و نزد  موقعيت

اتهام فتنه  حاكمان شهر آنان  ارائه    يعليه  يانگيزبردند.  پولس و سيالس 
كردند. طبق اين اتهام پولس و سيالس نه تنها محكوم به از بين بردن منبع  

ها را  ميان آن وكردند كه ربودند، بلكه از رسومي حمايت ميشده  ها  درآمد آن 
شان منع شده بودند. اين اتهام كه آنان باعث تخريب  دنبال نكرده و از انجام

ش ارزش فيليپي  مردم  مهم  شد.  هاي  بزرگ  آشوبي  برپايي  باعث  بودند،  ده 
و    ثير فرياد مردم، سريعاًأت  حاكمان تحت برهنه كرده  را  پولس و سيالس 

ك  جدي بود كه تفاوت بسياري با يك تنبيه سبُ اي شكنجهشالق زدند. اين 
مي  ودردآور روي هيچ شهروند ر  يهاداشت. اين شدت از تحقير و شكنجه

يعني    قرباني  شد، اين دوجايي كه به حاكمان مربوط ميشد، اما تا  اعمال نمي
گردي بودند كه هيچ اهميتي نداشتند.  واعظان يهودي دوره  پولس و سيالس

منتقل    "ترين سلولداخلي"ها، پولس و سيالس را به  بعد از تمام اين شكنجه 
نقطه درست  خارجيكردند،  عكس  سلول.  ي  سلولداخلي"ترين    "ترين 

و براي    فاقد توالت بودترين سلول زندان بود كه حتي  كثيفترين و  تاريك
احترامي،  افراد با جرايم بسيار جدي درنظرگرفته شده بود. آخرين توهين و بي

هرچند  «  : نويسدطوركه پولس ميشان به سنگ بود. همان قفل كردن پاهاي
امّا به مدد    د، يدان ي كه مآزار و اهانت بر ما رفت، چنان   يپ يل يدر شهر ف   شتريپ

به شما    اريبس  يها خدا را با وجود مخالفت  لي تا انج   مي كرد  ير ي خود دل  يخدا

احترامي به  قرن اول بي   براي يك فرد در   )٢:٢يم.» (اول تسالونيكيان  برسان
دردناك بسيار  از شكنجهشخصيتش  قطعاً تر  بود.  جسمي  س  هاي  وال  ئاين 
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آيد كه چرا پولس همان ابتدا كه دستگير شده بود اين حقيقت را  پيش مي
ر شهروند  يك  خود  كه  نكرد  بعدوفاش  پولس  است.  با  مي  مواجهه  در  ها 

در  مشابه  دقيقاً  مشكالت  گرفت  اورشليم،  پيش  را  اقدام  (اعمال    .همين 
اين   ) ٣٩:٢١رسوالن   ميو  مسئلهكار  كه  فيليپي،  در  شهروندي توانست    ي 

كنند  اينطور بيان مي  ؛ ثيرگذار باشد. رلپسكي و هلرمنأبحثي بسيار مهم بود، ت 
كنار  فيليپي  نوپاي  كليساي  خاطر  به  را  خودش  منافع شخصي  پولس    كه 

مي پناه  خود  شهروندي  حق  به  نجاتش  براي  پولس  اگر  زيرا  برد  گذاشت، 
تنها گرفتن   تازه  ايمان  اين  دليل  كه  برداشت شود  اينطور  بود  حق  ممكن 

همه است.  ميشهروندي  ما  اعضاي  كه  افراد    يدانيم  اوليه،  كليساهاي 
  ي ا«  . ندددا هاي فقير تشكيل ميها را بردهثروتمندي نبودند بلكه اكثريت آن

.  دآوري  نظر  در  خواند، برادران، وضع خود را، آن هنگام كه خدا شما را فرا
مع  شتريب با  نم   م يحك  ،يبشر   يارها يشما  ب   د؛يشدي محسوب  از    شتر ي و  شما 

داران جديد،  ايمان  )٢٦:١.» (اول قرنتيان  دينبود   زادگان ب ينج  ايقدرتمندان  
دنبال خواهد داشت و استفاده  ه دانستند كه دنبال كردن مسيح خطراتي بمي

روحاني   و  مناسب  روشي  را  خود  از  حفاظت  براي  شهروندي  حق  از 
شد، حتي حقوق    بود كه حاضراي  دانستند. تعهد پولس به انجيل به اندازهنمي 

ها را به جان بخرد  احتراميها و بيو منافع خود را كنار گذاشته، تمام سختي 
اي  داران نمونهتا جامعه و كليساي كوچك نوپا را سرپا نگاه دارد و براي ايمان 

حقيقت او امنيت و احترام خود را ناديده    درست از يك پيرو مسيح باشد. در
  دوش كشيد.   داران را بر هاي ايمانها و ضعفاحتراميبي گرفته و بار تمامي 

هايي كه كشيده بودند بسيار  پولس و سيالس برخالف تمامي سختي 
هاي شالق روي كمرشان هنوز خونريزي  كه زخمشادمان بودند. با وجود اين 

، زندانيان  خودهاي حمد و پرستش  داشت، ولي آنان با خوشحالي تمام با سرود 
نيمه شب، خداوند به طور ناگهاني و    هنگامداشتند. سپس  گاه مي را بيدار ن
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! زنجيرها از پاهاي زندانيان باز  به كمك آنان شتافت  اي زلزله  باغيرمنتظره  
  شده و فراري عظيم صورت گرفت. زندانبان درصدد خودكشي بود زيرا در 

وظايفش  حقيقت طاقت رويارويي با تنبيه و مجازاتي كه به دليل تخطي از  
چيز خوب است. بعد  انتظارش بود را نداشت. اما پولس به او گفت كه همه   در

را  از اين اتفاق زندانبان به مسيح ايمان آورده، زخم  هاي پولس و سيالس 
اش تعميد گرفت. زماني كه حاكمان  خانه  يشست و به همراه تمامي اعضا 

اند، خواستند  همي بودومتوجه شدند، پولس و سيالس در حقيقت شهروندان ر
شان بود،  خفا نگاه دارند اما پولس حاال درصدد دفاع از حق  تا موضوع را در 

آنان   دفاع خواهند كرد. حمايتي كه  آنان  از  مردم  كه  اطمينان داشت  زيرا 
پدر  خداوند  اگر  بودند.  آن  اليق  مسيح    سرورمان   براستي  توانست  عيساي 

قادر به حفاظت از    طعاًپولس و سيالس را از آن مخمصه نجات دهد، پس ق
  آنان نيز بود. 

ر زندان  در  پولس  كه  زماني  سال  ده  گذشت  از  نا وپس  بود،  اي مهم 
هاي فرهنگ  فيليپي نوشت. او هنوز از چالش  ي دوستانه و تشكرآميز به كليسا

ايمانوستمگر ر براي  الگوي جامعهم  قرنتس،  مانند  بود.  آگاه  رداران  م  وي 
توانست تهديدي  بسيار رقابتي و بسيار متمركز بر طبقات اجتماعي بود و مي

اش، تشويق مقدسين به  نامهاصلي    جدي براي اتحاد كليسا باشد. پس تمركز
  ي بلكه با فروتن  د،يتكّبر نكن   ا ي  ي طلبرا از سَرِ جاه   ي كار  چي ه«اين بود كه  

قبل از اين ديديم كه چطور    )٣:٢.» ( فيليپيان  دي را از خود بهتر بدان  گرانيد
بيني قالب بردنيا در تضاد است. فروتني جزء صفات مثبت  اين گفته با جهان

گوياي شخصيت بيچاره، خدمتگزار و چاپلوس    بلكه بيشتررفت  شمار نميه  ب
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مقابل غرور و اعتماد به نفسي كه    صفتي در  . دقيقاًشد محسوب ميبردگان  
  م داشتند.  ومردم ر

در  در دوم،  مركزيهسته  باب  قدرتمندترين    ي  به  پولس  نامه،  اين 
الل  با زباني شاعرانه، فروتني و ج   و  كند اش اشاره ميادعاي خود، در نامه

با خدا به نفع    ياز برابر   او كه همذات با خدا بود،«:  كند مي  بيان مسيح را  
به شباهت    رفته، يكرد و ذات غالم پذ  يبلكه خود را خال  خود بهره نجست،

و تا     شد خود را خوار ساخت  افتي  يبشر   يما ي درآمد. و چون در س  انيآدم
حت مرگ،  صل  يبه  بر  نديگرد  عيمط  ب يمرگ  خدا  پس  به  زي.  را    تيغااو 
ن    سرافراز كرد هم  يامو  از  بخشنام   يه برتر  بدو  ع  د،ي ها  نام  به  هر    يسيتا 

اقرار كند    ي و هر زبان  ن،يزم ريو در ز  نيدر آسمان، بر زم    خم شود،  ييزانو
  ٦:    ٢» (فيليپيان  پدر.  يجالل خدا   يبرا    ’خداوند‘ است،عيساي مسيح    كه

– ١١(   

گفته دقيقاًاين  مناصبيبا    ها  سلسله  كه  نگاه  بخاطرش  اي  فيليپيان 
ي مسيح در ديدگاه آنان  هاي فروتنانهزيرا قدم   ، تضاد بود  كردند در رقابت مي

آمد. قبل از اينكه مسيح جسم بپوشد، سيماي باشكوهش  ضعف به شمار مي
است  كه در    "رفيمُ "،    "سيما"ي يوناني براي  به مثال خداوند بود. كلمه

راي توصيف تغيير سيماي مسيح نيز از همين كلمه استفاده  نيز ب  ٢:١٧متي  
يهودي  ي  شود. نويسندهي درخشان او ظاهر ميشده، درست زماني كه چهره

براي توصيف امپراطور كاليگوال، زماني    "سيماي خداوند"نيز از عبارت    ؛ فيلو
مي لباس  خدايان  مانند  ميكه  استفاده  صحبتپوشيد،  دليل  به  هاي  كرد. 

دربارهابحث درنگيزي كه  يا ذات مسيح  تاريخ كليسا شده    ي هويت  طول 
. اگرچه خود متن  بررسي كنيمرا در اين متن  اين مطالب  است، قصد داريم  

برداشت بسيار واضح از هويت مسيح دارد، اما در اين بحث تمركز ما بيشتر  
افتخار    بر و  اين  روي جالل  با  را  متن  نبايد  بنابراين  است.  ديدگاه  مسيح 
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اعتقادنامه از  كه  منظور  اين  به  بخوانيم  كلسدون سرسختانه  ي  درباره  ؛ي 
چگونگي دو هويت مسيح در يك جسم، آگاه شويم، بلكه هدف ما درك تأثير  

داران، چه در حال و چه در آينده است.  مهم صليب مسيح در زندگي ايمان 
خ عيسي   از  دفاع  براي  خداوند  با  جايگاهش  برابري  از  به  هيچگاه  يا  و  ود 

ي شخصي خود پولس، نمايانگر همين  عنوان پناهگاه استفاده نكرد. تجربه
ها  ي از دشواري يرفتار عيسي است. پولس از حق شهروندي خود براي رها 

استفاده نكرد، بلكه آن حق را ناديده گرفت. پس مسيح جالل و شكوه جاودان  
ها  ترين انسانپستسيماي يك برده و   خود را رها كرده، جسم پوشيده و در 

ر  ظاهر  فيلسوف  ديوكريسستموشد.  و  خجالتبردگي  "  : گويدمي  ؛مي  آور 
ترين تحقير براي  جسم پوشيدن مسيح به معناي بزرگ  "جايگاه پستي است. 

  . اين اتفاق چيزي كامالً نزول نمود تا سرحد بردگي    وجودي ابدي بود كه يك  
  فيليپي بود. قابل درك براي روميان شهر عجيب و غير

بلكه عمل   نشد،  پوشيدنش ختم  به جسم  تنها  مسيح،  نزولي  حركت 
.  رهنمون ساختترين موقعيت يعني صليب اي بود كه او را به پستفروتنانه

به   روزها  اين  صليب  كه  آنجايي  شده،    نمادياز  تبديل  مذهبي  و  مقدس 
در كه  ترسناكي  واقعيت  به  هنوز  ما  از  نهفته  بسياري  آن  ي  پ  است،  بطن 

  ايم.  نبرده

هوشمندانه هنگلتحقيقات  مارتين  در  درباره  ؛ي  كردن  مصلوب  ي 
كند تا نشان دهد اينگونه از  هاي وحشتناكي را بيان ميجهان باستان، نمونه

در يك نمونه مردي ثروتمند زماني كه متوجه    است.   تنبيه، چقدر رايج بوده
ني بود، خورده است،  را كه از غذاهاي مهما  اي ي ماهيشد غالمش، ته مانده

دستور داد تا او را مصلوب كنند. نكته اينجاست كه به صليب كشيدن افراد  
به شمار مي و روزمره  تنبامري عادي  بود مخصوص غالمان.  يرفت و  هي 
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امري عادي شده بود. جايي كه    نيز  ها در خارج از شهرديدن رديفي از صليب
فروختند. قيمت به صليب  ميها را  فروشندگان صليب براي كسب درآمد آن 

  آن زمان معادل دو قرص نان بود.   كشيدن يك فرد در 

تنب باالخص  كردن  كنترل  يه مصلوب  منظور  به  بود  بردگان  براي  ي 
  ، ر افراد جمعيت آنان، اما شايد هدف اصلي آن بيشتر تحقير افراد بود. تمسخُ

شكنجهدر    شايع   عملي ميچنين  محسوب  ر  . شدهايي  كه  دوهنگامي    ر م 
ميالدي اورشليم را محاصره كرد و هزاران زنداني را به صليب كشيد،    ٧٠سال

به صليب كشيدن افراد، آن هم در حالت از  هاي عجيب و غريب  سربازان 
هايي را كه مسيح تحمل  ها و حقارتخنديدند. تازيانهلذت برده و به آنان مي

اين كار تحقير تمامي  كرد بخشي از اين روند استاندارد بود، زيرا هدف اصلي  
كردند. به همين دليل  شان سرپيچي ميبردگاني بود كه از دستورات سروران

احترامي و حقارتي كه مسيح هنگام مرگش  است كه نويسندگان انجيل بر بي
ت  از درد جسمكيد ميأتحمل كرد،  اما گذشته  تحمل كرد،  ان كنند.  او  ي كه 

كشيدنش    ه اطراف او هنگام دردهايي كها و همهمهها همچنين به اهانتآن 
بدن    ها براي به درد سوزناكي كه ميخپردازند، اما اشارهبه وجود آمده بود، مي 

  كنند.  نمي ، او داشتند

دريافت درباره براي  حقايق  اين  فيليپي  در  نامه  اين  يك  كنندگان  ي 
ها  خدا، كسي كه آن   دهنده و پسردهنده بود. نجات دهنده بسيار تكان نجات 

پرستيدند، به انتخاب خود باري را بردوش كشيده كه براي خودشان  او را مي
بيني  انگيز و ترسناك بود. اما قصد پولس متحول ساختن جهانبسيار نفرت

تا تحت  شان را زيرورو كند.  داده و الگوهاي زندگي  ثيرشان قرار أتآنان بود 
د كرده بودند، زيرا  پولس خود مسئول تمامي اتهاماتي بود كه به او وار   قطعاً

  "،كردندها پيروي نميها نبوده و از آنميو ييد رأ از رسومي كه مورد ت"او  
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.  وجود داشت  كليساي قرنتس ي كه در  وضعيتي  مشابه  دقيقاً   ،كرددفاع مي
مي  شكل  پولس  تغيير  را  كليسا  فرهنگ  را    دهدخواست  آن  از  و  متفاوت 

مات حاكمان به پولس به اثبات  طور كه اتها. همان اش بگرداندفرهنگ گذشته
تمام شد و  اگناهي عموميبي با رستاخيزش  ش ختم شد، مرگ مسيح نيز 

تحقير و اهانت، جاي خود را به جالل و شكوه داد. پولس در بيت آخر شعر  
گيرد.  براي توصيف اهميت رستاخيز مسيح بكار مي   جمالتي افتخارآميز خود،  

ها  قرار داده و نامي برتر از تمامي نام   «خداوند مسيح را در باالترين جايگاه
ا افتخاري كه از همه به  افتخارات ديگر فراتر است، تا همهو بخشيد،  ي  ي 

برافرازند.» ستايش  سرود  و  ديده  را  او  جالل  قسم  «    خلقت  خود  ذاتِ  به 
نخواهد افتاد،    ن يكالم به عدالت از دهانم صادر گشته، و بر زم   ن يام و اخورده 

  يگند وفادار سو  يدر برابر من خم خواهد شد و به من هر زبان   ييكه هر زانو

جايي كه تمامي جهان    ٢٣:٤٥قولي است از اشعيا  اين نقل   .»خواهد خورد
كنند كه يهوه، خداوند اسرائيل، تنها خداي حقيقي است و او تنها  اعتراف مي

كند كه عيسي خداوند است  حال پولس اقرار مي  است.   راه رستگاري و نجات
دوش كشيدن شرم و حقارت، در    بر   به خاطر و به دليل اطاعتش از خداوند  

افتخار و نام خداوند شريك    باالترين جايگاه، در جالل خداوند نشسته و در
كليساي فيليپي بخصوص رهبران   ي است. نوشتن نامه براي پولس به اعضا

ي  هاي پولس به كليساها تنها نامهها چالشي بزرگ بود. از ميان تمام نامهآن 
هستند:   رهبران  آن،  مخاطب  كه  است  ت «فيليپيان  و  پولس    موتائوس،ياز 

از جمله    ند،ي سايع  حْي كه در مس  ي پي ليف   ني مقدس  ي هبه هم   ،يس يع  حْ يخادمان مس 

به طور  او مي  )١:١.» (فيلپيان  ناظران و خادمان دانست كه رهبران كليسا 
روش  به  از صحبتقديميهاي  غريزي  قبل  اعضا،  براي هدايت  هاي  شان 

هرت  شان براي كنترل افراد و كسب شُپولس، ادامه خواهند داد و از قدرت
ها را دنبال كرده و  بيشتر استفاده خواهند كرد. از اعضا خواهند خواست تا آن 
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رجالل براي خود خواهند ساخت. رهبراني كه اين  به اين صورت شكوهي پُ
ي اصلي انجيل را ناديده گرفته و معناي  هسته  گيرند، عمالً ي روش را پيش م

ها ممكن است گروهي را دور خود جمع كنند،  پندارند. آن صليب را پوچ مي
رشده از قدرت، زندگي و عشق روح مسيح،  اما هرگز به كليساي حقيقي، پُ

  بدل نخواهند شد.  

ترسد  روست. او مي ه ي پولس، او با مشكلي ديگر روبباب سوم نامه  در
ايمان   افرادكه   شده،  مسيحيان  ختنه  آنان  كنند.  گمراه  را  جديد  داران 

مي  نژادييهودي  آموزش  كه  ببودند  نوايمان  افراد  و  دادند،  شده  ختنه  ايد 
شريعت موسي را نگاه دارند تا عضوي از قوم خدا محسوب شوند. پولس با  

ختنه شده در روز  «  كند: بيان داستان زندگي خود با اين مشكل برخورد مي
  ؛يعبران   نياز والد  يفرزند عبران   ن،ي اميبِن  يه ل ياز قب   ل،يهشتم، از قوم اسرائ

به لحاظ    سا؛ي كل  يه آزاردهند  رت،يبه لحاظ غ   ؛يس يفَر  عت،ي شر  يبه لحاظ اجرا 
  ) ٦ -٥:  ٣» (فيليپيان .بيعي ب ،يعت ي شر  ييِپارسا

مانند    استفاده كرده، دقيقاً از آن    كه پولس   ادبياتيكند،  اشاره مي  ؛ هلرمن
كه تا حد  رفت  هاي سنگي بكار مي نوشتن كتيبه  در زبان قاطعي است كه  

كارگيري   به  از  طور    بيهوده افعال  امكان  به  متن  اين  شود.  جلوگيري 
هايي بود كه مردم فيليپي دوست داشتند.  گيري مانند كروسوس هنورومچشم

معرفي پولس با تعريف هويتش شروع شده و سپس به كارهايي كه انجام  
سبت دهد، اشاره  ن  ؛ كه خود را به قوم ولتيانيجاي اين   ه اما ب  ، پردازدداده مي 

كند كه از قوم بنيامين است تا ثابت كرده باشد كه يك يهودي اصيل  مي
ي يهود  احترام جامعه  وردهاي مذهبي او بسيار مهم بودند و قطعاً تااست. دس

كند؛  زده ميهشتم، پولس همگي را حيرت  آيه   دنبال داشتند. در  ه را برايش ب
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تمام  يعني   كه  آن  را  نكاتيزماني  به  اين  از  قبل  بودكه  كرده  اشاره    ، ها 
- ي تفاله، زباله، فضله و چيزهاي بيابه معن. اسكوبلون  نامدمي  "اسكوبلون"

    مشابه است. ارزش

جايگاه  تمامي  بود  حاضر  به  پولس  مربوط  رهاي  و    ا خود  در فرهنگ 
ازاي آن، پارسايي را بدست آورد كه تنها در    و در  بدهداز دست    مذهب يهود

حقيقت ديدگاهي بود كه پولس در باب دو نسبت    شود. اين دريافت مي  مسيح
به تحقير و تجليل مسيح داشت، پولس نيز بايد مقام پيشين خود را به عنوان  

  انيبه خط پا  دن ي رس  يبرا «يك رابي متعهد رها كرده تا مسيح را شناخته و  
  ي سيعحْ يآن مرا در مس  يرا به دست آورم كه خدا برا  يازه يتا جا  كوشم،ي م

را بدست آورد. او فيليپيان را به    )  ١٤:٣» ( فيليپيان  .است  خوانده  به باال فرا
هاي  را دنبال كنند. جايگاه   خواهد همين مسير ها ميچالش كشيده و از آن
خود  پيشين  آن   اجتماعي  و  رها كرده  دررا  را  با جالل    ها  شناخت  مقايسه 

راه مسيح    هايي را كه درطور قادر خواهند بود، رنجمسيح، زباله تلقي كنند. اين 
ارزش  كه مطابق  بگيرند  را پيش  رفتارهايي  و  پنداشته  افتخار  هاي  كشيده 

  معناي   بهباب سوم اين متن    در  "پارسايي"ي  پادشاهي جديد باشد. كلمه 
و يا تعلق داشتن به    تعلق داشتن به اجتماعي خاص، مفتخر شدن به مقامي 

پيشگاه خدا. از زماني كه    درقرار گرفتن  قوم خداست، نه به معناي سنتي  
اند كه پولس از  اين عقيده   تحول صورت گرفت، پژوهشگران پروتستان بر

توانستند با انجام  رها شده، سيستمي كه افراد مي  "اعمال پارسايي يهوديت"
                                                                  خود بخرند.  ها رستگاري را براي تمامي فرامين و شريعت

رابي   ؛اي.پي.سندرس بررسي مكتوبات  اين  با  اول،  يهودي قرن  هاي 
افراد مي كه  را  انجام شريعت  ديدگاه سنتي  از طريق  را  رحمت خدا  توانند 
كدام از  واضح است كه هيچ   متونكشد. در اين  بدست بياورند، به چالش مي
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توان رحمت خدا را از طريق انجام شريعت خريد. آنان  كه مي  باور ندارند ها  آن 
ي خدا، پذيرفته  دانند، به اين معنا كه در قوم وعده دادهشريعت را نشاني مي

ختنه، شده درباره  اند.  قوانين  سبت،  نشانه روز  فقط  خوراك،  بودند  ي  هايي 
به   بر  خارجي،  را  خود  پژوهش  ان.تي.رايت؛  يهوديت.  براي  نمادي  عنوان 

پولس  در مورد    " اندازي نوينچشم"دهد تا  مبناي تحقيق سندرس؛ قرار مي 
. موضوع اصلي  كندهاي مفيدي را به ما عرضه ميبينشبه  را نشان دهد كه  

پطرس  كه   زماني شكل گرفتي پارسايي، ي غالطيان درباره پولس در نامه
، دليل اين رفتار پطرس آمدن  خودداري نموديان  ديهو غير  وردن با  غذا خ از  

) پولس عصباني بود زيرا  ١٢:٢(غالطيان    يان اورشليم بود. دگروهي از يهو
كليدي به معناي پذيرفته شدن  غذا خوردن با يكديگر، يك عمل اجتماعي  

بر  حاضر  افراد  ميز    تمامي  ميسر  غذا  شدمحسوب  از  پطرس  كه  زماني   .
ي  حقيقت قوانين ختنه  خوردن با افراد نوايمان ختنه نشده امتناع ورزيد، در 

ي پيروان مسيح خارج  يهوديان به مرزهايي تبديل شد كه نوايمانان را از دايره
انكار مي خدا  قوم  در  را  آنان  و عضويت  پولس  كرده  در   گويد ميكرد.    كه 

ي ايمان  دهندهقع نشان وا  خواست خداوند از ابراهيم براي ختنه كردن خود، در 
را   ان يهودير ي كه خدا غ د يد شتر يو كتاب چون پ«ا بود. ي خدآوردن به وعده

ابراه  شي شاپيرو، پ   نيپارسا خواهد شمرد، از ا  ماني ا  ييه بر پا بشارت    ميبه 
هم كه  واسطقوم ي  ه داد  به  خواهند    يه ها  بركت  (غالطيانافتيتو   «.٨:٣( 

هدف اصلي خداوند اين بود كه نوايمانان از طريق ورود به قوم خداوند بركت  
كه   زماني  تا  بود  خدا  قوم  براي  موقتي  مقدماتي  موسي  شريعت  و  يابند؛ 

به حقيقت بپيوندند.    ماشيح هاي پيشين داده شده به ابراهيم از طريق  وعده
گويد:  مي  و  نظر استهمو پژوهشگران  انجيلي  ديگر واعظان    اب  ؛جان پايپر

توان از مقدس بودن در پيشگاه خداوند مجزا دانست. اين  را نمي "پارسايي "
هايي براي عمل به شريعت  توان از طريق تالش مسئله كه پارسايي را مي
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واقع بحثي مهم    ي مجاني است، در بدست آورد و يا اينكه پارسايي يك هديه
  است. براي پولس حياتي و 

مد نيستند. شايد  آاين دو موضوع به طور مجزا، كار اين باورم كه    من بر
تر شود.  اگر اين موضوع را در جهان اسالم بررسي كنيم اين مبحث روشن

هماننداين   نيز  موضوع    جا  دو  اينجا  اما  دارد  وجود  شريعت  قانون  تورات، 
هستند.    مرتبطبه هم    شديداً  "پارسايي از طريق اعمال  كسب"و    "پارسايي "

يا قوانين مربوط به غذا مانند    و  هايني مثل ختنه، شستن دست زيرا محمد قوان
داند. بدست آوردن  حرام بودن گوشت خوك را، براي پارسايي ضروري مي

پايه انجام شريعت،  از طريق  آن هم  است كه پارسايي  ارتدكس  اسالم  ي 
دارد، فرشتهآموزش مي  ثبت  دهد هر فرد دو فرشته  را  نيكو  اعمال  اي كه 
ثبت ميكرده و ديگ را  اعمال خوب  روز داوريكند. در  ري كه اعمال بد   ،

. دفعاتي كه شما نماز خوانده و يا روزه  قرار خواهند گرفتمقابل اعمال بد  
تار    شود. هر ايد در بهشت شمرده شده و به حساب شما نوشته مي نگاه داشته

شود بيشتر  مويي كه يك زن مسلمان، آن را نپوشاند حساب شده و باعث مي 
  در جهنم بماند.  

جدي در جامعه دارد. پسري   يچنين عواقبمعمل نكردن به شريعت ه 
قوانين حالل و يا    زير پا گذاشتنيد.  آحساب نمي ه  مسلمان ب  ،كه ختنه نشده

بايد    استشكني  به معناي حرمت،  حرام بودن غذاها طرد    آن شخص راو 
ي مهمي از عضو  ضان جنبهي رم. پيوستن به نماز آخرين روز از روزهنمود

ه  ه داشتن شريعت افتخاري بزرگ بااين، نگ  يك جامعه بودن است. عالوه بر 
تر، خواستار رفتن به حج در مكه هستند كه به عنوان  يد. افراد مسنآشمار مي 

ست.  ا  هاانتظار آن   بخش كه با نزديك شدن مرگ دراطمينان  است  ايبيمه
در  به    اما  عمل  اين  مواقع  انجام  بيشتر  آبرو  و  احترام  آوردن  بدست  خاطر 
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ها  آوردند. آن به نام حاجي بدست مي  يان جديد وها عن شود. در عوض آنمي
هاست و  ي لقب جديد آندهندهبپوشند كه نشان لباس مخصوص  توانند  مي

شود.  ها احترام زيادي گذاشته ميهاي غذايي به آناز آن به بعد، سر وعده 
توانيم از اين مثال كه مربوط به قرن هفتم است، منظور پولس در  نمي  قطعاً

توانيم نشان دهيم كه پارسايي كه از انجام  قرن اول را تفسير كنيم، اما مي 
تواند سبب كسب آبرو و احترام در  يد، چگونه ميآاعمال خاصي بوجود مي 

  گيرند و براي ايمان جديدي كه از دل همين جوامع شكل مي  جوامع شود.
گونه جوامع هستند، درك  اين   غالبهاي  بينيثير جهانأ ت  رهبراني كه تحت 

كه آنان از جوامعي با الگوي  اين حقايق بسيار حياتي است. با توجه به اين 
است،    مدار و از طرفي افتخارمحور كه هم بسيار قانون  آيند فكريِ مذهبي مي

ه  سيح به چه معناست. ببدانند كه رستگاري و پارسايي در م ها بايد كامالً آن 
شده پذيرفته  فرزندان  شدهعنوان  بخشيده  كه  خداوند  آني  ديگر  اند،  ها 

محكوم نشده، از مجازات نترسيده و ديگر بدنبال اثبات خودشان به ديگران  
ي او هستند  ن عضوي از خانواده نيفرزندان خدا آنان همچ  نيستند. درجايگاه 

ها ديگر نيازي ندارند تا  بدوش بكشند. آن و لياقت اين را دارند تا اين لقب را  
زير را  بقيه  باالتر  مقاطع  به  رسيدن  از    براي  محافظت  براي  يا  پا گذاشته 

ارتباط    تغيير در  شان، ديگران را از ميدان به در كنند. اين فيض باعث  جايگاه
  گشت.  ايمان  شان در آنان با خداوند و خواهر و برادران 
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                                                                                                                      جمفصل پن
  عيسي و حمايت 

  

اگر حامي، فردي است قدرتمند كه مراقب افراد زيردست خود است و  
، پس  دهند، به حمايت او پاسخ مي ري، احترام و خدمتها درعوض باوفاداآن 

خالقي مقتدر و  ، حامي غائي تمامي ما خود خداوند است. به عنوان  مشخصاً
  چيزي  ، او وفادارانه مراقب مخلوقات خود بوده و با بخشندگي تمام هر مهربان

مناسب  كند. تنها پاسخ  فراهم ميها  براي آن  ، نياز دارندزيردستان به آن  كه    را
او، اطاعت مشتاقانه، پرستش شادمانه    مانندبرابر بخشندگي و سخاوت بي   در

  و خدمت نامحدود به اوست.  

از خداوندش    هر لطف و  بيشتري كند بيشتر از    اطاعتزير دستي كه 
ترين الگو براي  آلاز آنجايي كه خداوند ايده  مند خواهد شد. بهره  رحمت او 

دون هيچ شكي براي توصيف روابط ما و  مقدس بتمامي حاميان است، كتاب
عتيق،  عهددر  كند. در زبان عبري  استفاده مي  پيرو/ي حامي خداوند از رابطه

مع  Kabod  "كابود"ي  ي كلمه ريشه كه  كلمه  ،است  "سنگين"ني  ابه  اي 
پس مانند حال،    )  ١٥:٢٢(اعداد    . ابراهيم بكار رفته است  براي توصيف ثروتِ 

تنگاتنگ  رابطه دارد  بيناي  وجود  افتخار  و  براي    ،ثروت  كلمه  همين  اما 
)  ٥٨:٢٨تثنيه  ؛  ٣:١٠الويان  ؛  ٤:١٤توصيف جالل خداوند نيز بكار رفته (خروج  

جايگاه    يآشكاركنندهواقع ما    انعكاس جالل او براي ما افتخار است. در   است.
  مانند او هستيم.  برتر و قدرت بي
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در الگوهاي   رايج جديد از كلمات  عهددر  طور مشابه، در زبان يوناني به  
د تا به ما كمك كند، جايگاه خود را در پيشگاه خداوند  شواجتماعي استفاده مي

اغلب براي فيض و    charis  "كاريز"ي پرطرفدار  . كلمهبشناسيمبهتر   كه 
كه يك    كندمياي اشاره  به رحمت و بخشندگي  رود به كار ميرحمت خدواند  

به   نسبت  مي  پيروان حامي  نشان  آريستونخود   ، فيض«گويد:  مي   ؛ دهد. 
charis  شودتواند  مي تعريف  نيازمند  فرد  به  نمودن  بدون  كمك  كمكي   ،

بايد به فيض و رحمت او با تعهد و وفاداري و    پيروان  !»انتظار براي جبران...
دهند،   پاسخ  در   مفاهيمي اعتمادشان  همگي  خالصه     Pistisي  كلمه  كه 

پاسخ    "ايمان"  معموالً   Pistisجديد  شود. در عهدمي تنها  كه  ترجمه شده 
و    "فيض"  هاي روحانيواژهي اجتماعي  مناسب به فيض خداست. پيشينه

ه  ايمان يا باور ب  يه از كلم  صحيحي كند تا درك  به ما كمك مي  "ايمان"
اي پويا و اطاعتي  را بيشتر رابطه  عنوان يك حقيقت عقالني داشته باشيم و آن 

  بخش بدانيم.  اطمينان

آن مسيح  از  كه  است  ، جايي  يافته  تجسم  حاميِ  جاي  بهترين  پس   ،
تمام   اگر  ندارد  نسبت    خصوصياتتعجب  او  به  را  حمايت  با  .  دهيم مرتبط 

دعوت شد تا پيام   ؛ رنليوسكُ مي ور هنگ   يزماني كه پطرس توسط فرمانده 
يهوديان  برابر غير   دراو  خود را با مردم به اشتراك بگذارد، بار اولي بود كه  

كه عيسي چه كسي بود آغاز كرد، به اميد  كرد. او با توضيح اينموعظه مي
(اعمال    ".كردكارهاي نيكو مي"كه كرنليوس درك خواهد كرد، عيسي  اين 

است   Euergeteo "و ئاورگت"، "اعمال نيكو"ي يوناني براي كلمه ) ٣٨:١٠
معموالً مي  كه  استفاده  حاميان  توصيف  دقيقاً  .شودبراي  كلمه  معادل    اين 

به معناي نيكوكار است كه بدون تغيير وارد     Benefactorي التين  كلمه
با ايده و حقيقت   مي قطعاًوجا كه كرنليوس راز آن  است. زبان انگليسي شده 



 ٦٨/رداي ارغواني را به كناري بگذار 

ترين حامي از طرف خدا  عنوان بزرگه  حمايت آشنا بود، پطرس مسيح را ب
شفا داد و اسيراني را كه به  سخاوتمندانه  كرد كه با آمدنش بيماران را    معرفي

آزاد ساخت. حاميان براي    ، بودنداسارت دشمن بزرگ يعني شيطان درآمده  
  فرودستيست بر  اكيدي  أكه ت  "پيرو"ها را  گاه آنشان، هيچاحترام به پيروان

مورد  خود،    "دوستان"كنند، بلكه به حكم احترام، آنان را  آنان، خطاب نمي
باالخانه، محبتش    ش در ايئهاي نها. مسيح در صحبتدهندخطاب قرار مي 

  گويد كه ديگر خدمتگزاران يا برده آنان مي را به پيروانش نشان داده و به  
Doulos    زماني كه ما اين  ١٥:١٥نيستند، بلكه دوستان او هستند. (يوحنا (

به عنوان كساني  ي دوستان را  خوانيم، مايليم تا كلمه جمله را به انگليسي مي
تفسير كنيم. در    دارند،   ي صميمانه و برابر با يكديگر قراركه در يك رابطه

با آنان  خود    خواست، بر صميميتحقيقت عيسي با استفاده از اين كلمه مي
اين حرف او به اين معنا نيست كه شاگردان در جايگاهي    كيد كند، اما قطعاًأت

ي  برابر با عيسي قرار داشته و ديگر نيازي نيست به او احترام بگذارند. در آيه
كند كه شاگردان نبودند كه او را انتخاب كردند بلكه  بعدي او يادآوري مي
ند را خدمت كنند. خداوند  اوانتخاب و مسح كرده تا خداين او بود كه آنان را 

كند تا محبتش را به آنان نشان دهد،  صدا مي "دوستان من"مخاطبانش را  
  اما اين نبايد سبب برداشت اشتباه ما از كاسته شدن قدرت حاكميت او شود.  

پُ افتخارعيسي در جهاني  و  از اختالفات طبقاتي، شرم  زندگي  ر  طلبي 
بار كه عيسي براي  داشت. يك خود را  كرد جايي كه مقام، معناي اجتماعي  مي

دعوت شد، متوجه شد كه   دمرتبهفريسيان بلني يكي از  خوردن غذا به خانه
(لوقا  .  كنندمجلس بحث مي  سر تصاحب جايگاه در صدر   مهمانان چگونه بر 

مهمانان تنها به دنبال يك جاي نشستن ساده و راحت نبودند  )  ١١  –   ٧:    ١٤
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ترين  بندي آگاه بودند كه از پاييناساس سلسله  خوبي از افتخار، بربلكه به
وع شده و تا باالترين جايگاه يعني نزديك  جايگاه، نزديك درب ورودي شر 

ميز، به قدري    ترين جا به سر نزديك  كرد. نشستنبه ميزبان ادامه پيدا مي
ي حياتي بود كه افراد به طور پنهاني يكديگر را براي تصاحب آن كنار  مسئله

شان تشريح كرد،  زدند. عيسي فرصت را غنيمت شمرده و مثالي را برايمي
چون كسي تو را به مجلس  «توان او را در حين گفتن اين مثال تصوركرد:  مي

تر از تو  عروسي دعوت كند، بر صدر مجلس منشين، زيرا شايد كسي سرشناس 
باشد در آن صورت ميزباني كه هر دوي شما را دعوت كرده  .  دعوت شده 

  است، خواهد آمد و به تو خواهد گفت: ”جايت را به اين شخص بده.“ ناگزير 

بلكه هرگاه كسي ميهمانت كند،    .با سرافكندگي پايين مجلس خواهي نشست 
ترين جاي مجلس بنشين، تا چون ميزبان آيد، تو را گويد:  برو و در پايين

”دوست من، بفرما جاي باالتري بنشين.“ آنگاه نزد ديگر ميهمانان سرافراز  

هر كه خود  كه خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و    يرا هرز  .خواهي شد

  )١١ – ٨:  ١٤.» (لوقا را خوار سازد، سرافراز خواهد گرديد

زيرا ترتيب نشستن    كنند نميچنان اهميت اين مثال را درك  ها آن غربي
بحث احترام بود تا جايگاه و مقام. هنگامي كه ما    ها معموالًميز براي آن   سر

مي اتاقي  ميوارد  دوستاني  كنار  خالي  جاي  يك  دنبال  كه  شويم،  گرديم 
اما دوستان ايراني من از حس عجيبي    ، ها هم صحبت شويمتوانيم با آنمي

مقدسي، زماني كه به دنبال جايي  ي كتابهنگام شركت در يك جلسه  كه در 
همه  بين خالي   مي  آن  كردهغريبه  تعريف  مي گشتند،  آنان  كه  اند.  دانستند 

جايي كه سن  معلم چه كسي است و باالترين جاي كالس كجاست، اما از آن 
شان  دانستند در انتخاب جاي نشستنكنندگان و ارشديت آنان را نميشركت

ي  با همان مسئله خوردند. دقيقاً ، به مشكل برميمناصب ياساس سلسله بر
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مثال خود به آن    شدند كه عيسي درترين جايگاه مواجه ميبه پايينانتقال  
  كند.  اشاره مي

بار اول به تركيه نقل  مكان كرديم، همسرم به راحتي  زماني كه براي 
حالي كه من    گرفت. در سر ميز ياد  جايگاه خودش را به عنوان زن ميزبان بر 

ي  نشستم، وظيفهميز ميبه عنوان ميزبان درست در مقابل جايگاه او و سر  
نشست  ترين نقطه ميي ميهمانان بود و بايد در پاييناو تعارف چاي به همه

باشد نزديك  آشپزخانه  يعني  خود  جايگاه  به  دنياي    !تا  چنين  در  مسيح 
و حمايت زندگي ميافتخارمحور  را دقيقاً طلبي  آن  توانست  اما  زيرورو    كرد 

هر كه خود    راي ز«:  كندل را بيان ميكند. خوشبختانه او منظورش از اين مثا
سرافراز   سازد،  خوار  را  خود  كه  هر  و  شد،  خواهد  خوار  سازد،  بزرگ  را 

گرد (لوقا  ديخواهد  عنوان    )١١:١٤.»  به  نه  افتخار  از  ديگري  تعريف  او 
ارائه   خداوند،  تصديق  و  بلكه ستايش  انسان،  و  نمودستايش يك  احترام   .

  اساس يك دروغ بنا شده  بر  است و كامالً  افتخار اين دنيا موقتي و فريبنده 
خداوند منبع حقيقي افتخار است و هدف ما بدست آوردن جايگاه خوب    است.

بودند كه مسيح   پيشگاه خداوند است. مردم فهميده  در  احترام  و همچنين 
بنياديني كه سيستم حمايت دنيا    قوانين يك رهبر و حامي است اما او    واقعاً

كرد. هر چهار انجيل پاسخ او را به جمعيتي كه  رد مي  آن بنا شده بود را  بر
شان شفا يابد  و يا بيماري بشنونداو را  سخنان تا بودند به خارج از شهر آمده 

مي ثبت  خبررا  تازگي  به  او  اگرچه  پسرخاله  كنند.  يحيي  قتل  يعني  اش 
شد ولي  محسوب مينيز    تعميددهنده را شنيده بود، كه هشداري بر قتل او

گوي نيازهاي جسمي و روحاني افراد بود. هنگام  هم با تمام مهرباني پاسخ  باز
متوجه شد كه مردم چيزي براي خوردن ندارند و راه برگشت بسيار    عصر او 

تهيه بود. به عنوان  طوالني است و  ي غذا براي مردم بسيار دشوار خواهد 
عهده    ماهي بر  نان و دو  ها را تنها با پنجيك حامي او مسئوليت سيركردن آن 
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است    اياو نبي"كه  اي دانستند براي اين را نشانه  ي او گرفت. جمعيتي معجزه
اساس پيشينه و   اما آنان اين حمايت و اتفاق را بر "...كه بايد به جهان بيايد

درباره داشتند، تفسيركردندعقايدي كه    -   ١٤:    ٦. (يوحنا  ي حامي و رهبر 
، پادشاه  كندشان را تهيه  او را تا زماني كه منبع غذايها آماده بودند  آن  )١٥

شان فراهم  كه امپراطور نان براي  م، تا زماني ور مردم مانند هبخوانند درست  
دادند. آنان قدرت مسيح را پذيرفته و به او القاب  كرد، ستايش او را سر ميمي

ها  مسيح مراقب آن  كه  فقط زماني كاربرد داشت   البته اين القاب   زيادي دادند 
دانست كه پادشاهي  مسيح مي   كرد. و منبع غذايي آنان را فراهم مي  بود مي

دادند هيچ  او از نوع زميني نيست و حاكميتي كه اين جمعيت به او نسبت مي
نجات  با خدمت  ميان جمعيت  ارتباطي  از  آرامي  به  او  ندارد، پس  او  بخش 

هرت  انست از القاب مقتدرانه و شُتوناپديد شده و به باالي كوه رفت. او مي
نسبت داده شده به خودش لذت ببرد، اما خود را از آن دور كرد. روز بعد كه  

  ٦. (يوحنا  باري ديگر جمعيت او را يافتند باز از او درخواست غذا و نان كردند
حقيقي پادشاهي خود را   ماهيتكه آنان را بيازمايد، براي اين  او ) ٣٤ –  ٢٦: 

مردم با    )٣٥:  ٦(يوحنا    ".نان حيات است"او    كه خودِ ت  فو گ،  تشريح نمود
اين صحبت اوشنيدن  از    ها  و گروه كوچكي  ماند  او  تنها  و  كرده  ترك  را 

ر حاميان  براي  مي  مردميمي،  وشاگردانش.  دنبال  را  آنان  و  كه  كردند 
اما براي مسيح   شد،محسوب ميشان اتها مقياس افتخارهمچنين تعداد آن 

اهميتي نداشت بلكه او بدنبال جلب    پيروان تعريف و تمجيد مردم و تعداد  
  رضايت پدر خود بود. 
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و    قدرت   ، حمايت دنيوي  ، الگوي رهبري  بينو باري ديگر مسيح بايد  
- ترين آزمايش اين يكي از بزرگ  . كرد ميپادشاهي پدر خود، يكي را انتخاب  

ي  شانه  برالقدس به صورت كبوتري  روح  هعد از تعميد او بود، زماني كهاي ب
كه از  محبوبم اين است پسر  مسيح نشست و اين صدا از آسمان شنيده شد،

نبوت موجود در باب دوم  تحقق پيشگويي    ) اين دقيقا١٧:٣ً(متي    . او خشنودم
) پسر  ٦ي  ) پادشاه كوه صيهون (آيه ٢ي  مزامير است كه مسيح (آيهكتاب  

مسيح با يادآوري    ) ٨ي  آيه(   .ها را به ارث خواهد بردخداوند خواهد بود و ملت
وسوسه كرد و هويت  را  جا او  اين وعده پا به بياباني گذاشت كه شيطان در آن 

  ترفند شيطان دوبار از اين    )١١  –   ١:    ٤به چالش كشيد. (متي  را    خدادادي او
«اگر  و    ها بگو تا نان گردند...»ين سنگ«اگر تو پسر خدايي به ا استفاده كرد:  

تو پسرخدايي خود را به زيرانداز؛ زيرا كه نوشته شده است او فرشتگان خود  

كدام بيند هيچ زماني كه شيطان مي  را دستور داده تا از تو محافظت كنند.»
كند و  ي مستقيم استفاده ميبرند، از حملهش راه به جايي نمياهاياز حيله

مي به   پيشنهاد  را  پادشاهي جهان  و  قدرت  تمامي  بر    ،دهدمسيح  مشروط 
  "پادشاهي جهان"نويسد كه شيطان تمامي  لوقا مي   . را پرستش كند  او   كهاين

پيشنهاد   او  به  قدرتش "  دهد ميرا  و  تمامي شكوه  )  ٦  –   ٥:    ٤  (لوقا   "با 
ه او  كرده و بقول  مزامير نقل باب دوم كتاب    از   تعميد آبدر مراسم   خداوند

ها را با تمامي اقتدار و شكوهش  ها را وعده داده بود؛ و حال شيطان ملتملت
مي  پيشنهاد  او  است  به  ممكن  با    گونهاين دهد.  شيطان  آيا  كه  كنيم  فكر 

اما بايد در نظر بگيريم كه مسيح    خير؟! پيشنهاد خود به جايي خواهد رسيد يا  
آيا در راه پدرش و از طريق قدرت پادشاهي او و    . رو بوده با دو انتخاب روب
ها را به ارث خواهد برد و توسط خداوند نيز پاداش  ملت  پدر   اطاعت از فرمان

برابر او زانو زده و براي    در   ماند و مي  داده خواهد شد و يا به شيطان وفادار



 ٧٣/رداي ارغواني را به كناري بگذار 

  او چه كسي را خدمت كرده و در   . انجام كار او قدرتش را دريافت خواهد كرد
كرد؟ به دنبال جالل چه كسي خواهد رفت؟  خدمت خود را آغاز  نام چه كسي  

«دور شو  به او گفت:    ي سيع .  و روشن بود   ترديدبي،  صريح پاسخ مسيح بسيار  
خود را بپرست و تنها او    ينوشته شده است: «”خداوند، خدا  راي ! زطانيش   يا

مسيح راه اطاعت، فروتني و خدمت را انتخاب   )١٠:٤(متي  را عبادت كن.“»
، بسيار  اطاعت خواهيم كرداين كه ما نيز در زندگي خود از چه كسي  كرد.  

وفادار هستيم و    باوريمان به شخص و يا  ي ما در زندگي . همهمهم است
واقع   در  نيستيم  وفادار  چيزي  به  يا  و  نكرده  اطاعت  را  كسي  بگوييم  اگر 

را فريب داده با قاطعيت اعالم كنيم كه از كسي  خودمان  اگر  ايم. در واقع 
نمي در پيروي  بلند    كنيم  را  خود  دقيقاً  كردهواقع  مي  و  را  كه  كاري  كنيم 
برابر او زانو بزند تا با اين كار    كند. شيطان از مسيح خواست تا درشيطان مي

ني  ي يونا، كسي كه نيازمند لطف و رحمت اوست. كلمهبگرداند خود    پيرواو را  
به زانو در آمدن به  "معناي لغوي  است كه  در  Proskunnesis "پرستش"

ي  ترجمهسپتواجنت يعني  اين كلمه در كتاب  باشد.  مي  "منظور بوسيدن دست
نيز  و همچنين به معناي پرستش خداوند است عتيق به كار رفته يوناني عهد

ر شاه نزد  . براي مثال در كتاب استر زماني كه خدمتگزاران خشاياباشدمي
كه بيانگر  به كار رفته است  كلمه اين كنند هامان زانو زده و اداي احترام مي

  ) ٢:٣(استر  .يك عمل در پيشگاه پادشاهيِ ايراني استانجام 

عمل    و   صد استر،  از  بعد  سال  موضوعي    ؛ Proskunnesisپنجاه  به 
سپاهي براي    كبير؛   اسكندرقبل از ميالد،    ٣٢٨انگيز تبديل شد. در سال  بحث

كه در حال حاضر شمال افغانستان امروزي است.    گرد آوردفتح سرزميني  
با هم  تا  گرفته  داشت، جشني  عادتي كه  روز عصر، طبق  خود  يك  رزمان 

ت  از ديگران خواس  ؛ اسكندربار تفاوتي وجود داشت.  نوشيدني بنوشد. اما اين
  كننداو تعظيم    نزدو سپس    بخورندتا به نوبت از يك جام شراب نوشيده، نان  
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سال پيش از آن يعني    دو   ؛اسكندر را انجام دهند.    Proskunnesisو عمل  
سال   پادشاه    ٣٣٠در  داريوش  ميالد،  از  و  ايراني  قبل  داده  شكست  را 

فتح   را  تحت   نمودهپرسپوليس  طرز عجيبي  به  دليل  همين  به  و  ثير  أتبود 
ايراني    مالزمانفرهنگ و آداب و رسوم ايرانيان قرار گرفته بود. با افزايش  

اطاعت از رهبر    ي او تعظيم كرده و به نشانه  نزدها  آن  قطعاً   ؛اسكندردر دربار  
را   او  كار خود  از سربازان كهنه  ؛ اسكندر. حال  بوسيدندميجديدشان، دست 

خواست تا مانند  ديدارش آمده بودند، مينيز، كه از راهي دور يعني مقدونيه به  
  اجابت كردند ي او را  يكي بلند شده و خواستهها عمل كنند. پس يكيايراني

رسيد كه به عنوان يك مورخ    ؛ارسطوي  خواهرزاده  ؛ تا نوبت به كاليستنيس
پيوسته   ارتش  به  از  و  بود  رسمي  و    حفظ   سرسخت  ين مدافعاو  فرهنگ 

زمارزش  تا  بود.  او  را تحقير مي  ها ايراني   ؛ اسكندراني كه  هاي يوناني  كرد، 
ها  خوشحال بود، اما زماني كه ديد پادشاه رسوم آن   ؛اسكندربابت اطاعت از  

،  Proskunnesisرا نيز پيش گرفته، نظرش تغيير كرد. براي يونانيان عمل  
كار در    شد و انجام اين تنها عملي بود كه بايد در پيشگاه خدايان انجام مي

. البته اين  گشتمحسوب ميبرابر يك انسان براي يونانيان تحقيري بزرگ  
خواست تا به عنوان يك خدا مورد  مي  واقعاً  ؛ اسكندررود كه  طور گمان مي

ين بود كه تمام زيردستانش  او ا   درگيري ذهني  تمامپرستش قرار گيرد و يا  
اخ با  او بر اين تالش بود تا  تالفات فرهنگي،  روشي يكسان پيش بگيرند. 

، مقابله  مناصبطرفدار سلسله    هايطلب و غربي مساواتهاي  ميان شرقي
كاليستنيس نكردن  اطاعت  عمل    ؛اسكندراز    ؛كند.  ندادن  انجام  و 

ارتباط آنان شد و چيزي نگذشت كه دست او در    قطع  باعث پروسكونسيس  
ي  به شدت توبيخ شد و رابطه  ؛ كاليستنيسپادشاه برمال شد.    ي قتل توطئه
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- براي هميشه پايان يافت. ديدگاه   ؛ ارسطوبا معلمش يعني    ؛ اسكندردوستي  
عمل  خطرناك  اي  به گونهتوانند همانند اين مثال  هاي فرهنگي متناقض مي 

  . نمايد 

بوسيدن دست هنوز   و همچنين  در  هم  تعظيم  است.  متداول  آسيا  در 
ها براي كودكان بسيار خوشايند  بزرگها و مادرتركيه بوسيدن دست پدربزرگ

پول دريافت مي يا كمي  آن، شيريني و  در قبال  زيرا  متاست  سفانه  أكنند. 
در  انگليسي  زندانبان جنگ   زندانيان  توسط  بشدت  دوم  ژاپني  جهاني  هاي 

تنها به اين خاطر كه در برابر آنان تعظيم نكردند. براي    ،شدندشكنجه مي
  احتراميِ گستاخانهي بيدر برابر يك انسان نشانه  ها به زانو درنيامدنژاپني

آمد.  ها تحقيري بزرگ بشمار مي ، اما بالعكس براي انگليسيشدمحسوب مي
فرهنگ ديگر برتري دارد، بلكه صحبتم    رمنظور من اين نيست كه فرهنگي ب

و   او  از  اطاعت  بيانگر  شيطان  مقابل  زدن  زانو  مسيح  براي  كه  است  اين 
  .  گشتمحسوب مي هايش چنين پذيرش قدرت و ارزش مه

باب دو  كتاب   در  داده مي  م:مزامير  حاكمان جهان هشدار  كه  به  شود 
و   كرده  را خدمت  ببوسند "خداوند  را  او  كه    "...پاي    .شود   خشمگينمبادا 

ي پدر  از آنجايي كه مسيح، پيشنهاد شيطان را رد كرده و اراده  )١٢:٢(مزامير  
انجام داد، ملت  را  با تمامي قدرت و شكوهخود  شان به او سپرده شدند.  ها 

هاست كه به حكومت و قدرت خود پناه برده  حال اين تصميم پادشاهان ملت 
كنند. پرستشش  و  پذيرفته  را  او  حكومت  يا  مي   و  سبب  اين تصميم  تواند 

از بركات خداوند شده و يا در صورت رد حكومت او سبب خشم    منديبهره
  .گردد خداوند  
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در  عقايد اين دنيا    ازكند كه  به شاگردان خود گوشزد مي  عيسي مرتباً
افتخار  مورد   و  نكنندقدرت  تصور  پيروي  نيز  شاگردان  ديگران،  مانند   .

بزرگ باشد  هاي  بخش مسيح مانند يكي از پادشاهيكردند پادشاهي نجاتمي
از آرامش    رو پُ   عادالنه ميِ منفور غلبه كرده و به حكومتي  ور  حكام جابر   كه بر

اورشليم، در   به  با آخرين سفر مسيح  و هيجان همزمان  منتهي شود. شور 
جديد چه   حكومتكردند كه قرار است در ها تصور ميشاگردان آغاز شد. آن

پسرخالهنقش يوحنا  و  يعقوب  باشند.  داشته  يعني  هايي  بودند  عيسي  هاي 
را براي    پست و مقامترين  پسران سالومه، پس به همين خاطر انتظار مهم

خود داشتند. همراه با مادرشان نزد مسيح رفته و به ترتيب خواستار دومين و  
سومين مقام مهم در پادشاهي مسيح شدند، مقامي در دست راست و دست  

  يا به اصطالح   )٤٥  –   ٣٥:    ١٠  و مرقس  ٢٨  –   ٢٠:    ٢٠چپ مسيح (متي  
تا در    خواستندميآنان    واقعو وزير دفاع باشند. در    اقتصاد  خواستند وزير مي

  مالزمان بسيار ها شامل مقام، منابع مالي،  كه براي آن  گردندجالل او شريك  
و عناوين رسمي بود. شاگردان از اين كار يعقوب و يوحنا عصباني شدند. پس  

ايمانان رفتار  شان كرد كه چرا مانند بيرزنشها را جمع كرده و سمسيح آن
آنمي رهبران  بر كنند.  ب  ها  كرده،  خدايي  زيردستانشان  با  آن   هسر  ها 
اين احترامي دستور مي بي تا  نمايش  دادند،  به  را  طور قدرت و شوكت خود 

مردم حكومت    بر  مستبدانهايمان زميني، دوست دارند كه  بگذارند. رهبران بي
آن مقامها  كنند.  آوردن  اين    يبراي بدست  از  و  با هم رقابت كرده  واالتر 

برند. پادشاهي خداوند به كلي با چنين پادشاهي متفاوت است.  رقابت لذت مي
زيرا در پادشاهي خداوند، بزرگي در خدمت به ديگران نهفته و آرزوي بدست  

سيح  چيزي بود كه م  د. اين دقيقاًگرد آوردن جالل به خدمتگزار بودن ختم مي
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كه به او  از خدمت خود، درك كرده بود. او آماده بود تا خدمت كند نه اين
  . نهاددر اين راه   فديهخدمت شود. تا جايي كه جان خود را به عنوان 

را    شديدترين عيسي   بهانتقاد خود    ابراز نمود، مقامات مذهبي    نسبت 
آن سؤاستفادهزيرا   جايگاهي  ارتقاي  براي  خداوند  نام  از  اينها  و  بود    شان 

به محض رسيدنش به اورشليم    است.   استفاده از مقام رهبريؤنوع س  بدترين 
ترين مقابله با  تمامي دالالن را از معبد بيرون كرد كه سبب آخرين و بزرگ

ها  ي شديد، مسيح به آن پايان يك مجادله  كنيسه بود. در  متوليان فريسيان و  
پسر كه  داد  اين   نشان  و  است  همان خداوند  به سكوت  داود  را  آنان  گونه 

به سختي محكوم و  (متي  شانواداشته  اصلي    ) ١٢  –  ١:    ٢٣  كرد.  اتهام 
بود    ايشان بود كه از ابتدا نيز جزء نقدهاي اساسيعيسي به آنان، رياكاري

كردند  . رفتار آنان با چيزي كه موعظه ميداشتها  به آننسبت  كه عيسي  
خواستند بارهايي را بردوش بكشند  ها از ديگران ميبه كلي تناقض داشت. آن

حاضر خودشان  نه  حمل    كه  براي    آنبه  ديگران  به  كمكي  نه  و  بودند 
كردند. فريسيان استادان قوانين موسي بوده، در بررسي و  شان ميبرداشتن

ها به مردم  هاي خوبي براي آموزش آن و روش  داشتند تفسير آيات مهارت  
كردند  بودند و فكر مي  وعظ. متخصصان خوبي براي تدريس و  كردندابداع مي

و   نميسخنوريدانش  كه  آنجايي  از  ولي  است  كافي  توانستند  شان 
- به دروغ تبديل  شان  سخنان  هماهنگ سازند، شان را با رفتارشان  هايموعظه

آن   گشته  هاي مخرب  و  بود.  دعاهاي طوالني  در  و  مذهبي  مراسم  در  ها 
فوقذثيرگأت بودند ار،  روحاني    ) ٤٠:١٢(مرقس    .العاده  داشتند  دوست  و 

را  بودن  تقوا شان  اين  تمامي  دليل  بگذارند.  نمايش  تنها  پيشگيبه  ها 
بود. قطعاً عطش  احترام  و  افتخار  براي  اين  ي آن همه  شان  با عصبانيت  ها 
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كردند و شايد خودشان نيز از اين حقيقت آگاه نبودند كه به  ها را رد ميادعا
ي  مردم هستند. درست از زمان  ازچه اندازه به دنبال ستايش و كسب احترام  

مي  روحانيت كه   قرار  منبر  باالي  و  عموم  معرض  در  خطر  ما  آغاز  گيرد، 
. اين درست  گرددي خود ميتبديل به روشي براي ارائهزيرا ناگزير  گردد مي

ارائهاست كه در سخنراني پشت منبر، ما مهارت ي مطلب، چگونگي  هاي 
و   شنونده  جذب  چگونگي  صدا،  كردنكنترل  ادا  را  امغپي  زيبا  اي  برمان 

بيشتر مي تأثير  اين مسئله  آموزيم،گذاري  به يك خطر    اما  تبديل  در جائي 
- آوردو دست  ات ويژه د كه ما بدنبال تشويق ديگران و لذت از امتيازگردمي

گرديم.   هاي  تشويق    يا خواسته    خود  به  ما  نفس  ترفيع شدن  ناخواسته،    و 
  پشت منبر  خود را در   و به همين سبب ما حضور   دهدنشان مي تمايل    يافتن

و از آنجايي كه به    گردند ميتر  ها طوالنيتر كرده، مراسمررنگروز به روز پُ
ها را در حضور ديگران با شور  دنبال پاسخ به توجه ديگران هستيم، پرستش

مان توضيح ندهد  دهيم. تا زماني كه كسي برايو شوق بيشتري انجام مي 
به كار    ،مان روشن نكندقي درحال وقوع است و مسئله را برايكه چه اتفا

اين مشكل  و    دهيمخود ادامه مي  به  العملي ناگهاني  عكسبا آشكار شدن 
شود تا از  دهيم و اين سبب مينشان مياز خود  عصبانيت و حسادت    همراه

گوييم كه هركاري را  مان بيدار شويم. ما به همه ميآن شور و شوق مذهبي
دهيم اما تمامي اين كارها در حقيقت به  براي خدمت به خدا انجام مي  تنها

  است.   مان منافع شخصيخاطر نفع 

شد.  كنيسه و فريسيان، افتخار به كسب عناوين محدود مي  متوليان براي  
(متي  ،  هاي رابي، پدر و استادكند يعني مثالهايي كه عيسي بيان ميمثال
كه بر اساس سلسله مراتب بنا شده    دنياي غرببراي ما در  )  ١٠  –  ٧:    ٢٣

بزرگي  است مشكل  نمي،  روابط    گردد،محسوب  دليل  به  و  فاصلهزيرا  دار 
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نمي  عناويناز    مشخص استفاده  يكديگر  دادن  قرار  مخاطب  كنيم.  براي 
ي  پدربزرگ من همچنان براي خطاب قرار دادن دوستان چندين و چند ساله

- را قبل از اسم   "آقا"ي ه كرده و نهايتا كلمهشان، استفادخود از نام كوچك
كنند.  ها صدا ميشان را با نام كوچك آن . كودكان نيز والدينكندادا ميشان  

را    ؛مقدس، جايي كه من همسرم لنامديردانشگاه كتاب  ؛ دكتر جفري گروگان
ايشان همچنين به وفاداري به حقيقت    ؛قدي بلندمالقات كردم، فردي بود با  

آموزان با  بودند. به همين دليل دانش  معروف  پژوهشگري خوشرو،انجيل و  
او  غول "را    كمال محبت  مي  "پيكرآقاي  عقد هم  كردند.  صدا  به  را  ما  او 

از  درآورد.   به اسكاتلند    ١٥زماني كه ما پس  دوباره  تركيه  در  زندگي  سال 
  ان را مالقات كرديم:  بازگشتيم، باري ديگر ايش

 تان چطور است آقاي گروگان؟ من گفتم: حال 

 مرا جف صدا كن لطفاً   ؛اوپاسخ داد: اوه!!!  

معذب  دهم،  گونه رسمي مورد خطاب قرار مي اين كه من او را اين از    گوئي
  . شده بود

 توانم شما را جف صدا كنم؛ شما استاد  من پاسخ دادم: نمي
  هستيد!!! ما  و عاقد 

بعد از آن همه مدت زندگي در خاورميانه، مسلم بود كه نتوانم بدون استفاده  
  از القاب او را خطاب قرار دهم. 

(برادر    " هآب"داران جوان عادت داشتند مرا  زماني كه در تركيه بودم ايمان 
مرا عمو صدا    رفت با محبت التر ميبزرگ) صدا كنند. به مرور كه سنم با

صميميتي    سي احترام سالم و همچنين احسا زدند. اين القاب نشان دهنده مي
كنم كه مسيح از شاگردان خود خواسته  بود كه نسبت به من داشتند. فكر نمي
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خواست  شان را با القاب محترمانه صدا نزنند، بلكه فقط ميباشد تا بزرگان
پن عواقب  از  را  خودبزرگآنان  و  ترفيع  براي  القاب  از  استفاده  در  هان  بيني 

محور آگاه كند. هنگامي كه اين عناوين به منبعي براي افتخار  جوامع افتخار
و غرور تبديل شوند، ناخودآگاه باعث خودنمايي و پايين كشيدن بقيه شده و  

د.  گرد دار شدن شخصيت فرد ميآن زمان است كه القاب، سبب فساد و لكه 
  (متي  دهد،قرار مي  مورد عتابهفت بار را كنيسه و فريسيان  متوليان مسيح

ها از القاب مذهبي براي كسب افتخار و  ي آن زيرا استفاده  )٣٦  –   ١٣:    ٢٣
دانست  احترام، عواقب مخربي براي مردم داشت كه مسيح خود را موظف مي

نگاه داشتن مردم از    ها را متهم به دور. مسيح آنهشدار دهد ها  ي آندرباره
اي  هاي لغزندهكنيسه را سنگ   متوليانو فريسيان و    كندميپادشاهي آسمان  

  سر راه افرادي كه از لحاظ روحاني گرسنه بودند.   خواند كه مانعي بودند بر
ها  كنند كه باعث نجات جان يك نفر از ميان امتها تالش فراواني ميآن 

شد اما  ها ميهرت آنئله باعث تقويت شُشوند احتماالً به خاطر اينكه اين مس
مي باعث  كردند  را  كار  اين  كه  آن  از  فردي  پس  به  تبديل  او  كه  شوند 

ها راهنمايان كوري بودند كه مردم را گمراه  آناز خودشان شود.    ترسردرگم
شان را تهديد  مرفهكساني كه ملكوت ، افراد دانا و انبياكردند. در آخر نيز مي

  كشتند. كردند، ميو كالم راستين خداوند را موعظه مي كرده

اينكه    از  خاطر    متوليانقبل  به  را  فريسيان  و    شان اشتباهاتكنيسه 
الزم است نگاهي به خود انداخته و ببينيم تا چه حد جا پاي    ، قضاوت كنيم

لغارستان  ايم. قبل از اين اشاره كرده بودم كه چگونه كليساهاي بُها گذاشتهآن 
همچنين آسياي مركزي به دليل رهبري ضعيف از بين رفتند. زماني كه    و

حال مسئوليت  ه ب  اما آيا تا  گرديم ، خوشحال ميكننداعضاي كليسا رشد مي
هاي ناخالص به  افرادي با انگيزه  ؟ قطعاً ايمپذيرفته  لغزش خورده رااعضاي  
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بهاي   از  كه  زماني  نيز،  ديگر  افرادي  و  آمده  باخبر  كليسا  واقعي  شاگردي 
شنويم كه افراد به دليل  كنند. اما هنوز هم، ميشوند، كليسا را ترك ميمي

روي آن  از  كليسا  از  ميسرخوردگي  آنگردان  تأثيرها  شوند.  پيام    تحت 
و انتظار    شوندمياز فيض مسيح جذب كليسا    آميز خداوند و زندگي پر محبت

گويند  اما درعوض آنان مي   ها را بپذيرد، اي آن با چنين روحيهدارند كليسا نيز  
كوبنده  ريا با   انتقادهاي  اصلي  مخاطب  و  شده  مواجه  خودخواهي  شان  و 

پيروزي  . در ابتدا با ورود يك عضو جديد به كليسا،  خواهند بود  شان رهبران
با  اما طولي نميشود  حاصل مي اين پيروزي  از    آن شخص   رفتنكشد كه 

ي خود دور شده، از خداوند  . فرد از خانوادهشود شكست تبديل ميبه    كليسا
چقدر    "!!!ايمانفرد بيبرابر يك    دو"  عصباني و از كليسا شاكي است، دقيقاً 
از هر  ما را  مان را فروتن ساخته و  هايمهم است كه از خداوند بخواهيم قلب

  گرديم. گاه سبب رسوايي نام او نتا هيچ   نگاه دارد   دور     افتخارطلبي براي خود 

توان به آن اشاره كرد اين است كه شاگردان با  كه مي  ي عجيبي نكته
را    دن به تعليماتش هنوز پيغام اووجود سه سال پيروي از مسيح و گوش دا 

كردند، تا  جايگاه برتر مشاجره مي  سر  درك نكرده بودند و هنوز با يكديگر بر
آخر توضيح داد، نان به معناي بدن او و شراب، خون  شام  زماني كه مسيح در

زماني كه مسيح به آنان گفت يكي از شاگردان    )٢٧  –  ٢٤:    ٢٢(لوقا  .  اوست
ها برسر جايگاه برتر، باري ديگر از سرگرفته  به او خيانت خواهد كرد، بحث

  ي كه در يعها متوجه فجا ! شايد هنوز آن بودجالب    ها واقعاًشد. خودخواهي آن 
دست چپ و يا راست    حال رخ دادن بود، نبودند و هنوز در روياي نشستن بر

ها داده بود  هايي كه به آن كردند. هنوز هم عيسي بايد درسمي  مسيح سير 
ب مي  ايشان ه  را  عناويني    . كرديادآوري  اندوختن  و  كردن  سروري  آرزوي 
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ميان    ايمان است و دريك بي  مشخصاتجزء    "حامي"يا    "نيكوكار"  همچون 
ترين باشد، كسي است كه مانند مسيح  خواهد بزرگقوم خدا، كسي كه مي

هاي  خدمت كرده و به دنبال مقام و جايگاه نيست. برخالف شكستبه مردم  
ها حمايت  از آن پادشاهي او، مسيح هنوز هم   ماهيتفهمِ  پياپي شاگردان در

در   كرده داد كه  وعده  به شاگردان  او  داشت.  اطمينان  و  اعتماد  آنان  به    و 
قدرت  سر يك ميز خواهند نشست. او همچنين گفت كه    ش با او بر اپادشاهي
رو به  هاي پيش داوري ش را با آنان تقسيم كرده و نقش مهمي در اپادشاهي

كردند  ) اگرچه آنان هنوز فكر مي٣٠  –  ٢٨:    ٢٢  شاگردان خواهد داد. (لوقا 
ولي عيسي گفت،    دارد،  شانجايگاه و مقامنقشي تزئيني براي  ،  هااقتدار آن 

آينده   در  اعتماد  آنقدر  كه  آنان  واقعي   شد خواهد  به  اقتداري  با  كه  ، همراه 
كنند.   عمل  داوران  عنوان  به  تا  داشت  خواهند  خالصانه  عدالت  و  حكمت 

آنان اعتماد كند؟ چگونه اين تغيير  چگونه مسيح مي توانست تا اين حد به 
  كنند؟شان رخ داد؟ به راستي مردم چگونه تغيير مي هايعميق در قلب 
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                                                                                              شمفصل ش

  عيسي و شاگردان 

  

. براي  آموختتوان  خت ميديگر را س  بعضيبعضي چيزها را آسان و  
يك شماره تلفن و يا يك مهارت ساده مانند دستورالعمل    حفظ كردن مثال  

صبوري، متفاوت فكر كردن و جهان    آموختناما    ، اي استآشپزي كار ساده
است. درك ما از قدرت   تري سختكار  طبيعتاًنگريستن،  ايرا با ديدگاه تازه

  ي گر رفتار اعضازماني كه نظاره  كند. دقيقاً گيري مياز كودكي شروع به شكل
با يكديگر هستيم، بخصوص پدرهاي اندازه مي  تا  !مانخانواده  شود به  چه 

ها  ها مهربان و سخاوتمندند؟ ديگران چقدر به آن آيا آن؟  ها نزديك شدآن 
مي  آناحترام  از  آيا  برداشتمي  هاگذارند؟  اين  طور  ترسند؟  به  اوليه  هاي 
د. از آنجايي كه تجربيات جديد  ن گذارثير مي أدرك ما از رهبري ت   عميقي بر

ي عميقي در ناخودآگاه ما دارند، بنا  گذشته، كه ريشه  ت اساس تجربيا  ما بر
پس تغيير طرز فكرمان كار بسيار دشواري است. حتي پيدا كردن    ، شوندمي
ي خود  زندگي آينده  د. در گرد مان نيز دشوار مي براي برخي رفتارهاي  ي دليل 

هاي جديد، برخوردي  هاي متفاوت آشنا شده و با ايده ممكن است با ديدگاه 
قديمي    ، الگوهاي فكريفشارهاو    هابحران  داشته باشيم، اما در زمان   منطقي

.  سازندمي  نمايان را    مان به خودي خود تقويت شده و خودو عميق زندگي
بينيد، شاگردان پس از گذراندن سه سال با مسيح، آموختن  طور كه ميهمان 

هايش، هنوز هم نتوانسته بودند فرضيات  از او و همچنين ديدن عيني مثال
درباره را  كه رهبري  بنيادين خود  تغيير دهند،  رهبري  معناي كنترل  ي  به 
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ها  هرت نيست. اگر تعليم و ديدن مثال ديگران به منظور كسب افتخار و شُ
  ؟ها را دگرگون كردها كافي نبود، پس مسيح چگونه آن براي تغيير آن

روزي يكي از شاگردان نزد عيسي آمده و از او پرسيد، كه چه كسي در  
كه آنان براي بار    زماني   ) ٥ –  ١:   ١٨(متي   ؟تر استپادشاهي خداوند بزرگ

همان   عيسي  كه  كرد  اعالم  پطرس  بودند،  اورشليم  راه  در  و    ماشيح آخر 
كردند و به اين فكر  كم داشتند، سياسي فكر ميها كمدهنده است. آن نجات 

ها در  ، هركدام از آنيانمور  اسارتسازي اورشليم از  بودند كه درهنگام آزاد
چه كسي    "؟!ترين استكسي بزرگچه  "چه جايگاهي قرار خواهد گرفت.  

را    معاون ي اوست؟ و چه كسي  مورد عالقه او خواهد بود؟ مسيح كودكي 
آن  ميان  و  كرده  توجهصدا  داد،  قرارش  و  ها  كرده  جلب  او  به  را  شان 

ها گفت كه براي ورود به پادشاهي  شان را برانگيخت و سپس به آن كنجكاوي
ترين باشند، بايد خود را همانند  ه بزرگرا تغيير دهند. براي اينك  خدا بايد خود 

گيج جواب  از  شاگردان  سازند.  فروتن  كودك  متعجب  كنندهاين  مسيح،  ي 
رافتخار و قرار دادن كلماتي نظير  بودند زيرا كودكان نه قدرتمند هستند و نه پُ

معنا و از طرفي ديگر  ي مشابه از يك طرف بيبزرگي و فروتني دريك جمله
هت زده بودند كه  چنان از پاسخ مسيح بُها آن آن  احتماالًتضادي بزرگ بود.  
  اي باال انداخته و آن را فراموش كردند. آن لحظه تنها شانه

دانش  اخير  سال  سي  بزرگطي  عالقهآموزان  به    بسياريي  سال، 
به تغييرات عميق    اي كه منجردادند. يادگيري  كننده  دگرگون   قابليادگيري  
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ي عكس يادگيري  نقطه  دقيقاً  گردند.و هميشگي در رفتار و ديدگاه فرد مي
    !مطلق دانش و مهارت

:  گويد گامان اين عرصه، اين فرمول را تغيير داده و مياز پيش   ؛جك مزيرو
اي روبرو شود، موقعيتي  كنندهبراي تحول فردي، فرد بايد با دوراهي گيج"

نمونه در كه  و  كند  توجيه  را  آن  نتواند  شده  تجربه  قبليِ  نوعي    هاي  فرد 
صورت است كه فرضيات    . فقط در اين ايجاد كند مي و فشار  احساس سردرگُ

  مالت انتقادي و پژوهشي رسيده و يك بازنگري منطقي و در أپيشين به ت
از  پايدار  مان  مان و جهان و روابطخود و نقش  نتيجه يك تغيير متفاوت و 

كننده  اي از يك دوراهي گيجپاسخ مسيح به شاگردان نمونه" خواهيم داشت.
درباره كه شاگردان  زماني  دراست،  پرسيدند،  برتر  جايگاه  فكر  واقع    ي  به 

ها، كه ممكن  نشان دادن يك كودك به آن   قدرت، ثروت و افتخار بودند. با 
ها  بي نيست، مسيح آنصداشتني باشد اما صاحب هيچ مقام و مناست دوست

هم بگذارند. مسيح در    را مجبور كرد تا معناي متضاد ضعف و قدرت را كنار
  چالش كشيده شود به  واقع درحال فراهم كردن موقعيتي بود تا فرضيات آنان  

  د.  نمورد بررسي قرار ده مجدداًشان از رهبري را، و ديدگاه

معموالً  پاراد  عيسي  دوراهي كسواز  ايجاد  براي  گيجها  كننده  هاي 
اند  ثبت كرده اناجيلام كه نويسندگان  آيه را شمرده ١٣د. من  ر كاستفاده مي

مي مسيح  شد"  :گويد كه  خواهد  آخرين  ،  ترينكوچك"يا    "...اولين، 
مثال زدن  ارجاع دادن آنان به كودكان، با    عالوه بر  "...ترين خواهد بودبزرگ 

بسياري كه اول بوده،  ":  كند گيري ميطور نتيجهجوان ثروتمند اين   مرد   آن 
  "!ها اولآخر خواهند شد و آخرين

مرتبه هفت  تعليمي،  در چنين  ديگر  سفر  ي  به    پايان  جليل  از  مسيح 
نزديك مسيح  كار  پايان  هرچه  است.  شده  گزارش  مي اورشليم  ،  گشتتر 
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كرد كه اين  بيني مي افت و مسيح پيشيبين شاگردان افزايش ميدر  حسادت  
  بار خواهد آورد. ه ب بسياري، مشكالت صعود اوموضوع بعد از 

زماني كه از    ) ٢٠:٢٠(متي    رخ داد، ي يعقوب و يوحنا  اتفاقي كه درباره
حكايت از اسرار  دست راست و چپ خود بنشاند،    ها را برمسيح خواستند آن

ها يادآوري كرد كه بدست آوردن  ي مسيح به آن. توبيخ اوليهبسياري داشت
پادشاهي خداوند ملزم به نوشيدن از همان جامي است كه    قدرت و افتخار در 

مي نيز آنيعني  نوشد  مسيح  دربارهباي   ها  سپس  بكشند.  رنج  او  مانند  ي  د 
وال را ايجاد كند  ئخوانيم كه ممكن است اين سعصبانيتِ ده شاگرد ديگر مي

  ي يوحنا و يعقوب باخبر شدند. ها چگونه از نقشهكه آن 

خودشان، آن    توبيخ نقدر شجاعت نداشتند كه خواستار  آكه آن دو،    گوئي 
برابر ديگر    ها را در بوده كه آن حضور ديگران شوند و شايد اين عيسي    هم در

تا   كرده  توبيخ  راه،  ميان  عمداًشاگردان  اين  از  و  ايجاد كرده  اختالف  شان 
  شان هم در هاي اي درست كند؛ موقعيتي كه در آن كاستي كنندهدوراهي گيج

. اين بار مسيح چنين  آشكار شودشان  طور در شخصيتبيني و همين جهان
تر  شان كند و شايد مهمها آگاهعواقب مخرب اينگونه توطئهاقدامي كرد تا از  

  از آن، فرصتي بدست آورده تا حقيقتي حياتي را به آنان بياموزد.  

  ، مردم هستند  رهبران اين دنيا، خواستار سروري، كنترل و حكومت بر
مز  تئوري  اگرچه  باشند.  يكديگر  خدمتگزاران  بايد  مسيح  پيروان    ؛روياما 

يادگي درباره بسيار  تغيير قابلري  ي  نويسندگان    ياز طرف  اما  پذيرفته شد، 
  كه به تحقيقات بيشتري نياز دارند.   گفتند  بسياري

  ؛ رويمز  دليل اين كهكند به  ها بيان ميبه نمايندگي از آن   ؛ ادوارد تيلور
عد منطقي آن بررسي  را تنها از بُ  دگرگون كنندهيك آمريكايي بوده، يادگيري  
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ابعاد احساسي، تجربي و عمومي اين مسئله   مبذول  كرده و توجه كافي به 
تحت تأثير  شدت مرا  ه جمع ب . روش مسيح براي توبيخ آنان در نداشته است

آن شرايط يوحنا و يعقوب    زيرا خود من به عنوان يك غربي، شايد در   ، قرار داد
ناپسندي رخ    روياروييكردم تا  مي  شان را گوشزدرا به كناري برده و اشتباه

به   را  با مشكالت، آن هم دريك جمع  رويارويي  اما مسيح، اهميت  ندهد. 
براي فرد    گرفته شود عميقاً  چه را كه با ديگران فرا دانست زيرا آن خوبي مي 

ثير  أجمع و ت   گويي در افتاده و ماندگارتر خواهد شد. ابعاد مضاعف پاسخ   جا
  شود. ي بهتري در يادگيري ميدست آمدن نتيجهزياد احساسي آن، سبب ب 

- هاي چالش موقعيتهاي مسيح براي ايجاد  يكي از آشكارترين مثال
شستن  در زمان  پيشين شاگردان،    هايپيش فرضبه چالش كشيدن    برانگيز
نزديك  ها بسيار  ي جدايي از آن لحظه  ) ٢٠- ١:  ١٣ها بود. (يوحنا  آن  پاهاي

مسيح مي  و  بينجايگاه    رقابتي كه سردانست  بود  شاگردان سرگرفته،    در 
شود.  تر متوصل ميبار به روشي قوي  هنوز هم از بين نرفته است. پس او اين

دور آن  شده   ها  جمع  ف  بودند   هم  عيد  مقدسص تا  تقويم  ح،  در  عيد  ترين 
جشن   را  بود، بگيرند.  يهوديان  حاكم  آنان  جمع  بر  سنگين  زيرا    فضائي 

مي دولتشاگردان  با  رويارويي  است.  دانستند  نزديك  بسيار  مسيح  مردان 
كمر خود پيچيده    اي دورناگهان بلند شده، رداي خود را از تن درآورد، حوله

شان را شست و سپس  لگني آب ريخت. جلوي شاگردان زانو زده، پاهاي  و در
كار خانواده بود و  خدمت  ترين نازلي  . اين دقيقا وظيفهنمود با حوله خشك  

شدت  ه  ها بم شده بودند. آن ها سردرگُشاگردان به كلي از اين وارونگي نقش 
- شرمنده شده و احساس خجالت كردند كه استادشان دارد چنين كاري مي 

ها  كشيدند. آنكشيد، رنج ميترين رنجي كه او ميها با كوچك زيرا آن  ،كند
در اين دوراهي مانده بودند كه آيا بايد به او اجازه دهند كه اين كار را ادامه  
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گر نتوانست طاقت بياورد و زماني كه نوبت به  يپطرس عجول د   خير!دهد يا  
را    شما نبايد پاهاي مرا بشوييد! مسيح پاسخ داد: تا پاهاي تو"رسيد گفت:    او

اين كار مسيح يادآور    " شت.تو هيچ چيز مشتركي با من نخواهي دا  ، نشويم
كرده بود    اعتراف  پطرس قبالً  )٢٣  –  ١٣:    ١٦(متي    .اتفاقي در گذشته بود 

  كه رنج كشيده و در بود  دهنده است و به آنان هشدار داده  كه مسيح نجات 
اين  "  :آن موقعيت نيز پطرس اعتراض كرده و گفت  شته خواهد شد. درآخر كُ

  : تر استبار قاطع  جواب عيسي اين  "!تادوقت براي شما نخواهد افاتفاق هيچ 
شستن پاهاي شاگردان حكايت از صليب مسيح    "!دورشو از من اي شيطان"

طور كه خواهيم  دو مورد مسيح سبب تطهير شاگردان شد. همان   هر   داشت؛ در 
  بود.  برانگيز  موقعيت چالشديد، مصلوب شدن مسيح آخرين 

ي جديد  براي ايجاد يك جامعهدو    شدن پاها هرصليب و همچنين شسته
آورد در واقع قصدش  بكار گرفته شدند. زماني كه عيسي لگن و حوله را پيش  

درباره  هاي فرضپيشبر هم زدن   بود، در  ي فرهنگشاگردان  نتيجه  شان 
ات او را براي شستن پاي يكديگر دريافت كنند  ليم شدند تا تع ها آماده ميآن 

همان  او  و  نيز يكديگر را دوست  شاگردان را دوست داشت، آنطور كه  ها 
  موفقيت مسيح درخدمتش پس از بازگشت نزد پدر   )  ٣٤:١٣(يوحنا    .بدارند

جايگاه    سر  ها به رقابت بر شاگردان بستگي داشت؛ و اگر آن  بينخود به اتحاد  
رفت. در اين مثال ما همچنين  دادند اين اتحاد بزودي از بين مي ادامه مي 
ي زنده بايد  بينيم. يك تجربه كننده مييادگيري متحول  تجربه را در اهميت  
ما بوجود آورده و سبب به   هايي دري كافي قوي باشد تا ناهنجاري به اندازه

ي  چالش كشيدن الگوهاي ذهني پيشين ما شود. براي مثال دانشجويان رشته
تا با بيماراني كه روزهاي    شوندپزشكي ممكن است به آسايشگاه فرستاده  

       هاي آنان، وقت بگذرانند تا گذرانند و همچنين خانوادهشان را مي آخر زندگي
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دانند كه تجربيات  مي   جوياندانش.  ها تقويت شوددر آناحساس همدردي  
مي احساسي  برقوي  بسزايي  تاثير  بنياديديدگاه  تواند  و  عميق  شان  هاي 

  بگذارد. 

محسوب    برانگيزهاي چالشموقعيتاز    يگرايانه بُعد ديگرروابط حمايت
مانند    شوند مي مفسراني  مز  ؛ تيلوركه  الگوي  مي  ؛روي به  يك  اضافه  كنند. 

بستر قوي    شود كه دركننده زماني به تحولي درست منتهي ميدوراهي گيج
تجربي اتفاق افتاده، در يك جامعه صورت گرفته و عواقب آن توسط يك  

حمايترابطه شود.ياگراي  تشويق  و  كنترل  گسترش    منتورينگ  نه  براي 
ي بسيار  است و نمونهي برخوردار  بسياراز اهميت  رهبري و رشد شخصي  
ي عيسي و شاگردان است. عيسي مردم را دعوت  بارز و درست آن، رابطه

را دنبال كرده و شاگردانش باشند و از اين طريق حكومت خداوند    كرد تا او مي
او  پذيرفته، را   پادشاهي  او )  ١٤:٣(متي    . شوند  وارد  همراهان هميشگي    تا 

مباشند خورده،  غذا  همراهش  پيوندهاي  ،  كنند.  خدمت  و  كرده  سافرت 
در   آموزش  تعليم،  براي  را  و وفاداري زمينه  و  حين  مشترك عشق  خدمت 

شوند تا خدمت  گونه مجهز ميكنند و شاگردان اين تغييرات دروني آماده مي
  مسيح را پس از اينكه آنان را ترك كرد، ادامه دهند.  

ها  پولس از آن ، بال كنندرا دن خواند تا اوكه مسيح مردم را مي  حالي   در 
آور نيست، زيرا پولس  خواست تا از او تقليد كنند. اين مسئله چندان تعجب مي

يهوديان بود؛ جايي كه مفهوم تقليد براي    در بين مسئول گسترش خدمت  
ي اهميت تقليد اينگونه  درباره  ؛ارسطوفيلسوفان يوناني امري معمولي بود.  

... و از طريق همين  وجود دارد ذات بشر    از كودكي در  تقليد كردن"نويسد:  مي
  گونهاين   ".دهد ي خود از زندگي را گسترش مي تقليد است كه ادراك اوليه
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معلمان و زيردستان        آموزان از  رفت كه كودكان از والدين، دانشانتظار مي
كنند.   تقليد  خود  رهبران  در":  نويسدمي  گونهاين   ؛ زنوفونگ از  برابر    او 

  ".فرد نيكوكار بود  يكيردستان خود نشسته و خود به شخصه الگويي از  ز
شان را دور خود جمع  گروهي از شاگردان  ؛افالطونو    ؛ ارسطوفيلسوفاني مانند  

ها و رسوم  گذراندند تا ارزش مي  با شاگردانهاي زيادي را  ها ساعتكرده و آن 
هاي  شد، بلكه رابي باستان نميبگيرند. اين تنها محدود به يونان    آنان را فرا

گرفتند. پيروان  شان چنين روشي را پيش مي يهودي نيز براي تربيت پيروان
  كردند.  شان را مو به مو تقليد مييا الگوهاي  منتورهاها رفتار آن 

هاي تسالونيكيان و اول قرنتيان ديده  بيشتر در نامه  "تقليد"ي  ايده  اوالً؛
تازمي پولس  زماني كه  اروپا رسيدشود.  به  نرم    ه  پنجه  و  و مشغول دست 

خدايي منبع آن  ي بيداران جديد با پيشينهكه ايمان   ي بودكردن با مشكالت 
برشكنجه  تحملها  ترين مشكل آن سنگين  بودند، بود، كه تهديدي    اي ها 

مي  محسوب  جديدشان  آنايمان  به  پولس  ميشد.  دستور  از  ها  تا  دهد 
خود   ارزشمندي الگوهاي   سيالسشمانند  عيس   و  ،  و  ياخداوندمان  مسيح 

  نداران در تسالونيكيا ايمان  ) ١٤:٢  ؛  ٦:١(اول تسالونيكيان . كليسا تقليد كنند
دهد  ها اطمينان مي تجربه كردند و پولس به آنرا  القدس  در روحي عظيم  شوق

اطر كار اشتباهي است كه  كشند نه بيهوده است و نه به خرنج هايي كه مي
  هاي مسيح نيكو و اصيل است.  هاي آنان درست همانند رنجاند. رنجانجام داده

ها  آن  خدائيبيي  ثير پيشينهأ الگوي زندگي نوايمانان هنوز تحت ت  دوماً؛
را ياد است و آن گيرند. به همين  مي  ها با تقليد از پولس راه جديد زندگي 

  ي نان كسو  «  . كند كه شب و روز كار كننديادآوري ميها  دليل پولس به آن
 چ ي تا سربار ه  م يد يو زحمت كش  م يبلكه شب و روز كار كرد  م،ي را مفت نخورد

به   يانمونه  مي خواستي بلكه م  م،ي ندار يحقّ ن يچن  نكهي. نه امياز شما نباش  كي
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در قرنتس،    )٩  –  ٨:    ٣» (دوم تسالونيكيان  .د ي ري تا از ما سرمشق بگ  م يشما بده 
و همين    فرد حكيم بايد مغرور و پر ادعا باشدي كهني وجود داشت كه  ايده

تفرقه ايجاد  باعث  بسياري امر  آن گشتمي   هاي  براي  پولس  پس  به  ،  ها 
اي براي  شان نمونهدهد تا برايوضوح ضعف و فروتني خود را توضيح مي

بايد راه و روش  ايمان   ) ١٦  –  ٩:    ٤ن  (اول قرنتيا   .تقليد باشد  داران جديد 
  به چشم ببينند.  كاربردي و اصيلالگوهاي در زندگي جديد را 

اردوي  نوايمانانِ را به يك  هر سال  كرديم،  زماني كه در تركيه زندگي مي
برديم. براي نوايمانان اين بهترين فرصت بود تا رهبران بالغ را  مي  تابستانه

ها بپرسند. به ياد  گويي نبوديم از آنواالتي را كه ما قادر به پاسخئو س ببينند
يك مسيحي    همانند م مفهحاال مي" : اعتراف كرد نوايماناندارم كه يكي از 

و آشوري  رمني  ا اقوام  از    ي آن زمان، رهبران  "!زندگي كردن به چه معناست
ها  تر از ما غربياز نظر فرهنگي بسيار به مسيحيت نزديكحضور داشتند كه  

توانستند  بودند. حال برادران ما يك الگوي مسيحي پيدا كرده بودند و مي 
مرتبط ساخته و از او تقليد كنند. در آخر، پولس به ما مثالي    هاآنخود را به  

تقليد كنيم. مانند يك مادر مهربان،    ا منتورهدهد تا از عمق و شدت روابط  مي
د تا دركنار انجيل تجربيات  هخوا او عميقا به شاگردان خود اهميت داده و مي

چنانكه  «)  ٨  –  ٧:    ٢(اول تسالونيكيان    .ها به اشتراك بگذارد خود را نيز با آن
با فرزندانش بود. شما را    يشما چون رفتار پدر  كيكي رفتار ما با    د،يداني م

دلدار   قيتشو م  م ي دادي م   يكرده،  سفارش  ش   مي كردي و  رفتارتان    يه و يكه 

پادشاه   يي خدا  ي ه ستيشا به  را  كه شما  فرا  يباشد  » .خواندمي   و جالل خود 

ها را دوست دارد و حاضر  او مهربانانه آن  )١٢  –   ١١:    ٢(اول تسالونيكيان  
ها در خداوند انجام دهد و  براي رشد آن است هر كاري كه ضروري است  

ش بلكه  اميان بگذارد تا شاگردان نه تنها از رفتارهاي  ها در ش را با آنازندگي
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ب من  كنند.  تقليد  نيز  طرزفكرش  عقيده  راز  قلبي  اين  ارتباط  هرچه  كه  ام 
               ها بيشتر خواهد بود.باشد، انتقال ارزش تر عميق

كردم افتخار ديدار با كشيش قديمي  استانبول زندگي مي  زماني كه در 
كليساي ارتدكس ارامنه را داشتم. او از مشكالت    اسقف مسروپ موتافيان؛  

دانشكدهأت الهيسيس  علوم  چگونه    هاي  گفت كه  كشيشان  آموزش  براي 
خاطر  به همين    نان نداده بود.آها را به  سيس دانشكدهأت ي  دولت تركيه اجازه

ي الهيات  تا شاگرد جوان خود را براي تحصيل به مدرسه  بود   مجبور شدهاو  
  ها او با وجود تمام اين سختي . ايروان ارمنستان بفرستند و سوربن در فرانسه 

خادمين  شنود،  گفت كه چقدر خوشحال است كه ميبا شور و شوق خاصي مي 
. وقتي  ستنده   پايبند   گذاشته شده در خارج از كشور هنوز هم به قوانين    جوان 
شكستضعف و  بياد  ها  را  تركيه  در  شاگردسازي  در  خودمان    ، وردمآهاي 

ها را به اين  چگونه آن "  :من پرسيدم  .را بدانم  كنجكاو شدم تا راز موفقيت او
داده آموزش  به  خوبي  او    "شما وفادارند؟  قوانين كليساييايد كه هنوز هم 

اند؛ با من غذا  ها سه سال با من زندگي كردهكار آساني است، آن "  : پاسخ داد
لبخندي    "  ... خوردند، نشست و برخاست داشتند، صحبت كردند، بيرون رفتند

ها دشوار است زيرا ازدواج  اين كار براي شما پروتستان   قطعاً":  زد و اضافه كرد 
ش نسل جديد  ها مجرد مانده و خود را وقف آموز كنيد، اما ما ارتدكس مي
  ".كنيممي

مي  منتورينگ روابط  در    ؛چهارم ديده  اقتدار  از  اول  شود اصولي  در   .
ها  از آن   )  ١٤ي  كند (آيه پولس شاگردان را پدرانه نصيحت مي  ٤قرنتيان باب  

آنمي از  تقليد كخواهد كه  اين  و كمي فراتر مي)  ١٦ي  (آيه  .ندنها  رود و 
ي  (آيه  .دستي تهديد نزدشان برودچوبدهد كه ممكن است با  احتمال را مي 

بازي )  ٢١ به  را  پولس  متهم ميبرخي  و مي هاي قدرت  از  كنند  كه  گويند 
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راه در  دربارهقدرتش  قرنتيان  كردن  قانع  براي  همچنين  و  فاسد  ي  هاي 
ها،  خواهد تا در ضعفها مياز آن كند. اما پولس  استفاده ميؤهايش س برنامه

تقليد كنند نه اينكه او را صاحب مقام خاصي دانسته    هايش از اوفروتني و رنج
بعد از كتاب  را    "شاگردان"ي  و به او افتخار كنند. الزم به ذكر است كه كلمه

و    "شاگردان"  كنيم.مشاهده نميديگر  رسوالن  اعمال  بودند  پيروان مسيح 
موريت بزرگ  أخاص خود را دارد. در مپولس هيچگاه ادعا نكرد كه شاگردان  

  القدس روح- پسر-پدر ها را به نام  آن  و   سازي كنيمشاگردشود تا  به ما گفته مي
)  ٢٠  –  ١٩:    ٢٨  (متي  . مسيح را به آنان آموزش دهيم  فرامينتعميد داده و  

القدس كرده و از فرامين خداوندمان  وقف پدر، پسر و روحشاگردان ما خود را  
  !ها شاگردان ميسح هستند، نه شاگردان ماكنند. آنمسيح اطاعت ميياعيس

ها را فرزندان روحاني خود بدانيم  هاي پولس، ممكن است آناساس گفته  بر
ان  ها را همكارايم و گاهي نيز آنها را به طرف ايمان راهنمايي كردهزيرا آن 

حال خدمت به مسيح هستند. از آنجايي    دانيم زيرا دوشادوش ما در خود مي 
-ها پيروان ما نيستند و ما صاحبان نداريم پس آن   بر آنان اقتدار مطلقكه ما  

شان نيستيم. با اين وجود يك اطاعت داوطلبانه از قدرت نبوت پولس وجود  
هايي  ليساها آموزش دارد. پولس گروه بشارتي خود را راهنمايي كرده و به ك

كند، بلكه  گاه حكومت نكرده و كسي را مجبور به كاري نميدهد. او هيچ مي
خدمت كند. از آنجايي كه شاگردان به  را ها تا آن  گذاردمي از جان خود مايه 

هايش را دنبال كرده و به عنوان الگو از او  هاي او گوش داده، آموزهموعظه
پولس نيز در همين تالش  .  گردداو بيشتر مي  ها بهشباهت آنكنند،  تقليد مي

ها  معناست كه آن  بدان . اين  شباهت مسيح درآيد چه بيشتر به    است تا هر 
شان در پادشاهي  پولس نيستند، بلكه در مسيح رشد كرده و خواندگي   مقلدان

ها، عضوي از بدن  ها با وجود تمام تفاوتي آن همهيابد، زيرا  خداوند معنا مي 
  او هستند.  
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  منتورينگ كنند كه چگونه  پولس و مسيح الگوهايي را براي ما فراهم مي
شان گسسته و با  تواند سبب تغيير شده، شاگردان را از بندهاي فرهنگيمي

ها به جاي يك  وفق دهند. به اين صورت است كه آن  هاي مسيح  ارزش
  شوند. بهاي رهبر خادمخادم مسيح بدل ميو محور به رهبران  حامي افتخار

آن  اين است كه  زندگيبودن  تمام سختيهايها  با  را  هايش  ها و غمشان 
آنبراي   و  شاگردان تشريح كرده و  را تشويق  رهبران  مي  ترغيبها  كنند. 

  فكر كنند كنند تا  رهبري مي  برانگيزهاي چالشموقعيتديگران را به سوي  
هستند    شاگرداني. پاداش اين زحمات نيز  نمايندهاي جديدي كشف  و ديدگاه 

  گيرند.  شان پيشي مي كه از استادان

تحول    كردند زيرا قطعاًعيسي و پولس افراد جوان را به خدمت دعوت مي
آسان بسيار  جوان  فرد  يك  براي  ميتر  شخصيت  پيشرفت    شد محقق  و 

و    مملحق شد  OMالمللي  بين  سازمانبه  . وقتي  شد حاصل ميگيري  چشم
در  ٢٢در   را  رفتم، خود  به هند  اين    سالگي  ديدم.  بسيار متفاوت  فرهنگي 

هندي تنها فرد غربي باشم. چيزي    هايافتخار را داشتم كه در تيم انجيلي
هايم براي امرارمعاش  روي با دوستان و فروختن لباس نگذشته بود كه به پياده

  مسيحي هاي ادبيات  براي بدست آوردن پول كتاب ين  نعادت كردم. ما همچ
فروختيم و روزهايي كه نمي توانستيم چيزي را بفروشيم غذاي كمي  را مي

چندگاهي هم چندين هندو پيدا مي شدند تا    از هم براي خوردن داشتيم. هر
سختي اين  تمام  وجود  با  كنند.  پرتاب  سنگ  ما  روزبه به  ما  هم  ها  با  روز 

تر من تحت رهبري هنديان بودم، چيزي  از آن مهم  و  شديم تر ميصميمي
داس اس.ان.  بود.  غيرعادي  سفيدپوست  مسيحيان  براي  آن  از  قبل    ؛ كه 

ها  اي در ارتش هند بود كه به خاطر شجاعتش در جنگ با چيني سرجوخه
ي برهمني  داشت. از آن طرف نيز روشام راج؛ يك نپالي با پيشينه هرت  شُ
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انجيل   بود حفظ كرد بود كه كل  در زندان  را هنگامي كه  بودلوقا  آنان  ه   .
مي  خوبي  به  كه  بودند  منتخبي  گروه  رهبران  يك  بايد  چگونه  را  دانستند 

گرفتند براي دعا ساعت پنج صبح بيدار  زماني كه تصميم ميتشكيل دهند.  
شده و يا روز جمعه را به روزه و دعا بگذرانند، كسي نبود تا به آنان مشورت  

دوي آنان تا به امروز    در حقيقت آنان مردان منتخب خدا بودند و هر دهد و  
مانند من  هاي  در خدمت به مسيح فعال هستند. براي فرد تازه نجات يافته

- كه از آن انعطاف   گشتمحسوب مياي متحول كننده در زندگيم  تجربهاين  
ونه  پذيري و عزم راسخ را به خوبي ياد گرفتم. بيشتر از همه ياد گرفتم چگ

- هاي فرهنگي متفاوت اطاعت كنم، رهبراني كه ويژگي از رهبراني با پيشينه
گونه را با اقتداري كه به آنان عطا شده بود به خوبي تلفيق كرده  هاي مسيح 

بودند. تا حد بسيار زيادي، چيزي كه االن هستم، محصول آن روزهاست.  
چه يادگيري  يادگيري رهبري يك فرايند بلندمدت است و شكي نيست كه هر

  زودتر آغاز شود، نتيجه نيز بهتر خواهد بود. 

توانند  هاي پيشين من به اين معنا نيست كه تنها افراد جوان ميصحبت
هاي  در رهبري آموزش ديده و رشد كنند. مردان و زنان بالغ زيادي با پيشينه

سلسله   سختي  ، مراتبيفرهنگي  تمام  نااميديبا  و  خوب  ها  رهبراني  به  ها 
نااميديتبديل شده در  هاي سنگيني  ها ممكن است خسارتاند. اختالف و 

توانند سبب به  نااميدكننده مي  داشته باشند، اما همين لحظات تاريك و پي  
دوراهي آمدن  افق   شوند هايي  وجود  به  ميكه  ختم  جديد  من  هاي  شوند. 

ابتدا به كنترلاهديدرا  رهبران قديمي زيادي   شتند اما  گرايي تمايل دام كه 
اند.  تبديل شده  هاي پياپي به رهبراني خادمسال و تحت شكست  نطي چندي

  ها بر آن   ثيري محدودأ تواند تاگرچه سمينارهاي آموزشي با معلمان خوب مي
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-هاي سختي در كنار ما مي يك رهبر قابل اعتماد كه در زمانداشته باشد. 
تازه از يك سبك رهبري بيابيم،  تواند به ما كمك كند تا الگوئي  ايستد، مي

شود، افرادي كه در  الگوئي كه در آن فضاي بيشتري به افراد ضعيف داده مي
داران مشتاقي كه تصميم به گسترش خدمات خود  كشمكش هستند و ايمان 

  دارند. 

زندگي  بر از  سال  سه  شاگردان  اينكه،  بزرگخالف  با  را  ترين  شان 
را از ديدگاه يك دوست    استادي كه جهان به خود ديده گذراندند و زندگي او 

.  اشتندجايگاه مجادله د  آخر با يكديگر سرشام  صميمي ديدند، اما باز هم در 
استادانهبا توجه به برنامه   ) ٢٤:٢٢لوقا  ( با تلفيق خاصي كه از  ي  ي مسيح 

و  آموزش،   جامعه  ديدگاه  پيش  هاچالشتجربه،  هم  هنوز  فرض  داشت، 
اساس كسب افتخار بنا شده بود، پابرجا بود. آيا مسيح در   شان كه برفرهنگي

نابود  شاگردان  ترك  او به محض    مأموريت شكست خورده بود؟ آيا    مسيراين  
ها  يك كار ديگر براي انجام داشت. او بارها به آن؟ مسيح هنوز  گشتمي

- ساختار ذهني انعطافشود ولي به دليل    مصلوبهشدار داد كه قرار است  
ا مسيح  پطرس دوبار ب  دچار مشكل بودند.   در فهم و پذيرش آن ناپذيرشان  

با  مخالفت برخاسته بود كه نجات   به بايد  بيايددهنده  و نه    شكوه و جالل 
اينكه شكنجه شده و رنج بكشد. دقيقاً همان شبي كه شاگردان با هم مخالفت  

چند ساعت بعد زماني كه سربازان براي  شان به كلي نابود شد.  داشتند، دنياي
گيري مسيح آمدند، شاگردان فرار كرده و پطرس نيز سه بار مسيح را  دست

د متهم شد، شالق خورد،  هايي كه نكرده بوانكار كرد. روز بعد مسيح به جرم
دزد   دو  ميان  و  خورد  سيلي  شد،  يوحنا    ظاهراً شد.    مصلوب مسخره  بجز 

آور  كس پاي صليب نرفت تا ببيند چه شده و تنها شاهد آن اتفاق دلهرههيچ 
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زني بود كه در طول اين مسير مسيح را همراهي كرد. روميان شديدترين  
شان كوچك كرده و  هايا طعنهرا بشدت ب  اتهامات را به مسيح وارد كرده، او

حرف  تمام  كردند.  تحقيرش  نحو  بدترين  درباره به  مسيح  فروتني،  هاي  ي 
عمل    يرخون او بر صليب جامهروي جسم پُ   خدمت و بردگي به يكباره بر 

- هاي چالشموقعيت"شايد عبارت  رد و ديگران را آزاد ساخت.  پوشيد. او مُ
-عذابي را كه شاگردان تحمل مي ي كافي عمق رنج و  به اندازه  "برانگيز
ندهد   ، كردند درجه نشان  در  بُ.  خاطر  به  اول  برخالف    زدلي ي  كه  ايشان 

اين اتفاق  ي دوم  و در درجهكردند كنار سرورشان؛ نماندند  ادعاهايي كه مي
تر از آن اين بود  ي مهمي شديدي به غرورشان وارد كرد. نتيجهقطعاً ضربه

ها  آنزير سئوال رفته بود. افتخار و اقتداري كه    شانباورهايكه خداشناسي و  
گذاري كرده بودند همه به يكباره به نااميدي  آن سرمايه   و بر در پي آن بودند  

شان نيز  شان دنياي درونيهاي ذهنيو ضعف مبدل شد. همزمان با چارچوب 
             فرو پاشيد. 

آنان    ايان كار شاگردان نبود. عيسي از مردگان برخاست. او براما اين پ
داد. باري ديگر كنار درياچه نزد پطرس  شان  تسليظاهر شده و با مهرباني  

:  ٢١(يوحنا  .  كرد  احيا ديگر خدمت او را    باريكآمد درست همانند بار اول و  
داد  رخ ميشان توضيح داد كه چگونه تمامي اين وقايع بايد  او براي  )١٩-١٥

بار ديگر ذهن شاگردان باز بود  تا آنچه در كالم نوشته شده تحقق يابد، و اين 
ها  او به آن  )  ٤٥:٢٤(لوقا    . و توانستند منظور مسيح را به درستي درك كنند

القدس را داد تا براي رويارويي با تمامي اتفاقات آينده  ي خود يعني روحهديه
  د.  نتقويت شو

سر جايگاه برتر و يا امتياز بيشتر مجادله    دان ديگر بربه طور بارزي، شاگر 
ي  درباره  شوريرطوالني و پُ  مباحثاتها  كردند. بعد از آن، آنو رقابت نمي
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بينيم كه در  ها ميي غيريهوديان داشتند و بعدمانند ختنه  ايواالت حياتيئس
مي  شوراي تفاوتاورشليم  و  توانند  يكديگر  به  احترام  با  را  به  ها  رجوع 
كنندكتاب حل  رسوالن    .مقدس  پطرس    )١٢:١٥  ؛٧:١٥(اعمال  اگرچه 

  ٥(اعمال رسوالن    . و صفيره را برعهده داشت  حنانيا مديريت حل مشكل با  
  شورا را بندي بحث در  و سپس يعقوب نقش سخنران براي جمع   )١١  –  ١:  
  نه چگوبينيم كه ولي به وضوح مي )  ٢١ –  ١٣:   ١٥عهده داشت ( اعمال   بر

دوازده  "كنند. اين  گيري ميرهبري را با هم تقسيم كرده و با يكديگر تصميم 
بخواهند هفت مرد خوشنام    جمع مومنين بودند كه تصميم گرفتند از    "شاگرد

(اعمال رسوالن    . زنان بيوه انتخاب كنند  در بينپخش غذا    را براي نظارت بر
صليب سرانجام آن چيزي را كه شاگردان سه سال براي آن    )  ٧  –   ١:    ٦

 " تبديل و دگرگوني "يعني  تعليم ديدند را به دست آورد؛ 

به سوي بازگشت به شكوه و جاللش    يبراي مسيح رستاخيز و صعود در 
اي كه در باب دوم مزمور آمده و همچنين صدايي كه در  نزد پدر بود. وعده

وع پيوسته و زماني كه مسيح وارد پادشاهي  شنيده بود حال به وق  آب   تعميد 
  برد. ها را به ارث ميشود، ملتخداوند مي

كه چگونه    در مورد رنج هاي مسيح اين است  مرقس و يوحنا  گزارش  
بر دوشش و گذاشتن تاجي از خار بر سرش    ارغواني روميان با انداختن رداي  

پادشاه است، اما هيچ  قصد اهانت به او را داشتند. مسيح ادعا كرده بود كه  
با    ها شد، به همين دليل آن ينشاني از شكوه و جالل پادشاهي در او ديده نم

ي  سر او نوشتهباالي    ي ارغواني بر دوشش او را مسخره كردند.ي انداختن ردا
:  ١٩(يوحنا    . نصب كردند  "اين است پادشاه يهود "آميزي تحت عنوان  كنايه

خود را رها كند، عيسي  ارغواني    كه نتوانست رداي  ؛نستانتين) برخالف كُ  ١٩
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ي جدايي  پوچ آن نبود. به نشانه اتبه هيچ عنوان به دنبال اين ردا و افتخار
  را رها كرد.   "ارغوانيرداي " از هرگونه وفاداري به دنيا، او واقعاً

- در عيد پاك استفاده مي  ارغوانيامروزه در بعضي از كليساها از رنگ  
به رداي سروري اشاره دارد كه براي تمسخر بر دوش مسيح    قاًاين دقي  شود. 

اين رنگ مي تري  تواند معناي عميقانداخته و سپس مصلوبش كردند. اما 
نشان   آبي  است.  آبي  و  قرمز  رنگ  از  تركيبي  كه  بدانيم  اگر  باشد،  داشته 

ي  مسيح از آسمان به زمين آمد و رنگ قرمز نشان دهنده  چگونهدهد كه  مي
گذاري  كشيده است. پادشاهي خداوند زماني پايه او  ست كه  اهايي  رنجخون و  

فروتن ساخت و به او   "مرگ روي صليب"شد كه پسر جاودان او خود را با 
  قدرتي داده شد كه روزي تمامي جهان آن را به چشم خواهند ديد. 

گويد كه پسر خداوند چگونه بر تخت پادشاهي، بر  به ما مي ١١٠مزمور 
در خاري و خفت به    راست خداوند نشسته و منتظر است تا دشمنانش دست  

او   زي پس خدا ن« گونه از پسر خداوند دفاع شد. بدين  زير پاي او انداخته شوند 
به نام   تيغا  را  و  از هم   ي سرافراز كرد  بخش نام   يهبرتر  نام   د،ي ها بدو  به  تا 

  ي و هر زبان    ن،ي زم  ري و در ز  ني خم شود، در آسمان، بر زم  ييهر زانو  ي سيع
.» (فيليپيان  پدر  يجالل خدا  ي’خداوند‘ است، برا   حْيمسي سياقرار كند كه ع 

اين دنيا را رد كرد و در ازاي آن افتخار واقعي    افتخار كاذب مسيح    )١١-٩:  ٢
ني  كه تنها رهبر عادل اين جهان قادر به بخشش آن است، يع  نمود را كسب  

  خود خداوند.  
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                                                                                                                             فصل هفتم
    خدا و اقتدار

 

يزرعيلي نابوتِ  او بسيار    ؛ تاكستانِ  از هرس   ارزشمند براي    بود. او بعد 
استراحت  ظهر درختان    از   بعد   ي، زير سايه در مزرعه ر  شت و كا و كِ  نمودن

كردند. آن  قبل از او به اين تاكستان رسيدگي مي   ش،. پدر و پدربزرگنمودمي
سرزمين اسرائيل به خدا تعلق داشت، ولي خدا اين تكه زمينِ    ي زمان همه

ها را پيشكار امين خود  او سپرده بود. خدا آن   و خانواده   ؛ كوچك را به نابوت
شت  در آن به كِها  ي آنخانوادهها سپرد تا  پس اين زمين را به آن  .دانستمي

نابوت  ر و كا از سايه در تاكستان خود قدم مي   ؛ بپردازند.    ي گسترده  يزد و 
ضور  برد و دل او از حها لذت مي تاك  يساقهدرختان، بوي خاك و پيچش  

.  شدو شوق مي  گذارياز شُكر رشد پُمي مَدهوش زداو قدم مي يي كه باخدا
  ) ٢١(اول پادشاهان باب  

حال شد  از اين ديدار پريشان ؛ آمد. نابوت ؛ روزي اَخابِ پادشاه نزد نابوت
را به   چون اَخاب دست همسر خود، ايزابل را باز گذاشت و ايزابل اسرائيل 

و اسرائيل هر روز بيشتر از پيش در اين باتالق  باتالق پرستش بَعَلْ كشاند  
شد و قوم بر اين باور بودند كه  رفت. بَعَل خداي طوفان پنداشته مي فرو مي

مطابق با باور  .  گردد آن سرزمين    و باروري در   تنها او قادر است سبب باران 
ها  رفت و به همين دليل ماه ، بَعَل هر تابستان به دنياي مردگان فرو مي قوم

باران خبري نبود. سپس مردم با اجراي مناسكي، بَعَل و طوفان او را به    از
جنسي    يقراري رابطهانگيختند. اين مناسك شامل برظهوري مجدد بر مي 
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شد، گويي كه اين كار بَعَل را متقاعد به بارور  معبد مي   هاي فاحشه كاهنه با  
  .  نمودميكردن مجدد زمين 

خداي حقيقي، يهوه بود. خدايي كه به    يپرستنده  ؛ اما نابوت يزرعيلي
نيازي    بارشو براي    بارانيدميخود باران را به زمين    واسطه عهد و وفاداري 

از روي احترام و وفاداري با    ؛ قوم نداشت. اما با اين حال نابوت  مجيزگوئي به  
شد  نزديك  پادشاه  به  گفت:    تعظيم  خدمتگ"و  ساخته  زاز  كاري  چه  ارت 

  "است؟

خاب نابوت را گفت: «تاكستانت را به من بده تا برايم باغ سبزيجات باشد،  اَ«
زيرا نزديك كاخ من است. من به جاي آن به تو تاكستاني نيكوتر خواهم داد،  

)  ٣-٢:    ٢١(اول پادشاهان    »يا اگر بخواهي بهايش را به تو خواهم پرداخت

تو هر كاري را مي "نابوت پريشان شد و گفت:   اين  سرورم، براي  كنم اما 
ارزشمند   بسيار  من  براي  و  است  پدرانم  ميراث  غلبه    است. زمين  زمان  از 

اما   "ايم.شت و كار كردهاين سرزمين، ما بر اين زمين كِبر دشمنان اسرائيل 
: «اگر بخواهي به جاي اين  و گفت   نابوت بسيار ناراحت شد  اخاب از پاسخ

  »  !ه تو خواهم دادتاكستاني ديگر ب

تقاضاي پادشاه كاري   نابوت از اين مكالمه معذب شده بود. رد كردنِ 
گفت:   نابوت  نبود.  مت  شرمنده"آسان  سرورمأو  خاطر    !سفم  به  كه  بدانيد 

كه تقاضاي شما را    اندوزي نيستبستگي احساسي به اين تاكستان يا مالوا
من نيست كه بفروشم.  حقيقت اين است كه اين تكه زمين مال  كنم!رد مي

زمين  يهوه  خداوند  كه  را  زماني  سرزمين  اين  بين هاي  اسرائيل    در  اسباط 
من    يرا به خانوادهزمين  اين قطعه  مراقبت و رسيدگي به  د،  نموتقسيم مي 

  " متعلق به خداوند است نه من!پس اين سپرد. 
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  نابوت؛ سخنان  . آنقدر از  به كاخ خود برگشت  سرخورده و شاكي   ؛اخاب
مكدر شده بود كه غذا نخورده به خواب رفت. وقتي همسر او ايزابل دليل  

تو چه  "  :، به او خنديد و گفتپرسيد و از موضوع آگاهي يافتناراحتي او را  
به  گونه رفتار كنيم.  ي بَعل هستيم نبايد اين پادشاهي هستي؟ ما كه پرستنده 

شاه بايد چه رفتاري داشته  دهم كه با چنين افرادي به عنوان پادتو ياد مي 
  " باشي.

نوشت و هر پادشاه  با مُشهر    زادگاننجيبهايي به مشايخ و  پس نامه 
هدف    ؛ اعالم روزه و توبه از گناهان براي رفع بالي خشكسالي كرد. نابوت

اينكه   از  ولي  نكرد  درك  را  كار  اين  و در صدر  از  نمودند  دعوت  نيز  را  او 
مخالفين او كه به  خوشحال شد. به دو تن از   نشاندند استقبال كرد ولس مج

روي او نشستند  هها روببدنامي مشهور بودند فرصت سخن گفتن داده شد. آن
  و در آن مجلس اتهاماتي بر او وارد كردند و اين باعث آشفتگي نابوت شد. 

  توهين و لعن خدا و پادشاه  "به  همه متهم كردند كه    حضوردر  ها او را  آن 
و   به بيرون از مجلس ببرندانگيختند تا او را بربه ضد او را و جماعت   "كرده

، دوستان و همسايگان آشنايِ او  زادگاننجيببكشند. او وقتي ديد مشايخ و 
اند،  بر ضد او ايستاده پشت او را خالي كردند و  كردند  كه بايد از او دفاع مي 

جهت   اهد احضار ش و وحشت زده شد. نابوت به دام افتاد. بدون فرصت دفاع 
از خود بنابراين    دفاع  بيرون كشيدند.  محكوم شد  را  را  در  او  او  حيني كه 

را ديد كه    اوباشيبردند، تلي از سنگ و جماعتي از  بيرون مي كشان  كشان
  اند. جمع شدهاو براي تماشاي مراسم اعدام 

بَعَل و خداوند يهوه    بيناز تفاوت    نماد و بازتابي  ؛اَخاب و نابوت  بين تنش  
وس بود كه بر  اله است، خداوندي بو  "سرور"  لغوي آن  كه معناي  ؛است. بَعَل

انسان و  مرتبههاي  خدايان  مي   پائين  حكومت  ايزابل  مستبدانه  دركِ  كرد. 
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كرد بَعل به عنوان خداوند شكل گرفته بود. از  نسبت به پادشاهي طبق عمل 
خود به عنوان پادشاه پادشاهان و    جايگاه سوي ديگر خداوند يهوه با حفظ  

ها را  مالك آن سرزمين بودن، اختيارات پادشاهان را محدود كرده بود و آن 
استفاده از اقتدار  ؤدانست. براي مثال وقتي داود با سگو مي نسبت به خود پاسخ 

توطئه كرد و او را به كشتن داد و زن او را  حتي؛  و اختيار خود بر ضد اوريا  
واقع خود را مثل هركس ديگر در معرض داوري و عدالت    كرد، در  تصاحب

  ) ١٧،  ١٦ هايباب  (دوم سموئيل  . خدا قرار داد

خود خدا منش  به خدا    ياقتدار هر    أ چون  نسبت  ما  ديدگاه  پس  است، 
، مستبد يا  بوالهوسدهد. اگر خدا را  ديدگاه ما نسبت به اقتدار را شكل مي 

ن و رهبران هم بايد  ا كه حاكم  كنيمپس فكر مي   ، تهديدي براي خود بدانيم
با  پرستيم  ، مستبدانه يا با تهديد حكومت كنند. اگر خدايي كه مي بوالهوسانه

كنيم كه رهبران نيز بايد چنين  عمل كند و وفادار باشد، پس فكر مي  محبت
  طريقي را پيش گيرند. 

اصل بت دانستن  اقتدار  الگوي  و  را منشأ  به كسي  پرستي  خود  است. 
براي منافع شخصي خصوصيات چنين  از قدرت  استفاده  و    نبودنپاسخگو  

است  تبُ رهبرپرستاني  چنين  فرمان  تحت  كه  كساني  تنها    ، دهستن  اني و 
كنند. چون مقامي باالتر از او وجود ندارد  هاي شخصي او را دنبال مي برنامه

ها تنها براي  وجود آن علت  گو هستند و  ها تنها به اين رهبر پاسخپس آن
گرايانه از دهان  و اصول  روحانيرسيدن آن رهبر به اهدافش است. واژگان  

را نشان    شبه اقتدار و اختيار افتد ولي رفتار او باور حقيقي او نسبت  او نمي 
رود. خود او  دهد، قدرتي كه فقط در راستاي تعالي اهداف او به كار مي مي

صاحب اقتدار و اختيار است و براي حفظ و ترقي آن در صورت لزوم بايد  
 خود بر ديگران را حتي با استفاده از خشونت يا دروغ افزايش دهد.   يلطهسُ
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چه هنگام انديشيدن به خدا به ذهن  آن "   : نويسدمي چنين    ؛ ويلسون تازِر
اي  چنين جمله بيان  مقصود او از     "ت.ترين امر در مورد ما اسرسد، مهمما مي 

گذارد. تصوير  ما از خدا مستقيماً بر افكار و رفتار ما اثر مي   دركاين است كه  
داريم از آن نيز نيرومندتر است. از آنجايي كه خدا   از خدا  ناخودآگاهي كه 

رهبري ما    ي ما از او به شدت نحوه  دركحاكم مطلق عالم است، تصوير و  
شكل  نيز  و همچنين انتظارات ما از رهبران را    دهدرار ميتأثير خود قتحترا  

  دهد.  مي

يكي از نظرات معمول در مورد خدا اين است كه او در ذات يگانه است 
و قسمت و شريكي ندارد. اين انگاره باستاني توسط فيلسوف يوناني به اسم  

يعني «واحد»    ؛ فيثاغورس «ُمناد»،  خدا  فرضيه  اين  طبق  شد.  نهاده  بنيان 
  . سزا بر فلسفه گذاشتثيري به أ است. سپس افالطون با اقتباس از اين نظريه ت

نئوافالطوني  توسط  بعدها  انگاره  و گنوسي اين  مكتب  ها  داده شد.  بسط  ها 
اروپايي نيز خدا را «مُناد» يا    يهاي اثرگذار فلسفه يكي از بنيان  ؛اليپزيگ

  دانست.  «وحدانيت ناديدني» مي 

يگانه؛ منطقي، جذاب و ساده است. اما هنگام بررسي  ي خداي  آموزه
شويم. فيلسوفان عرب  رو مي هاي دور از انتظار روبه تر آن با دشواري عميق

  يب در تعريف از ذات خدا و نحوههاي داغ خود جهت ايجاد اسلوهنگام بحث
اند. براي مثال الهيدان عرب  رو شده ارتباط بشر با آن با مشكالت زيادي روبه 

واالتي از اين دست كلنجار  ئبعد از ميالد) با س ٩٣٦ - ٣٧٤( ؛ه نام االشعريب
گونه بود كه صحبت در مورد صفات ازلي خدا قبل  رفت. استدالل او اين مي

مخلوقْ در كنار خدا را بپذيريم،  شود تا وجود نهادي غيراز خلقت باعث مي 
را زير سئوال مي  او  يگانگي  اگر خدا رحيم  امري كه  است، چه كسي  برد. 
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رحمت او را قبل از خلقت چشيده است؟ آيا وجودي دور از فكر خود را در  
كنار خود داشته است؟ آيا بر خلقت خود رحمت خاصي نشان داده است؟ اگر  

  چنين كرده پس مخلوقش چون او ذاتي ازلي دارد.  

. استدالل  آيد به وجود ميهايي  كالم خدا بحث  ماهيت همچنين در مورد  
بر بازتاب    برخي  ازل  از  و  هستند  يگانه  او  ذات  و  خدا  كالم  كه  است  آن 

شود  اند. استداللي كه در برابر اين نظريه مطرح مي وجود او بوده   يدهنده
اين است كه چنين امري مجدداً كالم خدا را تبديل به موجوديتي همراه و  

سازد و چنين امري خالف يگانگي مطلق اوست. چنين بحثي  كنار خدا مي 
نظريه    ؛مونأعباسي م   يبعد از ميالد خليفه  ٨٢٧قدر باال گرفت كه در سال  آن

نامخلوق بودن كالم خدا را «ارتداد» اعالم كرد و براي شش سال باورمندان  
  به چنين نظريه را تحت تعقيب قرار داد.  

بر نظر خود در مورد ازلي بودن اين صفات در خدا پافشاري    ؛االشعري
ها از ذات خدا  گفت كه اين ويژگي كرد ولي براي حفظ يگاني مطلق خدا، مي 

 يبنابراين اراده "آزاد او هستند.    يد بلكه عملي ناشي از ارادهانت نگرفته أنش
  ". نظريات يگانگي مطلق خدا شد  يفرما در همهالهي تبديل به عاملي حكم

گيرند، پس توان بازتاب جوهر او را ندارند.  صفات خدا از ذات او سرچشمه نمي 
درك   يهجا كه قوتا آن ": نويسد مي   ؛ پژوهشگر فلسطيني اسماعيل الفروغي

  چيزي   ي آن خدا همه  ي خدا ذات خدا است. اراده  يدهد، ارادهمن ياري مي 
  " .كندكس مكشوف نمي ست كه در دست داريم. خدا خود را بر هيچ ا

اي كه طبق  اليتغير خدا را بشناسيم، اراده   ي اراده  متوانيبنابراين تنها مي 
ت خود را زير پا  خواهد بكند و مرزهاي ذات يا شريعتواند هرچه مي آن مي 

قطب سيد  نويسندهنظريه   ؛بگذارد.  و  گيري  نتيجهچنين  مصري،    يپرداز 
شود، حتي اگر  الهي شامل محدوديت و ممنوعيتي نمي   ياراده"كه:  كند  مي
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است  او فراي هر وعده و شريعت    يكه ارادهوعده يا شريعت وي باشد، چون 
نظريه   " باشد.ميمطلق  همچنين  و   چنين  از  برداشت  گونه  اين اي  بنابراين 

كه نقض مسلم يكي از صفات او به  كند،  كه خدا با حرص رفتار مي شود  مي
مي  رازيحساب  زكرياي  ايراني،  پژوهشگر  مي "  :نويسدمي   ؛آيد.  تواند  خدا 

ن و پرستندگان خود را به آتش جهنم افكند،  لحدين را به بهشت و عادالمُ
در  همين راستا    ".ار است و همه چيز به او تعلق داردچون او صاحب اختي 

زِموِر عربنظريه  ؛سموئيل  مي نتيجه   چنين  پرداز  بنيان  "د:  كندگيري  ر 
مطلق و  زورمندانه  حكومت  خدا  في  شخصيت  دارد.  قرار  قادر  الباقيِ  آن 

يگانه  و  ازلي  نامحدود،  نيست، چون  دارا  را  انساني  او صفات  اي  شخصيت 
  " همتاست.بي

اي براي شناخت او كند، رابطهخود را آشكار نمي   ،مطلق و  يگانه    خدايِ
لحدانه به نظر در كار نيست. صميميت و نزديكي با او فراي تصور است و مُ

مطلق او را تشخيص دهيم. چنين امري بدان    يتوانيم ارادهآيد. تنها مي مي
چون و چراي  دن كامل و بيمعناست كه تنها راه ارتباط ما با خدا تسليم ش

ترين بخش از وجود ما نظر  گفته است، مهم ؛ما به اوست. همانطور كه توزر
كل    يدهنده ست كه در مورد خدا داريم چون اين ديدگاه شكل ا  ايو انگاره

  يزندگي ما است. باور به الزام و اهميتِ اطاعت از خدا تمام جامعه و رابطه
با زيردستان خو صاحب باور رفتار  ثير قرار مي أتد را تحت منصبان  اين  دهد. 

  كند.  مي   تعيينشوهر و همسر، پدر و پسر، معلم با شاگرد و حاكم با جامعه را  

  " حكومت زورمندانه و مطلق"توانيم  اگر باور ما بر آن باشد كه تنها مي  
چون و چرا باشد، پس  العمل ما تسليم شدن بي خدا را بشناسيم، و تنها عكس

ها اطاعت كنيم و كامالً  رهبران بشري كوكورانه از آن  يبق خواستهبايد ط
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. اين موضوع در سوگند همبستگي كه در زبان عربي  بمانيمها وفادار  به آن
  خورد.  گويند به چشم مي مي  " بيعت"به آن 

. پس  ارتباط دارداي به معناي «فروش»  از نظر لغوي اين كلمه به واژه
تبادل  مي را جهت  خود  كه شخص  باشد  معنا  آن  به  طور ضمني  به  تواند 

فروشد. اين واژه اغلب براي اشاره به رهبران  هدايت يا مراقبت به رهبري مي 
اني  شود. براي مثال طريقت صوفي/عرفبه كار گرفته مي  روحاني و مذهبي

مراسم  نقشبندي؛   با  را  خود  جديد  مي   بيعتاعضاي  در  عضويت  آورد.  به 
اهل طريقت بايد از استادي  "دهد كه  عرفاني شرح مي   ياين فرقه  تارنماي 

كامل كند تا  نقص كه قادر به هدايت او در راه خداي متعال است پيروي  بي
راه حق    يينده برسد. جو"  فنا يا رها شدن"راه براي او منور شود و به مرحله  

هاديِ خود سوگند ياد كند و از او بياموزد كه چگونه  بايد در قبال پيروي از  
را كنار گذارد و به سوي مسير اعلي به پرواز در    ي خودگذشتهرفتار شنيع  

به معرفت بي  تا  يابد. آيد  روحانيت دست  از  به    "نقص  پس راه منور شدن 
شود. پيروي از استاد، پيروي  واسطه سوگند اطاعت ياد كردن به استاد مهيا مي 

آيد؛ خشنود كردن ارباب و پيشوا با خشنود كردن خدا  از خدا به حساب مي 
محسوب  عدم اطاعت از ارباب به معناي عدم اطاعت از خدا    دد و گرمي يكي  

    شود.مي

اين واژه    ٢٠١٤در سال    ؛ لصرهبر گروه داعش در مو   ؛ بغداديالابوبكر  
را با خشونت همراه كرد. او خالفتي جديد اعالم و بيعت پيروان خود و اعتراف  

صر، الجزيره و  هاي خشن ديگر در افغانستان، مبه اتحاد با او را طلبيد. گروه
  تارنماهاي نيجريه به سرعت اعالميه بيعت خود با خليفه خودخوانده را در  

  خود قرار دادند تا با اين جنبش همسو شوند و اهداف مشترك را دنبال كنند.  
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بلكه معيار درك    ،شوداين ديدگاه تنها مختص به رهبران مذهبي نمي 
قرار داده است. اخيراً يكي از  ثير  أترهبران سياسي از اقتدار خود را نيز تحت 

رئيس با  خاورميانه  در  ثروتمند  كشور صنعتگرانِ  شد.    شجمهور  درگير 
  كامياب دردسر با دولت  اي آرام و بي ها از رابطهاين صنعتگر سال  يخانواده 

ها  ر سود شامل حال آندادهاي پُقرار  يبودند و اغلب لطف دولت به واسطه
جمهور انتقاد كرد.  عام از رئيسبه اشتباه در مأل   شده بود. اما پسر اين صنعتگر

براي كسب لطف    . ناگهان قراردادهاي روي ميز غيب شدند مسلم بود كه 
. جهت تحقير بيشتر  كرد ميرا حاضر    گدازي مجدد بايد عذرخواهي پرسوز و 

ه داشتند و سپس  اپسر آن صنعتگر او را يك ساعت و نيم در اتاق انتظار نگ
  رحمانه توبيخ شد.  جمهور رفت و كوتاه و بي به حضور رئيس

كه تاجرين سرشناس اگر    بود كشور گفته    آن يكي از اعضاي مجلس  
هاي دولتي كار كنند بايد بيعت خود را اعالم كنند يعني  خواهند با ارگان مي

شخصاً   رئيسنسبت  بايد  لطف  به  تا  كنند  ياد  وفاداري  سوگند  جمهور 
آن حال  شامل  او  و    . شود  هاسخاومندانه  بايد شرمگين  نباشند،  وفادار  اگر 

رئيسشوندمجازت   چنين  شخصي  قلمرو  دولت  حساب  هاي جمهور .  به  ي 
مسلماً    آيد و اقتدار او مثل اقتدار رهبران مذهبي مطلق و شخصي است.مي

در   خاورميانه،  از  شاهد    تمام غير  پيشرفته  و  غربي  كشورهاي  حتي  و  دنيا 
و سلطه  همراه    رهبران هستيم  يزورگويي  ارعاب و خشونت  با  گاهي  كه 

شود براي كسب كند و باعث مي مي   مشتعلقدرت رهبران را    ،شود. شهوتمي
آن آن بجنگند. هويت  پايهو حفظ  بر  و  شكل مي  مسئلههمين    ي ها  گيرد 

نيستند. براي مثال شوهران بسياري خود را مسيحي    تنفس بدون آن قادر به  
  ديكتاتوري ها خدا را  گيرند. آن اد كتك مي زنان خود را به ب   لي خوانند ومي

خود را عملي    يبا تهديد و تنبيه اراده   كهدانند  خشمگين و دور از دسترس مي 
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از خدا    ان دانند كه با به زانو در آوردن همسرشخود مي   يپس وظيفه   . كندمي
  يرفتار   اختاللتقليد كنند. درك منحرف چنين افرادي نسبت به خدا باعث  

  شود.  شان مي همسرانها با آن 

اند كه جوامع مختلف، در سراسر دنيا نظري متفاوت  پژوهشگران دريافته 
تر از  ها قدرت را دست نيافتني نسبت به قدرت و اقتدار دارند و برخي از آن

خواهند  صاحبين قدرت دست نيافتني    فرض ا اين پيشدانند، پس بديگران مي 
برخوردار    بود  بيشتري  احترام  و  امتيازات  از  اين جوامع  شوندميو  . رهبران 

جو نيستند چون اين رويكردها بسته به ديدگاه  گر و سلطه استفاده ؤلزوماً س
ها به قدرت و اختيار دارد. نظر من اين است كه جوامع پيرو يگانگي مطلق  آن 

شوند، رهبراني  و مي جخدا احتماالً بيش از جوامع ديگر گرفتار رهبران سلطه
خواهند سِمت و  دانند و به هر وسيله و طريقي مي كه خود را فراي قانون مي 
  امتيازات خود را حفظ كنند. 

روبه خدا  مطلق  يگانگي  از  ناشي  چالش  با  كه  الهيداني  شد  اولين  رو 
  ؛منصور  اي بود واشراف زاده  يبود. پدربزرگِ يحي  ؛دمشقي  يوحنايقديس  

بعد    ٦٤٥نام داشت كه يكي از رهبران شهر بود. او با سپاهيان عرب در سال  
طرح كرد. پدر او  شهر را م  شدن   از ميالد به مذاكره پرداخت و شروط تسليم

بود و با تحصيالت باالي خود پا جاي    قدار خليفه در دمشخزانه  ؛سرخيوس
پاي پدرش گذاشت و مقام باالي دولتي را اخذ كرد. او به زباني يوناني و  

  ر علم روز داشت.  تسلط كافي بو   كردبه خوبي صحبت ميعربي 

توان  ولي در كل مينقل نشده  جزئيات زندگي او از منابع قابل اطميناني  
بعد از ميالد متولد شد    ٦٧٥سال    گونه خالصه كرد كه حدود زندگي او را اين 
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خدمت به  از ولي از تاريخ مرگ او اطالعي در دست نيست. بعد از چند سال 
سَن نام  به  دِيري  به  و  داد  استعفا  پيوست.    در  سباخليفه،  اورشليم  نزديك 

لوئي سوم،   گويند روزي ود دارد. مياو وجغريب در مورد عجيب و اي افسانه
را  استفاده از شمايل مذهبي    ي يحياين كه  اطور بيزانسيِ قسطنطنيه از  رامپ

را به    ي آميز به خليفه، يحياي توهين خشمگين شد و در نامهداند،  صواب مي 
  يولي يحي   .را قطع كرد   ي ي خشمگين نيز دست يحي خيانت متهم كرد. خليفه 
دعا كرد  مجسمه  مقدس برد و پاي آن  شمايل مريم   دست بريده خود را نزد 

و سپس به خواب رفت. فرادي آن روز دست او بر جاي خود برگشت! خليفه  
با ديدن اين اتفاق از كار خود پشيمان شد و به او پيشنهاد كرد كه به مقام  

مصمم بود كه مابقي زندگي خود را وقف خدا    ي ولي يحي بازگردد  ش  اقبلي
  كند. 

خود لذت برد و  روحاني  رثمر  پيوستن به دِير از زندگي پُ   پس از  ي يحي
در  كتاب مكتوبات  اين  كه  گذاشت  جاي  بر  خود  از  ارزشمندي  اشعار  و  ها 

داشتند.   به سزائي  تأثير  مسيحي  بحثدر  او  الهيات  الهياتي  هنگام  با  هاي 
به طور خاص تحت همكاران عرب معاصر خود مكالمأت،  آن ثير  قرار    هاات 

تثليث كمك فراواني كرد. از    ي دمشقي به گسترش نظريه  يوحناي گرفت.  
وجه قابل توجيه نيست. چون  انگاران مطلق، مفهوم تثليث به هيچ نظر يگانه 

  پذيرش سه خدا است.  ها «تثليث» به معنايفرض آنطبق ادراك و پيش 
  ر آن دو كردند كه تثليث شامل پدر، همسر او مريم و پسبرخي حتي فكر مي 

مسيح   يحيمي عيساي  منابع  ي شود!  به  تثليث  مفهوم  توضيح  پدران   براي 
كاپادوكيايي رجوع كرد، كساني كه نخستين بار دركي خاص از مفهوم تثليث  

ها بر ضد بدعت آرياني كه الوهيت مسيح را در شوراي  دون كردند. آنرا مُ
يلي را ارائه دادند  دال ندوال برده بودئ پس از ميالد زير س  ٣٢٥نيقيه در سال  
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روشن كرد   ؛القدس ادامه يافت. باسيلِ قيصريهروح  ماهيت و بحث تا ذات و  
  ي در همه دارد. هر اقنوم از ذات خدا كه روح خدا ذاتي همانند پدر و پسر  

مسيح،    يبه واسطه  خدا دخيل است، اموري كه شامل خلقت، نجاتاعمال  
گريگور  القدس چيست؟  شوند. پس ارتباط پدر، پسر و روحو داوري نهايي مي 

ها و يكي نبودن در يكديگر اصرار  بر مجزا بودن موجوديت آن  ؛ يانزوسي ناز
ورزيد. طبق واژگان به كار رفته در كالم، مسيح يگانه پسري است كه از مي

القدس از آن  لوهيت روحپدر به وجود آمده يا زاده شده است، در همين حال ا
پا را فراتر گذاشت و از الوهيت    ؛ نازيانزوسيگريگور  گيرد.  دو سرچشمه مي 

او مي روح دفاع كرد،  نيز  روحالقدس  اگر  نيست، پس  گفت كه  القدس خدا 
  ) ٤: ١توانيم تقديس يا «شريك طبيعت الهي» شويم. (دوم پطرس نمي 

رو بود و بايد نشان  دمشقي با ادعاي يگانگي مطلق خدا روبه   يوحناي 
  ياو با استفاده از نظريه داد كه چطور «سه اقنوم» نبايد سه خدا تعبير شود.  مي

  . سه در يكديگر را شرح دهد  سعي كرد وجود اين   ٦تنيدگي وحدت و در هم  
القدس و به همين شكل پسر در پدر و در  پدر در پسر ساكن است و در روح

به معناي   chora يكلمه از perichoresisروح القدس ساكن است. كلمه 
به معناي    periگيرد؛ پيشوند  «ايجاد فضا براي كسي يا چيزي» ريشه مي 

اما معموالً براي توصيف پذيرا بودن كسي نسبت    ،است  "حدود "يا    "اطراف"
شود. پس اين كلمه نحوه سهيم شدن چيزي و  برده مي به ديگري به كار  

  perichoresis  تئوري دمشقي    يوحناي كند.  پذيرفتن يكديگر را توصيف مي 
تركيب كرد. طبق اين ايده سه    ي وجود مشترك را بسط داد و آن را با آموزه

ها به هم وابسته و هيچ  اقنوم با تبادلِ متقابلِ حيات وجود دارند و هستي آن 
ها با  ي آن ها در شدت رابطهانزوا قادر به بودن نيست. يگانگي آن يك در  

 
6 - perichoresis 
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ها  كنند. آني يكديگر زندگي مي يكديگر است در حالي كه در و به واسطه
آنقدر زياد است كه در  شدت وقف دو طرف در بين آن سه هستند ولي   ها 

  يك هستند.   واقع

نشان داده است كه چگونه يگانه دانستن ايده تثليث،    ؛ دكتر عماد شهاده
تواند مشكل فالسفه عرب با صفات خدا را حل كند. اگر ذات و جوهره  مي

همواره او بايد محبت كند و مفعولي بايد براي  حقيقي خدا محبت است، پس  
و محبوبش.   او  بين  باشد. محبت  داشته  او وجود  يگانه محبت  اي اگر خدا 

توان گفت كه قبل از خلقتِ عالم كسي مورد محبت  نمي   مطلق باشد، پس
پس تبادل    ، وجود داشته باشد  كثرتذات او  او قرار گرفته است ولي اگر در  

به وساطت روح  بين پدر و پسر  بين  القدس ميسر مي محبت  گردد. محبت 
. دكتر  كنداثبات مياقنوم تثليث محبت را به عنوان صفت اصلي ذات خدا  

كتاب   ؛ شهاده و    ي الزمه"  :نويسد خود مي   در  است  رابطه  وجود  هر صفت 
ي وجود اين صفات  ها، نشان دهنده و تضمين كنندهرابطه در بين شخصيت

كالم خدا    ماهيتتثليث همچنين معماي بغرنج    ينظريه"  در ذات خداست.
بسياري در قرن نهم شد. آيا كالم    مباحثات كند، مشكلي كه باعث  را حل مي 

) و  ١٤،  ١:  ١(يوحنا    كالم خداعيساي مسيح    خلق شده يا نشده است؟ چون
يابيم كه او از ازل با خدا بوده و در ذات  نقص ذات خدا است، در مي نمود بي 

اش با او شريك است. پس براي انتقال كامل فيض و حقيقت خدا،  نشدهخلق 
  خدا شد و ميان ما زندگي كرد. تبديل به انساني مجزا از 

ها با  غزلرهبر روحاني فرانسوي، در تحليل خود از غزل  ؛وبرنارد كلرو
شود، اگر پدر  طور كه برداشت مي آن "نويسد:  اش مي قلم شاعرانه و جسورانه
القدس را در بوسه پدر خود ببيند، چون او  تواند روحپسر را ببوسد، پسر مي 

پسر، پيوند ناشكستني، محبت جدانشدني و اتحاد    ناپذير پدر و آرامش تزلزل 
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آنان است.ديدني  واسطه  ٧" ها  به  كه  وارد    يوقتي  پدر  حضور  به  پسر 
بوسد و ما را از محبت خدا به خود  القدس او روي ما را مي شويم، روحمي

مي  شهادهمطمئن  دكتر  تثليث    ؛ كند!  كه  است  گفته  درستي    ي مسئلهبه 
است كه بايد   بركتي "نيست كه بايد به دنبال حل آن باشيم بلكه  ي آورشرم

 " . هر روز آن را كشف كرد و از آن لذت برد

    

دمشقي در مورد    يوحناي در قرن بيستم، تثليث و نظر    ؛٨ن ايورگِنْ مولْتمَ
perichoresis  نگاه ما به رهبري و    ي بررسي كرد و اهميت آن در نحوه

مولْتْم داد.  را نشان  و عواقب دوران هيتلر در    ؛نا اقتدار  آلمان، فجايع  اهلِ 
ن خودكامه و  ا او نگران بود كه حاكم  . جنگ جهاني دوم را شخصاً شاهد بود

دانست كه كليساهاي  مي او  به جامعه آسيب جدي برسانند.    ؛مغرور به اقتدار
اند ولي  كيد داشتهأپرستي جهان باستان تتي خدا در مقابل بُ گ اوليه به يگان

پدر   يديد يا شواهدي از استيالي سايهخطر تاكيد بيش از حد بر خدا را مي 
؛  گاريانيگانهديده بود. طبق استدالل او چنين  نيز  القدس را  بر پسر و روح

منحرف از اقتدار شده    تعريفي سبب  "  خدا  يباور به يگانگي مطلق و ويژه "
است. اشخاصي كه چنين اعتقادي دارند بايد خودكفا، واالتر از زيردستان و  

اين    ؛ نا خودمختار باشند و ديگران را مجبور به اطاعت از خود كنند. مولتم
اند و  زيردستانِ خود شده ديد كه اربابِ  الگوي رهبري را در ديكتاتورهايي مي 

تعالي و كسب   دنبال  به  روحاني كليسا كه  در رهبران  را  آثار آن  همچنين 
  . كردنظاره ميهرت بودند شُ

 
7 - St. Bernard Of Clairvaux, Sermons on Song of Songs (USA: Beloved 
Publishing, 2014), 34. 
8 - Jurgen Moltmann, The Trinity and The kingdom (Minneapolis: 
Fortress Press) 
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نظريه در  مولْْتمان؛  نظر  دمشقي؛    perichoresisي  به  يوحناي  از 
اساس اين نظريه خدا وجودي سرد،  تصحيح كامالً به جاي صورت گرفت. بر  

اي است  هستي، بلكه  شد محسوب نميدور از دسترس و مفهومي انتزاعي به  
نيست كه    يگير سخت  و   گرديب أ . همچنين پدر تكه در وجود خود رابطه دارد

اي عميق  باشد بلكه رابطه  القدس را داشتهقصد استيال يافتن بر پسر و روح 
ها در جريان است. خدا محبت است و اين محبت در ابتدا و  و متقابل بين آن
كند و پسر پدر را. پدر  . پدر پسر را محبت مي تثليث آغاز شددر اصل در جمع  

مي  پسر  مي در  جالل  را  پسر  پدر  پدر.  در  پسر  و  را.  ماند  پدر  پسر  و  دهد 
برد. پدر  دارد و سهمي خاص از اين رابطه مي  سوم قرار   ترتيبالقدس در  روح

روح را فرستاد تا پسر را مكشوف سازد. هدف پدر جالل خود نبود، بلكه برآن  
كه همه پرستيده شدن    ي بود  از  وي  حسادت  دهند.  را جالل  پسر  خلقتْ 

كند. او اين  شود بلكه از متعال گشتن آن پسر شادي مي پسرش انگيخته نمي 
. از  تحقق بخشيدالقدس  عمل روح   ينكرد بلكه به واسطهكار را به تنهايي  

كند. او با فرستادن، تقويت  همين رو نقش پدري حقيقي را براي ما ايفا مي 
آشكار  ما    يكردن، اسكان و جالل دادن پسرش، اصل پدر بودن را به همه 

  .  كندمي

چنين ديدگاهي    ؛ و يكي از شاگردان او به اسم ميرسْلُو وولف  ؛نا مولْتم
  ؛ رهبريِ خداپسندانهديدگاه  از صليب را الگويي براي رهبري در نظر گرفتند.  

را براي تحقق روياهاي خود    كنند و افسار آن ايجاد مي   سازمانيافرادي كه  
حقيقي    دهد كه رهبريِپذيرد؛ بلكه تثليث نشان مي نمي   ، گيرنددست مي   به

تك افراد همه چيز  اي كه تكگيرد، جامعه شكل مي   بر اساس رابطه با جامعه 
. طنابي از محبت زندگي  گردند ميشوند و تسليم يكديگر را با هم سهيم مي 

پيروزي  خاطر  به  همه  و  است  تنيده  هم  به  را  شادي  همه  يكديگر  هاي 
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ت به ديگران  هاي خود براي خدمكنند، چنين جمعي از عطايا و قابليتمي
  كند.  استفاده مي 

ثير  أ ت  ينحوه   ؛ و وولف  ؛ نابا گسترش ديدگاه مولْْتم   ؛ دكتر ويوْ توماس
تثليث بر رهبري و سازمان م با  أتو   دهد. خدا وجوديها را نشان مي الگويِ 
  درست،  هايِ رهبريتيملزوم داشتن  ثر و  ؤرابطه است، پس ويژگي رهبري م

خالقيتي كه در   و دهند مي  بسطثر خالقيت را ؤ هاي مروابط سالم است. تيم
مي  شكوفا  پذيرش  و  اعتماد  كردن  جو  قسمت  به  تشويق  را  اعضا  و  شود 

 ي ها تنها به واسطهكنند كه آنثر درك مي ؤ كند. رهبران م هاي تازه مي ايده 
ت و پرورش  رسند بنابراين بايد خود را وقف تقويديگران به اهداف خود مي 

ها و استعدادهاي متنوع  ان خود كنند. هنگامي كه اعضا مكمل قابليتياطراف
طور  دهند. همان كرد بهتري از خود نشان  عمل توانند  ها ميتيميكديگر باشند،  

كنند، رهبري نيز بايد  هايي متنوع را ايفا مي القدس نقش كه پدر، پسر و روح
هاي متفاوت باشد. رهبران حكيم بايد  و پذيراي ديدگاه   ارتقا بخشدتنوع را  

  ها مخالفت كنند.  بدانند كه نياز به كساني دارند كه به نحوي سازنده با آن

توان به باور ما نسبت به خدا اشاره  براي خالصه كردن اين فصل مي 
دهد. باور به يگانگي مطلق  رهبري را در ما شكل مي   يكرد، باوري كه نحوه

خود    ي شود كه فكر كنيم او ارادهآن مي   اش؛ نتيجهشريك و همراهخدا، بي 
كنند بايد  كند. نتيجتاً، رهبرانْ فكر مي ارعاب و زور تحميل مي   يرا به واسطه

طلبند، و هرگونه  ها را مي قيد و شرط آن بر ديگران سلطه بيابند، وفاداري بي 
دهند. مسلماً اين الگوي  وال يا استقالل از ديگران را با مجازات پاسخ مي ئس

ري در سراسر  هاي بسيارهبري از ابتداي تاريخ وجود داشته است. فرهنگ
مي  پيروي  اقتدار  به  نسبت  ديدگاهي  چنين  از  مكاندنيا  كه  كنند،  هايي 
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آورند.  قدرت خود را تاب نمي   ياصحاب قدرت هيچ جريان يا تهديدي بر عليه
ها را  تواند جاي آن ست و كسي نمي ا  هاكنند قدرتِ مطلقْ حق آن فكر مي 

  دانند. د مي آن منصب را مال خو  اشبراي تمام زندگيبگيرد، پس 

- انِ مسيحييدهاي عرب، اولين الهدر بحث با الهيدان  ؛ دمشقي  يوحناي 
يگانگي مطلق خدا برخاست. تصادفي نيست    يبود كه به مقابله با ايده   اي

هاي او درك همه از تثليث را تا آن زمان بيش از هركس ديگر  كه تالش
رد. رويايي كه از خدا يافته بود بسيار متفاوت بود، زيرا پدر ذات خود  پيش بُ

كرد و در مشاركتي  ان  آن  وقفرا با پسر و روح القدس سهيم شد و خود را  
ي نجات دنيا را در  ها زندگي كرد و همراه هم نقشهژرف و صميمي با آن

 ي زاده «نخستپسر عملي كردند كه نتيجه آن شد كه پسر از عزت و برتريِ  
اين آن الگوئي است كه بايد آن را  )  ٢٩:  ٨اي بزرگ» گشت. (يوحنا  خانواده 

ما    يآسان نخواهد بود چون ذات سقوط كردهاين كار  ذيريم.  آغوشي باز بپبا  
فرهنگ سقوط  اين  كهنه است و    انسانيتهميشه جوياي بر تخت نشاندنِ  

وياي عزت و احترام  دهد. ج هاي ما را شكل مي ارزش است كه  ما    يكرده
تلخ آن را در عدم كارايي و   ي بودن بر دل و ذهن ما حك شده است و ميوه

سازمان در  دنيا  آشوب  سراسر  در  امروزي  جوامع  و  هستيم.  ها  اما  شاهد 
مسيح، طريقي نيكوتر را پيش گيريم. در  توانيم با نمونه قرار دادن عيسايمي

  خواهم كرد.  هاي چنين طريقي را بررسي فصل بعد ويژگي 
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                                                                                                                        فصل هشتم
 رهبري احيا شده 

  

تثليثي، نحوه از رهبري  با درك خود  اين فصل  را    كرد عمل   ي در  آن 
مي  صاحببررسي  خداكنيم.  رفتار  كاران  خود  مراجعين  با  چگونه  دوست 

كنند و رهبراني كه نگران عزت و احترام خود نيستند با پيروان خود چگونه  مي
شب  به خصوص رفتارش با شاگردان در  عيساي مسيح    كنند؟ بهبرخورد مي 
به عنوان يك الگو دقت كنيد. هنگامي كه براي مرگ قطعي خود    دستگيري 
تا به آخر محبت  "ها را رهبري و  شد، همچنان و مثل هميشه آنمهيا مي 

) او همچنين به فراي بحراني كه در چند روز آينده با آن  ١:  ١٣(يوحنا    " .كرد
د و نگران انتقال رهبريِ جنبش به اشخاصي  شد چشم دوخته بو رو مي روبه

تر از ديگري است  كردند كه كدام يك بزرگبود كه هنوز بين خود بحث مي 
مباحثات    را تصاحب كند.و هنگام برپايي پادشاهي مسيح بايد مقام باالتري  

عيساي مسيح   ) چندين صفت اساسي از ١٧  الي ١٣ هاي باب باالخانه (يوحنا
  كنند.    تبعيت رهبران بايد از آن صفات  ي همه  كند كهرا نمايان مي 

١  

اي برگرفته، به  از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله « ي؛ عيس

حقيقت  چون در    ، پاي شاگردانش را شست  يعيس   )٤:  ١٣.» (يوحنا  كمر بست
ها شود تا بدانند چگونه بايد  تبديل به الگويي براي آن  خواست عمل او مي
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به  خداگونه را  ديگران را خدمت كنند. همچنين اعمال او تصويري از خدمت  
ارائه مي  پا ما  آلودههادهد چون به  هنگام خوردن شام توجه  به  ها  آن  يي 

ي  هافره به حالت نيمه دراز كشيده باشيد، پاوقتي شما بر سر سُ  .كرده بود
زير ميزهاي    ها راآن توان يي كه نمي هاد، پانشوي م سريعاً ديدهآلوده يا تميز 

ها آگاه بود. اعمال  از نياز شخصي آن عيساي مسيح    بلند امروزي مخفي كرد!
مهمان  پاي  شستن  چون  بودند  او  عميق  فروتني  از  نشان  معموالً  او  ها 

برده  ترين پست  يوظيفه به  اغلب  و  خانه  سپرده  خدمتكارِ  غيريهودي  اي 
هايي  در فرهنگ آن زمان و فرهنگ كنوني قسمت  "هاپا"شد. همچنين مي

با لمس كردن    يشود. عيس آور شمرده مي از خاورميانه و آسيا آلوده و شرم 
كاري كه  .  ها در واقع به قسمتي حساس و مهم از بدن آنها دست زدپاي آن 

شرمندگي   بي باعث  عيسو  رسيدن  نظر  به  حال    ي مقدار  عين  در  اما  شد 
شست،  ها را ميها ايجاد كرد. اگر كسي كه پاي آناي خاص بين آنرابطه

ارزش  توانستند او را ناديده و عملش را بي بود، به راحتي مي   تنها يك برده
وقتي اما  اين شكل  عيساي مسيح    بپندارند؛  را لمس كرد،  آنپاهاي  به  ها 

  ها ايجاد شد.   حس نزديكي و صميميت خاصي در آناحتماالً

نزديكي  و  ارتباط  از  رهبران  پيروان  يچنين   اين  اكثر  خودداري  با  شان 
خود با    يكنند كه بايد براي حفظ اقتدار خود فاصلهكنند، چون فكر مي مي

از   باعث  نزديكي  كه  هستند  نگران  كنند.  حفظ  را  رفتن    دستديگران 
هاي مسيحي متعلق به هندوستان  اي يكي از سازمانشان شود. اعضاحترام

فاصله  اين  چنين  رهبر  كردند.  توصيف  من  براي  را  اعضا  و  رهبر  بين  اي 
نزديك شدن به    محافظينشكرد و  سازمان هميشه خود را از مردم دور مي 

ي ديگر، مسئول آمريكايي سازمان حقوق بشري  يكردند. از سواو را سخت مي 
وزهاي اول جنگ داخلي شخصاً  در يمن از اتفاقي براي من گفت كه در ر
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او هنوز به سر كار نيامده بود، او نگران    يشاهد آن بود. يكي از پرسنل اداره
از ديگران دليل آن را جويا شد. نهايتاً وقتي آن كارمند به دفتر رسيد،  بود و  

به دفتر خود كه مي  پرسيد.  او  از  را  نگراني حالش  با  رفت صداي  رئيسش 
ك شنيد  را  ديگر  مي پرسنل  مي ":  گفتنده  اهميت  ما  به  ها  آن   "دهد!چقدر 
در مورد  را  داشتند كه به ندرت نگراني خود    رئيساني تعجب كرده بودند چون  

ند و با هشدار  دركخيركنندگان را توبيخ مي أد و اغلب تادندشان بروز مي پرسنل
  دادند كه ديگر تأخير نكنند. به آنان تذكر مي

ايراني  دوستان  از  يكي  جواد،  هيجان روزي  او  ام،  آمد،  من  پيش  زده 
از   "تررهاي عظيمكا"ها اينكه آن  ياز شاگردانش و وعدهي عيس  يخواسته

كه رهبر بزرگي  ) جواد از اين ١٢:  ١٤(يوحنا  .  او انجام خواهند داد را خوانده بود 
زده  شگفت  ، خواهد به اين شكل پيشرفت كننداز شاگردانش مي   ي چون عيس

شده بود. او به رهبراني عادت داشت كه هميشه با اضطراب در تالش هستند  
نگيرند و تبديل به تهديدي احتمالي براي سِمَت  ها پيشي  شان از آنتا پيروان

ها نشوند. آشنايي او با رهبراني بود كه مايل به پيشرفت پيروان خود تا  آن 
 يجايي بودند كه همياران خوبي شوند ولي نبايد تا جايي قد بكشند كه سايه 

  اهميت شخصي رهبران بكاهد.  ها از ن آ

را  داستانِ كشتي   دومدر فصل   گير معروف و بزرگ ايران و شاگردش 
گير مايل نبود كه تكنيك آخر و نهايي را  براي شما تعريف كردم. اين كشتي 

گير  ترين كشتي خواست خود بزرگبه شاگردش ياد دهد و به اين شكل مي 
باقي بماند. چند سال پيش همين داستان را براي پرسنل سازماني غيرانتفاعي  

ها فوراً حقيقتي را در اين داستان كشف كردند و  ل تعريف كردم. آندر كابُ
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رفت و  ها گفت: «تعجبي ندارد كه افغانستان هميشه در حال پسيكي از آن 
  فقيرتر شدن است چون هر نسل از نسل قبلي خود اطالعاتي كمتر دارد!» 

اي ديگر از رهبري  مشخصه   ،آن باالخانه رخ دادكه در    ايسازيشفاف
...بلكه  «يعني صراحت و شفاف بودن با شاگردان را آشكار كرد:    گونه مسيح

ام، شما را از آن  چه از پدر شنيده خوانم، زيرا هرآن شما را دوست خود مي 

اشاره كردم كه بسياري از رهبران با دور از    ). ١٥:  ١٥» (يوحنا  .ام آگاه ساخته 
گذارند.  تر از اقتدارشان را به نمايش مي اي عظيمدسترس قرار دادن خود جلوه

دانند كه دانش مساوي با قدرت است پس با  همين رهبران نيز به خوبي مي 
اطالع  پيروانااحتكار  وابستهت  را  مي   يشان  باقي  خود  و  به  گذارند. حفظ 
اعتماد است  كسب  رهبران  مهم  (ويژگي  اطالعات  .  از  وقتي  خصوص  به 

ارتباط شفاف و    .)حساسي با خبر باشند كه نبايد با همه در ميان گذاشته شود 
و   به درك موقعيت جاري  قادر  را  پيروان  بسيار مهم است چون  كافي نيز 

سپردن رهبري    يآماده   ي د. هنگامي كه عيسسازمي  يري شخصي گتصميم 
پدر    يتا حد امكان از برنامه  را  ، الزم بود كه شاگردانتگشبه رسوالن مي 

  د.  ساز آگاه 

چه از پدرش  . او نه تنها آن و صداقت بود مسيح الگوي صراحت  عيساي 
بلكه در زندگي عاطفي خود نيز چنين    ،شنيده بود را به شاگردان انتقال داد

  دان او همواره در زمان گريستن او (در هنگام گرشااي را پيش گرفت.  رويه
شكستگان، همراه  خشم و شفقت ورزيدن به دل در زمان  توبيخ رياكاران    )غم

گناه بود شفافيت شخصي براي رهبران به  بر خالف عيسي كه بياو بودند.  
.  كنيممان را مخفي نميهايها و شكستضعف  اين معنا خواهد بود كه ما

توانند به غفلت يا اشتباهات خود اعتراف كنند، چون  بسياري از رهبران نمي 
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اعتراف  كند. اما در واقع  ها را تضعيف مي آن   قعيتكنند چنين كاري موفكر مي 
شود و  ها مي تقويت موضع آن چنين رهبراني باعث  پيروان  در    ها به ضعف 

دهد، چون شاگردي  ها ارائه مي تر از زندگي مسيحي را به آنالگويي صحيح
نقص ما نيست، بلكه به بخشش و فيض خدا مربوط  كرد بي ما بسته به عمل 

رفتار بيمي يا  از معرفت  ما  اختيار  و  اقتدار  به همين شكل،  نقص ما  شود. 
  گيرد، بلكه از عطاي خدا و خواندگي اوست.  ت نمي أنش

همه را با صحبت كردن   )OMخدماتي گذار سازمان بنيان؛ (٩وِر رجرج وِ
كرد متعجب  پورنوگرافي  با  خود  شخصي  مشكالت  مورد  اكثر    ،در  چون 

ند. چنين كاري بر خالف  نكبرانگيز خودداري مي واعظين از موضوعات بحث
گري موضع او را  انتظار باعث تضعيف اقتدار روحاني او نشد، بلكه اين شفاف

بسي و  كرد  شدند.  تقويت  او  رياكاري  عدم  و  جوانان جذب صداقت  از  اري 
چون حقيقتي كه    و روياي او نمودند،موريت  أبسياري زندگي خود را وقف م

  اعتماد به او سوق داد.    سوي او شخصاً بر آن باور داشت مردم را به

ي  فروتني و تعالي عيس  ي پولس كه اعالم كننده  يسروده  ٤در فصل  
كند  ) او در اين سروده اشاره مي ١١  -٦:  ٢(فيليپيان    .است را مطالعه كرديم 

ارائه از  تشويق  ي كه هدفش  قوت  بر  افزودن  حقايق شگرف  يساي  ع  اين 
داران است  ايمان  بينجويي  به اتحاد و ايستادگي كردن در مقابل عزت مسيح  

شوند. پولس اين باب را با اشاره  كه تحت فشار اجتماعي از يكديگر دور مي 
مي شروع  كليدي  صفت  شش  (كندبه  صفت  .  سه  و  ستودني  صفت  دو 
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هستند)  نكوهشي اهميت  حائز  هارموني  به  رسيدن  براي  صفاتي    . چنين 
  ) ٤ -٣: ٢(فيليپيان  

 :  است كارگر  معناي  به  اصل  در  كلمه  از    .اين  پس 
كه براي پيشرفت خود  فرودستي است    معناي شخصبه    ؛ارسطو

مي  برنامه نقشه  و  مي كشد  دعوا  ريزي  و  نفاق  نزاع،  سبب  و  كند 
زند.  با را كنار مي كند كه با آرنج خود رقشود. كسي را توصيف مي مي

براي اشاره به رقباي پولس به كار    ١٧:  ١همين كلمه در فيليپيان  
يابند و رفته است، كساني كه با زنداني شدن او ميدان را خالي مي 

شوند و زجري بر زجرهاي پولس  دار جنبش بشارت انجيل مي پرچم 
اضافه مي  زندان  شرم در  ديدگاه  اين  آنكنند.  قبيح خالف  و    آور 

در نظر دارد، كسي كه از برابري با خدا به   ياست كه عيس   زيچي
 كرد.   "خالياز جالل "نفع خود سودي نبُرد بلكه خود را 

 شخصي    .اين كلمه به معناي «جالل خالي» است  يريشه
داند. چنين افرادي  كه به شكلي نامعقول و خيالي خود را مهم مي 

كنند كه اليق احترام و مقامي باالتر هستند چون خود را  فكر مي 
ستوده شدن شخصي ديگر حسادت    بهدانند.  ي تر از ديگران مصالح 

گويد خودپسندان  مي   ٢٦:  ٥شوند. غالطيان  كنند و خشمگين مي مي
پايين كشاندن   براي  راهي  احتماالً  و  حسادت  و  رقابت  دنبال  به 

 ديگران هستند.  
  فرهنگ در  مثبت  صفتي  معموالً  فروتني  هاي  اگرچه 

ويژگي و  يوناني  أ مت  اي گوناگون  فيلسوفان  اما  است،  مسيح  از  ثر 
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ها اين  ند. به نظر آن تداشتي منفي از اين كلمه داشدوران پولس بر
. وقتي  بود شنوي و تسليم بودن  حرف نشان از حقارت،  خصوصيت 

نامه در  به طور خاص  ناظران    ي پولس    راخود كليساي فيليپيان 
ها را به زندگي در فروتني  ) و آن ١:  ١(فيليپيان  ،  خواندخادمان مي 
فرهنگي در مقابل رفتار    كند در واقع دعوت او امري ضد دعوت مي 

د. او ندانستآن را ارزش مي   او  ميهناناي است كه همجويانه عزتْ 
)،  ٨:  ٢(فيليپيان    .به چالش كشيد  ي از عيس حقيقي  ها را با مثالي  آن 

ها  وطنان آن كردند همخود مي   يولي اگر چنين ديدگاهي را پيشه 
به آن موضوع را  و سپس  كردند  ميشك    چشمان خودنخست به  
 كشيدند. تمسخر مي

     يا اثرگذار  معناي  به  اين قسمت 
يا    "cursus" honorumدگي را  ارزشمندتر بودن است. روميان زن 

دانستند، پس چنين گماني  مي اي براي كسب عزت و حرمتمسابقه
د  ادبرخي را نسبت به ديگران در سطح، رده يا نيرويي واالتر قرار مي 

معاصر   فرهنگ  بنياد  در  كرد. ميكه  مشاهده  را  آن  كتاب    تواند 
اشاره مي   ١٠:  ١٢روميان   نكته  بر «كند:  به همين  ادرانه  با محبتِ 
هم باشيد. در احترام گذاشتن به يكديگر، از هم پيشي    يه سرسپرد

ما بايد خالصانه و صادقانه به دنبال راهي براي    يهمه  ».بگيريد 
 ارج نهادن ديگران باشيم.  

     طور  همان معناي  اين عبارت به
گونه هم به منافع كنيم همان كه براي منافع و سود خود فكر مي 

ديگران اهيمت بدهيم و كمك كنيم تا اهداف ديگران هم محقق  
ها يا مانع پيشرفت رقابت نكردن با آنشوند. همچنين به معناي  
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جامه آن  مسيحْ  است.  نشدن  ب  ي گزار خدمت  يها  تا  تَ  ر را  كرد  ن 
 تضمين كند. نجات ما را 

  

با اين    پولس رهبران كليساي فيليپيان را به جاي تقال براي كسب مقام
كند تا دست به  دعوت مي   فرض اشتباه كه اين جايگاه خيلي مهم است،پيش

  يا عملي نادر يعني فروتني بزنند، كاري كه به معناي واالتر شمردن ديگران 
برمال  جويي را  عزت  ياست. پولس پوچي راه و رسم كهنهها  به آنانديشيدن  

، مسيري كه خدا  خواندميرا به مسيري تازه فرا    داران فيليپي ايمانو    كند مي
بخشد كه خالصانه زندگي خود  را به كساني مي   در آن شرافت حقيقي و باقي 
تقديم مي  ديگران  راه  در  هِلِرْمَنرا  رساله  ؛ كنند.  اين  دربارهخود    ياسم  ي 

   ناميده است. "١٤احتراممرمت "را موضوع 

س  يهمه شده  مطرح  سلسله ئموارد  جوامع  در  رهبران  براي   واالتي 
دارند  انتظار  خود كه مردم از رهبران  جوامعي . در چنين كندايجاد مي مراتبي 

كه اگر    شود براي رهبران مطرح ميواالتي  ئ ساز اين موضوع اجتناب كنند  
را تحسين كنند، از ضعف هاي خود  رهبران شخصاً نزديك شدن به مردم 

در بين  توانند چگونه مي ديگر  گويند و ديگران را بهتر از خود بدانند، بسخن  
ي احترام  و  عزت  سپيروانشان  به  معلمين  از  يكي  پاسخ  اگر  وال  ئابند؟ 

باشد، آيا كالس به    "دانمنمي "يا حتي    " كني؟تو چه فكر مي "آموزش  دانش 
  ؟  غلطتدنميسركشي و طغيان سوي 
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نمي  همه من  كه  و    يگويم  دموكراتيك  غربيِ  ساختار  بايد  رهبران 
مي  خوبي  به  بپذيرند.  را  رهبري  از  عميقاًشورايي  رويكرد  اين  كه  در  دانم   

فرهنگ غربي ريشه دوانده است و تالش براي رهبري كردن به چنين روشي  
مي، نااميدي و خفت همراه خواهد بود. براي مثال  در نقاط ديگر دنيا با سردرگُ 

به خاطر مي بين   يموريت أم را  از  المللي  تيم  از اعضاي غربي  آورم كه يكي 
رهبر آسيايي به تندي    آسيايي ناراحت شد. آن   ان رفتار مستبدانه يكي از رهبر

پشت سرش    . شدمي ، مكدر  كردند وال مي ئداد و هنگامي كه از او سدستور مي 
متضاد را    روشيكردند! جانشين غربي او سبك و  او را با هيتلر مقايسه مي 

پرسيد. اعضاي آسيايي با پذيرش چنين  گرفت، تا جايي كه نظر همه را مي پي 
آن شكايت  داشتند،  مشكل  وظيفه ها  روشي  كه  بود  قرار  اين  رهبر    ياز 

دهد كه ضعيف است  گيري است و رهبر جانشين با اين رويه نشان مي متصمي
  و قادر به انجام مسئوليت نيست! 

مي  تعليم  روشني  به  خدا  كه  كالم  و  منشأ  دهد  خداست  اين  اقتدار 
پرسيد  واالتي كه از مردم مي ئغير از س  يعنصري مهم از رهبري است. عيس

ها اشاره كند، هرگز به  آن   ي ها را نظم بخشد و به گسست انديشهار آن تا افك
صداي  عيساي مسيح    .نبود شاگردان براي قدم بعدي خود    يدنبال توصيه 
پس روشن است    ه بود.موريت خود را درك كردأو م   شنيده بودپدر خود را  

اري،  ك. او هنگام ديدنِ لغزش و كمه بودكه پدر مسير را براي او مشخص كرد
كرد. به همين  را توبيخ مي   فرد خاطي درنگ و حتي گاهي با كالمي تند  بي

قرنتيان را با    ي هايش رسالهمنوال، پولس بعد از اعالم افتخار خود به ضعف
مجبور نباشم از اقتدار خود با شدتِ عمل  ...« رساند:  مياين خواسته به پايان  

ويران كردن، بلكه براي بنا به  استفاده كنم، اقتداري كه خداوند نه براي  

  ) ١٠: ١٣» (دوم قرنتيان .من داده است
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رجالل تثليث، كه در آن هر اقنوم  به همين شكل يگانگي و مشاركت پُ 
دهد، نبايد باعث شود كه فكر كنيم پدر  كند و جالل مي ديگري را محبت مي 

ون  مادخود در مورد    ي اقتدار نيست. پدران كاپودوكيايي نظريه  أ ديگر منش
الوهيت كامل  از  مثل پدر  نيز  پسر بر پدر را ثابت كردند، چون پسر  نبودن  

كنار او پرستيده شود. اما با اين حال پسرْ هميشه    است و بايد در  برخوردار 
توانم كرد، بلكه  من از خود كاري نمي «گويد  تسليم پدر بود، چون خود او مي 

همچنين اطاعتِ او    ).٣٠:  ٥» (يوحنا  ...كنمشنوم داوري مي چه مي بنا بر آن 
يگانه فرزند پدر بود، بنابراين پسر  او  ود به زمين نيست بلكه از ابتدا  تنها محد 

به  و كامالً تسليم اوست. تسليم بودن كامل او از جالل او  است  بر پدر متكي  
نقص و  او را تبديل به كالم بيكاهد، بلكه  عنوان عضوي از ذات الهي نمي 

  كند. حقيقت پدر مي كننده فيض و مكشوف 

قرار    گردند. رهبران بايد از اقتدار خود مطمئن باشند ولي نبايد مستبد  
ها را رهبري كنند. اين ايده در  ، بلكه بايد آن بر مردم خداوندي بكنندنيست  

شود ولي كليد درست به كار  رق مختلف برقرار مي هاي مختلف به طُفرهنگ
ها. اگر  اقتدار خداست نه خود آن اين    أگرفتن آن اين است كه بدانند منش

ها  رهبران فكر كنند كه اين اقتدار به خاطر عطايا، قدرت يا پرهيزگاري به آن 
فكري  ت چنين    ي نتيجهاند.  پرستي شده تبخشيد شده است در واقع مرتكب بُ

دانند  . اكثر رهبران مسيحي مي پندارندها خود را خداوند مي شود كه آناين مي
منش نحوه  اقتدار  أكه  تشخيص  پس  است،  اقتدارش    ي خدا  از  رهبر  درك 

ها مايل به فريب دادن خود هستيم، گويي  ما انسان  يدشوار خواهد شد. همه
دانيم كه باور  ما نمي   زيرابه مخدوش شدن هستند،    محكوممان  هايانگيزه

مان  باورهايگذاري  ميزان تأثيراز  ما    ،گذارد عميق ما چه تأثيري بر رفتار ما مي
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براي كمك به تشخيص و تفكيك، دو روشي كه در    بنابراين   ناآگاه هستيم. 
  مفيد خواهد بود:   كنم ها اشاره ميبه آنادامه 

  ي روحان گيرد، پس رهبران  ت مي أ چون اقتدار رهبران از خدا نش
ها  آن ،  يمثل پولس و عيسبنابراين  نيازي به دفاع كردن از اقتدار خود ندارند.  

توانند نقش خدمتگزار را با جان و دل بپذيرند و مطمئن باشند كه خدا از  مي
نيازي نيست كه  پس  .  نمودييد خواهد  أو آن را ت  خواهد كرد ها دفاع  اقتدار آن

را به نمايش  ها  آن  يا  گذارند يا  باقتدار خود  براي به كارگيري آن بجنگند 
دانند اگر اقتدار خود را بروز  شان بردارند بلكه مي منتقدان خود را از جلوي راه

  اند.  دهند آن را در خطر فساد قرار داده

اقتدار از خداست، رهبران بايد آن را  منشأ  مجدداً به دليل اينكه  
است كه    گونهبه سود ديگران به كار گيرند. اين معناي حقيقي رهبر خادم 

شود.  تعبير مي   ،آيدهمه كنار مي   يگاهي به غلط رهبري ضعيف كه با خواسته 
نمي  استفاده  خود  خدادادي  اقتدار  از  حقيقي  راحتي  رهبران  زندگي  تا  كنند 

بلكه آن را براي    ، يا ثروتي براي خود دست و پا كنند  هرت داشته باشند و شُ
گيرند. گاهي حتي بايد  ها هستند به كار مي رفاه كساني كه تحت مراقبت آن 

  از جيب خود نيز خرج كنند.  

چنين دركي از رهبري براي ديدن جنبش كليساها حائز اهميت است.  
اگر هدف ما بشارت به جوامع غيرمسيحي است، تنها راه براي رقابت با رشد  

سيس كليسايي  أشدن است يعني كليسا بايد بر اساس ت تكثير  رشد جمعيتْ  
  هاي شود، نسل سيس مي أكليسايي كه از قِبَل آن ت ، سپس  دديگر شكل بگير 

قادر هستند    ، كند. رهبران داراي عطاسوم، چهارم و پنجم كليساها را ايجاد مي 
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. اما چنين رشدي  از نظر كمي رشد كنند كه مردم را دور خود جمع كنند تا  
ايستايي   به  آن    انجامد ميهميشه  رهبران حد  استعداد  و معموالً ظرفيت و 

مردم به كليسا براي لذت بردن از  نمودن  جذب    فقط كند.  تعيين مي رشد را  
رشدي كه رسوالن    همانندگيري  تواند باعث رشد چشم موعظه و پرستش نمي 

.  نياز هست  ي چنين. امروزه به رشدي اين گردد  در قرن اول شاهد آن بودند،
ر  هاي ديگافزايش تعداد اعضاي خود بايد به دنبال ايجاد جمعبراي  در عوض  

دارانِ قوت يافته به نقاطي  دهد كه ايمان باشيم. اين اتفاق تنها وقتي رخ مي
كنند. پرورش، آموزش و رهسپار    تأسيسهاي خود را  ديگر بروند و جماعت

  .  شود محسوب ميكردن رهبران تازه بخشي حياتي از اين روند 

هاي تازه با استفاده  سيس كليسا و گروه أ اي آموزشي براي ت اخيراً در دوره 
چنين روشي    .دروسي را ارائه دادم  "١٥مقدس اكتشاف مطالعاتي كتاب "از ابزار  

واتْسون ديويد  از    ؛توسط  قسمتي  عنوان  به  هندوستان  جنبش  "در 
را  پايه   "شاگردسازي كالم  از  قسمت  روش يك  اين  در  اعضا  شد.  گذاري 

گويد  سخن مي ها  آن قلب  كه آيات با  خوانند و سپس طريقي  چندين بار مي 
- در ميان مي آينده با يكديگر   يدر طول هفته را به كارگيري آن  يو نحوه
ها را ياد  اين گروه  ياداره   ي توانند نحوهاعضا در طول چند هفته مي  گذارند. 

هايي را ايجاد كنند. دو تن از  بگيرند و سپس با دوستان يا اقوام خود گروه 
اي  هاي تازهاين دوره به شهر خود بازگشتند و گروه اتمام  بعد از    افراد مشتاق 

. اين رهبران كه در  تكثير نشدندها هرگز  يك از آنرا تشكيل دادند. اما هيچ 
شركت كردند و در شهر    " مقدسمطالعاتي كتاب  اكتشاف "تعليمي    يدوره 

  ي هايي را تشكيل دادند، هنگام سفر كردن يا مساعد نبودن برنامهخود گروه 
يك از  كردند هيچ ، چون فكر مي كردندتعطيل ميكاري، جلسه بعدي خود را  
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جلسه   كردن  رهبري  به  قادر  گروه  نتيجه   باشد. نمياعضاي  وقت  هيچ   در 
كردند  هاي تازه پرورش ندادند. فكر مي اي تشكيل گروه بر  جديدي رارهبران  

ست و بدون حضورشان گروه قادر به  ا هاموفقيت جلسات به دليل حضور آن 
خواستند  بردند و نمي و از رهبريِ آن گروه لذت مي   باشدنمياري جلسات  زبرگ

آن از  را  خوشي  آن  برُكسي  بدان  ها  بعد  نسل  رهبران  دادن  پرورش  بايد. 
هاي كنوني خود را به ديگران بسپاريم و به  معناست كه امتياز و مسئوليت 

ها را پرورش دهيم  ها اجازه دهيم جاي ما را بگيرند و سپس به نحوي آن آن 
  كه روي پاي خود بايستند و شكوفا شوند. 

هجده  بود موفق شد    اهل اندوزي  كهكار كليسا  كهنه  گذارانبنيانيكي از  
براي ما تعريف كرد كه كليد    ايجاد كند. اويست سال  هزار گروه در طول ب

دوباره"   موفقيت احترام  ي تعريف  و  بين    " عزت  عمومي  گرايش  او  است. 
كليساي خانگي مي   مؤسسان  افزايش جمعيت  را  تعداد  كليسا  دانست چون 

. او براي مقابله با چنين گرايشي، هر  داد ميبيشتر حس موفقيت به رهبران  
داد، مراسمي با حضور و  گروهي جديد تشكيل مي   ، انبار كه يكي از رهبر

داد و همه با هم  تشويق و تبريك رهبران ديگر براي همكارشان ترتيب مي 
كردند. بنابراين  به خاطر پرورش و رهسپار كردن رهبري تازه از او قدرداني مي 

شد كه عزت و احترام خداپسندانه  كننده متوجه مي سيس أبه اين شكل آن ت
د نه جمع كردن پيروان  دگر مي   آغازاز تسليم كردن موضع و مقام  در واقع  
  بيشتر.  

خاور نزديك به من گفت كه يكي از وجوه براي  يكي از همكاران من در  
است كه اعضاي آن به  متعهد سيس كليسا كار كردن با تيمي أپيشروي در ت

از  د. بسياري از اشخاص تحت آموزش او  ن معتقد باش  ها تكثير و تعدد گروه
چيز را تحت    خواستند همه كليساهاي سنتي بودند و از شبانانِ رئيس كه مي 
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اوكنترل خود   به  أ م  بگيرند.  چنين كليساهايي  رشد  بودند چون  يوس شده 
ها  شود. آنانرژي و توانايي شخص براي اداره كردن سازمان خود محدود مي 

متفاوت  رهبري  سبك  براي  مي   ي نياز  حس  كه  را  كليسايي  آن  كردند،  در 
شود. شبانان  ثر انجام ؤ گيري شورايي و تفويض اختيارات به نحوي متصميم

واسطه به  بشارت  براي  خالقانه  رويكردهاي  به  كه  مايل هستند   يسنتي 
نوايمانان    يهاي جديد فضا دهند اما سپس انتظار دارند كه همه تشكيل گروه 

نادرست و  را    چنين ساختاري وگرنه  ها شركت كنند،  پرستشي آن   يدر جلسه
  ي كنندگان در جلسه ميل براي ازدياد شركتو در نتيجه  دانند.  مي   منحرف 

آن احساس پذيرش و   به گروهي منسجم كه در  نياز نوايمانان  يكشنبه از 
  گيرد.  رشد كنند، پيشي مي 

رو هستند اكثراً متفاوت است. وقتي در  با آن روبه   ها ي چالشي كه غرب
شويم كه از رهبران خود اطاعت كنيم و تسليم  تشويق مي   ١٧:  ١٣عبرانيان 

به اعتراض است تا به    ي آميختهالعمل ما معموالً  اولين عكس  ، ها باشيمآن 
را با تعيين حد و استثنائات كُند كنيم. طبق تفكر    احكام اين طريق تيغ تيز  

اي سرشار از شك  صاحبين قدرت با ديده   يپُست مُدرن بايد نسبت به همه 
بنگريم و قدرت را ذاتاً فاسد بدانيم، چون براي غلبه بر ديگران و پيش بردن  

گبرنامه كار  به  حاكم  مت رفته مي هاي شخصي  سأشود.  هاي  استفاده ؤسفانه 
اخير از اقتدار روحاني در كليسا براي توجيه تجاوز به حقوق و حدود ديگران  
و سپس محافظت از مرتكبين با استفاده از همان اقتدار تنها به اين شك  

خدا  از  اقتدار  است.  مي  افزوده  به    گيرد سرچشمه  را  اقتدار  اين  او  ولي 
شر سپرده است كه به طرق مختلف از آن  ه اسم بَ خورده بهايي تركظرف 
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وال  ئ كنند و اصل اين اقتدار را زير سبراي رسيدن به اهداف خود استفاده مي 
  برند.  مي

 يبا اين وجود، تسليم بودن ما در مقابل اقتدار خدا معموالً به واسطه
ني  . تسليم بودن تعليمي روحاشودآشكار ميتسليم بودن ما به اقتدار انساني 

كنيم بايد اعتماد كنيم و  و باستاني است. طبق اين آموزه وقتي كه درك نمي 
مقابل   مي   گرطغيان  طبيعت در  دستوري  كه  هنگامي  بايستيم.  شنويم  خود 

انگيخته مي  ما  در  چنين عكسحسي جانسوز  بايد  گناهشود.  را  آلود  العملي 
بدانيم و در مقابل آن ايستادگي كنيم. بايد شادي و تسليم بودن را در خود  
فرصت   بهترين  معموالً  ديگر  از فرهنگي  رهبري  با  بيدار كنيم. كار كردن 

اط يادگيري  از  براي  شدن  شاد  و  خواستن  توضيح  يا  اعتراض  بدون  اعت 
  است.  خدمت وفادارانه

در سن   در    ٢٢من  معترض  دانشجويي  از  تبديل شدن  از  بعد  سالگي 
همراه شدم و به هندوستان رفتم.    OMالمللي  شصت با سازمان بين  ي دهه
، به  كردمتحصيل مي  مَنچستر زماني كه در دانشگاه  سال اول دانشگاه  در  

اِگروهي   را  دانشگاه  اداري  ساختمان  كه  خواهان  پيوستم  و  كردند  شغال 
است   آشكاردانشگاه شدند. اكنون براي من    "هاي سِري پرونده " رونمايي از 

را م  من در    يتجربه  .ه داردارمانه نگحكه دانشگاه بايد برخي از اطالعات 
ت،  نام داش  ؛ هندوستان بسيار متفاوت بود. يكي از رهبران من اِس.اِن داس

ارتش هندوستان بود. او به نحوي    يمردي تنومند و گروهبان بازنشستهاو  
كرد كه  با دعاي صبح زود و روزها روزه گرفتن تيم بشارتي ما را اداره مي

چه  چون و چراي آن اي از سربازان او بوديم. آموختن انجام بي گويي جوخه 
طريق اين فرهنگ  از  به من گفته شده بخشي مهم از رشد روحاني من بود و  

  احترام و اطاعت را آموختم.   متضاد 
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س  مقابل  در  با سكوت  نبايد  اطاعت شادمانه  ناعدالتي  ؤاين  يا  استفاده 
به عنوان فرزندان نور خوانده شده  را  اشتباه گرفته شود. ما  ايم كه حقيقت 

س شاهد  وقتي  و  زنيم  به  ؤفرياد  بايد  هستيم  قدرت  از  مقامات  استفاده 
خشيم. اما چنين كاري را بايد با احترام كامل  ب هاي خود كالم و صدا بنگراني 

  يخشم نهفته  يبه مقامات باالتر از خود انجام دهيم و نبايد به دنبال تخليه 
ها براي رهبر خود و موفقيت او  خود باشيم و بايد با در نظر داشتن بهترين 

ه همين شكل، كليسا بايد  كنيم اشتباه است را مطرح كنيم. بچه فكر مي آن 
ندهد.   دست  از  را  جامعه  در  خود  نبوتي  آواي  كه  باشد  تسليم  "مراقب 

بودن بدان معنا نيست كه بايد در مقابل ناعدالتي سكوت   " هاي حاكمقدرت 
داران بر ضد ظلمِ حكومت آپارتايد در آفريقاي  كنيم. سكوت بسياري از ايمان 

  .وال برده استئ دت اعتبار ما را زير سهاي جنوبي آمريكا، به ش ي و ايالتبجنو
كه در آرامي و با    ؛ و دكتر مارتين لوتر كينگ  ؛ كساني مثل اسقف دِزْموند توتو

حفظ احترام و كرامت همه فرياد بر آوردند، استثنائاتي هستند كه امروزه مورد  
  اند.پذيرش قرار گرفته 

آفريقايي كار مي  يا  آسيايي  كه در كشورهاي  مغربياني  از  كنند  عموالً 
عام و حرمت نهاده شدن به خاطر تفاوت خود با ديگران  ءتقدير شدن در مال

داده  اختصاص  ها  كليسا به آن  رديف اولشوند. از اينكه صندلي  شرمنده مي 
ها بياورد يا در  شان را براي آن گويد كه چمدانها مي شود يا كسي به آن مي

آنسخنراني  دستاوردهاي  از  رسمي  تمجيد هاي  خجالت مي   ها  زده  شود، 
ايم  رسمي بودن خو گرفتهبه تفكر تساوي همگاني و غيرآنقدر  ما  شوند.  مي

رسند. گاهي مسيحيان غربي با  كه چنين رفتارهاي تقريباً مسخره به نظر مي 
دهند و فكر  العمل نشان مي عدم پذيرش تمجيدات به چنين رفتاري عكس

مي و حتي  هستند ولي تنها باعث سردرگُ   گونهكنند الگويي از رهبري خادممي
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الهيات    يشوند. براي مثال يكي از مديران دانشكدهتوهين به طرف مقابل مي 
خواست درسي از خدمتگزار بودن به  در غرب آفريقا كه اهل بريتانيا بود مي 

هاي محيط دانشكده را هرس كرد.  پس همراه با باغبان چمن  . ديگران بدهد
حير باعث  كاري  او  چنين  به  شماتت  با  دانشگاه  پرسنل  او شد.  پرسنل  ت 

دانشكده مي  شرمندگي  باعث  وي  رفتار  كه  دادند  منظرهتوضيح  و    يشود 
م  مدير  باغباني كردنِ  و  چمن  باالسسهؤهرسِ  آبروريزي    ، اي سطح  باعث 

تواند  گويند او نمياست و مردمي كه خارج از مؤسسه هستند به طعنه مي همه  
به كا را  خود  تنها  .  ترغيب كندر  پرسنل  نه  ديگران  و  پرسنل  براي  او  كار 

گام  توانست با هم بود. شايد مي و ناشايست برانگيز نبود بلكه عجيب تحسين
و    پذيرفت ميها و فروتني رفتار معمول در آن جمع را  شدن با انتظارات آن

  ها خدمت كند.  به اين وسيله بهتر به آن 

مسيح    پس  پاي  عيساي  تچرا  چنين  و  شست  را  خود  ثير  أشاگردان 
آن  بر  پيروي كنيم؟  عظيمي  نمونه  به عنوان  او  از  بايد  ها گذاشت؟ چگونه 

به عنوان كسي  عيساي مسيح    واالت اين است كهئبخشي از پاسخ به اين س
ثيرات و پذيرش عمل خود  أ توانست به درستي تكه از همان فرهنگ بود، مي 

رو  به جا بود چون زمان فصح و بحران پيش  بندي كار او نيز را بسنجد. زمان
افزود. اين عمل نمادين همچنين به  او مي   ي عمل ساده  آميز بودنبه كنايه

گذاشت چون شستن پا معموالً    بيشتري ثير  أخاطر تضاد خود با رفتار معمول ت 
ها را با  كرد و آنبا شستن پا اقتدار خود را انكار نمي   يبود. عيس   ها كار برده

شما مرا استاد  «  :گويد دانست چون در توضيح عمل خود مي م سطح نمي خود ه
: ١٣.» (يوحنا  گوييد، زيرا چنين هستمخوانيد و درست هم مي و سرورتان مي 

١٣ (  
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فكر سازماني كليساي غرب نسبت به    ي الگوي تثليث همچنين نحوه
مي  چالش  به  را  غيررهبري  نويسندگان  دِراكِركشد.  پيتر  مانند  و    ؛مذهبي 

لِنْسيوني هوشمندانه  ؛ پاتريك  ديدگاه  با  اعداد،    ياغلب  با  را  موفقيت  خود 
ساختمان  و  مي بودجه  تعريف  مساوي   .كنندها  برنامه   موفقيت  رشد  هاي  با 

خود را    ان شبانگوئي  عمل روح ندارند. امروزه  مادي است كه فضايي براي  
دانند و جماعت خود را به سوي اجراي  مي   ي هاي بزرگ شركت  مدير عامالن

ثير  أكنند و بلوغ اعضاي خود را وابسته به تروياي خود هدايت مي و  مقاصد  
مي  خود  تيممستقيم  به  فردگرايي  اين  نمي دانند.  اجازه  رهبري  دهد  هاي 

جديد آمده تمرين  به يكديگر را همانطور كه در عهدمحبت و تسليم شدن  
هاي خود  ساي جوياي عزت و احترام، از موفقيتؤبلكه بيشتر مثل ر  ،كنند

مي  مي انرژي  مغرور  آنقدر  و  هيچگيرند  به  را  خود  كه  جوابگو  شوند  كس 
آبرويي  م با رسوايي و بي أها ناگزير به سقوطي تو دانند و نتيجتاً كار آننمي 

  هد شد. ختم خوا

و پولس در پادشاهي خدا    يثيري چون عيس أ خواهند ترهبراني كه مي 
باشند.    " شخصاً رنج كشيدن"پرداخت بها يعني    يبايد آماده  ، داشته باشند

تفاهمات،  ؤگيرند با سوقتي اين رهبران انتظارات فرهنگ خود را به سخره مي 
استراليايي به اسم پيتر  رو مياستهزا و خشم ديگران روبه  شوند. پژوهشگر 

كند  م توصيف مي ونظامي ضد قهرماني از شرافت را در يونان و ر  ؛مارشال
ن جامعه با نيكي كردن به دوستان يا صدمه رساندن به دشمنان  كه مردم در آ 

كنند. عداوت ممكن است به سبب حسادت، رقابت  عزت و احترام كسب مي 
به دوست خود  "كند:  قول مي مَثلي يوناني را نقل   ؛ س ايجاد شود. مارشالأيا ي

ها با پايين كشيدن ديگران خود  آن  " !رسانبدشمنت آسيب  به  كمك كن و  
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كردند.  كشيدند و عزت و احترام را با آزار دادن ديگران كسب مي ال مي را با
را استهزا يا  و بديعه  وريسخناغلب با استفاده از علم   گويي دشمنان خود 

وي در تحقيقات    ١٦. زدندها مي كردند و با زبان خود نيشي به آنشرمگين مي 
استفاده از اتهامات    ا خطيب شهير رومي، ب  ؛خود نشان داده كه حتي سيسرون
. چنين كاري  پرداختميدشمن خود  هرتِ  جنسي خودساخته براي تخريب شُ

دايره تخريب  به  اجتماعي    يبعدها  از  حاميان  او  و  انجاميد  او  دوستان  و 
خود طرد شد  ميدان  دوستان  در  دشمن  براي شكست  كارآمدترين سالح   .

  د.   جنگ يا دادگاه تحقير كردن او بو

  هجدال خود با كليساي غالطيزمان  رق ذكر شده در  طُ  ي پولس به همه
)  ١٠:  ١٠دوم قرنتيان  ؛  ١٦:  ٤(غالطيان    .و قرنتس مورد حمله قرار گرفت

پارسايي در فرهنگ رهبراني كه سعي مي  به  با بستر عزت و  كنند تا  هايي 
پادشاه نيز  ذلت زندگي كنند، همين سرنوشت را خواهند داشت. دشمنان داود  

آيه از اين دشمني سخن گفته    ١٢٠فراوان بودند و در كتاب مزامير در قالب 
افترايي بي  وقتي هدف  داود  است.  بشده  دروغ  به  كه  ترور  رحمانه  ا هدف 

زبان خود را چون مار تيز  «شكل گرفته بود قرار گرفت، نوشت  شخصيت او  

دوستي    يحمله  )٣:  ١٤٠.» (مزمور  شان استهاي كنند، و زهر افعي زير لب مي 
تر  چيز دردناكاو از همه نمودن  خيانت  و  نزديك و تبديل شدن وي به دشمن  

حتي دوست خالص من كه بر او اعتماد  «  :نويسداست. داود در اين مورد مي 

(مزامير    ».با من به دشمني برخاسته است خورَد،كه نان مرا مي آن  داشتم،مي 
٩: ٤١ (  
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  چون   داردبه تعجب وا مياغلب اين خشم مزمورنويس از دشمنانش ما را  
ها  حل   به كارگيري چنين آياتي سخت است. يكي از راه  يامروزه درك نحوه

كسي كه   .ها از ديد مسيح استبراي تفسير و درك چنين آياتي، خواندن آن 
مخالفتي را  چنان «اين آيات را تحقق بخشيد و   ي در طول زندگي خود همه

 )٣:  ١٢.» (عبرانيان  كاران تحمل كرد، تا خسته و دلسرد نشويداز سوي گناه 
ات را محبت  همسايه " پذيرفته شده زمان خود يعني   ي قاعدهعيساي مسيح  

باكانه  ) را به فرماني عجيب و بي٢٤: ٥(متي  "!نما و با دشمنت دشمني كن
كرد:   براي « تبديل  و  نماييد  محبت  را  خود  آزار    دشمنان  شما  به  كه  آنان 

از استهزا و اتهام دروغين   ي عيس  )٤٤: ٥.» (متي رسانند، دعاي خير كنيدمي 
با اين حال در آخر براي دشمناني كه   و خيانت دوستان خود رنج برد ولي 

او بودند دعا كرد و گفت نابودي  اي پدر،  «   : شب و روز به دنبال تحقير و 

كه هدفي    ايرهبرانِ مسيحي»  .كنند دانند چه مياينان را ببخش، زيرا نمي 
كنند از چنين مخالفت و دشمني رنج خواهند برد ولي از  چون او را دنبال مي 

به  عيساي مسيح    ؛ مند خواهند شد. بعد از رستاخيرحمايت با شكوه او بهره
دست راست پدر نشست و به او گفته شد منتظر بماند  به  آسمان صعود كرد و  

زيرپاي   به  دشمنانش  شونداو  تا  بعدي،  انداخته  زندگي  يا  زندگي  اين  در   .
كس كه قادر به عطاي واالترين حرمت و عزت است ما را گرامي خواهد  آن 

  داشت.  
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                                                                                                                             فصل نهم
  گفتار پاياني  

  

  ١٩٧٩كشيش دكتر هرمز شريعت مثل بسياري ديگر از آشوب انقالب ( 
و پس از اخذ مدرك دكترا،    شد  ايران گريخت و در كاليفرنيا ساكناز  )  م.

به مسيح ايمان آورد و همراه با گروهي    همان روزهادانشمندي موفق شد. در  
شروع  در خانه خود  را  مقدس  كتاب  يد جلسات دعا و مطالعهاز دوستان خو 

را بپذيرد.  و از هرمز خواستند كه شباني آن  رشد كردها  آن   . گروه نمود ها 
اشتباهاتي در طول ده سال،    ، عليرغم  پذيرفت.  را  اين دعوت  او  او  خدمت 

آنبود    آميز موفقيت اعضاي  از مشايخ    ١٢٠به    ها و  نفر رسيد. سپس يكي 
كليسا به مخالفت با هرمز پرداخت و او را متهم كرد كه دعوت يا مسح و  
عطاي شباني ندارد. هرمز خبر داشت كه عطاي او در ابتدا رسالت است نه  

را   كليسا  به  خدمت  خواندگي  همچنان  ولي  خود  شباني  مي در  كرد.  حس 
تحريك و  چند نفر از دوستان خود را  كرد  مخالفت مي   ؛ شخصي كه با هرمز

از هرمز بدگويي كنند و    و  شوند رد  اوهاي خانگي  به گروه   ترغيب نمود كه
خوستند به  از او  . برخي از دوستان هرمز  فراهم كنند  رابركناري او    مقدمات

به دفاع از    ي مايل تاتهاماتي كه بر ضد او مطرح شده بود پاسخ دهد ولي او  
فكر كرد  يوس كرده بود كه  أ ها آنقدر او را ممخالفت. تمام اين  نداشتخود  

در همان    ي خود بازگردد.شغل گذشتهبه  بهتر است خدمت را رها كند و  
رويايي ديد كه زير آبشاري ايستاده  او  سپس    روزها خداوند او را مالقات كرد و
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اين آبشار مشكالت است، زير آن بايست و  ":  گويد است و خداوند به او مي 
  " !نفرار نك

كليسايي    ايكناري دكتر شريعت سرعت گرفت. نهايتاً، جلسهبر  مراحل
گيري  يأكه قرار بود در آن جلسه براي ماندن يا بركناري او ر   شد تشكيل  

و همه با هم براي   ندگيري را به نفع خود تمام كردكنند. گروه مخالفان راي 
جشن گرفتن اين پيروزي بيرون رفتند. هرمز در همين حال حس كرد كه  

مي  او  به  آن":  گويد خدا  بگير!با  جشن  و  برو  بيرون  به    "ها  هم  با  همه 
رفتند. هرمز همبرگري سفارش داد كه پرچم كوچكي به عنوان    ي رستوران

پرچم را ديد    ؛هرمز. وقتي  قرار داشتتزئين با خالل دندان در نان همبرگر  
و حس كرد    لبريز نمودمتوجه صورتكِ لبخندْ بر آن شد و شادي خداوند او را  

كني بدترين روز زندگي تو است، ولي بدان  فكر مي ":  گويدكه خدا به او مي 
او تا امروز آن پرچم كوچك تزئيني را    "روز زندگي توست.  بهترين اين  كه  

ه داشته  اپيش خود نگرا ي تبديل شد اي كه دردِ حقارت به شادبه ياد لحظه
  است.  

از سر گذراند، هنوز مايل بود كه عضو كليسا    ؛ رغم تحقيري كه هرمزعلي
نشست. مشايخي كه كليسا  اي ساكت مي رفت و گوشهبماند پس به كليسا مي 

ند و در كمال تعجب  ترا به دست گرفته بودند در موعظه كردن مشكل داش
اما مجدداً از هرمز خواستند كه خدمت   را بپذيرد، هرمز هم پذيرفت.   منبر 

گفتند:  تر شدند، به او مي رحمانه دشمني و تنفر شروع شد و اين بار حمالت بي 
به    ؛ هرمز  "! تو ديو داري، كسي رويايي از تو ديده كه در دل ماري داشتي"

كردند و در لفافه گزندي به او  دعايي رفت كه همه بر ضد او دعا مي   جلسه
اين اتفاقات باعث دلشكستگي او شد. وقتي براي شفاي   ي اندند. همهرسمي

ر از محبتي آسماني نسبت به جفارسانان  كرد، دريافت كه پُ دل خود دعا مي 
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ها با دلسوزي كامل دعا كند. در  تواند چشم به چشم براي آن خود شده و مي 
اي را  العاده رد و نزديكي فوقبُآن روزها از مشاركت شيرين خداوند لذت مي 

  كرد. با او حس مي 

در  ها  كردند. آن رگذار در كليسا همچنان از هرمز حمايت مي تأثياقليتي  
ها پيشنهاد داد كه هر يك  به آن  شيخي   و نهايتاً   كردند اين جدال وساطت مي

يوسي از  أم  ي شود. هرمز ماند و باقي مانده دو پاره به راه خود بروند و كليسا  
بعد خدا با نهري از حيات و محبت وارد شد. فقط در چند  كليسا، اما كمي  

نفر رسيد. هرمز به ياد دارد كه هركس به    ٢٥٠به  نفر    ٥٠ها از  سال تعداد آن 
سالمتي روحاني    ي. دورهكردشد و توبه ميمالقات ميآمد  ها مي كليساي آن 

ك  به خاطر خستگي اعضا از نفاق، غرور و غيبت فرا رسيده بود. كليسا از ي
كردند كه رشد    آغاز را    وسيعي   ها خدمت تلويزيونيبه شش تكثير شد و آن 

ها  پيغام آن  يهمراه شد و در نتيجه بزرگي  و با موفقيت    گيري داشتچشم
  كليساهاي خانگي بسياري در ايران ايجاد شد.  

را   اين كتاب  اصلي  پيغام  داستان  روزهاي  مي   خالصهاين  هرمز  كند. 
آبرويي را پشت سر گذاشت و قرباني حمالت زهرآگين شد.  تاريكِ شرم و بي 

خدا نيز به او فيض خود را بخشيد تا به دنبال انتقام گرفتن يا رها كردن همه  
و به هزاران    گسترش يافتدار رسيد و خدمت او  چيز نباشد. نهايتاً حق به حق
يفرنيا عبور كرد و به قلب ايران وارد شد. او به  ايراني رسيد و از مرزهاي كال

خدمتي  بي با  خدا  عوض  در  و  داد  تن  و    ثمربخش ،  تر منسجمآبرويي 
  .به او پاداش داد تريرده تگس
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  از   "برادران كارامازوف"ايوسكي در رمان  تنويس معروف فئودور داسرمان 
دار  ش اعظم را براي برادر ايمانتِفَمُ  يافسانه"ايمان  زبان ايوان كارامازوف بي 

تفتيش عقايد در    ي در دوره  ي كند. در اين افسانه عيستعريف مي   ؛ خود آليوشا
آيد و جلوي كليساي جامع دختري را از مردگان زنده  اسپانيا به شهر سِويا مي 

اعظم سوار بر اسب    شتِ فَمُآورند،  مي او فرياد بر  در مدحكند. وقتي جماعت  مي
و زنداني كردن   شود و به مردان خود دستور بازداشتاز ميان جمعيت رد مي 

تا به او    رودمي عيساي مسيح    به سلول  شتِفَ مُ دهد. همان شب  را مي   يعيس
بگويد كه چون براي متوقف كردن تفتيش عقايد و كليساي كاتوليك آمده،  

  فرداي آن روز سوزانده خواهد شد.   

با تمسخر  شتِفَمُ به طعنه  را بازجويي مي عيساي مسيح    اعظم  كند و 
به    ش تِ فَمُ  كند. او يادآوري ميدر بيابان را به    ي اي عيس سه مرحله   يوسوسه

كرد و به جماعت غذا  ها را تبديل به نان مي ايد سنگ گويد كه بمي   يعيس
خريد؛ بايد از باالي  ها را براي خود مي داد و افكار و وفاداري هميشگي آنمي

مي  وا  معبد  ادعايش  پذيرش  به  را  همگان  او  يافتن  نجات  معجزه  و  پريد 
پذيرفت.  داشت و در آخر بايد پيشنهاد شيطان براي پادشاهي بر دنيا را ميمي

  ي هشت قرن پيش همه"كند كه  اعظم از طرف كليسا اعتراف مي   ش تِفَمُ
پيشكش شدهحكومت او    اي هاي  از دست  ما  را  رد كردي  تلخي  با  تو  كه 

نصيب ما شد و خود را حاكم بالرقيب  قيصر    م و شمشير عزيزوپذيرفتيم. ر
خوانيدم...  ارغواني   زمين  رداي  و  دنيا  دولتي  مي را  قيصر    اگر  پذيرفتي، 

                         "١٧. كرديشمول و نتيجتاً صلحي جهاني را برقرار مي جهان 
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مسيح    اگر ارغوانيعيساي  مي قيصر    رداي  مي را  توانست پذيرفت، 
رد، اميدِ آزادي  مُامپراطوري خود را بر دنيا اعالم كند! و در نتيجه حقيقت مي 

عيساي    داد. وال هميشگي خود ادامه مي پژمرد و پادشاهي اين دنيا به رمي
  چشمان خيس از محبتشبا  كند و  گوش مي   شتِ فَمُبا دقت به حرف  مسيح  

نمي   ش تِفَمُ زبان  بر  ولي سخني  دارد  نظر  زير  را  اعظم    شتِفَ مُآورد.  اعظم 
به    يمشتاقانه منتظر است تا چيزي بگويد و بعد از سكوت طوالني خود عيس 

  ش تِفَمُ بوسد.  هاي سفيد و پير او را مي شود و لب آن مرد كهنسال نزديك مي 
  كند.  را رها مي  يسلول را باز و عيس  بعد از آن درِ 

اي كه  رسد، بوسه به پايان مي   ي اي از عيسايوفسكي با بوسه تروايت داس
را منور كرد ولي     هاي خود نبود. همچنان مايل به تغيير راهاو  دل آن مرد 

مقابل وسوسه عيساي مسيح    درست همانطور كه  مقاومت  در  هاي شيطان 
:  ٤(لوقا    " هاشكوه آن "و  "  هاي جهانحكومت  يهمه "كرد و براي كسب  

تعظيم فرود نياورد، كليساي نخستين نيز به دم شمشير و رداي    ) سر٦ِ  -٥
ها  . آن بودند پشت كرد، مواردي كه سمبلي از قدرت و حرمت قيصر  ارغواني

و پولس پيروي كردند    ي عيس  به جاي تعظيم كردن به ردا و شمشير، از الگوي
به   از  بعد  گرفتند.  پيش  را  فروتني  و  قدوسيت  با  و خدمت  منزه  زندگي  و 

ومت رسيدن كُنستانتين رهبران كليسايي ردايي ارغواني به تن كردند و  حك
مثل مقامات دولتي پيشه گرفتند و وظايف سفيران فرهنگي پادشاهي خدا را  

ولي به قيمت از    به ثروت و جايگاه رفيعي رسيدگذاشتند. كليسا    يكناربه  
اقتدار و قوت روحاني  دادن  ويژگي خدمت عيساي   شادست    تمام شد كه 

هاي  دنيا شد و ارزش  همشكلمسيح و رهبران كليساي نخستين بود. كليسا  
ها عاري  سرنگون كردن ذهن  ي و تبديل جهان به واسطه  جذب نمود آن را  
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. نهايتاً،  به فراموشي سپردرا نمودن  محبت، حقيقت و فداكاري  توسط از خدا 
  قرار داد.   القدس اعظم، كليسا خود را در تضاد با انجيل و روح ش تِ فَمُمثل 

رو هستند. وقتي از سِمَتِ  رهبران مسيحيِ امروز نيز با همان وسوسه روبه 
كنيم در واقع به انجيل  خود جهت كسب عزت و حرمت براي خود استفاده مي 

  بانتاايم و كليساهاي تحت رهبري ما كه بايد مشعلي نوران و  خيانت كرده 
  يشوند. در دوره در دنياي تاريك باشند تبديل به سنگ لغزش تماشاچيان مي 

رهبران    پذيرش گسترده  كه  است  بسيار مهم  خاورميانه،  در سراسر  مسيح 
مسيح دركي  بر  كليسا  كتاب  اين  در  من  بگيرند.  پيش  را  اقتدار  از  محور 

، آفريقا و  خاورميانه تمركز كردم؛ ولي كليساي در حال رشد در آسياي شرقي
بالقوه توان  دارند  قصد  اگر  نيز  التين  تبديل  را  خود    ي آمريكاي  براي 

جويانه از رهبري گام بردارند.  شان درك كنند، بايد فراي الگوي سلطه جامعه
كه در حال حاضر سير نزولي را    يرهبران كليساهاي اروپا و آمريكاي شمال 

شخصي كه در گذشته از  جويي  توانند با رها كردن عزت كنند مي تجربه مي 
  فرهنگ  ان آسمان باشند كه مخالفسفيرچون هممجدداً  بردند، ميآن لذت 

  تعهد و وقفي دوباره در خود ايجاد كنند. كنند و  دنيا عمل مي

اعظم   ش تِ فَمُخود را مثل    ي دلِيها آيا بايد در رويارويي با چنين چالش
و زرق و برق ميز خود    قدر و منزلتسخت كنيم؟ آيا بايد متكي بر قدرت،  

جر آيا  داريم؟  أ بمانيم؟  را  خدا  ديدن جالل  براي  دنيا  شكوه  كردن  رها  ت 
را  را پيروي كنيم، رداي ارغواني خود    يخداوند به ما فيض بخشد كه عيس

را چون  بكنار  به   از شنگذاريم و شرم  اين  يدنِ  پولس در آغوش بكشيم و 
 "آفرين!!!"و حس احترام و عزت شود:  جمله وجودمان پر از شادي 


