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 تحسينات

مقدسي را با داوري  ؛ تار و پود دفاعيات كتابيورك.بي   كتاب ديويد اي. 
كليسا  چگ  كه  دهد توضيح ميو    آميزد در هم مينبوتي   امروز  ونه  به  به  تا 

از تعليم و گسترش مفهوم شاگردي    سازمان عنوان يك   است.    گشتهمانع 
كند كه تا آخر عمر خود وفادارانه شاگرد  را تشويق مي  اين كتاب پيروان مسيح 

بمانند باقي  و    با وفاداري  تا   كند ترغيب ميرا    "انبازيكن  / مربي"و    مسيح 
. اين كتاب  نمايندخود را تجهيز  و    دامه دهند ي خود را ا سفر هر روزه  ايمان

 كنيد.  بدون تعصب مطالعهرا 

به ويليام آر. اوبرين؛ ميسيونر در اندونزي  -
گذار  سال و مدير و بنيان ١٠مدت 

در آالباماي آمريكا گلوبال سنتر در دانشگاه سام فورد   

ضروري    كتابي؛  يورك.بي   دار، يك شاگرد دكتر ديويد اي. كتاب هر ايمان 
كند  . اين كتاب ما را كمك مياست  ي هر مسيحي مشتاقخانهكتاب  براي

بهترتا   دعوت عيسي    ي درك  داز  باشيم،  كه مي داشته  «رفته  گويد:  عوتي 

  الزاميو درك اين دعوت به عنوان بخشي  ها را شاگرد سازيد.»  امت  يهمه 
روزه هر  زندگي  قرن    ماي  از  راهنما   ام-٢١در  او كتاب  ما  ي است.  براي  ي 

استراتژي  تا ننوشته   از  ليستي  آن  فرمولدر  دهدهاي  ارائه    او   بلكه  ،وار 
  ، ي خود با خداوندبطهشيدن به رابا عمق بخ  تا كند  مسيحيان را دعوت مي

شاگردان و  ديگر  به    با آمادگي و آگاهي و    بگيرندشاگردي را جدي    موضوع 
، عميق  اي غنيرابطهبه  ها نيز بتوانند  دوستان مسيحي خود كمك كنند تا آن 
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-فرقه  ياز همهاين كتاب  . مخاطبان  يابندبا خدا و يكديگر دست    هدفمند  و
و تجهيز    شوندميكر و روح خود تازه  كتاب در ف  خواندن اين مسيحي با    هاي 
به محبت و حقيقت    از محبت و حقيقت عيسي با دنيايي كه شديداً   گردند تامي

  سخن بگويند.  ،عيسي احتياج دارد

دكتر توماس جونز؛ مدير بخش تاريخ در مطالعات  -
المللي و اجتماعي در دانشگاه تيلور اينديانا، آمريكابين  

  مقدسيكتاب   و  دقيقي  ا؛ در اين كتاب از تحقيق و مطالعهيورك.بي   دكتر
كند كه چگونه كليساهاي سازمان  مي   و به اين نكته اشاره. اگويدميسخن  

داده  معاصري  يافته مر  قوانين  تااند  اجازه  قواعد  و  بر  سازماني  آن  به  بوط 
  : مأموريت بزرگ (مطابق با تكثير شاگردان در جهت   كليساي ت اوليهمأموري
گذارد چيزي  مي   . اصولي كه او با ما در ميان بيافكنندسايه    ) ١٨- ٢٠:  ٢٨متي  

؛ چهل سال است كه اين اصول را  يورك.بي تئوري است. دكتر يك  فراتر از
 كند زندگي ميبه طور عملي  

ارتنر ر سازمان ورلد پديويد من؛ مدي -  

حاصل  ي تحرير درآورده،  به رشته؛  يورك. بي  ديويد اي. اي كه  كتاب غني
در اين  او    .است   آفريقا و آمريكاي شمالي  ،اپدر ارو   او  ي خدمتيتجربه  هاسال

اي  يفهظترين وبنيادي  ي درباره  ، شجاعت تمامبا  و  صادقانه  نگاهي  با  كتاب  
مبحثي    ؛اين مبحث  گويد وسخن مي ،  است  سپرده كه مسيح به كليساي خود  

؛ با  يورك.بي  كه در آن   دوست دارم زيرا اين كتاب را    ! نيست جز شاگردي
هاي پذيرفته شده  اما قاطعانه بسياري از فرضيات و فعاليت   آرامي و محبت 
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ترين  يبنده. براي مثال يكي از فركشد مي هاي انجيلي را به چالشدر جنبش 
د اين تفكر  ر دا  باور آن    ه كه كليساي انجيلي مدرن ب  يي هادروغ  ترين رايجو  

بر    ؛ يورك.بي  اما   داران معمولي فرق دارند.پوسيده است كه خادمين با ايمان
كه خدمت    دهد ارائه مي   اي كنندهو قانع  جامعاستدالل  خدا  اساس آيات كالم  

مسيحيان قديمي  يا  كليسا    رسمينيست كه تنها مختص خادمان    ايوظيفه
  خود   كار داري بايد در  ي مشاغل مقدس هستند و هر ايمان بلكه همه  ، شدبا

ها  سال كه حاصل    يشخصي و قدرتمند  يها از مثال   او  .جد و جهد نمايد 
  ايمقدسي. پيروي از الگوي كتاب گويدسخن مي با ما اوست، غني  يتجربه

ا را متبدل  تواند كليساهمي  گذارد،مي در اين كتاب با ما در ميان    ؛يورك.بي  كه
يابند تا ديگران  مي   و تعليم  شوندميشاگردسازي    به درستيايمانان  . نوازدس

ي بيشتري خواهند  انگيزه  داران خفتهايمانرا شاگردسازي كنند. شبانان و  
وظيفه  و  خواهند شد   بيدارو    يافت بر  تمركز  با  يعني  كليسا  خود  اصلي  ي 

  ثمربخشي و    با طراواتي  ندگ ن زادارايمان   نمود و سازي رشد خواهد  شاگرد
  !را در مسيح تجربه خواهند كرد. اين كتاب را بخوانيد و تغيير كنيد 

آكادميك در فوروم رهبري   كاستراتژي هايداريل مك كارتي؛ معاون و مدير برنامه -
 اروپا





ه م   ود،  قد ه  راه و  روش  ی  روی از   ا ی آ ی     ا د...دهی     ا

ت ؛ دایان  ن دو ر س، ن     ر و  و وید و  ن و  ؛د ن  د  ا
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  تشكرات 
  

جرمن؛   آالين  خود  روحاني  فرزند  از    كه   متشكرم عميقاً 
شد  همكاري  باعث  او  ارزشمند  نسخه  تاهاي                              ي  بتوانم 

نمود   كمك  من  به  او  بنويسم.  را  كتاب  اين                                       تا فرانسوي 
به درستي  مطالب را بتوانم   و قل دهم يهاي خود را صانديشه 

پويان داب  ش بر كاغذ منتقل كنم. همچنين از  به زبان مادري
اين    چاپتهيه و  كه مرا در  ي النگهم  و كليدمور؛ از مؤسسه

ها  حقيقتاً جزو بهترين ها  آن، متشكرم.  نمودندكتاب ياري  
كه   نقاط  هستند  خدا  دنيا  مختلف  در  ملكوت  بناي  باعث 

  گردند. مي
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  مقدمه 
ي خود را به من  اتي تحقيق پروژه  ، يك دانشجوي الهيات  ، پيش  چند هفته 

ي كليسا به  مأموريت اوليه "شد:  مي   شروعها  با اين واژه. تحقيق او  نشان داد 
  بين در    "!كليساي ما به طور خاص بشارت دادن استمأموريت  طور كلي و  

ي او موافق  دانند بسياري با جمله مي   كه امروزه خود را از آن عيسيادي  افر
ي كل مأموريتي است  خالصه  "بشارت"ي  ند بود. براي اين افراد واژههخوا

ي مسيح  ازيرا عيس   ١) ٤٢٠١ي ايمان  كه كليسا بر عهده دارد. (مجمع آموزه
ريت  بشي  اش نجات براي همهاست كه بوسيله  منحصر به فرديتنها واسط  

  مهيا شده است. 

است ضروري  جان   بسيار  بشارت  طريق  از  ما  كنيم.  ها  كه  صيد  را 
ابدي همه انسان سرنوشت  ملتي  و  نسل  ها  هر  است.  امر  اين  گرو  در  ها 

اين موضوع به    ، استراتژيك  ينقش دارددر قبال  ما مسئول عملكرد    . عهده 
از ما  توانيم كامالً مسئوليت آن نسلي  و نمي   نسل گذشته نيستيم كه پس 

را   آمد  بگيريمنيز  خواهند  دوش  برابر    ،بر  در  معاصراما  و  كنوني    ، نسل 
-هاي پيش روي . خداوند ما را در مورد اينكه چگونه در برابر چالش مسئوليم

  . داندميمسئول  دهيم، ميالعمل نشان مان در زمان حال عكس

  ه عيسي را بشارت به آناني ك  ايمدانستهاين امكان وجود دارد با اينكه  
به اين برنامه  را  مأموريت قوم خدا  اما    ،ي ما استاولين وظيفهشناسند  نمي 

  . بشارت  –كليسا   –بشارت   سازيم:محدود 

 
1 - Congregation for the Doctrine of the Faith, 2014 
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طريق آن زنان و  بشارتي كه از    .گرددمي  آغاز  بشارتقطعاً اين برنامه با  
ي  عيساي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهندهتا  شوند  مردان دعوت مي

ند و نهايتاً  گردمي   و سپس آن نوايمانان عضو كليساي محلي پذيرند  خود ب
اين  ها  . آن گردنددادن به ديگران مي فرايند بشارت  جزئي از    ز نيها  خود آن 

در جلسات بشارتي كه كليسا    ن نمود  كار را از طريق بشارت دادن و شركت
عيسي  مي   انجام  نموده،دهي  سازمان  وقتي  بزرگ  حكم  دهند.  را  مأموريت 

آنگاه عيسي  «مد نظر داشت؟  او  آن چيزي بود كه  دقيقاً  آيا اين    صادر كرد، 
نزديك آمد و به ايشان فرمود: «تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من  

ها را شاگرد سازيد و ايشان را به  قوم   يه پس برويد و هم .سپرده شده است 
دهيد كه هرآنچه به    القدس تعميد دهيد و به آنان تعليم نام پدر و پسر و روح 

ا  ام، به جا آورند. اينك من هر روزه تا پايان اين عصر با شمشما فرمان داده 
  )١٨-٢٠:  ٢٨.» (متي هستم

تأسيس  گويي    "بشارت  –كليسا    –بشارت  "  يعني  اين طرح و برنامه
دهد. تأسيس كليسا ابزاري است  كليسا را در مركزيت مأموريت خود قرار مي

تا بتوانند    يابندتقديس شوند و تعليم    و  حفظيمانان بايد  كه از طريق آن نوا
باشند. به همين دليل تأسيس كليسا در ماهيت اصلي خود    مسيح   شاهدان

  برود.  بين شود كه آن مأموريت الهي از باعث مي

شود    "صياد جان"بر اساس اين ديدگاه هر مسيحي بايد تبديل به يك  
به همين    طر آن كليسا وجود دارد.و براي همين بشارت دليلي است كه به خا

دليل است كه كليسا بايد به رشد عددي و كميتي خود نيز ادامه دهد يا ديگر  
باشد.  نداشته  وجود  نجات جان  اصال  بايد  بشارت  رشد  ها  بنابراين هدف  و 

  كليسا باشد. 

ها  كنم و برنامهمان از اين موضوعات را بيان ميدركدر اين كتاب من 
داليلي ارائه  و    كشماصر را به چالش ميونرهاي كليساي معو عملكرد ميسي 

از ارزش    و  مقدسي استفاقد بنياد كتاب  ،بشارتيرايج  اين الگوي  كنم كه  مي
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كاهد و تكثير روحاني را در غالب  مي   كليساداران معمولي در  و اعتبار ايمان
  رويجروي مسيحي را اعتبار و تسازماني در آورده و عملكرد تصنعي و ميانه

  بخشد. مي

  "مسيحي"ي  جديد به كار رفته است. واژهبار در عهد  ٢٦٩ي شاگرد  واژه
ي شاگرد براي اشاره به شاگرداني استفاده  شود. واژهتنها سه بار مشاهده مي 

يك    پس ديگر   و از آن   زيستند مي  زمان عيسي ها در  آن  شده است كه خودِ
نمي محسوب  ويلكنيز يهودي  مايكل  عهد  ؛٢شدند.  در  پروفسور  جديد 

  كند: مفهوم شاگرد را با اين واژگان تعريف مي ؛٣وت بلا ي الهيات تدهكدانش

است كه اغلب براي اشاره به آن افرادي    ايواژه  ي شاگرددر اناجيل واژه"
ليساي اوليه  توسط ك  كردند ومي   پيروي و دنبالرود كه عيسي را مي   به كار

طريقت"؛ "برادران/خواهران"؛ "دارايمان"   خوانده   "مقدسين"يا    "پيروان 
  " شدند.مي

عهد ديگر  عبارت  دربارهبه  كه  است  كتابي    ي شاگردان صحبتجديد 
و براي شاگردان عيساي مسيح نوشته شده است.    شاگردانتوسط    ،كندمي

، بلكه  مفاهيم نيست  بيان   راي ميت دارد انتخاب واژگان بآنچه بيش از همه اه
  هر روزهكامل است كه  هاي ناالعمر انسانمادام  يارتباط با عيسي و تجربه

با تولد تازه    سفر زيارتيآيند. اين نوعي  مي   به شباهت عيسي در است كه 
آغاز شده و از فازها و مراحل نوزادي و كودكي روحاني به سوي بلوغ روحاني  

زندگي تنها مختص افراد نخبه و  از  اين سبك    د. رومي   و تكثير روحاني پيش 
)  عاميداران ساده و  شاگردان (ايمانعهدجديد    نيست. در   روحانيون كاركشته 

 
2 - Michael Wilkins 
3 - Talbot 
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متابعت  عيسي را    هدار معمولي بود كشاگرد يك ايمان عهدجديد    بودند. در
  كند.  احيااش را د او زندگيادمي  و اجازه كرد مي

ط عضويت  وشراز  را    بودن   ت كه كليساهاي غرب شاگرددهه اسچندين  
در اين كليساها احتياج نيست كه فردي    اند.در جماعت روحاني، حذف كرده

شاگرد باشد يا حتي بخواهد كه شاگرد باشد و اين نخواستن شخص را از  
فرد ساز نمي   جدا   داران ايماناجتماع   باشد  مي   د. يك  داشته  تازه  تولد  تواند 

ضو  داشتن عالئم شاگردي مسيح و رشد در آن، ع گرفته باشد و بدون    تعميد
براي   شود.  محسوب  شمال  كليسا  پنطيكاستي  و  انجيلي  كليساهاي  مثال 

لزومي اعضاينمي   آمريكا  كه  حال  بينند  در  كه  دهند  نشان  به    تشبهشان 
افكار  در  هستند  ،مسيح  خود  تعليم  و  آن  رفتار  عنوان  زيرا  به  راحتي  به  ها 

:  نويسدمي  چنين  ؛٤. بيل هال شوند ته ميي از جماعت كليسايي پذيرفعضو
كنندكه الزم است  نمي   كليساهاي انجيلي آمريكا احساس اكثريت بزرگي از  "

اگر عيسي  ها  تعاليم عيسي زندگي كنند. به نظر آن   طابق با م  ها آناعضاي  
وانده  تنها راه نجات همه است از اين ميان تنها افراد محدودي هستند كه خ

ها  ديدگاه سازماني آن   راند از الگوي او پيروي كنند و واضح است كه دشده
 " سازي امري كامالً انتخابي است.ردشاگ

  امردر  امروزه  اين امر بر هيچ كس پوشيده نيست. بهترين ادبياتي كه  
دارد شاگرد يا غير  ،سازي مسيحي وجود  اين  به صورت مستقيم  مستقيم به 

كل زندگي    اگرحتي    ،دار شاگرد باشد كه الزم نيست ايمان  ند كنمي  نكته اشاره
  سپري كرده باشد.   داران بين جماعت ايمخود را در 

نام   با  دارد  وجود  انگليسي  زبان  در  معروفي  گمشده"كتاب  ي  هنر 
  :كندمي   بنديسه مرحله تقسيمبه  مسيحي را  يك  كه زندگي   " شاگردسازي

 
4 - Bill Hull 
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ف.  ) كارگر ٣) شاگرد  ٢) نوايمان  ١ ايد سعي كند تا به شاگرد خود  رد بيك 
پشت سر بگذارد. بشارت باعث ايمان آوردن نو  اين مراحل را  كمك كند تا  

فرنمودن  راهنمايي  و  تعليم    .شودمي   ايمانان  بنيادها  مورد  تبديل  يند  ا در 
رقم ميشاگرد  به  يمان  نوا در سطحي عميق  زندرا  تعاليم  را    كارگران تر  و 

توانند از طريق  مي   ردان و خادمان هستند كهشاگ  د كهشومي   و گفته   سازدمي
توانند با  مي  اما تنها خادمان هستند كه  ،بشارت اين فرايند را از سر بگيرند

  هاي خود شاگرد تربيت كنند. راهنمائي

گر  گرايانه است زيرا نمايان واقع  تقريباً  داران ايماناين تصوير از زندگي  
ي ما  افتد. اما تجربهمي  اتفاقيكا آمر  شمال  تآن چيزي است كه در مسيحي

باور داشته باشيم كه اين    شود به اين حقيقتمي   در فرانسه و كامرون باعث 
فراتر  مي   تأثيرگذاري حتي  باعث  نيز تواند  مدل  اين  آيا  اما  شود  نمي   برود. 

  اين چيزي است كه اتفاق گويي    ؟گرددسازي تبديل به امري انتخابي  شاگرد
انتخابي  مي   عث ابامر  اين    و  افتد مي پيشرفتي  گونه  هر  كه  زيرا  بشود  اشد 

.  باقي بمانند كنند كه كارگر مي  كامالً واضح است كه اغلب كارگران انتخاب
از مدل  كنند آن مدلي را  هاي پيشنهادي سعي ميبنابراين اغلب نوايمانان 

قيقت  اين انتخاب اين ح  انتخاب كنند كه مجبور نباشند شاگرد عيسي باشند.
دهد كه چرا كليساها پر از شاگرداني هستند كه شاگرد واقعي  مي   ضيحرا تو

مقدسي  كتابشاگردي    بامسيح نيستند يا شاگرداني در آن جا وجود دارند كه  
داران وجود دارد  اجتماع ايماناغلب مشكالتي كه در    ها فاصله دارند.فرسنگ

اين حقيقت  م ريشه در  كنيمي   برخورد ها  با آن   ريشه در همين حقيقت دارد 
اند كه  تصميم نگرفته  بسياري از افراد وفادار به مسيح هرگز واقعاً  زيرا  ، دارند
  مسيح را پيروي كنند.  ايعيس

كليساهاي    بين جوان بودم پيغامي كه بسيار گسترده و عميق در    كه وقتي  
بود كه:    ،شدمي   آمريكا موعظه  انجيليِ  به سوي  "اين  هر طور كه هستيد 

ي ايمان بخشش گناهان خود را دريافت كنيد. اين  سطهبواو  عيسي بيائيد  
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هيچ بهايي براي شما نخواهد داشت. اين هديه بر مبناي فيض او است. شما  
به دست   اين كار چيزهاي بسياري  با  و  دادن نداريد  از دست  براي  چيزي 

نجات خواهد داد و مكاني در آسمان براي شما    را  شما خواهيد آورد او جان  
پيغام وجود دارد اين است كه  اين درتنها مشكلي كه  "ساخت.آماده خواهد 

و اين حقيقت كه    شود تمركز مينجات دهنده  يك  به عنوان    ي بر عيس  تنها
هاله،  او خداوند است باقي در  ابهام  از  ايدهمانمي   اي  اين  د.  در پس  اي كه 

داشت اين بود كه يك فرد ممكن است عيسي را به اين طريق    وجودها  پيغام 
بخشد و پس از آن است كه  مي   را نجاتها  عرفي كند كه او بسياري از جان م

تحريف   تواند عنوان شود. متأسفانه اين نوع انجيلِمي  مبحث خداوند عيسي
  خواهند ميشود كه مي   ني اداربسياري از ايمان   د شده باعث بوجود آمدن تعدا

  . گردند شبيه عيسي    عاًاما هيچ اشتياقي ندارند كه واق  داشته باشند،  "تولد تازه"

الگوي متفاوتي توسط عيسي به آناني كه شروع به دنبال كردن او نمودند  
باره عنوان نمود اين بود كه اعضاي اين  ارائه شد. اولين نگرشي كه او در اين

تا هم استفاده كنند  اقتدار وي  و  از قوت  بايد  ايماني  را  ا  هامت  يه اجتماع 
ها  نمودن شاگردان آن و در فرايند آماده     )١٨- ٢٩:    ٢٨شاگرد سازند. (متي  

بايد تعليم داده  ها  القدس تعميد دهند. به آن پسر و روح  ، را بايد در نام پدر
اجتماع  تعليم داده بود را اطاعت كنند. اولين  ها  شود كه هر آنچه عيسي به آن 

  ند،اي كه حاصل نمودي كرده و نتيجهاين الگو و فرمان پيرواز    دارانايمان 
  بسيار قابل توجه بود. 

...  "  اما تحت تأثير وقايع تاريخي آن الگو جاي خود را به اين الگو داد: 
دار به كليسايي  دار به مسيح و ايمان باعث افزايش نو ايمانان شويد. (ايمان 

در   " .گردنداعضاي آن كليساي خاص ها  خاص) و آنان را تعميد دهيد تا آن 
الگو  كرد كه چگونه  خواهيم  بررسي  بعد  الگويي    يفصل  كنوني جايگزين 
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و چرا اين تغيير هم براي    عيسي براي ما بر جاي گذاشت  است كه   گشته
بار بوده است.  هاي نوظهور فاجعهمسيحي در غرب و هم براي ملت  يهجامع

  خواهم بر آن تأكيد كنم اين حقيقت است كه درك مي   آنچه در حال حاضر
گروه كوچكي از افرادي    تاكنوني ما از آنچه مسيح از ما انتظار دارد باعث شده  

واقعاً كه  شوند  كنند  خواهندمي  ايجاد  زندگي  عيسي  شاگردان  اما    ، مانند 
باشد و واضح است كه    خدمتيهر    مركزبايد در    ،سازي براي مسيح شاگرد

شاگرد را  نوايمانان  غيراگر  نكنيم  آن سازي  كه  است  به  ها  ممكن  بتوانند 
  كنند.   عملزندگي و تعاليم عيسي    مطابقديگران آموزش دهند كه چگونه  

براي مثال  ،  دهيممي   البته كه ما كارهاي نيكوي بسياري در نام عيسي انجام 
هاي  روح   ،دهيم مي   در نام او به بيماران اهميت   ،دهيممي   در نام او بشارت 
اخراج را  بيمي   شرير  به  و  عيسي  دهيمميش  آموزسوادان  كنيم  نام  در   .

ميليون مي   تأسيس   يي كليساها و  ساختمان كنيم  براي ساختن  دالر  و  ها  ها 
كنيم كاري  مي   كنيم. براي انجام آنچه ما فكر مي   خرج  كليساها،  سازيمدرن

م و  مبشران  و  شبانان  است  سپرده  ما  به  خداوند  كه  در  سيونرياست  را  ها 
كنيم. در واقع فعاالنه هر  تجهيز مي ليم داده و  مقدس تعهاي كتابدانشكده

مي  كاري انجام  ما    دهيمرا  دوش  بر  كه  است  خدمتي  داريم  باور  آنچه  تا 
اين موضوع  در مورد    ٣. با اين حال در فصل  تحقق بخشيم گذاشته شده است  

به آن طريقي  ما  مأموريت خدمتي    موضوعترين  م كرد كه مهميبحث خواه
- مي مبحث به پايان    ايناين فصل را با    از ما انتظار دارد.  مسيحكه    ،است

هم    رسانم، و  است  مبتكرانه  هم  نمود  محول  ما  به  عيسي  كه  مأموريتي 
  . ياستراتژيك 

شناسم بر اين نكته اتفاق نظر  مي   ثريت غريب به اتفاق شباناني كه كا
صلي  ي اوليه و اداران وظيفهسازي يا پرورش روحاني ايمان كه شاگرد  دارند 

ما از اينكه شاگرد كيست    يهجا كه تعريف هم  ين حال از آنكليسا است. با ا
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-فعاليت   اهدافو چه خصوصياتي دارد با هم متفاوت است با يكديگر در مورد  
ن بلوغ روحاني را  ادارنظر داريم. براي مثال برخي از ايمان هاي خود اختالف

ز  كه چنين دركي ا  ينان دانند. براي آمي   مقدسيي دانش كتابداشتن ثمره
ابتدا تا انتها  مقدس را از  ن كتابا دارمهم است كه ايمان   ،ارندبلوغ روحاني د

ديگر يك شاگرد اوالً و بيش از هر    داران اجتماع ايمان. در برخي از  بدانند
داراني شاگردان اغلب  . در جمع چنين ايمان باشد صياد جان  بايد  چيز ديگر  

همسايگان    ،ب دوستان ر مرتبه طوها  شوند كه آن مي   متمايز چنين از ديگران  
ها  آن كه جايي    كنند تا مي   و اعضاي نجات نيافته خانواده را به كليسا دعوت 

  ترين كاري مهم ها  توانند پيغام انجيل را شنيده و ايمان بياورند. به نظر آن مي
دعوت كند،  ا  كليس دار بايد انجام دهد اين است كه افراد را به  يك ايمان كه  

ي  تفكر و درك  چنين نجات را بشنوند.    يبتوانند مژده  اهيعني جايي كه آن 
وفادار به   رِدا . ايمان كندآن خالصه مي  مفهوم ارتباطيدر را بيشتر   مسيحيت

تأثير رويا از    اين اصل كه تحت  تعريف خود  را    قرار دارد،شاگرد  و  شاگرد 
گذارد و اين  مي   كه شهادت زندگي خود را با ديگران در ميان   داندمي كسي  

را در روابك دهد. براي اين افراد شاگردي  مي   دار انجام طي عميق و معنا ار 
عدالت  و  نيكوئي  اساس  بر  است  با    و  مفهومي  مسيح  نام  در  است  نبردي 

داركه    هاييشرارت  يهمه برخي ديگر شاگردانن در جامعه وجود  براي    د. 
  . گردند متمايز مي  ديگران ازا محبت و سخاوت خود ب مسيح

كه برخي ديگر شاگردان را توسط زندگي مقدس و    است  اين در حالي 
در اين ديدگاه شاگردان عيسي از گناه دوري نموده و    . شناسنداخالقي مي 

را از دنيا جدا سازند و بسياري امروز بر اين باورند كه يك شاگرد  مي   خود 
به تعريف  است و    پرستشبه طور مستمر در حال  كه  شخصي است    آن مسيح  

  قرار دارد. آن شخص شكرگزاري در مركز زندگي   آنان پرستش و

بر    داران اجتماعي از ايمان بينيم اين است كه هر  مي در واقعيت   نچه ما آ
. در فصل  نمايدمي   سازيشاگرد  موضوعات مهم، اقدام بهاساس درك خود از  
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ما محول نشده كه    هكه اين وظيفه ب  كنمصحبت ميمورد اين موضوع  در    ٤
ي  يا افرادي باشند كه منعكس كننده  ، شبيه ما باشند  تا م  شاگرداني تربيت كني

باشند كه ما از آن پيروي    روحانيتيآن نوع  هاي كليساي ما يا  سنت   و  هاارزش
به اين    ، ي مسيح مأموريت بزرگ را به ما محول نموداوقتي عيس   كنيم.مي

بكه كاتوليكنبود  خاطر   و  آوردنپب  ،هاتيستپها كاتوليك  بوجود  و    دتيست 
  براي رفع اين ابهام،   !پنطيكاستي و غيرهها  انجيلي و پنطيكاستي ها  يلي انج

ما به بررسي اين مطالب خواهيم پرداخت كه شاگردان عيسي صرف نظر از  
  باشند.   افرادي  بايد چگونه ، يك موضوعتفسيرهاي خاص ما نسبت به 

  ي همهدر  بنا بر مشاهدات  كه    شود در واقع ممكن است اين بحث مطرح  
آنچه مشخص است  شود،  فارغ از اين كه كليسا با چه سنتي اداره مي  ساهاكلي

به طور   روحاني  بلوغ  است كه جاي خالي عمق و    آشكار   ،گيريچشم اين 
نظر از    است. چالشي كه هر مسيحي با آن روبرو است اين است كه صرف 

  مطابق با  هاآن بايد  ، اجتماعي يا اقتصادي ، سطحسطح علمي ، نسيتج ،نژاد
  انجيل زندگي كنند.   غامپي

  قدرهاي ما هر چهفعاليت  ي رغم همهاگر چه شواهدي وجود دارد كه علي
 هايي كه به كارو هر چه قدر هم استراتژي  يابندافزايش  هم تعداد جلسات  

باز هم زندگي بسياري از افراد وفادار به    ،شوند   به روز  بريم بازنگري ومي
طوالني    ايبا اشاره به نتايج مطالعه  ٥  فصل ر  . د گردد متبدل نمي  مسيح عميقاً
به شرايطي    انجام گرفته است،هزاران مسيحي در جوامع مختلف    كه بر روي

شود.  محسوب مي   بديل عميق روحاني در افرادكه ضامن تاشاره خواهم كرد  
ا  باور برخي  ما داليل خوب و كافيبه  افراد  بپذيريم  ز  داريم كه  واقعا    اي 

  اندقانع گشتهآماده كنيم. اين افراد    يبراي عيسي شاگردان  تام  ايخوانده نشده
تربيت نمود،  كه عيسي   را  را در  ها  اما آن شاگرداني  الگو  اعمال  كتاب  اين 

القدس  روح  ها نزول . در نظر آن بينند نميرسوالن يا رساالت شاگردان مسيح  
تعميد  "  ؛"و عض"  ؛ "وفادار"  ؛"دارايمان "  ها و الگويواژهو تولد كليسا جاي  
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بر"  ؛ "مقدس"  ؛"يافته و  و    "دراخواهر  اولين  اين  است.  گرفته  را  غيره  و 
براي عيسي    تاايم  قيقت است كه ما خوانده شدهح ترين اعتراض بر اين  بزرگ
در  دشاگر  ديگر  رسوالن  و  پولس  كنيم.  آمادهسازي  شاگردان  جهت  سازي 

عيسي   نكردند براي  كار    تالشي  اين  انجام  براي  تالش  باعث    الً مومع و 
در  كنند كه  مي   ي اشاره يها د. اين افراد به مثالگردمي   روحاني   يسؤاستفاده

بيش از اندازه بر اصول خاص  سازي كند،  خواهد شاگردآن شخصي كه مي
(مانند   ، باشنداو شاگردان تسليم  خواهد كهميو  نمايد ميمقدس تأكيد كتاب

و است.)  از  اين شاگر   خواهند كهمي   گوسفندي كه تسليم شبان  پيش  دان 
تأئيد رهبر خود را كسب كنند. در    شان در زندگي  ياتخاذ هر گونه تصميم 

با پاسخ به اين سئواالت  و بحث را    به اين اعتراضات پاسخ خواهم داد  ٦فصل  
شاگرد عيسي بود؟ آيا او براي عيسي    ،ولآيا پولس رس  نمود. شروع خواهم  
  توانيم يد خواهم نمود كه ما مينمود؟ و سپس بر اين نكته تأكشاگردسازي  

اينكه در دام سؤاستفاده ب  آئيمروحاني گرفتار    ي بدون  سازي  شاگرد  ه اقدام 
د  ندهمي   آميز فراواني اشاره خواهم كرد كه نشانهاي هشدار نشانهنمائيم و به  

  در مسير اشتباهي قرار گرفته است.  دو همراه  بين ي روحاني رابطه

يحيان بپرسيد كه  قيقي انجام دهيد و از مساگر قرار باشد كه شما تح
ند داد:  هبسياري چنين پاسخ خوا  ،دار چيستهدف نهايي زندگي يك ايمان 

زيرا باالترين    آن را تأئيد خواهم نمودو من نيز    " !جالل خداوند  براي   زندگي"
دار اين است كه براي جالل خداوند زندگي كند و  زندگي يك ايمان  هدف 

فكر    و  هاي مختلف را شاگردسازي كنيملتم است تا    عيسي ما را فرستاده 
جالل خداوند و عمل شاگردسازي براي عيسي    بينكنم كه ارتباطي قوي  مي

گويد:  مي   كند وقتيمي   عيسي هم به اين ارتباط اشاره   مسيح وجود دارد. خودِ 
گونه شاگرد  بسيار آوريد؛ و اين   يه جالل پدر من در اين است كه شما ميو«

باعث    عملي كه چه    خواهيم ديد  ٧در فصل    )٨:١٥» (يوحنا  .د شد من خواهي 
خواهيم  به چه معنا است و    در واقع جالل خداوند د و  گرد مي   جالل خداوند 
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پدر    دادن ل كه چرا شاگردسازي براي عيسي بهترين روش براي جال  فهميد 
  آسماني است. 

فكر  كه  مي   گاهي  به  شاگردمفهوم  كنيم  عيسي  براي  معنا    اينسازي 
همه بايد همان راه مشترك را پشت سر گذاشته و همان فرايند را    است كه
در يك  گويي    اي هستيم كهمتأسفانه ما دنبال روش يا استراتژي  . طي كنند

كنيم آن را در متن و بستري كه در  مي   مثبت داشته و سعي  يكليسا نتيجه
م اين  بتواني  ي كليساشايد در مورد روش اداره  بگيريم.آن قرار داديم به كار  

رسد اين  مي   سازي براي عيسي اما وقتي نوبت به شاگردگونه عمل كنيم،  
نتيجه  كتابشايد  دهد!  نمي   رويكرد  كه  است  دليل  همين  مقدس  به 

اي بسياري در مورد اينكه چگونه بايد براي عيسي شاگردسازي  هراهنمايي 
ار امر  ثابت  "روحاني  چهار قانونِ "دهد. هيچ  نمي   ئهاكنيم  سازي  شاگرد  در 

  اي را به كار هاي زندهمقدس مثالبلكه متن كتاب  ، براي عيسي وجود ندارد
دسازي  را كه در قلب اين فرايند يعني فرايند شاگر   ايتا رشد روحاني  گيردمي

  ٤كاشتن و درو كردن (يوحنا    هايي چون؛مثالوجود دارد را به تصوير بكشد.  
؛ رشد  )٦:٣قرنتيان  ي نمودن (اول  كاشتن و آبيار)  ١٠:٩  ؛ دوم قرنتيان ٣٧:  

؛  ١٧-٢٠:  ٧ن (متي  دو ثمر بسيار آور )  ١٨:٣؛ دوم پطرس  )  ٢:٢(اول پطرس  
تالش من اين نخواهد بود كه    ٨در فصل    )  ٢٢:٥؛ غالطيان  ١- ٦:  ١٥يوحنا  

هاي بسياري  ي ديگر ايدهي بلكه از سو  ، به شما ارائه دهم  متابعت فرايندي براي  
و   نمايندحفظ   راو آن  بايد كار را آغاز كنيد گونه كه چ مطرح خواهم نمودرا 

پذيري قرار  شخصي را كه در شرايط آسيبالقدس  در همكاري با روحچگونه  
  همراهي كنيد.   ،نسبت به تعاليم عيسي باز استن حال دارد و در عي

همراهي   فرديدر  را    با  عيسي  مي كه  تالشمتابعت    تاكنيم  مي   كند 
تحقق  ولي در    معرفي كنيمهاي زندگي آن فرد  هجنب  ي هعيسي را خداوند هم

رسيم كه در  مي   به لحظاتيو  كنيم  مي   فرايند گاهي به موانعي برخورد   اين
تواند پيش بيايد و دليل  از آن نمي   كنيم بيشترمي   او همراهيآن فردي كه با  
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نيز   توقفاين   او  خود  در  رشدچنين  موانع  گاهي  فهمد.  نمي   را    ، زندگيي 
ناتواني  باشند و  مياي شرارات  عملكرد نيروه    برايمشاهده و غلبه بر اين 

  . دهدرا تشكيل مي از كتاب ما  ٩تبديل و تغيير روحاني موضوع فصل 

تر  سازي موفقنسبت به شاگردايمانان  در بشارت به بي  كليساها   برخي از
  . شويممي  روبرو  ايمسئله  چنينهاي آفريقا با  در تمام بخش   كنند.عمل مي

هاي انجيلي  آمريكاي شمالي اين مسئله در بسياري از جنبشدر  نون  اما اك
در مورد  المللي  اولين رايزني بين  زمان در  ثابت گشته است.  تبديل به حقيقتي  

جان.آر.دبلشاگرد استات ي سازي  مزاحم"بر    ؛٥و  و  عجيب  مسيحيت    "تضاد 
دهد  مي   كند. او مشاهدات خود را به صورت يك هشدار ارائهمي   معاصر تأكيد 

ايم  داران وفادار داشتهما رشد چشمگيري در تعداد ايمان"گويد:  مي   و چنين
سازي  داشته باشيم. شاگردبدون اينكه به همان نسبت در شاگردسازي رشد 

با اين وجود رشد سريع    "د.گردنمي   ي تصنعي باعث رضايت خداوندبه شيوه
دش در  فرد با شاگر   ي همراه بودني نيست كه عليهي جوامع ايماني تنها نيرو

  كند. مقابله مي سازي شاگرد

سازماني    ،ترين موانعي كه بر سر راه شاگردسازي وجود دارديكي از بزرگ
سازي براي  شاگردموضوع  خواهد بر  مي   شدن جوامع ايماني است. جنبشي كه

باشد و تمركز داشته  تأكيد  به سازمان    ، عيسي  تبديل شدن  از  بايد همواره 
ها  سازي آن باعث متوقف شدن فرايند شاگرد موضوع  ن  ا ايزير  اجتناب كند،

وجود دارد    ضوعي مودر هر كليسا  "گويد:  مي   ٦خواهد شد. سي. اس. لوئيس 
كند. ما بايد با تمام توان  مي   كه دير يا زود در برابر دليل وجود كليسا قد علم

اي كه  كليسا را بر مسير اصلي  تافيض خداوند تالش كنيم    يخود بواسطه
سازماني    ينيز به ما عليه   ؛ لوئيس  "حفظ نمائيم.،  است  ما فرمان دادهسيح به  م

  اي نقطههاي روحاني اغلب از ي از جنبش دهد. بسيارمي  شدن كليسا هشدار 

 
5 - John R. W. Stott 
6 - C. S. Lewis 
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و تالش    درآيندعيسي    به شباهتاند بيشتر  كه افراد سعي كرده اند  آغاز گشته
در مورد    ١٠ازند. در فصل  ديگران را نيز در آن فرايند با خود همراه س  تاكنند  

سازماني    در نبرد عليهها  هايي كه اعضاي آن تنش   و   هاجنبش  اين مشروعيت  
  كنيم. شدن با آن روبرو بودند را بررسي 

  شاگردسازي   موضوعبه    ي كليساها همهتوانيم بگوئيم كه  مي   از يك سو 
- مي يز  ن  "آموز دانش "يا    "ارآمدك"به معناي    "شاگرد"ي  زيرا واژه  پردازد،مي

اعضاي خود را    داراناجتماعي از ايمانتر گفتم هر  همانطور كه پيش  باشد.
آ اساس  برايبر  است  انشنچه  هر  مي   شكل  ،ارزشمند  از  دهد.  اجتماعي 

كند. يكي  مي   شاگردسازي  ،بر اساس تعريفي كه از شاگردي دارد   دارانايمان 
  بستري انجام   از مشكالت اين است كه فرايند تكثير و شاگردسازي اغلب در

  شودانگاشته مي  معمولي ناديده  داراناجتماع ايمانشود كه ارزش افراد و  مي
و بيش از هر چيز بر جايگاه افرادي كه در كليسا استخدام رسمي هستند  

    "!مذهبي كارشناسان" ،يعني  شودمي  تأكيد

ن رسمي  ي جماعت و خادم  بين ما به ارتباط    ١١به همين دليل در فصل  
  ايايدهو در آن بخش    اندازيم مي  نگاه  هاي خدماتي مسيحيسازمان كليسا در  

در فرايند    همراهي فرد تعليم دهندهم كه بر اساس آن   يكنمي   نهاد پيش  شفاف 
اصلي خود را گم    روياي در بستر كليسايي كه  با شاگرد مسيح،  شاگردسازي  

  . شودمياز نو تعريف  ،كرده است

وان شاگرد  نسبت به هم داريم به عنكه ما را از محبتي كه    فرمود عيسي  
- و سپس پولس رسول بر اتحاد ايمان  )٣٥-٣٤  :١٣او خواهند شناخت. (يوحنا  

آن د اتحاد  اساس  عنوان  به  مسيح  با    پولس   .گويد مي   با هم سخنها  ارن 
  بيشما بر صل  يپولس بود كه برا   ايشده است؟ آ   مي تقس  حيمس   ايآ«پرسد:  مي

واضح است كه   )١٣:١» (اول قرنتيان  د؟يگرفت  د يبه نام پولس تعم   ايشد؟ و آ 
پدران  ي مسيح تقسيم نشده است و  ا! عيساست  "يرخ"سئواالت  پاسخ اين  
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بدون توجه  منبع نجات ما نيستند.    ، سنن كليسايي و تجربيات خاص   ، كليسا
- تعميد نيافته  ي،خاص  مسيحيِ  ما در نام ميراثِ   ،كنيممي   فكر  چگونهاينكه  به  
اي  .ايم آخر  فصل  را  در  سئوال  آيا    پرسيم مي ن  حضور    رسمأتوانيم  مي كه 

روحانيتي    مشاهده كنيم كهمسيحي    اجتماعاتشاگردان عيساي مسيح را در  
ايمان داريم   ما بدانآنچه  ي مانند روحانيت ما نداشته باشند و حتي با همهه

اين موارد چه نوع رابطه در  اگر چنين است  با آن  موافق نباشند و  بايد  اي 
  داشته باشيم.   ،ستندن عيسي كه شبيه ما نيشاگردا

شما كمك    تأمل خواهيد ديد كه بهبراي  در انتهاي هر فصل چند سئوال  
فكر كنيد. اگر زمان    ، ايدخواندهتر در مورد آنچه  كمي عميقتا  خواهند كرد  

ي بيشتري از  مشخصي را براي پاسخ به اين سئواالت اختصاص دهيد بهره
  د. ر خواهيد بخواندن اين كتاب 

بارز يك شاگرد  مي  شاگرد عيسي را چگونه تعريف )١ كنيد؟ صفات 
 چيست؟

داد  )٢ انجام  كه  تعريفي  اساس  نشان  ايدهبر  كه  كنيد  ذكر  داليلي   ،
براي  شاگردسازي    تان در امر ي اين امر است شما و كليسايدهنده

 ايد. موفق عمل نمودهعيسي 
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  اول فصل 
،                                                                         براي تأسيس كليسا اتژي مايا استر آ

  خواهد شد؟ ختم شاگردسازي  به

  

مسيحي    محافل در  امروزه    ،سازي شاگرداني آمادهشاگردسازي و ايده
رسد  مي   چنين به نظر  ،رغم اين معروفيتعلي  جزء موضوعات رايجي است كه

در حال شاگردسازي    يا ما واقعاًآ   از خود بپرسيمايم  فراموش كردهگويي    كه
ايجاد  اي وجود دارد كه باعث  كنندهداليل بسيار قانع  هستيم؟براي عيسي  

اين مسئله در مورد  بگويم    با !  گرددمي   شك  بايد  و  صداقت كامل  بررسي 
اي  گونه  كند كه هر كدام از ما بهمي   آشكار   معاصر، كليساي    نگاهي گذرا بر

ايم. براي به تصوير كشيدن  معنا ساختهم شاگردسازي را بيمفهوو  ماهيت  
جمله اين  از  مي  كشوريسه  به    ،منظورم  سال اشاره  كه  آن   هاكنم    ها  در 

و   كرده  نمودهزندگي  بررسي  را  موضوع  متحده  ام.اين  آمريكااياالت  ؛  ي 
  . كامرون  و فرانسه

رغم  علي  ، انجام شد ٢٠٠٩در سال    ؛٧تحقيقي كه توسط گروه بارنا ر بنا ب
گويند كه  مي   خوانند و مي   خود را مسيحي ها  آمريكايي   ر اين حقيقت كه اكث

اين دانش و  ها  يك دهم آن اما كمتر از    ، شناسندمي   مقدس رامفاهيم كتاب
اين حقيقت جاي    به. با توجه  گيرندمي  آگاهي را در زندگي روزانه خود به كار

كه   ندارد  وجود  ابرعليتعجبي  وجود  مانند  رغم  و    ٨يلوكريك وكليساهايي 
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كروسيد  بشارتي ،  ٩اونجليستيك  كليسا  كارشناسان   ،جلسات    مدارج  ،رشد 
به كمترين  مبشران آمريكايي    ؛ متون و غيره  ، منابع  ، راديو و تلويزيون  ،الهياتي 

كليسا  رشد  عيت مسيحيان آمريكاي شمالي  در واق  ميزان رشد دست يافتند. 
عمومي  اي  دارند كه كليسا نرفتن تبديل به تجربهمي   عتي نگاهرا در چنان سر

  ترك و خروج   بهره نماندند.   ي اي بتجربهاز چنين  ها  آمريكائي   ر كه اكث  گشته
در    ١٠تا دو نويسنده و محقق ن آمريكاي شمالي از كليسا باعث شده  ا دارايمان 
شر  منت  ١١به نام آخرين نسل مسيحيت  را   ياشوكه كننده  تابك  ٢٠٠٦سال  

كاري    كند كه اگر فوراً مي   احساس "گويد:  مي  مك داول؛   نند. در اين كتاب ك
انجام   آمريكا  در  مسيح  فرزندان  روحاني  آن   نگيرد،براي شرايط  ها  والدين 

  ٩٤  الي   ٦٩  يعني اين  "  آخرين نسل مسيحيت در آن سرزمين خواهند بود. 
كنند  مي   تركخود  هاي نوجواني  درصد از فرزندان مسيحيان كليسا را در سال

  گردند.  مي  بازها ي محدودي از آن و تنها عده

  ،امخدمت كرده  ر كه براي سي سال به عنوان ميسيونجايي    در فرانسه 
نمايانگر تكاملي است كه در كل  كه  مشاهده نمودم  را    ايروحاني  وضعيت

طياروپا   است.    در  افتاده  اتفاق  دهه  صد  در  ٩١؛  ١٩٨٦سال    تاچندين 
در  رقم  دانستند. اين  مي   خود را كاتوليك   ،ترسال يا بيش  ١٥ي  فرانسويان باال

درصد از افراد بالغ    ٧تنها    ٢٠٠٢در سال  و اما    صد رسيد در  ٦٩به    ٢٠٠١سال  
جلسات    در كه هرگز    اذعان كردند  ،دانستندمي   ليك در فرانسه كه خود را كاتو

نكردهكليسايي   مطالعه.  اندشركت  سال  در  در  كه  ش  ٢٠٠٣اي  د  انجام 
مجدداً پرسيده شد    شده بود  پرسيدهاز فرانسويان  ده سال پيش  كه    يسئواالت

ايمان مسيحي  مشخصه   يه هم  و بودهاي  گرفته  خود  به  نزولي  آن  سير   .
داد كه   قبل وجود دارند كهتحقيق نشان  به  به    فرانسويان كمتري نسبت 

  دعا   كمتر   ، روندمي   كمتر به جلسات كليساييها  آن   ايمان مسيحي معترفند. 
 

9  - Evangelistic Crusades 
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كنند كه ايمان مسيحي نقش بسزائي  مي   ادعاها  كنند و تعداد كمتري از آن مي
  كند. مي  به ده سال قبل ايفا  نسبتها آن  در زندگي 

در    در حالي كهخدا هستند  كه بي  معترفند  فرانسوياناز  صد  در  ٢٠وزه  امر
  ١٤يم. (نكمي   مشاهدهخدا را  درصد باالتري از افراد بي  ها،اروپائي   يبقيه  بين

  هنوز  كه شمار اندكي از جوانان فرانسوي  دهدهر چند آمار نشان مي درصد) 
تصوير اين خدا از خداي  اما    ، اندحفظ نمودهخداوند    نسبت بهايمان خود را  

  ، دارد  ي بسياري فاصله  ،كندمي   مقدس به ما معرفي شخصيتي كه كتابذي
  جلسات كليسايي   هم دركه هنوز    ايزنان و مردان فرانسويدسته از  تي آن  ح

بند  پايدوستانه  هاي بشر بيشتر به ارزشها  پذيرند كه آن مي   كنند،شركت مي
  مذهبي خود!هاي هستند تا آموزه

ي  كليساي فشارها  همهرغم  كه علي جايي    .در كامرون هستم   هم اكنون 
از نمودار رشد   ها  براي دهه   كامرون در مقايسه با اغلب كليساهاي آفريقائي 

يكي  به عنوان  فريقاي جنوبي  آواضح است كه    . تري برخوردار بوده استعسري
از هر    در كامرون تقريباً.  شودميدر كل جهان شناخته    مناطقترين  از مذهبي

بسيار مهمي    جايگاه ها  كنند كه مذهب در زندگي آن مي   نفر تأئيد   ٩  ، نفر   ١٠
  ني كه ادعادهد. در عين حال گروه مشخصي از آنا مي   را به خود اختصاص 

به مسيحيت و  مي ند هستند در زندگي خود  بمسيحي پاي  تعاليمكنند عميقاً 
نيمي    فريقايي است. تقريباًآن  نَ به سُ  مربوطدهند كه  مي   هايي را انجامفعاليت

كه به نظر  به سئواالت ما پاسخ دادند اذعان داشتند  از افرادي كه در كامرون  
را از هر بال حفظ كند و  ها  تواند آن مي   ، اداجد  ارواحبه  ها  قرباني   تقديمها  آن 
و  ها  طلسمي  هبه قدرت محافظت كنند  از مسيحيان كامرون  بسياري صد  در
اعتراف   تاامو مردم  از  بسياري  دارند.  از  مي   اعتقاد  كسي  وقتي  كه  كنند 

روند و تعداد بسياري از  مي   نويسانشود نزد دعامي   اعضاي خانواده مريض
  خود هاي  يا پوست حيوانات را در خانهها  مانند اسكلته   ي اجسام مقدسها  آن 

از اجداد    در چنين مراسميكه  كنند  مي   هايي شركتدارند و در فعاليتمي   نگاه
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آن  پيشينيان  قدردانيها  و  و  اغلب  مي   ياد  كليساها  كه  حقيقت  اين  شود. 
با  شده تا ما  باعث   اند تا پرورش شاگردان، ايمانان گشتهبي  نجات متمركز بر  
تفاوت به آيات مقدس كالم روبرو  داران تصنعي و بيمي از ايمانسيل عظي
مأموريت  معتقدند و نسبت به  ات مختلف قومي به تلفيقي از اعتقاد شويم كه 

آنكه كليساي كام توجه  بيخود   داراي  ون  رهستند. خالصه  از  نيز  بسياري 
اني  و ب  باعث  و ماكنيم  مي   كه ما در كليساي غرب مشاهده  است  قصوراتي

  آن هستيم. 

چهرهموضوع  اين   سريع  شدن  مخدوش  آمريكاباعث  در  كليسا  ،  ي 
نشانه  گشته كامرون    وفرانسه   و  از  است  ما  را    مرضي هايي    آشكار براي 

مسيح بسيار  فرمان    ق نمودندر تحقُگير شده است. ما  همه  تقريباًكه    ، كندمي
  ايم، گشتهبسياري    ات نجباعث    ، ايمما بشارت دادهايم.  عمل نمودهناكارآمد  

- كالج. مدارس و  م ياساختهرا عضو كليسا  ها  را تعميد داده و آن   بسياري   افراد
  ايم. شبانان و كشيشان الهياتي تأسيس نمودههاي  كانونمقدس و  كتاب  هاي

ي بسياري را بنياد  هاخانه و يتيم  هابيمارستانايم و  نموده  تجهيز  بسياري را
ايم  تعليم داده  ي ميسيونرها و كارگران  و   ايمدگي نمودهه نيازمندان رسي نهاديم. ب

آن  كليساهابراي    را ها  و  كردهجديد    يتأسيس  به    ايم رهسپار  وقتي  ولي 
ماند  مي   اندازيم سئوالي كه در ذهن ما باقيمي   نگاهيها  آن فعاليت   يهمه 

يند پرورش افرادي  ا در فر  اگر ما واقعاً  ؟اين است كه شاگردان كجا هستند
ي  روفادا  ما نيز در  بودند و كه متعهد به پيروي از مثال و تعاليم عيسي    مبودي

بايد اين چنين  فرانسه و كامرون    ،در آمريكا  ها كليساوضعيت    كامل هستيم آيا
براي قرن  اين موضوع  باشد؟  در مورد  تقريباً  ها  ي  همه يعني شاگردسازي، 

سيح  ان مبر واژگكليسا    راي حكم مسيح باين  كه  القول هستند  متفقكليساها  
ها را شاگرد سازيد  قوم   يهپس برويد و هم «:  گفت   استوار است كهقيام كرده  

  ) ١٩:٢٨(متي  .»القدس تعميد دهيدو ايشان را به نام پدر و پسر و روح 
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آيه راما  سفانه  أمت دنيا برويم و    يبه همه  اين گونه فهميديم كه  اين 
اين نگ   !نمائيم  كليسا   تأسيس  اقدام به با    شان كه آن كليساها خودرش  اما 

. اما اين آن چيزي نيست كه مسيح گفت! او حكمي  نمود سازي خواهند  شاگرد
را بنا    ش و وعده داد كه خود كليساي  نمود ارائه  خاص به ما براي شاگردسازي  

(متي  كرد.  را    )١٨:١٦  خواهد  مسيح  با  كه مالقات مردم  است  اين  كار ما 
و  گردان شده  يم كه از گناه خود روي و همراه آن افرادي باش  نموده تسهيل  

با شخ  را  همراه    يتصخود  مسيح  تعاليم  اين    سازند.و  كه  است  آن  هدف 
اراده با شناخت  تا    ي اشخاص  پر شوند  درك كامل  و  از طريق حكمت  او 

و او را از    باشدخداوند  ملكوت    يشايسته داشته باشند كه    اي بتوانند زندگي
نيكو ثمرآورده و در شناخت خداوند رشد   هر لحاظ خشنود سازد و در هر كار

(و به ما هم    . دادارائه  شاگردان خود    هديدگاهي است كه مسيح ب  د. اين نكن
و   است.)  است كه  اما  بخشيده  امري  اوبناي كليسا  بر    خود  را  مسئوليتش 

  عهده دارد. 

تا  كنيم  ميتالش  ما  ايم (را برعكس نمودهها  اين حقيقت كه ما نقش 
  ي شاگردان خود  اين كليساها  اين اميد كه  با    !)تأسيس كنيم  يي كليسابتوانيم  

  نتوانستيم است كه چرا    ترين داليلي از اصليپرورش دهند به نظر من يكي  
بسياري در    ت سؤتفاهمادر نتيجه   به جهان بشارت دهيمبه درستي مسيح را 

اشتباهي است كه  تفسير  و علت آن مربوط به    آمد   مورد خدمات ما بوجود
در واقع مانع محقق شدن آن  ما   تفسير اشتباه ي ماست. تش بر عهدهمسئولي

  چيزي است كه عيسي ما را براي آن به دنيا فرستاده است.  

  خواندم كه عميقاً  ١٣- ١١:٤اي در مورد افسسيان ل سال پيش مقالهچه
  داد كه اين متن به ما تعليم مي   قرار داد. آن مطالعه نشانخود  مرا تحت تأثير  

به كليسا    شاگردسازي قوم خود با هدف    را   رهبراني پر از روح  داونددهد خمي
  و  گريمربي، راهنما بودن،  كار را از طريق الگو بودن  اينها  (آن ،  بخشدمي

براي  اين كار را    هم دهند.) تا مسيحيان  مي   انجام   گاندهند تعليمشخصيت  
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اين    مردم اگر  دهند.  انجام  باشدحقيقت  موضوع  دنيا  و    رتبشاكه    داشته 
پر از روح است و    مردان و زنان كار  بيش از همه  صحبت از ايمان مسيحي  

ديگر  تا باعث تقويت و هدايت خادمان    وجود دارنداينكه رهبران مسيحي  
فعاليتشوند،   از  بسياري  بايد  صورت  آن  و  در  بررسي  مورد  را  خود  هاي 

در  غلب  ا  هستند،   بازنگري قرار دهيم. زيرا در واقع افرادي كه خادمان رسمي 
  تا با اند  كليسا آمده  دروناز دنياي بيرون به    هستند كههنگاني  آ شپي   حكم

به طور  خود را    تعاليمبتوانند    با هداياييو شايد گاهي هم  ها  روايات و داستان 
گردد تا ما  باعث ميي ما  شناسانهديگران ارائه دهند. الگوي آخرت  عملي به 

ي هستند كه  ايهاي كاربردها روش گو كه اين الاز اين حقيقت غافل بمانيم 
موريت را بر دوش  أ. افرادي كه اين ماندريشه گرفته ١٢ت الهي يمورمأاين  از  

.  هستند   ب خاص كليساييصنيستند كه داراي منا  اشخاصي دارند فقط  خود  
بلكه    محقق سازنددر دنيا    رااين افراد نيستند كه بايد مأموريت نهايي    فقط

بي  صسازند آن دسته از افراد داراي منمي  حققرا م موريتأافرادي كه اين م
شوند و خود را از  مي   يعني با قوم خدا همراه و يكي  ، كه با جماعت  هستند 

متقاعد  سازند.  نمي   جداها  آن  آن  بر  ما    امگشتهعالوه  كه  حقيقت  اين 
  ات را حول محور جلسهاي خود  فعاليت  يههم  تاكنيم  مي   كليساهايي تأسيس

اي به قوم خدا شهادت  در اين جلسات به طور حرفه  تا  دهند  يكشنبه قرار
  گشته   ن يخادمو  جماعت    بين باعث قطع ارتباط    يچشمگير  طوربه    ، داده شود

زيرا كه عليگويي    است.  است  امر غير ممكن  اين  جديد  انكار  رغم درك 
كم اين است كه خدمات  الگوي حا  ،دارانايمان  يههم  بينمفهوم كهانت در  

ار از سوي كليسا در نظر  نحصار مرداني است كه براي اين كمسيحي در ا
با انتخاب شاگردان از بين  ي ناصري  ا عيسبا توجه به آن كه  اند.  گرفته شده

ها و نه از  آن   يطبقهگيران و افرادي هم گيران، باجمردم عادي يعني ماهي
  با توجه بهحاكم در زمان خود را شكست و    ت نَي كاهنان يهودي سُطبقه
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شدند  كنيسه خوانده نمينيز  گذاري شده توسط پولس  كه كليساهاي بنيان اين  
به   مي  "جمع"بلكه  آنخوانده  و  ابتدا در خانهشدند  هاي شخصي جمع  ها 

اما باز هم  )  ٢٦،  ٢٣:  ١٤؛  ٣٤،  ٣٣،  ٢٠،  ١٨؛  ١٧:١١  (اول قرنتيان  ، شدندمي
- دست  ار خادمان صي پس از آن خدمت مسيحي در انح قرن يعن   ١٩براي  

     ذاري شده قرار داشته است.گ

  قرار داردليسا كمركز  در رأس ويك خادم   ن حقيقت كهعالوه بر آن اي
اقتدار   جايگاه  و  است،  مشخصي  و  شد  برخوردار  عنوان    تا باعث  به  كليسا 

بهجامعه را    اي  خود  داخلي  رهبران  كه  شود  شناخته  مقدس  و    داردشدت 
  . داردص جايگاه مركزي به شبان يا كاهن اختصا 

جا    يهنتيج در همه  را  كليسا  به  نسبت  .  توان ديدميچنين ديدگاهي 
آن كليسا    اعضاي  كه  داشتيمشركت    ايهبراي مثال من و همسرم در جلس

  راهبه هم آن جماعت كه    گرفتند. مي   تأسيس خود را جشني سيزدهم  هفته
الر  د  ٣٠٠  به ارزش   اختماني را ماهيانهبودند، س  نفر شصت    اً حدودكودكان  

را متعهد    و شبان  نموده بودند   ايهكر ي راديويي  ها برنامهتا  بود    نموده خود 
وفادار    اعضاي ي مضاعف) حتي اگر  دالر هزينه  ١٠٠توليد كند. (اين يعني  

مي به    ٢٠حدود  توانستند  فقط  ماهيانه  كنند  كليسادالر  ي  همه  ،پرداخت 
ميفعاليت كليسا  باشد.  هاي  داشته  ادامه  گروه    ،شبانو  د  خدمت(وانست 
اين  اما جالب اين كه  و غيره)    ي مسئول جلسات دعا و گروه پرستش  ، جوانان

به چنين    نياز  كرده باشد رشد  ي كافي  از آن كه جماعت به اندازه  قبل ها  گروه
  "اهل رويا"ساختارهايي داشته باشد در كليسا شكل گرفته بود. شباني كه  

تحليل او بيشتر  گويي    بود  وده م ن  "گذاري و تأسيس پايه"بود و آن جماعت را  
شكل    داشت  كليسا و نقشي كه در اين    شبر اساس منطق و حول محور خود

بود   مسئوليتيو  گرفته  جماعت   وي  واقعي  نيازهاي  به    ،وفادارش   نسبت 
  كه ادعا   دنداشت. اينجا در كامرون عجيب نيست كه با شباناني برخورد كني

تأكيد خداوند دريافت نمودهاز  كنند رويايي  مي   قوم وفاداري كه  كنند  اند و 
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. اين شبانان گاهي  گردندبايد تسليم آن اقتدار    ، ندوآن رويا ش  وارد د  ن خواهمي
هاي  كنند آناني كه وارد پروژهمي   كاري تأئيد خوانند و با چنين  مي   خود را نبي 

مراجعه    ٤١:١٠. (به متي  نمود را دريافت خواهند    "نبي  پاداش "  ، شوندمي ها  آن 
تو باعث  "گويند:  مي افرادي    ه ايم كه شبانان در مجامع عمومي بشنيده  كنيد.) 

مطيعِ نسبت  افراد ناگويي  كه كنند مي يا چنان رفتار  "شدي!نااميدي شبانت 
  كنند. مي زيست   گناهدر  در واقع  ه شبان، ب

  خود انتخاب شاگردانبنابر انجيل مرقس عيسي دوازده نفر را به عنوان 
ك«  . كندمي به  برآمد عيسي  به حضور خويش    وهي  كه خواست،  را  آناني  و 
او دوازده تن را تعيين كرد و آنان را رسول  .  آمدند  نزدش   هاآن  و  خوانْد فرا

ها را براي موعظه بفرستد، و از اين اقتدار  باشند و آنخواند، تا همراه وي  
برانند  بيرون  را  ديوها  كه  باشند  ارزيابي    )١٥-١٣:٣(مرقس  »  .برخوردار 

رساند كه از طريق  مي   ما را به اين نتيجه   معاصر،   ي شرايط كليسا انهصادق
نتوانستهفعاليت خود  جماعت  كافيهاي  تعداد  به  .  كنيمتوليد  شاگرد    ، ايم 
مقدسي يا در  كتاب  يعيساي مسيح در كالس درس، در دانشكده  انشاگرد

آماده دانشگاه الهيات  صرف    ،شوندنمي   هاي  بدون  عيسي  شاگردان  زيرا 
يكديگر   ي طوالني ي هامان ز رابطه  با  آماده نخواهند    و مشاركتي دوطرفه   و 

  ين چنتوانند وارد  مي   كنندمي   كجا آناني كه از عيساي مسيح پيرويدر  شد.  
كه  آموزند  هم ميچگونه با  ها  آن  ؟ با عيسي شوند  ايروابط عميق و صميمانه

بيشتر  د؟  ي كننپيرو  شان هاي زندگيي زمينه از مسيح در همه   به چه صورتي 
خادمان  كه  هستيم  اين  دنبال  كنيم  ، سمير  يبه  آن   استخدام  بتوانند  ها  تا 

را تبديل  ها  تا اينكه آن   ارتقا بخشند هاي كليسا را  و فعاليت ها  برنامه   ، هاساختار 
گردند تا فرستاده شوند  و تبديل به افرادي    نمائيمي مسيح  ابه شاگردان عيس

  ي در ميانه  ايدر نقطه  حي همراهي كنند.و افرادي را در شاگردسازي مسي
كليسايي  با    "آمدمن همراه تو خواهم  "بايد بگويد  كهرا  كليسايي    هدف  ،مسير

  ايم. تغيير داده "!بيائيد به سوي من"  :گويد مي  كه
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اين    ١٣؛ وانسي نام باب ا  به  كه دامپزشك  ميسيونري  ،دهه پيش  ن چندي
دربارهجمالت   بيان  را  شاگردسازي  اهميت  افراد "  است.  ده نموي  بايد    ما 
شاگردسازي    بسياري دهيم.  تعليم  و  بايد  را  درون  در  از    خارج در    همهم 

سازمان در تمامي سطوح انجام شود. سئوالي كه بايد از ميسيونرها پرسيده  
نجات  ها  تا آن حدي كه آن   »شاگردان شما كجا هستند؟: «شود اين است

ي  اندگشتهمند  هانگيز  اند،يافته تعليم  موفق  افتهو  ما  اندازه  همان  به  اند 
  ".ايمبوده 

كه ارتقا و    پذيرمميسيونر ميي خود به عنوان يك  ساله  ٤٠ي  با تجربه
. امري كه در  امر دشواري استبشارت    يگذاري در زمينهافزايش سرمايه

  يايم. آيا ما واقعاً باور داريم كه افرادقرون گذشته همواره به دنبال آن بوده
از لحاظ مالي حمايت    خواهند نمود و ما رابراي ما دعا    و هند بود  آماده خوا 

  خواهند كرد  اي هاي مسيحيميسيونر شان را وقف  هايو زندگي  خواهند نمود 
دور  بسيار  مسيحي  يك  خود به عنوان  خدمت  كه از تعريف اصلي و ماهيت  

كسي  اند؟شده بقيهمي   چه  و  خواهد  كليسا  تأسيس  صرف  را  خود  عمر  ي 
  ؟تبديل كندعميقاً  را    ها نسان ا  تواند زندگي نمي   هايي كند كه برنامه  ي اارتق

واقع   در  كه  هدف  تبديلي  استشاگرداولين  مسيحي  من  .  سازي  واقع  در 
آنقدر   ما  كه  هستم  كهفعاليت  مشغول متعجب  هستيم  خود  مسيحي    هاي 

  "شاگردان ما كجا هستند؟" :خواهيم از خود بپرسيم نمي 

دسامبر   وود  ٢٠١٠در  كتاب  ١٤؛ ريك    چنينرفروش  پُ   ١٥ي ويراستار 
و  ها  در مورد ميسيونر   ي و كوچك   ناجور ر  سِّ"نويسد:  مي دارد  اين  آن  وجود 

همه به  ميسيونرهايي  ما  كه  دنيا   ي است  توانامي   نقاط  كه  ي  ي فرستيم 
توليد  شاگرد  اند. شاگرداني كه بايد بتوانند  شاگردسازي را از خود نشان نداده
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اكنند بسياري  ميسي .  اين  م در  ها  ونر ز  تؤالگوهاي  كليسا  أثر  يا  سيس 
اي  در اين زمينه حتي تجربهشركت نكرده و    خارج از كليساشاگردسازي در  

هاي ديگر  اميد كه رفتن به فرهنگ   با اين فرستيم  مي را  ها  اما ما آن   ندارند، 
كه    زدبسا  افراديها  و از آن   بگرداند مؤثر كليسا    گذاران بيانرا تبديل به  ها  آن 

است و اين آرزو  ها  اين آرزوي آن   ،حالت  يندر بهتر كنند.    شاگردسازيبتوانند  
  " !بايد تغيير كند

كه بيش  بودن را    قادانه پارادايم ميسيونر با ديدگاهي نَّ  تا آيا آماده هستيم  
را  از يك قرن   تأسيس  ،  شكل دادهافكار ما  آيا ما خود را وقف  نقد كنيم؟ 

ام  كليساهايي خواهيم كرد با  بار    ي يد كه بر خالف تجربهآن  اين  ديگران 
؟ اگر  كنندعمل  ي مسيح موفق  اكليساهاي ما در امر شاگردسازي براي عيس

ايم را بدست  را ادامه دهيم آنچه به دست آورده  ايمداده  ما آنچه همواره انجام
ايم  شان دادهاز طريق انجام آنچه همواره انجام  ي درست نتيجه   . خواهيم آورد

هاي بهتر  ارزش  از  با استفاده   وبلكه با غيرت بيشتر    پذيرفت،نخواهد    صورت 
 كسب كنيم. توانيم نتايج بهتري را  مي   ما  محقق خواهد شد. در اين صورت

به عنوان م ما  را   يهاي غربسيونرياگر  آنچه الزم است  نيستيم كه  حاضر 
و مفهوم  اندن شاگردي به جايگاه اصلي خود انجام دهيم تا معنا براي بازگرد

  چگونه   ، ما بازگردد   ي هاي ذهن فرضشاگردي به معناي حقيقي خود در پيش
ي جنوبي وارد اين  كليساهاي خواهر از نيم كره  كهتوانيم اميدوار باشيم  مي
  ؟  گردنديند  افر

خود    هاي غربي بر اساس الگوي كليسايي ونري ايم كه چگونه ميسديده
راستا در  برو  ساختن  محقق  تغييرهاينامهي  نكرده  يشان  و    اندايجاد 

اند. يكي از  ساير نقاط جهان را حفظ كرده  درالگوي رشد كليسا    همچنان
به ساير نقاط جهان وجود دارد  ها  الگوي آن   انتشاركه در    ايمشكالت اصلي
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عنوان شاگردان  اين است كه اين الگو بر اساس پرورش خادمان زن و مرد به  
نيستمسي الگو ح  اين  يعني  بتوانند    ،  خود  كه  خادميني  پرورش  مسير  در 

  بلكه تقريباً نيست    ، باشندها نيز شاگرد مسيح  خادميني را پرورش دهند كه آن 
كاهن محور و شبان محور است  ها  و الگوي آن   اند نمودهبر عكس آن عمل  

  پرستش و  ه  بد و جلسات يكشنمركز كليسا قرار دار  در آن شبان يا كاهن در كه  
ديگران    بهو    شودميمسيحي معرفي    ياوج تجربه  يبه عنوان نقطه  در كليسا

  شود. مي  قابل قبول تحميل  و  به عنوان تنها الگوي ارزشمند

مشكل  به خواهم  مي   اكنون روياي    دومين  و  ديد  داراي  كليساهاي 
. اين كليساها  مينگاهي بيانداز   "هاي ميسيونريكليسا "بشارت يا به اصطالح  

شدههاالگو اساس  ر  ب بنا  غربي  و  ساختار   چون  پساند.  ي  اقتصادي  هاي 
هستند، بنابراين چنين  كامالً متفاوت با كليساهاي غير غربي ها اجتماعي آن 

  . گردندميبار اغلب فاجعه اتي ختالفا

ايم  بوده  "يتمام وقت"هاي  ونريبراي دو قرن در غرب شاهد تكثير ميس
. اين امر احتماالً توسط دو  اند ن حمايت شدهكه كامالً توسط هداياي ديگرا 

استعمار سه    !سازي غربصنعتيو    استعمار ي خاص محقق شده است:  پديده
) دسترسي به مكاني كه قرار  ١  :است  افزودهكليسا  عنصر مهم را به گسترش  

) ثبات اجتماعي  ٣  ماليبراي تبادل  ) ابزاري  ٢انجام شود.    ياست در آن خدمت
  كند.  مي  اعالم انجيل مهيا كه شرايط را براي

  گشتهصنعتي شدن باعث افزايش سطح بازدهي مالي در زندگي افراد  
و به افراد توان مالي فراتر از آنچه براي تأمين نيازهاي زندگي خود احتياج  

توانند بخشي  مي   بخواهند اگر  ها  بخشد. اين بدان معنا است كه آن مي   دارند را 
اختصاص دهند. اين   ييهاي كليساالي ميسيونراز اين منابع را براي تأمين م

شرايط پيش از شروع قرن بيستم وجود نداشت. تا آن زمان اكثريت قريب به  
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  اي براي تأمين نيازهاي خدمات خود هاي مسيحي بايد به گونهاتفاق ميسيونر 
 . كردندمي  كار به موازات خدمت

 ١٧ودتاب خ در ك  الهيات وسترن   پروفسور دانشگاه  ١٦؛ اسميت.كي.دونالد 
  نويسد:چنين مي

ونري از غرب زماني شروع شد كه آن  ياز لحاظ تاريخي خدمات ميس"
بتوانند هر جا كهمي   كار   ١٨موارويان   هنوز ثروتمند نبودند. ها  ملت   كردند تا 
كنند مي تأمين  را  خود  نيازهاي  اسير حتي  ها  آن   روند  عنوان  به  را    خود 
هيچ    ١٩؛بشارت دهند. ويليام كريگر  اقوام دي   بين فروختند تا بتوانند در  مي

  ولي در جاهاي مختلف كار   كردنمي   هندوستان دريافت  اي از حمايت مالي
مقدس حمايت كند.  كتاب  يو ترجمه  بتواند از ديد و روياي خودكرد تا  مي

سبك زندگي او در هندوستان كمي متفاوت از زماني بود كه در انگلستان به  
كرد. در واقع تنها در اين قرن اخير است كه  مي   كار   ي كفشدوزندهعنوان  

دانند كه كامالً از سرزمين مادري خود براي خدمتي  مي   ونرها ضرورييميس
  ".حمايت مالي شوند ،دهندمي  كه انجام

به عنوان  ١٧٦١  –   ١٨٣٤(   ؛مان ويليام كريز  از پدر مبشرين  ") كه 
سون  دوها. جي  كه توسط  "٢٠مبشران ايمان "شناخته شده تا ظهور    "معاصر
افرادي ساده و    ب ميسيونرها اغلگذاري شد،  پايه)  ١٨٣٢  –   ١٩٠٥(  ٢١؛ تيلور

افرادي  ها  كارگر يا كشاورز بودند. آن   ، گرصنعتها  آن اغلب    متواضع بودند. 
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شان را برآورده كنند. اما در  كردند تا نيازهايمي   بودند كه با دستان خود كار 
توسط هداياي ديگران    كه  "ميسيونرهاي تمام وقت"سال اخير    ١٠٠  طي

است كه  ي آن  معنا  بهو اين    گشتند الب  غ   يشدند تبديل به الگوي مي   حمايت
كليسا   مالي  افراد  حمايت  اين  رسالت  واژهاز  تعريف  به  تبديل  ي  خود 

حقيقت  ،  است  گشته  "ميسيونر" اين  متوجه  بايد  ما  اين حال  كه    باشيمبا 
  .  استرو به زوال شدن   صنعتي استعمار و  يدورهاكنون  

بِ ديوار  تخريب  از  سال  پس  در  امپراطوري    ، ١٩٨٩رلين  آخرين 
اتحا  گراستعمار پاشيد.    نيز  شوروي  يديهيعني  هم    خاطر   همينبه  از 

نمودند مامپراطور  و  كشورهاي جديدي ظهور  به  امكان  يهايي كه  سيونرها 
ديگر    بود نرسيده  ها  به آن هنوز  كه بشارت    دادندرا مي ي  ي هادسترسي به گروه 

آن براي   براي  اكنون  بودند.  رفته  بين  از  بملياين  ها  هميشه  كه  ود  گرائي 
تعريف عصر   را  ملت مي   جديد  اين  كه  ندارد  وجود  تعجبي  جاي  و  ها  كرد 

خود را    يسيستم اقتصادي يا مذهب  غريبي  فرهنگ   ياكه يك جامعه    نپذيرند
  جور ديگريتوانستند  نمي اغلب  ها  تحميل كند. عالوه بر آن اين ملت ها  به آن 

بيگانه است كه  اينكه مسيحيت يك مذهب  را درك كنند مگر  مسيحيت 
همين دليل به شمار كشورهايي    به.  خواهد نمود را تهديد  ها  گ بومي آن فرهن

  . شودميافزوده  ، روز يه روز كنندمي  نرها را رد وميسي ي كه ويزاها

ند  نكمي   هايي زندگيدنيا در سرزمين  ت درصد جمعي  ٨٠بيش از    هامروز
اما از ورود ميسيونرهايي كه    وقت ممنوع است، هاي تمام ورود ميسيونركه  
آن مي   كار تخصص  و  مهارت  و  است،  ها  كنند  كشور  آن  سود    استقبال به 
اين   د.كننمي چرا  زيراما  است؟  ملت   اگونه  و مي ها  آن  كنند  رشد    خواهند 
ترين نياز آن  رگدارند و بزديگران  به كمك    نيازدانند براي انجام اين كار  مي

هيچ رشد    غالو گسترش كسب و كار و اشت  رشدبله! بدون  چيست؟  ها  ملت
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كه بر مبناي ايجاد    پايداري باقي نخواهد ماند. بدون رشد اقتصادي  اقتصاديِ 
نخواهند توانست از  ها  آن ملت  شكل گرفته باشد مشاغل كوچك و بزرگ  

  شرايط دنياي امروز را   د.آزاد شونهاي ديگر  ي اتكا و وابستگي به ملتچرخه
اينكه اقتصاد آزاد بسيار بهتر از    ؛نمود. اول  بياني بارز  توان با دو ويژگ مي

نظر دارند و  كند و همه بر سر اين مسئله اتفاق مي   اقتصاد كنترل شده عمل 
ت بهتر از يك دولت  سا  ش دولتي كه دوست و همراه مردم  دانند مي اكثر افراد  

امكانات  ، اينكه نيروهاي ذكر شده در باال به  و دوم   كند عمل نمي  خواهتماميت
تر  المللي آسانشدند تا خدمات بينجديد ارتباطي مرتبط بودند و باعث مي

چيست؟    چنين شرايطيمأموريت قوم خدا در    بايد پرسيد حقيقتاً   انجام شود.
  ها باز است اما اين همان دري نيست كه قبالًر روي ميسيونربَهنوز هم در  

كار كنند    اند كه آماده  باز است   افرادي ر روي  باز بود. اين در بَها  روي آن   هب
كه بسياري  گونه  را مرتفع سازند. (همان  شان روياي نيازهاي فيزيكي خود و    و

ميسيونر مسيحي  از  دادههاي  انجام  را  كار  سوي    اند.)اين  به  كه  دري 
ه شده است و  ستب  گسترده ميسيونرهاي (تمام وقت) باز بوده اكنون به طور  

به دنبال    توسعه نيافتههاي  . اما كشورتر گرددتنگ  گذرد اين در مي   چه هر  
در رشد و توسعه كمك  ها  توانند به آن ب  كه  و ماهري هستندافراد واجد شرايط  
  كنند.مي  استقبالنيز به خوبي ها كنند و حتي از آن 

كرده دقت  تاكنون  كه  طور  همان  واقعيت  توالگويي    ايددر  سط  كه 
كره  شود و به طور عمده توسط كليساهاي نيممي   سيونرهاي غربي استفاده يم

متمركز  به طور عمده بر بشارت و تكثير كليساها    ،شود مي   تقليد جنوبي هم  
متأسفانه    شودناديده گرفته مينقش جماعت كليسا در اين خدمات    و  است

هم  آن  هنوز  الگوها  شبان،  فرستادن   ، آموزش  ي اين  مالي  و  حمايت  ان 
تمام ميسيونر ميرا  وقت  هاي  از  "  خدمتو    دنكندنبال    بين ميسيونرهايي 
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ه كار يك ميسيونر  ، منظور افرادي است ككنندمي   را رد  "دارانايمان جماعت  
انجام را  خود  مي   مسيحي  دستان  با  كه  حالي  در  تا  مي  كار نيز  دهند  كنند 

  سازند. نيازهاي فيزيكي خود را بر طرف 

كه زنان و    وندي وجود دارد مقدسي بسياري در مورد خداهاي كتابمثال
بدون    ،كنندهاي غريبه او را خدمت  خواند تا در سرزمينمي   مرداني را فرا

را خود  دنيوي  كار  بگذارند   اينكه  برا   .كنار  ابراهيم  مثال  ايام  ي  براي  تمام 
خ  دزندگي  به  بود   امداري ود  عنوان  مشغول  به  وفادارانه  دانيال  و  يوسف   .

ماهان    و  كردند. نحميا يك فرماندار بود. استر ملكهمي   مقامات دولتي خدمت
افراد در خارج    وجود دارند كه خداوند از آن بسياري نيز  هاي  مثال بود.  خادم  

ي  هانجام حرفها مشغول  آناستفاده كرد در حالي كه    شان اجدادي  از سرزمين
  ي خود بودند. روزمره

ي  به همين صورت در كليساهاي اوليه گسترش پيغام مسيحيت نتيجه
وقتي    و هم خدمت!  كردندمي   كارهم  هايي بود كه  مستقيم خدمت ميسيونر 

گمنام مسيحيان  مسافرت   ، كه  زمان  در  را  خود  منتقل  ايمان  ديگران    به 
هاي بسياري روبرو  با جفاها  كردند بر حسب قضا در مسير اين مسافرت مي
نهادند، به كالم  و امّا آنان كه پراكنده شده بودند، هر جا كه پا مي «  شدند. مي

كند مي   بر اين حقيقت تأكيد  آيه اين    )٤:٨  رسوالن  (اعمال  ».دادند بشارت مي 
ابتدا   مردان و    آنان.  معروف بود  "عادي  مجنبش مرد"به  كه مسيحيت در 

حلي را از فينيقيه طي كردند و از دريا به  ه دشت سابودند ك  اي زنان عادي
قبرس   به    رسيدندسوي  (سمت  يا  رفتند.  انطاكيه  سوي  به  اعمال  شمال 

اندازه  ) ٢١- ١٩:١١رسوالن   به  گمنام  و  مردم عادي  مسيح    ي آن  رسوالن 
نجات    يهدانتقال پيغام و مژ   بودند كه قدم اول و انقالبيِ ها  بشارت دادند و آن 
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  آن از  و پس از  برداشتند  ، با يهوديت نداشتند  نخيتيسِكه هيچ    ييان را به يونان
خدمات  و    رساندن پيغام نجاتها را آغاز كردند.  امت  در ميان انطاكيه خدمت  

    گويد:  مي  ٢٢؛ داد. گرينميرخ خودجوش   مردم عادي به صورت ميسيونري

  ي خبرخوش   قر خود در اورشليم پراكنده شدند و به همه جا رفتند واز مّها  آن "
به    ،به ارمغان آورده بودرا  رهايي و زندگي تازه    ،شاديها  خود آن براي  كه  

رسمي    ييك موعظه  به شكل   ها خدمت آن ديگران منتقل كردند. احتماالً  
هاي  مالقات  ، هاي عادي با دوستان و همراهانبلكه گپگرفت،  انجام نمي 
بازارهاي  در  و   ها ن زد  قدم در   ، فروشيمشروبهاي  و مغازه  هاخانهاتفاقي در  

  يا مژده خفرفتند به آرامي و در  مي   به همه جا ها  . آن پيوستميخريد به وقوع  
دادند. اين كار  مي   انجام   خودجوش اين كار  را  ها  كردند آن مي   نجات را اعالم 

با عالقه انجام  يرا  به سخنان آن مي   فراوان  افرادي كه  و    گوشها  دادند 
افردانستند كمي   سپردندمي اين  كهه  بشارتي  اين  براي  اين  مي   اد  و  دهند 

گرفتند  مي   را جدي ها  در نتيجه آن   اند.دريافت نكرده  ي كنند پول مي   كاري كه 
قشار فرودست  اَدر ميان    مخصوصاً   ،يافت  شگستر ها  جنبش توسط آن اين  و  

  ". جامعه

كه    دهديي ارائه ميهاي بسياري از زنان و مردان خداآيات كالم مثال
  (اعمال   ؛ليديه  ند.توسط خداوند به كار گرفته شد  مشاغل خود،حين انجام  در  

) اراستوس؛  ١٣:٣(تيتوس  . وكيل بود  ؛ زيناس  فروش بود. پارچه   ) ١٤:١٦رسوالن 
  دوز بودند. (اعمال اكيال و پرسكيال خيمه )  ٢٣:١٦دار شهر بود. (روميانخزانه

  )١٩:٤أئوس  تيموتدوم  ؛ ١٩:١٦اول قرنتيان   ؛ ٣:١٦روميان ؛ ١٨رسوالن باب 
هر روز    ) ١٤:٤يان كرد. (كولس لوقا يك پزشك بود و بارها پولس را همراهي 

  "خيمه دوزي"كنند از الگوي  مي   كه تالش   اي بر شمار ميسيونرهاي غربي
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به   بتوانند  تا  كنند  سرزمين   افراد استفاده  كه  در  آن هايي  به سوي  ها  درب 
باشندشتدادسترسي    استبسته    "وقتتمامهاي  ميسيونر" خدمت  .  ه  زيرا 

ن سئواالت و  ش و باال گرفتنِ تَايجاد  باعث  تمام وقت،    چنين ميسيونرهاي 
خود را به    مشاغلها  ونري ميس. گاهاٌ اين  گشتبسياري مي مشكالت اخالقي  

ديدند در حالي كه  مي   ايمانافراد بيعنوان ابزاري ساده براي دسترسي به  
آن   هدف  مق ها  واقعي  ديدگان  از  آن  ن (كه  پوشيده  دولتي  داشته    گاهامات 

ها  سيس كليسا بود. به عبارت ديگر آن تأ) بشارت به افراد مختلف و  ،شدمي
ابزاري به عنوان  را  دنيوي خود  بوسيلهمي   كار  آن ديدند كه  د  ستتوانمي  ي 

  ايبه نظر من به كارگيري پارادايم ميسيونري  .ديگري را محقق سازند   هدف 
شاگردان خود را  هم  ها  اني است كه خود آن كه متمركز بر پرورش شاگرد

دهند و زندگي مسيحي خود را با پرورش و توليد شاگردان ديگر  مي   پرورش 
مي ميسيونري  دهند، گسترش  پاراديم  جاي  ب  اي (به  متمركز    تأسيس  ركه 
  نش را از بين ببرد.  تواند اين تَمي  ام خادمان تمام وقت است.)خدكليسا و است

ديگر    دنيوي براي اينكه بتوانيم بر افراد   نقش مشاغل از  ي استفاده  برنامه
تأثيرگذاري    در پرتوِ   قابل درك است. اين حقيقت مخصوصاً  تأثير بگذاريم، 

به  كه  از خدمت ميسيونريتخصصي شدن آن نوع استعمار و صنعتي شدن (
و براي اين كار بر هداياي مسيحيان  كنند  به عنوان شغل نگاه مي بشارت  

ه متكي  قابل  ستندديگر  است.)  بستن  مشاهده  به  شروع  كشورها  وقتي   .
  ميسيونرهايي كه مشتاق بودند  نمودند، مبشرين  چنينخود نسبت به  درهاي 

  انجام دادند يعني اي  كار سادههاي ديگر نمايند،  سازي ملتاقدام به شاگرد
دنيوي به خود گرفتند و آن را به جاي نقش خود به عنوان    مشاغل هاي  نقش

اج  ي تا بتوانند ويزاهايي كه براي كار خود احت  جا زدند   هاي تمام وقتنرسيويم
بدون در نظر  انجام اين كار  براي  ها  آن اغلب    و متأسفانه  اخذ كنند   ، داشتند را
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كتاب الگوي  عنوان  گرفتن  به  كه  رسول  پولس  از    ار ك  دوزخيمهمقدسي 
ترده از قدرت  هاي غربي به طور گسدر نتيجه ميسيونرگرفت.    انجام   ، كردمي

پولس  پوشي كردند.  چشم   ، پولس رسول وجود داشت  الگوي غي كه در  و نبو
ها  هاي ديگر كه بشارت به آن دوخت تا بتواند به مردم كشور نمي   خيمه  رسول

داشته   دسترسي  بود  او  باشدنرسيده  احتماالً  وارد  ،  و    چنينحتي  تحليل 
  توانست هر جا كهمي   نشده بود. او به عنوان شهروند روميهم    ي استدالل

ي ديگري داشت كه به  كنندهخواست برود. بلكه آن رسول داليل قانعمي
تصميم گرفته بود كه كار كند و نيازهاي خود را تأمين كند به  ها  خاطر آن 

  ت خود كمك و حمايت مالي دريافت كند. ا خدم  جاي آنكه از ديگران براي 

خود بايد بپرسيم كه آيا پولس رسول آگاهانه    بررسيدر اين نقطه از  
هاي  حمايتاز  و    سازد انتخاب كرد تا كار كند و نيازهاي زندگي خود را مرتفع  

يا خير؟ اين سئوال بسيار مهمي است. ممكن   پوشي كندچشم مالي ديگران  
  هاي مالي دريافت كمك   كه  وقتي  رسول  فكر كنيد پولسگونه  اينا  مشاست  

با دستان    شد ويقطع مي  هاييحمايت  چنيناما وقتي    كردكار نمي  كردمي
به  عهدجديد    .گويد مي   چيز ديگري عهدجديد    اما شهادت   . كردمي   خود كار 

تسالونيكي و    ، قرنتس  ،كند كه پولس رسول در غالطيهمي   تأئيد  واضح طور  
  اعمال   ؛٨-٧:٣دوم تسالونيكيان  ؛  ٩:٢  كرد. (اول تسالونيكيان  افسس كار   در

(اين متن آخر به خدمات پولس    ) ٦:٩؛  ١٢:٤اول قرنتيان    ؛ ٣٥- ٣١:٢٠  رسوالن 
  .) انجام شد كند كه در غالطيه مي  و برنابا اشاره 

در   از همه  بيش  كه  متني  موضوعبراما  اين  ابعاد  ما كمك  رسي   به 
شود كه از  مي   به قرنتيان يافت  ي پولساولين نامه  م ا-١٩  بابدر    ، كندمي
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اش نوشته شد. در آن  پولس در سومين سفر بشارتي  يشهر افسس بوسيله
در برابر افرادي    . كندمي   متن پولس از رسالت خود در مقابل مخالفان دفاع 

كردند  مي   ردند. آن دشمنان از رسالت او انتقادكمي   كه از مأموريت او انتقاد
استفاده    ست از آنتوانمي   حقوقي كه يك رسول  يههم  ازاو  ها  به نظر آن زيرا  
- قانعاز    رسول  د. در دفاع از اصالت خدمت خود پولس ركنمي   استفاده   ،كند

مقدس در مورد حقوق رسوالن و ديگر  هايي كه در كتابترين استداللكننده
و سپس در    كندمي  استفادهوجود دارد    رهبران مسيحي در مورد حمايت مالي 

گويد كه او از اين حقوق استفاده نكرده و استفاده نخواهد  مي   ادامه سه بار
ياد    )١٨،١٥،١٢كند. (آيات  مي   تأكيد  اين نكته  به  و  كرد مهم است كه به 

سس بود و در  شود كه وي در افمي   داشته باشيم اين نامه در زماني نوشته
ن حقي  ر اين كه او از آادعاي وي مبني ب  .اش بودسفر بشارتي  مسير سومين

انبوه خدماتي   ،استفاده نكرده است "كار نكردن "كه به او تعلق داشت يعني 
اين مرا به سوي اين    كند.توجيه ميها انجام داده است را  كه او در طول سال 

اين بوده كه با دستان    "و عقالني او  طبيعي "  رويكرد كند كه  مي   باور هدايت 
را برآورده سازد. عالوه بر آن برنابا هم در اين    خود كار كند تا نيازهاي خود 

نيز بعد از جدا شدنش از پولس به  ) برنابا  ٦ي  ن همراه پولس است. (آيهمت
- ٣٢:١٥  رسوالن(مراجعه كنيد به اعمالداشت  خاطر اختالف نظري كه با او  

  . كردكار مي رفع نياز مالي خود، براي  )٤١

قرار بارمي   پولس وقتي تحت فشار  بر  گيرد  از رسالت  ديگر  دفاع  اي 
دهد. او  ميبسط و توسعه  خويش در دوم قرنتيان تفكر خود را در اين باره  

  است.را رد كرده    قرنتيانهاي مالي  حمايت  كه چراكند  مي   چنين استدالل
او   تا به جاي اينكه رسالت او را تضعيف كند باعث شده بود چون عملكرد او 

ثرتري خدمت كند. اين  ايگان و به طور مؤ را بدون منفعت و رها  بتواند آن 



 ٤٥/يك شاگرد دار،هر ايمان

ي  هدبه پولس اين توانايي را داد كه اين افتخار را داشته باشد كه مژسياست  
را بدون منفعت اعالم كند و اي كه    ي هاي سخيفن او را از شارالتان نجات 

نشان دهد   تاساخت. پولس مصمم بود  مي   مجزا  هاي فاسدي داشتند،انگيزه
اهالي قرنت   نه)  ٣- ٢:٧؛  ١٢- ١١:٦  (مراجعه شود  ، ورزديان عشق ميبه خود 

ديگري  توانند با او قسمت كنند. او بحث  مي   دارند يا آنچه را كهكه  آنچه  
نيازهاي  ":  گويدمي   و   كندمي   مطرح براي  كه  نيست  فرزندان  وظيفه  اين 

وظيفه بلكه  كنند  فكر  خود  براي  والدين  را  كار  اين  كه  است  والدين  ي 

همچنين    رسولپولس  )  ١٦- ١٤:٢؛  ٧-١١:  ١١  "جام دهند.فرزندان خود ان
  ) ١٢:١١ي او در مورد حمايت مالي تغيير نخواهد كرد. ( كند كه رويهمي   اعالم

است    هايررسيببا  گويي    تنها متني كه متني است كه ما در تضاد 
در دوم قرنتيان  پولس در مورد استفاده از هداياي ديگران در دفاع از خود  

تا    نم«  نويسد: مي غارت كردم  را  كليساهاي ديگر  مالي،  پذيرفتن كمك  با 
هر گاه به چيزي نياز    ،و در مدت اقامتم بين شما،  بتوانم شما را خدمت كنم

آمدند   مقدونيه  از  كه  برادراني  زيرا  ننهادم  كسي  دوش  بر  باري  داشتم، 
ام و از  احتياجات مرا برآوردند. و من به هيچ روي باري بر دوشتان نبوده 

بوداي نخواهم  نيز  پس  قرنتيان  »  .ن  داليل    )٩-٨:١١(دوم  به  حال  اين  با 
متن  اين  آنچنان گيريِنتيجه  بر   مختلف  ما  نمي    اينكه    ؛ اول  گذارد.تأثيري 

پولس    ترجامعي متني كه در استدالل  درك ما از اين چند آيه بايد در سايه
و   ردرت پذياست صو آمده  ١١ و دوم قرنتيان باب ٩ كه در اول قرنتيان باب 

اينكه در اين    ؛د. دومنتفسير شونيز  اين چند آيه    ،ي متون همه  ي بايد در پرتو
قرنتيان را  كند تا  مي   استفاده  يهاي قدرتمندها و مبالغه كنايهپولس از    آيات

كند كه در  مي   به فيليپيان مشخص  يرساله  ؛ و سوم  .تشويق به تفكر نمايد 
دانيد كه در  اي فيليپيان، نيك مي نيز  شما  « كند كه  مي   اين متن پولس تأئيد 
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كردم، هيچ كليسايي  تان به انجيل، پس از آنكه مقدونيه را ترك  اوايل ايمان

  )١٥:٤» (فيليپيان .جز شما در امر دادن و گرفتن با من شريك نشد

آن  بار  ها  گوئي  دو  يا  بودنديك  نموده  پولس    چنين عمل  كه  زماني 
اقامت  زماني كه وي در قرنتس    م يك بارو شايد ه  رسول در تسالونيكيه بود

ليپي تنها كليسايي  كه كليساي في  نمودگيري  توان چنين نتيجهمي   نموده بود.
و اين تنها چند بار اتفاق    ارسال نموده بودكه براي پولس كمك مالي    بود

بود. افتاد نداشتو    ه  احتياج  او  انتها  دريافت    در  براي  خود  از سياست   كه 
از   هدايا  هديهنكردن  كه  بود  اين  وي  اگر عادت  كند  دفاع  از  ديگران  اي 

  ديگران دريافت نكند. 

ديگرجديد  عهد قضيه    ي اطالعات  اين  به  عملكرد  نحوهو  مربوط  ي 
د؟ در  ركمي  اينكه او چقدر با دستان خود كار اول؛دهد. مي ارائه  پولس به ما

بلكه شب و   و نان كسي را مفت نخورديم،«خوانيم: مي  ٨:٣دوم تسالونيكيان 

ا  در اينج  ».يك از شما نباشيم   و زحمت كشيديم تا سربار هيچ روز كار كرديم  
اين به معناي    و  دهد كه شب و روز كار كرده استمي   پولس رسول توضيح

  داشت تا  يبسيار پولس براي او اهميت  كارِ  كهاين  ؛دوم ار تمام وقت است. ك
براي  جايي   وي  جاي  پردازد  مي   پول نيز  خود    خوراككه  از  به  كه  آن 
رسد كه  مي  چنين به نظر  ؛استفاده كند. سوموءخانه سنوازي صاحبمهمان 

پيروي وي  الگوي  از  هم  پولس  دوم  مي   همكاران  در  آنچه  به  بنا  كردند. 
تيموتأئوس    ٩-٧:  ٣تسالونيكيان   و  سيالس  تا  مي   كار   نيزآمده  كردند 

ن آيات ضمير اشاره  شان را بر آورده سازند. پولس هشت بار در اي نيازهاي
دانيد كه چگونه  زيرا خود مي «برد.  مي   را به كار  "ما"  يعني   اول شخص جمع

بايد از ما سرمشق بگيريد. زماني كه ما با شما بوديم، كاهلي نكرديم و نان  
كسي را مفت نخورديم، بلكه شب و روز كار كرديم و زحمت كشيديم تا سربار  
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اي  مونه خواستيم نداريم، بلكه مي نين حقّي ننه اينكه چ .  يك از شما نباشيم  هيچ 

  )٩-٧:٣ تسالونيكيان دوم ( ».به شما بدهيم تا از ما سرمشق بگيريد 

دقيق مطالعه آگاهانه  مي   آشكارعهدجديد    ي  رسول  پولس  كه  كند 
گيرد كه براي حمايت از خدمات خود كار كند تا اينكه متكي بر  مي   تصميم 

آموزد كه او اين  مي   توضيحات او به ما   باشد. عالوه بر آن   ديگران هداياي  
    :دهد مي  كار را به داليل خاصي انجام

ديگران    يهابه جاي آنكه بر حمايت  تاكند  مي   اولين دليلي كه پولس انتخاب
... تا مانعي بر سر   «است.   آمده   ١٢:٩خود كار كند در اول قرنتيان  ،تكيه كند 

باشيم. ننهاده  مسيح  انجيل  اشاره   »راه  مانعي  چه  به  اينجا  در  رسول    پولس 
  اين باور هستم كه او در واقع به موانع شك و مضنون بودن كند؟ من بر مي

پولس  مي   اشاره   ها انسان اگر  بركت موعظه  از سويكند.  از  كه  ي  افرادي 
بودند، برخوردار شده  بود    گرفت؛يت مالي قرار مي حما   مورد  انجيل  ممكن 

هاي او را  زيرا ممكن بود انگيزه  ،شوند برخي به اصالت رسالت او مشكوك  
چنين ادعايي بكند كه پولس    ستتواننمي   كسهيچ   بنابراين .  ببرند  زير سئوال

 سكد. هيچ نكمي   اش انجيل را موعظه رسول براي بهتر شدن شرايط مالي
بگويد:  نمي  توبه  پولس "توانست  باعث  ديگران تو  كليسا  مي   ي  و  شوي 

و همچنين    "!ماهيانه خود را باال ببريآمد  كني براي اينكه درمي   تأسيس
تو بشارت نمي   كسهيچ  پولس  بگويد كه  را  اين  دهي و كليسا  مي   توانست 

وقتي    "!اين شغل تو است  !گيريمي   كني چون براي اين كار پول مي   تأسيس 
د وي نصايح  ركمي   س خداحافظي فسُان اَار از رهبراي تأثيرگذپولس در صحنه

داشتي به  چشم«:  رساندمي   خود به پاياناز  شخصي    يمثال خود را با اشاره به  

يا جام و  زر  و  نداشته   يهسيم  به دست خويش، خود مي   .ام كسي  كه  دانيد 
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ام كه  از هر لحاظ به شما نشان داده   .ام نيازهاي خود و همراهانم را فراهم كرده 
كنيم تا بتوانيم ضعيفان را دستگيري نماييم، و سخنان  ايد چنين سخت كار  ب

فرمود:   كه  باشيم  داشته  ياد  به  را  عيسي  خداوندْ  گرفتن  "خود  از  دادن 

اسفرخنده  رسوالن  »  ".تتر  انگيزه   يك شكت  )٣٥-٣٣:  ٢٠(اعمال  ي  هابه 
  . كندعمل ميهنوز هم به عنوان مانعي بر سر راه پيشرفت انجيل    خادمين 

هاي مختلفي براي  انگيزه  معموالًو  ي ما از اهميت پول مطلع هستيم  همه
  .  بشارت دادن وجود دارد

به  مردم  اغلب    ، كرديممي   ونر خدمتيوقتي ما در فرانسه به عنوان ميس
  مديريت  اشتن شغليدگفتند كه چگونه مخارج خدمات خود را بدون  مي   ما

. هر  است  حياتي بسيار  اين سئوال    پاسخ   نيزيعني آفريقا  كنيم و در اينجا  مي
شبان    گويند،به ما ميكنيم كه  مي   برخورد  هايي يي آفريقاما با    از چند گاهي 

معاش است. براي مثال چند هفته پيش پسر    امرارشدن روش خوبي براي  
گفت اميدوار است روزي يك ارتشي يا سفير  مي   شباني را مالقات كرديم كه 

ج  اين مرد  براي  هيچ    ،وانيا شبان شود.  يا    ارتباطي شبان شدن  با عطايا 
هميشه سخنان مرد    .شدمرتبط ميامرار معاش  بهو بيشتر  نداشتخواندگي 

 ٢٣در شهر يائونده  يبراي پيدا كردن  آپارتمان  دارم كهي را به خاطر  داربنگاه
ما كمك  نشانه  . كردمي   به  هيچ  رابطهآن مرد  از  با  اي  زنده و شخصي  ي 

توضيح داد كه چگونه روزي آرزو كرده بود   داد. اووز نميرا از خود برمسيح  
- بازنشستگي هاي  سال بتواند براي  ليسايي تأسيس كند تا  كو    شود كه شبان  

به    ميكروفنكنند هر كس كه يك  مي   همه فكرداشته باشد.  اندازي  پساش  
تواند  مي قطعاً    ، نشان دهد اشتياق  خود    كافي از   ي دست بگيرد اگر به اندازه

از  ايي  كليس در واقع تنها چند ماه    ييي خانهااتاق پذيررا  خود شروع كند. 
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تأسيس  اط خانهكليسايي را در حيتوانستند    ،پيش يك گروه جديد  ي خود 
كرديم دورتر بود.  مي   كه ما زندگي جايي    دو ساختمان ازها  ي آن . خانهكنند

امرار   و  درآمد  براي كسب  اين كار روشي قانوني  ديگر  برخي  معاش  براي 
  باشد. ميزندگي 

باب    ي رساله  در  قرنتيان  خود پ  ،٩اول  حقوق  از  فراتر  پا  رسول    ولس 
تا بتواند آزادي الزم   شتبراي دريافت حمايت مالي دااو گذارد. حقي كه مي

يد  براي مسيح صديگران را    و براي سخن گفتن در مورد مسيح را داشته باشد  
. او  گرفتميبه كار      ي شرايط زندگي خود همه   در كند. پولس اين اصل را  
ساخت. با يهوديان خداترس (اعمال  مي   ها مانند آنبه خاطر ديگران خود را  

) و با  ٣٤  –  ١٦:    ١٧پرست يوناني (اعمال  ) با فيلسوفان بت٤١  –   ١٦:    ١٣
گويد  مي   كه پولسجايي    ) در اين متن٢٦  –   ٢٤رهبران  سياسي (اعمال  

تا  تصميم گرفته  بدون هيچ چشم  است  را  از  قرنتيان  و  داشتي خدمت كند 
كرده    راگويد كه اين كار  مي   او  ويد،خادم كالم بهره نجحقوق خود به عنوان  

با ضعيفان، ضعيف شدم تا ضعيفان را دريابم. همه كس را همه چيز  «است تا:  
كنم، تا  خاطر انجيل مي اين همه را به .  مگشتم تا به هر نحو بعضي را نجات بخش

  )٢٣-٢٢: ٩» (اول قرنتيان .در بركات آن سهيم شوم 

دگي  نيكي از عناصر مركزي ز  ي هر شخصو حرفه  كاراز آن جا كه  
ترين  كار كردن براي امرار معاش يكي از عميق  گردد، محسوب مي  يبشر

د.  سازمي   كسانهايي است كه فرد در آن خود را با ديگران همراه و يروش
  پيرامون او كه در    دادقرار مي  پولس با كار كردن، خود را در سطح افرادي 

.  كردندقسمت ميهاي خود را با يكديگر  و شاديها  سختي ها  آن د.  شتن قرار دا
با  كه  او نيز همانند افرادي كه در اطرافش بودند براي امرار معاش بر آن چه  
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از خستگي و فرسودگي خود  ها  آن   د. كرمي  تكيه  ، آوردمي   كار كردن بدست
وز  سخت در طول رسرهاي  گفتند. او بايد با مشتري مي   در انتهاي روز سخن

مشكالت    يه مسيحي هم  رويكرديزد و با ادب و خوشروئي و  مي   سر و كله
مديريت  محلِ را  هيچ مي   كار  بگويد:  نمي   كسكرد.  تو"توانست    پولس 
كارم با چه ميزان فشاري    محلِ   فهمي كه من چقدر خسته هستم و درنمي 

وجود خود    ابعادي  تا در همه  كند دعوت ميكالم خدا ما را    "!روبرو هستم
از هستي خود تغيير و تبديلي داشته باشيم. تغيير    بُعد تبديل شويم تا در هر  

است.   زمان  گذر  مستلزم  كه  تعداد عميق  مژده  افرادي  از شنيدن   ي  پس 
. اغلب افراد براي اينكه بتوانند اعتبار  استندك بسيار ا ،كنندمي  نجات تغيير 

تا    عبور كنند بسيار طوالني    يايند ي نجات را دريابند بايد از فرو ارزش مژده
شان  شان بپذيرند و گناهكار بودنبتوانند خداوند عيسي و اقتدار او را در زندگي

  بخشش و نجات را   ي عاليِ هديهسپس  و    احساس كنندرا نسبت به خداوند  
كند. اين مسير    تغييرها  روش تفكر و عملكرد آن   در نتيجهو    دريافت كنند

  ر قلب مأموريت بزرگ قرار گرفته است. شاگردسازي است كه د

يابيم كه تبديل  مي   ي بيشتر در مورد شاگردسازي مسيحي دربا مطالعه
ي نجات  دهد. آغاز انتقال مژدهمي  رخ  ،دافرا ي شخصي در بستر رابطهشدن 
بك زندگي  را در سَ  آن پيغامحقانيت  ها  كه آن   افتد اتفاق ميگران زماني  به دي

پيروان مسيح    ي نجات در زندگي ايمانان بايد با حقيقت مژدهما ببينند. بي
انسان ن روبرو شو آن مژدههاد.  اعتبار  و  ارزش  كه  از طريق  يي  را  نجات  ي 

خود فداكارانه  ، راستي  آن   شادي   ،سخاوت  ،خدمات  وابستگي  خود  به  ها  و 
زير نگاه  دريابند. پيروان عيسي همواره در مكان كار خود   ،اوتعاليم  عيسي و
  . قرار دارند ديگران ي  تيزبينانه
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د اين فرصت را  نكنند تا مخارج خود را مرتفع سازمي   هايي كه كارميسيونر
روزه    دارند  هر  را  خداوند  نظارهدر  تا كالم  ديگران  برابر چشمان  اعالم  گر 
عالقهعلي  .كنند به  رغم  ما  شديد  تالشبشارتي  و  گروهي  ما  هاي  هاي 

پخش ادبيات   ،هاي رسمي كليسا ي نجات از طريق فعاليتبراي اعالم مژده
هاي راديو  برنامه  ، مقدسيي كتابهاي كوچك مطالعهگروه  ، ايجادمسيحي

ي نجات از طريق  مژده  رساندن  باز همولي    ،و تلويزيون يا جلسات پرستشي
در  سخن گفتن    باعث   كه نهايتاً   است  با افرادي ما  مستقيم و صميمانهبط  روا

ه  بگذارد.  مي  زندگي مردم تأثير  و بر  گرددمي  مهم زندگيموضوعات  مورد  
اي  تجربه چنان  ي بزرگ بشارتي  يد كه شخصي در يك جلسهآ مي  ندرت پيش

وجود  احتمال كمي    .گردد   او  گيددر زن  يداشته باشد كه باعث تغيير عميق
كه    دارد  كتابتابكشخصي  زماني  يا  مفيد  مقدس  يا  ميدريافت  ي  با  كند 

تأثير حضور  ي راديويي يا تلويزيوني بدون اينكه تحت برنامه  ي يك مشاهده
باشد داشته  قرار  بدوستان  تغييري  كند. ادي  ني،  تجربه  همه  را  آن  عمالً  ي 

يا تحت    دعوت    آورند از طريقمي   كه در يك كنفرانس بشارتي ايمان  يافراد
ميسيونري كه همانند پولس رسول    اند. در آن مكان حضور يافته  ، تأثير دوستي

خود به    ، داراي شغلي در دنيا است تا بتواند مخارج زندگي خود را مرتفع سازد
د. در بستر چنين ارتباطي است كه  گرد مي   مردماي دائمي با  خود وارد رابطه

. حتي  گرددآشكار مي ايمانان  اي بيسيح بركاربردي بودن پيغام م  ، نافذ و زنده
اگر ما بتوانيم    ،است  ضد كليسا ها بر  ديدگاه خدا و يا جوامعي كه  جوامع بيدر  

توانند به سوي مسيح  مي   مردم ،  شويم  مردم با    ي وارد روابط دائمي و عميق
  بين كه از    هستند   هاييهدايت شوند. عالوه بر آن شاگردان مسيح ميسونر

بشري    جوامعي زواياي  به همه  روند ودنيا ميسوي  به  يسا  جماعت عادي كل
ي تأثيرگذاري كليساهاي  در دايرهافرادي كه  بر  اين طريق    از و    كنند مينفوذ  

  . گذارندمي تأثير  سازماني قرار ندارند، 
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تكيه بر هداياي ديگران  به جاي    تا كند  مي   س انتخاب دليل سومي كه پول
دستان خود و  با  ادامه دهد،  كار كند  را  ايبي  خدمت خود  نمودنشك    جاد 

از شهادت و شاگردسازي مسيحي است كه ديگران نيز بتوانند از آن  الگويي 
كل زندگي    باشد كهمي سه زمينه    شامل د. اين الگو حداقل  نالگو پيروي كن

براي  ي ارزش كار و تالش بشري  نشان دهنده  و   دهد مي   را پوشش مردم  
  گردد. افراد جامعه محسوب مي

 

از هيچ در  ي شاگرد  حتي اگر واژه پولس رسول يافت    جات نوشته  كدام 
از شاگردي را براي ما  الگويي  شود انكار كرد كه اونمي  يقت رانشود اين حق

در    دهد ورا پوشش ميي جوانب زندگي نوايمانان  گذارد كه همهمي   بر جاي
الگويي براي ديگران    تا كند  مي   دهد كه او آگاهانه انتخابمي   واقع او توضيح 

رادران، با  ب  اي«كنند.   پيروي   ي اوكند كه از الگومي  را تشويق ها باشد و آن 
توجه و  بگيريد،  سرمشق  من  از  كه    يهم  كنيد  معطوف  كساني  به  را  خود 

پس، «  )١٧:٣(فيليپيان    ».كنند مطابق الگويي كه در ما سراغ داريد، رفتار مي 

» (اول قرنتيان  .گيرم از من سرمشق بگيريد، چنانكه من از مسيح سرمشق مي 

ديگران از الگوي وي    دقت كنيد كه پولس رسول مشتاق آن است كه )١:١١
باشد.    "انجيل مسيح  يشايسته "در پيش بگيرند كه  نشي را  پيروي كنند و مَ

كند براي  مي  اين بدان معنا است كه پولس رسول سعي) ١:١١يان  (اول قرنت
باعث  خيريت و نيكوئي ديگران فكر كند و نه سود و خيريت خويش تا بتواند  

    ). مطالعه كنيدرا  ١:١١؛ ٣١:١٠  . (اول قرنتيانبسياري بگرددنجات 
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  "و روزشب  " ش او و همراهان كه  نويسد مي  تسالونيكيان ي وي در رساله
باري  ها  از آن كدام  كشيدند تا براي هيچ مي  كردند و زحمتمي   كار و تالش

  "چنين حقي نداشتند"اين خاطر كه  به  د  ناين كار را انجام نداها  د. آن ننباش
:  ٣. (دوم تسالونيكيان  داده باشند ها  اي به آن خواستند نمونهمي ها  بلكه آن 

كاهل و    جوامعاز كار نيكو و اخالقيات را براي  الگويي    پولس رسول)  ٩-٨
  گذارد.  مي تنبل بر جاي 

بسيار ضعيفي    از م  رُامپراطوري   اجتماعي  بود آداب  پولس    برخوردار  و 
كالهمي   رسول به  تبديل  نوايمانان  از  بسياري  كه  حريصنويسد    ي برداران 

و  است  اين جنبه از شاگردسازي بسيار مهم  )١٠-٩: ٦اند. (اول قرنتيان  شده
سان  يافس  ؛٣٥:٢٠كند. (اعمال  مي   اشاره  اين نكتهبه  هفت بار  پولس رسول  

؛  ١٠-٧: ٣دوم تسالونيكيان  ؛ ١١:٤؛  ٩-١:  ٢اول تسالونيكيان ؛  ٩-٥:  ٦؛  ٢٨:٤
  يانگيزهرويكرد و    كسب مالكار كردن براي    )١:٣؛ تيطس  ٢٣:٣كولسيان  

براي    نيست.   براي كاركردني  صحيح فراوان  با سعي و تالش  كار كردن 
(چنان كه گويي    يعني مسيح صحيح است. خود    رضايت صاحب كارِ   كسب

  ي همكاران و همه  ، ريانتبه مش  نمودن كنيم.) خدمت  مي   كار براي مسيح  
  مجموعاً ي ما هستند  خانوادهها  آن گويي    افرادي كه به ما نياز دارند چنان كه

به همين داليل    باشند. مسيحي براي كار كردن ميي درست  انگيزهصفات و  
و    تالش براي انجام عالي  ،كوشي مقدسي شامل سختكتاب  است كه كارِ

 است.  رساني تكارها و خدم يانهصادق
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به درخواستي كه پولس رسول از مردم   تر نسبت عميقاما بيائيد نگاهي  
اين يكي از    ، بياندازيم. آورد تا در خدماتش به او بپيوندندمي   عادي به عمل 

:  شود مي   به فيليپيان ديده  ي ك از فصول رسالهني است كه در هر يعناوي
:  ١» (فيليپيان  ...گويمآورم، خداي خود را شكر مي هر گاه شما را به ياد مي «

از زندگي او    تاد  ركمي   زنان و مردان عادي را دعوت  عامدانهپولس  )١١-٣
  ت كهاين طبيعت ميسيونري اس  و  سرمشق بگيرند   ،كه بر اساس انجيل است

داران وفادار كه جزء جماعت بودند  وقتي ايمان حقيقتاً    اما  است.  قوم خدا  عضوِ
تنها روشي كه  ها  ديدند؟ آيا آن مي چيزي    كردند چهمي   به زندگي پولس نگاه 

  ؟ دادمي   ديدند يا معجزاتي كه خدا از طريق او انجاممي   كرد را مي   وي موعظه
روزه يا   او مشغول    اين شاهد    هر  و كاربودند كه  براي كسب  خود    زحمت 

پاسخ است اين  دوي  هر  درست  بيها  ؟  بهستندشك  توانم  مي   سختي  ه. 
ديگران را به  تا    باشد   يدر پي فرصت بايد      ماً رسولي را متصور شوم كه دائ

و    كند ميچادر دوختن    صرفرا    بيشتر وقتش  لي و  سوي مسيح هدايت كند
  ١٨باب    رسوالناعمالكتاب  اما در  گويد.  مياز ايمانش براي ديگران سخن ن

خوانيم كه مي   د. در آن متن گرد مي   تعهد او براي كار تأئيد و توجيه گويي  
ها  ي آن يابد و از آنجا كه همهمي   آكيال و همسرش پرسكيال را چگونه پولس  

) لوقا آكيال  ٣ي  كند. (آيهمي   كارها  ماند و با آن مي ها  دوز بودند پيش آن خيمه
م  امپراطور رُ  ؛ اي بود كه كالديوسكند كه وي يهوديمي   را چنين توصيف 
  "يهودي"رسوالن از عنوان  م فرار كند. كتاب اعمالاز رُ  تا اوباعث شده بود  
كند كه به عيسي به عنوان مسيح  مي   فاده ت افرادي اس  تشريح براي اشاره و  

داشتند ايمان  را هم   ظاهراً  . موعود  پرسكيال  و  آكيال  كه  پولس  وقتي  زمان 
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عيسي دعوت    سوي كردند به  مي   به دوش هم در كارگاه كار  شند دوداشت
    نمود. 

شاهد    ي كار اين رسول رادرباره  يديگر   جزئيات عاليِ   ١٩در اعمال باب  
ما  هستيم. به  كهمي   لوقا  مي «:  گويد  سرسختي  بعضي  ايمان  امّا  و  كردند 

را بد مي نمي  از آوردند و پيش روي همگان، ’طريقت‘    گفتند. پس پولس 
تاالر  آن در  روزه  همه  برداشته،  خود  با  را  شاگردان  و  گرفت  كناره  ها 

   )٩:١٩» (اعمال .تگو پرداختسخنراني تيرانوس به بحث و گف

هايي  بندو پيشها  دستمال   افرادكند كه چگونه  مي   كمي بعد او تشريح 
  بردند و بيماران شفا مي   كه با بدن او تماس يافته بود را براي بيماران خود 

رسوالن به چنين كاري  است كه اعمالجايي    اين تنها )  ١٢:١٩(يافتند.  مي
كه   اي ي يونانيچه بودند؟ واژهها بند و پيشها  دستمال كند. اما آن مي  اشاره

به معناي دستمال صورت است كه براي پاك نمودن    ٢٤در اين جا به كار رفته 
آن  عرق   واژهمي   استفادهاز  معنا  simikinthionي  شد.  پيشبه  بند  ي 

گويد دستمالي كه پولس  مي   كارگران است. بنابراين پولس به مخاطبان خود
را   خود  آن  عرق  پيشمي   پاك با  و  براي  بند كرد  او  كه    ي حرفههايي 

ها  كرد نزد بيماران و ديوزده مي   استفاده   ها از آن  دوزي خود دوزي و چرم خيمه
  يافتند. چنين به نظر مي   اين افراد شفاها  شد و از طريق لمس آن مي   ردهبُ

فاصلهمي پولس  كه  تا    ١١زماني  ي  رسد  پيش  عصر   ٤صبح  اين    ها بند از 
  ند كردمي  در وسط روز استراحت  معموالً  را زماني كارگران  و كرد مي  استفاده 

تيرانوس اينكه  از  بعد  مرخص   ؛و  را  كار  مي   شاگردانش  پولس  و  كرد 
رفت مي   كارگاهر خود به  كا   هايبا لباس   او  كردمي   خود را تمام  صبحگاهي

از    ٣١  ييهآ گشت. بنا به  مي   سر كار خود باز   ه داد و سپس بمي   كمي تعليم و  
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آنان نيز همانند او  پولس مشايخ افسسيان را تشويق كرده بود كه    ٢٠باب  
آن   كنند  روز كار و تالششبانه به  دهد. مشهود  مي   هشدار ها  با اشك ها  و 

  اين رسول براي خدمت حتي شامل اوقاتي   ي وقفههاي بياست كه فعاليت
او مشغول خيمه   شدمي رسد اشخاصي كه  مي   دوزي بود. چنين به نظركه 

به محل كارش بودند  او  او مالقات  مي   مشتاق شنيدن سخنان  با  تا  آمدند 
صحيح خدمات رسالتي را    هاي ي كار با دستانش هنجار كنند. پولس بوسيله

با اقتدار    ، بودندادي  مردمي عبراي زنان و مرداني كه   توانست  او  بنا نهاد. 
اين كار  او  كامل در محل كار خود به بشارت و شاگردسازي بپردازد زيرا خود  

انجام  هيچ مي   را  تو نمي   كس داد.  بگويد  او  به    ، هاتنش   تواني نمي   توانست 
اشتباه   ،هاعدالتي نا   ، هاحوصلگي بي  ،هاخستگي   ،هااحترامي بي  ،رفتارهاي 

ين رسول  هستم را درك كني! احقيري كه من با آن روبرو  و تها  اني قدردعدم
او اصول شهادت    .در آن بودند هم  ديگران  كرد كه  زندگي ميدر همان دنيايي  

ار  كقرار داد و اين    عاديهاي روزمره و  و تكثير روحاني را در قلمرو و فعاليت
  او بر جاي مانده است. كه از  انجام داد الگويي طريق  ازرا 

اولين سال  آن در  پولس  اجتماع شاگرداني كه  بنا  ها  هاي خدماتش  را 
هاي  به كمك  اشاحتياجات شخصي رفع  كه براي    وجود نداشتنهاد شباني  

افرادِ اين  ها  آنبگير نداشتند.  حقوق  خادمها  آن متكي باشد.  وفادار    مالي  با 
را    ش كردند كه هر شاگرد عيسي زندگي روحاني خود و ايمانمي   تعهد عمل 

اجتماع  كه  قتي  و  بعد   ها كرد. سالميبه ديگران منتقل    و   داد گسترش مي 
  ،تر شد و الگوي خدمات رسمي به عنوان هنجاري پذيرفته شدبزرگها  آن 

پس از آن است كه اين رسول  . دقيقاً  رهبران روحاني بسياري ظهور كردند 
نامهراهنمايي  در  را  خود  شبانيهاي  اين هاي  در  اداش  و  مي   امه باره  دهد 

تعليمدرباره را  كالم  كه  افرادي  مالي  حمايت  گويد.  مي   دهند سخنمي   ي 
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كه خودكفا   گشتاز شاگردان    نسليرويكردي كه پولس داشت باعث ايجاد  
انگيز  يشرفت شگفتو تكثيرشونده بودند. اين يكي از فاكتورهايي بود كه پ

خود    يق كار با دستان پولس رسول از طر  هاي اوليه رقم زد. انجيل را در سال 
اساس  بر كه را خود براي برطرف نمودن نيازهاي مالي خود الگوي خدماتي 

روحاني درباره  است،  تكثير  او  نهاد.  خود  بنا  همكار  به  موضوع  اين  ي 
و آنچه را كه در حضور گواهان بسيار از من  «نويسد:  مي   تيموتائوس چنين 

  .»آموزش ديگران نيز برآيند يه ر كه از عهدشنيدي، به مردمان اميني بسپا
    )٢:٢(دوم تيموتائوس 

شاگردان پولس با چشمان خود ديدند كه چگونه بايد آنچه از دهان او  
كه وي بنا نهاد  الگويي    و آن   بگيرند خارج شده است را در زندگي خود به كار  

آن   خالف  بودند.  الگوييبر  گرفته  كار  به  ديگر  بسياري  كه    كليسا  بود 
دريافت    وجه به دنبالهره ببرد. كسي كه به هيچ لگوي پولس بتوانست از امي

بكمك مالي  ديگر    رايهاي  معمولي  انسان  هر  مانند  بلكه  نبود  خودش 
را بر طرف    و اطرافيانش  نيازهاي مالي خود بتواند  هايي را پيدا كرده بود كه  راه

متمايز  بود كه پولس را از يك واعظ معمولي    آن نكاتيسازد. اين يكي از  
دائماً  مي دريافتساخت كه  انتظار  داشتند.    از شنوندگان خود  حمايت مالي 

. همچنين  گشتندمي از شهري به شهر ديگر سرگردان  چنين واعظيني مرتباً  
  ه عنوان دادند كه بمي   را تشكيل   ٢٥اي از مردم نيز بودند كه گروه بزرگي طبقه

  هاي يشاي نمابا اجررفتند و  مي   ديگرجايي    بهجايي    سرگردان ازواعظين  
خواست   نمي   كردند. پولس مي   مطالبه پول    كننده،شركت  مخصوصي از افراد 

. زماني كه وي براي تسالونيكيان  شود  محسوب ي چنين افرادي رهكه در زمُ
را به خودمي آورد  مي   مثالي انتظار  مي   گويد كه او نقش يك پرستار  گيرد. 
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اي  آن بود كه او روحيه  اين نوزادان مسيحي همانند دريافت كمك مالي از  
  داشت را انكار كند. ها پرورش و رشد آن كه براي 

  

كرد   انتخاب  پولس  كه  دليلي  كند    تاچهارمين  كار  خود  دستان    وبا 
  بود و بر هداياي ديگران تكيه نكند اين    سازدنيازهاي زندگي خود را مرتفع  

ود. در  مختار ش جوامع خودتوانست باعث رشد و گسترش  مي   او ن كار  كه اي
الگوي   از  پيروي  با  عيسي  براي  مي   پولس،شاگردسازي  كه    دانستندافراد 

كنند به ديگران  مي   چگونه در حالي كه براي رفع نيازهاي زندگي خود كار 
پولس الزم نبود    . هم كمك كنند تا در مسير زندگي از عيسي پيروي كنند

ماه ماندن    طوالني در يك مكان بماند. او اغلب پس از چند   يبراي مدت   كه
آن  شاگردانش  ترك ها  پيش  مالقاتمي   را  در  سپس  و  بعدي  كرد  هاي 

  را مطالعه كنيد.)  ٢٣-٢١: ١٤اعمال رسوالن . (ردكمي  گذاري دست  ي رهبران
كه    بود  سفسُ اَ  شهر  يك جا ماند دو سال دردر  ترين مدتي كه پولس  طوالني

رُمهم استان  در  در  ترين شهر  بسيار    بود  سياآم  محسوب    معروفيكه بندر 
در شهرهاي اطراف  را  ايمانان  نو  همراهانش . از آن مكان بود كه او و شدمي

جماعت محلي  ها  ي زماني چند دهه پولس دهكردند. در فاصلهمي   تقويت 
آن كمتش از  ما  كه  نهاد  بنا  را  شاگردان  از  هستيم.  ها  ل  خبر    تماعاتي جابا 

توسط شاگردان او يا  هيروپوليس كه    كولسيان و،ديگري از قبيل الئوديكيه
توسط اعضاي ديگر شروع شدند و خالصه آن كه پولس رسول انتظار داشت  

از ميان اعضاي اين بدن آماده    يرا ادامه دهند و رهبراناو  شاگردان خدمت  
 هدايت و تشويق كنند.   ،شوند تا آن بدن را تجهيز
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انتخاب  پولس  كه  پنجمي  هداياي    تا كند  مي   دليل  بر  تكيه  جاي  به 
به او    ي سياست  و خدمت خود را ادامه دهد اين بود كه چنين   كار كند ديگران،  

به سرعت بر شمار اعضاي تيم ميسيونري خود بيفزايد.    تااين توانايي را داد  
نفر را در    ٢٤توانست    ،كه او انجام داد  ايسفرهاي بشارتيا  هدر طول سال 

. (عالوه بر  استبراي ما مشخص شده  ها  تيم خود آماده كند كه هويت آن 
نوشته نشده است.)  عهدجديد    در متنها  آن   كه نام   افرادي وجود داشتند  آن 

  بين از    را  دو يا سه فرد جديد  آنچه مشخص است اين است كه او هر ساله
د. تنها سيالس است كه از اورشليم آمده بود  ركمي   فهبه تيم اضاش،  ردانگاش

ترك ولي   او  تيم  اعضاي  و    ،بقيه  چگونه  اسپانيايي قزاق  او  اما    بودند. 
توانست با چنين سرعتي به اعضاي تيم خود بيفزايد؟ زيرا اعضاي تيم او  مي

ي  زهاي فيزيك كرد تا نيا خود كار ميكردند و هر فرد  مي   از الگوي او پيروي 
  كرد. پولس مشاهدات مي خود را بر طرف كند در حالي كه خود را كامالً وقف  

ي  از واژهاو كند. وقتي كه مي  تأئيد  ١٥-٧:  ٣در دوم تسالونيكيان نيز  را  خود 
استفاده  حقيقت ميكند  مي   ما  كه  در  بگويد  او  خواهد  و  و  چگونه  سيالس 

به    ، باشند  نمونه  داران تسالونيكي مان تا براي اي اند  كار كردهبا هم  تيموتائوس  
ها  كرد. آن مي   عبارت ديگر پولس تيمي كامالً پويا و متكي به خود را هدايت

و سپس به    گذاشتند مي  تأثير شاگردان مسيح    اززندگي بسياري    بر به سرعت  
شاگرداني كه پرورش داده بودند    بين و از    كردندميسرعت آن مكان را ترك  

قاطعانه  ها ردند. آن بُمي با خود  براي دريافت تعاليم بيشتر دو يا سه شاگرد را 
داران  و بشارت ايمان   ت خدمكردند. (اين يعني  عمل ميبر اساس اين پارادايم  

  ي شان دروس الهيات منتظر بمانند تا اعضايها  احتياج نبود كه آن   )معمولي
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رد آورند كه  محلي به پايان برسانند يا حامياني را گِ   هاي خود را در دانشكده
  حمايت كنند. ها هاي ميسيونري و بشارتي آن تالش

كه   آنجا  مثال انساناز  طريق  از  را  الگو ها  ها  خود  عملكردي  هاي 
هاي خدماتي كارمندان (تمام وقت) خود  آن روشي كه سازمانآموزند، لذا  مي
  گردد ي مباعث محدود شدن نقش ايمانداران معمولي در كليسا  فرستند،  ميرا  

گذارد ولي  تأثيري منفي مي در رشد تعداد شاگردان عيساي مسيح    و عمدتاً 
عالوه بر آن اين پارادايم  شود.  بارز هم به كار گرفته مي  يمتأسفانه اين الگو

است كه در آن    گشته شناسي  اعث ايجاد نوعي از كليسافكري و خدمتي ب
روش  توجيهچنين  اشتباه  خدمتي  بنابرايمي   هاي  ديدگاه    ن شوند.  از 

وقت مسيح  وقت مسيحي به طور تمامكليساشناسي از آنجا كه كارمندان تمام 
خدمت آن  ،كنندمي   را  كه  است  معنا  اين  خاص"  هابه    . دارند  "يخواندگي 
داران معمولي  از ايمان تري  جايگاه مهمدر ملكوت خدا  ادي  چنين افربنابراين  

  كنندمشاهده نمي   خود در  را    يجماعت عادي خواندگي خاص   چونو    دارند
اين گونه باور  كنند و  مي   خدمت  "پاره وقت"به طور    فقطعيسي را  بنابراين  

در  انجام دهند.   پدر براي ملكوتكاري خاص و مهم    تواننداند كه نميكرده
محسوب  دو    ي گاهي جماعت عادي به عنوان شهروندان درجهاين ديدگاه  

  پندارند كه ازمي مردان عادي  و در چنين بستري است كه زنان و  گردند  مي
توانند  نمي   بنابراين  برخوردار نيستندظرفيت روحاني در حد شبانان و كشيشان  

  روح خداوند دسترسي داشته باشند.  قوتبه حيات و 

توسط  بيش از يك قرن  يي كه  الگو   دهدنشان مي   ات مامشاهد  وتأمالت  
  گرددميليد  تق   نيز جنوبي    يهكرو توسط نيماست  به كار گرفته شده  غرب  

. آن الگو بر اساس تأسيس كليساها و عملكرد  استنتيجه ثمر و بيكامالً بي 
شكل گرفته و جلساتي كه در آن  ها خدماتي يكشنبهآن كليساها در جلسات 
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شاگردان    تاشود  مي   به ندرت باعث  ،شودمي   بگير ديدهروحانيت حقوق  قشر
افزوده  ها  و بر شمار آن   يابندجماعت پرورش    بيني مسيح از  اواقعي عيس

- توانند فعاالنه آنچه خود در زندگي روحاني تجربه كردهمي   افرادي كه   گردد، 
  ديگران منتقل كنند.  به اند را 

شديم همچنين   ميس  متوجه  از  مالي  حمايت  چگونه  (تمام  ي كه  ونرهاي 
مقدسي كه از  تاريخي است. بنابر الگوي كتاب  انحرافوقت) در واقع يك  

شاگردان عيسي با دستان    ، است  گرفته شده كنون به كار يح تازمان خود مس
بر طرف  خود كار كرده را  نيازهاي فيزيكي خود  تا  در مورد  سازند اند  اين   .

موريت  أكند. تحقق ممي  پولس رسول و اعضاي تيم ميسيونري او نيز صدق
هاي  با روش  اي ناگسستنيرابطه "...را شاگرد سازيدها همه امت...  "بزرگ  

  از هدفي كه  ترعميقكنم كه ما بايد به دركي  مي   فكر. من  دارد ت مالي  حماي
شاگردان  كار    با ارزش شمردن دست يابيم. (از طريق    ،در خدمات ما وجود دارد

كنند با زندگي روحاني خود  مي   سعي  اعضاي معمولي هستند ومسيح كه از  
از    يدرك صحيحبايد  .) و همچنين  تأثير بگذارند ديگر نيز    افرادزندگي    بر

براي   مالي  باشيم. خدمات   چنين حمايت  داشته  تجديد  ي  اساس  در  (بر  نظر 
با  در حالي كه    كنندرشد مي  جماعت  بيناز    وقتي كهتمام   نيخادمانتخاب  

  .) سازندكنند تا نيازهاي فيزيكي خود را مرتفع مي  كار نيز  دستان خود

داران پيرامون  اجتماع ايمانولي در  دار معم تعريف شما از يك ايمان )١
او  شما چيست را در مسيح و تعهدي كه  او  زندگي  اينكه  براي  ؟ 

چه   تشريح كنيد از قوم خدا دارد را  نسبت به  براي خدمات خود و  
 كنيد؟ شروع مي واژگاني

محورانه شغلنگاهي  كند كه  مي   چنين بحث  در اين فصل نويسنده )٢
خدمات  ميسيونر  بشارت   ي، شبان  به  مشاركت   ي و  عدم  باعث 
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ي ايماني را محدود  جماعت عادي در خدمات شده و حيات جامعه
فعاليت و  جلسات  صبح به  يكشنبه هاي  شما  مي   هاي  نظر  كند. 

 چيست؟ديدگاه  اين ي درباره
و حمايت كند كه مسئلهمي   تأكيد  فصلاين  در  نويسنده   )٣ پول  ي 

هاي  قشهاي مسيحي نيز تأثير بسياري در تعريف نمالي سازمان 
يا رد  مي   هاييچه مثال  . مختلف در كليسا دارند توانيد براي تأئيد 

  اين استدالل ارائه دهيد؟ 
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  دوم فصل 
                                                      را تبديل به   خواهد ما مي  يا عيسي واقعاًآ

  ؟ شاگردان خود بگرداند

  

ند.  دشمي   سه نوع زمان قائل   ني بهايي در  تفاوتگويي    يونانيان باستان
ساعت و    ، دقيقه  ، ثانيه  واحدهاي   با كه    ٢٧زمان فيزيكي و    ٢٦خاص   دو زمان 

د.  نكنمي   آينده تقسيمحال و    هاي گذشتهشود و آن را به زمانمي   غيره تعريف 
مهم كه    ياي از تعادل نقطه  .غيرمعمول است  ييك لحظهكايروس؛  زمان  
اي است كه  اين لحظه  ده را تعريف كرد. توان گذشته و آينمي   ي آن بوسيله

ي  معين كنندهيون؛  اِدهد. زمان  مي   ي خاص و حياتي رخ در آن يك واقعه
بر    ي محدوديتهيچ  بدون  تواند  مي  نامحدود است كهو  يك زمان طوالني  

به كار  عهدجديد    در متن زمان    ه. هر سكنداشاره  يك عصر يا ابديت    پايان 
كتاب  است  رفته متفكرين  و  بحث  دس مق و  ماهيت  مورد  در  بسياري  هاي 

زمان  تفاوت  اين سه  اتفاقها  آن   اند. نمودهمطرح  هاي  هم  كه  با  دارند  نظر 
كند كه در آن  مي   خاص   لحظاتي مقدس اشاره به  متن كتابهايي از  قسمت

مداخله مكان  و  زمان  در  آگاهانه  طور  به  مثال نمايدمي   خداوند  براي   .  
ابتدا مي در  عيسي  كه  اعالمخوانيم  خود  خدمات    زمان «:  كهكند  مي   ي 

به كمال رسيده و پادشاهي خدا نزديك شده است. توبه كنيد و به   (كايروس)
آوريد. ايمان  خوش  خبر  زمان    )١٥:١(مرقس    »اين  به  رسول  پولس  و 

 
26 - Aion time and Kairos time 
27 - Chronos time 
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كننده و مهم  اي تعيين ، يعني لحظهكندميعيسي اشاره  در زندگي  كايروس  
  ) ١٠:١يت است. (افسسيان ي نجات بشري الهي برا در تحقق يافتن پروژه

م كه  ميزماني  زمين  بر  طور   ا هتوجه   ،زيستسيح  به   به  زمان    خاص 
و    ١٨:٢٨شود. (مطالعه كنيد متي مي   مرگ و قيام او معطوفيعني   كايروس

هاي  انجيل يك سوم از نوشته  يچهار نويسنده  به همين خاطر و    )٦:٧يوحنا  
. آن لحظه  دهندمي عيسي اختصاص    خود را به تشريح اين ساعت از زندگي 

عادل بسيار  براي  انسان  بود.شمردگي  آ٢٥:٤(روميان    حياتي  از  )  ما  زادي 
- ١٠:  ٨(روميان    .و آزادي ما از قدرت مرگ  )١٠-٤:  ٦قدرت گناه (روميان  

را    يبارفاجعهي  پولس شش نتيجه  ١٥عالوه بر آن در اول قرنتيان باب  )  ١١
شود. اگر  مي  حاصل  مسيح از قيام  وسكاير زمان  حذف  با كند كه مي  تشريح 

معنا است.  ي مسيح بي) موعظه١  ه است: ي ناصري از مردگان برنخواستاعيس
ي شاهدين  ) همه ٣)  ١٤ي  (آيه  .معنا است) ايمان به مسيح بي٢) ١٤ي  (آيه

) آناني كه اعتماد خود  ٤)  ١٥ي  (آيهگو بودند.  دروغ  ، يامقي  واقعهو واعظين  
ي  ) همه٥) ١٧ي  . (آيه اندمانده اند در گناهان خود باقي رار دادهرا بر مسيح ق

  بالتكليف   طريق اسرائيل) عهد عتيق از  در عهد اوليه (  و خفتگان  دارانايمان 
(آيه كرده١٨  ي هستند.  پيروي  را  او  مسيح  حيات  زمان  در  كه  آناني  اند  ) 

ي  بسوزد. (آيه   ها هستند و بايد دل ما به حال آن   ي از هر كس ديگرتر  بدبخت
قاطعانه١٩ به طور  كليسايي  مي   )  قيام هيچ  بدون  كه  بگوئيم  متولد  توانيم 

ي آقاي خود بسيار گيج شده بودند و  . شاگردان با مرگ رسوا كنندهشد نمي
  بتوانند ها  ترسيدند. هيچ امكاني وجود نداشت كه آن مي   هاي خودبراي زندگي 

بخواهند  اينكه ديگران  د و احتمال  معلم ناصري خود را ادامه دهن  هايآموزه
    .گشتضعيف مي بسيار  ، پيروي كنندشرايط   چنين در مسيح را  

عيد پنطيكاست رخ داد. وقتي خداي  در زمان ي كايروس؛  ظهدومين لح
هاي  عيسي پيش از رنج  .بخشيد   مسيح  القدس را به شاگرداني روحپدر هديه

تر است كه او آنان را ترك  هبها  خود به پيروان خود تضمين داد كه براي آن 
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گويم كه رفتنم به سود شماست. زيرا  با اين حال، من به شما راست مي«كند.  
شما   نزد  را  او  بروم  اگر  امّا  آمد؛  نخواهد  شما  نزد  مدافع  آن  نروم،  اگر 

ي  القدس نشان دهندهروح  نزولعيسي و    صعود   )٧:١٦(يوحنا    ».فرستم مي 
اتفاق افتاد. پيش  ها  شاگردان و خداوند آن   نبي تبديل بزرگي بود كه در روابط  

شاگردان  و  طور فيزيكي حضور داشت    به  عيسي خود   ؛ ي كايروساز آن لحظه
. (مرقس  بگيرنداز او كمك    شدند، با مشكلي روبرو ميزماني كه  توانستند  مي

آموختند كه  مي   اكنون در غياب او شاگردان بايد   ) ٤٥- ٣٧:  ٩  لوقا   ؛ ٤١-٣٥:  ٤
ا بر حضور روحاني او حساب  ه ند و تنر ارتباط با او زندگي كنچگونه بايد د

پس از  )  ١٨:١٤(  ».آيمگذارم؛ نزد شما مي كس نمي شما را بي «:  گفت  كنند كه 
  ،كه عيسي را در جليل همراهي كرده بودند   يي پنطيكاست شاگردان واقعه

سي  ي شاگردان عيهمه.  آموختند مي بايد راهي تازه براي ارتباط با آقاي خود  
بايد عيسي را بشناسند  كه  القدس آموختند  روح  دريافتي صعود او و  از لحظه

به شباهت   از طريق حضور مشاور روحاني خود    او درآيند و  را  و اين تغيير 
القدس شناساندن عيسي است.  دهند. اولين نقش روح  دس انجامالق يعني روح

توانيم تأئيد  مي   ما) به همين دليل  ١٤  –  ١٣: ١٦؛  ٢٦:   ١٥؛  ٢٦:   ١٤(يوحنا 
روح است   نازلالقدس  كنيم  به سوي    شد چون عيسي خداوند  را  ما  اين  و 

  در اي ديگر كه از سوي خداوند  كند واقعهمي  هدايت  كايروس؛   سومين لحظه 
اي  اي برخوردار است. اين واقعهانتخاب شده بود و از اهميت ويژهعهدجديد  

رستادن شدن آن وكيل  و ف  مسيح   يا قيام عيس  زماني ما بين  است كه در  
مقدس در مورد اين واقعه  مدافع در روز پنطيكاست اتفاق افتاد. متن كتاب

كه عيسي   آنگاه آن يازده شاگرد به جليل، بر كوهي«  گويد: مي   چنين سخن 
ون در آنجا عيسي را ديدند، او را پرستش  . چ به ايشان فرموده بود، رفتند
عيسي نزديك آمد و به ايشان فرمود:    گاه. آنكردند. امّا بعضي شك كردند

است به من سپرده شده  زمين  بر  و  آسمان  و  .  تمامي قدرت در  برويد  پس 
القدس تعميد  ها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر و پسر و روح قوم   يه هم

ام، به جا آورند.  دهيد و به آنان تعليم دهيد كه هرآنچه به شما فرمان داده 
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در اينجا    )٢٠-١٦:  ٢٨.» (متي  تا پايان اين عصر با شما هستماينك من هر روزه  
داريم كه   اين فصل    ي مركزيهستهمتني  در  ما  .  شود وب ميمحس تأمل 

  تأملي كه بر اساس آن من به اين سئوال پاسخ خواهم داد كه آيا عيسي واقعاً
  او بگرديم؟  خواهد كه شاگرد مي  از ما

هاي جديدي كه  گونه روش در فصل پيش سعي كردم نشان دهم كه چ 
كنيم  ا ميايفداران  اجتماع ايمانمان به عنوان شبان در  ما براي درك نقش

طور گسترده    سازي بشارت مسيحي و استخدام خادمان) بهاي(يعني حرفه
  بايد   مسيح  شاگردان عيسايمقدسي شده است كه  ي كتابجايگزين اين ايده

انتخاب    بين از   عادي  ج .  شوندجماعت  تا باعث شد   ي ن ايگزياين  خدمات    ه 
  ما   كليسايي   كانون اهداف هاي مالي در  حمايتبراي جلب    يكشنبه هاي  روز

رغم  . علي رانده شود  مفهوم شاگردي جماعت عادي به حاشيه  د ونقرار بگير
ما  ي  يكشنبههاي  روزهاي  برنامه   كندتحقيقات صورت گرفته كه اثبات مي

موفق و  براي مسيح بسيار ناعي  اقو  پرورش شاگردان   و دهي  شكل   در جهت 
براي  كنيم كه اعتبار و اهميتي كه ما  نمي   تأ باز جر  بوده است، وليمؤثر  غير

الگويي    كنيمي ميع به همين خاطر سرا زير سئوال ببريم.    اين نگرش قائليم
تولد  باعث    ي بشارتچنين  كه    خود را توجيه كنيمكنيم كه بر اساس آن    ايجاد 

ميكه    دگرد مي   اجتماعاتي نيز  تا  مانند پابرجا  جوامع    خود  و  دهند  بشارت 
خود و ديگران را چنين مجاب    موضوع   ند. در مورد اين ديگري را ايجاد كن

ي آناني كه او را  مأموريتي است كه عيسي به همه فعاليت  اين  ايم كه  كرده
ياري  پروژه   تحقق اين   در نيز ما را    القدساست و روح  سپردهكنند  مي   دنبال

  د. نكمي

كنم كه بر    متمركزرا حول چهار عنصر ضروري  م  افكاركنم  سعي مي
- كسب كردهي اين بخش از انجيل متي  از مطالعه  ي است كههاي اساس يافته

  حكميترين  دهد مهممي   طور كه عيسي آن را توضيح) مأموريت ما آن ١  :  ام
دهيم.   انجام  را  آن  بايد  به ط ٢است كه  مأموريت  اين  ماهيت رسالتي  ور  ) 
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آن اهميت  به  عيسي  ٣افزايد.  مي   خاص  كه  مأموريتي  بسيار    ،كرد  بيان ) 
 . يو هم استراتژيك  بود ) اين مأموريت هم مبتكرانه٤مشخص بود.  

 

يازده شاگرد  با  ي قيام كرده براي مالقات  ابنابر روايت متي وقتي كه عيس
به جل آورد اين بودجملهاولين    ،يل آمد خود  زبان  آنگاه عيسي  «:  اي كه بر 

نزديك آمد و به ايشان فرمود: «تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من  
گويند كه اين واژگان  مي   مقدس برخي از متفكران كتاب  ».سپرده شده است
حقيقت قيام او  به  بود كه    ي خطاب به آن دسته از شاگردانبه طور مستقيم  

  !خيريا بايد نزد پاهاي او بيافتند يا  آانديشيدند كه  مي   با خود   ك داشتند وش
) با اين وجود اكثر آن متفكراني كه اين متن را مورد مطالعه قرار  ٧ي  (آيه

  عث اهميت كه با   كنندميرا مشاهده    ايدادند در اين كلمات عيسي تأئيد ويژه
ي قيام كرده بر اقتدار  اد. وقتي كه عيسگردمي   به سخنان بعدي او  بخشي

اين اقتدار پيش    ،كندمي   را به آن جلبها  و توجهكند  ميمطلق خود اشاره  
يعني اينكه آن فرمان    كند به آن اشاره ميكه او    گرددمي   فرماني شرط آن  

. بيائيد به ترتيب  چيست   ش زار محقق شدنبچگونه بايد به كار برده شود و ا
 ي بياندازيم: به اين عناصر نگاه

بايد    ،عيسي را درك كنيم  واژگان اينكه بتوانيم به درستي اهميت    ايبر
به خاطر داشته باشيم كه اقتدار يعني قدرت فرمان دادن به اشخاص و وقايع.  

  خواهد مي   ي درك و انجام كاري است كه فرديكنندهي قدرت مشخص واژه
  اقتدار و قدرت   بر زمين  خدمت خود   زماني ناصري در  اعيس  انجامش دهد. 

را   نمودخود  را زماني نشان داد كه ثابت كرد  آشكار  اين اقتدار  از    برتر. او 
قابل  ) قدرت غير٤١ –  ٣٥:   ٤شرير است. (مرقس    ارواحنيروهاي طبيعي و  

مردگان مشهود    عالم   جوان از  يدختر حيات به  ي او با باز گرداندن  مقايسه
  ١١:    ٧(لوقا  ئيني  پسر بيوه زن نازنده كردن  با  )  ٤٣  –   ٢١:    ٥بود. (مرقس  

) عيسي همچنين اقتدار  ٤٤  –  ٣٨:    ١١) و دوست خود ايلعازر (يوحنا  ١٧  –
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از كاتبان   رفرات تا در جايگاهي باعث شد نمود و خود را در تعاليم خود آشكار 
ي خاص او اعالم كرد كه  واقعهدر يك  )  ٢٢:١  (مرقس  .بايستد و فريسيان  

  اي بود كهونه اقتدار او به گ   ) ٣١:١٣شوند. (مرقس  نمي   سخنان او هرگز زائل
)   ٢٨  –   ٢١:    ١توانست با يك كالم ارواح شرير را به بيرون براند. (مرقس  مي

او اين    حتي   ) و ٣٢  –   ٢٧:    ٥يافتند. (مرقس  مي با يك لمس ساده مردم شفا  
با اين وجود تنها پس از    )١٠:٢گناهان را ببخشد. (مرقس  تااقتدار را داشت  
را به غايت سرافقيام او بود كه   ي  و نامي برتر از همه  نمود   زارخدا نيز او 

و پس از قيامش بود كه عيسي اين تعليم   )٩:٢شيد. (فيليپيان  خبه او بها نام
ب خود    راي را  نموددوستان  ادعا  . بازگو  عيسي  كه  كنيد  دقت  نهايت  در    و 
ر  كه عيسي ددانيم  ما مي است.    و بخشيده شدهبه ا  "ي اقتدار همه"كند  مي

اقتدار خود    انگيزي شكل اعجابمردم به    بينات خود بر زمين در  طول خدم
از قدرت بي نمايش گذاشت و  به  نمود. مانند خود  را  همانند ديگر    استفاده 

اناجيل يعني همان مسيحاي موعود    ر ب  نيزمتي    ،نويسندگان  اقتدار عيسي 
- هم ) اما  ٣٥:٢٤؛  ٤٤-٤٣:  ٢٢؛    ٢٧:١١؛  ١:١٠؛  ١٩:٧كند. (بخوانيد  مي   تأكيد

چه چيزي تغيير كرده است؟    ه است،كنون كه عيسي از مردگان قيام كردا
ي  ترگستردهي او در حيطهاكنون اقتدار  باعث شده چه تغييراتي رخ داده كه

به عبارت  است، ها و زمين سمانآاقتدار او شامل  ي حيطهاكنون  عمل كند؟ 
قيام مسيح،  و  قايع مرگ  . پيش از وگيرددر بر مي ديگر كل هستي و كيهان را  

  هاي چيز بود. اما اكنون خداي پدر همه  نمودهدريافت  او اقتدار خاصي از پدر  
  ت ساكنون او آن كسي ا  ) ٢٨-٢٥:  ١٥هاي او نهاد. (اول قرنتيان  ي را زير پا

  شود. مي  ي اقتدار خداوند قادر مطلق متجلي كه از طريقش همه

گفت مرتبط  ردش سخن مي اقتدار و قوت خود را با آنچه در موعيسي  
بدين مي و  مي سازد  نشان  ديگري دهد  گونه  اقتدار  هيچ  اين  نمي   كه  تواند 

كس اين قوت    فرمان را لغو و باطل نمايد. چه در آسمان و چه بر زمين هيچ 
دليل    نشايد به همي  .ارد كه اين فرمان را تغيير داده و يا اصالح نمايد ند  را
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عنوان كرده    كالمش كلماتي كه او در    زهنودو هزار سال  از    پس است كه  
براي او  ترين توضيح از مأموريتي است كه  ترين و قطعياست به عنوان كامل

ترين مسئوليتي  پيروان خود بر جاي گذاشته است. به عبارت ديگر اين مهم
د. اين اولين الويت  ن د انجام دهنتوانمي   ،عيسي  كدام از پيرواناست كه هر  

است خدا  قوم  است  خدماتي  فرماني  واالترين  اين  در  .  عيسي  پيروان  كه 
  ي كساني به همه  خطاب  موريتي است كهأاز آن پيروي كنند. اين متالشند تا  

  است. دانند، صادر شده مي  متعلق به مسيح خود را  كه

كند مي   تأئيد   وقتي عيسي قدرت و اقتدار مطلق خود را اعالم و   ؛اًدوم
براساز مي  مشخص در  زانوئي  هر  كه  خواهد شدد  او خم  نام  در    بر  هم  و 

هم  ،  سمانآ و  زمين  بر  زيرِ دهم  فيليپيان    ر  (بخوانيد    عيسي   ) ١٠:٢زمين. 
دنيا فرستاده شوند داند كه  مي به  او  است شاگردان  در    قرار  ي  همه  بينتا 

يا تمايزي    ء بدون هيچ استثنا  .سازي كنند بر زمين شاگرد  هاي مردمي گروه
تأئيد  او  آنان كه خدايان خوانده  «  كنند كهمي   كلمات  زيرا هرچند هستند 

آسمانمي  در  چه  و  زمين  در  چه  به  - شوند،  را  چنانكه  مردمان  نيز  واقع 
امّا ما را تنها يك خداست، يعني    . ’خدايانِ‘ بسيار و ’خداوندانِ‘ بسيار است

پدر، كه همه چيز از اوست و ما براي او هستيم؛ و تنها يك خداوند است،  
  ي ه او پديد آمده و ما به واسط  يه سيح، كه همه چيز به واسطيعني عيسي م

ي اين  ي اقتدار بر همهاكنون همهو او هم   )٦-٥:  ٨(اول قرنتيان    .»او هستيم
را كسب كرده است و بر هر قدرت و اقتداري قوت  ها  و خدايان آن   هاقوم

ها  ن د آ گردن مي   شاگردان عيسي   ي پيدا كرده است. وقتي زنان و مردان مختلف 
. براي  نمايند آموزند كه زندگي خود را تسليم خداوندي عيسي  مي   هر روزه

-مي   ها آن  دائمي   شدن   باعث تبديل   ي تسليم  چنين ي  شاگردان مسيح نتيجه
همواره در حال كشف  ،  شاگرديك  .  دار استمستمر و ادامه. تبديلي كه  گردد

گفتار    ، فكاردر ابايد كمك كند تا  . عناصري كه  استعناصري در زندگي خود  
ي افراد از هر قوم و  خود درآيد. اين در مورد همه  استادو عملكرد به شباهت  

مسيح خداوند است و مقياسي است    ي اجا كه عيس. از آن صادق است  ينژاد
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انساني هر  سنجش  او   ، براي  با  مي نيز    شاگردان  كامل  اطمينان  با  توانند 
  هاي ديگر روبرو شوند. انسان

  او  مأموريت با قدرت و اقتدار كامل عيسيساختن اين  با مرتبط    نهايتاً
را انجام دهند. او    كم نمودهحكند كه پيروان او بايد آنچه كه او  مي   تأكيد

دهد كه چرا  مي   نشان   بينش اين    .دارد آنان    بر زندگي  ياقتدار و قوت كامل 
  (خداوند) تبديل به اعتراف اصلي شاگردان در مورد عيسي   كايروس؛   يواژه
  ه ) اين واژ١١:٢؛ فيليپيان  ٣:١٢؛ اول قرنتيان  ٩:١٠د. (بخوانيد روميان  در گمي

  كه شخص يا چيز ديگري به او تعلق دارد. كسي كه   كنداشاره ميبه كسي  
تواند تصميم بگيرد كه هدف و سرنوشت آن شخص يا آن چيز چه باشد.  مي

د است. اين  بنابراين او ارباب است. او خداون  ي اقتدار از آن عيسي است،همه
شود. در آن انجيل اين عنوان به  مي   يل متي ديدهحقيقت به روشني در انج

  نج بودند و از عيسي ري افرادي كه در  طور خاص توسط شاگردان و همه
در  مي كه  گرفته  مداخله كندها  آن   زندگي خواستند    جالبشود.  مي   به كار 

  آقا يا رابي خطاب   راكردند نيز او  مي   آناني كه با عيسي مخالفت حتي  است  
  را مشخص   ها طور سيستماتيك تمايز بين اين گروهكردند. متي نيز به  مي
كنند كه شاگردان عيسي او را  مي   در حالي كه مرقس و لوقا اشاره   . كندمي

رابي  يا  به    "خداوند "  ي واژهاز  متي    ، نددخوانمي   ارباب  اشاره    عيسي براي 
  را در انجيل متي خداوند رگز او  عيسي ه   ينكند. در نتيجه مخالفمي   استفاده 

. به عبارت ديگر  دندخواننهرگز او را با نام ديگري    نيزو شاگردان    نخواندند
خداوند    حقيقتاًبلكه وي    ،عيسي براي متي نه تنها رهبري بود مانند موسي

  به او سپرده شده بود.ي اقتدار بر آسمان و زمين  شاگردان بود. كسي كه همه 

است   معنا  بدان  عيسياين  كه  يك  مي   فرماني  تنها  بدهد  خواست 
هاي  و برنامهها  د يا استراتژي يا فرمول در ميان فرمول تُ ي ساده يك مِبرنامه

خود آن را به خدمات خود اضافه    خواستديگر نبود كه من يا شما بتوانيم به  
    نمائيم.  حذف يا 
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و   رفتيمآنجا پيش    ي اين موضوع تادربارهدر اين نقطه از تأمل خود  
داده    يافتيمدر فرمان  او  كه  آنجا  از  و  است  خدايان  خداي  عيسي    تاكه 

اگر    بنابراين   ، نمايندشاگردسازي  باشند    شاگرداني را آماده كنيم كه خود قادر 
ها نيز  آن  تاشاگرداني براي عيسي آماده كنيد    تاشما آگاهانه در تالش باشيد  

او اطاعت  از حكم  شما  گاه  آن  ،رش دهندوشاگرداني براي عيسي پر بتوانند  
  كند كه اگر شما آگاهانه تالشمي   مشخصاين حكم  همچنين  د. و  اي نموده
  شاگرداني   بتوانند   شاگردان عيسي بيافزائيد شاگرداني كه خود تا به  كنيد  نمي 

  ديگري هستيد و اين آن چيزي نيست   سازند در واقع شما در حال انجام كار ب
  بياندازيم مقدس نگاه  متن كتاب  ديگر به  ياربيائيد ب  كه او از شما انتظار دارد.

  ! خيرچنين ادعايي صحيح است يا  آيا كه  كنيمو مشخص 

 

                
  : نويسد مي  وفيلس چنين ئت  هي خود بي نامهمهمقددر لوقا  

اموري تأليف كردم    يهمن كتاب نخست خود را، اي تِئوفيلوس، در باب هم «
  ي هكه عيسي به عمل نمودن و تعليم دادنشان آغاز كرد تا روزي كه به واسط 

خود داد و سپس به باال برده    يه القدس دستورهايي به رسوالن برگزيدروح 
  )٢-١: ١رسوالن ال(اعم» .شد

دقت كنيد كه لوقا در مورد اموري كه عيسي به عمل نمودن و تعليم  
ي  اموري كه عيسي به واسطهاين يعني  گويد.  مي   سخن   ود، آن مشغول ب  دادن
آنكه به آسمان صعود كند  يالقدس به رسوالن برگزيدهروح از  ،  خود قبل 

به همراهان بسياري  كه  كند  مي   اشاره  و موضوعاتي  به زمان  او قطعاً  سپرد. 
در زمان حيات زميني عيسي با وي بودند، سپرد را    كه  آنان اين فرمان  و 

كه    هايي واژهدريافت نمودند تا كار او را بر زمين ادامه دهند. براي همين  
اند و  ثبت شده ٢٨در متن انجيل متي باب  گويد مي  عيسي به شاگردان خود

  خوانده موريت بزرگ  . آنچه مأهستيما  هي آن ما در حال تفكر و تفحص درباره 
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  اي كار يا وظيفه  نكسي براي انجام داد   راقتدار ب  طور خاص بهبه    ،شود مي
كند. آن كسي  مي   شود. اين واژه همچنين به خود كار هم اشارهمي   اطالق

موريت را  أكند آن كسي نيست كه ماهيت آن م مي   كه مأموريت را دريافت
ي مأموريت آن كسي است كه بايد  فت كنندهكند. در واقع دريامي   مشخص

انجام دهد و اگر مايل به دانستن و آشنائي بيشتر با اين مأموريت باشيم    راآن  
نه يك گزينه خدماتي و ميسيونري    سپردمأموريتي كه عيسي به پيروان خود  

ي  «رفته و همه "  ! بودبلكه يك فرمان مطلق    ! بود و نه يك پيشنهاد خدمتي
بسارا شاگها  امت م  )١٩:٢٨(متي    ".زيدرد  مأموريت  ؤدو  اين  در  وجود  لفه 
  يك ايده و يا يك پروژه قرار   ، كه آن را فراتر از يك برنامه معمولي  دارند 
اقتدار آن و    : عبارتند از  اين مأموريت وجود دارند اي كه در  لفهؤدهند. دو م مي

ي از  در بسيار  ١٩ي  در آيه  " پس " ي  دقت كنيد كه واژه.  دقت و صراحت آن
- دست  از  در برخي   د. اين واژهنشومي   هاي فارسي و انگليسي ديدهترجمه
اين حال  نوشته با  ندارد  باستان وجود  متن منطقي    آوردن هاي  اين  در  آن 

همان  زيرا  بود.  كهخواهد  كرديم  قبالً  طور  اشاره  نكته  اين  ي  لحظه  ،به 
زمين    ن و بر ر آسما دي اقتدار  در آن لحظه همه  و فرا رسيده بود    كايروس؛ 

توانست به پيروان خود فرمان دهد كه رفته و  مي   . او اكنون به او سپرده شد
اين  برا شاگرد  ها  ي امت همه وقتي عيسي  ب  حكمسازند.  پيروان خود    هرا 

را انجام دهند. اين    يرا فرستاد تا كار خاص و مشخص ها  او آن   اعالم كرد، 
اگر همه  ؛كار و حتي  بود  فيزيكي  عيسي    پيروان ي  كار رسالتي  به صورت 

خدمت    كنند و  زندگي   ي هاي مختلفو زبان  هاشوند تا در فرهنگ نمي   فرستاده
در كار رسالتي شاگردسازي    تا اند  خوانده شدهها  كدام از آن   هراما    نمايند،

. كمي جلوتر در اين فصل دقت  مشاركت داشته باشندمسيح    ي ابراي عيس
  . دادخواهيم قرار بررسي د مور تر مأموريت را به صورت دقيق ناي

توسط اين  سپرد  شاگردان خود    هماهيت رسالتي مأموريتي كه عيسي ب
القدس دارد  كرد و قوت روحبا عمل  يحقيقت كه اين مأموريت ارتباط مستقيم 
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در واقع همان چيزي است كه  اين حقيقت    ) ٣- ١:  ١(اعمال    .گردد مي   تقويت 
فرستاده شدن پيروان    كه  كند و تصديق مي  دهد مي  يوحناي رسول شهادت

فرستاده شدن خود عيسي  عيسي به صورت  مستقيم و قوي ارتباط دارد به  
گويند  مي   اناجيل به ما   ) ٢٣- ٢١:  ٢٠(يوحنا   .القدسروحي  به واسطهتوسط پدر  

مانند يك كبوتر بر عيسي  ه القدس  روح  ، كه در ابتداي خدمات عمومي عيسي
  ٣٢:  ١؛ يوحنا  ٢٣- ٢١:  ٣؛ لوقا  ١٠-٩:  ١مرقس    ؛ ١٧-١٣:  ٣. (متي  نازل شد

ي پدر را انجام دهد.  القدس اراده) عيسي بر زمين آمد تا با قوت روح٣٤  –
  شاگردانش را   ،كه به او سپرده شده بود   مأموريتي  به اتمام رساندن عيسي با  

  است كهزيكي او ادامه دهند. به همين دليل تا آن كار را در غياب في فرستاد 
درست همانند زماني كه خالق    "دميد.ها  آن   بر"يسي  د عگوي مي   انجيل يوحنا 

  نه وگهمان و گفت:  )  ٧:٢دميد. (پيدايش    ، در بيني آدمي كه از خاك سرشته بود
(يوحنا    القدس را بيابيد.روح   ...فرستممي   رامن نيز شما    ،كه پدر مرا فرستاد

٢٢- ٢١ : ٢٠(   

عطا شد  اِبه رسوالني  نويسدكه مأموريت بزرگ  مي   لوقا به زيبائي  و نهايتاً
  طور كه توسط لوقا استفاده برگزيد. عنوان رسول همان   ها راآن  كه عيسي 

شدند    انتخابشود كه توسط عيسي  مي   اطالق  نيز   شود به دوازده شاگردمي
اما حتي    )١٩- ١٣:    ٣با او همكاري كنند. (مرقس    خدمتشبا او بمانند و در    تا

كاربرد   نيزخااشبه    هواژاين  تر  گستردهدر  فرستاده  دارد   اشاره  صي    كه 
ما ديديم كه عيسي خود را به عنوان    .آور منتخب شدهپيغام  ، يعني شوندمي

ديد كه توسط پدر فرستاده شده است. و از طريق اين مأموريت او  مي   كسي
را خود  وظيفه مي   گونه همين   پيروان  تا  به  فرستد  را  شاگردسازي  ي خاص 
  انجام برسانند. 

  

در واقع  شاگرد بسازيد! بله!    ؟چيستمأموريت بزرگ  ولي واقعاً محتواي  
  گرفته شدهيوناني به كار   زبان كه در   اين حكم شامل همين يك واژه است



 ٧٤/يك شاگرد دار،هر ايمان

فعل   به صورتراآ  زباندر    matheteueinاست.   matheteusate   مي 

فعل در    ياوليه ن اين حالت  عالوه بر آ  .رودمي   به كار  "مهيا كننده"يعني  
تعميد  "دو بخش ديگر يعني  كه در  اين متن است يعني قلب اين مأموريت  

دادن"و    "دادن مي  "تعليم  كهخالصه  فعل    شود  در  آشكار  طور  به 
ما  گويد كه  مي   شاگردسازي حالتي ثانويه دارند. فعل اوليه در اين جمله به ما

كه ما چگونه  كند  ميتشريح    ش و وجه ديگرانجام دهيم    قرار است چه كاري
خالصه هدف اصلي اين مأموريت اين  به طور    . انجام دهيم  رابايد اين كار  

  تا بشريت اين فرصت را داشته باشند    يهمهتا    شرايطي مهيا كند است كه  
كه براي    خاطر نشان كنمشوند. بايد  تبديل  مسيح    به شاگردان واقعي عيساي

براي او اين واژه به   شد. را شامل نميرد  شاگ  ١٢آن   فقط شاگرد  يمتي واژه
ند و خود متي كسي است  ردكمي   پيروي   راعيسي  د كه  ركمي   اشاره   اشخاصي 

  استفاده   در متن انجيلش  شاگرد   يي ديگر از واژهكه بيش از هر نويسنده
حتي    كند مي اينكه و  انجيل خود  متي    با  واژهدر  فرستادن از  ماننند    ، هايي 

  استفاده   دادن   و تعليم   بودن   شاهد   ،مصالحه   ، اخراج  ، فاش   ، اعالم كردن  ، رفتن
-ص كننده خ است كه مش  " شاگردسازي"  يواژه اين خودِ  باز هم    ولي   كند مي

  . گرددمحسوب مين مأموريت  يي هدف و مفعول ا

متبدل  يك شاگرد كسي است كه توسط عيسي    ١٩:٤متي  متن  بنابر  
با    معموالًاي كه  واژه  او را پيروي كند.  تا  ستا  زيرا او خوانده شده  گرددمي
به راه رفتن    واژه   است. اين  akoluthein  يواژه  ،شاگرد مرتبط است  يواژه

پسِ ميهاي  قدم  در  اشاره  ديگر  ساده  كندشخصي  زبان  به  شاگردسازي   .
در مسير شاگردي    ي را شخصي و خصوصي اشخاص به طور  اين كه  يعني  
  اعتراف نها به معناي هدايت مردم براي  ار نه ت. اين ككنيم همراهي   ،عيسي
دريافت  عيسي براي توكل كامل نمودن بر  بلكه   ، است  شان كار بودنبه گناه

دسازي به معناي تعليم آنچه عيسي به ديگران تعليم  شاگر باشد.  نجات مي 
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پيغام  و  ه بتوانند شهادت دهند  ها در شرايطي نيست كيا قرار دادن آن   داد 
  ي مطالعهسوي    و به   پيغام انجيل را توضيح دهند   و   م نمايند العاانجيل را  

ارواح  م  ، مقدس هدايت كنندكتاب و  كنند  دعا  بيماران  براي  و  كنند  وعظه 
اخراج كنند را  از همهعميق  عملي سازي  كار شاگرد   .شرير    موارد   ايني  تر 
شاگرد از استاد خود برتر نيست و نه غالم  «، است واضح است. كلمات عيسي 

شاگرد را كافي است مانند استاد خود شود و غالم را    .ز ارباب خود واالترا
اساسي دارد و  متن نقشي  اين  )  ٢٤:١٠(متي    »خود گردد.  ارباب كه همچون  

  .  توان يافتميمقدس كه از يك شاگرد در كتاب ترين تصويري استاصلي

با مأموريت بزرگ    يمستقيم ارتباط    ،همراهي آگاهانه و شخصي ديگران
  روند مي  د. همراهي ديگران در مسيري كه به سوي شباهت عيسي پيشدار

مستقيم    حكمي   ، آمده  ١٩:    ٢٨مأموريت بزرگي كه در متي    يا به عبارتي ديگر 
آور است كه چگونه  بسيار تعجب  "!يدزرفته و شاگرد بسا"براي رفتن است.  

و شاگرد بسازيد   رفته  را  فرمان  اين  تماشا  "به  را  ما  و    تغيير   "!كنيدبيائيد 
بر   تمركز .است حاكمما  اجتماعاتكه بر  اي استالگوي رسالتياين . داديم 

بشارتي كمپين  يكشن  ، هاي  جلسات    ، مقدسيكتاب  مطالعات   ، هبجلسات 
مردم  .  كنندهمه و همه از اين الگو پيروي مي مختلف    هايفعاليت و    هاكميته

دار نيستند  شنايان خود را كه ايمانآدوستان و و  (  بيايند   تا   كنيمرا دعوت مي
دهد و اين عكس  گر آن چيزي باشند كه رخ مي نظاره ) و  ... همراه خود بياورند 

كه    يو به آنان  كنند سانتريفيوژ عمل  يك    بايدها  جنبش   آن چيزي است كه
و آنان    ببخشند  دنيا براي رفتن به سوي    را   الزم   ي انگيزه  د نبه خداوند وفادار

كه عيسي براي   حكميند. تفسير اشتباه ما از نراد هدايت كآن افا به سوي  ر
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ي در كليساهاي ما شكل  هاي متضادجنبش  تا شود  مي   باعث   بنياد نهاد ما  
  هستند.  ٢٨گرا هايي كه مركز جنبش گيرند، 

يهودي    جوامعتعميد در    مراسمگويند كه  مي   مقدسي به مامتفكران كتاب
  –   ١:    ٣متي    دهنده ( ي تعميداو قطعاً توسط يحي   بود   معمولي امري رايج و  

؛   ١١ –  ١:  ٥؛ ١٨ –  ١٥:  ٣؛ لوقا ٢٠ –  ١٦:   ١؛ مرقس  ٢٢ –  ١٨:   ٤؛  ١٧
  ، بدان اشاره شدها  كه در اين بخش   ) يا توسط تعميدي٣٤  –  ١٩:    ١يوحنا  

د كه مراسم تعميد در  ن دهمي   نشانبه ما  ت  تحقيقا همچنين  گذاري نشد.  پايه 
اعتراف يهوديان  براي  توبه    يزمان عيسي  و  ايمان  از  عملي    بود وعمومي 

به عبارت ديگر تعميد لزوماً به معناي    !تعهدي خاصپذيرش  آگاهانه براي  
  تعميد را با شاگردسازي مرتبط   موضوعوقتي عيسي    . نبودتغيير هويت مذهبي  

شود كه    گويدنمي   او  ،دساز مي مسيحي  بايد  تعميد  .آن شخص  زمان    ، در 
كند كه تصميم گرفته است در  مي   شخص در حضور ديگران و عموم اعالم

عملي است كه در آن اعالمي    تعميد   ياژهو. قدم برداردهاي عيسي  پي قدم
ي اين افراد  پذيرد. اين اعالم براي خانواده صورت مي  از سوي پيروان عيسي

  د. گير جا حضور دارند صورت مي و افرادي كه در آن 

چشم از  ديگر  بار  جامعهيك  يك  ديني شناس  انداز  امور  كارشناس    و 
ي اين  تعميد آب براي يهوديان قرن اول مشخص كننده  مراسم   كه  گويممي

  كسي تشابه    هبه صورت رسمي و قطعي بتعميدگيرنده    كه فرد  بود حقيقت  
  يدر يك مقاله   ؛٢٩من دهي .پي  گيرد. يوجينمي   كه در نام او تعميدآيد  در مي
اشاره   ٣٠انگيز شگفت نكته  اين  عهدمي   به  در  هم  كه  در كند  هم  و    عتيق 

به معناي    به كار رفتهتوبه آنقدر كه به معناي اطاعت از خداوند  عهدجديد  

 
28 - Centripetal movement 
29 -  Eugene P. Heideman 
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  توضيح براي    هيدمن؛.  به كار نرفته است  ،اي كه بدان تعلق داريمتغيير جامعه
كه پطرس  جايي    ، كندمي   است اشاره پنطيك  به روزعهدجديد    از   موضوع اين  

كه بايد توبه كنند و تعميد يابند    گويد مي   امتييهوديان و نوايمانان از هر    هب
حتي   اوهويت خود را تغيير دهند. بنا بر گفته بخواهد تا ها بدون اينكه از آن

جامعه    هي انساني باز يك جامعهيك شخص  تغيير تعلق    يدهندهتعميد نشان 
  نيست.  ديگري

عهدجديد   ي انساني يا شهروندي درر جامعهي توبه و تعميد به معناي تغي
يهودياني كه  عهدجديد    طور كه تاكنون به آن اشاره كرديم در همان   و  نيست

باقي يهودي  هنور هم  گرفتند  و    ماندند   تعميد  هيكل  به  متعلق  را  خود  و 
بشي و  حسراي  خواجه  ، ها. سامري عضو آن بودند كه    دانستند مي   ايكنيسه

شهروندي خود را تغيير    ، گشتندرنليوس رومي وقتي تبديل به پيروان عيسي  كُ
(يوحنا    .تولدي تازه از باال است  يبودن در مسيح به معناي تجربه   دند زيرا ندا
و اين به معناي  !  در اجتماع انساني نوايمانان  داشتن   ) و نه تغيير در تعلق ٣:    ٣

تعميد هم در   هامروز) ١٠:  ٣. (فيليپيان بدست آوردن شهروندي آسمان است
شود  مي   در نظر گرفته  مراسمي عنوان    به  ،از كليساخارج  داخل كليسا و هم  

را ترك كرده    ي خود جامعهانساني    يعني   .لي از شكاف در روابط استكه سمبُ
داراي  عهدجديد  د. با اين وجود تعميد درگردمي  اي ديگرو عضوي از جامعه

م و  نشانه  نيست.اي  شخصهچنين خصوصيت  تعميد  از  بنابراين  ي عمومي 
  و اين  گرداند مي  اي داوطلبانه است كه در آن فرد خود را تسليم مسيحرابطه

 . گيردقرار مي شاگردسازي  كانون و مركز  در

  تعاليمختن زندگي بر اساس الگو و  موآ  به معناي براي متي شاگردسازي  
اين مطالب بر  شد تعريف ميعيسي   با  ".  ارتباط  تبديلي غير قابل تغيير در 
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ديگران و  راست   "خداوند  مي  ٣١كرداري يعني  تالشي  كند.تأكيد  براي    اين 
گويد كه اين  مي   نيكو نيست. متي به ما  بدست آوردن نجات از طريق اعمال

من براي عهد  اين است خون «  : اعالم كرد يعيس  كار چگونه بايد انجام شود. 
» (متي  .شودخاطر بسياري به جهت آمرزش گناهان ريخته مي [جديد] كه به 

نويسندگان    )٢٨:   ٢٦ به  نهمجيل  اانديگر  آخر  شام  از  خود  روايت  در  ظر 
چنين بود    نيز اينكنند. براي متي شاگرد عيسي  نمي   بخشش گناهان اشاره

كرد طبق الگو و تعاليم عيسي  نمي   خشش گناهان سعي كه او نيز به خاطر ب
مسيح    براي متي آنچه خداوند در عيساي  بر عكس،  دهدزندگي خود را تغيير  

از    شاگردان   ي كه زندگي تازه  بود اي  نقطه  ، يعني بخشش گناهان  انجام داد 
  شد.  مي  شروع آن 

فرماني   بزرگ  مأموريت  يادآوري   استاما  ما  به  كرده  قيام  مسيح    كه 
امري فراتر از بخشش گناهان ما استمي ي  جا كه همه از آن   . كند نجات 

ي جوانب زندگي بشري  او خداوند همه  و  سپرده شده استعيسي  به  اقتدار  
كوپر   ،است آبراهام  با  پيشنيه ٣٢قطعاً حق  با  (فردي  آكادمي  ي تحصيالت  ؛ 

  حتي يك اينچ مربع از خلقت "كه گفت:  بود وقتي    اصالح شده)  ياهكليسا
اين متعلق به   كه وجود ندارد كه عيسي نتواند فرياد برآورده و اعالم كند  نيز

است كه تعاليم عيسي تمامي جوانب وجود بشري  خاطر  به همين   "من است!
تناقضات سخن    حل  هايگيرد. براي مثال عيسي در مورد روشمي   را در بر

،  گويد مي  سخن  ي امور جنس چگونگي    مورد   در   ) ٢٥-٢٤:    ٥گويد، (متي  مي
:  ٥، (متي  گويدمي  سخنارتباط    يبرقرار چگونگي    ) در مورد ٣٠-٢٩:  ٥(متي  

:    ٥، (متي  كمك پاسخ دهيم  به درخواستبايد  چگونه  اين كه    ) و٣٧- ٣٤
كنند واكنش نشان  مي   چگونه نسبت به افرادي كه با شما مخالفت  ) ٤٢- ٣٨

به  گيريم و   اصول روحاني را به كار  از  چگونه بايد برخي )٤٤:٥متي  (دهيم.  

 
31 - Orthopraxy 
32 - Abraham Kuyper 
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، (متي  دنبال چه چيزهايي باشيمبه  بايد    ) و١٨-١:    ٦رسانيم، (متي  انجام  
  واكنش نشان كنند  مي   اميدچگونه بايد نسبت به افرادي كه ما را نا  )٣٣:٦
آن پيغامي    ارزش   گيرنده بشارت ي كه فرد  چه كار كنيم وقت  ) ١:٧(متي  ،  دهيم

  –   ٧:    ٧دعا كنيم. (متي  بايد    چگونه)  ٦:٧فهمد، (متي  نمي  ،دهيممي   كه  را
  )  ١٢:٧(متي    اخالقياتي داشته باشيم.چه  كه  ) چگونه بايد تشخيص دهيم  ٨

از  بايد    ) ١٥:٧(متي    ، نشان دهيم  ي واكنشچه  نسبت به انبياي دروغين  بايد  
با والدين خود چگونه رفتار كنيم.  بايد  )٢٨-٢٦: ١٠(متي   ،بترسيمچه كسي 

(متي    ،گرايانه واكنش نشان دهيمشريعت  فكاربه انسبت  چگونه    ) ٤:١٥(متي  
واكنش نشان  اند،  رفتار اشتباهي با شما داشته  كه   اني) چگونه بايد با آن٦:    ١٦

(متي   به  )  ٢٢  –  ٢١  ،  ١٥:١٨دهيم.  نسبت  ما  بايد  ئي  گرامصرف واكنش 
  ، داشته باشيمبايد چه ديدگاهي  نسبت به ازدواج    ) ١٥:٢٢(لوقا    ، چگونه باشد

- ١٢:    ١٤(لوقا    ، چه كساني را بايد در مجالس خود دعوت كنيم  ) ٦:١٩متي  (
  )٢١-١٩:  ٢٢(متي    ،باشد   چگونه  بايد مقامات دولتي    بهنسبت  ما    رفتار  )١٤

چگونه بايد با ديگر    ) ١٥:١٤(يوحنا    ،چگونه بايد تعاليم عيسي را دريافت كنيم
چه  بايد    هدف خدمات ما  )١٦-١٥:  ٢٥(يوحنا    ،شاگردان عيسي رفتار كنيم

همراهي  )١٩:٢٨(متي    د.باش شاگردسازي  مسير  در  كه  آناني  به    شان و 
ي است  شاگرد شخص  ) ٢٠:٢٨متي  (  نكاتي را آموزش دهيم. چه  بايد  كنيم  مي

به صورت سيستماتيك و آگاهانه در    او  . گردد بكه مشتاق است شبيه مسيح  
بدون    و امروزهگيرد.  مي   از زندگي خود تعاليم عيسي را به كار  اي هر زمينه

  و  مذهبي   هويتِ  ،جنسيت  ، تحصيالت  ، جايگاه اجتماعي  نظر گرفتن نژاد،   در
  چرخه گرديم. آموز و شاگرد وارد اين به عنوان كار  بايدما  گي ن همسِ

 

د را به  زندگي خو   بر اساس آنتوانيم  مي كه    بنياد نهاد عيسي قوانيني را   
يكي از اين قوانين ثمردهي است.    مورد ارزيابي قرار دهيم. عنوان شاگردان او  

گونه شاگرد  بسيار آوريد؛ و اين   يه جالل پدر من در اين است كه شما ميو«
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اين واژگان بر اساس تعليمي است كه در    )٨:١٥» (يوحنا  .من خواهيد شد 
كند كه متصل به  مي   مقايسه  تاك   هايآن عيسي شاگردان خود را با شاخه

بر اين نكته    قوت تاك حقيقي (به عبارت خود او) هستند. در اين آموزه او با  
در او ساكن شوند.  به عبارتي  كند كه شاگردان او بايد در او بمانند يا  تأكيد مي

اين    راو ب  )١٠-٩ي  و همچنين در محبت او ساكن شوند. (آيه  )٧-٤ي  (آيه
  فرامين ت او بمانند بايد از  بكه در محان براي اينند كه شاگردكمي   نكته تأكيد 

هاي او در  بر اساس تعاليم او زندگي كنند و به راهنمائي   و  او پيروي كنند 
اين بخش  كه  ١٥ي  (آيه  .ي عمل بپوشانندزندگي خود جامه انتهاي  ) در 

تعليم بر اين  اسرار  از  پرده  بار ديگر  مي   عيسي  ثمرمسئله بر  دارد  وردن  آي 
بلكه من شما را برگزيدم و  « كند.  مي   تأكيد  كه مرا برگزيديد،  نبوديد  شما 

شما بماند، تا هر چه از پدر به    يه مقرر داشتم تا برويد و ميوه آوريد و ميو 
  )١٦ي » (آيه .نام من درخواست كنيد به شما عطا كند

ارتباط  كه يك فرد از طريق    كرد گونه استنباط  اين توانيم  مي   از اين تعليم 
تواند زندگي  مي  ،تعاليم او و اخالقياتش با عيسي و تطبيق زندگيم با مستقي

كه    كند تأكيد مي  نكته  اين بر  او همچنين  دقت كنيد    تر بگرداند. خود را غني
گويد  ش مي آنچه ارباب به    بايد  در زمان نجات يافتن  بياموزد  يك شخصاگر  
از دوستي  شخص  آن    در نتيجه  ، بر اساس تعاليم او زندگي كند  عمل كند و نيز  

  چهشبيه آن واژگاني  در    و  را مطالعه كنيد.)  ٢١:١٤با او بهره خواهد برد. (يوحنا  
اگر  او اين است كه    يگويد پروژهمي   عيسي  آمده استدر مأموريت بزرگ  

مقدر داشتم تا  ...  "[  شخصي بخواهد مطابق اين الگو زندگي كند، بايد برود. 
برويد...  "  ) ١٦:١٥(يوحنا    "برويد. اينكه    ) ١٩:٢٨(متي    ".و  ها  آن...  "و 

شاگردان  ...  "و    )١٦:١(يوحنا    "ي شما بماند.بروند و ميوه بياورند و ميوه 
كه  همه  ] ) ١٩:٢٨(متي    "بسازند. آناني  زندگي   در ي  عيسي  حيات    طريق 

ثمري كه باقي بماند. گاهي    ، ثمر بياورند  تا  اند انتخاب و مقرر شده  ، كنندمي
تنها مي   فكر كه  و    ، ها ميسيونر  ، مبشران  ، شماسان  ، مشايخ  ، شبانان  كنيم 
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اين كار را   تا اند خوانده شدهمسح و تقديس شده هاي و ديگر انسانها راهبه 
در مسيح    تا اند  كه خوانده شده  آنانيي  انجام دهند. اما درست همانند همه

  ا ت اند  شده  خواندهنيز  همه  ،  بمانند و حيات و قوت خود را از او دريافت كنند 
  خاص در زماني كه ما ثمر  ي نتيجهكند كه دو  مي   عيسي اعالم ند.  ثمر بياور

پدر جالل  ١د:  شومي   آوريم محققمي نشان ٢.  يابد مي )  ما  كه  مي   )  دهيم 
  شاگردان او هستيم.  

  "نشان دهيد كه شما شاگردان من هستيد....  ":  گويدمي   وقتي عيسي
خلق    ؛ حياتآغاز    ؛ بودن  اي به معن است كه    Ginomaiيوناني    ي هفعل آن واژ

آوريم  مي   يثمر   زماني كه مابه معناي خاص كلمه    است.  شدن يا ساخته شدن
اي كه ما  و خود عيسي كيفيت آن ميوه  گرديم مي  تبديل به شاگردان عيسي 

بار ارزيابي خواهد كرد. (متي    آورديم  به  ؛  ٢٣:١٣؛  ٢٣-١٥:  ٧  ؛١٠- ٧:  ٣را 
مرقس    ٤٣:٢١ ا  )٢٠:٤و  معنا  بدان  خوانده  اين  ما  كه  ثمر    تاايم  شدهست 

  و  موعظه كنيم تا ايم بياوريم. اگر اين صحت داشته باشد كه ما خوانده نشده
ايم كه  شدهخوانده  حتماً  پس    ،مقدس را هدايت كنيمي كتابمطالعه  ات جلس

موانع    تا ايم  و خوانده نشده  نداريم ما عطاي بشارت را  ي  همهثمر بياوريم. اگر  
ده  ني ما خواهمهقطعاً  ولي    ،را براي مسيح در نورديم  اني بزفرهنگي و  بين
  ، نيست كه مختص شبانان  افتخاري آوردن  ثمر   . بخش باشيمكه ثمرايم  هشد

باشد كه مسيح را به صورت   ايمسح شده كاهنان و ميسيونرها و ديگر افراد
؟ زيرا عيسي گفت كه وقتي  گونه نيستچرا اين   . كنندمي  وقت خدمت  تمام

ي ماست كه پدر را جالل  ي همهو وظيفه  يابدمي   ثمر بياوريم پدر ما جاللما  
  دهيم. 

كنند و  مي   اهيوقتي شاگردان عيسي ديگران را در مسير شاگردي همر
اين معناي  كنند،  ص، نسبت به اشخاص ديگر اين عمل را تكرار ميآن اشخا

پدر  بخش خداي  هاي نجاتثمرآوردن است. در اين صورت است كه پروژه
براي چنين مواقعي است كه    يابد. پولس مي   و نام او جالل  شود مي  آشكار 
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خدمتمي ما  تجربه  مي   گويد  را  خداوند  تا جالل  نهيم.    مكنيكنيم  ارج  و 
براي اين است كه ما اصالً  كند كه  مي   و او مشخص  ) ١٢-١٠: ١(افسسيان  
پدر به فرزندخواندگي پذيرفته شدهدر خانواده   ) ٣١:١٥تيان  ايم. (اول قرني 

خواهيم  شاگردي عيسي و جالل خداوند    بينبه ارتباط    ٧در فصل  مجدداً  
ي آناني كه در او بمانند قوت و حيات خود را  گويد همهمي   عيسيپرداخت.  

يات  حجالل پدر را از طريق    و  كنندمي   يسي دريافتبخش ع توجود حيااز  
. (يوحنا  خواهند نمود   آشكار   با او در ارتباط هستند، ي آناني كه  او در وجود همه

خواهد شد تا    هرس اي كه ثمر بياورد  دهد هر شاخهمي   و او هشدار  )٨:١٥
ايم تا در اثر  ما خوانده شده  ي همه  )٢:١٥بياورد. (يوحنا    ير بيشتر بتواند ثم

كسي  هيچ   .يمهاي مسيح راه رفته و ديگران را در اين مسير همراهي كنقدم
اي پيروي از  هر كسي كه به فراخوان عيسي بر  از اين قاعده مستثني نيست. 

كه خداي پدر بنياد آن را نهاده    گردد مي   بخشي از فرايندي،  دهد مي   او پاسخ
كه خود عيسي نيز    شودميت. صحت اين مطالب از آنجا براي ما آشكار  سا

همان كار را انجام   كند تانيز حكم ميكند و به پيروان خود مي  شاگردسازي
  د. ن ده

گوناگون ديگري براي انتشار كالم   هايروشتوانست مي  مسيحي اعيس
دور    تا دهد    دستور اي  توانست به فرشتهمي   خوش انتخاب كند. او خدا و خبر

با   متناسبهاي مانند يك ماهواره و به زبان پيغام نجات را ه   و زمين بچرخد 
ريزي  توانست امور را طوري برنامهمي   اعالم كند. اوي جغرافيايي  آن منطقه

اختراع شده باشند.    تولدشتلويزيون پيش از  و  راديو    ،چاپ كند كه صنعت  
يا اولين مبشر    معلمي با تعاليم راديويي  ، اي معروفتوانست نويسندهمي   عيسي 

اما به جاي   ي اين كارها را انجام دهد.توانست همهمي  تلويزيوني باشد. خدا
كه    دقرار ده هايي  نسانعيسي تصميم گرفت كه بنياد كار خود را بر ا،  آن

افرادي كه پس از آن بتوانند ديگران را    .بتوانند تبديل به شاگردان او شوند
روشي مبتكرانه    ؛اين روش  ي در همين فرايند همراهي كنند. به داليل بسيار
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اولبود انجام دهد. براي همراهي فردي  مي   هر كسي اينكه    ؛.  تواند آن را 
يا يك   الهياتاه  گ شست كه دانشجوي دانديگر در مسير شاگردسازي نياز ني

اينكه    ؛د و دومي د تا ديگري را در مسير شاگردسازي همراهي كني شبان باش
  رس اينك در دستابزاري كه هم همان  با  تواند  مي اين كاري است كه يك فرد  

را كرايه كند  دارد  كه ساختماني  ندارد  لزومي  دهد.  داشته    ، انجام  اتومبيلي 
پيشرفته  ،باشد يا    ي سيستم  باشد  داشته  هاي مالي الزم  كمكابتدا  صوتي 

كمپين را  براي  عمومي  كند هاي  شود  تا    مهيا  فرايند  موفق  در  را  ديگران 
فرايند شاگردسازي كه به معناي همراه شده    ؛سوم  . شاگردسازي همراهي كند

  . د گردمي   يكارگران بيشتر   توليد باعث    ،شاگردي استمسير  با ديگران در  
در توليد و برداشت محصول شركت داشته باشند. وقتي به    اًافرادي كه واقع

هاي بشارتي (بدون  كه كمپين  بينيممي  ،ير شدن تعداد كارگران نگاه كنيمثك
قرار  مفهوم شاگردسازي  در مركزهمراهي آگاهانه معلم با شاگردان خود كه  

ي كه  كند در حال مي   ه اضاف  داران در اجتماع ايمان.) تنها به شمار افراد  دارد 
  . گردد مي شاگردسازي باعث كثير شدن قوم خداد فراين

خدا ايشان را  «شوند.  مي   خداوند محقق   بركاتهاي الهي از طريق  پروژه
بركت داد، و خدا بديشان فرمود: «بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد  

و بر هر جانداري  و بر آن تسلط يابيد. بر ماهيان دريا و بر پرندگان آسمان  
بينيم كه در  مي)٢٨:١» (پيدايش  .كند، فرمان برانيدكه بر زمين حركت مي 

هر گروهي عطا شده است. اين بنياد    يامقدس اين بركت به هر كسي كتاب
ثمربخشي اولين بركت  با بشريت بسته است.    هر عهدي است كه خداوند 

  تارگزيده است  شده است. او ب  اعالماست كه توسط خداوند    حكميو  است  
(بخوانيد   برقرار سازد.  الهي  از طريق تكثير نسلي  را  اقتدار خود  و  سلطنت 

    ) ٣:١؛ اول پطرس ٩:٣؛ اول يوحنا ٨:٩  روميان
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كرد.  مي  عيسي هم با گفتن اين آيه بر اين ارزش طبيعي و روحاني تأكيد
تا« داشتم  مقرر  و  برگزيدم  را  بلكه من شما  برگزيديد،  مرا  كه  نبوديد    شما 

ميو  و  آوريد  ميوه  و  من   يه برويد  نام  به  پدر  از  چه  هر  تا  بماند،  شما 
سنجش ثمربخشي هر انساني كه    مالك  »...درخواست كنيد به شما عطا كند

    شود.در ثمرآوردن خالصه ميكند مي  عيسي را پيروي

تواند  مي   ،در عيسي بماند و حيات را از او دريافت كند   ي وقتي هر انسان
  اصلزمان است كه    آن  . ردثمر بياو  ديگران در همان مسيردر همراهي با  

ثمر به  يند شايد در نگاه اول بسيار طوالني و بياين فرا  ، شودمي   تكثير شروع
نظر برسد. براي مثال تصور كنيد كه به عنوان مبشر يك فرد بتواند روزانه  

ي  به عنوان خداوند زندگ يك نفر را هدايت كند كه ايمان آورده و عيسي را  
آن مبشرخود   در طول يك سال  جان    ٣٦٥تواند شاهد نجات  مي   بپذيرد. 

وي نجات و هم بلوغ  باشد. امكان ندارد كه بتوانيم روزانه يك نفر را هم به س 
تكثير   براي  توانايي  و  بلوغ  به  رسيدن  دوباره   يافتن هدايت كنيم.  توليد    ، و 

را در طول يك  مستلزم گذر زمان است. تصور كنيد كه من بتوانم اين كار  
ال من فردي را به عنوان  سال انجام دهم. به عبارت ديگر در طول يك س
روحان  بلوغ  به  رسيدن  مسير  در  روحاني  همراهي شاگرد  مبشر   .كنم  ي    آن 

نظر بگيريد كه در انتهاي سال    در نفر باشد.    ٣٦٥تواند شاهد ايمان آوردن  مي
او راشاول من به     كنم پيشنهاد مي   در مسير شاگردي همراهي  خصي كه 

توانيم دو نفر ديگر را در مسير شاگردي مسيح  مي   كه در سال دوم ما   دهم مي
ايم  اين فرايندي كه در سال اول پيموده  توانيممي   همراهي كنيم و اينكه ما

. در انتهاي سال دوم  سازيمعملي    دومرا در زندگي اين دو فرد جديد در سال  
دوباره تكرار كنيم و بتوانيم شاگردان    راي  اگر ما بتوانيم فرايند تكثير روحان

مسيح را در مسير شاگردي همراهي كنيم اكنون ديگر چهار نفر هستيم كه  
خود به    بشارتزماني مبشر به    يوي كنيم. در طول همين دورهمسيح را پير
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نفر در طول    ٧٣٠دهد و شاهد نجات  مي   صورت يك شخص در روز ادامه
  . گردد مي  ي زماني همان دوره

اول در نظر بگيريمدر سال  فقط  رااگر ما ثمربخشي آن   فرايند    ،هاي 
خواهد  مبشر    كار يكثمربخشي كمتري نسبت به  در ظاهر  تكثير روحاني  

ميزان تكثيري كه در اين  هاي بعد و  سال ميزان پيشرفت در    ر . اما بنا بداشت
روش  ن  اي از  اي كه  بينيم كه در طول ده سال نتيجهمي ،  شودمي   ديده   جدول
كه در يك روز به يك نفر    خواهد بود  يبسيار بيشتر از مبشر  آيد مي   بدست
افتد. نتيجه در  مي   دهد. پس از حدود ده سال ببينيد چه اتفاقيمي   بشارت

 : آمده استجدول زير 

  
  

٢  ٣٦٥  ١  
٤  ٧٣٠  ٢  
٨  ١،٠٩٥  ٣  
١٦  ١،٤٦٠  ٤  
٣٢  ١،٨٢٥  ٥  

١،٠٢٤  ٣،٦٥٠  ١٠  
١،٠٤٨،٥٧٦  ٧،٣٠٠  ٢٠  
١،٠٧٣،٧٤١،٨٢٤  ١٠،٩٥٠  ٣٠  
٨،٥٨٩،٩٢٤،٥٩٢  ١٢،٠٤٥  ٣٣  

  

آگاه  هاي بزرگ بشارتي  در گروه  جايگاه خاص موعظهاز  با اينكه    عيسي
چكي از  كرد گروه كوعملدر گرو  را    فعاليتاما موفقيت يا شكست اين   بود،

او در    يگذاري استراتژيككردند. سرمايهمي   دنبال   را  او  كه واقعاًقرار داد  افراد  
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  شدافرادي خالصه مي همراهي شخصي فرايند  در كليد  زندگي آن اشخاص 
كه    ايبود. پادشاهي او و رشد پادشاهي خداوند  ي جنبش  كه تضمين كننده

  اعالم كرده بود. آن را او 

عميق    ي نگاه رد  شاگردانش سپ وقتي به مأموريت بزرگي كه عيسي به  
آن بينيم  مي  ) ٢٠-١٦:  ٢٨(متي  اندازيم،  مي به  او    تا دهد  مي   فرمان ها  كه 

مهمي است كه    ياين وظيفه  !بودشاگردسازي  كار    و آن   كاري انجام دهند
ما گذاشته شده است. وقتي عيسي گفت كه    ي موريت بزرگ بر عهدهأدر م

ضح و مشخص بود.  وا  او   منظورمنظور او چيز ديگري نبود.    د شاگردسازي كني
را   چرااست كه    عجيب از سخنان او چنين  شنويم  مي   وقتي فرمان عيسي 

به همه"  :كنيماستنباط مي تأسيس كنيد و كليساها  و  دنيا    يبرويد  كليسا 
هاي  اين نه تأسيس كليسا است و نه تأسيس گروه  " !شاگردسازي خواهند كرد

هاي خيرخواهانه در نام او.  و نه فعاليت   رهبرانو نه تعليم و تجهيز    خانگي
ي اين چيزها خوب باشند و نقشي در زندگي يك شاگرد داشته  (حتي اگر همه 

 طالب شاگردان است.زيرا او   "!!!شاگرد بسازيد" : باشند.) عيسي گفت

  ٢٨چرا ما بايد مأموريت بزرگي كه در متي   ،گويد مي   ) بنا برآنچه نويسنده١
  ا جدي بگيريم؟ ه است رآمد ٢٠ –  ١٨: 

كنيد. به نظر    تشريح ) با واژگان خود مأموريت بزرگ را به صورت خالصه  ٢
  دارند؟ چرا؟   مهمي در مأموريت بزرگ وجود مفاهيمشما چه 
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  سومفصل 
  ؟كدامند خصوصيات شاگرد مسيح  

  

عيساي  كه  ديديم  اينجا  ما   تا  از  كه  مي   مسيح  همهخواهد  بين  ي  در 
ي  تولد تازه وارد خانواده   كه با هر انساني  سازي نمائيم.  شاگرد  ها اقدام به امت
شاگرد    تا.) خوانده شده است  مطالعه كنيد را    ٣(يوحنا باب    ،دگرد مي   الهي

رابطه  بگردد عيسي   وارد  در  زنده  ي و  و  مسيح شود  با  نمودن  اي  همراهي 
ش  خبزنده و حيات  ي اين رابطهاستمرار  باعث    در مسير شاگردسازي ديگران  

خود شاگردسازي    تا ده شده است  ن. هر شاگرد خواگردد در زندگي ديگران  
هاي جليل  در جادهسه سال  طي  كه در    افراديكند. عيسي به طور واضح به  

جا شاگردسازي كنند و او وعده    همه كردند گفت كه بايد  مي   او را همراهي 
طور طبيعي   ) به٢٠:   ٢٨تي  را تا انتهاي جهان همراهي كند. (مها  آن  تاداد  
.  كندگذاري ميسرمايه براي شاگردسازي    ي توانشبا همههر كليسايي    يباًتقر

كند و يا  مي   شود يا يك شبان موعظهمي   ي بشارتي برگزاروقتي يك جلسه
تمام  خادم  مطالعهيك  يك  هدايت كتاب  يوقت  را  وقتي    ،كندمي   مقدسي 

دعا    يجلسهوقتي  ا  ي   كنند،شركت ميرباني  عشاي   ي جلسهدر    دارانايمان 
  ند كهنكمي  جربهترا    موضوعاتي   اوقات   چنينوفادار در    افراد   برقرار است، 

ترقي  از لحاظ روحاني در شبيه شدن به مسيح    تا كمك كند    ها تواند به آنمي
  چنين . درست است كه  قرار دهيمهم    فراتر را  . با اين حال ما بايد پا  كنند
  آسيا در  بنا بر تحقيقات    لي شود ومي   هجهان ديد  ياز كليسا در همه  ييالگو
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گونه  . اما با تمامي اين نتايج همان داشته استن همراه  مثبتي به    و آفريقا نتايج 
  چنين تأثير  تحت   انداراشاره كردم تعداد بسيار كمي از ايمان  ٢در فصل    كه

داران  باعث تكثير ايمان و خود  برسند توانند به بلوغ مي  هاي كليسايي فعاليت
باعث    خواندگي  چنين دركي از اين نكته اشاره كردم كه    هو همچنين ب  دگردن 
- قو كه روحانيون حق بگردد متمركز بر افرادي  شود كه توجه و انرژي ما مي

ه  هر روز  ، هاه صبح آن بهاي يكشنفعاليت ي  هستند. در نتيجه   ي مجرب بگير و  
يا آيا ما  يا اين كافي است  آپرسند كه  مي   شمار بيشتري از مسيحيان از خود

دهيم گويي  مي  در روشي كه ما كارها را انجام ايم؟ نيانداختها از قلم چيزي ر
  ها شدن جمع، هافعاليت  ي يا همهآ  . شونداز كارها به درستي انجام نميبرخي 

ايم  كردهموريتي كه ما از مسيح قيام كرده دريافت  أآن م  هاي ما واقعاً برنامهو  
  ... را شاگرد سازيد ها امت  يهمه  رفته و يعني د؟ سازمي  را محقق

  ، خواهم پرداختواقعي  در اين فصل به بررسي خصوصيات يك شاگرد  
آماده كنيم كه    ي ايم اين نيست كه شاگردانخوانده شده  براي آن زيرا آنچه ما  

آن  باشند.  ما  به  مسيحشاگردان  ها  شبيه  ما.  شاگردان  نه  و  همين    هستند 
شاگرداني بسازيم  دنيا براي مسيح  ا از ايم تكنيم دعوت شده فكر ميصورت  

سُ عيساي كه  وقتي  كنند.  پيروي  را  ما  كليسايي  مأموريت  اين  مسيح    نن 
به ما   را  نبود كه كاتوليك  سپرد،ميسيونري  آن  بسازند.    ككاتولي   ،ها براي 

و  ها  انجيلي   و   بپتيست   ،هابپتيست هاي  پنطيكاستي ها  پنطيكاستي انجيلي 
شاگرداني براي عيسي    تافرستد  مي   راها  توليكديگر و الي آخر. عيسي كا

ديگر هم صادق است. بيائيد براي يك    هايگروه   يبسازند و اين براي همه
  دقيقه به اين نكته فكر كنيم كه چرا عيسي به اين دنيا آمد؟ چرا او زاده شد؟ 

عيسي زاده شد تا جهان را    شخص است.تقريباً م  دو سئوالپاسخ به اين  
ما راه رسيدن به  به ند مسيح به جهان آمد تا يگومي  برخي ديگر  . نجات دهد
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  تا كنند كه عيسي بدنيا آمد  مي   دهد. برخي بر اين نكته تأكيد  نشان   راپدر  
بردارد و براي گناهان ما بخششي مهيا كند. مسيح آمد تا ما را با    گناه ما را

چيزي  آن  رسيدن به آسمان را به ما نشان دهد. اين  د و راه  خالق مصالحه ده
  باور دارند ها  از آفريقائي   بسياري دهند.  مي   است كه برخي ديگر بر اين گواهي

بر نيروهاي شرارات و    ،كه عيسي بدنيا آمد تا بر نيروهاي غيبي پيروز شود
  شفا و حيات واقعي را به ارمغان بياورد. مرگ و اينكه براي ما 

به جز موارد    اما   .حقيقتي نهفته استها  م از اين واكنش كدا  س هردر پ
ما بگويد شاگردان بايد چگونه    كه به   نيامد  به جهان مسيح    عيساي   آيا باال  

شاهد آن    يبسيار   افراداز چشمان ما پنهان است اما    باشند؟ موضوعي كه 
از كنم كه عيسي  مي  سخناني فكر   ي درباره  ند؟ هست در زمان    مرگش   قبل 

پيال  ازجوئيب آورد.س  ت توسط  زبان  چيست؟«  به  «حقيقت  پرسيد:  »  پيالتُس 
ها گفت: «من هيچ  چون اين را گفت، باز نزد يهوديان بيرون رفت و به آن

  )٣٨- ٣٣:  ١٨(يوحنا  ».سببي براي محكوم كردن او نيافتم

منظور    است.دشوار    "حقيقت چيست؟"  : پرسيد   كه  ست پيال تفسير سئوال
  ، صبريبي،  تفاهمؤس،  ترديدگر  آيا اين سئوال بيان چه بود؟   س در واقعت پيال

اين سئوال   هداند كه چگونه بايد بنمي   كسيا قدرت او؟ هيچ   او بود   اميدينا
گويد كه او به جهان آمد تا بر حقيقت شهادت  مي  پاسخ داد. اما وقتي عيسي 

كه   ي اين حقيقت استكنندهآن سخنان تصديق  پيغام او واضح است. ،دهد
كنيم همه و  ما هستيم و معناي دنيايي كه در آن زندگي مي آن چيزي كه  

  يابند. تعاليمش معنا ميو همه در پرتوي حقيقت وجود او، اعمال او 

دهد كه او به دنيا آمد و به دنيا آمدنش واكنش به اشتياق  مي   عيسي ادامه
قرار    پدر  يها در مسير و اراده بود تا وجود انسانبنيادي و اساسي بشريت  

پرتود  نبگير در  پاسخ   يو  را  خود  او  حقيقت    ترين سئوالِ اساسيبه    ياين 
عيسي    تاگاهي مشتاق آن هستيم  ها  ما انجيلي     معرفي كرد. ها  زندگي انسان 

  كنيمنمياز توجه    و  بشناسيم   هاي خود ي جاندهندهبه عنوان نجات فقط  را  
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بر صليب    تابه دنيا نيامد    ط فقعيسي    . كه او حقيقتي فراتر از اين موضوع است
بهشت  وارد    تابميرد. او تنها به اين دنيا نيامد كه به ما اين امكان را بدهد  

عالي بودند.     فو قيام او همه و همه در خدمت آن هد  مرگ  ،. زندگي اوگرديم
. (دوم  نمائيمبا خداي پدر مصالحه    تا آنچه او بر صليب انجام داد باعث شد  

ر١٩  –   ١٨:    ٨قرنتيان   محكوميت  از  تا  (روميانيابيمهايي  )  اول  ١:٨.  ؛ 
  ١؛ دوم تيموتائوس  ٥٥  –  ٥٤:    ١٥) از مرگ (اول قرنتيان  ١٠:١تسالونيكيان  

:    ٧آلود اين دنيا (روميان  از قدرت طبيعت گناه  ) ١٥-١٤  :   ٢؛ عبرانيان  ١٠:  
  هايي كه با خداوند به مقابله ) از تمام قدرت ٢٤:٥؛    ٤:١؛ غالطيان  ٢٥  –   ٢٣

و اين  آزاد شويم  )  ١٨:٤؛ دوم تيموتائوس  ١٥  –  ١٤:    ٢(كولسيان    ،پردازند يم
را به عنوان وارثاني كه ميراثوارث بودن  حقايق   -بي   ، شان فسادناپذيرما 

ناپژمُ و  استآاليش  ع  .كندمي   تضمين   ، ردني  وقتي  حال  اين    ي يس با 
برا مي را  آمدنش  دليل  هيچ تُ پيال  يخواست  به  كند  بازگو  از  س  اين    كدام 

جهان  اين  به    ومن از اين رو زاده شدم  ":  گفت   مسائل اشاره نكرد. بلكه او
    "حقيقت شهادت دهم.  ر ب تاآمدم 

از    گويندمشاهدات من مي را    اعضاي كليسا، بسياري    فقط ايمان خود 
بخشش گناهان    فقط او    از ها  . آن دهند ميت بر عيسي قرار  ا دريافت نجبراي  

را باشند  رايب  ي اميد  تا  ندهخوامي   خود  داشته  ابدي  آن   ،زندگي  به  ها  اما 
نتوانستند ارتباط عيسي را با    هاآنكنند زيرا  نمي   رشد   عيسي عنوان شاگرد  

يك  عيسي و حقيقت و حيات    بين حقيقت درك كنند. براي اين كه ارتباط  
شود،  شاگرد   افكار  رجوعيوحنا    جاتنوشته  بهابتدا  آشكار  نمود.  و    خواهم 
) عيسي حقيقت را به ما  ١  : بودخواهند  ي  عنصر اساس  من حول سه   تمركز 

)  ٣كرد.  مي  عيسي در حقيقت و بر اساس حقيقت عمل  ) ٢كند.  مي   نتقل م
  حقيقت است.  عيسي خودِ 

  معنايي كه ماو ببينيم  اما ابتدا بيائيد بر سر اين مسئله به تفاهم برسيم  
  ؟ خواهيم براي حقيقت در نظر بگيريم چيستمي
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  ر كه يكي از كارهاي اصلي بش بودندبزرگ گذشته بر اين باور  متفكرانِ
كنند و  مي   دنيايي كه در آن زندگي   خود وي  اين است كه حقيقت را درباره

با    ؛ يسمدرك كنند. بود  ،بخشدمي   معنا   يآن حقيقت متعال كه به هر چيز
كند كه نياز  مي   كند باز هم اين نكته را تصديق مي   وجود خدا را رد  اين كه 

مان را بر  تعهدات و اعمال  ،احساسات   ، است حقيقت را تمييز دهيم و افكار
به آن چيزي اطالق  حقيقت    تطبيق دهيم. نهايتاً  حقيقتاز  درك ما  اساس  

پيرامون خود از آن مطمئن باشيم.    توانيم در مورد خود و دنياي مي شود كه  مي
قت را چنان تعريف كنيم كه  قيح  تادهد  مي  اين مشاهده به ما اين اجازه را

واقعي هستند؟    ما  ا موضوعات و تجربيات خاصراستا با واقعيت باشد. آي هم
مانند    هستند، تخيالت    وتوهمات    دارند و  آيا اين تجربيات تنها معناي ظاهري

دارند؟ ايمان  بدان  هندوها  چگونه  آنچه  مورد  مي   ما  در  را  واقعيت  توانيم 
هاي ما  امكان دارد باوردرك كنيم؟ آيا  را،    دنيا اين  مان در  بودنخودمان و  

  اي خوانيكه هيچ هم  باشند  يا انعكاسي از تصورات ما  رويايي بيش نباشند؟
از احمقان مذهبي يا    بيشتر ما چيزي    باشد با واقعيت ندارند؟ اگر اين چنين  

دهد كه تمايز ميان  ها اجازه نمي حماقت به انسان.  نيستيمديوانگان عاشق  
  د. و توهم است را تشخيص ده  واقعيت است و آنچه هذيانآنچه 

هم   چه  هر  ما  ايمان  انتها  در  كه  است  اين  باالخره  باشد  كه  مشكل 
ي  مردي كه از طبقه  .واقعيت در زندگي ما رخ خواهد داد و به ما خواهد رسيد

سقوط وقتي كه از كنار    حينتواند در  مي   كندمي   دهم يك ساختمان سقوط
- اما لحظه  "به خير گذشت!تا حاال كه  "  : كند فرياد بزندمي   ور عب   ايهر پنجره

  . خواهد شدروبرو  يبا حقيقت بسيار سخت  كه او  فرا خواهد رسيداي 
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اي  تنها مفهومي نيست كه به گونه  ،مقدسي آنحقيقت در معناي كتاب
  و   مقدسي قابل اعتماد استبا واقعيت باشد. حقيقت كتابراستا  هم  ، انتزاعي

به    زيرا اين حقيقتنسبت به آن متعهد شويم    صاًاست كه شخ  شايسته آن
  بخشد. يماعمال ما معنا 

.  نداشتوجود  اي براي حقيقت  هعتيق واژعهد در  كه    جالب است بدانيم
ي تطبيق زندگي  نحوهبه    يك باور باشدبراي يهوديان حقيقت بيشتر از آنكه  

-هم   ، باورهايشبا    در چق هر فرد  زندگي    اي كهبه گونهد  ر كاشاره ميفرد  هر  
هاي خوبي  د مثال ن توضيحاتي كه در مورد انبياي كذبه وجود دار. استراستا 

كتابهستند   كه  روشي  دربارهاز  حقيقت سخن مقدس  انبمي   ي  ياي  گويد. 
  ٦در پي سود نامشروع بودند. (ارميا ها كذبه از لحاظ اخالقي فاسد بودند. آن 

ي زنا، مجرمان و بدكاران  آياتي كه دربارهرا بخوانيد.)    ١١،  ٥:    ٣ميكا    و  ١٣:
ي اين موضوع است  نشان دهنده  ، آمده  )٣٠:    ٢٣و دروغگويان بي پروا (ارميا  

پيغام آن  آن بود   اعتبار فاقد  ها  كه  چيزي جز روياي دل    گفتندمي ها  . آنچه 
وان جدا از  ت مقدس را نميحقيقت كتاب  نبود.  )٢٦،    ١٦:    ٢٣ميا  ( ارها  آن 

زندگي نسخه روش  اساس  بر  كه  دانست  باشد. اي  واقعيت  از  خاص    اي 
به من نشان دهيد كه    به من نگوئيد به چه باور داريد؟ "گويند:  مي   يهوديان

  "!ديكنمي  چگونه زندگي

به اين دنيا آمده  گويد كه  مي   ايستد مي  س توقتي عيسي در مقابل پيال
يعني    ،چيستاست تا با اعمال و سخنان خود نشان دهد كه واقعيت واقعي  

راستا با آن  هم   ،د ادمي   آنچه زندگي و تعاليم عيسي را تشكيل  يهمه  واقعيتِ
چيزي كه با حيات و تعاليم عيسي    و هر  بودكه عيسي    گرفتقرار ميچيزي  

  يست. راستا با واقعيت متعال نمطابقت ندارد هم
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بار توسط مرقس    ٣١است.    تكرار شده بار    ١٠٠ي آمين  واژه  اناجيل در  
و    ٦ لوقا  توسط  به صورت    ٢٥بار  دوتايي  تكرار  در  در    "آمين -مين آ"بار 

كه نشان دهنده    است  گرفته شده   اي عبري. اين واژه از فعل  جات يوحنانوشته
چيزي اشاره    تأئيد كردن و مطمئن بودن از  نمودن،  تأسيس  ،داشتن هانگ   ،تأئيد
  اين واژه چنين ترجمه شده   هاانگليسي در برخي از ترجمهان  بزدر    . كندمي

  من   يا   ؛گويممي   به شما   يا حقيقتاً  ؛ گويممن به شما حقيقت را مي"  است:
متفكران    "كنم.مي   يا من به شما حقيقت را اعالم   ؛كنممي   تضمين   حقيقتاً
-مه  "آمين" ي واژهي از ي گويند كه اين استفاده دوتامي  مقدسي به ماكتاب

اي است كه خود عيسي  عبري نيست و در نتيجه واژه  يراستا با هيچ نوع واژه
كند مي   است. وقتي عيسي از اين عبارت استفاده  ابداع نموده مستقيما آن را  

خواهم بگويم  مي   گوش كنيد كه من چه"گويد:  مي   ي چيزي مثل اين را ي گو
) آنچه واقعيت ٣٤:٣گويم از من نيست بلكه (يوحنا  مي   هايي كه من زيرا واژه

- در نظر ميطور كه بودند همان را مسائل عيسي    ". سازدمي  است را آشكار
)  ٢٦:٥(متي  كند براي مثال در مي   وقتي او بر اهميت مصالحه تأكيد .  گرفت

؛ يوحنا  ٢٠:١٧) يا از ايمان (متي  ٤٢:١٠زادانه (متي  آيا از بخشيدن و سخاوت  
)  ١٣:    ١٨(متي  ، شودمي  يافت ،ه بود ه گم شدچ) و يا شادي از اينكه آن٢٤:٥

)  ٢٨:    ٣(مرقس    ،شأ آن چيزي كه نيكو استناز احتياج ما براي درك ميا  
با حقيقت است. زيرا پدر هم واقعيت متعالي است و    يراستاهم   همه و همه 

) و از آنجا كه عيسي  ٢٨:٧هم كسي است كه عيسي را به دنيا فرستاد. (يوحنا  
راستا با حقيقت متعال است.  شكار سازد تعاليم او همآ  به دنيا آمد تا پدر را

  ) ١٦:٨(يوحنا 
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عيسي به طور واضح تفاوت بين آناني كه ايمان    ؛٨  باب يوحنا  انجيل  در  
ايمان خود را به    ، عملكردشاندهند و آناني كه در پي  مي   خود را بر او قرار 

گويد  مي   مقدس به ما. متن كتابگويدسخن مي  دانند،مرتبط مي تعاليم او  
چگونگي   مورد  در  عيسي  كه  را  سخناني  مردم  از  برخي  آنكه  از  پس  كه 

به او ايمان آوردند.    بسياري )  ٢٨ي  يهآ (  ، شنيدندبازگو كرد را  ردنش بر صليب  مُ
وانيم  ت يابد در آن صورت مياگر با ايمان است كه فردي نجات مي  ) ٣٠ي  (آيه

تولد تازه  "آوردند،  و ايمان    بگوئيم كه بسياري از آن افرادي كه آنجا بودند
در انجيل    گشتند.  "مسيحي"يا    "كردندتوبه  "و   "دار شدند يمان ا" "،يافتند

را بر عيسي    عيسي به طور آشكار تفاوت بين آناني كه ايمان خود   ٨يوحنا باب  
گردند،  شان وقف تعاليم او ميدهند و آناني كه پس از قرار دادن ايمانقرار مي 

به  بعيسي    تيوق  دهد. نشان مي گفت  افراد سخن  اين  مسئلها    اشاره  اين 
سخنان من    تا اگر شما اجازه دهيد    بمانيد واگر شما در تعاليم من  ":  داشت

گويم  مي   راستا با آنچه منمنطق اين زندگي را براي شما تشريح كند و اگر هم
كه چه چيزي    خواهيد فهميد  و   شاگردان من خواهيد بود  حقيقتاً   ،د نيزندگي ك

يات  آ("  كرد. اد خواهد  زتوهمات آ  ي و آن درك شما را از همه  است  رست د
٣٢،  ٣١  (  

قوانين  ها يهودياني كه به عيسي ايمان داشتند يهوديان بدي نبودند. آن 
  گويد براي اينكه مي ها  با اين حال عيسي به آن   ولي  كردندمي   را حفظ  تتورا

  ها را نگاه دارند و آن  ، ند بايد در تعاليم او ساكن شو  گردند شاگرد او    بتوانند 
بمانند  دائماً آن  آن  در  مثال    زندگي كنند.  را  و  در  تجربه به  براي  را  ما  ي 

  : دقت كنيدكليساهاي انجيلي كامرون  

كليساهاي بسياري  به    ؛يان ا من و د  وديم وبجا  آن سه سال پيش  تقريباً  
ها بر  هبسياري از موعظ  و  ها مطابق با كالم خدا نبود اكثر موعظه.  سر زديم
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عهد از  متني  رساله  اساس  يك  يا  بافت  عتيق  كل  گرفتن  نظر  در  بدون 
ميكتاب انجام  از  شد.  مقدس  كه  افرادي  موعظه  تعداد  را  حقيقي  انجيل 

و همچنين مشاهده كرديم كه در بسياري    شمار بودند  كردند بسيار انگشتمي
يسا نقش بسته  بر ديوار و سن كلها  حالاز كليساها ده فرمان به جاي خوشابه

رسد كه يك نفر براي نجات پاي صليب رفته باشد  مي   نظر  . چنين بهاست
باشد. عيسي ما را دعوت    نشستههاي موسي يا پولس  ولي براي تعليم نزد پاي

ايد كه چرا انجيل  كنون از خود پرسيدهيم. آيا تاندر كالم او زندگي ك  تاكرد  
نيست كه انجيل متي    آن دليل  ؟ اين بهداردمتي در ابتداي عهدجديد قرار  

انجيلي كه پيش از  . نگاشته شده استجديد جات عهد نوشته ي از همه زودتر 
ريموند  مقدس  مرقس است. متفكر معروف كتاب  ،نوشته شده است  يهمه

متن  "متي به عنوان  تعاليم  گويد درست از ابتداي قرن اول  مي   به ما  ٣٣براون؛ 
رسد  مي  . چنين به نظرشدمحسوب مي كليساي اوليهو بنيادي براي  "اصلي

اين نكته و    رببتواند    تااست    كردهانجيل خود را طوري تدوين    متي  يي گو
شاگرد كه  كند  تأكيد  حقيقت  تعاليم    عيسي   اين  با  مطابق  كه  است  كسي 

عيسي در آن انجيل خطاب   اصلي  هايخطابهي كند. همهمي  عيسي زندگي 
) متي  ٣-١:  ٢٤؛  ١:٢٣؛  ١:١٨  ؛٣٦  ،١:١٠؛  ١:٥اوست. (متي    شبه شاگردان 

دركمي   تأكيد او  شاگردان  به  عيسي  تعاليم  كه  بينش   كند    عطا   جديد  و 
- مي   ان كرد و شاگردمي   طور كه بودند منتقلد. عيسي مسائل را آن ركمي

د منعكس  ند تا بتوانن آن حقيقت تغيير ده  مطابق باد كه زندگي خود را  نآموز
تعاليم    بهاطاعت كامل نسبت    نجيل متي آن د. بنا بر ا ني آن حقيقت باشكننده

گاهي محبت  و  )  ٢٠  –  ١٧:    ٥(متي    ،شودمي   عيسي گاهي عدالت خوانده
) و اين خصوصيات اصلي يك شاگرد  ٤٠  –  ٣٧:  ٢٢شود. (متي  مي   خوانده
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كه روش زندگي خود را نسبت    فردي است  . بنابراين شاگردگرددمحسوب مي
  گردد. راستا ميدهد و هم مي به تعاليم عيسي تغيير و تبديل 

  آنچه واقعي بود رضا  گويد عيسي تنها به تعليم كالميِ مي   انجيل به ما 
او    شدمي بلكه    ،دادنمي شخصيت  مشاهده  در  را  واقعيت  در  كردتجسم   .

  و كالم، انسان «شود.  مي   واقعيت نهايي در مقابل چشمان ما آشكار  ،عيسي
آن    يه ما بر جالل او نگريستيم، جاللي شايست د.ما مسكن گزي   شد و در ميان

  ) ١٤:١» (يوحنا .پسر يگانه كه از جانب پدر آمد، پر از فيض و راستي

عيسي به او گفت: «فيليُپس، ديري است با  «عيسي به شاگردان خود گفت:  
ه است؛ پس  اي؟ كسي كه مرا ديده، پدر را ديد شما هستم و هنوز مرا نشناخته 

تجسم واقعي ذات و طبيعت    وا  »گويي ”پدر را به ما بنما“؟چگونه است كه مي 
در  ديگران را  او    بلكه   گويد او نه تنها از محبت سخن مي  . خداي پدر است

دانستند. او نه  كاران او را دوست خود ميكرد. گناهمي   حقيقت كامل محبت
بخشيد. او نه تنها  مي   را   بلكه ديگران   ،كردمي   تنها در مورد بخشش موعظه 

آن  آناني كه در    بر بلكه    ،كردمي   پارسائي موعظهدر مورد نياز به عدالت و  
هي مي   حمله  ،بودند   ناعدالتيو    فسادبنياد    روزگار يك  او  علميأكرد.  - ت 

كتابالهياتي   كالج  نكرديا يك  تأسيس  را    ، مقدس  مردان  و  زنان  او  بلكه 
خاطر بود كه    همين به    . دقيقاً باشند او    روز را با از  ساعت    ٢٤  تا دعوت كرد  
توانست بآنان  زندگي   ا ند  به    روش  و  عيسي  دهند  شهادت  به    او ديگران  را 

گويد كه  مي   يوحناوقتي    .معرفي كنند عنوان تجلي كامل فيض و حقيقت  
آنچه مردم در    تاكند  مي   به ما كمك  "...پر از فيض و راستي بود"عيسي  

ديدند را درك كنيم. او  مي   زمان با او  نود نمزمان زندگي با عيسي و صرف  
ر از تورات و ده  بود يا اينكه او پُها  و تئوري ها  ر از آموزه عيسي پُ نگفت كه  
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هر    است  هاروش ها و  ر از استراتژيگويد كه او پُنمي   فرمان بود. او همچنين
هر چه باشد  ها  مهم هستند اما اهميت آن نيز به طور طبيعي اين چيزها  چند
  خود آن را آشكار كند كه عيسي توسط تعاليم  مي   آن حقيقت تأكيد   نا بر يوح
در ارتباط با ديگران آشكار  مسائل او اين حقيقت را اين و فراتر از  ساخت مي
    خت.سا

خلع    ، دادندمي   آناني كه عيسي را مورد انتقاد قرار  تا چه چيزي باعث شد  
-قدرت سخاوتمند   ت و محبنشان دادن  در    ،زمان خود   در ؟ عيسي  شوندسالح  

ي خدا شفاف  ادهردر تعهد خود براي انجام ا. او در محبت و  كردانه عمل مي
رو  ديگران باز و گشادهاو به طور باور نكردني نسبت به    . كردمي   و واقعي عمل 
همه از  كه    يبود.  آناني  و  بودند  سواد  با  كه  بودندبينيز  آناني    از   ؛ سواد 

  ؛تفاوت بيافراد  مشتاقان و    از   ؛و ناتوانان  مندانقدرت  از   ؛ ثروتمندان و فقيران
و  جستجو  از و عالقهآكنندگان  احساس  كه هيچ  افراد    از   نداشتند؛اي  ناني 

-معلم گناه "بود كه او را    قدر آننسبت به ديگران    سالم و بيمار؛ گشودگي او 
يا اصالح  گناهكنندهكاران  گناهي  يا دوست  (متي  "  ناميدند.مي   كاران كاران 

١٩ –  ١٦:   ١١ (  

ها پيش در آمريكا  كه سال كند  صحبت مي  ايواقعهدر مورد    ٣٤كيت ميلر؛
    : رخ داد

  هاي شيكاگو زندگيپايهمردي كه در كوهكننده  پس از روزي بسيار خسته
در حالي كه    .خرين قطار مسافربري برسد آبا عجله به  سعي داشت  كرد  مي
. در  نمودقطار برخورد  ر ايستگاه  ده ساله د  يبه طور تصادفي با پسر   دويدمي

برخورد   درجعبهاين  كه  جوان    دست  اي  تمامي  پسر  و  افتاد  زمين  بر  بود 
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آن زير پاي جمعيت پخش شد. آن مرد لحظه در  اي تأمل كرد.  محتويات 
را  يا  مأمور همان زمان   مسافران  آخرين  تا سوار قطار    صدا زدستگاه قطار 

دانست كه زمان كافي  مي   . مردداد   هشداردرها  بسته شدن  نسبت به  شوند و  
طار را ندارد. با اين حال او  قه  بكودك و همچنين رسيدن    آن  براي كمك به

از پسري كه در حال گريه  و ستاد و آنچه در دست داشت را پائين گذاشت يا
را صرف جمع كردن وسائل عذر  ،بود زمان خود  و  كودك    آن   خواهي كرد 

پايان رنمود را به  او  . وقتي كه كارش  او  مي   تماشا  را ساند پسر كه  از  كرد 
عيسي هستيد؟"پرسيد:   شما  آيا  اما    كه  البته  "آقا  نبود  عيسي  مرد  او  آن 
اين كه مردم  يعني    . اين هدف شاگردسازي استعمل نمود عيسي  همانند  

آيا اين نصيب و قسمت ما نيست؟ شاگرد    ببينند ما چقدر شبيه او هستيم. 
  ؛ حفظ كردن آيات كالم. فراتر از  د دوباره استعيسي بودن چيزي فراتر از تول 

يا نيم ساعت بشارت دادن در طول يك ماه    شركت در جلسات روز يكشنبه؛ 
ايم  كه ما خوانده نشده  داد  خود به ما آموزش  زندگياست. عيسي از طريق  

  به واقعيت شويم. ما خود بايد تبديل    بلكه  واقعيت را اعالم يا موعظه كنيم  تا
در    همانند چگونه مردم عادي    فكر كنيد كه  اما ممكن است تو كه  من و 
به  عيسي را دنبال كنيم و    توانيم مي  كنيممي   معمولي زندگي   شرايطي كامالً 

هاي يكشنبه بلكه هر روزه  نه فقط روز   توانيممي   ؟ چگونه شباهت او درآئيم
  تا بتوانند ما را  نيستند اطراف ما  نيز  ديگران  حتي  وقتي كه    او باشيم؟  چون 

 ، كنيممي  كه دعا هايي زمان عالوه بر توانيم مي  ؟ آيا ما تشويق و كمك كنند
تمركز مي   روزه خدا  كالم  بر  يا  تفكر  كنيممي   گيريم  گفتن،  اتدر  سخن   ،

طور  گرديم؟ اگر آن ببا ديگران شبيه عيسي    مان ارتباطات  و   دل خود اشتياق  
انتقال  مي   كه عيسي بود و زندگي در آن    ست،حقيقت ا كرد بهترين روش 
آن چيزي    ، و اين حقيقتاً  آئيمشباهت او در به    تاايم  صورت ما خوانده شده

  است كه براي ما بهترين است.  
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كه صرفاً    است  كسياو  آور است.  عيسي فردي بسيار فراتر از يك پيغام
  .كندمي   اش منتقلتعليم و روش زندگياست را از طريق    حقيقي   آنچه واقعاً 

به خود هم شهادت مي   زماني كه وفادارانه بر پدر شهادت و  ا   دهد در واقع 
(يوحنا  مي (يوحنا  ١٨:٨دهد.  يكي هستند.  پدر  و  او  زيرا  شناختن  )  ٣٠:١٠) 

تواند بگويد  مي   براي همين عيسي   )٩:١٤عيسي يعني شناختن پدر (يوحنا  
يزي  اين آن چ)  ٦:١٤متعال (يوحنا    حقيقت تجلي    . حقيقت است  كه او خودِ 

گويد كه  مي وقتي  ، كندبه آن اشاره ميكه يوحنا در ابتداي انجيل خود است 
عيسي را   يعني او) ١٨، ١:   ١(يوحنا  .ي خدا استكلمهيا عيسي آن لوگوس 

را    .ستدان مي   ي متعال خداوند مكاشفه عيسي  و    ستدانمي   خود خداوند او 
ست كه  دليل ا  به همين  شد.حقيقت تلقي ميكه مقياسي براي سنجيدن    ودب

توانيم بگوئيم كه عيسي هم آن كسي است كه ايمان ما بر او قرار دارد  ما مي
  و هم مثالي است براي اينكه چگونه بايد ايمان داشته باشيم. 

را  مي   آيا خواهيد بدانيد كه معناي انسان بودن چيست؟ زندگي عيسي 
هاي عيسي  قدم خواهيد باعث خشنودي خدا شويد؟ در اثر  مي   آيا   . مطالعه كنيد

خواهيد با موفقيت در برابر وسوسه مقاومت كنيد از مثال  مي   قدم برداريد. اگر 
،  هستند  پيرامون شماخواهيد بهتر از افرادي كه  مي   عيسي پيروي كنيد. آيا

خواهيد معلم بهتري  ي م  آيا  .محبت كنيد؟ بگذاريد عيسي شما را هدايت كند 
  ، خواهيد بيماران را شفا دهيدمي   يا آ  . براي ديگران باشيد؟ از عيسي بياموزيد

ها  ببخشيد و باعث آرامش آنرا اميد    افراد نااميد  و  هاي شرير را بيرون روح
خواهيد رهبري  مي   اجازه دهيد روح عيسي شما را هدايت كند. آيا  بگرديد؟

د عيسي شما را هدايت كند. اين آن چيزي  يار تأثيرگذار و مؤثر باشيد؟ بگذ
هاي  تنها براي نجات جان ها  يسي بايد انجامش دهند. آن است كه شاگردان ع
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بودند. نكرده  توكل  عيسي  بر  آن ها  آن   خود  بودند  فكر آموخته  او  كه    طور 
آن   ، كردمي او  عمل كنند و همان   ، كردطور كه او عمل  فكر كنند  طور كه 

  احساس كنند.  ،كردمي  احساس

(يوحنا    ...»  كرد  داي از من هيچ نتوانيد«ج عيسي به شاگردان خود گفت:  

تنها  موضوع  اين  )  ٥:    ١٥ بود،  درنه  عيسي صادق  نيز   زمان  يك    امروزه 
توانيم انجام دهيم  نمي  . بدون او هيچ كاري گردد محسوب مي سلم حقيقت مُ

شود كه بخواهيم زندگي ما مطابق  در زماني احساس ميو اين ناتواني بيشتر  
پيالتُس از او  «  گويد: مي   سپيالت عيسي به    خدا پيش رود. حقيقت متعال  با  

مي  خود  «تو  داد:  پاسخ  عيسي  پادشاهي؟»  تو  «پس  من  پرسيد:  كه  گويي 
و به جهان آمدم تا بر حقيقت  پادشاهم. من از اين رو زاده شدم و از اين ر

گوش   من  نداي  به  دارد،  تعلّق  حقيقت  به  كه  كس  هر  پس  دهم.  شهادت 

(.دهدمي  فرا زن  )٣٧:١٨يوحنا  »  زمان  در  افكار  باش  دگيعيسي  زمين  ر 
باقي  در ابهام  حكيمان را    وجاهالن را تعليم    ،آشكار نمود هاي ديگر را  انسان

  را   بيماران   جسم   را آمرزيد و كاران  گناه  و   را آرامي بخشيد  خستگان   گذاشت. 
و پدر را جالل داد. اعمالي    هاي بسياري گشتباعث نجات جانشفا بخشيد و  

  ديدگاه او نسبت به پيرامونش؛   ؛ انجام داد  ديگران كه او در مقابل چشمان  
لحظاتي كه او با فداكاري  داد؛  لحظاتي كه دست خود را بر بيماران قرار مي

هايي كه او در تنهايي و  شب  ؛دادمي   اختصاصبه ديگران  وقت خود را  تمام  
  . او بودندراستا با واقعيت متعال هم  و همه  كرد همهمي  دعا سپري

  مسيح عمل كنيد. پولس رسول   يااز عيس  تر يا بهترتوانيد فرانمي   شما
ه شباهت تصوير او تبديل شويم.  ب  تاايم  ي ما خوانده شدهگويد كه همهمي

كند كه به زبان ساده هدف خدمات او آن  مي   و او اضافه )  ١٨:٣(دوم قرنتيان  
خدا چنين اراده فرمود كه بر ايشان آشكار سازد كه اين راز از چه  « :بود كه
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غيريهوديان برخوردار است، رازي كه همانا مسيح در    بينل عظيمي در  جال

زيرا او متوجه شده بود كه    )٢٧:١» (كولسيان  .شماست، كه اميد جالل است
  در او آن اميد جالل آينده وجود دارد. 

  راي ي بعيسي اولين استادي نبود كه شاگردان  ، ي مورخان مذهبيبه گفته
اساتيد بسياري    ميالد، در واقع از قرن هفتم پيش از    خود اختيار نموده بود. 

داشتند را  كه    وجود  بسياري  مي شاگردان  شمار    دادندتعليم  بر  همواره  و 
ي مذاهب  شد در همه مي   را   اساتيديچنين    . شدمي   افزوده  ها نيز آن  شاگردان 

قرن پيش    ت تا پنج . بين هفپيدا كردروحاني و مذهبي آن زمان    تفكراتو  
در    ها و براهمايي  ٣٥. اوپانيشادها بود كه زرتشت در ايران ظهور كرد   ميالد از  
بوداندوستان ظهور  ه انبياي  ٣٨و كنفوسيوس، الئوتسه   ٣٧و جين   ٣٦كردند.   ،

نبايد   البته  و  سقراط  و  تالس  يعني  يوناني  معروف  فيلسوفان  و  اسرائيل 
هراكليتوس   ؛فيثاغورس بيندازي  ؛٣٩و  قلم  از  در  را  كه  زندگي    آنم  زمان 

تحت  خدايان    و زمان در تاريخ بشريت روابط بين اشخاص    تا آن  كردند.مي
در    كنترل بود.  اندازه  طي كاهنان  به  اشخاص  سال  طايفه هزاران    و   هاي 

از    تر گروه بسيار مهميك  وفور نعمت و نجات    ، روستاها مهم نبودند. سالمت
افراد زندگي   اگ شدمحسوب مي  فردي  و    ي ر شخص . حتي  ارواح  به  خطاب 

ا مراسم  بدر مقايسه  دعاي    شود، بازمحقق    او  يتا خواسته  د كرميخدايان دعا  
،  شدمي   جامعه انجامكل  باشكوهي كه توسط كاهنان براي كاميابي و خيريت  

كه عيسي آن را با    شاگردي -استاد   يرابطه  از ارزش كمتري برخوردار بود. 
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كردند بنا  مي  او پيروياز د ديگري كه و افراگيران  باج ، گيرانماهي  دعوت از 
چندين قرن قدمت داشت. با اين وجود حتي  كه  بخشي از سنتي بود    ،نهاد

ها  آن   ارتباط شاگردان عيسي و ديگر شاگردان در مورد    بين هايي  اگر شباهت
داشت وجود  استادشان  هم  ، با  مسئله بمي  باز  چگونه  كه  به  ي  ينيم  عيسي 

براي شما در ابتداي اين    قت كه آن را به عنوان حقي   واقعيت و عيسي عنوان  
  باعث شد تا موضوع شاگردي از نو تعريف شود.  ،فصل عنوان كردم

لحاظ لغوي به  است كه از    Talmidhي  ي عبري براي شاگرد واژه واژه
ن واژه براي  از اينبي    ء گيرد. عزرامي   كه مورد تعليم قرار   اشاره دارد فردي  

استفاده  مطالعه  را    ) ٨:٢٥تواريخ  (اول  .كندمي   تشريح گروه موسيقي هيكل 
  استفاده  ،نزديك است  Talmidh  يبا واژه  .) اشعيا از واژگان ديگري كهكنيد
مطالعه  را  ١٣:٥٤؛  ٤:٥٠؛  ١٦:٨است. (اشعيا    Limmudhي  كند اين واژهمي

را به هم    شهادت« .  است  همين واژه  ، بردمي  كه اشعيا به كار  ايهواژ  )كنيد.

نشان دهنده اين    اينو    ».بپيچ، و شريعت را در ميان شاگردانم مُهر و موم كن
  ) ١٦:٨شاگرداني داشت. (اشعيا   نيزاشعيا  خودِ گويا كه  است

ارميا كتاب  معروف    Limmudhي  واژه  ؛ در  عبارت  حبشي "در    آيا 
هاي خود را؟ به همين  خالتواند پوست خويش را تغيير دهد؟ يا پلنگ  مي

ي  به واژه  "ايد كار نيك توانيد كرد؟گونه آيا شما كه به بدي كردن خو گرفته
دهد كه هر شخص  مي   ترجمه شده است. اينجا اين واژه نشان   "خو گرفتن"

  ! انجام خواهد داد يعني بدي كردن آموخته است را نهايتاً آنچه  

ي آن هستند  ندههمچنين نشان ده  Limmudhو    Talmidhواژگان  
اي شخصي وجود داشت. شاگرد تسليم  يك شاگرد و استاد رابطه بين كه در  
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كند و در اين مسير از او  مي  شود و او را كمكمي  راهبا او هم ،شود مي  استاد
مثالي  مي در  را  اين  شاگرد  از آموزد.  و  مي  يوشع  ش موسي    كنيم. مشاهده 

    .)مطالعه كنيدرا  ١٣:٢٤خروج (

  اي كه در متون ي همراهي در واژهكه ايده  توجه شديمم  هادر بررسي 
زبان در  كارنيز  يوناني    عهدجديد  است.  رفته،  به  واژه  مستتر  به   يمن 

Mathetes   يواژهي  كنم كه از ريشهمي   رجوع  Math    .گرفته شده است
براي   كه  ذهني  كار  سالمفكر داشتن  (يعني  است.)    ي  به  احتياج  واژه  اين 

يا به    كندمي   كسي پيروي از  آموزد يا  كه از كسي مي  د كنشخصي اشاره مي
  كند كه با استاد خود در ارتباط است. مايكلمي   طور طبيعي به فردي اشاره

دهد موضوع شاگردي  مي  تعليمتالبوت؛  ي الهياتكه در دانشكده ٤٠ويلكينز؛ 
در هواژ  ،ي شاگرديواژه"كند:  اين چنين تشريح ميرا   اغلب    اي است كه 

پيروي د  عهدجدي را  عيسي  كه  آناني  نمودن  مشخص    ند؛ كردمي   براي 
و ...    يا مقدسين كليساي اوليه  اهل طريقت  ؛و خواهران  داران؛ برادران ايمان 

بار در اعمال رسوالن    ٢٨بار در اناجيل و    ٢٣٠حداقل    به كار رفته است كه
گردد  مي   بنابراين يك نوايمان فردي است كه از راه خود باز  به كار رفته است.

  نو متولد شود كه از  به شخصي اطالق مي  نوايمان   .تا عيسي را پيروي كند
است تازشده  تولد  آن  تبديل شد .  براي  است.    ن ه  به يك شاگرد ضروري 

را  ها  ي جوانب زندگي آن همه   و عيسي كردند  مي   شاگردان با عيسي زندگي
شركت    كالسي  در نه    و  كردند مي   اي را دنبال نه برنامهها  . آن فتگرمي   در بر
مسيري نبود كه    ي بودند. شاگرد خاصي  ي درسيِو نه داراي برنامه  كردند مي

  اي و همچنين فراخواني نيست براي داشتن زندگي  نوايمان باشد   مختص افراد
مبشران يا انبيا باشد.    ، كاهنان،  ميسيونرها  ،راهبان  ،سخت كه مختص شبانان
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را نيز اضافه كنيم   با    شاگرد بودن تواند  نمي   سككه هيچبايد اين نكته  را 
خاص يا كسب    مهارتي دهد يا با به دست آوردن  مي   تعداد كارهايي كه انجام 

  ، اثبات كند. علم و دانش

عيسي كه  شنيدند  يوحنا  و  يعقوب  پطرس  شاگرد  "  :گويد مي   وقتي 
هم  ها  آن   شك اين بود كهرسيد بيها  فكري كه به ذهن آن   ناولي   "... بسازيد 

شكل    ها در آن  اشخاص ديگري را پيدا خواهند كرد كه آنچه عيسي  قطعاً
را   بود  دقيقاً در ديگران شكل دهند  داده  اين  از    و  زمان  آن  بود كه  دركي 

  در رساالتبعد  ها  سال . ما اين موضوع را  يند شاگردسازي وجود داشتافر
راد مطمئن  اف هر كدام از اين ) ٢:٢كنيم. (دوم تيموتائوس  مشاهده مي پولس 
  كند مي، به مسئوليتي داللت  براي شاگردسازي  مسيح  كه معناي فرمانبودند  

و به معناي همراهي جدي يك فرد و ارتباط او با استادش    كه جدي است 
نگاهي    لشاگرد در قرن اويك  است. بيائيد به طور خالصه به پنج خصوصيت  

  مختصر بياندازيم.  

    توانست جواني مي  در آن زمان هر مرد
هر كدام از اين تفكرات داراي استاد و رابي    دنبال تفكرات متفاوتي برود. 

استاد    توانستندمي  در برخي موارد خاص شاگردان و  مخصوص خود بودند  
انتخاب  را  موارد    كنند   خود  از  برخي  در  بود درخواست  ااستادكه  ن ممكن 

كن رد  را  سن    . د نشاگرد  در  هنوز  مردي  خود    ٣٠اگر  مدارك  سالگي  به 
بود  نشده  نائل  خاصي  اجتماعي  جايگاه  يا  چون    ،آكادميك  مشاغلي 

اين حقيقت كه عيسي    كرد. مي   انتخاب   ي رايا نجار يگيرماهي  ي،كشاورز
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ها  آن اين حقيقت است كه چرا    ي كننده  گر بودند تشريح تعو شاگردانش صن
ا   فيلسوف   خود باشند.  هاي مذهبي زمان گروه  ز نتوانسته بودند عضو يكي 

درست از زمان ظهور  " :  گويد مي  ٤٢به خوبي در كتاب خود   ٤١هنري   معروف
ها  اين تنش گشت و  ها هم آغاز ميدر بين آن   شاگردي تنش -ي استاد رابطه
ها  داد و اين تنش مي   مذهبي رخ   ي هتجرب  ها بين دواين تنش بودند و    واقعي

- نتسُ  قوانيندر برابر كاهني كه    آمد. بوجود مينت  حكمت و سُ  بين   معموالً 
همواره   ،خود بود يسسهؤنهاد و م  حافظد و ركمي  تدريس  رانش  هاي پر تَ

شخصي    اي كرد و رابطهمي   مباحثات را انتخاب موضوع  استاد بود كه  اين  
همه    ،شاگرد قرن اول  گشت.كرد و باعث تبديل شاگردان خود مي ايجاد مي

از استا و روش نگهداري  عادات    ، هاي اوآموخت. داستان مي   د خود چيز را 
را و بعد از آموختن از استاد خود شروع به تعليم    تفسيرهاي او از تورات ،  سبت

تعهد شاگرد براي پيروي از   ،فرايند تبديل مركز در نمود. شاگردان ديگر مي
.  دشمي   حداقل بايد به آن يك نفر تسليم. هر شاگرد  بسيار مهم بوداستاد  

ش  پدر با پسريك    بين  يارتباط   اهميت  باشاگرد و معلم    بيني  رابطهاهميت  
 " كرد.برابر مي

جهات  در  شاگردي   بسياري  از  اول  رابطههقرن  با  مانند  برده  يك  ي 
(متي    صاحب بود.  كنيدرا    ٢٤:١٠خود  شاگرد  مطالعه  وقتي يك  توسط  .) 

كار  نوان يك تازهمرد جوان كار خود را به ع  آنشد  مي   پذيرفتهاستاد خود  
ديگران مي   شروع سر  پشت  بايد  او  شرايطي  چنين  در  و مي   كرد.    ايستاد 
  يافت تا اجازه مي پس از مدتيشاگرد توانست نظرات خود را بيان كند. نمي 

مقام استاد برود و سئواالتش    در  او بپرس را  شاگرد نزد  او  از  آن  د. پس از 
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پشت سر    زمان در    ستتوانمي   و شد  مي   ٤٣" معاون  شاگرد "به  تبديل   دعا 
نهايتاً بنشيند.  خود  استاد  يا  باالترين  مي   او  رابي  به  خود    يدرجهتوانست 

گفتند و از لحاظ ذهني با  مي   ٤٤" كمتحشاگرد  "برسد. در آن زمان به او  
  .  كردبرابر مي رابي خود 

 ُجزس شفاهي  ابزارهاي    ءنن  اولين 
دوره در  كار آموزشي  مي دان  شاگر  آموزي ي  شاگردان  گشتمحسوب   .

  ن كردند و سپس آن سخنان را به ديگرامي   سخنان استادان خود را حفظ 
موختند كه بتوانند هر متني از تورات  آ. اغلب شاگردان مي كردندمي   منتقل
به   تفسير    ٤را  فرايند  روش  در  بدانيد  كه  است  جالب  شاگردسازي  كنند. 

  دنيايي زندگي ما در    .نبود   شاگردسازيملزومات    ءتوانايي خواندن متون جز
شاگردان    واقعاً عده    آن سواد هستند و  كنيم كه دو سوم جمعيت آن بيمي

  . آيند مي  دروس شفاهي به شمار
  شاگرد كه مي   يك  آموخت 

استادش   نگاه  فرامينچگونه  را  فراميمي   خداوند  اين  سَ  ندارد.    ، بتحفظ 
و  ،روزه مذهبي  دعاها  دعا  مراسم  زمان  در  بركات  او  شدرا شامل ميي   .

نني كه استاد به  سُي  آموخت و همهمي   را  ي تعليم استاد خودهمچنين شيوه
   شمرد.مي  محترمرا بند بود  پايها  آن 

 .  گويد كه مي   عيسي
. (لوقا  گردد ميند استادش  مان  بيندمي   وقتي يك شاگرد به طور كامل آموزش

اين بود كه بتواند به شباهت استاد خود    يك شاگرد  آرزويباالترين  )  ٤٥:٦
تيموتائوس   درآيد.  به  از  مي   پولس  كه  كند.  گويد  الگوبرداري  (دوم  او 

كنيد.) را    ١٤- ١٠:  ٣تيموتائوس   از    مطالعه  همچنين  ديگر    دعوت و 
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انجاايمان  را  كار  همان  اينكه  براي  دهندداران  (اول  نمي   اجتناب   ، م  كند. 
   ) ٩:٤فيليپيان  ؛  ١:١١؛ ١٦ –  ١٤:   ٤قرنتيان  

  .  وقتي يك شاگرد تعاليم خود را به پايان  
تعليم  ها  به آن ي جديد براي خود  همراهان و شاگردان  يافتنرساند بايد با  مي
ي  و دوره  كرد ميز  خود را آغا  "يمدرسه"بايست  او ميدر آن زمان    داد.مي

  ٤٥"هيللي  خانه " :براي  مثال  نمود.  اندازي ميبا نام خود راهتعليمي 

اول   قرن  در  شاگردي  مبحث  پنج خصوصيت  ميرا  اين    دهد.توضيح 
ها  ترين همراهان خود انجام داد. وقتي او به آن با نزديك  راعيسي اين كارها  

بتوانند افرادي را پيدا كنند تا   تا انتظار داشت ها گفت كه شاگرد بسازند از آن 
وقتي كه او  ها آموزش دهند.  را به آن  آموخته بودندروش    ٥با اين  آنچه خود  

تعليم داده بود را به ديگران تعليم دهند  ها  ي آنچه او بدان گفت همهها  به آن 
  (متي  منظور عيسي همين روش بود.  ، نيز آن كارها را انجام دهندها  تا آن 

نكته تمركز كرديم را  دانستند كه بايد آنچه ما در اين پنج  ي م ها  آن   )٢٠:٢٨
  انجام دهند. 

واقعياين   استموضوع  تاريخي  رابي   تي  عيسي    يهاكه    نيز زمان 
داشتند. در نگاه اول ممكن است چنين به نظر برسد كه تنها    ان خود راشاگرد

هاي ديگر بود زيرا در هر  عيسي و رابيشاگردان  بين چند تفاوت كوچك در 
بود. اما وقتي كمي از  متصل  شاگرد به يك استاد خاص    نوع از اين روابط  دو

شاگردي كه به صورت  از  دو نوع    مسئله را مورد بررسي قرار دهيمنزديك  
  شود.  مي  آشكار  دارند،بنيادي با هم تفاوت  
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  شاگردان عيسي   ها شاگردان رابي 
توانستند استاد خود را  ها خود ميرابي شاگردان  

  و خود را به او پيوند بزنند.  انتخاب كنند
  

مركزي ي  شريعت يعني كتاب تورات بود كه هسته
مي تشكيل  را  نامزديهوديت  شاگردي داد.  هاي 
گرفتند تا بتوانند تورات يك رابي با او ارتباط مي

منظور   همين  به  به طور خاص  و  بفهمنند  بهتر  را 
مياين   انجام  را  ارتباط  شاگردي  اين  در  دادند. 

  اقتدار متعلق به تورات بود نه رابي. 
  

ن به  در يهوديت شاگردي تنها ابزاري براي رسيد 
ب  فراتر و يك هدف بود. شاگردشريعت  دن چيزي 

منصب سنتي نبود و هدف شاگرد اين بود    از يك
  كه خود يك رابي بگردد.

  
  

اگرد بودند شاگردان يك رابي تنها براي او يك ش
  و نه چيزي بيشتر. 

اراده هيچ با  از شاگردان عيسي  ي خودشان  كدام 
او   كه  آناني  برنگزيدند.  را  او  پيروي  شاگردي 

آنمي او  كه  بودند  افرادي  تنها  را  كردند  ها 
بود:   كرده  بيا!"دعوت  من  انتخاب   "دنبال  اين 

  متعلق به عيسي بود و نه شاگردان. 
  

اند تا همه چيز را  عيسي شاگردان خود را فرا خو 
نه به خاطر شريعت بلكه به خاطر شخص   ترك كنند

  ) ٣٨:١٠خود او. (متي  
  

شاگردي به عنوان  جايگاه  براي شاگردان عيسي  
مد.  آاولين قدم براي موفقيت شغلي به حساب نمي

شاگردي براي شاگرد عيسي تحقق سرنوشتي بود  
عيسي   شاگرد  بود  گرفته  نظر  در  برايش  خدا  كه 

  ر نبود جاي رابي خود را بگيرد.هرگز قرا
  

اي شاگردان عيسي خادمان او نيز بودند نه مسئله 
ها  بيگانه بود. آنكه براي يهوديت زمان اوكمي  

فرود  تعظيم  سر  او  از  فراتر  علم  برابر  در  تنها  نه 
مودند. او نه  ن وردند بلكه از او اطاعت هم ميآمي

ها  ها بود بلكه خداوند و ارباب آنتنها معلم آن 
  مد. آنيز به شمار مي

 

شاگردان او براي خود    ،بود  كل واقعيتاز آنجا كه عيسي خود حقيقت و  
شاگرد عيسي   تادادند مي  تنها ديگران را تعليمها كردند آن نمي  سازي شاگرد

. امروز هم  بگيرند  جاي استاد خود راقرار نبود  باشند. شاگردان عيسي هرگز  
دهد كه شاگردسازي كنيم. البته در اين  مي  ان مانند گذشته عيسي به ما فرم

هرگز  ها الگوهاي بسياري خواهيم داشت اما آن  و ، مربيان، فرايند ما معلمان
شويم اما اين  مي ها  جاي ارباب ما را نخواهند گرفت. البته ما تسليم اقتدار آن 

تسليم داوطلبانه است كه بر مبناي فروتني و خيرخواهي است. ما كه شاگردان  
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مانند شاگردان قرن اول عيسي براي    تا ايم  مروز عيسي هستيم خوانده شده ا
  شاگردسازي كنيم. او 

آموز يا همراهي است كه از الگو و تعليم  دانش  ،شاگرد  
كند كه حداقل تسليم يك فرد  مي   كند. يك شاگرد انتخابمي   عيسي پيروي 

ه چگونه مسيح را  ود بياموزد ككه از معلم خديگر باشد و هدف او اين است 
آن   پيروي از  با  كند.  ارتباط  در  ما  شود  مي   ديگران ساختهجا كه شخصيت 

ارتباط آن  دهيم  اجازه  اين است كه  را هر چه    ، صرف شاگردسازي  شاگرد 
  بگرداند.  به شباهت عيسيبيشتر 

او بياموزد    از د تا  گردمي   يك شاگرد تسليم الگوي خود يعني معلمش  )١
 وي كند. گونه عيسي را پيركه چ

 آموزد. ليم عيسي را مي ايك شاگرد واژگان و تع )٢

 چگونه مانند عيسي خدمت كند. كه آموزد مي  ك شاگرد ي )٣

 كند.مي  يك شاگرد از زندگي و شخصيت عيسي الگوبرداري )٤

دهد  مي   و به ديگران آموزش  نمايدمييك شاگرد ديگران را پيدا   )٥
  وي كنند. عيسي پير توانند ازمي  با همها كه چگونه آن 

  ٥اين  بايد كند كه بسياري از خادمان مي  بر اين نكته اشاره  ٤٦؛ بيل هال
ي  كه همه افراد بسيار كمي وجود دارند    در خود داشته باشند. خصوصيت را  

  ٢هاي  شماره  در بارزترين خصوصيات   با هم داشته باشند. پنج خصوصيت را  
  اند يعني: ليست شده ٤تا 

  آموزد. مي  تعاليم عيسي را و يك شاگرد سخنان  )٢
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خدمت   كرد، ميكه عيسي خدمت    گونههمانآموزد  مي   شاگرد يك   )٣
 كند. 

برداري كرده و آن را  يك شاگرد از زندگي و شخصيت عيسي الگو )٤
  كند.مي  تقليد

ها  . انسان تر هستند از همه سادهخصوصيت    ٥اين    بين در    خصوصيات   اين 
كتاب را مطالعه با شادي  خود  وركنند.  مي   مقدس  در  را  عيسي  ش خدمتي 

با اين حال بايد بپذيريم  ردند.  گهماهنگ مي   با شخصيت او و    كنند نهادينه مي
كه براي انجام اين كارها لزوماً الزم نيست كه فردي سبك زندگي خود را  

تا   توانستهبتواند  تغيير دهد  ما  بنابراين  دهد.  انجام  را  راهاين كار  ي  ي هاايم 
. اگر  باقي بمانيممسيحي    يك  و بتوانيم  يميه عيسي شوبيابيم بدون اينكه شب

ي  هستههستند كه    ٥  و   ١اما عناصر    ، ضروري هستندبسيار    ٤تا    ٢چه عناصر  
در واقعيت اكثريت آن افرادي كه  دهند.  را تشكيل ميسازي  شاگردمركزي  
را   مسيحيخود  خصوصيات  مي   يك  به    ٥تا    ٢دانند  زندگي  در  كار  را 

فردي  اگر  اين حقيقت است كه    كردنش مشكل استاور  نچه باما آگيرند،  نمي 
  خواهد آمد. شمار   رهبر بالغ مسيحي بهيك را انجام دهد   ٥تا  ٢تنها عناصر 
ما به عنوان شاگردان عيسي از تسليم شدن به    وجود دارد كه  اين حقيقت

كنيم ديگران   ندرت    اجتناب  به  كه  آمي  پيش هم  و  زندگي  بتوانيم  يد  در 
ايم را در زندگي فردي  آنچه دريافت كردهذاري داشته باشيم و  گ يرتأث   ديگران 

به همراه  مشكل بزرگي را براي مسيحيت معاصر    اين آفتو    ديگر ايجاد كنيم 
- شاگرد اشاره كرديم براي  ها  عنصري كه در باال به آن   ٥ي  . همه داشته است

آن نوع از  اين است كه  منظور من  مسيحي بسيار ضروري هستند.    ازيس
د بر  گردمي  هاآن كه باعث تبديل شخصيت افراد و تكثير روحاني    شاگردي
بستگي دارد. از طريق اين    ي آن صحبت كرديم،اي كه دربارهگانه- ٥عناصر  
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يك    يابد.گسترش ميخداوند    پادشاهيقلمرو و  نوع شاگردسازي است كه  
تسليم او  گرد مي الگويي    شاگرد  الگو  آن  كه  مي  را د  بيامكمك  تا  وزد  كند 

هدف دست  هرگز به اين  افراد از  بسياري ايد از عيسي پيروي كند. چگونه ب
هيچ چيزي    متوقف شدن رشد ماست.  دليلبه نظر من اين اولين    و  يابندنمي

در  . شخصيت يك فرد  وجود ندارد تر از رشد روحاني براي يك فرد  بنيادي
.  گردد مي   شدن محققكند و اين رشد تنها از طريق تسليم  مي   اجتماع رشد 

ما  به  رسول  تسليممي   پولس  كه  بايد  آموزد  به  شدن  .  بگردد  تجربهتبديل 
.) اين خصوصيت عيسي بود كه او را بسيار  مطالعه كنيدرا    ٢١:٥ان  ي(افسس
  افراد مغرور ) خداوند با  مطالعه كنيد.را    ٨  –  ٥:    ٢كرد. (فيليپيان  مي   جذاب

  به ماعهدجديد    ) ٤:٥  (يعقوب بخشد.  مي   كند اما به فروتنان فيضمي   قابله م
كه  مي ايمانآموزد  تسليم  ميوقتي  ديگر  خود  گرديم  داران  در  را  فروتني 

به همين  ي فروتني است و نشانه ، به ديگران شدن  . تسليم دهيمميپرورش 
  گيرد. مي  يك شخصيت در اجتماع شكل ترتيب

رابطه در  با  آنچه  شمرده  سازيِشاگردي  اين    ، شودمي   مسيحي خاص 
س ارباب و استاد نيست. هر دو شخص  كهيچ  . ه تسليم هستند ت كه هماس

شاگردي خود   يي دو جانبهمسيح هستند و هر دو از رابطه  ياغالمان عيس
ي بيشتري دارد و معلم به شمار  برند. اغلب يكي از دو فرد تجربهمي   بهره
ت  به فرد ديگر كه شاگرد اس  كند وانجام وظيفه ميدر آن نقش  يد و  آمي

  دهد.  مي  را آموزشمعناي شاگرد عيسي بودن  

هاي  كه براي ايستادگي در زمان بخشدمي اين نوع رابطه قوتي را به ما
) بدون اين  ٩:  ٤است. (جامعه   ضروري  ، شودمي   سخت كه ايمان ما آزموده

مسيح دچار مشكل    ا تواند اعتماد ما را بمي   نوع حمايت يك واقعه يا بحران 
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ها  اند را به آن يابند و آنچه از مسيح آموختهمي   د خود شاگر  . شاگردان بگرداند
  دهند.  مي  آموزش 

اين است كه ما  سازي  ناكامي و شكست ما در امر شاگرد  يكي از داليل 
اين به اين معنا  دان خود انتظار نداريم كه خود شاگردسازي كنند.  از شاگر

م  يم حدس بزنيانتومي   تقريباً ي روز يكشنبه  جلسه بعد در    ي است كه هفته
 حدس ما نيز اشتباه نيست. ما  احتماالً با چه افرادي روبرو خواهيم شد و  كه  

  .اندپيش نشسته  يهاي هفتهافراد در همان صندلي شاهد آن خواهيم بود كه  
  ،. سرودهامشاركت خواهيم داشتقبل يا بعد جلسه با همان افراد هميشگي  

بود  قبل ي  هابسيار شبيه هفته ها  و شهادت ها  موعظه و    .خواهد  افراد  شما 
شما درباره  پيرامون  بسياري  سال داريدعيسي    ياطالعات  كه ها  .  است 

شنا  آهاي خدمتي او  با روش  ايد و. سخنان او را آموختهشناسيد مييگر را  ديك
از شخصيت او الگوبرداري كنيد. اما شما    تادانيد  مي   هستيد و خود را متعهد

قطه از كليسا در كنار همان  ن همان    ند سال قبل در ايد درست همانآنجا نشسته
كليساهاي  ي من در  حدسيات من با تجربه  اما  ! اين حدسيات من استشخص

    كنند.مي  چنين عمل اين كليساها رد زيرا اكثر خواني داهمفرانسه و آمريكا 

كنيم    سعي   دهي كنيم و سازمانبزرگي    مكن است ما جلسات بشارتيم
با ديگران در ميان بگذارند د  وايمان خ   تاكنيم    منان را تجهيزؤم  تا اما    ،را 

است؟ زيرا شاگردي تبديل    گونه. اما چرا اين داشته باشيم پيشرفت خيلي كمي  
انتخابي شده   از    و به امري  تنها  عنصر شاگردي كه عيسي    ٥وقتي كه ما 

داده   آن   ٤تعليم  كارها  تاي  به  واقع  مي   را  در  خدمت   فقطگيريم  خود    به 
كنيم، به همان گروه محدود خدمت  با گروهي محدود مصاحبت مي  .يمكنمي
عالقه داريم  ها  كه خودمان به آن   كنيممي   و تنها سئواالتي را مطرحكنيم  مي

  يابيم. مي  خود را در سيستمي بسته و محدود و نهايتاً 
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آموخته عيسي  از  آنچه  كه  زماني  تا  بما  را  ميان    ا ايم  در  ديگري  فرد 
بودشاگرد عيسي    تاًحقيق  ، نگذاريم اين  نخواهيم  بزرگ    ي هسته.  مأموريت 
فرمود: «تمامي قدرت در آسمان  آنگاه عيسي نزديك آمد و به ايشان  «است.  

ها را شاگرد سازيد  قوم   يه س برويد و همپ  .و بر زمين به من سپرده شده است 
هيد  القدس تعميد دهيد و به آنان تعليم دو ايشان را به نام پدر و پسر و روح 

ام، به جا آورند. اينك من هر روزه تا پايان  كه هرآنچه به شما فرمان داده 

:    ١؛ اعمال  ١٦  – ١٥:  ١٥يوحنا ؛ ١٨-٢٠: ٢٨(متي   ».شما هستماين عصر با 
عيسي را    گونهاين ) با اين حال ما بايد بپذيريم كه هرگز  مطالعه كنيد.) را  ٨

  ايم. پيروي نكرده

در   شاگردي  آينده  چ  هايكشوردر  خواهد  آفريقايي  خود  به  شكلي  ه 
تعداد شاگرداني    افزايش  !سئوال بايد تكثير روحاني باشد  اينپاسخ به    گرفت؟

آماده  عيسي  براي  شاگرداني  خود  به    !كنندمي   كه  كه  وقتي    فكر   حال اما 
وسوسه مي كليساهايمي   كنيم  بيشتر  براي  شويم  اينكه  تا  كنيم  پر  را  مان 

  عيسي شاگردسازي كنيم. 

سپس عيسي به يهودياني كه به او ايمان آورده بودند، گفت: «اگر در كالم  ...«
حقيقت را خواهيد شناخت، و    و  من بمانيد، براستي شاگرد من خواهيد بود

  در انجيل متي چنين   )٣١-٢٣:  ٨» (يوحنا  .حقيقت شما را آزاد خواهد كرد
به ايشان  «:  فرمود   چنين  و   خواندخوانيم كه عيسي شاگردان خود را فرا  مي

  ) ١٩:٤(متي    .»گفت: «از پي من آييد كه شما را صياد مردمان خواهم ساخت
  بودند بينيم. شاگردان عيسي افرادي  مي   را  ديدگاه در اين دو متن ما همان  

و افرادي كه    كنند مي حفظ  را كردند. افرادي كه تعاليم او مي  كه او را پيروي 
آگاهانه  ها  را احيا كرده و از نو بسازد. آن ها  ن اد آ است  تا دهند  مي   ه زبه خود اجا
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نقش  ها  در ذهن آن   ي كنند در حالي كه هدفمي   و فعاالنه عيسي را دنبال 
بخشيده شده و زندگي ابدي  ها  دانند كه گناهان آن مي ها  البته آن   .بسته است
- انفعال نميباعث  ها  ست. اما آن اميد در آن اها  خداوند ميراث آن   به همراه

توسط استاد خود شكل داده    تا بر عكس شاگردان به دنبال آن هستند    گردد 
  جالل دهند. هاي زندگي خود او را  ي زمينهشوند تا بتوانند امروز هم در همه 

چنين  رسول  دردِ  «نويسد:  مي   پولس  باز  برايتان  كه  عزيزم،  فرزندان 

تا   دارم  بگيرد،زايمان  شكل  شما  در  (مسيح  كه واژه  )١٩:٤غالطيان  »  اي 
گرفته شده    Morpheيوناني    يترجمه شده است از واژه  "شكل گرفتن "

شكل  معناي  به  كه  استاست  كردن  درست  يا  با    .دادن  واژه  اين  وقتي 
مي يوناني    هاي پيشوند  ترجمه  ٢٩:٨روميان    همانندشود،  همراه    ي در 
اشاره    "تبديل شدن"به     ٢:١٢و در روميان    "شدنمتشكل  "الفظي به  تحت

ي اين است كه  كند نشان دهندمي  كه اين رسول استفاده هايي واژه كند. مي
براي    و  اتوماتيك و خودكار نيست و كاري نيست كه يك بار  امريتبديل  

  گردد بنابراين اين امر تأئيد ميهميشه و بدون تالش از سوي ما رخ دهد.  
  افزوده كه هر روزه به عمق آن    مستمر  در مسير تبديلِ  ما نيزنياز است  كه  
فكر   ،د گردمي در  كه  تبديلي  باشيم.  داشته  اآرزو   ،مشاركت  و  نتخابها،  ها 

تر  دهد. در فصل بعدي به طور دقيقمي   مان رخت و ابراز احساساتااحساس
  م. يدهمي  به اين سئواالت پاسخ

عيسي را تعريف كنيد    يايم شاگرد) اكنون كه به انتهاي اين فصل رسيده١
ب را  تعريف خود  آن و سپس  تعريف كرده  ا  اولين فصل  از خواندن  چه پس 

در  و    شباهت دارندهم    همقايسه كنيد. اين دو تعريف از چه لحاظي ب  ،بوديد
  متفاوت هستند؟ هايي چه قسمت
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  الگويي آن  گويد مسيحيان كمي هستند كه آگاهانه تسليم  مي   ) نويسنده٢
هاي عيسي قدم  بايد در اثر قدم  ونهچگ   دهدمي تعليم  ها  شوند كه به آن مي

  است؟ چنينبردارند. به نظر شما چرا اين 
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  چهارم فصل 
  مسير تبديل 

 

- ١٩:  ٢٨شده است. (متي    صادرمأموريت بزرگ  حكم  در انجيل متي  
ها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر و پسر  قوم   ي هپس برويد و هم «  ) ٢٠

به شما فرمان  القدس تعميد  و روح  تعليم دهيد كه هرآنچه  به آنان  دهيد و 

اين    .»آورند. اينك من هر روزه تا پايان اين عصر با شما هستمام، به جا  داده 
ي  چهرهكه او  جايي    ،شوددر انجيل لوقا ديده ميموضوع به صورتي متفاوت  

نوري براي آشكار كردن حقيقت بر  «كشد:  ديگري از مسيح را به تصوير مي 

كند كه  و تأكيد مي  )٣٢:  ٢.» (لوقا  و جاللي براي قوم تو اسرائيل  هاگر قوم دي
جالل خداوند آشكار خواهد شد و تمامي بشر با هم آن را  ...آنگاه  «در او  

لوقا براي اينكه بر اين نكته اشاره كند    )٥-   ٣:    ٤٠» (اشعيا  ...خواهند ديد
براي   عيسي  است شجرههمهنجات  كه  آمده  مردم  را    ينامهي    از عيسي 

د بشري  اآدم پدر نژ  ازبلكه آن را  ،  كند نمي  آغاز ابراهيم يعني پدر قوم يهود  
مي خود آغاز  از  نهايتاً   و  مي  كند  (لوقا  خداوند شروع  )  ٣٨  –   ٢٣:    ٣كند. 

شود كه عيسي اين  شمول بودن پيغام مسيح همچنين زماني آغاز ميجهان
كند كه ايلياي نبي به نزد  مي  رييادآو  ديگر  حقيقت را بار ديگر در اناجيل

اسرائيلي و اينكه    ي بيوه زن  نه نزدشود و  زني در شهر صرفه فرستاده ميبيوه
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:    ٤(لوقا    !پاك كرد و نه يك يهودي را  اليشع نعمان را كه يك سوري بود 
٢٧ –  ٢٥ (  

گذارد.  در واقع لوقا از آنچه خود عيسي بدان ها اشاره كرده بود پا فراتر مي
ند  نخواند كه او را پيروي كنها غيريهوديان را فرا ميل او مسيح نه تدر انجي 

ز فرا  آناني كه از لحاظ اجتماعي به حاشيه رانده شده بودند را ني  يبلكه همه
او ايمان آورند مي را با عطر  مانند زن گناه  . خواند تا به  او  كاري كه پاهاي 

كه    دزدي )  ١٠  –   ١:  ١٩ا  گير (لوقي باجا) زك٥٠  –  ٣٦:  ٧كند. (لوقا  مسح مي
  ١٥) پسر گمشده (لوقا ٤٣ –  ٣٩:  ٢٣(لوقا    ، صليب كشيده شد هدر كنار او ب

ها (لوقا  كه در مثل آمده) سامري  ١٤  –  ٩:   ١٨) باجگيران (لوقا ٣٢ –  ١١:  
.) و فقيري كه  مطالعه كنيدرا    ١٩-  ١١:    ١٧؛  ٣٧  –  ٢٩:    ١٠؛    ٥٦  –   ٥١:    ٩

  به آن اشاره شده)  ١٣  –  ١٢:   ١٤؛  ٥٣  –  ٥٢:    ١؛  ٢٢  –  ١٦:    ٤در لوقا (
نجات  يك  عنوان  به  را  عيسي  لوقا  آنكه  خالصه  و  جهانيدهندهاست    ي 

كند. او با  ايجاد ارتباط مي  اقشاري  از همه  افرادي  كند كه با همهمعرفي مي
(لوقا    كرد.ارتباط ميگيران منفور در جامعه ايجاد  باج  نيزافراد بسيار مذهبي و  

  به) او همچنين  ١٠  –   ١:    ١٩؛  ١:    ١٤؛  ٣٧:    ١١؛    ٣٦:    ٧؛  ٣٢  –   ٢٧:    ٥
(لوقا    نمود. گشته بودند نيز توجه مي هاي مختلفي افرادي كه قرباني تراژدي

) در حالي كه متي بيشتر به ارتباط  ٤٣  –  ٣٧:    ٩؛  ٥٦  -:    ٤٠؛  ١٧  - ١١:    ٧
  عيسي ن  بيلوقا بيشتر بر ارتباط    ،كندعيسي و تعاليم خود عيسي اشاره مي  بين

  كند. و مردم اشاره مي

  ؟ براي لوقا دهدي مركزي ايجاد ارتباط را تشكيل مي چه چيزي هستهو  
  ، مليت  ،نظر از نژادعيسي را پيروي كنند. صرف   تااند  ي مردم خوانده شدههمه
. از همه يكسان  هاآنمذهبي    ي زمينهجنسيت و جايگاه اجتماعي و   ،تقومي

تفاوت ميدعوت   لوقا هيچ  و يا    "قديس "يك    "دار ايمان"ي بين يك  شود. 
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؛  ١:   ١١؛ ٢٣:    ١٠؛  ٥٤: ٩؛   ٩:  ٨؛ ١٣:   ٦. (لوقا  شودقائل نمي  "شاگرد"يك  
كنيد.)   ٣٩  –   ٣٧:    ١٩؛  ٢٦:    ١٤ مطالعه  براي    را  را  فراخوان  همان  همه 

كه    ايكنند. سفر روحانيمذهبي دريافت ميو  پيمودن همان سفر روحاني  
    گرد عمل كند.ر زندگي يك شا دهد روح خدا داجازه مي 

شاگرد لوقا  كه  روشي  بهتر  درك  ميبراي  توضيح  را  عيسي  ،  دهدي 
كه او در انجيل    يكنم كه نگاهي سريع به چهار اصل يا موضوع پيشنهاد مي
  ؛ موضوع يك نقشه:  نگاه كنيم  ، بردرسوالن به كار مياعمال   در و همچنين  

  نفس.  انكارموضوع سفر روحاني و موضوع  ؛ موضوع روش

  كه در عيسي و آناني   كنيممشاهده ميدر مركز انجيل لوقا اين ايده را  
  هاي ها و طرح كنند خداوند در حال محقق ساختن نقشه كه او را پيروي مي

اناجيل ديگر بر اين    ي خود براي دنياي ما است. لوقا بيشتر از سه نويسنده
ي  بينيم كه نقشهجيل او ميدر انكشد.  را پيش مي  آنو  موضوع تأكيد كرده  

شود كه  زماني محقق مي  يابد و اينتحقق ميخدا در عيسي و شاگردان او  
كه بيماران احيا  ) وقتي  ١٩  –  ١٨:   ٤. (لوقا  رسدميخوش به مسكينان    خبرِ

  ، كنند) وقتي با دقت به او گوش مي٣٢ – ٣٠:   ٥(لوقا  ،يابندشده و شفا مي
شود.  ه آنچه گم شده بود نهايتاً يافت ميزماني ك) و  ٢٠  –  ١٦:    ١٠(لوقا  
  )  ١٠:    ١٩(لوقا 

شود.  اراده و منطق خدا انجام مي  مطابق با ي الهي يا پروژه  اين نقشه
عيسي   زندگي  وقايع  كه  ايده  اين  به  تأكيد  و  اشاره  با  را  حقيقت  اين  لوقا 

نبودهموضوعات   حقايق انتزاعي  بلكه  زند   ياند  در  او  ضروري  محسوب  گي 
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 ٤٧"بايد"گويد كه در انجيل او برخي وقايع  . لوقا مي كند شدند، دنبال ميمي
كند  مي  استفاده   جديد در عهد   Deiاصطالح  از  بار    ١٠١  او افتادند.  اتفاق مي

شود. عيسي بايد در  رسوالن ديده ميمورد آن در انجيل لوقا و اعمال ٤٠ كه
) او بايد پادشاهي  ٤٩:    ١٢بود. (لوقا  مي  ي پدر خود مشغول انجام كار پدر خانه

  ١٨به مدت   ) او بايد آن زن را كه شيطان ٤٣:   ٤. (لوقا كردميخدا را اعالم 
) وقايع خاصي بايد پيش  ١٦:    ١٣. (لوقا  كردمي آزاد  ،  سال اسيرش كرده بود 
) عيسي بايد رنج    ٩:    ٢١؛  ٢٥:    ١٧. (لوقا  پيوستمياز پايان عصر به وقوع  

و  مُمي  كشيد،مي مردگان  رد  از  سوم  بخشش    خواستميبرروز  و  توبه  و 
  و اين كار بايد از اورشليم   شدميها موعظه  گناهان بايد در نام او در ميان ملت

رسوالن  ) اين موضوع بايد از طريق اعمال٤٧  –  ٤٦:    ٢٤. (لوقا  گشت ميآغاز  
:    ١٩؛ ٢٢:    ١٤  ؛٤٦:  ١٣؛  ١٦، ٦:  ٩؛  ٢١:    ٣؛  ١١:   ١. (اعمال  شدميتكرار 

    )٢٤:  ٢٧؛   ١٠:  ٢٥؛ ١١:    ٢٣؛  ٢١

تصوير   به  جغرافيايي  پيشرفت  يك  طريق  از  را  نقشه  اين  تحقق  لوقا 
جايي    نويسد كه عيسي در جليل بود ابتداي روايت خود ميكشد. لوقا در  مي

)  ٥٠:    ٩؛  ١٤:   ٤ورد. (لوقا  آبه عمل مي خود را  و معجزات    داد ميكه او تعليم  
لوقا   اورشسپس  به  كه  مسيري  در طول  را  خود  كرد  مي  حركتليم  ارباب 

شهر مقدس كه كار نجات بايد در آنجا محقق شود. (لوقا    نمود،ميهمراهي  
  هايتمامي قسمت  ) اين بخش از انجيل لوقا متفاوت از٤٤:    ١٩  ؛  ٥١:    ٩

نيمي از تعاليم عيسي و وقايع زندگي او كه لوقا در اين    ديگر است. تقريباً
انجيل خود روايت مي   بخش كند منحصر به فرد هستند. در اين بخش  از 

ل  مث   ١٥مثل    ١٧از  شده است. (  نگاشته هاي فراواني از عيسي  تعاليم و مثل
فقط در انجيل لوقا آمده است.) سفر از جليل به اورشليم در يك خط مستقيم  

  ي ديكز نرا در زيرا در انجيل لوقا عيسي ذكر نشده است، ترتيب تاريخي   او ب
بينيم كه او در حالي كه كمي دورتر در همان بخش مي   بينيم،مياورشليم  
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گويد كه  لوقا به ما نمي  شود. ديده مي  هاي شماليقسمتار ديگر در  بيك  
كند  رود. آنچه او سعي ميچگونه عيسي از يك روستا به روستاي ديگر مي

ه به سوي  به ما بگويد به طور خاص اين است كه چگونه عيسي راهي تاز 
اين حقيقت است كه ي  موضوع آشكار كنندهدهد. اين  خدا را به ما نشان مي
باالتري نسبت به معجزات و  هاي عيسي از اهميت  هچرا در اين بخش واژ

برخوردار هستند. موضوع اصلي او  درباره   ايكارهاي  اش سخن  كه عيسي 
  ي خدا محقق شود. گويد انكار نفس است تا نقشهمي

  ي شاگرد بودن است ولي لوقا به روش خاص  به معنايپيروي از عيسي  
  . كنندكند كه شاگردان عيسي آناني هستند كه اين راه را پيروي ميتشريح مي
اورشليم  مركزيت  كه چگونه ديدگاه جغرافيايي لوقا با    متوجه شديمما تا اينجا  

سفري كه او را به   ،كندمي  جلبما را به خود و بر مسير سفر عيسي    يتوجه
كه او مصائب خود را در ترك و انكار  جايي    كندسوي شهر مقدس هدايت مي

اين  ٥١:    ٩شود. (لوقا  كامل زندگي خود متحمل مي ) شاگردان عيسي در 
سبك زندگي  يك  ) بنابراين براي لوقا مسير  ٥٧:    ٩او بودند. (لوقا  سفر همراه  

يري است از نجات. اين ديدگاه  تصوو    شود مياست كه توسط خداوند آشكار  
به تشكيل     "اهل طريقت"  ها به آن انجامد كه  مي  اجتماع مسيحيان نهايتاً 

گردان را  ) لوقا شا٢٢،    ١٤:    ٢٤؛  ٤:    ٢٢؛   ٢٣؛  ٩:    ١٩؛  ٢:  ٩. (اعمال  گفتند مي
  و سپس در آن راه   گردندمي مسير  شناسد كه وارد آن  به عنوان افرادي مي

  . كنندحركت ميهاي استاد خود  پي قدمروند و در  پيش مي  به

مسيحي  يك  به عنوان يك استعاره در زندگي    "مسير"  ياستفاده از واژه
  به   كند در آنمي  انتخاب  يك فردكه    "مسيري"عتيق دارد.  ريشه در عهد 

ها و  خواسته  ، ي شخصيت) مشخص كننده١٣:    ٣٣  خروج(براي    ،پيش رود 
روش  بين  رتباطي مستقيم  ست كه اتر آن اشخص است و مهم  هاي آنارزش
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وجود دارد.    اي خداه و پروژه  پيمايد و ارادهو مسيري كه فرد براي خدا مي 
    كنيم. همان كه ما در مزامير خاص آن را مشاهده مي

!»  هاي خود را به من بياموز و طريق   هاي خويش را بر من بنما،اهخداوندا، ر«
  )٤:٢٥(مزامير 

به  « را  راه خود  بياموز،خداوندا،  سبب دشمنانم  من  به  هموار    و  راه  به  مرا 
  )١١:٢٧» (مزامير .هدايت فرما

بياموز،« به من  دل مرا   .تا در حقيقت تو گام بردارم  خداوندا، راه خود را 
  )١١:٨٦» (مزامير .از نام تو ترسان باشمتا  واحد گردان

فرمان« »  .تهاسزيرا رغبت من در آن  هاي خود هدايت فرما،مرا در طريقِ 
  )٣٥:١١٩(مزامير 

راهي را    .زيرا كه بر تو توكل دارم   صبحگاهان از محبت خود مرا بشنوان،«
» (مزامير  .افرازم برمي زيرا كه نزد تو جان خود را    كه بايد بروم به من بياموز،

٨:١٤٣ (  

تا    و روي خود را بر ما تابان كند، سِاله  خدا ما را فيض و بركت عطا فرمايد«
» (مزامير  .هاقوم   يه و نجاتت در ميان هم  شودهان شناخته  هاي تو در جراه
٢-١:  ٦٧  (  

  

مسيحي  آ با   را  خود  عيسي  اوليه  شاگردان  كه  مطلب  اين  از  گاهي 
كند  لوقا از آن تصوير استفاده مي  ،خواندندطريقت مي اهلخواندند بلكه نمي 

ه سوي  عيسي را تشريح كند. شاگردان همانند استاد خود باز  تا معناي پيروي  
.  ساختكه او خود را به طور كامل براي ما فدا  جايي    ،كردنداورشليم سفر مي

ي محبت خود را  رفتند كه قرار بود از روپيش ميشاگردان هم در مسيري  
  فداي استاد خود كنند. 
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مي ماني  زشاگردي   نجات    گردد آغاز  مسير  وارد  ايمان  با  فردي  كه 
انجيل  در  ) لوقا  ٤٣:    ١٠؛ اعمال    ١٩:    ١٧؛    ٤٨:    ٨؛  ٥٠:    ٧خوانيد  شود. (بمي

كند تا عمل تبديل شدن به يك  استفاده مي "ايمان" ي خود از فعل و رساله
با دو مثال نوري بر    كندشاگرد را تشريح   انجيل خود  ابتداي  و درست در 

اعالم تولد    كند. بيان ميآنكه او مثال زكريا را    ؛. اولتاباندمياهميت ايمان  
  –   ٥:    ١كند. (لوقا  نمي  كه زكريا آن را باورتعميددهنده    ايآساي يحيزهمعج
او    ايمان داشت آنچه خداوند به  كند كهبيان مي) سپس او مثال مريم را  ٢٠

) و اينكه او با تسليم كامل وجود  ٣٨:    ١شود. (لوقا  محقق مي  است،گفته  
جانب خداوند به    حال آن كه ايمان آورْد، زيرا آنچه ازبهخوشا«خود گفت:  

و براي همين است    )٤٥:١(لوقا    ».انجام خواهد رسيد   او گفته شده است، به 
  شود. از شاگردي مي  ييشود و خود تبديل به الگوكه او بركت يافته خوانده مي

درباره" درباره   .ي من گفتي بشود آنچه  تو  آنچه كه  گفتي  باشد هر  ي من 
است    "انجام شود. ايماني  از  نوع  آن  آن  .كه مريم داشتاين  از    اين  نوع 

ي خصوصيت يك  د مشخص كنندهنويس است كه بنا بر آنچه لوقا مي  ي ايمان
  شاگرد است. 

مي شروع  زماني  بر  شاگردي  قدم  نجات  مسير  در  فرد  يك  كه  شود 
. به عبارت  كند دهد و هر روزه پيشرفت ميمي آن مسير ادامه  در  دارد و  مي

صليب و   يهر روزه كامل نفس و برداشتن  انكار كند كه ميديگر لوقا تأكيد 
مي مشخص  تنها  نه  عيسي  از  مسيري  كپيروي  وارد  فردي  چگونه  كه  ند 

ي ماهيت آن مسير است. براي لوقا شاگردي  كننده   تشريح همچنين  ،  شود مي
  ٢٠  باب  اي كه در اول پادشاهانكامل خود براي عيسي. در واقعه  انكار يعني  

مي نفس    انكاراز    تصويريشاهد    نيمتواآمده  بِن«  باشيم.كامل  اما  هَدَد،  و 
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و   اسبان  با  پادشاه  دو  گرد آورد. سي و  را  لشكر خود  تمامي  اَرام،  پادشاه 
با آن جنگ  ارابه  و  محاصره كرد  را  سامِرِه  برآمده،  او  بودند.  ها همراهش 
ت و به  سپس فرستادگاني نزد َاخاب پادشاه اسرائيل به شهر گسيل داش .نمود 

گفت:   مي «بِن او  چنين  و  ”:گويدهَدَد  است  من  آنِ  از  تو  طالي  و  نقره 
پادشاه اسرائيل پاسخ داد:   «“.نيكوترين زنان و فرزندانت نيز از آن منَند 

.» (اول  «اي سرورم پادشاه، هر چه تو بگويي. من و هرآنچه دارم از آن توييم
آنچه    بود كامل    ر كاانخواست  مي  هدد؛ بن  آنچه  )   ٤  –   ١:    ٢٠پادشاهان   و 

گان  واژه  !كامل  انكار.  طلب نموده بودآن چيزي بود كه او    ،اخاب به او داد
  "يم.ياي سرورم پادشاه، هر چه تو بگوئي، من و هر آنچه دارم از آن تو "

ي انكار نفس و تقديم تمام  تواند از لبان هر شاگرد عيسي به عنوان نشانهمي
كنم چون  ن جمله را تكرار مين خود نيز اي وجود خود به استاد جاري شود. م

شرايط زندگي به عنوان يك شاگرد  كه  ي ما احتياج داريم به ياد بياوريم  همه
  دستان او است.   به و سپردن زندگي  كامل زندگي انكارعيسي 

موزند و مانند  آخواهند او را دنبال كنند از او ميعيسي گفت آناني كه مي
بياموزند كه خود را انكار كنند و    هر روزه   بايد   كنند. شاگردان او زندگي مي

وقتي   داشت  او  كه  است  منظوري  اين  كنند.  ترك  او  براي  را  خود  نفس 
او را دنبال كنيم. (لوقا    و برداريم    هر روزه كه ما بايد صليب خود را    گفت مي

واژه٢٣:    ٩ شنيدن  ما  براي  چرا  فروتنانه  )  بايد  است؟  دشوار  عيسي  هاي 
بر ديگران  توانيم تأثيري كه سخنان عيسي سختي مي  هي بهكه گابپذيريم 
كنيم.  از شاگردان اوليه زندگي مي  درك كنيم. ما در عصري متفاوت   داشت را 

ها بر صليب ميخكوب شده و  كه در كنار جاده  اشخاصياجساد    آيا امروزه
و   كوچه  به اعدام را در آيا تاكنون افراد محكوم  توان ديد؟باشند را مي ردهمُ

بايد    شان باشند؟ايم كه در حال حمل صليب خود به محل مرگابان ديدهخي
حقيقت   اين  به طور    باشيم كهمتوجه  آنكه صليب  از  سترده توسط  گپيش 

بگيرد،    م رو  حكومت قرار  استفاده  كارتاژ  ، ايرانيانمورد  و  آن    هافنيقيان  از 
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يهودي    ٨٠٠  ندر اسكگويد كه  مي؛  . مورخ رومي يوسفوسكردندمياستفاده  
شان پاره كرد  اندر حضور زنان و كودكرا   هاآن  هايرا مصلوب كرد و شكم

پس از ميالد تنها چند سال    ٦٦. در سال  بر زمين ريختشان را  هايو روده
زن و مرد    ٣٦٣٠حاكم يهوديه    ٤٨؛ فلورس  ، نكه انجيل لوقا نوشته شدآپس از  

  ، پس از ميالد  ٧٠  سالدر    آن  و بچه را مصلوب كرد. مدت كوتاهي پس از
همه  ؛ تيتوس اورشليم شد و  يافته  وارد  افراد نجات  خواستند فرار  مي  كه ي 

  كه در كند  اشاره مي ديگر نيز  نفر    ٥٠٠به    ؛ كنند را مصلوب كرد. يوسفوس
مي كشته  روشي  چنين  به  روز  يوسفوس يك  مي  ؛ شوند.  گويد:  چنين 

اني را براي  مك   يا   نمايد ب  توانست به اين سرعت توليد صليكس نميهيچ "
ها بر زمين پيدا كند. عيسي از آن تصوير وحشتناك استفاده  پا كردن آنبر

بايد  مي كه يك شاگرد  كند  اشاره  حقيقت  اين  به  تا  روزهكند  حق    هر  از 
نظر كند و ادعاي مالكيت بر زندگي خود نداشته  مالكيت مسير خود صرف

ديگر من  ام، و  يب شده با مسيح بر صل «:  كنداعالم مي كه پولس  باشد. وقتي  
كند؛ و اين  كنم، بلكه مسيح است كه در من زندگي مي نيستم كه زندگي مي 

كنم، با ايمان به پسر خداست كه مرا محبت كرد  زندگي كه اكنون در جسم مي 
از همين تصوير استفاده    )٢٠:    ٢» (غالطيان  .خاطر من دادا به و جان خود ر 

  كند.  مي

براي مثال    . دانستندبا مسيح مصلوب شده ميمسيحيان قرن اول خود را  
اوليه كه در ميانه سال   ؛ ترتوليان از پدران كليساي    ٢٢٠تا    ١٦٠هاي  يكي 

به  وقتي  رويم  وقتي ما بيرون مي "  نويسد: كرد. چنين ميميالدي زندگي مي
وقتي كه   ؛هاي ماي فعاليتدر ابتدا و در انتهاي همه رويمميجا جا و آن اين 

- غذا مي   ؛كنيمحمام مي  كنيم؛به پا ميمان را  هايكفش   ؛شيموپلباس مي
كنيم در طول  وقتي دراز كشيده استراحت مي  ؛كنيمشمع روشن مي  ؛خوريم

  " نشان صليب را داريم.ها بر پيشاني خود هر كدام از اين فعاليت
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  شده،   يحيمس  انيهودي اجتماعاولين    ميانرسد كه در  چنين به نظر مي
  كردند را حك ميهاي خود نشاني  دار به مسيح بر پيشاني افراد وفادار و ايمان
كردند.  مي  استفاده هاي ديگر هم  شايد از نشانه  ،سيح بود مكه نمايانگر صليب  
هر  مُ ٤٩ي كند اعضاي جوامع مسيحي با نشاناعالم مي نيز زيرا كتاب حزقيال 

رين حرف از الفباي عبري  كه آخ   Tav) نشان  ٦  –   ٤:    ٩(حزقيال  .  شده بودند 
به    نيز  در يوناني  Omegaي  طور كه واژه. همان كند به خدا اشاره مياست  

مي اشاره  زمان   Tavكند.  خدا  نشانه  در  با  .  شد مي  ديده  xيا    +  يمسيح 
به   و  آمده قيال زاي كه در ح گيري كنيم نشانهتوانيم چنين نتيجهبنابراين مي

حيان اوليه مخصوصاً  ي پدر است. بنابراين مسم  نا  نگر ياشكل صليب است نما
هر  شان مُبر پيشاني Tavبا عالمت ودند روز تعميد خود را ب آناني كه يهودي 

نمايانگر  مي نشان  اين  كه  يوحنا  . بود  "يهوه"كردند  مكاشفه  كتاب    به  در 
ها نام بره و پدر او نقش بسته  كه بر پيشاني آن   كند اشاره مينفر    ١٤٤،٠٠٠

بار ديگر  و  )  ١:    ١٤(مكاشفه  .  است بر  ميباز  يك  نشان صليب  كه  بينيم 
نمايانگر    ، كه نشان مسيحيان اوليه بود  Tav.  نقش بسته است  ها انسان  پيشاني 

مرگ او بر صليب بود و اين نشان به معناي آن بود كه    ي پدر و واژهو    فعل
    اند.جدا شده اين افراد براي خدمت به او

گفت زماني كه پيروان  درس  در كالس    شگاهد داناساتييك بار يكي از  
اوليه مسيح آن نشان را درست كردند كلمات پولس رسول به روميان را به  

اگر به زبان خود اعتراف كني «عيسي خداوند  كه  « كه گفت:    وردندآخاطر مي 
از مردگان برخيزانيد،  است» و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را  

اولين پيروان    استادبنا به نظر اين    )٩:    ١٠» (روميان  .تنجات خواهي ياف
بر   نشان صليب  با گذاشتن  از  پيشاني  عيسي  كه  داوند مي خخود  خواستند 

كند    لبريز پرستش او    ازشان را  يهان ذه  سازد و ر  ها را با افكار خود پُافكار آن 
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پُ را با وفاداري    هاآن   قلوبو   قرن  ر  د  كه  ٥٠ها . يكي از اسقف سازدر  كامل 
باشد كه كالم خدا و نشان مسيح  ":  گويد زيست چنين ميميالدي ميچهار  

در حال خوردن غذا  پيشاني شما باشد. خواه شما  و  لبان  قلوب،  همواره بر  
زمان  آئيد در  رويد و خواه مي ميخواه    ؛يا استراحت كردنحمام  هستيد خواه  
  " .غم در زمان شادي و هم 

خواند تا خود را  فرا مي   خود را  وانپيرمتي و مرقس عيسي  انجيل    در
تنها   را بردارند.  لوقا واژهدر  انكار كنند و صليب خود  را    ههر روز  يانجيل 

آن تجربه را در زندگي    ي هر روزهتازه شدن    نياز به بينيم. بنابراين لوقا  مي
تا    ،د گردمي  تر كند. انكار نفسي كه دائما تازه و عميقشاگرد تأكيد مييك  

  ر شود. الهي پُ  اند توسط حيات شاگرد بتو

توانيم  مي   ،شودكه توسط لوقا توضيح داده مي  اي فر روحانياز طريق س 
دهنده   دريابيم  تبديل كه صليب نشان  و روحكنندهي كار  القدس در  ي خدا 

شاگرد   واقع  در  برداشتيم  را  خود  صليب  كه  زماني  است.  شاگرد  زندگي 
ي  توانيم در زمرههاي خود را بر نداريم نميا صليب. اگر م گرديممحسوب مي 

احتماالً صليب  بدون  بگيريم.  قرار  وجود    شاگردان  شاگردي  نخواهد  هيچ 
  ء نسبت به خود چيزي نيست به جز  هر روزه ردن  . مسيحيت بدون مُداشت

گيري هر  با به كارما    واقعدر    .يك فلسفه. اين مسيحيت بدون مسيح است
  ) ما ٢٣:  ٩كنيم. (لوقا هاي خود عيسي را پيروي ميگيدر زندي صليب روزه

كنيم نه براي  و براي او زندگي مي  گردانيمخود را تسليم مسيح ميبا اين كار  
بهخودمان   و    بتوانيمما    تا  او بر صليب مرد  اينكهخاطر    بلكه  بمانيم  زنده 

  ) ١٢- ١٠:   ٣زندگي كنيم. (فيليپيان  
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منظورش اين    شتنومتن را ميزماني كه اين    ٥١؛ شايد توماس مترون
حاني فراتر از هر زندگي ديگر است. زندگي روحاني را  وزندگي ر"كه:  بوده  
داران  ايمان   اجتماع   " كرد.  زندگي   آن را   توان مطالعه و درك كرد بلكه بايد نمي

معموالً روحاني  اين  فاقد    معاصر  فوستراستعمق  ريچارد  گويد:  مي  ٥٢؛ . 
ما اين نيست    نياز ترين  بزرگ  واقع. در  ...تلعنت عصر ما اس  ،تصنعي بودن"

تري داشته باشيم بلكه بيشتر از هر چيزي نياز ما  مستعدافراد باهوش و    كه
باشيم. داشته  افراد عميقي  كه  است  مقاله  ترجلوكمي    "اين  در  ي خود  او 

و    بين مذاهب ديگر نيستدر  مسيحيت تنها يك مذهب  كه    كند اضافه مي
  ، جوامع  ،هاخانواده  ، هاي شخصيه بايد زندگي بيش از همپيغام ما  " گويد:  مي

براي اينكه چنين تغييري رخ دهد افراد    "ي آفريقا را تغيير دهد. و قاره  ها ملت
اطاعت از    ي نتيجهدر    فقطبايد فعاالنه و آگاهانه در پي روحانيتي باشند كه  

امي  ايجاد مسيح   امروزه  به كليسا  افراد وفادار  از  را  شود و بسياري  ين كار 
هاي ما  ها و برنامهايد كه فعاليتاكنون با خود انديشيدهآيا ت  دهند.انجام نمي 

رشد باعث  ايمان   واقعاً  زندگي  تبديل  و  كليسا    اندارروحاني  در  وفادار 
ي رفتار  عاً نحوهقكنيم كه وا؟ آيا ما منابع خود را صرف خدماتي ميگردندمي
  افرادي  تا كند ا واقعاً كمك ميكليسايي ميا جلسات آدهد؟  ها را تغيير مي آن 
ها را  آن  فقطيا    گردندبيشتر شبيه مسيح    كنندشركت ميآن جلسات    در  كه

بزرگ   كنند؟ سرگرم مي از  نام    ان مسيحي   اجتماعترين  يكي  به  ويلو  آمريكا 
  تحقيق و اين  قرار داد    تحقيقرا مورد  ختلف  مچند كليساي  وضعيت    ٥٣كريگ؛ 

.  كردندشركت    آزمون اين  كليسا در    ٢٤.  شده بود  نا ب  چند سئوال  مبنايبر  
بر رشد روحاني    دليلرشد عددي يك جماعت  نشان داد كه    ايج بدست آمدهنت

    به اين معنا نيست كه زندگي مردم تغيير نموده است.آن جماعت نيست و 
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مو كنيد،  ما عيسي مسيح ن  يهدهند بلكه در فيض و شناخت خداوند و نجات«
  )١٨:٣» (دوم پطرس .را از حال تا ابداآلباد جالل باد! آمينكه او 

اين گفتهبسياري از شباناني كه من مي  با  موافق  ي بيل هال؛  شناسم 
ترين  يشاگردسازي يا پرورش روحاني اولين و انحصار "  :گويدمياو    هستند.

معنا و  ان بي چيزها همه و همه بنا به سخنان سليم يو بقيه كار كليسا است
كليسا اعضاي   ر) اما حتي اگر ه ٢٦:  ٢(جامعه  ".هستند   دويدن به دنبال باد

بايد    ،تعليم دهد  دانيمچيزي كه ما مهم ميخود را تعليم دهد كه بر اساس  
كه   باشيم  شده  حقيقت  اين  از    داران ايمان   اجتماع متوجه  نوع  آن  همواره 

را ايجاد نمي  تبديلي از آنكه از نزديك    قبل  كند.كه ما به دنبالش هستيم 
بياييد ببينيم كه تبديل روحاني چه    ، روش تبديل را مورد مطالعه قرار دهيم

  چيزهايي نيست. 

شوند. (افسسيان  ارد رابطه نميمردم به خاطر زندگي خودشان با مسيح و 
لحظه٩  –  ٨:    ٢ همان  آن)  كه  قرار  بنياد  ها  اي  بر عيسي  را  خود  ايمان 

) اين يك فرايند  ١٧:   ٥دوم قرنتيان  ( .گردند مي تازه  ها خلقتي آن ، دهندمي
شك فرايندي براي رويارويي  آور است. بيو حيرتآني  اي  نيست بلكه معجزه

  به  ها به سوي ايمان احتياج است. اما تا آنجا كه هدايت آن افراد با انجيل و 
  گردد، مربوط ميبه ملكوت مسيح    ورود رهايي از تاريكي و    ،بخشش گناهان 

افتد. دقيقاً  سا اتفاق ميآمعجزه   يها همه در يك لحظهاين  )  ١٣:١ن  (كولسيا
زندگي خداپسندانه  يك  آنچه براي    ي دار همهدر آن لحظه است كه ايمان 

  تبديل روحاني )  ١:٣پطرس    ٢كند. ( مسيح دريافت مي  يادارد را از عيس  نياز
  افتد. بلكه پس از آن اتفاق مي ،افتد ما با مسيح اتفاق نمي ياز رابطه قبل
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تر بيان كنم بايد بگويم كه يك نفر نبايد  اگر بخواهم منظور خود را ساده
براي دريافت محبت بيشتر به دنبال تبديل روحاني باشد و تبديل روحاني را  

وجه    ي محبت الهي به كار گيرد. زيرا به هيچ عنوان روشي براي تجربه  به
توانيم كاري انجام دهيم كه محبت خدا را نسبت به خود بيافزائيم. مطابق  نمي

روميان   را زماني كه هنوز گناه  ١١  –   ١:    ٥با  كار بوديم محبت  خداوند ما 
عني زماني كه دشمن  نمود. قبل از آنكه ما را با خود در مسيح مصالحه دهد، ي
  او اكنون به هيچ وجه . او بوديم او با ذات پر از محبت خود ما را محبت نمود

 ، دوست ندارد.بوديم او سركش  نسبت بهبيشتر از زماني كه  ما را

  

ي ما در  كنند كه وقته اين نكته اشاره ميمقدسي ببرخي از متون كتاب
ميمسي حركت  تبديل  مرحله ر  يك  از  مرحلهكنيم  به  روحاني  ديگر  ي  ي 

دار بالغ و آناني  . براي مثال پولس رسول تفاوت بين ايمانكنيممي  پيشروي 
كند كه با تعاليم گوناگون به  گونه بيان ميكه مانند كودكان هستند را اين 

-صورت نويسنده   همين به    )١٤:٤  سانيشوند. (افسپرتاب ميسو  سو و آن اين 
داران  كند كه قرار نيست ايمانبه عبرانيان در مورد اين اصل صحبت مي  ي

) اما رشد روحاني تنها  ١٣:    ٥از لحاظ روحاني نوزاد باقي بمانند. (عبرانيان  
تمام  شود. تبديل روحاني لزوماً با  با گذر زمان به طور اتوماتيك ايجاد نمي 

- داران قرنتس چنين مي پولس به ايمان   د.ده هاي تقويم رخ نمي شدن كاغذ
امّا من، اي برادران، نتوانستم با شما همچون اشخاص روحاني سخن  «نويسد:  

بگويم بلكه همچون اشخاص نفساني، يعني مانند كساني كه در مسيح، كودكِ  
هاي بسيار  وجود گذر سال داران با  اين ايمان   )١:    ٣» (اول قرنتيان  .نوزادند 

  شان رشد نكرده بودند. ايماني هنوز در زندگي
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كسب   اثر يم كه بلوغ روحاني و عمق روحاني تنها در  كنگاهي فكر مي

از كتاب  دانش و به    . گرددحاصل مي مقدس  شناخت ما  آگاهي  و  اما علم 
  دار است از اهميت بيشتري برخورد. آنچه  گرد نمي   ما  تنهايي باعث تبديل

با آنچه مي پولس حتي به ما هشدار  چه مي  ،دانيماين است كه ما  كنيم. 
- ايمان و وقتي    )١:    ٨ي تكبر است...» ( اول قرنتيان  «دانش مايه دهد كه  مي

از سرعت رشد روحاني    سريعاً  ، دگردندانند مغرور مي نسبت به آنچه مي   اران د
دهد  تلف به ما هشدار ميمقدس در سه مورد مخشود. كتابها كاسته ميآن 

قوب  ع؛ ي٣٤:   ٣كند. (امثال برخورد ميشديداً ي غرور كه خود خدا با مسئله 
 ) ٥:    ٥؛ اول پطرس  ٦:  ٤

  
هاي مختلفي كه  برخي مردم بر اين باور هستند كه با شركت در فعاليت

ايمان  اجتماع  آنتوسط  به  ميداران  پيشنهاد  پرستشي  شودها  (جلسات   ،
ها از  مقدس و غيره) آني كتابدعاهاي شبانه، مطالعه  هاي يكشنبه، صبح

لحاظ روحاني رشد خواهند نمود. با اين وجود اگر شب و روز مشغول انجام  
هاي مذهبي باشيد هيچ تضميني وجود ندارد كه شما از لحاظ روحاني  فعاليت

خواست به اين نكته اشاره  ي خود عيسي هم ميافراد عميقي بگرديد. گوي
در آن روز بسياري مرا خواهند گفت: سرور ما، «كند، وقتي كه اعالم كرد:  

سرور ما، آيا به نام تو نبوّت نكرديم؟ آيا به نام تو ديوها را بيرون نرانديم؟  
  صراحت خواهم گفت، امّا به آنها به  آيا به نام تو معجزات بسيار انجام نداديم؟

  –   ٢٢:    ٧» ( متي  ن.ام. از من دور شويد، اي بدكاراخته هرگز شما را نشنا
هاي مذهبي لزوماً باعث دستيابي ما به تولدتازه يا تبديل روحاني  فعاليت  )٢٣

هاي روحاني ما باعث حداقل تبديل  ما نخواهد شد. گويي بسياري از فعاليت
مسائل را مورد  اين  كه    ٥٤روحاني خواهند گشت. افرادي چون داالس ويالرد؛ 
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داران وفادار  آنچه اكثر ايمان"زنند كه:  اند چنين تخمين ميبررسي قرار داده
كند تا از لحاظ  ها كمك نميكنند به آن يافت ميهر هفته در كليساها در

  " روحاني پيشرفت كنند.
  

نياي امروز بسيار  د دارند كه در دها و تعاليم وجونوعي خاصي از موعظه     
شود كه عمق  محبوب هستند. بر اساس اين نوع تعاليم اين چنين گفته مي

مي  قرار  نعمت  وفور  و  سالمت  با  مستقيم  ارتباط  در  براي  روحاني  گيرد. 
دهد  هي دارند روحانيت يك فرد به او اين اجازه را ميافرادي كه چنين ديدگا 

درو كردن در  مان و با پيروي از اصل كاشتن و  تا از طريق اعتراف نيكوي اي
هاي مالي و فيزيكي بركتي حاصل كنند. اين معلمان همچنين تعليم  زمينه

ي وفور نعمت، سالمتي و  ها وعدهدهند كه مسيح به همراه نجات آنمي
، بخشيده است.  دگيرن شان را به كار مي نيز به همه آناني كه ايمانموفقيت را  

د و  ن گيرمقدس در تضاد با اين موضوع قرار ميهاي كتابزه با اين حال آمو
دهد.  ي خطراتي كه در مورد مسائل مادي وجود دارد هشدار ميبه ما درباره

  ٣(اول تيموتائوس  پرست باشند.  كنند نبايد پولآناني كه عيسي را دنبال مي
بايد به آنچه دارند قناعت كنند. (عبرانيان  ٣:   زيرا پول ٥:    ١٣) و  دوستي  ) 

(اول تيموتائوس  ريشه عيسي به ما هشدار    ) ١٠:٦ي هر گونه بدي است. 
هوش باشيد و از هر گونه حرص و آز بپرهيزيد، زيرا زندگي  «به دهد:  مي

  ) ١٥:١٢.» (لوقا اش نيستانسان به فزوني دارايي 

آشكار است.    ١٨:٣تبديل روحاني به طور واضح در دوم پطرس  از  هدف  
مسيح نمو كنيد،  ي اما عيس  يه دهندنجات ر فيض و شناخت خداوند و  ه دبلك«

  ر پطرس در اين نامه كوتاه ب  ».كه او را از حال تا ابداآلباد جالل باد! آمين
) پيروي از مسيح از  ١١  –  ٣:    ١كند. (مستمر تأكيد مي  وپيشرفت دائمي  

اگر    جهاتي  نكنيد،شبيه راندن دوچرخه است.  افتا  حركت  پولس    د. خواهيد 
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هرگز به طور  كنند،  دنبال ميآناني كه مسير تبديل را  دهد  رسول توضيح مي
د  ن مسيح در زندگي خود نخواه  كامل به مقصد كامل و نهايي شناخت عيساي 

آن هدف  بنابراين  كه  رسيد.  باشد  اين  دائماً  بايد  بشناسند.    را  او  بيشتر ها 
  ) ١٧:    ١افسسيان  ؛١٣-  ١٠:    ٣(فيليپيان  

از دو  آنچه  به خود جلب مي  يم پطرس توجه متن  را  ارتباطي  ما  كند 
وجود  مسيح    پيشرفت ما در مسير تبديل و جالل عيساي   بيناست كه در  

چه    ٨:٤٢  هاي اشعياواژه  بود   يهودي كه يك    ي پطرسبراي  . دقت كنيد  دارد 
من جالل خود را به كسي  !  من يهوه هستم! نام من اين است «  معنايي داشت: 

  ) ٨:  ٤٢» (اشعيا .ستايش خويش را به بتهاي تراشيده و نه  م داد،ديگر نخواه 
متعال بودن اوست.    برقدرتمند    فيمسيح اعترا  جالل به عيساي  يدادن همه 

پيشرفت ما در مسير روحاني است كه باعث جالل  اين  همچنين دقت كنيد  
  بيشتر به اين مطلب خواهيم پرداخت. ٧گردد. در فصل  عيسي مي

بتوانيم    تايد به ما اجازه خواهد داد  جد از عهد  يرمتن مهم ديگ  بيشتر 
اين حال براي   با  ارتباط بين جالل مسيح و تبديل روحاني را درك كنيم. 

كه   تحقيقي كنم ابتدا به اينكه اين متن را به درستي درك كنيم پيشنهاد مي
ر  به ضروري بودن سِّ  تحقيق اين  بدست آمد نگاهي بياندازيم.    ٢٠١٠در سال  

  كند. داران انجيلي در شمال آمريكا اشاره ميبلوغ ايماني و ندگ ز

كليسا    ٧٠٠٠  بر روي را  اي  مطالعه ٥٥يك گروه تحقيقي   ٢٠٠٨در سال  
بود كه بر اساس آن    روشي ها كشف  . هدف آنآغاز كردنددر شمال آمريكا  

  كنند.  حفظ مختلف  در جوامع  را  سالمت روحاني و سازماني كليساها  بتوانند  
د. هدف از  ن آغاز كن ٢٠١٠در  را  تحقيقي جديد    تا تحقيق باعث شد    نتايج آن

انجيلي بود. اين تحقيق  داران  بلوغ و شادابي ايمان   جديد سنجشاين تحقيق  
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  امر در    مسئول  ٢٨  با شركتدر سه مرحله مختلف انجام شد. ابتدا تحقيقي  
انجام   مصاحبهگرفتشاگردسازي  آن  از  پس  و  .  اساس    ت تحقيقاها  بر  و 

ها آماده شد و براي  نامهپرسش  ، كه از آن تحقيق به دست آمد  اي گيرينتيجه
شد. اين    ارسالپروتستان در آمريكا  كليساهاي  شبان    ١٠٠٠سنجي به  نظر
انواع شاگرد  برايسنجي  نظر آن  در    سازي كشف  در    كليساها ميان  بود كه 

رضايت  انتها   برنامه  شبانانسطح  شاگردسازياز  گشت  ن شا ي  .  مشخص 
ها  پروتستان شمال آمريكا (كه در ميان آنشبان كليساهاي    ٤٠٠٠  از  نهايتاً
مور كليسا    ١١٠٠ در  بودند.)  زبان   دكانادائي  به  خود  روحاني  هاي  سالمت 

فرانسوي    ،انگليسي و  آمد.مصاحبهاسپانيايي  عمل  به  كل    اي  اينجا  در 
كنم:  ميخالصه    جمله يك  در  را  ي گسترده و كامل  گيري از اين مطالعهنتيجه

تغيير  بايد باعث  كه    گرددمربوط مي   شاگردسازيموضوع    تا آنجائي كه به"
  " .ناموفق عمل نموده بودند اكثر كليساها در اين كار  زندگي افراد بگردد،

نتيجه    احتماالً ،آفريقا يا آسيا انجام شود   ،گيري در اروپااگر همين نتيجه
را مورد    مسيحيان هاي بسيار  براي سال ه  ك  ٥٦؛ جرج بارنا  همين خواهد بود.

ها فعاالنه در  ود نيمي از آنگويد كه تنها حدمي   چنين   ه است مطالعه قرار داد
كنون مطالعه كرديم اين  به ياد داشته باشيد آنچه تا !د روحاني هستندش پي ر

خداوند از طريق حضور مسيح  دادن  است كه هدف از تبديل روحاني جالل  
را بخدا  او در وجود ما است. كالم   زنده و ساكن شدن   يواژه  هاين تبديل 
metamorphosis   اين واژه به تغييري دائمي   داند.مرتبط مي دگرديسي يا

كند و به تغيير يا اصالح  اشاره ميباطن يك شخص  در    بازگشتقابل  و غير
:  كند . پولس رسول آن تبديل را چنين تشريح مياي ندارد اشاره  افراد  ظاهري 

  ي ه است. و هم  ي ، روح است و هر جا روِح خداوند باشد، آنجا آزادوندخدا«
  م، ينگريم  ، يانه ي جالل خداوند را، چنانكه در آ  نقاب،ي ب  يه ما كه با چهر
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  ن ي و ا م؛يشوي تر دگرگون م فزون ي از جالل به جالل  ر،ي به صورت همان تصو
   )١٨-١٧:  ٣» (دوم قرنتيان كه روح است.  رديگي از خداوند سرچشمه م

به مالقات موسي با خداوند  .  كنددر اين متن پولس به موسي اشاره مي
موسي پس از هر بار مالقات با خدا تبديل    ) ٣٥-٢٩:  ٣٤بر كوه سينا. (خروج

به همين دليل او نقابي بر    )٢٩ي  (آيه  »«صورت او درخشان بود.  شد. مي
بنابراين به منظور پنهان ساختن آنچه٣٣ي  چهره زد. (آيه آن تبديل    )  در 

هر قدمي كه  )  ١٣:٣زد. (دوم قرنتيان    ي خود نقابي يافته بود وي بر چهره
حضور    از داشت او را  بر كوه سينا بر مي   موسي پس از خروج از آن مالقات

  د. نموخداوند دورتر مي

نقاب    ،دهندمسيح قرار مي   برگويد آناني كه اطمينان خود را  پولس مي
طور كه براي  آن   شود كاسته نميها  جالل آناز  شود.  شان برداشته ميهاز چهر
- اينكه هرگز حضور مسيح را ترك نمي  به خاطربر عكس    اتفاق افتاد موسي  

را    ٦:    ٤دوم قرنتيان    و  ٢٧:    ١(كولسيان    گردد، به آن جالل افزوده مي  ،كنند
كنند زيرا  هرگز كوه مالقات را ترك نميگويي    است كه   ن .) چنامطالعه كنيد

زيست  ها  را مكشوف كند در آنكه پدر فرستاده است تا پسر    اي دهنده  تسلي 
مند هستند كه موسي  هها از چنان مالقات رودرويي با خداوند بهر. آنكندمي

  هرگز آن را تجربه نكرد. 

بسيار منطقي است زيرا  ،  بردزباني كه پولس رسول در اينجا به كار مي
مي كه  روحي  توسط  كه  است  خداوند  باعث  ست فراين  عيسي  روح  يعني  د 

تبديل  "كنيم.  ه خود را تبديل ميكاين خود ما نيستيم  .  گردد ما مي تبديل  
دي كه روح  گيرد خداوناين تبديل كامالً از خداوند نشأت مي   "شويم!داده مي

  گوي توانيم پاسخچگونه مي  دهد مياست. اما اگر اين خدا است كه تبديل  
- ايمان  اجتماععيسي در    حقيقي گردان  عمق روحاني و تعداد كم شا  فقدان

يا ما هم در  آكند  ؟ اگر خداوند توسط روح خود ما را تبديل مين باشيمادار
اين ميان نقشي داريم كه بايد ايفا كنيم؟ اگر اين خدا است كه اعضاي وفادار  
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اين فرايند  نقشي در  ا ما هم  آي  ،كندبه سوي بلوغ هدايت مي  شما را  كليساي
پاسخ  ٥٧اريك گيگر؛   انجام شد   Lifewayه توسط  تحقيقي ك  ؟ بر اساس داريم

بله اين خداوند بود كه موسي را تبديل داد  ":  دهدجالبي به اين سئواالت مي 
كرد.  اما موسي هم نقشي فعال و مهم در اين تبديل داشت كه بايد ايفا مي

از كوه باال رفت. موسي خود را  نقش او ساده اما ضروري بود. او چه كرد؟ او  
تا بتو او مكان صحيح را كشف  در شرايط صحيح قرار داد  اند تبديل شود. 

اش عمل كند. به همين  در زندگي  تاداد  كرده بود كه به خداوند اجازه مي
-چشم"   كند:و سپس او اضافه مي "  خاطر بود كه او به باالي كوه سينا رفت.

كه تبديل  (چون اين خداوند است    ، ل باشيمانداز صحيح اين است كه نه منفع 
را تبديل مي  !راگكند.) و نه عمل مي كنيم.)  (گوئي اين ما هستيم كه خود 

انساني  -الهي  فراينديك    تبديل است.    متقابل  بلكه اين فرايند يك همكاري
  " ادامه دارد. ي تا انتهاي زندگي زمين است كه 

نگاهي  ديگر    ي واهم بارخنموديم كه مي  را بررسي در فصل پيش دو چيز  
  ياندازيم: ب ها به آن 

حقيقت است. مقياسي كه بر اساس    غايتمسيح    اينكه گفتم عيساي   ؛اول
به  با اين پيشنهاد    داري بايد زندگي كند و سپس آن فصل راآن هر ايمان 
به اين نتيجه رسيديم  دار بايد چگونه زندگي كند و  كه هر ايمان  اتمام رساندم

خود را    تااند  نياموختهست كه  كه دليل عدم رشد بسياري از افراد وفادار اين ا
در    . كمك كنددر پيروي از مسيح  ها  ي تسليم كنند كه بتواند به آنيبه الگو 

را    بودن   ابتداي اين فصل به شما نشان دادم كه چگونه انجيل لوقا شاگرد 
  Lifewayاي كه توسط  (اصل صليب) مطالعه  . داندمي خود    انكار راهي براي  

در اين  هاي افرادي كه  يافته  بررسيكند.  ئيد ميشد اين مشاهدات را تأ  انجام
  زندگي ما و خداوند    بينكه در همكاري    كردمشخص    تحقيق شركت داشتند،

دهد كه سه عنصر با يكديگر برخورد  ، و اين زماني رخ مي شودمي  ما تبديل
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مي  كنند.مي باز  كوه سينا  بر  موسي  مثال  به  وقتي  مي  ،گرديم وقتي  بينيم 
قرار    يشرايط  چنيندر  وكنند  سه عنصر را تجربه  اين  ن  هم زما داران  ايمان 

شوند.  دگار توسط روح خدا متبدل مينبه طور عميق و ما، آن زمان  گيرندب
از  عبارتند  عنصر  سه  عيسي  ١:  اين  تعليم  آسيب ٢)  همراهي  ٣پذيري  )   (

  شخصي 

  گيردقرار ميفرد در شرايطي    طالقي يابند، زمان  وقتي اين سه عنصر هم 
  ها از مثال  تعليمي   جلساتدر بسياري از    كند.رشد بيشتري را تجربه ميه  ك
گاهي پيغام مسيح توسط مردمي    شود.نقل قول ميمسيح   عيساي واژگانو 

شود  اعالم مي اندبه خاطر مشكالتي كه پشت سر گذاشته خاصكه به طور 
گاهي  ند.  پذيرآن را مي  بهتر  ، نسبت به اين كالم باز هستندافراد ديگري كه 

پذيري و باز بودن نسبت به كالمي توسط مالقاتي روحاني با  احساس آسيب
ن مطلب كه زندگي  ي شود و درك امي  عيسي برانگيخته  خود حقيقت يعني

  گاهاً پذير هستيم.  كه آسيب   گويدبه ما مي  خواني نداردهم  ماندعوتما با  
فرد نسبت    گردد تاباعث مي   شودميايجاد    يي آن مشكل بحراني كه به وسيله

ي مهم هم زماني  نكته و پذيرش بيشتري داشته باشد. گرددخدا باز به كالم
واقعه   دو  در    است.اين  همين  امكان  يزمان   چنينبراي  عميق  پذير  تبديل 

براي ايجاد تغييري كه    حقيقتد. با اين وجود در اغلب موارد اين دو  گردمي
بسيار كمي    مشاركت و همراهي . اين حقيقت كه  كندكفايت نمي  ، است  نياز

در    ميك  چرا عمق روحاني  پاسخ آن سئوالي است كه  در كليساها وجود دارد،
. براي به تصوير كشيدن منظورم از اين سخن از  شودديده مين  ا دارايمان 
 كنم.  استفاده مي ي ي شخصتجربه
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درست    ،اندمرانسه به پايان رسآموزي خود را در في زبانپس از آنكه دوره
ام، من و همسرم دعوت شديم تا به يك تيم  در ابتداي خدمات ميسيونري

قرار    .اسكان داده شده بود   استرازبورگ؛اين تيم در شهر    ميسيونري بپيونديم.
كمك كنم و   يافتن آپارتماني جهت اسكانبراي  را  ها  بود كه اين ميسيونر

  با ها  دهند. بنابراين من به آنآموزش سيونري خدمات مي  برايمرا    نيز  هاآن 
ها به من اجازه دادند  . در عوض آن نمودم  كمكنجاري داشتم    ي كه در مهارت

دادند و  ها انجيل را بشارت ميكه آن جايي    ،انشگاه برومي دبه محوطه  تا
ها به نام  ها يكي از اين ميسيونركردند. پس از ماهبشارتي برگزار مي  جلسات
ميدِين؛   خوانده  دانيال  فرانسوي  در  مي(كه  كه  گفت  من  خواهد  شد.)  با 

قدم بزنيم چون    ،در پارك بزرگ مركز شهر   برويم و گفت    دِين؛   صحبت كند. 
قدم زدن يك    زماندر    خواهم موضوع مهمي را با تو در ميان بگذارم.مي

ي  با ديگران در محوطه  ي من مكالمهكه او در زمان  را    ي سري مسائل مثبت
بودگاه  انشد آن    .بازگو كرد   ، مشاهده كرده  از  ها  ماه  ؛ ديويد"گفت:    اوپس 

 مثال و تعاليم عيسي 

                           پذيري          آسيب همراهي شخصي 
 (اصل صليب) 
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  مطابق باكه    وجود دارد در زندگي تو    اينكته  دارم و   نظر   زير است كه تو را  
آن مردي باشي    توانينميتغيير نكند  موضوع  الگوي مسيح نيست و اگر اين  

تو   از  خداوند  داردكه  مسيح    انتظار  عنوان شاهد  به  افتاده  از    فرديو  كار 
- ؟ آيا مي!ادامه دهم سخنانم را  خواهي  مي"  : و سپس او پرسيد  خواهي بود 

ساس كردم چيزي  حا  "ام چيست؟بداني آنچه من در زندگي تو ديدهخواهي  
اي روبرو نشده بودم كه من به  چنين تجربه  با  هرگز   قبالً  . فشاردگلويم را مي

  گونه برخورد كرده باشد. اين كسي احترام گذاشته باشم اما آن شخص با من 
ام  دگيدر زن  ايجدي  هرگز دوستي چنين مستقيم به من نگفته بود كه مشكلِ

  تاتواند مانع از آن شود  ه ميككه بايد آن را حل كنم. مشكلي    وجود دارد 
  ، در آن لحظه احساس عرياني  تبديل به آن شخصي بگردم كه آرزويم است.

خ من ماند. پاسخ  س منتظر پا  اد. دِين؛ به من دست دپذيري  و آسيب   رسوائي
را  آن چه در زندگي من ديده  لطفاً"  و گفتم:  ادامه دادمو    "بله!"  :دادم اي 
ب"  !بگو!! را  آرامي دستش  به  او  آن  از  من گذاشتشانه  ر پس  گفت:    و  ي 

اي را بدون  تواني مكالمهداني چگونه ميكه تو نمي   اممتوجه شدهمن    ؛ديويد"
ي خودت  تو هميشه درباره  هدايت كني!   ،ه خودت برگردانياينكه موضوع را ب

  " !زنيحرف مي

مشاهدات خود  براي چند دقيقه    دين؛ روي خود ادامه داديم و  هما به پياد 
مراودت من با افراد مختلف  ي اشتباه  را با من در ميان گذاشت و به نحوه

كرد مياشاره  نظر  به  چنان  گو.  كه  ضربهي رسيد  من  بو ي  شده  دم.  فني 
در عمق وجودم  .  شدجاري  هاي من  گونه  از غم و توبه    ، هاي خجالتاشك

بر    او انگشت خود را مستقيماً   است. درست    ، ديده بودكه او    دانستم آنچه مي
- آن چيزي از زندگي من گذاشته بود كه من دوست نداشتم. ولي من نمي

دردناك    پذيرش آن براي مني خود را اصالح كنم و  گ توانستم آن جنبه از زند
كشيدم  مرا تسلي دهد. او در برابر رنجي كه من مي  نكرد تا سعي    دين؛   بود. 

نه  عقب و  تسلي دهد  مرا  كه  بود  اين  نه  او  نكرد. هدف  اهميت  از  نشيني 
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تنها    من دريافته است،او گفت آنچه كه در مكالمات    اتفاقاً   م بكاهد، اشتباه
شكل  كه براي اصالح متر است. او گفت  از مشكلي عميق  اي ي ظاهرينشانه

تا مشكل    نيمك  تالش   هاي بيشتري وارد شويم و عمقبه    تا شايد احتياج باشد  
  ، دادمسو من بايد روش ارتباط خود با ديگران را تغيير مي از يك را حل كنيم.  

صوير ضعيفي كه از خود داشتم را تغيير  تخواستم تر مياما در سطحي عميق
ضوع  وو همواره م   تأئيد ديگران را بطلبم   تا داشت  . تصويري كه مرا وا ميدهم

  ؛ ديويد"او پرسيد:    با هم دعا كرديم خود برگرداندم. پس از آنكه    همكالمات را ب
به شباهت  از زندگي تو را تغيير دهد تا بيشتر    قسمتخواهي مسيح اين  آيا مي

به من گفت:  ، دين؛  به او دادم  راپس از آنكه پاسخ مثبت خود    "؟بگردياو  
ه ماه آينده  س فوراً براي    !كنم انجام دهيهاد مينيشآن چيزي است كه پاين  "

ها  هاين واژ  !!و خودم استفاده كني!  ؛ مال من  ؛من  يكه از واژه  اجازه نداري
  خارج شوند.نبايد از دهان تو    خصوصي هاي  يا در مكان   هاي عمومي در مكان

قسمت كنترل  اين    درواژگان خود را    تا شوي  آيا موافق هستي؟ آيا متعهد مي 
اطاعت  ه از نصيحت او  كاين تضمين را دادم    ؛ نيپس از آنكه به د   "نمائي؟

ي  دربارهكه    را   كالم   ي از خواهم آياتاز تو مي"او اضافه كرد:    خواهم نمود، 
ها  ها را حفظ كني و در مورد آنانتخاب بكني، آن ،  گويدزبان ما سخن مي

كنيم تا  ميمالقات  يكديگر را  بار    ي آينده چندينبراي چند هفته  تأمل كني!
  نموديمخواست  القدس درو از روح  دعا كرديم  "ت تو چگونه است. يببينم وضع

مكالمه به من بياموزد  روش  روشي تازه براي ايجاد ارتباط و    مرا شفا دهد و   تا
  و پس از قرار گذاشتن براي مالقات بعدي از هم جدا شديم. 

به  توانستمنميچندين روز  دم.شده بو  درمانده پس از آن مالقات كامالً 
هاي  در آن واژه  تا بسازم    اي جمله  چه دانستم كه بايد  . نمي راحتي سخن بگويم

اي براي  روش تازهم آرام؛ خودم يا خود وجود نداشته باشد. آرا  ؛ مال من  ؛من
  ؛ نيدبعد از يك ماه    آن چنان تغيير كرده بودم كه .  نمودمايجاد ارتباط پيدا  

مي  خوبخيلي  داري    ؛ ويددي"گفت:   مي  ي! كنعمل  در  تو  ديگر  بار  تواني 
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اما اگر بار ديگر ببينم كه به عادت    ،واژگان خود از آن كلمات استفاده بكني
و او اين كار    " كمك به تو را متوقف خواهم نمود!گردي  اشتباه خود باز مي 

  . انجام دادرا يكي دوبار 

مسير تغيير روحاني  فردي كه در    ي اين مثالي است از همراهي شخص
نيز   هاي ديگري نيست. روش  ثابتيمطلق و    روشيك  دارد و اين  مي قدم بر

هم نياز  شرايطي قرار دهيم كه بتواند    در را  شخص    شود ميد كه  نوجود دار
به   را  خدا  خود  ديگري   همراهي شخصيهم  و    احساس كندكالم  را    فرد 

به تبديل    نيازهاي زندگي ما كه  ي حيطههمه  برايتجربه كند. اين مثال  
را پيروي مي  كساني .  كارگر نيست  ، دندار بايد  كه عيسي  را  خود    فكركنند 

اما ايمان به آنچه عيسي ايمان    ،. ايمان به عيسي يك مسئله استتغيير دهند
است. شاگردان بايد در روابط خود با ديگران    ي ديگر  موضوع  داشت كامالً 

كنند   تغيير  مير  طوآن   تا آنقدر  او محبت  آن  ،كرد كه  كنند.  بايد  محبت  ها 
هاي  . اين بدان معنا است كه بايد بياموزند فعاليترا تغيير دهند عادات خود  

) روزه  ٣٥:    ١) خلوت (مرقس  ٥٢  –  ٤١:    ٢(لوقا  مانند سكوت  ه  اي روحاني
) رازداري (متي  ١٢:    ٩) دعا (لوقا  ٥٨:  ٩جوئي (لوقا  ) صرفه ١١  –  ١:    ٤(متي  

) فروتني (فيليپيان  ٣٧  –  ٨:    ٥(يوحنا    شدن  ) تسليم ١:    ٤؛ مرقس    ٧  –  ١:    ٦
بتوانند  تغيير كند تا  ها  آن)  ٢٤  –  ٢١:    ٤) و پرستش (يوحنا  ٣٦:    ١٤؛  ٣٣١:    ٨

- ها بايد در روش آن  خدمت كنند. و نهايتاً  ،كرد طور كه عيسي خدمت ميآن 
تأثير  خود  هاي  اين ايجاد  تغيير    ديگران بر  گذاري  و  بايد    كنند  روش    از را 

زندگي    هايقسمتتمام    يتبديل   چنين بياموزند.    ششاگردان با  عيسي    همراهي
راهنماي  ر تحت نظارت يك و از آنجا كه اين تغيي  گيرددر بر مي را   ها انسان

كسب    بودن يعني  . شاگردباشد مياي غني  رابطه  ،گيرد صورت مي  روحاني 
گوناگون مهارت روحانيِ   در   هاي  رهبر  از  در    كسبو     خوداطاعت  حكمت 
دار و كسي كه به  يك ايمان   بين خاص از ارتباط در    اين نوعِ   ها است. انتخاب
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راهنما   ايمان   بهعنوان  ميدار  آن  خدمت    كند كمك  را  او  كه  كسي  يعني 
با خود ريسكي جدي    بگردد، كند تا تبديل به شاگردي بهتر براي مسيح  مي

  .                        نمود بررسي خواهيم  به همراه دارد. اين ريسك را در فصل بعدي 

تعريفي كه از مسير تبديل روحاني در اين فصل    نظر شما در مورد )١
عناصري كه باعث ايجاد تبديل   بين، چيست؟ به نظر شما در توضيح داديم

 ؟استگردند، كدام يك از اهميت بيشتري برخوردار روحاني در فردي مي 
مورد   )٢ توسط    زمانيدر  شما  عملكرد  و  تفكر  روش  كه  كنيد  فكر 

ي شما الگوي تبديلي كه توسط  است. چگونه اين تجربه  يافتهمسيح تبديل  
Lifeway  دهد؟بيان شده را نشان مي 

راه تبديل عميق  ا چه موانعي ميي شمطبق تجربه )٣ توانند بر سر 
اين    عبور ازاي  كنند پيروان مسيح هستند؟ برافرادي قرار بگيرند كه ادعا مي

  توان انجام داد؟ شرايط و برداشتن موانع چه كارهايي مي
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  پنجم فصل 
  دو مخالف بزرگ 

  

صحبت    گرددشرايطي كه باعث تبديل روحاني مي   در مورد در فصل قبل  
در زمان  بايد  است كه    ي وابسته به سه عنصر  كرديم و گفتيم كه اين تبديل 

  از: . اين سه عنصر عبارتند ع بپيوندندبه وقوبا هم   زمان به طور همو مناسب 
) داشتن  ٢الگو و تعاليم مسيح    موضوع ) شنيدن كالم خدا و به طور خاص  ١

كه با كالم   شخصي   آن پذيري و پذيرش ي بر ضعف و آسيبرويكردي مبتن 
. قبالً در فصل چهارم  فرد شنونده ) همراهي شخصي  ٣.  شود ميخداوند روبرو  

و    شونداي  از اين كه وارد رابطه  معموالً  م كه افرادبه اين نكته اشاره كرد
داشته باشد    ها همراه شود و سپس اجازهبخواهند اجازه دهند تا شخصي با آن 

ي شواهد  ياما گو  كنند. ، اجتناب ميشان بياندازد نگاهي به زندگي خصوصيتا  
است    ضروري اي براي تبديل عميق روحاني  دهند كه چنين رابطهمينشان  

ديگران    تاته تأكيد كردم كه شاگردان عيسي بايد فعاالنه بكوشند  ر اين نكو ب
ررسي دقيق مأموريت بزرگي كه  همراهي كنند. پس از ب  ايدر چنين رابطهرا  

وقتي عيسي شاگردانش را فرستاد  كه    گفتم  پيروان خود حكم نمود، عيسي به  
  رهي شخصي همين هما منظورش    دقيقاًها را شاگرد بسازند،  ي امتتا همه

چيزي  آن    شاگرد بسازيم اين دقيقاً  تادهد  وقتي عيسي به ما فرمان مي  بود.
  مشخص بودن رغم  علي   دوم. در فصل  بفهميمآن را  خواست ما  بود كه مي

براي شما  را  و آفريقا    هفرانس  ، كليساهاي آمريكا  ي از تصوير  مأموريت، اين  
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يعني    داردنتظارش را  اي كه مسيح اكه بجاي دستيابي به نتيجهترسيم كردم  
نوها  آن شاگردسازي،   تعداد  افزوده شدن  وفادار كليسا  از  اعضاي  و  ايمانان 

بهتر    را شهادت يكي از شاگردان آفريقايي من اين نكته    . گردندخشنود مي 
  كند:  تشريح مي

را    ي كاتوليك   ي پيشينهمن  " تولدتازه  و  از مطالعه  با دارم  دروسي  سري    ي 
ملحق  ي پنطيكاستي ي كليسابه پس از تولدتازه  دم.نمو تجربه ٥٨مقدس كتاب
كه برخي آن   ديدمخدمتي  حال انجام . هشت سال بعد از آن خود را در شدم

  نمودم خدمت  قسمت  براي سيزده سال در اين    . دن ناممي  » رد روحانيبن«را  
متوجه    نهايتاً   نيز با من در اين خدمت متحد بودند. ام  خانوادهاعضاي  ي  و همه 

خود    كردم آرامش دروني احساس    هستم. مرگ  ز تشنگي در حال  شدم كه ا
از آن  و بدتر    ؟ام!كه آيا واقعاً من نجات يافته  شك داشتمو    امكردهرا گم  

ديدم كه چگونه در حين انجام خدمات تعدادي از دوستان و نزديكان من از  
  هاي بسياري گشتم.هم طالق گرفتند و شاهد از هم پاشيدن زندگي

  "نابالغ"افرادي  كليساي خود را    بهشجويان الهيات افراد وفادار  ز دانرخي ا ب
حالي كه اين توصيفات ممكن    در   ناميدند،   "رياكار " و    "مشكالت اخالقي "با  

توانند اين سئوال را در  مي  ا ميز يا بسيار شديد باشند. امآاست به نظر مبالغه
در اين كليساها  سي عي قيحقي كه چه تعداد از شاگردان  ،ذهن ما ايجاد كنند

مي  حقيقيشاگرداني   تربيت  عيسي  مشاهداعلي  د؟كنن براي  اين    ت رغم 
اند تا  شدهكنند كه همه خوانده نداران فكر مي، برخي از ايمان ناراحت كننده

باش  شاگرد البتهن مسيح  افراد    يهمه   د.  مياين  عيسي    كه  كننداعتراف 
و نه در    وجود داردرسوالن  ل اعماكتاب  الگو نه در    آناما    ،ي كرد شاگردساز

آن   !رسوالن  عملكرد نظر  كليسا روح  نزولها  به  تولد  و    جايگزين   ،القدس 
در    كنندهدار شركتخود را به ايمان  يشده و شاگرد جا   سازيالگوي شاگرد

خواهران    وبرادران    ؛ مقدسين  ؛يافته  تعميدافراد    ؛وفادارافراد  ؛  كليسايي  جلسات 
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اين خواهد بود كه  استدالل  اين  به    رايجن اعتراض  داده است. بنابراين اولي
د  بلكه  براي عيسي شاگردسازي كنند  نكردند يگر رسوالن سعي  پولس و   ،

  كردند تا جوامع ايماني تأسيس كنند. ها كار و تالش ميآن 

و    بسازيم  توانيم براي عيسي شاگرد ما نمي  اين باورند كهديگر بر    برخي
روحاني    يسؤاستفاده  به  ، انجام دهيمار را  اين ك  تا كنيم  وقتي ما تالش مي

براي ما تداعي  افرادي را    خدمت و تعاليم  چنين اعتراضي   ختم خواهد شد. 
خواهند  كنند و ميميمقدس تأكيد بر اصول خاصي از كتاب فقط كه كند مي

بان  ش. (مانند گوسفنداني كه تسليم اقتدار  باشندها  تسليم آنها  شاگردان آن
هدايت  "تأئيد    تا ها از شاگردان خود انتظار دارند  حدي كه آن   خود هستند.) تا 

.  كسب كنند  شان زندگيدر  هر تصميم مهم    ازرا قبل    شبانان خود   "روحاني
اند كه از شاگردان خود اين انتظار را  برخي از اين مردان خدا آنقدر پيش رفته

ها  آن را به    شان هاي خريدفيش  ،كه پيش از هر خرج و مخارج ديگريدارند  
يك را  صحيح ده  پرداخت بتوانند سيستم  با كمك شبانان خود نشان دهند تا 

از شاگردان    ، . برخي ديگردهي كنند سامان پيش از هر خرج و مخارج ديگري  
اي را  گيرانهيك سري اصول رفتاري بسيار سخت  تا خود اين انتظار را دارند  

يك سري  ردان بايد  كه اين شاگ  كنندكنند و بر اين نكته تأكيد مي  دنبال
تا بتوانند از نجات    بپرورانندرا در خود    روحاني خاصياخالقي و    خصوصيات

داران را  برخي از ايمان   ،هاي روحاني خود مطمئن باشند. اين نوع سؤاستفاده 
به اين  . در اين فصل  دهدسوق مي ي شاگردسازي  به سوي رد كردن ايده

  ها پاسخ خواهيم داد. مخالفت

خواهم نمود كه آيا پولس رسول    آغازبخش را    ين سئوال اين با پاسخ به ا 
به  ؟ و سپس  نمودسازي  خود شاگرد عيسي بود و آيا او براي عيسي شاگرد

خواه  بررسي  مطلب  ميياين  آيا  كه  پرداخت  دامم  در  اينكه  بدون    توانيم 
و سپس به    ؟روحاني بيافتيم براي عيسي شاگردسازي كنيمهاي سوءاستفاده
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كه آيا يك همراه روحاني  كند  كه مشخص مي  خواهم نمود ره  اشا   عالئمي 
  كند و يا از مسير اصلي منحرف گشته است؟در مسير درستي حركت مي

  "شاگرد" ي  دهد كه واژهمي   مقدس نشان ي دقيق متون كتابمطالعه
چنين به  تنها  . نه  آمده است  ٢١:١٦  رسوالن   اعمالبراي آخرين بار در كتاب  

واژنظر مي اين  از  او  بلكه  استفاده نمي   هرسد كه پولس و همكاران  كردند 
كتابمتفكر بان  مي  همقدسي  اشاره  نكته  به  اين  ندرت  به  پولس  كه  كنند 

  نمايد. ميبه آن رجوع و كند مي تعاليم عيسي اشاره

با  پولس  چرا   كه  وقايعي  دارندنجات  ي  مسئلهاز  در    ارتباط  دائماً  و 
از    شوندتكرار مي  شعاليم ت بار هم  اناجيل نقل    تعاليم حتي يك  عيسي در 

قرن    در مقدس  متفكران كتاب  بينبحثي كه در    بهخواهم  نمي  ؟كندقول نمي
اش  بحثي كه در مورد جايگاه پولس و رابطه  ، ورود كنم،نوزدهم وجود داشت

عيسي   ميبا  بلكه كنداشاره  كه    ،  است  اين  است  مهم  من  براي  ما  آنچه 
خيانت و مصلوب شدنش به    ياز واقعهسخنان عيسي به شاگردانش را پيش  

 يم. در آن مكالمه او به شاگردان خود هشدار داد كه رابطهيخاطر داشته باش
را  مسيح    فيزيكي مفيد و  به زودي حضور  ها  آن .  د كردها تغيير خواهاو با آن

ها را  ن د شد تا آنازل خواه   "روح راستي"پس از آن    . از دست خواهند داد
با تكيه بر همين    )١٣:١٦. (يوحنا  عيسي ترقي كنند  ي بارابطهدر    امداد كند تا 
بود    ي شاگردان   دسته از توانم به اين نتيجه برسم كه پولس از آن  حقيقت مي 

سال   هزار  دو  استادعلي  پيش كه  فيزيكي  غياب  بود  ،رغم  را    توانسته  او 
  . بشناسد

)پولس  ١  نمود: ر اين ديدگاه بررسي خواهم  به ترتيب دو عنصر اصلي را د
وا شهادت  سطهبه  بود.    داران ايمان   اجتماعي  عيسي  به  ٢شاگرد  پولس   (

اجتماع  شهادت    بنا برپولس    ي شهادت روح عيسي شاگرد عيسي بود. واسطه
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بود. پولس رسول با اينكه به همراه  گشته  شاگرد عيسي    آن زمان   دارانايمان 
شد.  بود باز هم شاگرد عيسي محسوب مي  قدم نزدههاي جليل  عيسي در جاده

  كردند يعقوب و يوحنا و ديگران عيسي را همراهي    ،طور كه پطرس او آن 
سنتي را كه خود او از خداوند    وفادارانهند كه  كتأئيد مي  اماعيسي نبود    همراه
زيرا من از خداوند يافتم آنچه را به شما نيز سپردم، كه عيساي  «بود را    يافته
(اول قرنتيان    »...شبي كه او را تسليم دشمن كردند، نان را گرفتاوند در  خد

او    نويسد.مي)  ٢٣:١١ آنچه  از  آن  بر  كه    گرددميمشخص    نگاشتهعالوه 
- آن اتفاقات او مي   به خاطر كه    اتفاق افتادنداش  وقايع بسياري در زندگي

كه با    به عنوان يك فريسي او    توانست اطالعاتي در مورد عيسي كسب كند.
پيش از  ها جفا ميآن به  و    كردميح مخالفت  پيروان مسي بايد  رساند قطعاً 

. پولس پس از  كرددر مورد مسيح كسب مي  اطالعات كمي ايمان آوردنش  
در   آوردنش  و    ،انطاكيه  ،دمشقدر  كه    دارانيايمان  اجتماعايمان  سوريه 

فلسطين يهوديروستاهاي   نزديك  هايي  تمالقا  و  كردند مي  زندگي  نشين 
اين اطالعات را    تتوانسمي  انجام داد،اورشليم    در  به همراه همراهانشكه  

- ، يوحنا و مرقس فرصتسيالسبرنابا،  مراودت با    .كسب كرده باشد ها  از آن
عالوه بر آن    هاي فراواني را در اختيار او گذاشت تا بتواند عيسي را بشناسد

رفت. (غالطيان  ه اورشليم  با پطرس ب  مالقاتپس از ايمان آوردنش براي    وا
اشتياقاو  )  ١٨:    ١ بود سخن  ش  از  داده  تعليم  عيسي  آنچه  آموختن  براي 

(متي  مي كنيد.)    ١٩:٢٨گويد.  مطالعه  بر  را  تنها  پولس  كه  كنيد  دقت 
اي  كه از مسيح دريافت كرده بود تكيه نكرد. (تجربه  اي شخصي  يمكاشفه 

  –   ١١:    ١ن  د. غالطياآوردنش ش  ندر راه دمشق داشت كه باعث ايما   كه
بلكه بر    ،داندرا با شهادت ديگر رسوالن متضاد نمي   ي خودتجربهو  ا)  ١٢

كند  را موعظه مي  يخود نيز همان انجيل   كه  عكس او از اين حقيقت آگاه بود
توانيم  ميمسئله ما    مورد اين در   ) ٢٣:١كنند. (غالطيان  ها موعظه ميكه آن

پولس براي ما  گونهاين  او  يك  نقش    بگوئيم كه  را دارد. ما نيز مانند  الگو 
تنها بر تجربيات و مكاشفات    براي اينكه شاگرد مسيح بگرديم،   توانيمنمي
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زنجيره  خودروحاني   وارد  بايد  ما  انتقال تكيه كنيم.  از  روحاني  اي  دهندگان 
كه در ارتباط مستقيم با عيسي  گردد  غاز مي از شاهداني آكه شروع آن    بگرديم

خواهيم شاگرد او باشيم  ) مانند پولس رسول اگر ما مي٤  –   ١:    ١ا  بودند. (لوق
  بگرديم باشيم تا بتوانيم شاگردان او  كوشا  بايد دائماً در مورد زندگي و تعليم او  

  انجام دهيم. كالم خدا مستمر  يو اين كار را بايد از طريق مطالعه

  ظاهراً  توانيم از مثال پولس بياموزيم اين است كه كه مي  درسي   دومين 
از آن بهره    ديگر  اي كه شاگردان دقيقاً همان رابطه  تا دانست  او ضروري نمي 

اي  . اولين شاگردان عيسي از رابطهاو نيز همان رابطه را داشته باشد   بردند مي
ا او را ديده بود.  ه. چشمان آن شدندمند هبهر استاد خودمستقيم و فيزيكي با 

.  ند را لمس كرده بود اوها د دستان آنصداي او را شنيده بو  ها آن  هايگوش 
) پولس چنين صميميتي را با مسيح  .مطالعه كنيدرا    ٣  -١:    ١(اول يوحنا  

به عيسي    ي جديد و متفاوت   ي زاويهتجربه نكرده بود و او از اين حقيقت كه از  
كس با معيارهاي  هيچ   يه از اين پس دربار  بنابراين،«كرد آگاه بود.  نگاه مي

  ي ه تر درباركنيم، و هرچند پيشقضاوت نمي   "رهاي اين دنيايامع"يا:    بشري 
» (دوم قرنتيان  .كرديم، اكنون ديگر چنين نيستگونه قضاوت مي مسيح اين 

١٦:  ٥ (  

اما او همان عيسي بود.    عيسي بود.   نسبت به  اي تازه  ديدگاه قطعاً اين  
با    لي و  نشناخت  ،طور كه ديگران او را شناخته بودند عيسي را همان پولس  

- خواهم اين نكته را به شما يادهمان عيسي را شناخت. مينيز  ال او  ح اين  
  گوناگون عيسي   تصاوير آوري كنم و اين كار را از طريق به تصوير كشيدن  

يست  . براي اين كار احتياج ندهم انجام مي  ، ثبت شده است  جديدعهد  كه در
از   فراتر  و  دورتر  اطكه در عهد  عناويني كه  او  به    توجه شود  الق ميجديد 

  ، پسر انسان  ، خداوند  ،كاهن  ،نبي   ،پادشاه   ،ماشيح  ، معلم  : عناويني از قبيل  ،كنيم
خدا مردگاننخست  ، پسر  ميان  از  خادم    ،رهاننده  ، دهندهنجات   ، آمين  ، زاده 
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- دوست و غيره. همچنين استعاره  ، شاهد  ،مدافعوكيل  ،داور   ، پسر داود  ، عادل
  ؛ نان حيات  ؛نور ؛ تاك ؛ در  ؛ شبان ؛ بره : نييع كند اشاره ميكه به عيسي يي ها

يا    عناوينيكي از  بتوانيم  بنا كننده. غير ممكن است كه    و   صخره  ؛ هيكل
  . هر كدام از آن معناتر بدانيم  تر و با واژگان مهم  ي نسبت به بقيهرا  ها  استعاره
مي  واژگان كامل  تاد  ن كنكمك  دركي  يابيم. به  دست  عيسي  خود  از    تر 

  توضيح دهند. را    كامليت وجود عيسي   توانند نمي ها به تنهايي  نكدام از آ هيچ 
باور نكردني باعث    طور اين عناوين آنقدر گوناگون و فراوان هستند كه به  

و درك  شناخت    ند،شوند. اگر هر كدام از اين عناوين وجود نداشتبركت ما مي
  بود. ما از او ناقص مي

- د. حتي مي ند دارسي وجونام عيي بسياري در مورد  هاو تفسير  شهادت 
ارائه  از عيسي  متفاوت    اي چهرهجديد  يات عهدآ توان گفت كه در هر كدام از  

آنچه در كتاب مكاشفه    با نگارد  كه پولس آن را ميو تصويري    چهره.  كنندمي
از عيسي  هر كدام خصوصيات منحصر به فردي    متفاوت است و  وجود دارد

ارائه مي  عيسدهندرا  رسا ا .  در  كه  تصوير كشيده شده    عبرانيان   يلهيي  به 
به هيچ  توسط يعقوب  ايوجه شبيه آن عيس است  نيست كه    شده   نگاشتهي 

دقيقاً   يوحنا  و  مرقس  بهاست.  هم  شهاد  ر مانند  نميمسيح  دهند.  ت 
تفسيرهايي كه از عيسي در انجيل متي وجود دارد همانند آن چيزي نيست  

ا براي حذف يا از بين بردن آن  كه در يوحنا وجود دارد. هر تالشي از سوي م 
ها براي ساده نمودن درك ما از هويت عيسي در واقع دست بردن در  تفاوت 

انسانيت   تصاوير اين  ي چه در همه اگر  دهد. متني است كه بر او شهادت مي 
شاگردان   زندگي  براي  مقياسي  عنوان  به  اما عيسي  دارد  او    وجود  واژگان 

عت از آن بودند و فراتر از  به دنبال اطاكه شاگردان    هستند احكامي  همانند  
تجربهرغم  علي ها  آن  ي همه عنوان    ، خاص  يهر  به  او  باز هم شخصيت 

  ماند. الگوي نهايي براي همه شاگردانش باقي مي
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تعهدي است كه   مشاهدات من شكل گرفته است،  آن  آنچه بر اساس 
(اول قرنتيان    مسيح را داشته باشيم.   ما بايد فكرِ   ي پولس داشت و آن كه همه

راي  ب  ثابتي هم نبودند و هيچ روش خاص  يشاگردان شبيه   ي) همه ١٦:   ٢
نظر   ٥٩دان انجيلي پيروي از او در وفاداري و حفظ تعاليم او وجود ندارد. الهي

هاي  كند و در استداللمي  ارائهما    يبه همه   ي مستدل خود را به عنوان مدرك
اشكال متفاوتي بر    د توانمي  و شاگرداستاد    بينكند كه ارتباط  خود عنوان مي

  ناميده   » تكراركننده  انشاگرد«شاگرداني كه  از  در كنار آن نوع  " :  خود بگيرد
انجام  سخنان استاد خود را به دقت كنند وفادارانه تنها سعي ميكه شوند مي

وجود دارند كه در پي داشتن همان وفاداري هستند ولي  نيز  شاگرداني    ،دهند
  نه شودنهاديها  فكر استاد در وجود آن   روش  تاكنند  ش ميبيش از همه تال

آن  زندگي  روش  بر  بگذارد.و  تأثير  نقل  ها  عيسي  از  مستقيماً  قول    پولس 
و رفتار عيسي را در شرايط مختلف    حاالت كرد كه دقيقاً  كند او سعي نمينمي

و   كند  اگر عيسي    شايد تكرار  باشد  نپرسيده  از خود  هرگز  در    اكنونهماو 
اما فكر عيسي در پولس نفوذ    ؟ دادري انجام مي چه كا  ايط من قرار داشت، رش

اين    هتوانسته بود ب  چگونهكرد او  تأثير عيسي زندگي ميكرده بود. او تحت 
يابد  مكاشفات و حقايق روحِ  پولس تحتبله!  ؟  دست  زندگي    تأثير  عيسي 

  كرد. مي

القدس و عيسي را از هم  افراطي روح طوربه  تاشويم مي گاهي وسوسه
- مرا قانع كند كه روح   تاكنيم. يكي از شاگردانم حتي در تالش بود    تفكيك 

  دارانياجتماع ايمان داد كه در  نيست. او به من توضيح ميالقدس يك شخص  
به    دانند.القدس را وجودي فراتر از قدرت خدا ميروح  به آن تعلق دارد، كه او  

ظور اجتناب از چنين خطائي و در تالش براي درك اينكه چگونه پولس  من
يد  بيائببيند ولي او را بشناسد،  بدون اينكه عيسي را در جسم  توانست  رسول  
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القدس وجود  عيسي و روح   بيندر انجيل يوحنا از ارتباط  اي كه  به تشريحي
  نگاهي بياندازيم: دارد 

كه    است  يوحنا  مشخص  انجيل  نعيس در  نزولي  در  فعاالنه    قشي 
و  القدسروح روح  داشت  اين وجود كه  با  فرستاده  حتي  پدر  توسط  القدس 
)  ١٦:    ١٤(يوحنا    ،كندالقدس) دعا مياو (روح  نزولعيسي براي  ولي    شود مي

ي ادعا  سعيولي  ) ٢٦:   ١٤(يوحنا  ،فرستدالقدس را در نام عيسي ميپدر روح
  ١٥فرستد. (يوحنا  از جانب پدر مي  س راالقد كند كه او كسي است كه روح مي
بايد برود  ٢٦:   ) كار  ٧:    ١٦(يوحنا    ،القدس بتواند عطا شودروح  تا) عيسي 

كار عيسي و تأئيد كارهاي او در جزئيات زندگي    يادامهالقدس به عنوان  روح
آنچه عيسي گفته بود را به شاگردان يادآوري    ي. او همه مشهود است  دافرا
(يوحن مي مي  )٢٦:    ١٤ا  كند.  شهادت  عيسي  بر  (يوحنا  او  )  ٢٦:    ١٥دهد. 
كند و به اين طريق او را  القدس آنچه از عيسي شنيده بود را اعالم ميروح

شخص عيسي و شخص    بين) ارتباط  ١٥  – ١٣:   ١٦. (يوحنا  دده مي   جالل
كنيم، دقت مي )  ١٩- ٢٢:  ٢٠وحنا (يوحنا  ي   يبه نوشته زماني كه ما    القدسروح

شامگاه همان روز، كه نخستين روز هفته بود، آنگاه كه  «مشهود است.  بهتر  
در    شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس يهوديان قفل بود، عيسي آمد و

ها و پهلوي  چون اين را گفت، دست .  ميان ايشان ايستاد و گفت: «سالم بر شما
عيسي  .  دخود را به آنان نشان داد. شاگردان با ديدن خداوند شادمان شدن

گونه كه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را  باز به آنان گفت: «سالم بر شما! همان 
» (يوحنا  .القدس را بيابيدح چون اين را گفت، دميد و فرمود: رو.  فرستممي 
القدس در پنطيكاست   حقيقت دارد كه روحموضوع  اگر اين  )  ١٩-٢٢:    ٢٠

القدس را كه  روح   " نددمي "  ) ما چگونه بايد اين٤  -١:    ٢(اعمال    نازل شد 
  درك كنيم؟  است،  توسط يوحنا تشريح شده 

باب  تجربه اعمال  در  كه  است،  ٢اي  شده  رفتار    نگاشته  تغيير  باعث 
دليل شايد ما بايد درك كنيم آنچه توسط يوحنا   به همين  گردد.ميوالن رس



 ١٥١/يك شاگرد دار،هر ايمان

  ش دادن و آموز سمبليك است. هدف او تعليم   موضوعي   ، تشريح شده است
اي كه  القدس كيست. اگر استفاده كه روح  دادگردان تعليم  سي به شااست. عي

واژه از  مي  يمن  باعث ميسمبليك  نحوي  به  تاكنم  آن    گردد  اهميت  از 
شود پيش    لطفاً   ،كاسته  از  شاگردان  اگر  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  را  اين 

به  توانست در پنطيكاست  القدس نميروح  ، هويت او نياموخته بودند ي درباره
اتفاقي كه    با   القدس در پنطيكاست به طور گسترده نزول روحشود.  ها عطا  آن 

آيا ما  داشتافتاد بستگي  اتفاق  در قيام   بدانيم كه روحمي.  القدس  خواهيم 
ها  آن ري قيام كرده با يافته است. عيس ي جاللاو نفس عيس مكيست؟ او د
القدس  روح"  ؛رل بارتكاي بنا بر گفته " القدس را بيابيد.روح":  دميد و گفت

دست دراز شده آن كسي است كه بلند    !خود مسيح است در قوت قيامت او
  " كرده شد.

عيسي  "گويد:  مي  ٦٠. خاوير لئون؛ القدس روح عيسي استبنابراين روح 
زيرا در برابر چشمان رسوالن به آسمان بلند    ،از لحاظ فيزيكي غايب است

در  ١٠-  ٩:    ١اعمال  (  كرده شد. انتهاي عصر  حال همواره  عين ) اما  به  تا 
) اين از طريق  ٢٠:    ٢٨(متي   .داده بود  ها وعدهبه آن  كه  اني هستهمراه آن

است.    متمايز القدس شخصيتي  پذير است. اما روحالقدس امكانحضور روح
براي همين است كه پولس    "همان حضور عيسي نيست. از  چيزي متفاوت  اما  
  به عيسي تعلق ندارد.   ،ح مسيح را نداشته باشدتواند بگويد كه اگر كسي رومي

خوانيم كه اين روح  مي  ٩:    ١) به همين صورت در فيليپيان  ٩:    ٨(روميان  
و در    نمودمسيح است كه به پولس در زماني كه در زندان بود كمك    ياعيس

او به رسوالن اجازه   . كردالقدس براي هدايت رسوالن مداخله مياعمال روح
اين روح عيسي   .ديگر اين عيسي بود   عبارتبه  .د نعنيا شوبيت نداد كه وارد

القدس  روح  بين ها را هدايت كرد. ارتباط  بود كه به رسوالن قوت بخشيد و آن
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قوي   آنقدر  عيسي  كتاب  بودو  متفكر  كونگار   مقدس كه  توانست    ؛٦١يواس 
بنويسد:   روح"چنين  بدون  نيست  ي ا عيس  القدسعيسي  اما    ...مسيح 

    "!خداوند باشديح سم  يا اينكه عيس مگر شود عطا نمي نيز  القدسروح

ي و به واسطه  قدم زدندي شهادت آناني كه با عيسي  پولس به واسطه
  ماندالقدس شاگرد عيسي خوانده شد. اما هنوز هم اين سئوال باقي ميروح
  خواست براي عيسي شاگردسازي كند؟ يا پولس ميآ كه

مقدس پس از  شاگرد در متن كتاب  يواژه  به   كه  متوجه شديم تاكنون  
اشارهاعمالكتاب   هيچ  استرسوالن  نشده  از  اي  استفاده  جاي  به  پولس   .

(يوناني   يهواژ فعل   )mathetes  شاگرد  استفاده    ١٥  manthanoاز  بار 
(از    . است  "راهنمايي شدن "   و   "آموختن " است. اين فعل به معناي    نموده 

)  .رسمي   شود و هم در ارتباطات غيرم در متون رسمي استفاده مين فعل هاي
كه اگرچه پولس  گردد  تفكر و تأمل مشخص مي ،  از طريق تجربه  فراينداين  

  د كنن آن رشد مي  ها درفرايندي كه آناما واند خ را شاگرد نمي همراهان خود
  نامد. را شاگردسازي مي

سازي  مشغول شاگردس رسول  دهد پول بخش دومي كه به ما نشان مي 
الفظي  تحت  ي ) در ترجمه١٧:    ٣. (فيليپيان  آمده استي فيليپيان  در رساله  بود

برادران، با هم به من اقتدا نماييد ومالحظه كنيد آناني  اي  « :  خوانيمچنين مي
مژده    ييا در ترجمه ».كنندداريد، رفتار مي اي كه در مارا كه بحسب نمونه

برادران من، هم «  :خوانيمچنين مي    به   و  بگيريد  سرمشق  من   از  شما  يهاي 
ن به الگوهاي  ادارايمان   »د.يكن   نگاه  كنند،مي   پيروي  ما  يه نمون  از  كهكساني 

براي   نياز  مشخصي  خود  پيشرفت  و  مسيح  رشد  از  خود  كه  او  دارند. 
دهد كه  ت را ميأ به خود اين جر،  كرد و در پي تشبه به او بودالگوبرداري مي
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بگوبه   قرنتيان  ديگران  (اول  كنند.  پيروي  او  زندگي  الگوي  از  )  ١:    ١١يد 
جا كه  اين حال از آن   كه ما بايد از عيسي الگوبرداري كنيم. با  واضح است

- ) او مي٢٠:    ٢(غالطيان    ،زندگي عيسي تبديل به زندگي پولس شده بود
هدف    . كردها را همراهي مي وانست الگوي آناني شود كه در اين مسير آنت

  او اين بود كه پيروان خوبي براي عيسي تربيت كند. 

- ايمان  تولد باعث و باني  خود را    مرگ و قيام مسيح؛پولس پس از اعالم  
به همين خاطر به خود اين حق را  .  داند ميالقدس  ن از طريق قوت روحادار
  خود را براي . آيا او  او اقتدا كنندبه  تشويق كند تا  كه اين افراد را  دهد  مي

  را ها  آن هاي بسيار  او از طريق رنج   ؟ آياوقف نكرده بودها  آن   ترقي و  رشد  
  آنان نمودهكامل وقف  به طور  او خود را    گونه بود!قطعاً اين ؟  خدمت نكرده بود

مي  او  اوبود.  مثال  از  پيروي  در  كه  بيشتر  ايمان   ، دانست  شباهت  داران  به 
كپي كردن نيست!    به معناي   شدن اما شبيهشان در خواهند آمد.  عيسي و ارباب

-ما را بر   ،ده است يروح عيسي كه ما را اعضاي يك بدن گردان  ؛القدسروح
وار براي ما  كه الگوي خوبي از زندگي مسيح   بگرديمانگيزد تا شبيه آناني  مي

القدس  روح  ، كردندداران اوليه از الگوي پولس پيروي ميهستند. اگر ايمان 
توانند خود  ي ها بياموزد كه چگونه مبه آن  تاكرد  در واقع از پولس استفاده مي
درستي از    كدام از شاگردان او قرار نبود كپيِهيچ  را بهتر تسليم عيسي كنند. 

اند.  ها را از روي او كپي كردهآن  كاربن؛ ي كه با كاغذ  ي گو  . آن رسول باشند
  فقط . او  نمود القدس هدايت شد و براي عيسي شاگردسازي  پولس توسط روح

كه هنوز مسيح را نشناخته    نقاطي در  كه انجيل را  موضوع قناعت نكرد  ن  اي  به
داد. اما او  ها اهميت مي) او به نجات جان ٢٠:    ١٥اعالم كند. (روميان    ، بودند

داد چيزي  ايمانان تعليم ميگذاشت. آنچه او به نوفراتر نيز مي   ي خود را پا
د  ندعا كنه چگونه براي بيماران  ها بود. فراتر از اينكفراتر از پرستش در سرود 

هاي او به تيموتائوس براي  . در يكي از نامهبرانند را بيرون    ارواح ناپاكيا  
او مي در بستر و شرايط مختلفمثال  تيموتائوس  او را همراهي    ي گويد كه 
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  نموده روش زندگي او را مشاهده    و   كرده است. به تعاليم او گوش فرا داده
نيز  خود  و  ر  است  روش  زندآن  در  كار  ا  به  خود  دوم  (است.    گرفتهگي 

كند  وفادارنه تحسين مي  همراهيِ) پولس او را به خاطر اين  ١٠:  ٣تيموتائوس  
و به خاطر اينكه تيموتائوس در ايمان صبر و محبت و وفاداري و مقاومت از  

محبت و    ، كند و از اينكه او ايمانلگوبرداري كرده است او را تشويق ميااو  
سختي  خود تحمل  زندگي  هدف  رسول  پولس  چون  را  ابراز    ها  داده  قرار 
مي آن شادماني  پولس  كه  دارند  وجود  مرد  و  زن  سي  از  بيش  را  كند.  ها 

و درست مانند تيموتائوس اين امكان    ) ٣:١٦نامد. (روميان همكاران خود مي
كه بسياري از اين افراد توسط خود پولس شاگردسازي شده بودند.    داردوجود  

رفتن و  (؟ آيا مأموريت بزرگ  ي پاسخ به اين سئوال هستيمن آمادهيا اكنو آ
ي قيام  اكه عيس  بود مختص آن يازده شاگردي    ها) ي امتشاگردسازي همه

چون تحت حضور و  نيز كوه جليل مالقات كردند؟ آيا پولس و ما  بر كرده را 
داريم؟ من شخصاً    راهمين مأموريت    ،كنيمالقدس زندگي ميروح  ملكوت 

است كه در    همينكنم. هدف اين بوده و امروز هم هدف  گونه فكر مياين 
به  سازي كنيم. آناني كه آگاهانه و  ي شاگردان براي عيسي شاگردميان همه

مي  طور شخصي را همراهي  است كه  ديگران  اين  هدفشان  و  ها  آنكنند 
عيسي    روحدر هماهنگي و همكاري با  به شباهت عيسي درآيند،  چگونه بهتر  

ميزن روحكنند.  دگي  كه  است  كاري  اولين  انجام  اين  ما  دنياي  در  القدس 
و  مي آگاهانه  كه  آناني  شخصيدهد.  طور  صورت    به  اين  به  را  ديگران 

  ، دهندها هم كار نيكوئي در نام مسيح انجام مي قطعاً آن  ، كنندهمراهي نمي
  ، ه استها در آن طرح متعالي كه خداوند در نظر گرفتفعاليت  آن   ي اما همه

. برخي  گردد ها نميسازي انسانها باعث شاگردگيرند زيرا فعاليت آن مي قرار ن
توانيم آگاهانه و  گويند كه ما نمياعتراض كرده و مي به اين سخناناز افراد 
كنيم    شخصاً  و شاگردسازي  همراهي  اين صورت  به  را  قطعاً  ديگران  زيرا 

اين اعتراض را  اكنون    نمودن)   (سؤاستفاده   خواهند بود.  ناسالم چنين روابطي  
  دهيم. مي مورد بررسي قرار 
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اعتراض مثال اين  درك اهميت  ازبراي  از  روحاني    همراهيِ  ي  گروهي 
چگونه اين  درك كنيم    تا   كند ميافراد را بيان خواهم نمود كه به ما كمك  

بر   توانست  آنهمراهي  روحاني  زندگي  مسيح  ها  بناي  شاگردان  عنوان  به 
  همراهي تا به انتها به هدفي كه براي اين    ها نتوانستند هر چند آن  ، كمك كند

بود،در نظر گرفته   بمان  شده  باقي  مثالد. بين وفادار  نيز  هاي ديگري  شك 
. با اين حال من اين مثال  دهيم نظر قرار    مدها را  توانيم آند كه مينوجود دار

ي را  را در نظر گرفتم چون اين مثال به طور كامل ثبت شده است و عناصر
مي  جاي  خود  آن دهد  در  ميكه  را  ديگر  ها  جاهاي  در    .يافتنيز  توان 

و در سال    بودندجنبش شباني معروف    خواهم به گروهي اشاره كنم كه بهمي
  . ند در آمريكا ظهور كرد ١٩٧٤

هاي مختلفي  تعلق به فرقهواعظ كاريزماتيك كه م  چهار  ١٩٧٠در سال  
هاي باب مانفورد؛ و درك پرينس؛ كه پنطيكاستي بودند و دَن  به نامبودند  

تيست بود به داليل  پي شاگردان مسيح و چارلز سيمسون؛ كه با باشام؛ از فرقه
باشند و   گو پاسخ   گريكدي عملكردشان به  نسبت به تامختلف تصميم گرفتند 

از فعاليت  را  به هم گزارش دهند.يكديگر  و  دارند  نگاه  اين    هايشان مطلع 
ي  يك تجربهبه  ها تبديل  براي آن   ،دو جانبه  يِ يگو تسليم و پاسخ   يتجربه

مدت كوتاهي پس از    .را متحول نمود  هاآن  خدمات شد كه     جديدي روحانيِ
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- بزرگ  گروهمتحداً  ها پيوست و  پنطيكاستي به آن  و  ٦٢كانادائي خادم  آن يك  
  . تشكيل دادند را  ٦٣تري 

بودن    تسليم  ، شروع به تعليم در مورد اقتدار  نفر   پنجبه مرور زمان اين  
هاي شباني و  مراقبت ، روابط بر اساس عهد وفاداريو ايجاد  شاگردسازي در 

  منتشر   ٦٤تازه    شرابِ ي  جلهمها از طريق  پوشش روحاني نمودند. تعاليم آن
اس.ديويد  از آن به فروش رسيد.    نسخه   ٠٠٠,٩٠اي كه بيش از  مجله  ، شدمي
ي اين  ي دقيق خود از اين جنبش در چند جمله هدف اوليهدر مطالعه  ؛  ٦٥مور 

  كند: به طور مختصر بيان مي گروه را 

چنان كه  هاي شباني يا آن ... احتياج به شاگردسازي از طريق مراقبت" 
با اين معنا است    "چوپان هاي  مراقبت"اند،  هگذاري كرداين گروه آن را نام

و اين شبان    نمايد بايد خود را به يك شبان شخصي تسليم    دار كه يك ايمان 
    "بلوغ مسيحي رشد كند.  در  تا اوبايد به آن شخص كمك كند 

ماه   عنوانكنفرانس  ١٩٧٤جون سال  در  برگزار شد.    " شبان "  ي تحت 
بعد در    . يك سالنمودندشركت  در آن  شبان و رهبر مسيحي    ٢٠٠٠تقريبا  

رهبر كاريزماتيك شركت    ٦٠٠٠تقريباً    همان كنفرانسدر    ؛ كانزاس سيتي
  گرفتند،نفره قرار مي   ٥كردند. هر روز بر شمار افرادي كه تحت پوشش گروه  

داد كه اعضاي  شد. شمار پيروان اين جنبش به وضوح نشان مي افزوده مي
و با   چاپ مجالت. از طريق هستند  فرن  ٠٠٠,١٠٠بيش از   اين جنبش تقريباً
هاي  هاي صوتي و تصويري آموزههاي ديگر از قبيل كاستاستفاده از رسانه

ي  . به گفته منتشر شدخاص جنبش شباني در سطح آمريكا و در كل دنيا  
زير  چهار و نيم ميليون مجله    ،سال   ٥مدت    به مار و ارقام موثق  آ  رو بنا بمور؛  

 
62 -  W. J. E. (Ern) Baxter 
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كاست ويدئويي  نوار  صد هزار  شششد و    پچازنامه  يك ميليون روچاپ رفت.  
داران و اعضاي اين جنبش دست به  ايمان   در بين كتاب    ٠٠٠,٥٠  همراهبه  

جنبش  ميچرخيد.  دست   اين  كه  نمودگذار  تأثير بسيار  توان گفت  و    عمل 
توان به اين نكته اشاره كرد كه  داشت و همچنين ميبه دنبال  نتايج بسياري  
گذاري شده بود. در اينجا بخش  مهمي پايه   هاينياد س باسااين جنبش بر  

  كنيم: قول مي  تازه را نقل شرابِ  كوتاهي از مجله 

متأسفانه بسياري از افرادي كه در مكالمات اصيل و خالصانه شركت "
شاگردي دست يابند    مفهوم اصليبه معنا و    اند ي هرگز نتوانستهي گو  ،اندكرده

رهبر    "رشد نمود.  روحاني خود   زندگيو  ن  ر ايماتوان د و بدانند كه چگونه مي 
از اين جنبش و    ايديگري از اين جنبش انتقادي سرسختانه و توجيه كننده

آنچه اكثريت ما از مأموريتي كه مسيح  به  و    كرد  ارائهكرد آن  ي عملنحوه
  اشاره نمود:  كنيم، ميبه ما سپرده است درك 

از  " كهبسياري  آن   كساني  خادمان   ها ما  مي  را  تنها    ،خوانيمخداوند 
(كه بسياري از اين موعظه    ، هستند  ايواعظين كاركشتهدهندگان يا  سازمان 

ادبيات    ها،، كمپهيهاي گروبشارت   در ) كه  اند!بنا شده  فرضيات ها بر اساس  
  كه كنيم  چنين وانمود مي  اند!!!ور شدهغوطههاي تلويزيوني  برنامه   مسيحي و
يافته  و   برراه ميان بتوانيم كارروشي  انجام  بيشتري  سرعت    با را  ها  ايم كه 

كه  را  اي  رسيم خانهشويم و به اين نتيجه ميآرام بيدار مي  اما آرام  ،دهيم
بنا كنيممي رها كردهبي  ، خواستيم  در واقع اصالً   ايم بنياد  بنا    و  ما در حال 

كنيم به  وقتي در مورد موضوع شاگردسازي فكر مي  "!نيستيم  كليسا نمودن  
ها را مورد  كنم در اين كتاب آنسعي ميكه    خوريمميبرضوعات بسياري  وم

  بررسي قرار دهم. 

و پيرامون ما را    بياورند افراد بسياري ايمان    تاشويم  ممكن است باعث  
. شاگردسازي مبحثي  ، ولي شاگردي نداشته باشيم كنند ر نوايمانان بسياري پُ 
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  روحانيِ هاي  مكن است فعاليت ز ايمان آوردن افراد است. در واقع مافراتر  
او   نتوانيم فرمان  باز هم  انجام دهيم ولي  به  براي شاگردسازي  را  بسياري 

تحليلي  نه    شودمي . آنچه در اين جنبش باعث ايجاد مشكل  نيمتحقق برسا
ما به همراه  است كه براي واكنش  اشتياقي  و نه  شرايط داريم  كه از  است  

آنچه مشكل    بلكه  مد نظر است،وحاني  رشد ر  شدن يا نشدن با نوايمان براي
كه رهبران اين    است اين حقيقت    و علت انحراف اين جنبش است ما  واقعي  

برنج كتاب  اساس  بش  مفهوم  دو  اشتباه  بنا  كاربرد  دو  شدندمقدسي  اين   .
ها  . با اين حال تفسير اشتباهي كه آن"تسليم"و    "اقتدار "مفهوم عبارتند از  

اي بر جنبش احياي  تأثير بسيار گسترده  ،م داشتنداز دو مفهوم اقتدار و تسلي
فرد ديگر  كاريزماتيك داشت. چنين تعليم داده شد كه هر شخص بايد به  

تصميمات مهم زندگي را بايد شبان يا معلم تأئيد    ي تسليم شود و اينكه همه
كند. اين جنبش به سرعت تبديل به سيستمي شد كه در آن شبانان مانند  

روحاني مي  يارهبران  كل  عمل  مسئول  كه  ايمانكردند  داران  اجتماع 
ارشدگشتندمحسوب مي به فرد  بايد نسبت  آن  . هر عضو آن جامعه  تر در 

هايي مبني  گو باشد. به زودي گزارش پاسخ   ، دنكجامعه در مورد هر آنچه مي
سؤاستفاده اقتدار  ي بر  از  رهبران  از  اينكه  شان  برخي  مورد  در  شد.  منتشر 
خواستند  ميو    داشتندشدن ديگران  اي تسليم  بنرات ناسالمي بر مرهبران انتظا

  .  ديگران را كنترل كنند 

اي كوتاه منتشر نمودند كه در آن در مورد  بيانيهه  اين گرو  ١٩٧٦در سال  
ايم كه مباحثات و مشكالتي در  متوجه شده":  اين اتفاق ابراز تأسف كردند

ر مورد  است و اين مباحثات د  هاي مختلف باال گرفتهمسيحيان در زمينه   بين
  اقتدار و شاگردسازي و شباني   شدن،   مباحثي از قبيل تسليمورد  تعاليم ما در م

پذيريم كه  كنيم و ميعميقاً به خاطر اين مشكالت ابراز تأسف ميت و  سا
شان  كه باعث رنجش  داراني ايمانما بوده است. ما از    طرف تاكنون مشكل از  

  " م.كنيخواهي ميايم عذرشده
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بسياري توسط اين جنبش  افراد    ١٩٨٠كه در سال  باالخره مشخص شد   
گيري  رسماً از اين گروه كناره  ؛ درك پرينس  ١٩٨٤ه بودند. در سال  دآسيب دي 
  ؛ چشم از جهان فرو بست. در نوامبر همان سال باب  ١٩٨٩در سال    ؛ كرد. دن
اين    .ت كردئاداران كاروليناي شمالي قرگردهمائي ايمان   زماناي در  اعالميه

.  رسيد چاپ  به    ١٩٩٠ماه ژانويه و فوريه    مجالت ي نخست  اعالميه در صفحه
  !كردماشتباه    !كنمتوبه مي  !سازي اشتباه بودشاگرد"  :گفتاين اعالميه مي

به خاطر    داران بسياريايمان  جمعدر    مانفورد؛ "  !كنممن طلب بخشش مي
ها  نواده فت كه برخي از خاتوبه كرد و پذير  "جنبش شباني " مشاركت خود در  

هم   زندگي    اند پاشيدهاز  استبسياري    افراد و  شده  اين  ويران  از  برخي   .
نوعي    ايجاد   اين جنبش باعث   زيرا   هم در آن وضعيت هستندها هنوز  خانواده

  مقدسكتاب  انحراف از ي آن  و نتيجه  گشت  ي ناسالم   ن و اطاعت از تسليم شد
آ روش  دهد كه  نشان مي  "جنبش شباني "ي  اي مانند تجربهيا تجربهبود. 

  ما نادرست است؟   شاگردسازي 

  ، است  ياشتباه كار  مبني بر اينكه شاگردسازي    ؛ي مانفوردمن با اعالميه
اشتباه    ، كردتوانم بگويم روشي كه او شاگردسازي مي بلكه مي  ، موافق نيستم

يمانه  ي عميق و همراهي صمبه برقراري رابطه  نيازچه او در مورد    بود. آن 
. از سويي  نبوداشتباه    ،در كمي  تصور   هانساناهدف تبديل عميق زندگي    اب

ي  ديگر او با تالش براي انجام اين كار بر اساس درك ناكامل خود از مسئله
  باعث چنين ويراني عظيمي گشت.   داران اجتماع ايمان در    شدن  اقتدار و تسليم 

با    داران اجتماع ايمان در    بگذاريد چشمان خود را بر حقيقت نبنديم. ما گاهي 
بر  اصالً    فهميم كه چنين اجتماعاتيو مي  كنيمبرخورد مي  ي مشكالت  چنين

غريبي نيست كه اجتماعي    . اين موضوعاندمبحث شاگردسازي تأكيد ننموده 
رسول    ؛ اسقف  ؛ يخش  ؛ (كسي كه شبان  .شود توسط يك نفر اداره    داران از ايمان 

از سوي   واين گروه است  گذار بنيان ،ن فرد) گاهي اي !شوديا غيره ناميده مي
كه كامالً به او وقف    استشماساني احاطه شده  و يا  گروه كوچكي از مشايخ  
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براي اعمال خود به    معموالً  شخصآن   هاييگروه  چنيندرون   .شده هستند
كند. نظرات  آهنين آن گروه را اداره مي گو نيست. او با مشتي  پاسخ  يكسهيچ 

.  نقد كندات او را  مكس تصمي  دهد هيچ و اجازه نمي   كند ميخود را تحميل  
بنابراين    اصالً مفهومي ندارد، در چنين بستري است كه مبحث شاگردسازي  

  حتماً رخ خواهد داد. هاي روحاني سؤاستفاده

وط به زماني است  و اين مرب  د نداروجود  نيز  ديگري    بسترهاي روحانيِ 
ديد و رويايي دارد و هركه،   اين ديد و رويا به معني  مقا  گونه  رهبر  با  بله 

انند ينيس و يمبريس كه با موسي  گردد. مطغيان در برابر او محسوب مي 
آيد كه چنين  ) به ندرت پيش مي٨  –   ٦:    ٣كردند. (دوم تيموتائوس  مقابله مي

  "كنم كه...من فكر مي "يا    "... كه  است به نظر من چنين  "  : رهبري بگويد 
  "خداوند به من نشان داد كه... "  : از  عبارتند او    يورد عالقهعبارات مبلكه  

  "خداوند به من چنين گفت..."

  . كرديمكامرون زندگي مي  داران بين اجتماعي از ايمان من و همسرم در  
م  ينتوانست  ي كاريدليل مشغله  به  . رفتيمها ميها بود كه به جلسات آنماه

شبان   فتيمبه جلسه رزماني كه . شركت كنيمها جلسات آن در ايچند هفته
خواهيد به سفر  كه مي  داديد من خبر ميبايد به  ":  فرياد زد و گفت  ما  بر سر
اين    گرفت واو نسبت به ما نشأت مينگراني    از  خشم شبانالبته    " برويد!

هاي مهم زندگي  گيري كنم. گاهي در زمان تصميم حسين ميتنگراني او را  
اما اين نوع نگرش    ، باره جويا شويمخوب است كه نظر يك مرد خدا را در اين 

كنم  قرار بگيرد. تكرار مي  سوءاستفاده   مورد   مقتدرممكن است از سوي شبانان  
را ديگران  كه  افرادي  توسط  كه  نيست  مشكلي  تنها  در شاگردسازي    اين 

  شود. ايجاد مي  ،كنندمسيحي همراهي مي
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مقدس كه  كتاباز  ه به متني  شايد مفيد باشد ك  ، در اين نقطه از بحث ما
تا اين ايده كه    اي بكنيمگيرد اشارهر مي مورد استفاده قرابه اشتباه    معموالً

قيد  بي   افراد وفادار به شبان بايد از او اطاعت كنند يا يك شاگرد بايد تسليم
، بهتر آشكار  كند اش همراهي ميفردي باشد كه او را در سفر ايماني و شرط

مرشدان خود را اطاعت  «:  كنماشاره مي  ١٧:    ١٣عبرانيان  من به متن    شود. 
انقياد پاسباني جان  نماييد زيرا  و  ايشان  را ميكه  كه    كنند، چونهاي شما 

جا آورند، زيرا كه اين    حساب خواهند داد تا آن را به خوشي نه به ناله به
نيست مفيد  را  مي   ».شما  چنين  نو  هزاره  ترجمه  خود  «گويد:  در  رهبران  از 
ت و  كنيد  آناطاعت  جانسليم  بر  ايشان  زيرا  باشيد؛  شما  ها  ديدباني  هاي 

انجام  مي  شادماني  با  را  كار خود  بگذاريد  بدهند. پس  بايد حساب  و  كنند 
ي  تفسير  يترجمه در    ».دهند نه با آه و ناله، زيرا اين به نفع شما نخواهد بود 

مي چنين  كنيد«گويد:  كالم  اطاعت  خود  روحاني  رهبران  آنچه  از  هر  و   ،
ميمي  كمال  با  ايشا گويند  كار  زيرا  دهيد،  انجام  جانل  از  مراقبت  هاي  ن، 

اي رفتار  باشند. پس، به گونهگو مي شماست و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخ
كنيد كه ايشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اينكه با درد و رنج آن را انجام  

اين متن بسيار واضح    ».خواهيد برد  دهند، زيرا در اين صورت شما نيز رنج
ناني  ما بايد آ  ومقدسي است  كتاب  يكنيم كه اين فرماناست. اين را درك مي

ها  اطاعت كنيم. بايد تسليم آن،  كنند رهبري مي  زندگي روحانيكه ما را در  
بدانيم متن    خوب است كه گويند.  ها به ما ميباشيم و كاري را بكنيم كه آن 

  Pitho   يواژه   شده استترجمه    " اطاعت"ه در انگليسي به  يوناني اين آيه ك
است. يكي از تفسيرهاي    نمودن ي  ض است كه اصوالً به معناي قانع كردن و را

تواند  يه مي آاين واژه در اين    يكند كه استفاده يه به اين نكته اشاره ميآ اين  
را   اجازه  اين  ما  واژه  بدهدبه  به  را  واژه  اين  ان  " اطاعت"  يكه  گليسي  در 
اين   كنيم.  مي نكته  ترجمه  چرا  توضيح  كه  اغلب  واژهدهد  در  اطاعت  ي 

اين واژه همواره با خود به اطاعتي    مقدس به كار رفته استهاي كتابترجمه
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بدست آمده است و نه اطاعتي كه    "قانع شدن"كند كه از طريق  اشاره مي
 ٦٦استدمن؛ .  شودميقيد و شرط به اقتداري ديگر انجام  بر اساس تسليم بي

  نويسد:  ي عبرانيان چنين ميدر تفسير خود از رساله

باب  متن    به" تسالونيكيان    ١٣عبرانيان  اول  كه    ٥باب  و  كنيد  دقت 
كه به معناي    گيرد ريشه مي Pitho   از واژه يوناني   "اطاعت كردن "ي  واژه

  (زمان   ،ار رفته استككه در اينجا به    اياست. نوع فعل يوناني  "نمودنقانع  "
اجازه دهيد كه  ":  كند مياني) است كه به اين نكته اشاره مي، امري و  حال

به صورت  گويد كه ما بايد ديگران را  وجه نمي به هيچ  آيه   اين  "!قانع شويد
دهد كه  نمي را  معناي كسي    "رهبران شما"  عبارت   .كوركورانه پيروي كنيم

ي  ت سلطهكسي تح اين معنا نيست كه    بهباالتر از شما است و همچنين  
است رهبر  فرمان    . يك  كه  نيست  كسي  اقتدار  مسيحي  رهبر  يك  اقتدار 

كند و اقتدار او  مي  آشكار در خدمت    را   بلكه اقتداري است كه خود   ، دهدمي
طور كه عيسي گفت يك خادم اقتدار دارد  همان   ، شوددر خدمت نمايان مي

ديگران  كه    شدبخاو به ديگران اين اشتياق را مي  ي زيرا خدمات خيرخواهانه
بخواهند او را پيروي كنند يا شايد هم او ديگران را توسط منطق و علم خود  

  "  كند.متقاعد مي

را قانع كنند، بنابراين اين ما را  ما  كنند افرادي كه ما را همراهي مي اگر 
مي زيرا  تشويق  مسير  كند  در  را  ما  كه  ميهمراه   زندگيافرادي  ،  كنندي 

بر اين نكته اشاره    ٦٧؛ . استيون المبورتبر عهده دارندهاي ما را  پاسباني جان
    گويد: و مي كند مي

ترجمه    " اطاعت"هاي مختلف به  كه در ترجمه  Pithoاين واژه يعني  "
است.    " اعتماد"كه به معناي   دارد   pisteuoارتباطي نزديك با واژه    استشده  
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ردن/ اطاعت)  اين است كه (قانع ك  داردها وجود  واژهتفاوتي كه در معناي اين  
شود. در زبان اصلي اطاعتي كه  توسط اعتماد برانگيخته و توليد مياست كه  

همكاري است كه بر اساس اعتماد و  از  د نوعي  شو ره ميادر اينجا به آن اش
  آن  ه بايد ب شاگرد يك دارد و  لبته كه اقتداري وجود  ا  . گرددمي تضمين ايجاد 

د ايجاد  ه بر اساس خدمت و اعتماولي اين اقتداري است ك  ، تسليم شود  داراقت
آنان كه    آن را مرتكب شد.   " جنبش شباني"كه    بودشده است. اين اشتباهي  

اشتباه فهميده بودند بر آن نوع از    همقدسي تسليم و اطاعت را بماهيت كتاب
ها  مشكل اين نبود كه آن  و  كردند كه اشتباه بوداطاعت و تسليمي تأكيد مي

اگر تالششاگردسازي  براي عيسي  خواستند  نمي نتايجي  ها  هاي آنكنند. 
ها  كرد به خاطر اين بود كه روش آن نبه آن برسند را ايجاد  وار بودند  كه اميد

بودند اين  درك نكرده  ها  آنكه  آنچه    ر اشتباه بود. ظاهراًبراي انجام اين كا
بايد بر اساس و بنياد اعتماد باشد و نه بر اساس  اي  كه چنين همراهيبود  

خوانم،  ديگر شما را بنده نمي « عيسي به شاگردان خود گفت:    زماني كه  !تداراق
خوانم،  يزيرا بنده از كارهاي اربابش آگاهي ندارد. بلكه شما را دوست خود م

:   ١٥» (يوحنا  .ام ام، شما را از آن آگاه ساخته چه از پدر شنيده آن   زيرا هر
  ي مهم اشاره نكرد؟ به اين نكتهآيا  )١٥

در تالش خود    " جنبش شباني"گذاران  رسد كه بنيانميه نظر  چنين ب
آمده بود را   ٢١:   ٥براي شاگردسازي براي عيسي اصلي را كه در افسسيان 

همه بايد تسليم    داران اجتماع ايمان به كار نبردند. بر اساس اين آيه در درون  
هند. هيچ  يكديگر باشند  و اين تسليم را بايد از روي احترام به عيسي انجام د

انضباط را درك  زادانه آن  آكند. همه  يكس فرد ديگري را مجبور به كاري نم 
جانبه    دو  شدن  گويد كه در تسليمبه ما مي  ٥  –  ٣:    ٢. فيليپيان  كنندمي

بودن   كس نسبت به  رود. هيچ مي  بيناز  نسبت به افراد ديگر  توهم باالتر 
نيست. مي باالتر  بگوئيم كه  ديگران  ال ولس خپ توانيم  نوع  ي گوود  اين  از  ي 

جاي گذاشته    رهمراهي خود با ديگران براي اطاعت از مسيح ب رابطه را در  
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ي  يكرد كه گو است. اگرچه او رسول بود اما با تيموتائوس طوري رفتار نمي
تيموتائوس تعاليم او را    تا بلكه او اجازه داد    ،تر استتيموتائوس از او پائين

مشاهده    محبت و مداومت او را  ،صبر،  ايمان  ، اهپروژه  ،تار فر  ، روش  بشنود و 
ي اين چيزها را با هدف شكل دادن تيموتائوس به عنوان شاگرد  كند. او همه

شك خود تيموتائوس هم اين كار را انجام داد و اين كار  خود انجام داد. بي
زيرا او خود نيز شاگرد عيسي بود.    ، را براي پيشرفت روحاني خود انجام داد

زماني آغاز  پيروي از مسيح زودتر از آن  مسير  س سفر خود را در  اگرچه پول
دانست كه در اين سفر  او مي   ناميد.   "در ايمان  فرزندم"كه او را  كرده بود  

بيشتر به شباهت  در اين فرايند  خود نيز    ،كندهمانند آهني كه آهن را تيز مي
يك   ه حتيبود ك ) او متوجه اين مطلب ١٧:  ٢٧(امثال   خواهد آمد.مسيح در

اشتباه عمل كند  توانرسول مي مقيد  براي همين  د  را    تا   دانست مياو خود 
از    با آگاهي ) پولس  ١٩  –   ١١:    ٢پطرس را توبيخ و اصالح كند. (غالطيان  

چنين  ) آگاهانه و فعاالنه وارد  ٧:    ٦هاي خود (روميان  ها و محدوديتضعف
  شد.  همراهيِ 

كالس    ٦٨؛ ت كلينتونربور  يات بودم و با دكتركه من دانشجوي اله  زماني
به فردي كه در سمت راست شما نشسته است ابتدا  "  او به ما گفت:داشتم  

اگر آمار من قابل    است.تان  نگاه كنيد و سپس به فردي كه در سمت چپ
به مسيح به    ماندن   با وفادار   تان را اعتماد باشند تنها يك نفر از شما زندگي

او توضيح داد اين آماري است از اينكه چه ميزان از    " . دخواهيد رسانپايان  
توان چنين  . بنابراين مي كنندمسيح تمام مي در ايمان بهشان را گيافراد زند

تواند  ه رهبر ميس  بينمقدسي از  تنها يك رهبر كتابگيري كرد كه  نتيجه
  كدام بهتر از رهبران ديگر   در زندگي داشته باشد و ما هيچ   صحيح   فرجامي 
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خواهم يكي  زيرا مي  ، كنندبا من صحبت مي  تا به امروز ها  اين واژه  .نيستيم
  . فرجامي صحيح داشته باشماز افرادي باشم كه با مسيح 

  مقدس تقريباً كتابدر  در سخنراني خود توضيح داد كه    كلينتون؛ دكتر  
و برخي    بار آمده استها تنها يك  برخي از آنكه نام  هزار رهبر وجود دارند  

توضيح زندگي    تشريح و  اند.معروف گشتهاند  نقشي كه داشته  گر به خاطر دي
تحقيق  را براي  ي  پولس و عيسي جزئيات بسيار  ؛ داود  ؛ رهبراني چون موسي
به ما در مورد اين حقيقت هشدار    ؛ دكتر كلينتون  دهند. بهتر به ما ارائه مي 

ارائه  رهبر  در مورد زندگي يك    مفيدي وقتي متني به ما اطالعات  كه  دهد  مي
كار او    فرجامكند كه  حبت نمياين حقيقت ص  يما درباره  اهمواره ب  دهد،مي

با ما سخن گفت   اين چيزها    ي همهي  او زماني كه دربارهچگونه بوده است.  
رهبر در اختيار    ٤٩در مورد    ايكافي  مقدسيِاطالعات كتاب اضافه كرد كه ما  

  دقيقي انجام دهيم.  ل تحليها ي آنتوانيم دربارهداريم كه مي

  جزئيات آن مطالعه را در اختيار شما قرار  يتوانم همه جا نميمن در اين 
كلينتون    يكه مطالعه   را  دي توانم به طور خالصه شش مانع يا س اما مي  دهم

  توانند هم ميهستند كه    ي موانع  ها ذكر كنم. اين   ، كندبراي ما مشخص مي
وقتي    ي فرجام خوبي نداشته باشد. چون سدي باعث شوند تا يك رهبر مسيح 

منظورش اين است    ،كند صحبت مي  فرجامي خوبي  درباره  ؛دكتر كلينتون
نقش    اش با خداوند راه رود و احتماالًتا انتهاي زندگيبتواند  شخص  آن  كه  

پروژه ساختن  محقق  در  نقشهبسزائي  و  خداوند  ها  باشدهاي  ما  داشته   .
اين  كي از  يخواهيم نمود.    مفصل بررسي را به طور  همچنين يكي از جزئيات  

  مبحث ما دارد.  با مستقيمي  خصوصيت ارتباط ٥
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آناني كه جايگاه باالتر و قدرتمندتر  بين در   را به    ي رهبران مخصوصاً 
داده اختصاص  اساسخود  بر  و  مي  اند  جايگاه  ماليِ اين  تصميمات    توانند 

كنند  بزرگي  است  اتخاذ  محتمل  فعاليت،  دام  عدم    بهكه    بيافتندهايي  در 
ا بيش از  هگاهي آن   ها ختم شود. آناشتباه از امور مالي    ي استفادهصداقت و  

بخش بايد  ديگران  اينكه  بر  سخاوت  ندهاندازه  مي أ ت  ، باشند  مند و  كنند  كيد 
ده   بر  مخصوصاً تأكيد  پرداخت  مييك  پيش  كنندبيشتري  آنقدر  گاهي   .

  دريافت بركت شرطپيش ها كنند كه اين پرداختي بحث ميكه حت روند  مي
خواهند  نمي معموالً اين افراد خود خداوند هستند و بسيار عجيب است كه  از

از   آماري  خود،هيچ  طمع   مخارج  دهند.  مالي   براي  اشتياق  ،ارائه    ،تملك 
افرادي  شخصيتي  بارز  خصوصيات   بيچنين  كه  روي  است  بر  را  در  شك 

كند. رهبران بسياري به خاطر مسائل  هاي مالي باز ميقانونيو بي  اه نظميبي
  ٢٢:    ٥داوران  در  جدعون    يهدربار  مقدسي(مثال كتاب  اند. سقوط نمودهمالي  

  )  ١١ –  ١:  ٥ رسوالن در اعمالو حنانيا و سفيره  ٣٢ –

  

داشته مسيح  براي  موفقي  ر  پيشرفت،  اند رهبراني كه خدمات  از  خود  ا 
داده  اعطايطريق   انجام  به ديگران  بسيار سرسختانهقدرت  قوانين  اي  اند. 

  چنيندر حالي كه رفتار    ، شوداعمال ميچنين كليساهايي  اعضاي    نسبت به
كسي    كه  انديشندد. (همه با خود مينمانباقي ميپرده  همواره پشت    ي رهبران

ه  زگاهي به خود اجاهبران  اين ر  ) اعتراض كند!ي خداوند  نبايد به مسح شده
انجام دهند. اغلب در خفا و در زندگي خصوصي    مشكوكيدهند كه اعمال  مي

كنند و خداوند  ها خود را توجيه ميشوند آن خود وقتي اين اعمال آشكار مي 
را انجام دهند يا اينكه به بلوغ    ها رويزياده   دهد كه چنين مي ها اجازه  به آن
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بدون    دهند  انجام  هاي كار  چنينتوانند  اند كه مييافته  دست  ي روحاني باالتر
تأثير   آنان  بپذيرند   اي منفياينكه  (بر خالف  ايمان ضعيف  افرادي  .  در  كه 

) اين  !ها پيروي كنند توسط شرير نابود خواهند شداگر از الگوي آن  ، هستند
  گردد، بسياري توسط رهبران و شبانان مي   هايمسائل گاهي باعث سؤاستفاده

  دسي ق مي مسائل مالي و مسائل جنسي. (مثال كتابيطهدر دو ح  مخصوصاً
  ) ٢٦ باب  دوم تواريخ   عُزياي پادشاه از

مغرور هستند   بسيار  كه  ديگران    معموالً رهبراني  كه  مي  انتقاد از  كنند 
نمودهولرم   سازش  دنيا  با  و  مي  اند.هستند  ادعا  رهبران  در  اين  كه  كنند 

ها تنها افرادي هستند  آن  ، هستندشان  در اطراف  اشخاصي كه   با   يمقايسه 
ها  كنند آنها انتقاد مياند. وقتي رهبران ديگر از آنكه به مسيح وفادار مانده

هاي خود را توجيه  تفاوت كنند تا اي خاص از خداوند ابداع ميگاهي مكاشفه
ديگران بيرون    ن بياز    كنند تابه خود را دعوت ميوفادار    ها افرادكنند. آن 

  يشروع به تشديد روحيه  ها آن برخي از    . بيايند تا به همراه ديگران نيافتند
هاي  كنند كه نسبت به گروهكنند و چنين ادعا ميافكني ميتبعيض و تفرقه

كه  كنند  فكر ميها فوراً به اين مسئله  هستند. آن   ترديگر به خداوند نزديك
شمارش  (دهند.   هشدار ديگران را   هات تبااش تاخواندگي الهي آنان اين است 

  )  ١٢  تواريخ باباول . مردان جنگي توسط داود

ا بسياري  سقوط  باعث  نامشروع  جنسي  شده    برجستهرهبران    ز روابط 
زندگي   .است در  اتفاق  كتاب  اين  رهبران  از  در    مقدسي برخي  جزئيات  با 
است  ثبتمقدس  كتاب مسئل.  شده  همچنيناين  مسيحي    ه  رهبران  براي 

خواهند به طور كلي در  وقتي كه رهبران مي  تواند رخ دهد.ميمعاصر هم  
گيري كنند، بايد الگوي كالسيكي كه در پيدايش  مورد گناهان جنسي موضع 
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ز زندگي يوسف آمده را مد نظر داشته باشند و تمام رهبران روحاني  ا  ٣٩باب  
هر رهبر مسيحي همچنين بايد    )٣٩باب    از آن الگو پيروي كنند. (پيدايش

گرافي موضوعي است كه  حفاظت كند. پورنو مدر برابر پورنوگرافي  را  خود  
هيچ    و  كسهيچ  از طريق اينترنت در دسترس همگان است.به راحتي  امروزه  

پورنوگرافي و تماشاي    دامبگويد من از  كه  آنقدر بالغ نيست  رهبر مسيحي  
يك رهبر بايد مراقب باشد تا هيچ    صون هستم.ي تصاوير مستهجن م آگاهانه

نيافتد   پورنوگرافي  دام  در  مخدر   تواندميپورنوگرافي    زيراوقت  مواد    مانند 
قوي   كند بسيار  مخصوصاً عمل  علمي  تحقيقات  استفاد  .  ازبا  هاي  روش  ه 
كه   مغز هستند، جديدي  دقيق  اسكن  به  باعث    گويندمي   قادر  پورنوگرافي 

فيزيكي و شيم تغييراتي كه توسط    گردد،ميدر مغز    بسيارييايي  تغييرات 
مقدسي گناه داود با بتشبع (دوم  . مثال كتابافتد اتفاق نميهيچ مواد مخدري  

در نقش او به عنوان يك  ) باعث تغييرات بسياري  ١٢  ،   ١١هاي  باب   سموئيل 
  . او هرگز به طور كامل از آن گناه شفا نيافت. گرديدرهبر 

فرزندان  همسران   بين مشكالت   و  باعث تخريب  نيز مي، والدين  تواند 
آگاهانه    كليساها . بايد دقت كنيم كه اگرچه برخي از  بگردد خدمات يك رهبر  

ها  كنند، تا آن جدا مي  شان و دوستان  خويشان يا ناآگاهانه اعضاي خود را از  
اجتماع ممكن است  ا از انزو ، اما در امان بمانند   دنياي خارج  تأثيرات اشتباه از

فعاليتنتيجه اندازه در جلسات و  از  روحاني  ي مشاركت بيش    بگردد. هاي 
-در فعاليت  حتماً برخي از رهبران براي اينكه تضميني داشته باشند كه اعضا  

ز اينكه به اعضاي خود بگويند زماني  حتي ا  ،هاي كليسا شركت خواهند كرد
آنان در   ماني است كه با زتر از  كنند مهميصرف م   داراناجتماع ايمان كه 

ميخود    خانواده ندارند كنندصرف  ابايي  كار  ،  اين  آنان  يا   را.    مستقيم 
مي انجام  كتابغيرمستقيم  (مثال  خانوادهدهند.  و  نام  ؛داود   يمقدسي:  ون 

  )  ١٥  باب  دوم سموئيل .  و شورش ابشالوم ١٣ باب  سموئيل  دوم . تامار
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بايد بتوانند از فازهاي عدم   خواهند موفق باشند، معموالًي كه ميرهبران
ي  طهها تبديل به نقنقاط قوت آن  مسيرعبور كنند. در اين    شانتغيير زندگي

توانند خدمت خود  كنند كه ميها احساس ميآن  گردد، زيرا ها مي ضعف آن 
بدون   روحرا  با  دهند.صميميت  ادامه  و  كنند  احيا  رهبران    القدس  اغلب 

كنند.  مسيحي بارها در زندگي خود از اين فازهاي عدم تغيير و ركود عبور مي
  دارند رشد   به نياز  شوند شود كه اين افراد متوجه نميمشكل زماني ايجاد مي

فعلي  و زندگي    از و   كتابكنند ميرضايت  احساس  شان  خدمات  (مثال   . -
از    ؛مقدسي قبل  درست  انتهاي خدمات خود  در  ابشالومداود  دوم  .  شورش 
  )  ١٤ باب  سموئيل 

مانع  اين  بنابراين تا  باعث مي  شش  رهبر گردند  ميان سه  از  رهبر    دو 
ي  اين موانع از طريق مطالعه  نتوانند تا به انتها به شاگردي مسيح ادامه دهند. 

ها توسط  تأئيد آن  كه  بهتر آشكار خواهد شد   ، مقدسي بسيارهاي كتابمثال
  تا ما اين امكان را داريم  و    پذيرفته استرت  مسيحي صو ها رهبر  ارزيابي صد

  . مطالعه كنيمتر دقيقها را  زندگي و تعهد آن 

داران دور خود  ايمان گردد باعث ميكه   خصوصيتي ٥از  ؛دكتر كلينتون 
عنصر در زندگي يك    ٥  يهمه   كند.برداري ميپرده   ، را به خوبي تمام كنند

ها  عناصر در زندگي آن  د بسياري از اين اما هميشه تعدا  ، شود ه نميدفرد دي 
و تفكر ما    مطالعه   بهعنصر كه    كاين عناصر تنها به ي  بين. از  مشهود است

    اندازيم.ي مينگاه شود، مربوط مي  شاگردسازي ي درباره

اي كه از  مقايسه  ي هيك مطالع  ،يد وگ مي  ؛بر اساس آنچه دكتر كلينتون
ي وجود داشتند كه  كه اغلب افراد  كرد مشخص    ،رهبران مسيحي انجام شد 
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نقد و  را    رهبراناين افراد    د.نمودندر زندگي اين رهبران نقش مهمي را ايفا  
نموده آن   اندتشويق  به  دادهو  مشورت  مسيحيها  رهبران  ثمر    اياند.  كه 
داشته با  اند و در زنروحاني  پايان  دگي خود  به خوبي به  را  مسيح دور خود 

ها  اند كه آن داشتهفرد را در زندگي خود    ١٥تا    ١٠  ميانگينبه طور    ، اندرسانده
ن افراد رهبران موفق را در زمان همراهي خود به طريقي  را همراهي كنند. اي

  اند. تأثير قرار داده  خاص تحت

مي فكر  نمن  او  همكاران  و  تيموتائوس  بهكنم  زندگي  قش  در  سزائي 
ها  پولس ايفا كردند. در همان زمان كه پولس رسول زندگي خود را وقف آن 

او   تشويق  باعث  او  همكاران  و  دوستان  بود  مشورت    ، گشتندكرده  او  به 
ها سئواالتي را مطرح  دادند و از او حمايت اخالقي و روحاني نمودند. آنمي
ميمي او  رشد  باعث  كه  شاكردند  ما  نميگردگشت.  تنها  سازي  كه  كنيم 

ها  مأموريت بزرگ را انجام داده باشيم و يا زندگي شاگردان تبديل شود و آن 
سازي ما براي عيسي اين است كه  گردبه شباهت استاد خود درآيند. دليل شا 

خواهيد كه تا  به اين موضوع بستگي دارد. آيا مينيز  ما    سالمت روحاني خودِ 
كدام از موانعي كه باعث افتادن  ر باشيد و در هيچ ف سانتهاي راه با مسيح هم

خواهيد دور  بسياري شد، نيافتيد؟ (افتادن دو نفر از هر سه نفر) اگر واقعاً مي
اي شويد تا  ه خوبي به پايان برسانيد، آگاهانه و فعاالنه وارد رابطهخود را ب

كار    بتوانيد كسي را در مسير شبيه شدنش به عيسي همراهي كنيد. اگر اين 
پولس رسول   بتوانيد مانند  نيز روزي  انجام دهيد محتمل است كه شما  را 

نيكو را جنگيده «د:  ييبگو پايان رسانده و  جنگِ  به  ايمان را  ام، مسابقه را 
   )٧:٤» (دوم تيموتائوس .ام محفوظ داشته 

هم  ره خوااي اشاهاي هشدار دهندهحال در اين قسمت به برخي از نشانه
چه در  است. آن  انحراف دهند همراهي شخصي ما در حال كرد كه نشان مي
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اي است كه در مورد  گرفته از مطالعه كنم برگو مياين قسمت براي شما باز
است.    گرفتهو موانع بيان شده توسط دكتر كلينتون؛ صورت    " انيجنبش شب "

اول در اين مورد  اين ليست كامل و جامع نيست اما بر برخي از عناصر متد
  كند: اشاره مي

 

در    
شاگردسازي    گردد زيرا اصلمي   مختل  چنين زماني همراهي در شاگردسازي

 چه كاري بكند. ر بگويد فرد ديگ  هدهد كه بن اجازه را نميبه فرد اي 
 

در شاگردسازي يك   همراهي 
ناي اعتماد و اطمينان قرار دارد نه بر مبناي  بداوطلبانه است كه بر م  يرابطه

 نوعي تسليم. 
 

همراهي در شاگردسازي شامل  
ه بايد ارتباط خود  نموزند كه چگوآكه در آن دو طرف مي   گردد ميمسيري  

دوم قرار   يها با يكديگر در درجه ي آن رابطه  .ردانندبگتر را با مسيح عميق
 دارد. 
 

همراهي در    
رابطه مشخصه  يشاگردي يك  است كه  كارآموزي  مبناي  آن  بر  بارز  ي 

 آورد. تفتيش و ارزيابي دائمي است كه فرد از خودش به عمل مي 
 

است كه  بنا شده  همراهي در مسيح بر مبناي اين حقيقت  
روش   اين  و  ندارد  وجود  عيسي  از  پيروي  براي  مطلقي  روش  هيچ 



 ١٧٢/يك شاگرد دار،هر ايمان

داند ممكن است در آن لحظه خاص  مفيد ميشاگردسازي كه يك نفر آن را  
 نباشد. و مفيد طرف ديگر صحيح  رشد براي 
 

كردن و بوسيدن    ي از قبيل بغلي هاانه(نش
رابطه نوع  يك  شاگردسازي  زمان  در  مسيحي  همراهي  غيره)  ي  و 

در  مشكوكي    حركات   چنين بايد عاري از اين    و   خيرخواهانه مسيحي است
 رابطه باشد. 
 

  ؛ ما درست هستيم  اين كه  از قبيل   اظهاراتي  
توسط   ديگران  يا  هستند  اشتباه  ديگران    ! اندخورده  فريب ر  شري  ارواحيا 

اجتماع  خاص نيست كه شاگرد را از    ييك رابطه سازيشاگردهمراهي در  
 جدا كند.  داران ايمانغيراز  او را حتي نبايد جدا كند  دارانايمان 

مي )۱ ادعا  كه  داريد  افرادي  براي  پاسخي  شاگردچه  سازي  كنند 
ي از  يعيسي براي ما الگو گويند كه خود  و مي  نيست  ي افرادهمه مختص  

- ديده نمي   نيز   رسوالن كتاب اعمال ر  ي شاگرد د واژه  است وشاگردسازي  
 شود؟ 

د )۲ افرادي  براي  پاسخي  ميچه  استدالل  كه  همراهي  اريد  كنند 
روحاني    يسؤاستفادهشك باعث  شاگردسازي بي  يشخصي در يك رابطه

 گردد؟ مي
ما  شجام شد چه دروسي براي  ان  ؛تحقيقي كه توسط دكتر كلينتون  )۳

 ؟ دارد
هاي هشدار  كنيم چه نشانهدر بستري كه در آن زندگي و خدمت مي )۴
دهند يك رابطه و همراهي براي  د كه به شما نشان مين اي وجود داردهنده
 كند؟ حركت ميدر مسير اشتباهي  سازي شاگرد
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ششم                                                                  فصل 
  شاگرد عيسي و جالل خدا 

  

مهم كه  بپرسيم  مسيحيان  از  ايمان   ن ترياگر  زندگي يك  در  دار  هدف 
براي جالل    يدما با ":  اهند داد كهخ خوپاس  چنين  هاآنبسياري از    ،چيست

كنيم. زندگي  هم  " خدا  باور  براي اين  پولس  كه  است  چيزي  آن  با    راستا 
مي « :  نويسد مي  قرنتس   داران ايمان  چه  هر  خواه  پس  خوردن،  خواه  كنيد، 

» (اول قرنتيان  .نوشيدن و خواه هر كار ديگر، همه را براي جالل خدا بكنيد 
  است   خوانده شده  او  كهاين    است و  دار يك ايماناين تضمين و باور    )٣١:١٠

خداوند   باعث جالل  در  بتا  اين سئوال  ٦٩مينستر ي وستاعتقادنامهگردد.  ؛ 
واالترين هدفي كه براي يك انسان وجود  "  گونه مطرح شده است كه:اين

واالترين هدف  ": براي اين سئوال اين جواب داده شده است "دارد چيست؟
  "! ابد از او لذت ببردا گردد و تا خدعث جالل  انسان اين است كه با 

رود. اين  مختلف به كار ميطُرق  جالل به    يواژه  ان،مسيحي  اجتماع در  
هاي  قسمتدر    شود وها شنيده مياكثر موعظهاي بسيار متداول است. در  واژه

كتاب از  ميمختلفي  قرائت  بمقدس  و  ادبيات  شود  متون  در  بارها  و  ارها 
مي تكرار  واژه    گردد. مسيحي  زيبايي  معموالً اين  به  اشاره  و  ،  براي  شكوه 

مي كار  به  الهي  زيبايي   . رود عظمت  اين  از  غرق    ، وقتي  عظمت  و  شكوه 
ما در مورد   "!خداوندتو اي جالل بر ": آوريمفرياد بر مي  گرديم، شگفتي مي 
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خدا   ميبسيار  جالل  اما  صحبت  واژگان  كنيم  معنايي  اين  چه  ؟  هستندبه 
ااهگ  متأسفانه جملهي  به  تبديل  جمله  افتادهاي  ين  پا    گفتمان در    پيش 

آيا اين  ولي  )  !شاگرد  ي . (مانند واژهشود مرتباً تكرار ميگردد و  مسيحي مي
تا    كنيمميكند؟ در اين فصل سعي  خاص و دقيق اشاره مي  مفهومي واژه به  

ته  پذيرف  اين باور، باوري همگاني وبه اين سئوال پاسخ دهيم. از آنجا كه  
(است  ايهشد انسان  نهايي    هدفِ ،  كه  هر  است  جالل  اين  خداوند  باعث 

تا همه  بگردد) سازي  ها را شاگردي ملتو از آنجا كه عيسي ما را فرستاد 
مي  ،كنيم را  شود  بنابراين  فرضيه  دانستاين  بين    محتمل  ارتباطي  كه 

عيسي نيز   ارد. خودِ د مسيح و جالل خداوند وجود  شاگردسازي براي عيساي 
بسيار آوريد؛ و   يه جالل پدر من در اين است كه شما ميو«:  با گفتن اين آيه

بر اين حقيقت تأكيد نمود.    )٨:١٥» (يوحنا  .گونه شاگرد من خواهيد شد اين 
مسيح بهترين    بنابراين هدف من اين است كه چرا شاگردسازي براي عيساي

  شود. محسوب ميخداوند دادن روش براي جالل 

توانيم  بسيار كمي وجود دارند كه از اين ميان مي   واژگاندر دنياي باستان  
. براي همين  نيمك  اشاره   "جالل"و    "عزت"؛  "تمايز"؛  "احترام"به مفاهيم  

جاي تعجبي ندارد كه بدانيم در زبان عبري واژگان بسيار كمي وجود دارند  
ها و همچنين آنچه بيش  ترين آن مهمدهند. با اين حال  معناي جالل ميكه  

   kabod   يبار) واژه  ٢٠٠  (تقريباً  ،عتيق به كار رفته استاز همه در عهد
سنگين  "دارد و به    "وزن "اي است كه در خود معناي  هي آن واژاست. ريشه

  ،كه محترم  رود به كار مي   براي اشاره به كسيكند. اين واژه  اشاره مي  "بودن
  .احترام است يته گذار و شايستأثير 

  ، شرايط خوب مالي به معموالً  ، رودبه كار مي كسي وقتي اين واژه براي 
اما    )٧:٨  اشعيا؛  ١٣:٤٥؛  ٣١:١دايش  . (پي كندآن فرد اشاره مي  جايگاه يا قدرت 
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ترين و  عجيب،  زمان  آندر    رودبه كار مي براي توصيف خدا    kabodوقتي  
عتيق براي  بار در عهد   ٤٥ين واژه  ااز  گيرد.  ترين معنا را به خود ميخاص

جان   است.  شده  استفاده  خدا  به  مي؛  ٧٠اُزوالت توصيف  كلمه  اين  كه  گويد 
خصوصيت    كي فراتر از يي كند. اين واژه به معناحضور سنگين خدا اشاره مي

مي نشاناشاره  و  متفكران    ي دهندهكند  ديگر  است.  خداوند  خود  حضور 
كنند در حالي كه ديگران تأكيد  شاره ميمقدسي بر تجليات اين واژه اكتاب

ميمي استفاده  واژه  اين  وقتي  كه  از  كنند  يكي  به  خاص  طور  به  شود 
اشاره  كل طبيعت او    و   عظمت   ، بلكه به حضور  شود اشاره نميخصوصيات خدا  

  كند. مي

مي او  عظمت  به  اشاره  خداوند  جالل  كه  ايده  و  نمايد؛  اين  عظمت 
توانيم متوجه آن شويم با آيات  هم ميشود و  حضوري كه هم احساس مي

است   آشكار كند كه حضور او مقدس مشخص ميكالم در تضاد است. كتاب
ي  ي افرادهمه  گرنظارهضور دارد و چشمان او  خدا همه جا ح   با اين كه و  

  واضحكرد او هميشه  مواضع و عمل، ولي  د ن وجود دارن  زير آسما است كه  
او مي اينكه خود و  تواند در بين قوم خونيست.  داشته باشد بدون  د حضور 

د تا ايمان  نكنما را هدايت ميحقايق    ي اين عملكردش را آشكار سازد. همه 
او    يرا به عنوان حضور فعاالنه و قابل توجه   خداداشته باشيم كه بايد جالل  

شود كه او حضور دارد، هر چند  نمي  هاييو اين فقط مربوط به زمان  بدانيم
هر  بيش از  ميتر  متجلي  حضورش  در  او  جالل  مثال   شود. زماني  هاي  ما 

عتيق از كالم خدا داريم.  ر عهدخدا د  يفراواني از حضور فعاالنه و قابل توجه
) جالل خدا در باغ  ١اندازيم.  ميها  ي آننگاهي گذرا به همهدر اين قسمت  

ا  ) جالل خد٤) جالل خدا در خيمه  ٣قوم اسرائيل    بين ) جالل خدا در  ٢عدن  
  در هيكل. 
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و صداي يهوه خدا  «خوانيم كه آدم و حوا  چنين مي  ٨:٣پيدايش    كتاب   در 
پيش از سقوط انسان    ...»  خراميد،را شنيدند كه در خنكي روز در باغ مي 

در  بايد  ها  حقيقت زندگي آدم و حوا در باغ عدن اين بود كه آن  ترين بزرگ
توجه قابل  و  فعاالنه  مي  ي حضور  زندگي  گفتن  خدا  سخن  براي  كردند. 

استفاده    Shekinah ي  ي آن حضور فعال و قابل توجه در عبري از واژهدرباره
است. (اين واژه   " نساكن شد"ا  ي  " زندگي كردن"كه به معناي    شده است 

  و برق و نور شديد در ارتباط است.)   رعد ،  هاي آتش در معناي خود با واژه
كردند.  خداوند زندگي مي جاللآدم و حوا با  را مطالعه كنيد.)   ٢٧:١(حزقيال 
است كه در باغ عدن    معنا  اين به آن و  خدا روح است    ٢٤:٤يوحنا    مطابق با 

كنم  ميمن فكر    ؟نه آشكار ساختو خود را چگو. انداشتفيزيكي    ي او بدن
نوري درخشان ديده    يا ضور و جاللي نيمه شفاف  حبه صورت  او  احتماالً    كه
در  مي ظاهر  كتاب  از   ي ديگر  هايقسمتشد.  چنين  خداوند  نيز  مقدس 
ابدي  و    د. حضور فعاالنه و مشخص او (به عبارت ديگر جالل نامحدود وشمي

و   آدم  بر  عدن  باغ  در  گرفاو)  قرار  آن حوا  كه  بود  همين  براي  بود.  ها  ته 
  توانستند با او ايجاد ارتباط كنند. مي

پس از ارتكاب گناه از باغ عدن رانده شدند و از جالل    آدم و حوا فوراً
)  ٢٤  -٢٣:    ٣(پيدايش    . اصر آمدندخدا (حضور فعال و مشخص خداوند) ق

توانند  ها نميآن  .جالل خدا را تجربه كنند توانند  هاي سقوط كرده نميانسان
كنند  زندگي  او  فعال  حضور  كنند.  نمي  هاآن   . در  لمس  را  او  حضور  توانند 

آيه در انجيل يوحنا ذكر شده    نتوانسته خدا را ببيند. اينتا به حال  كس  هيچ 
    )١٨:١(يوحنا  .است
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خود اسرائيل    قومبه    بعجياي  خداوند وعده  ١٢- ١١:  ٢٦الويان    كتاب   در
ميان شما بر پا خواهم كرد، و جانم از شما  من مسكن خود را در  «دهد.  مي

در ميان شما گام خواهم زد و خداي شما خواهم بود،  . كراهت نخواهد داشت
 )١٢-١١:  ٢٦.» (الويان و شما قوم من خواهيد بود

خود وعده  قوم  ميان  در  خداوند  آشكار  و  فعاالنه  حضور  بودن    ي 
ها  است كه او با آن   اي ترين بخش از پيمان همراهيارزشمندترين و  بنيادي 

  ) ٦ -٤: ١٩بست. (خروج  

كتاب عهدمتفكر  متخصص  و  نكته    ٧١كريستوفر؛   عتيق مقدس  اين  به 
  انعكاسي از آن تصوير   ي قبل، در چند آيه  ٢٦  باب  كند كه در الوياناشاره مي

شود. او اين انعكاس  ديده مي  و مبارك بود،  خلق نمود اوليه خلقتي كه خداوند  
و    گنجاندميرشد در آرامش و نبود خطر ،  بخشيرا در مفاهيمي از قبيل ثمر

آن  مهم از  موضوعتر  مشخص    اين  عبارت  اين  گفتن  با  بخش  اين  در  را 
علي بسيار نادر  او در اين عبارت از ف  ".در ميان شما گام خواهم زد "  : كندمي

استفاده    از آن   نيز   ٨:٣كه در پيدايش   ،است halak  آن فعل  .كند استفاده مي
حوا در   به عادت خداوند مبني بر قدم زدن در باغ عدن با آدم و  و شده است  

  كند.  و عصر اشاره مي حيعني صب   روزساعات   ترين كنخ

ناي بازگشت  تواند به معحضور خداوند در ميان قوم او مي  عهدِ بنابراين  
  در باغ عدن با خداوند داشت.انسان  انسان به آن صميميتي باشد كه  
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بيشتر   حضور  عناصرخودِ    با اين  ديگر  يا  آن تورات  هويت  كه  ها  ي 
مي همچون  محسوب  يا  شد  باكه    خوراكي ختنه  مطابق  شريعت    بايد 

ها  ي انسانيه ها را از بقشد و آن شكار ميآبت  خوردند يا نگاه داشتن سَمي
خداوند    ) ٣٤- ٣٢  هاي باب   ها (خروج البته پس از ارتداد آنساخت.  متمايز مي

حضور خواهد داشت.    جاي او در ميان قومبه  گفت كه يكي از فرشتگانش  
زيرا  «ت:  فموسي با قاطعيت اين جايگزيني را رد نمود و گ   ) ٥-١: ٣٣(خروج  

معلوم مي  تو در  شاز كجا  يافته ود كه من و قوم  از  نظرت فيض  نه  اگر  ايم، 
اقوام ديگرِ روي    يه آمدن تو با ما؟ چه چيز ديگر من و قوم تو را از هم

مي  متمايز  خدا مي)  ١٦:٣٣» (خروج  سازد؟ زمين  از  موسي  كه  پس  خواهد 
  ) ١٨:٣٣خروج جالل خود را به او نشان دهد. ( 

خداو بسپاريم كه جالل  به خاطر  را ميبيائيد  عنواند  به  تجلي  توان  ن 
موسي آن حضور فعاالنه آنقدر    گار ي حضور او دانست. در روز آشكار و فعاالنه

.  رودميمهم و خاص بود كه سه عبارت ديگر براي اشاره به اين حضور به كار  
خداوند"يا    "ظاهر"يا    "صورت " خدا  فرشته)  Panîm(عبري    " حضور  ي 
  اكثر اين عناصر در خروج   )Semري  عباو (و نام  )  Malak YHWHعبري  (

خواهد تا جالل خود را  كه موسي از خداوند ميجايي    ،شوند مي  ديده  ٣٣  باب
  بر او آشكار كند.  

خيمه به كار    هدر متون مرتبط ب  معموالً  Shekinahي  عتيق واژهدر عهد
كند. وقتي خيمه  و اغلب بر تجلي آشكار حضور خداوند اشاره مي  رفته است

  ي ه ميآنگاه ابر، خ «گويد:  مي چنين    ٣٤:٤٠مقدس در خروج  متن كتاب  بنا شد
پوشان را  پر ساخت.  دي مالقات  را    ٨:٢٥خروج  در    »و جالل خداوند مسكن 

ي  به او و حضور فعاالنه  نزديك بودنبراي  كند ي مكاني صحبت ميدرباره
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سكني گزيدن    و   واقعي از اشتياق خداوند براي آشكار كردن خود   او. اين تجليِ 
  )٤٦:٢٩است. (خروج   قومدر ميان 

ها در سرزمين موعود اين هيكل بود كه تبديل  پس از ساكن شدن آن 
داشته   د. به يا گشت ي خداوند در بين مردم  به مكان حضور آشكار و فعاالنه 

ه درخواست داود براي بناي هيكل پاسخ مثبت نداد.  باشيد كه خداوند فوراً ب
ضور  حترسيد با اين كار زيرا وي مي ، خداوند منفي بود ي اوليهخ در واقع پاس 

. با اين حال وقتي سليمان بناي  آيداو بيش از اندازه به ميان    ي گرايانههماد
گرفت.  هيكل را به اتمام رساند جالل خداوند هيكل را چون ابر غليظي در بر  

نتوانستند در قدس را  ي  روزمرهدمات  االقدس خ در حدي كه كاهنان  خود 
  ) ١١-١٠: ٨انجام دهند. (اول پادشاهان  

اهميت هيكل  ها بود اما آنچه  نن و قربانيهيكل مكاني براي اجراي سُ
ي خداوند در آن  فعاالنه و آشكارا  كرد، وجود و حضوررا چند برابر بيشتر مي

بود. اسرائيل    مكان  مردم  براي  هيكل  تخريب  كه  است  دليل  همين  به 
محسوبفاجعه بزرگ  واقعهمي  اي  اين  كه  شد.  بود  قلب    اعماق  دراي 

از  تر  ها نه تنها به اسارت برده شدند بلكه مهمها تأثير گذاشت. آناسرائيلي
را از دست  كه حضور فعاالنه و آشكار خداوند    گشتند آن تبديل به افرادي  

  دادند. 

ي  راي سخن گفتن دربارهب  Doxa  يوناني  يجديد از واژهنويسندگان عهد
كردند. در چند مورد خاص  استفاده مي  Doxazeinي  از واژه  جالل خدا يا

  . (متي شدندقائل مي به مردان  نسبت  كند كه  اين واژه به احترامي اشاره مي
مكاشفه   ) ٢٩:٦؛    ٨:٤ تشريح  براي  واژه  اين  موارد  اكثر  در  فعالنهاما  ي  ي 

و   بي دقت كنيد كه تجلي حضور فعاالنهرود. به خوحضور خداوند به كار مي 



 ١٨٠/يك شاگرد دار،هر ايمان

سپس در خيمه    ، سپس در بين قوم اسرائيل ،آشكار خداوند ابتدا در باغ عدن
اپذير و تنيده  نجدايي  قسمتيو بعد در هيكل مشاهده شد. اكنون به صورت  

  است. گشته ناصري   شده با شخصيت عيساي 

ست. يوحنا  ا ذكر شدهدر انجيل يوحنا   ي كتباين موضوع بيش از همه
دهد  ارتباط نمي  شد، بايد ظاهر ميهرگز جالل عيسي را با پسر انساني كه  

كند. در    كند تا كار زميني عيسي را تشريح بلكه او از اين واژه استفاده مي 
ي يوحنا است. او از  مورد عالقهو واژگان  يكي از موضوعات    "جالل"واقع  
استفاده    ٤١  Doxazeinيا    Doxaي  واژه (ندكميبار  با  .    ١١مقايسه كنيد 

لوقا   ٢١بار در مرقس و    ٤باري كه اين واژه در متي ،   به كار رفته    بار در 
عتيق به كار  عهد   كه در   " تجلي جالل خدا"ي  گاهي او حتي از واژهاست.)  

  . سازدعيسي مرتبط مي اآن را ب كند و رفته است استفاده مي

«و كلمه جسم  نويسد:  كه يوحنا ميجايي    ل خودي انجي درست در ابتدا
گرديد در ميان ما خيمه زد... و جالل او را ديديم جالل پسر يگانه كه از  

حضور    اوها اضافه شده است.)  تأكيد  ١٤:١(يوحنا    سوي پدر آمده بود...»
يوحنا  انجيل  . مطابق با  سازدمرتبط ميعيسي  را با  و آشكار خداوند    فعاالنه

ي ناصري به طور  ادر شخص عيس   بود،ه خود مخلوق نبود و خالق  اي ككلمه
و   انساني  وارد شرايط  اعالم ميگردد مي  تاريخكامل  يوحنا  كلمه  .  كه  كند 

انسان شد و آن انسان خستگي و گرسنگي را حس كرد. او گاهي واقعاً در  
پا را فراتر    . يوحنا حتينمودو حتي به خاطر مرگ دوستش گريه    افتاد مشكل  

  گزيند. گويد كه اين كلمه در ميان ما مسكن ميارد و مي گذز مي ني

  ... "  قسمتقول كردم    آيه را نقل اين  در باال    وقتيدقت كرديد كه    حتماً
گزيد  مسكن  ما  ميان  كردم  "... در  ترجمه  چنين  فعل    "زد...  خيمه" :  را 

skenoo  ي  واژه  هب  معموالً   ،كندكه يوحنا در اين آيه به آن اشاره ميdwell  
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نه تنها هدفش نشان دادن ساكن  كه  شود  ترجمه مي  "مسكن گزيدن "يعني  
باب    ه بلكه به احتمال زياد يوحنا ب  ،ها استانسان   بين در    كلمهشدن واقعي  

را ستايش مياشاره مي  نيز   كتاب جامعه   ٢٤ در آن حكمت  و  كند  كند كه 
او از ابتدا و پيش  )  ٥ي  . (آيهآيدمي از دهان قادر متعال بيرون    گويد كه آنمي

) او به فرمان خدا  ١٤ي  از عالم خلق شده و هرگز از بين نخواهد رفت. (آيه
هستي    يهمهيد كه خيمه خود را در اسرائيل بر پا كند و سپس خالق  آمي

خالق حكمت آمده است تا در  )  ١٢ي  ي او مسكن خواهد گزيد. (آيه در خيمه
پا كرده  او خيمه و چادر    .ميان قوم خود ساكن شود  خود را در ميان ما بر 
اي است همان واژه  است،  اي كه خيمه ترجمه شده است. در كتاب جامعه واژه

  جسم گرديد و در ميان ما ساكن شد.» «كلمهكرد تا بگويد:   هكه يوحنا استفاد
  كند. بيابان اشاره مي  موجود درشك يوحنا به خيمه  (خيمه زد) بنابراين بي

خدا در ميان قوم او وجود دارد و همچنين به اين    كه حضور فعاالنهجايي  
است كه او جالل خود را  جايي    كند. اين اشاره مي  نيز   تصوير در كتاب جامعه 

با اين حال به جاي اينكه اين آشكار  )  ٣٨- ٣٤:  ٤٥ج  كند. (خروآشكار مي
چنين به نظر    رخ داد.در يك انسان    اتفاق بيافتد،اي  و تجلي در خيمه  ن شد
ه اين اصطالح به دقت انتخاب شده است تا به اين حقيقت اشاره  رسد كمي
حقيقتي كه آن را يوحنا به صورت آشكار در باب دوم اين انجيل اعالم   ،كند
  گفت پيكر خودش بود.»«ليكن معبدي كه او از آن سخن مي  . كندمي

ي  ايد كه انجيل يوحنا چند واقعهكنون به اين نكته دقت كردهشك تابي
مشترك با  يكي از وقايعي  او   ولي عجيب است اناجيل دارد.  ديگر با  مشترك 

د را  اناجيل  ميديگر  خود  روايت  ابتداي  در  ديگر    نگارد رست  كه  حالي  در 
) عيسي به  ٢٢  –   ١٣:    ٢اند. (يوحنا  اناجيل آن را در انتهاي روايت خود آورده

اندازد.  ن ميبيرو   را كنندگان  هيكل اورشليم رفته است. در آنجا او داد و ستد
كنند تا بتوانند ثابت كنند كه او  يهوديان از او نشان و معجزه درخواست مي

  ي سيع «دهد:  ميعيسي پاسخ    لي و  داردنين عملي را  انجام چناقتدار الزم براي  
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كه من سه روزه آن را باز بر    دي كن  رانيمعبد را و  ني گفت: ا  شانيدر پاسخ ا
ي عيسي را نفميدند ولي  معناي جمله  يهوديان  )١٩ي  (آيه  پا خواهم داشت.»

گويد پيكر  ي آن سخن ميدهد معبدي كه عيسي دربارهيوحنا توضيح مي 
  ) ٢١ي  (آيهوي است. 

مكاني  مي يهوديان هيكل  براي  كه  حقيقي    بوددانيم  واحد  كه خداي 
بود   داده  براي    تاوعده  بنابراين  شود.  ساكن  آن  مكاني  ن آدر  هيكل  ها 

جايي    گشتند.متصل مي آن آسمان و زمين به يكديگر  كه در    شدمحسوب مي
خدا    بود  با  براي مالقات  افراد  آن كه  آن  جايي    رفتند. ميجا  به  در  كه  بود 

جايي    و نهايتاً   شد انجام ميي گناهان  كه كفارهجايي    . شدمي  انجامها  قرباني
  شد زيرا به طور خاص در آن مكان ها در آن بر پا ميها و جشنبود كه آئين

  أ د. يوحنا دائمتوانست حضور و محبت خدا را تجربه كنبود كه شخص مي
خود را جايگزيني  گويي    كرد كهفكر و عمل ميگونه    آنگويد كه عيسي  مي

ختلف به اورشليم  م هاي  . وقتي او براي برگزاري آئينستدانبراي هيكل مي
تي در باب  گرفت. او اين كار را وقها را به خود مي معناي آن جشن ،رفتمي

  ١٠  باب و همچنين وقتي در    انجام داد   ها رفتعيد خيمه  برگزاري براي    ٧
سه    ) ٣٩-٢٢  ي (آيه  آمده بود، انجام داد. به اورشليم    وقف عيد    برگزاري براي  

اينكه همه  )٢،٦،١٢هاي  (باب.  بار وقتي به عيد فصح رفت اين  و براي  ي 
دارد  گناه را از جهان بر  ر بود  قراي خدا كه  اعياد را كامل كند او به عنوان بره

  ) ٢٩:١. (يوحنا  كرد را فدا  خود  انبر صليب ج

  او كاهنِ  ١٧در باب    ! ديدگاه يوحنا عيسي هم قرباني است و هم هيكل  از
كند تا قوم خود را به خداوند تقديم كند.  اعظم است كه خود را تقديس مي

بتواند  ) ١٧:١٧(يوحنا   رابطهآن  تا  همان  به  را  باز  صمي  يها  با خداوند  مانه 
بنا بر انجيل    ) ٢١- ٢٠:  ١٧(برد.  اي كه خداوند از آن لذت ميرابطه  ،گرداند

زيبايي   بر  تا  برويم  اورشليم  به  نداريم  احتياج  ما  ديگر  چشم    هيكل يوحنا 
آنچه در اين مزامير آمده است در عيسي  ) همه٤:    ٢٧بدوزيم. (مزامير   ي 
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ايم تا خداوند  در او دعوت شدهما  ت كه  ه اسمحقق شد. او كامالً آن هيكل تاز
  را مالقات كنيم و بر زيبائي او چشم بدوزيم. 

كند  مي   تأكيد ي دقيق خود از اين متن بر اين نكته  در مطالعه؛  ٧٢چارلز 
و    ) ٢٢-١٨:  ٢  (يوحنا  ، كندكه وقتي عيسي بدن خود را با هيكل مقايسه مي

ار ديگر در سه روز بنا  خراب كنيد و آن را ب  رااين هيكل  "  :كند اعالم مي
كند و به اين  مي hieron يواژه جايگزين را  naos ياو واژه" نمود.هم اخو

زيرا اين    كردمياستفاده    hieron  ياز واژه  بايد   او  قاعدتاً  .كند نكته اشاره مي
  naos  ياما به جاي آن واژه  ، است  تكرار شدهبار در انجيل يوحنا    ١٢واژه  

استفاده ميههمان واژ  قاًاستفاده شده و اين دقي  پولس  كند تا  اي است كه 
است.    لقدس اها هيكل روحيا بدن آن  ، خدا هستند  داران هيكلِ بگويد ايمان
  naos) بنابراين ما حضور آشكار خداوند را در  ١٩:    ٦؛  ١٦:    ٣  ن (اول قرنتيا

  كه جسم گرديد. بود اي شخص عيسي كلمه و  يعني بدن انساني داريم

بار ديگر   جالل خدا (حضور فعاالنه و آشكار  پشتِ سر هم  يوحنا  يك 
داند. كل زندگي او تجلي حضور  ناصري مرتبط مي   خدا) را با شخص عيساي

يوحنا    ، ي خدا بود. وقتي در قاناي جليل آب را به شراب تبديل كرد فعاالنه
ها  آن كند كه باعث شد  معرفي مياين كار او را تجلي حضور فعاالنه خداوند 

خواهد كه به عيسي نگاه  . يوحنا در انجيل خود از ما ميبياورندايمان    به او
  ٣٠:    ١٠؛   ١٨:    ١ي خداوند در او باشيم. (يوحنا  كنيم و شاهد حضور فعالنه

ايد به عيسي بنگرد و براي  هر انساني براي شناخت خدا ب)  ١٠  –   ٩:    ١٤
- ي شگفتنه كه آن نشا  بياموزيماينكه بدانيم خداوند در واقع كيست بايد  

  . چه كسي استيعني عيسي  كندمعرفي مي انگيزي كه خدا به ما 

ساخت حضور فعاالنه خدا بود. اين  ي كه عيسي از خود متجلي ميلجال
ل خود نبود. (آشكار  ) عيسي در پي جال٤١:    ٥(يوحنا    . بود نجالل از انسان  
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ضور آن كسي  حكردن حضور خود به تنهايي) بلكه او در پي آشكار كردن  
) اين پدر بود كه عيسي را جالل  ١٨:    ٧بود كه او را فرستاده بود. (يوحنا  

ي خداوند  ) عيسي از آشكار ساختن حضور فعاالنه٥٤  –   ٥٠:    ٨داد. (يوحنا  مي
،    ٤:    ١١مرگ دوستش ايلعازر مقابله نمود. (يوحنا    به قيمتبه خودي خود  

از طريق او   كه  ه چآن  ، چه به او متصل بود  ) جاللي كه بر عيسي بود آن ٤٠
اش  ي پدر آسمانيحضور فعاالنه  ،كردچه در او عمل مي  آن   ،شد آشكار مي

زندگي    انتهايبود. آن جالل در همان زمان متعلق به خود او نيز بود. او در  
پس اكنون اي پدر، تو نيز مرا در حضور خويش جالل    « د چنين دعا كرد:  خو

   )٥:  ١٧يوحنا » (.هان نزد تو داشتمده، به همان جاللي كه پيش از آغاز ج

يوحنا در ابتداي انجيل خود اعالم  زماني كه  ممكن است چنين فكر كنيم  
اي اشاره  او به آن واقعه  )١٤:    ١«جالل عيسي را نگريستيم...» (يوحنا  :  كرد
كوه  ركمي در  كه  داد،ت  أ هي  تبديلد  تبديل  دان شاكه شاگر جايي    رخ  هد 

گشته بود.) اما منظور    د چون نور سفيهم ي او (جامعه گشتند. عيسي    يچهره
ت عيسي بر كوه سينا  أيوحنا در انجيل خود سخني از تبديل هي  .او اين نبود 

.  آورد به ميان نمي   ، كنندطور كه ديگر نويسندگان اناجيل به آن اشاره ميآن 
كه همراه پطرس    بود ه شاگردي  ي از سآور است زيرا يوحنا خود يكاين تعجب

جا اين  مستقيم در اين  و يعقوب شخصاً شاهد اين واقعه بود و او به طور غير
او را ديديم...»  كند:اعالم ميرا  موضوع   در  همه  «ما جالل  اشاراتي كه  ي 

  سمت اين موضوع ما را به اين    گردد،ميمربوط  انجيل يوحنا به جالل عيسي  
او ما را دعوت ميفكر كنيكنند كه  هدايت مي انسانيِ م  تا به صورت    كند 

  ص جا صورت خداي زنده را تمييز و تشخي  ناصري نگاه كنيم و در آن   عيساي 
  دهيم. 
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متفكرِ همان  كه  ان كتاب  طور  موضوعبه    ؛ رايت.تي .مقدس  اشاره    اين 
كنيم.  أمل ر اين موضوع تتر بعميق  تاكند  ما را دعوت مينيز يوحنا  ، كندمي

  تاج خار بر   صليب به همراهكه به طور خاص صورت عيسي بر    گويداو مي
چه    ) خداي زنده است. بنا بر آن يجالل (حضور آشكار و فعاالنه  تجلي   سر

است نوشته شده  يوحنا  نهايت    ، در  ما  است كه  بر صليب  در مرگ عيسي 
- هده ميمشااز جالل او را  ي ي متعالمكاشفه وي خدا تجلي حضور فعاالنه

كند  وحنا ما را دعوت ميي   كند كهگيري ميچنين نتيجه   ؛ براين رايت. بناكنيم
  ت مسيح بنگريم. أتا به كوه جلجتا به عنوان كوه تبديل هي 

براي اينكه بهتر بتوانيم دعوت يوحنا را درك كنيم و با نگاه كردن بر  
  ٣خوب است به يوحنا    ، تشخيص دهيم  راجالل خدا    ، ي انساني عيسي چهره

بينگا   ١٦  –   ١٤:   بيابان  همان «   ندازيم. اهي  در  را  مار  موسي آن  كه  گونه 
ايمان آوَرَد،   به او  تا هر كه  انسان نيز بايد برافراشته شود،  برافراشت، پسر 

باشد  زيرا خدا جهان را آنقدر محبت كرد كه پسر    .حيات جاويدان داشته 
ات  ايمان آوَرَد هالك نگردد، بلكه حي  خود را داد تا هر كه به او  يهيگان

«پسر انسان نيز بايد بر  ؟  فهميماز اين جمالت چه چيزي مي  ».جاويدان يابد 
شود؟» واژه  افراشته  اين  اول  نگاه  اشاره  در  بر صليب  طور مشخص  به  ها 

عيسي  مي صليب  بر  ميكه  كنند.  كرده  بلند  زمين  يا  از  جايگاه  در  و  شود 
  مورد كشد و  يرنج م   اي به طور ظالمانهاو    . گيردقرار مي  آوري شرايط شرم 

در    اشتباه مواردي . اين جايگاهي است كه نمايانگر همهگيرد قرار ميداوري 
جالل    بهدنياي ما است. به هر حال در سطحي متفاوت اين بلند كرده شدن  

ند  ي خداو. اينجا تجلي قدرتمند حضور آشكار و فعاالنهگرددمرتبط مييافتن  
خداوند است.  ي حقيقي از  اشفهاست. عيسي بر صليب بلند كرده شد و او مك

خداي رحيم و    يهوه، يهوه،:  خداوند از برابر موسي گذشت و چنين ندا كرد«
  پايدار در محبت براي هزار پشت،   و آكنده از محبت و وفا،   دير خشم،  فيّاض،

آمرزند  گناه  يهو  و  نافرماني  و  بي   .تقصير  هرگز  را  تقصيركار  سزا  اما 
پدران را به فرزندان و فرزندانِ فرزندان تا    گذارد،بلكه جزاي تقصيرات نمي 
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ما    ي ها توجهاما آن واژه  )٧-٦:    ٣٤.» (خروج  رساندپشت سوّم و چهارم مي 
واقعه به  ديگر  را  مينيز  اي  موسي  همان "ي  جملهكنند.  جلب  كه  در  طور 

  ، عتيق در كتاب اعدادبه چه معنا است؟ در عهد  "بيابان مار را بر افراشت...
ي خداوند  عليهبر  با سخن گفتن ها آنبينيم كه قوم اسرائيل را مياز ي روايت

موسي   گناه ميو  (اعداد  گردند مرتكب  مت٩  –   ٤:  ٢١.  و سپس  چنين    ن) 
ها  ميان قوم فرستاد و آنآنگاه خداوند مارهاي آتشين در «.  كند تشريح مي

  ٢١اعداد (د.»  اي كه شمار بسياري از اسرائيل مردنقوم را نيش زدند به گونه 
انجيل يوحنا به خوبي با اين روايت قديمي    يخوانندگان اوليه   با اينكه   )٦:  
بودنآ اما  شنا  تازه  نيز يوحنا  د  بوي  و  ميرنگ  آن  به  بر  بخشد.  اي  عيساي 

بر او    كهو هر    استضور آشكار و فعاالنه خداوند  تجلي متعال ح صليب رفته،  
ودان خواهد داشت. يوحنا در باب  نگاه كند و به او ايمان داشته باشد حيات جا

چگونه  عيسي  كند كه  گردد و تشريح ميانجيل خود به اين تصوير باز مي  ١٢
  .  گرديدي جهان  نجات دهنده  با مصلوب شدنش،

بود   رسيده  اورشليم  به  تازه  بزرگو  عيسي  همراهي    ي جمعيت  را  او 
مي مي فرياد  و  عي «  :زدند كردند  براي  كه  كثير  جمعيتي  آمده  بامدادان،  د 

در ميان    )١٢:١٢يوحنا  (  ...»آيدبودند، چون شنيدند عيسي به اورشليم مي 
يسي با  عيسي را ببينند. ع  كردنداي يوناني بودند كه آرزو ميآن جماعت عده

  ها پاسخ داد:  خواست آناين كلمات به در

فرا« انسان  پسر  يافتن  جالل  «ساعتِ  گفت:  آنان  به  است.    رسيده  عيسي 
گندم در خاك نيفتد و نميرد، تنها    ي ه گويم، اگر دان، به شما مي آمين، آمين

كسي كه جان خود را دوست بدارد،  د.آورماند؛ امّا اگر بميرد بارِ بسيار مي مي 
امّا كسي كه در اين جهان از جان خود نفرت   داد.  از دست خواهد  را  آن 

اهد مرا  ن كه بخو. آداشته باشد، آن را تا حيات جاويدان حفظ خواهد كرد
من از  بايد  كند،  نيز    خدمت  من  خادم  باشم،  من  كه  جايي  و  كند؛  پيروي 

اكنون    .خواهد بود. كسي كه مرا خدمت كند، پدرم او را سرافراز خواهد كرد 
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جان من مضطرب است. چه بگويم؟ آيا بگويم، ”پدر! مرا از اين ساعت رهايي  
به اين ساعت رسيده  ر، نام خود را جالل  پد  .ام ده“؟ امّا براي همين منظور 

ام و باز جالل خواهم  ه ندايي از آسمان در رسيد كه: «جالل داده ده!» آنگا
پس مردمي كه آنجا بودند و اين را شنيدند، گفتند: «رعد بود.» ديگران  .  داد

عيسي گفت: «اين ندا براي شما بود، نه    »تاي با او سخن گف گفتند: «فرشته 
ان بيرون  ين دنياست؛ اكنون رئيس اين جهاكنون زمان داوري بر ا.  براي من

به سوي خود  .  شودافكنده مي  و من چون از زمين برافراشته شوم، همه را 
   )٣٢ –  ٢٣:  ١٢.» (يوحنا خواهم كشيد

ي تصويري كه يوحنا در انجيل خود براي سخن  همه  در اين متن تقريباً
ي گندم در  ه اگر دان  به كار برده، موجود است. ي مصائب مسيح  گفتن درباره

  ساعتي آورد. اين  ماند اما اگر بميرد بار بسيار مينميرد تنها ميخاك نيافتد و  
. مرگ او تصادفي غمگين نبود كه  بودكه مسيح برايش به جهان آمده    بود

عكس مرگ او    وعده به ما ارائه دهد بلكه بر يك  بر طبق    آلودفرجامي ابهام
م  ي خاص ناخدا در آن واقعه  ي وجود و حيات او بود. نهايت و هدف همه

و    (به عبارت ديگر او حضور فعاالنه خود را آشكار ساخت.)   .خود را جالل داد 
وقتي عيسي نهايتاً بلند كرده شد، جالل داده شد و مصلوب گشت شروع به  

همه خواندن  انسانفرا  اگر  ي  نبود،  چنين  اين  اگر  نمود.  خود  سوي  به  ها 
د، پس چه  ي خداي حقيقي نبوفعاالنه  صليب تجلي متعال و واقعي حضور 

  توان بر آن گذاشت؟ بود؟ چه نامي را مي

نشانه معجزه اگر  است  هاي  شده  نوشته  يوحنا  انجيل  در  كه  آسايي 
به سوي خلقتي تازه از طريق صليب هدايت ميانسان  را  بلند  كند  ها  پس 

  ، مصلوب شدن  يواقعهكند كه  كرده شدن عيسي بر اين حقيقت تأكيد مي
كه  را  به طور فعاالنه دنيايي  عيسي  متعال است.    يجالل شكار شدن  آي  حظهل

كشد. بلند كرده شدن عيسي يا  در آغوش مي باعث رنج او بود، در آن لحظه 
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مكاشفه او  متعال حضور  جالل  تجلي  است.  خدا  مطلق جالل  و  متعال  ي 
  ! فعاالنه خدا

توانيم  دهيم ميچه انجام مي   چگونه در آن بفهميم    تا اكنون آماده هستيم  
اگر جالل خدا همان  را براي خداوند بياوريم.    طور كه قبالًبيشترين جالل 

  تا ما بايد چه كار كنيم    ، بنابراين اوند استي خد گفتم تجلي حضور فعاالنه
بياوريم را آشكار كنيم    عمل  ، براي او جالل  او  و  او  يا باعث شويم حضور 

خواهيم كه خداوند حقيقتاً در ميان ما باشد؟  ي ما مي همهآيا  باشد؟ آشكارتر  
عمل كند و قدرت و عطاياي او در    ، ما مشتاق آن هستيم كه او كار كندآيا  

احتماالً چنين هيجاني را از نزديك    كليساهاي بسياري  ؟ بين ما آشكار شود
نمودن    آشكار"هايي كه بر  ها و استراتژي ي كارها، پروژه همه  .اندنشناخته

ي بارز جلسات  مشخصه  "هاآمين "و    "هاهللوياه" تمركز دارند.    "حضور خدا
هستند.  خدا    وفادار افراد    ما  ميبه  بيشتر،  كنند  سعي  احساسات  ابراز  با  تا 

با اين حال من باور دارم  وفاداري و غيرت بيشتر از ديگران پيشي بگيرند، اما  
لسات بستگي ندارد يا به  ج   فضاي  هكه اين تجلي حضور فعاالنه خداوند ب
كه در حركات بدني خود به خرج    ايبلندي صداي موزيك يا به حد انرژي

گردند  هيم. نه قدرت صداي ما و نه طوالني بودن موعظات باعث نميدمي
  تجربهكه  يم شومتوجه ميتعاليم عيسي از شود.  ترملموسحضور خداوند  تا

حضور   اين  پرستشنمودن  به  ي   ، بستگي  سرودهاي  ستايش  ما    پرستشيا 
به اين بستگي دارد كه چقدر ما به  بلكه آمدن حضور خداوند بيشتر    ،ندارد
ي عبري  ريشه  ازاين فعل  دهيم تا در زندگي ما عمل كند.  ي اجازه مي عيس

kabod   آموزند  گرفته شده است. اين آن چيزي است كه شاگردان عيسي مي
  تا هر روزه انجام دهند. 
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 )  مطالعه كنيد.را   ٣١:   ١٣؛ ٢٨:   ١٢(يوحنا  

ها  به خداوند به معناي اين است كه او را در مركز توجه  "دادن جالل "
  بنا نمودن خود را براي    طبيعيِش  قرار دهيم. براي انجام اين كار ما بايد گراي

) عيسي هميشه  ١٨:  ٧؛  ٤١:    ٥محور خود را ترك كنيم. (يوحنا  حول ،  زندگي
   ١٣كرد. (يوحنا  جلب ميخود  ها را به سوي پدر  در طول زندگي خود توجه

شناخت و محقق    يدر جستجو  هموارهانجام داد و   مرتباً ) او اين كار را  ٣١:
به همين صورت شاگردان  )  ٣٤:    ٤بود. (يوحنا    ي خود ي پدر آسمانكردن اراده

- ها ميخود بودند. آن   سرورها به سوي  در پي جلب كردن توجهنيز  عيسي  
دوست داشته شود و به صداي او    ، مسيح شناخته شود  ي اخواستند كه عيس 
كسي فرد ديگري  كه  ي  و از او اطاعت شود. براي همين وقت  گوش داده شود 

كس ديگري    اين عيسي است و نه هيچ   ،كند مي  را در راه تبديل همراهي 
مهم بگيرد.  قرار  رابطه  آن  مركزيت  بايد  جنبهكه  دارد  ترين  كه وجود  اي 

ي دو شاگرد  رابطه  . دو شاگرد وجود دارد   بيني خوبي نيست كه در  رابطه
معنا خواهد بود اگر آن رابطه دور از تمركز بر مسيح و دادن الويت به او  بي

  اين گونهدانم كه با كسي  دليل براي مثال اين را عجيب مي  همين   بهباشد.  
مثالً:   كنم.  است!"صحبت  من  شاگرد  بگويم:    "اين  آن  "يا  شاگرد  من 

دهيم اين است  چه انجام مي   ي آن همه  "!شخص يا فالن شخص هستم
داريم. هر  هاي عيسي قدم بر قدم  در پي  ي ي زماني خاص براي دورهبايد    كه

او هستيم. ما به او تعلق داريم ما به صورت نادرست به  دوي ما شاگردان  
ن قرنتيان اتفاق  اداربراي ايمان متأسفانه  چيزي كه    . يكديگر وصل نيستيم

  : گفتميكنم و ديگري  ولس را پيروي ميپ من  "گفتند:  افتاده بود كه مي
:    ١ل قرنتيان  (او  گفت من به كيفا تعلق دارم. و ديگري مي  !لس رامن اپُ

١٢  (  
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كند  ديگري را همراهي نمي  سازي، الوه بر آن شخص در مسير شاگردع
در دو شرايط متفاوت شاگرداني كه   . تا برتري خود را به ديگران نشان دهد

ي را  كردند در ميان خود بحث هاي جليل دنبال ميمسيح را در كوچه  عيساي
:    ٢٢؛    ٤٦:    ٩تر است. (لوقا  ها بزرگكه چه كسي در ميان آن آغاز كردند  

آن٢٤ بايد  عيسي  مي)  اصالح  را  دادن  ها  نشان  هدف  با  ما  ي  بهرهكرد. 
كنيم بلكه اين عملي  ديگران را همراهي نميمان  هوشي و عمق روحاني

  دهيم.و پدر انجام مي اطاعت و خدمت به مسيح  بر اساس است كه 

(يوحنا   
٢٤:   ١٢  ( 

اي بود كه بايد بر زمين  عيسي با گذشتن از مرگ جالل يافت. او آن دانه
ورد. بنابراين ارتباط بين مصلوب  آمرد تا براي پدر ثمر مي مي  ، افكنده شده

  شدن و جالل يافتن بسيار ضروري و مهم است. احتماالً اين نوع تفكر شما 
را به عنوان تنزلشوكه ميرا     شدن   و تحقير  كند. آيا شاگردان نيز صليب 

ها شد و  اين تنزل آنقدر زياد بود كه باعث رسوايي آن  ؟ بله! ديدندمطلق مي
  شك كنند.  ، ها به جالل و ماهيت الهي مأموريت استاد خودباعث شد تا آن

گندم در خاك نيفتد و نميرد، تنها    يهگويم، اگر دان آمين، آمين، به شما مي «
ها به ما  اين واژه  )٢٤:    ١٢» (يوحنا    آوردمي ماند؛ امّا اگر بميرد بارِ بسيار  مي 

درك كنيم كه جالل مسيح در مرگ او بود به همان صورت    تا دهند  اجازه مي 
توانيم مرگ عيسي را  بيش از همه براي ما ثمر آورد. ما نمي  با مرگش كه  

) جدا  .گرددشود.) از قيام او (كه پيروزي تلقي مي تلقي مي(كه يك شكست  
و آن هم   دليل سادهكنيم  ثمر  به  او هنوز هم در حال  است كه مرگ  اي 

مرگ او بر    باگردد زيرا در محبت او متجلي مي  عيسي  Doxaآوردن است. 
توانيم  . بنابراين ميساختكه خداوند آن راه نجات را براي ما مهيا    بود صليب  

ي ما بر صليب و قيام او هر دو با هم يك  وئيم كه مرگ نجات دهنده بگ
. اين  گرددميي پدر آشكار  دهند كه در آن حضور فعاالنها شكل ميواقعه ر
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خدا در قيام     Doxa  توانيم بگوئيميابد كه اگر ما ميمبحث چنين ادامه مي
(يوحنا  يافت مياو   آن  بنابراين  )  ٥  - ١:    ١٧؛  ٣٢  –   ٣١:    ١٣شود  ماهيت 

را بر دوش كشيد.   داوطلبانه صليب  در آن حقيقت است كه عيسي  جالل 
  )  ٣٢- ٣١:    ١٣؛   ٢٨:  ١٢ ؛ ٥٤-٥٠:    ٨؛ ١٤:    ١يوحنا (

اگر حضور ماورالطبيعي خداوند با مرگ عيسي بر صليب در ارتباط است  
 ،ت خدا نشسته استبر مسيح قيام كرده كه بر دست راسفقط  بنابراين تمركز  

ي  داران . اين مطالب براي بسياري از ايماننخواهد بودي بلوغ روحاني  نشانه
در اين جلسات    با اين كهصادق است. حتي    هستند،   مت پرستش در خد  كه

سوق  داران به سوي اشتباهي  ي ايماناما توجه  ، شودتوجهي نميبه صليب بي
مي دور  شود داده  در  و  آفريقا  در  اينجا  مي.  اعالم  دنيا  واعظين  كه  شنويم 

  كنند كه فرزند خدا نبايد فقير يا رنجديده باشد. صليب عيسي به عنوانمي
ي  شود اما جالل خدا حضور فعاالنهابزاري براي نجات ما محترم شمرده مي

فردي مسيحي پاسخي براي اين  شود كه  مي  آشكار ديدگاهدر اين زماني او  
بنابراين    ر اين دنيا اين قدر شرارت وجود دارد. يابد كه چرا د سئوال خود مي

ها  كنند. آنسين مي داران به دنبال خداي پيروزمندي هستند و او را تحايمان 
دارند كه به طور  را خداوندي  ها  يعني آنكنند  شادي مي  ي تفكر  چنين براي  

دهد.  رزندانش را با سالمتي و وفور نعمات بركت ميفپر جالل و قدرتمند  
مثبتي    اعترافاتشود تا  ن دعوت ميا داريابي به اين بركات از ايمانبراي دست

جا كه اين نوع تفكر بسيار رايج است    ز آن مطابق با ايمان خود انجام دهند. ا
اي  جاي تعجبي نيست كه جالل عيسي در مرگش بر صليب به طور گسترده

قت كه خداوند در  طور كه گفتيم اين حقيهمان   توجهي قرار بگيرد. مورد بي
ي خود  يابد، حقيقتي نيست كه مختص تجربهي مرگ عيسي جالل ميثمره

كند.  ه در مورد شاگردان عيسي هم صدق ميعيساي نجات دهنده باشد، بلك
ي گندم بايد بر زمين بريزد و بميرد تا  طور كه دانهعيسي اعالم كرد همان 

آن كه  .«ثال او پيروي كنند) شاگردان هم بايد از م٢٥:    ١٢ثمر بدهد (يوحنا 
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بخواهد مرا خدمت كند، بايد از من پيروي كند؛ و جايي كه من باشم، خادم  
خواهد نيز  خواهد    من  سرافراز  را  او  پدرم  كند،  مرا خدمت  كه  بود. كسي 

قانون ملكوت خداوند    ، مرگو  اصل زندگي و احترام    )٢٦:١٢» (يوحنا  .كرد
گردد  مي  . مردن نسبت به خود باعثد طلببهاي بسياري ميدهي  . ثمر باشدمي

آن    يهوديان اي جديد از زندگي را به  عيسي زاويهتا ديگران حيات را بيابند.  
ها  جالل خدا در پيروزي   ، ها داشتندكند. بنا به دركي كه آنزمان پيشنهاد مي

شد. اما عيسي از سوي ديگر جالل  ثروت و قدرت آشكار ميبدست آوردن    و
شود  كرد كه تولد تنها در مرگ ايجاد ميديد. او فكر ميصليب ميخدا را بر 

را حفظ   خود  زندگي  زماني  فرد  اينكه يك  نمود و  براي  ك  خواهد  را  آن  ه 
؛ لوقا  ٢٥:   ١٦؛ ٣٩:    ١٠؛ متي  ٣٥:  ٨؛ مرقس ٢٥:    ١٢(يوحنا   . ديگران بدهد

ايي  هه) پولس همين ادعا را در رساالت خود با چنين واژ٣٣:    ١٧؛    ٢٤:    ٩
) شاگردان عيسي نيز مانند رسوالن  ١٢  –  ١١:    ٤كند. (دوم قرنتيان  ابراز مي

  ١٥به مرگ بسپارند. ( اول قرنتيان  روزه    رگيرند كه خود را هعيسي ياد مي
در تجربيات   ،كه در وجودشان در جريان است  اي) در نبردهاي روحاني٣١:  

كه دشمنان انجيل    هاي آناني در مخالفت  ،دهد شان رخ مي سختي كه براي
رنج   هستند در  مي و  اجازه  خداوند  كه  ضعفدهد  هايي  خاطر  شان  هايبه 

  ي گندم بايد بميرد.دانهابتدا  برداشت شود    ي براي اينكه محصول   تجربه كنند. 

 

 )  ٢٨ –  ٢٧:  ١٢(يوحنا 

درباره  ي يوحنا جزئيات  رنجرا  نام جتسيماني  ي  به  باغي  در  هاي عيسي 
ب  اكنون جان من مضطر«  كند كه: قول مي  دهد بلكه او از عيسي نقل شرح نمي 

است. چه بگويم؟ آيا بگويم، ”پدر! مرا از اين ساعت رهايي ده“؟ امّا براي  
پدر، نام خود را جالل ده!» آنگاه ندايي    .ام همين منظور به اين ساعت رسيده 

:   ١٢يوحنا  .» (ام و باز جالل خواهم داداز آسمان در رسيد كه: «جالل داده 
مان كلماتي هستند كه  توانيم بگوئيم كه اين دعاي عيسي ه مي  )٢٨  –  ٢٧
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اين محصول مو ديگر  گويم كه از  به شما مي « .  وي در جتسيماني بر زبان آورد 
»  .نخواهم نوشيد تا روزي كه آن را با شما در پادشاهي پدر خود، تازه بنوشم

راستا با دعايي است كه عيسي به  و همچنين اين دعا هم  )٢٩:    ٢٦متي  (
  اي پدر ما كه در آسماني،:  نه دعا كنيدگوپس شما اين «شاگردان خود آموخت:  

در تحليل  ؛  ٧٣براون   مقدس رايموند متفكر كتاب  )٩:    ٦» (متي  .نام تو مقدّس باد
سه درخواست  "گويد:  و ميدهد  اي را ارائه ميرود و نظريهخود حتي فراتر مي

اگر حق با او باشد مقدس خواندن    "اول دعاي رباني همگي مترادف هستند.
طور كه در  ي او بر زمين همان اراده  نن ملكوت او و انجام شدمد آ  ،نام او

است دهندهي هاواقعيت  ، آسمان  نشان  كه  هستند  فعاالنهي  حضور  او  ي  ي 
هاي خود الويت را به خدا  شاگردان عيسي در زندگي   . به همين دليل باشندمي
در شرايطي كه    ؛خداوندا"  : كنندمي  ييدهند وقتي با صداقت چنين دعامي
تا   ي خود را به من نشان بدهشاد يا غمگين اراده ،قرار دارم اكنون در آنهم

انجام دهم. تو  روح  در قوت  آن را  بپذيريم كاري كه    "بتوانم  معموالً  بايد 
.  كنيمدرخواست ميدهيم اين است كه از خداوند چيزهاي متفاوتي  انجام مي

اين    ، كمك كندرا  ما    و   هاي ما را انجام دهد تا خواسته  كنيم دعوت مياو را  
ك چيزي  آن  وقتي  و حتي  دهد  انجام  را  كار  آن  يا  براي  خواهيم  ه ميكار 

چه مشتاقش    باز هم اميدوار هستيم كه او بر اساس آن   شخص ديگري است
كنيم كه اگر  افتيم و فكر ميهستيم عمل نمايد. گاهي حتي در اين دام مي

اگر روزه بگيريم يا    ، گذرانيممان در دعا بطوالني را بر روي زانوان  ي ساعات
در    تا كنيم  اي خداوند را قانع مي نهوفادارانه به جلسات كليسايي برويم به گو

مداخله كند. اين نوع رفتار به طور عجيبي مانند آن است كه ما    ا شرايط م
ي  نبايد اراده هدانيم ك. ما ميبگردانيمسعي كنيم خدا را تبديل به خادم خود 

خدا قرار دهيم يا سعي كنيم حتي از طريق روحانيت    ي اراده  خود را الويت بر 

 
73  - Raymond Brown 
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ي خود  دهد وقتي كه ارادهخودمان او را كنترل كنيم. عيسي به ما تعليم مي
    دهيم. جالل مي  را او  ، در حقيقت كنيمي او ميرا تسليم اراده

اي پدر ما  "  ي تنها دعا  ي اين موضوع اين است كهي ديگر دربارهنكته
- كافي نيست. عيسي نه تنها از ما مي  "...تو مقدس باد نام    ؛نيكه در آسما

آن را انجام داد. (يوحنا  ، بلكه خود او نيز  ي پدر را انجام دهيمخواهد كه اراده
) به همين صورت عيسي ما را نفرستاد تا شاگرداني تربيت  ٣٨:    ٦؛  ٣٠:    ٥

و باشيم يا ديگران  توانيم شاگردان اما نمي  .ي او را انجام دهند كنيم كه اراده
ي او را انجام دهيم.  ارادهمگر اينكه  را در مسير شاگردسازي همراهي كنيم  

ي نجات را دريافت كرده است يا كسي  يك شاگرد تنها كسي نيست كه مژده
كه تعميد گرفته است. يك شاگرد شخصي است كه آنچه عيسي تعليم داده  

ميمانه و آشكار براي افرادي  خود را به طور ص  كند و خداوند ما را اطاعت مي
؛ لوقا  ٥٠  –  ٤٩:    ١٢شناساند. (متي  مي  ، كنندكه او را اين چنين احترام مي

  )  ٣٥ –  ٣٤:  ٣مرقس   ٢٧:   ١١

 

 )  ٤:   ١٧(يوحنا  

نت شود و بر صليب رنج بكشد  درست ساعاتي قبل از آنكه به عيسي خيا
به كمال رساندم، و  «:  كنداو چنين دعا مي به من سپردي،  من كاري را كه 

دقت كنيد كه    )٤:    ١٧(يوحنا  »  .گونه تو را بر روي زمين جالل دادم اين 
خدا بر زمين را با كاري كه خود كامل كرد    Doxaچگونه عيسي آشكار شدن  

جالل دهيم  يه ما اين است كه خدا را . اگر هدف اصلي و اولسازدمرتبط مي
  ، بنابراين مطابق (او را در الويت قرار دهيم) و تا ابد از وجود او لذت ببريم

فهميم كه اين جالل از طريق محقق ساختن  مي  ،دعايي كه عيسي انجام داد 
اين  آشكار مي   است،  ي ما گذاشتهمأموريت و كاري كه او بر عهده گردد. 

مل همراهي كردن يك  ي تضادها بين پرستش و عهباعث از بين رفتن هم
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كه شاگرد را به سوي    هايي ي آن پرستشگردد. همهفرد به عنوان شاگرد مي
  دهد.خدا را در الويت قرار نميي به عيسي هدايت نكند بيهوده است و  تشبه

هاي  عمل همراهي يك نفر در مسير شاگردسازي و قدم برداشتن در پي قدم
شود. براي تأئيد و  سر مياست و باعث جالل پدر و پ  عيسي خود پرستش

تر مورد  خواهم اين متن را دقيقمي  ، خود در مورد اين مطلب  ي تقويت نظريه
  م.  يبررسي قرار ده

گويد. الويت  در اينجا عيسي در مورد جالل دادن خدا بر زمين سخن مي
شود  نميقرار دادن خدا در آسمان به طريقي ديگر است و مشمول آن كاري  

كه ما از خداوند    اي حكم شاگردسازي  دهيم. زمين انجام ميكه ما امروز بر  
به تحقق  ايم تنها با شاگردسازي براي عيسي بر زمين  عيسي دريافت كرده

  ي هتا روز است بايد كارهاي فرستند «دهد:  مي عيسي به ما هشدار    .رسد مي
.»  تواند كار كندسي نمي شود، كه در آن كمرا به انجام رسانيم؛ شب نزديك مي 

  ) ٤:  ٩(يوحنا 

درباره كاري  "گويد:  خاص سخن مي   ي ي محدوديت اين متن همچنين 
  ي هاي متفاوت كار عيسي از نقطه نظر  "!اي را به كمال رساندمكه به من سپرده
زيرا كار او   ، كار او محدود بود  بود. ابتدا از لحاظ جغرافيايي   داراي محدوديت

م رفت و نه به آتن و اسكندريه.  وسطين بود. او نه به رفل سرزمين محدود به 
خدمات او نيز محدود به تجربيات انساني او بود. او هرگز صميميتي كه در  

ربه  ج پدر بودن زميني را ت  مشكالتها و  شادي  .ازدواج هست را تجربه نكرد
شود را  ي كه با باال رفتن سن براي فرد ايجاد ميهاي نكرد و يا حتي چالش 

رهايي وي نيز محدود بود. بسياري از افراد  و  اخت. خدمات تعليم و شفا  نشن
مند نشدند. با  نيازمند در فلسطين هرگز از خدمات او در عمل يا تعليم بهره

عيار بود  ها خدمات او كامل و تمامي اين محدوديتاين حال با وجود همه
انجام داده بود. براي    چه پدر به او داده بود تا انجام دهد را  زيرا او تمام آن 

من كاري را كه به من  "همين است كه او در صداقت كامل توانست بگويد:  
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و هر شاگرد نيز درست همانند عيسي در خدمات    ". سپردي به كمال رساندم
ارت دهيم و نه  ايم كه به كل جهان بشما نه خوانده شده  . خود محدود است

ها را كاهش دهيم و نه  م و آنهاي انساني مداخله كنيي رنجاينكه در همه
تأسيس كنيم. ما    برويم و كليسايي  اينكه هر جايي كه كليسايي وجود ندارد

ايم تا يك كار خاص انجام دهيم و آن اين است كه براي عيسي  خوانده شده
  كنيم.  شاگردسازي 

گويد و  مهم و ضروري سخن مي   دستاوردي   اين متن در مورد   و نهايتاً
  در انجام كار كه   اي . حضور فعال او نه تنها در شاديآن جالل خداوند است

.  شودتجربه ميبلكه در پي تكميل آن كار    ، شودايجاد ميسپرده شده به ما  
عيسي در    كننده وجود ندارد؟شوكه  موضوعيهاي عيسي  هاما آيا در اين واژ
اي كه با پدر در حال صحبت كردن  همان لحظه  از كند  ميدعاي خود ادعا  

ن موقع آن كاري كه پدر به او سپرده بود را انجام داده است. او  است هما
هنوز او به خاطر گناهان ما بر صليب  يي بكند؟  اتواند چنين ادع ميچگونه  

تواند بگويد كه كارش را تمام كرده است؟  او چگونه ميمصلوب نشده است!  
  من كاري را كه به من سپردي به كمال رساندم و "كند:  ن دعا مياو چني

فسير واضح  ت )  ٢٦  –   ٦:    ١٧(يوحنا    "گونه تو را بر روي زمين جالل دادم.اين 
ند كه پدر به او سپرده بود تا انجام  دشاست. شاگردان آن كاري محسوب مي

و خود را  ) ا٦ي  ها آشكار نمود. (آيهبه آن   را پدر    ،دهد. به همين صورت او
ي  الً متعلق به او باشند. (آيهها نيز بتوانند كامكامالً به پدر سپرده بود تا آن

آماده كند. كاري    ي را) كاري كه پدر به او سپرده بود اين بود كه شاگردان ١٩
  «عيسي آماده كنيم.    ي اين است كه شاگردان  سپرده استكه او امروز هم به ما  

  را  شما  نيز  من   فرستاد،  مرا  پدر  كه  گونههمان !  شما  بر  سالم : «گفت  آنان  به  باز
در انتهاي اين كتاب به دعايي از عيسي كه در  )٢١:   ٢٠يوحنا  (  .»فرستممي 

  اين بحث خواهم  گرديم. اما اكنون ميثبت شده است باز مي  ١٧يوحنا باب  
    به پايان برسانم.  ، روي عبارتي كوتاه كه از دهان استاد خارج شد  ا تمركز بررا ب
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آيه با شاگردان خود سخن مي  ١٥ي  در  گفت چنين دعا  وقتي عيسي 
كند  به عبارت ديگر عيسي تصديق مي  "...امو در ايشان جالل يافته":  ردك

ها پولس  كنند و بعدكه شاگردان او حضور فعاالنه او را بر زمين آشكار مي
همان خدا كه  زيرا  «:  نويسدكند وقتي كه چنين مينيز همين نكته را بيان مي

بتاب تاريكي  ميان  از  «نور  دل  »د،گفت:  در  را  خود  تا  هنور  تابانيد  ما  اي 
) ٦:  ٤( دوم قرنتيان  .مسيح، ما را منوّر سازد  يهشناخت جالل خدا در چهر 

  آموزد چگونه بايد عيسي را در اولويت و جايگاه جا كه يك شاگرد مي از آن 
تابد.  ها ميپدر از طريق آن  عيسي و   Doxa،  ش قرار دهدا در زندگيدرست  

ت شهادت دهد كه حضور مسيح در  توانسبه همين دليل است كه پولس مي
  داران ايمان ) و به  ٢٧:    ١(كولسيان    است.   "اميد جالل "شاگرد    يك   زندگي 

و با قوت    سازدرا پر    ي شاگردهر  تواند  ري خداوند كه ميافسس در مورد پُ 
) شاگرد عيسي  ٢٠  –  ١٩:    ٣ان  ي(افسس  يد.گوعمل نمايد، سخن مي در او  

االقداس  شود. او قدسيافت ميدر آن    خدا امروزه  جاللاست كه    مكاني  آن 
  عيسي است.  روح

كليساي  قولي از كلمات پولس به    اين فصل را با نقل  ي نويسنده )١
خواه نوشيدن و    خوردن،كنيد خواه  چه مي  پس هر "  : كند شروع مي  قرنتس

ل  فص  نپس از خواندن اي  "!خواه هر كار ديگر همه را براي جالل خدا بكنيد
 كنيد؟را چگونه تفسير مي آيه اين  

كند كه تصديق مي  ١٧يوحنا باب  انجيل  عيسي در دعاي خود در   )٢
) با اين حال مدت  ١٠:    ١٧سازند. (يوحنا  جالل او را آشكار مي  ششاگردان

مي  ير كوتاه بسيا ترك  را  او  انكا،  كننداز آن دعا شاگردان  را  او    رپطرس 
ميمي خيانت  او  به  يهودا  و  ميكندكند  ارتباطي  چه  و  .  ضعف  بين  توانيد 

 ببينيد؟  شاگردان شكست شاگردان و جالل عيسي در زندگي 
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تاج جالل خود را زماني    ي كند كه عيسنويسنده چنين استدالل مي )٣
نهاده شد و مصلوب گشت دريافت نمود. چرا ممكن    كه تاج خار بر سرش

؟ واكنش خود شما  ندبدانامروز اين تعليم را رسوا كننده    افراد است برخي از  
 چيست؟  نسبت به اين ديدگاه
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  هفتم فصل 
همراه شد                                                       يك شخصتوان براي شاگردسازي با چگونه مي

  و آن همراهي را حفظ نمود.

  

  :گويد بود. مرقس به ما مي  اي عيسي فردي با روابط عمومي بسيار عالي
تواند پسر داوود  خوانَد، او چگونه مي اگر داوود خود، او را خداوند مي «:  هك

به   خوشي  با  جمعيت  انبوه  فراباشد؟»  گوش  او  (مرقس  .دادندمي  سخنان   «
گويند كه در آن جمعيت  و اناجيل در مورد وقايع مختلفي سخن مي )٣٧:١٢

به دور او  ا معمولي ه دور از شلوغيبه كردند. دنبال مي  بزرگي او را در بيابان
مند  تا بتوانند به سخنان او گوش فرا دهند و از خدمات او بهره آمدند گرد مي

شدند كه گاهي براي اينكه بيش از اندازه  م آنقدر دورش جمع ميگردند. مرد
نياورند   او فشار  از آن مجبور ميبه  تا  بگيردشد  )  ٩:    ٣. (مرقس  ها فاصله 

) اما  ٢٠:    ٣پيدا كند. (مرقس    يدن وقتتوانست براي خورگاهي حتي نمي 
جمعيتي    تعداد گويد كه عيسي ميزان موفقيت خدمات خود را با  يوحنا به ما مي

ماد  تكردند اعمردمي كه او را دنبال مي  نسنجيد. او به آ نمي  دور او بودند، كه  
زنمي مي يكرد.  آن را  كه  گشتهجذب    فقط ها  دانست  او  معجزاتي  از  كه  اند 

  )  ٢٤:  ٢يوحنا ت. ( گشصادر مي 

شوند همانند زمان مسيح هستند.  ميجماعتي كه دور ما جمع    ه نيز امروز
  تا اينكه خودِ  را ببينند اعمال دست خدا مند هستند كه عالقهافراد بسيار  اين

هستند  از جمعيت  ر  كه كليساها پُ جايي    خدا را بجويند. در اطراف ما در آفريقا
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ت  اهيجان و اتفاق  ،سر و صدا  ، تحرك  هستيم كه عاشق  جماعتيما شاهد  
ميهستند.    يخاص صورت  احساس  روي  از  كه  طركارهايي  داران  فگيرد 

و  دارد  به خاطر    فقط جمعيت    بيشتري  را  به نفس عيسي  آرامي  اينكه  شان 
به عبارتي  دنبال ميدهد  مي اين  موضوع اصلي خود فرد استكنند يا  آيا   .

  شوند، ب ميذ ج   ماافرادي كه به سوي  كه ما موفقيت را با تعدادي    گونه نيست
دانست  بزرگ اعتماد نداشت زيرا او ميهاي  جميعتسي به  سنجيم؟ عيمي

  ٢(يوحنا    .چيست   ، ندوشي واقعي اين جماعت كه دور او جمع ميكه انگيزه
 :٢٥  (  

تواند به ما كمك كند تا بتوانيم درك كنيم كه  ي خاص مييك واقعه
  ١٩. در لوقا باب  كردچگونه عمل مين موفقيت  گيري ميزاعيسي براي اندازه 

خوانيم كه چگونه عيسي كه اطرافش جمعيت بزرگي جمع شده بود متوجه  مي
حضور مرد كوتاه قدي شد كه از درخت انجيري باال رفته تا او را ببيند. چند  

نسبت به مردي زكي نام كافي بود تا كل زندگي    ي خاص عيس  ي دقيقه توجه
اگ به جاي عيسي بوديم حتماً چشماناو تغيير كند.  مان را متمركز بر  ر ما 
) به جاي  ٤٣:    ١٨دادند. (لوقا  مي   جالل را  او  كرديم كه  ي ميتهيجان و جمعي

- خوشحال ميعيسي متمركز بر شخصي درمانده شد. ما  ها  ي انسان همه
عيسي  جماعتي را گرد آوريم كه به كالم خدا گوش دهند.    م گرديم كه بتواني

شنيدن    هاز مردم كه فقط عالقمند ب  جماعتي اگرد بود و نه به دنبال  در پي ش
  انگيز شگفت  يشهادت دهند يا يك پديدهبر او  كه    معجزاتي   ، سخنراني خوب

  باشند. 

شخصي    ياتوانيم وارد يك رابطهكه چگونه مي  بينيمميدر اين فصل  
ي راه  هاي عيسكه قصد دارد در پي قدم  (همراهي كردن) با فردي بگرديم

ايد كه من از اصطالح  شك از ابتداي اين كتاب به اين نكته دقت كردهرود. بي
دهم كه اين  ام، بلكه ترجيح مي استفاده نكرده  "شاگردساختن يك  "معمولي  

شان دهم كه  ن  ٥سعي كردم در فصل    بنامم.  "همراهي با يك شخص"را  
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ند زيرا تنها او  ك "سازيبراي عيسي شاگرد"تواند  خدا است كه مي فقطاين 
كه در اين    ديدگاهي . بر طبق  دهد ها را تبديل  قاً زندگي ي تواند عماست كه مي

اين است كه در همكاري  مطرح  فصل   القدس عمل  روحبا  كردم نقش ما 
همراهي  تبديل شوند  عيسي    تعاليمخواهند به خاطر  ميكه  را  نمائيم و افرادي  

  ري انجام دهيم. پذي اين همراهي را با صميمت و آسيب  و كنيم

با آكسفورد  مطابق  آمريكائي  نمودن     ٧٤؛ ديكشنري  همراهي  به  عمل 
است. اين    " ردنكياري"يا    " كسي بودن  همراه" يا   "رفتن با كسي"  معناي

به كار  و هدايت نمودن    "كردن  اسكورت"؛  "بودنحاضر  "فعل به معناي  
مي مطالعه  رود.مي انجام  متن  اين  در  كه  مي اي  نشان  اين  دهد  دهيم  كه 

دارد. اين حمايت شخصي  همراهي در خود   را نيز  معناي كمك و حمايت 
كمكي كه در اين فصل از    ع تواند اشكال مختلفي به خود بگيرد. آن نو مي

اين همراهي    !دارد تا رسميسمي  ر  ي غير م بيشتر جنبه ئيگوآن سخن مي 
نوع  ين  مرئوسي. ا/دارد تا حالت طبقاتي و رئيس بودن   كنار همبيشتر حالت  

- در پي قدم براي حركتبا كسي  همسفر بودن  به معنايبيشتر  از همراهي
تشويق  است  هاي عيسي پيشنهاد دهنده و  بيشتر  تا هدايت  است    كنندهو 

انجا  !كننده عادي  مردم  كه  است  كاري  ميبيشتر  يا  م  شبانان  تا  دهند 
تر  خواهد عيسي را بهكه مي  همراهي با فردياز  . اين روش  مسيحيان بالغ

شخصي و خصوصي است تا عمومي و از پيش تعيين شده    ر بيشت  ،دنبال كند 
  .همراهي بيشتر ارتباطي است اين موضوعات اين  يو فراتر از همه

گردد. دعايي كه در آن  از يك دعا آغاز مي   هيتمامي مسير اين همرا
را  گناهفرد   خود  بودن  براي    پذيردمي كار  خدا  فيض  آغوش  در  را  خود  و 
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كند و ايمان خود  مي  توبه. در اين دعا فرد از گناهان خود  كندرها ميبخشش  
كه قرض او را از طريق مرگش كامالً  آن عيسي    كند، به عيسي را اعتراف مي

بر مسيح   اعتماد خود را افراد  چنين دعايي ت نموده است. در بر صليب پرداخ
مي اعالم  كرده  شادي  و    نمايندقيام  ارباب  با  و  خداوند  عنوان  به  را  او 

را  مي  شانزندگي  فردي  آنكه  از  هدايت    براي پذيرد. پس  بازگشت  و  توبه 
كنم  از او دعوت مي  دهم اين است كه روز بعدكاري كه من انجام مي   ،نموديد

  مالقاتي داشته باشيم.  با اوبراي چند دقيقه  تا

مرا هدايت كند.    تا خواهم  از رفتن به مكان مالقات از خداوند مي  پيش 
بهترين نحو به سئواالتي    هتا بدانم چگونه بكمك كند    مرا  تاخواهم  از او مي

كنم كه او به من  پاسخ دهم. دعا مي  ، كه آن فرد قطعاً از من خواهد پرسيد
وانم بفهمم كه چه  تا بت  بسپارم، فعاالنه به او گوش  بتوانم  عطا نمايد تا    يفيض

كه   است  دادن  رخ  حال  در  پرده  پس  در  ظاهر اتفاقي  نمي  در  ود.  ش ديده 
از خداوند    و نهايتاً  را  عاليق و اهداف اين فرد   ، احتياجات  ، هاترس   ، هاانگيزه

در زندگي آن فرد در حال انجام چه كاري    باز كند كه دقيقاً   خواهم تا برايم مي
  است.

گويم و از او  آمد مي قات رسيد به او خوشوقتي نو ايمان به مكان مال
عيسي  مي با  زندگي جديديش  ساعت  اولين  كه  شده  چگونه  پرسم  سپري 

ي جديد ايمانش  ي تجربهبا فرد ديگري درباره آيااسي دارد و  چه احس  .است
ي  ي تجربهاگر فرد تأئيد كرد كه او واقعاً درباره   ؟!سخن گفته است يا خير
از او بخواهيد به شما بگويد كه    است  سخن گفته ايمان آوردنش با فردي  

چه بوده    شنونده،هاي  واكنش بگويد كه  و    كندآن واقعه را تشريح    گي چگون
كنم تا با من  دقايقي صحبت كردن از دوست خود دعوت مي  از   است. پس 

ما را هدايت نمايد.    ، كنيمكالمش تفكر مي  دردعا كند تا پدر آسماني وقتي  
رفتند، به  چون در راه مي «:  خوانيمرا مي  ٤٠  –  ٣٨:    ١٠سپس با هم لوقا  

به خدهكده  را  عيسي  نام  مارتا  زني  دعوت    يه اناي درآمد. در آنجا  خود 
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مارتا خواهري داشت مريم نام. مريم كنار پاهاي خداوند نشسته بود و    .كرد 
اّما مارتا كه سخت مشغول تدارك پذيرايي بود،  داد.  مي  به سخنان او گوش فرا

سرورم، آيا تو را باكي نيست كه خواهرم مرا در كار  «   :د عيسي آمد و گفتنز
  .»پذيرايي تنها گذاشته است؟ به او بفرما كه مرا ياري دهد

پس از آن كه اين متن را با صداي بلند خوانديد سئواالت بسياري از وي  
كنيد چه  در حال رخ دادن است؟ فكر مي  داستانبپرسيد. چه اتفاقي در اين  

را  چ مارتا  را    گيخت برانيزي  انجام دهد؟ چه چيزي مريم  رفتاري  تا چنين 
تا چنين باشد؟ اين حقيقت كه مريم در كنار پاي عيسي نشسته    برانگيخت

؟ عيسي شرايط را چگونه سنجيد؟  داردداد چه معنايي  بود و به او گوش مي
گفت:   مرتا  به  وقتي عيسي  شما  نظر  برگزيد"به  را  بهتر  نصيب    " ...مريم 

ي خود با  توانيم در مورد رابطهميدرسي از اين واقعه چه منظورش چه بود؟ 
درس اين  بياموزيم؟  ميمسيح  چگونه  را  كار  ها  به  خود  زندگي  در  توانيد 

رسانيم و از پدر آسماني  مالقات خود را با دعايي به پايان ميسپس  بگيريد؟ 
درسي را كه  ا بتوانيم خشد تبالقدس قوت بي روحبوسيله  را   خواهيم تا ما مي

پس  سدر زندگي خود به كار بريم. ، ي آموختيميساز طريق تأمل بر زندگي ع
    كنيم.مكان و زمان مالقات بعدي را تعيين مي

مثال  بود  اين  همراهيي  براي  روابط صميمانه  شروع  كه    يافراد   با  از 
مي  مسيح نشان  ما  به  شاگرد  عنوان  همراهي  به  را  ايماني  نو  وقتي  دهد. 

در  ولي عيسي  ت است كه او چيزهاي بسياري دارد كه بياموزد كنيد درسيم
مأموريت بزرگ به طور واضح گفت كه ما بايد به ديگران تعليم دهيم كه  

كنيهمه اطاعت  را  است  داده  فرمان  او  آنچه  و  ي  نخواهد  اگر شخصي  م. 
وان  تباشد، نمي كالم خدا    مطابق با   اشروش زندگي  اي نداشته باشد كه عالقه

  . نموددر مسير شاگردسازي همراهي را  او

الگويي كه در مأموريت بزرگ    از كه رسوالن    توان فهميد گونه مياين 
آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن و  « .  پيروي كردندبود،  عنوان شده 



 ٢٠٤/يك شاگرد دار،هر ايمان

كردند دعا  و  نان  كردن  پاره  و  (اعمال  .رفاقت  حقايق  آن   )٤٢:٢»  فوراً  ها 
آموختنددربارهرا  روحاني   عيسي  مي  . ي  چنين  همچون  و  «  : نويسدپطرس 

مشتاق شير خالصِگنوزاد نمو    ان  نجات  براي  مدد آن  به  تا  باشيد  روحاني 
-  ٢:    ٢ايد كه خداوند مهربان است.» (اول پطرس  اگر براستي چشيده  ،كنيد

٣ (   

نميهيچ  ايمان كس  تقديس  فرايند  در  اتواند  آموزشداران  هاي  هميت 
كتاب انك بنيادي  را  خدماتيمقدسي  سازمان  يا  خدمت  هر  نمايد.  كه    اي ار 

جديد  دهد در واقع مطابق با الگوي عهداصول سالمي از كالم خدا را ارائه نمي 
با آگاهي از اين حقيقت ما همچنين بايد دقت كنيم  كند. عمل و خدمت نمي
د، با اين حال وقتي امروزه به  باش ها هميشه يكسان نميالگوي آن آموزش 

كنيم، برعكس با  شويم اين حس را دريافت نمييان وارد مياجتماع مسيح
درمي  محافل  اين  به  اطرافرفتن  در  آنچه  كه  مييابيم  در  مان  همه  بينيم 

انسان  با  معنا ميارتباط  به نظر مي   يابد. ها  ما متقاعد  گويي    رسد كهچنين 
ايجاد  و واعظين به همان روش عيسي با مردم    ايم كه مبشران تلويزيونيشده

  كنند اما اين اصالً صحت ندارد. ارتباط مي

تا   كنيم  تمركز  و  توجه  ارتباط  ببينيمبايد  روش  چقدر  با    عيسي  يكه 
تك نفره    هايموعظهدر  نام عيسي  . به ندرت  متوجه شديمرا اشتباه    ديگران

نولوگ و سخنراني يك  موعظه كردن (مو  به اشتباهشود. ما  به كار برده مي
ايم. درك اشتباه و  ترين روش ارتباطي تصور كردهطرفه) را به عنوان صحيح

از اين حقيقت سرچشمه مي  ، تفاهمي كه دچارش هستيمؤس گيرد كه  ابتدا 
اند و اين  شكل گرفتهي واعظين پروتستان و كاتوليك توسط تعاليم دانشگاه 

ود را با سالني پر از شاگردان  كه علم خ  ته استاستادي شكل گرفتعليم توسط  
افرادي    ؛ كالون  ؛ گران، لوتردر ميان گذاشته است. به ياد داشته باشيدكه اصالح

ها تعليم يافتند و  شنيدن سخنراني   زمان ها در  . آن با تحصيالت عالي بودند
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احتياج به  داران وفادار آن زمان  در عين حال به درستي دريافتند كه ايمان
  ند. تعليم بيشتري دار

ي آن زمان حكم فرما بود  ها از همان الگويي كه بر جامعهمتأسفانه آن 
آن   استفاده دليل  همين  به  عنوان  كردند.  به  را  كردن  موعظه  ي  هسته ها 
قرار دادند. اما احتماالً    ،شد هايي كه در آن زمان برگزار ميمالقات  مركزي

ترين  دن مهم كنيم موعظه كره چرا فكر ميك  داردوجود  نيز  دليل ديگري  
ي ضعيفي از  انجيل است و من در اينجا به ترجمه  ي مژدهروش براي انتقال  

  كنم:  مقدسي اشاره ميمتون كتاب

مقدس نُه  دليل موجهي وجود ندارد كه چرا مترجمين كتاب  به نظر من
-دارد را در ترجمه ي ارتباط وجود  جديد براي واژهكه در عهد  اي ي يونانيواژه

واژه  فقط بهي خود   دادهدو  تقليل  انگليسي  از  ي  اين دو واژه عبارتند  اند. 
Preach  "و    "موعظهProclaim     اما اين اتفاقي است    "اعالم."به معناي

روزگار  هاي انگليسي رخ داده است. با اين واژگان در  كه در بسياري از ترجمه 
ي  . براشدداده ميي مختلفي پوشش  تري از معناي بزرگجديد حيطهعهد

به معناي انتقال پيغامي است كه توسط فرد ديگري      Kerussoي  مثال واژه
كند.  نظر اشاره مي  ها به روش مناسب در متن موردفرستاده شده و انتقال آن

واژه كنيد.)     kittleو  Kerussoهاي  (به  اين  توجه  باشداژه  واگر  در    قرار 
به كار    Communicateا  يي برقراري ارتباط  انگليسي استفاده شود بايد واژه

نه موعظه و اعالم  برود به معناي    " اعالم"و    "موعظه"  يواژه  هر دو  !و 
بگويمسخنراني   كه  متأسفم  است.  مونولوگ  و  طرفه  ارتباطات    يك  در 

نيم، و از  كمان همانند يونانيان كه عاشق مونولوگ بودند، عمل ميكليسايي
. عيسي  داريمنميه او گام بره بكنيم و در جهت تشبُالگوي مسيح پيروي نمي

  كرد. كرد او بيشتر ايجاد ارتباط ميبه ندرت به صورت تك نفره سخنراني مي
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-هاي انگليسي كتابدر نسخه  kerusso  يضعيف از واژه  ياين ترجمه
فرانسوي عهدترجمه  در قدس  م برداشت    شود. مييافت  نيز  جديد  هاي  اين 

روش ما براي انتقال آنچه خود    شك بربي  ، عيسي  ارتباطياشتباه از روش  
ايم تأثير فراوان خواهد گذاشت. براي مثال يك بار يك دوست  دريافت كرده

ي نجات را  دهد كه او مژدهي الهيات به من اطالع مي يا يك معلم دانشكده
ه فرد ديگري كه او را مالقات كرده  تاكسي رسانده است. يا ب  يراننده يك  به  

هاي كانون شادي يا  به آنچه در كالس . آيدم مي است. مثال ديگري به ذهن
مطالعهكالس كتابهاي  ميي  رخ  كالس   ،دهد مقدس  اين  كنيد.  ها  نگاه 

ي چنين  ادامهشوند و  مي  برگزار   ي اغلب به صورت جلسات كوچك پرستش
  گردد. اي يك طرفه ختم ميجلسات به موعظه

وابط عمومي  اين فصل را با اين جمله آغاز كردم كه عيسي فردي با ر
كرد. ممكن است فكر كنيم  ب ميذبسيار باال بود كه مردم را به سوي فرد ج 

ها و قوتي بود  نمود روش استفاده از مثلآنچه تعاليم او را جذاب و مؤثر مي
نظر بگيريم كه تنها  طور در    كه پشت موعظات او وجود داشت. اما اگر اين 

هاي  جذاب و مؤثر بودن سخنرانيها و اقتدار او در موعظه نمودن باعث  مثل
توجهي قرار  پرسيد را مورد بياو بود در آن صورت اهميت سئواالتي كه او مي 

  ايم.  داده

با يك هدف    خود   او سئواالت  او گرفتن  مي  مشخصرا  پرسيد. هدف 
عميق بود. سئواالت    حقيقتيآشكار نمودن  پاسخ و آشكار كردن يك اشتباه يا  

عيسي مي كه  اخالقياتدرباره  معموالًپرسيد  مهمي  و  ارزش  ، روابط  ، ي  ها 
كه  و بود  عميقي  درك  به  دستيابي  پي  در  عيسي  بود.  افراد  قلب  اكنش 

قلب مي در  تبديل عميق  باعث  او  توانست  كه  بود  دليل  همين  به  ها شود. 
پرسيد. براي اينكه بهتر بتوانيم روش  مرتبط به آن مسائل را مي   ي سئواالت

پرسيد  بيائيد به برخي از سئواالتي كه او مي  ،ا درك كنيم ايجاد ارتباط عيسي ر
  : نگاهي بياندازيم
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 » چه پاداشي    كنند،اگر تنها آنان را محبت كنيد كه شما را محبت مي
 )٤٦:  ٥» (متي كنند؟خواهيد داشت؟ آيا حتي خَراجگيران چنين نمي 

 »را سالم گوي برادران خود  تنها  اگر  بر ديگران  و  يد، چه برتري 
 ) ٤٧:  ٥متي » (كنند؟پرست چنين نمي داريد؟ مگر حتي اقوام بت 

 » كيست از شما كه بتواند با نگراني، ساعتي به عمر خود بيفزايد؟  «
 ) ٢٧:  ٦متي (

 »٢٨:  ٦» (متي و چرا براي پوشاك نگرانيد؟ ( 
 » شم  بيني، امّا از چوبي كه در چچرا پَرِ كاه را در چشم برادرت مي

 )٣:  ٧» (متي خود داري غافلي؟ 
 »ي ه هايشان خواهيد شناخت. آيا انگور را از بوتها را از ميوه آن  

  )١٦:  ٧متي » (چينند؟خار و انجير را از علف هرز مي 
 »كم عي «اي  داد:  پاسخ  اين سي  چرا  سپس ايمانان،  ترسانيد؟»  چنين 

 ) ٢٦:٨» (متي  .ا شد فرمبرخاست و باد و امواج را نهيب زد و آرامش كامل حكم 
 » پليدي    يه عيسي افكارشان را دريافت و گفت: «چرا چنين انديش

 )٥:٩» (متي دهيد؟ به دل راه مي 
 »  است «آيا ممكن  داد:  پاسخ  كه  عيسي  زماني  تا  ميهمانان عروسي 

امّا ايامي مي  ايشان است، سوگواري كنند؟  ايشان  داماد با  از  آيد كه داماد 
 )١٥:٩» (متي .اهند گرفتگرفته شود، آنگاه روزه خو 

 ها ون به خانه درآمد، آن دو مرد نزدش آمدند. عيسي از آن«چ
ايمان داريد كه مي  انجام دهم پرسيد: «آيا  دادند: توانم اين كار را  ؟» پاسخ 

 )٢٨:٩!» (متي «بله، سرورا 
 » يحيي سخن آغاز   يهرفتند، عيسي دربار چون شاگردان يحيي مي

به جماعت گفت به بيابان رفتيد؟ براي ديدن  راي  : بكرد و  ديدن چه چيز 
 )٧:١١» (متي اي كه از باد در جنبش است؟ ني 
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 »  بازار اين نسل را به چه تشبيه كنم؟ همچون كودكاني هستند كه در
 ) ١٦:١١د.» (متي كنن هاي خود ندا مي نشينند و به همبازي مي 

 »    او بديشان گفت: «اگر يكي از شما گوسفندي داشته باشد و آن
گيرد و از چاه بيرون  سفند در روز َشبّات در چاهي بيفتد، آيا آن را نمي گو

 )١٢:١١» (متي آورد؟نمي 
 »  ي نيرومند درآيد  مرد  يه تواند به خانعالوه، چگونه كسي مي به

تواند  كه نخست آن مرد را ببندد. سپس ميو اموالش را غارت كند، مگر اين
 ) ٢٩:١٢» (متي  .او را غارت كند يهخان

 »   توانيد سخن  زادگان، شما كه بدسيرت هستيد، چگونه مي اي افعي
است، سخن مي  لبريز  از آن  از آنچه دل  زبان  زيرا  بگوييد؟  »  .گويدنيكو 

 )٣٤:١٢(متي 
 » متي  پاسخ داد: «مادر من كيست؟ و برادرانم چه كساني هستند؟) «

٤٨:١٢ ( 
 » درنگ دست خود را دراز كرد و او را گرفت و گفت: عيسي بي

 )٣١:١٤» (متي ايمان، چرا شك كردي؟ اي كم «
 »  او در پاسخ گفت: «و شما چرا براي حفظ سنّت خويش، حكم خدا

 )٣:١٥» (متي گذاريد؟را زير پا مي 
 »:٣٤:١٥» (متي  چند نان داريد؟ پرسيد ( 
 » كنيد؟ آيا به ياد نداريد آن پنج نان و پنج هزار آيا هنوز درك نمي

 )٩:١٦» (متي تن و چند سبد را كه برگرفتيد؟ 
 »به نواحي قيصري از شاگردان خود    يه چون عيسي  فيليپي رسيد، 

 )١٣:١٦» (متي مردم، پسر انسان كيست؟ يه پرسيد: «به گفت 
 » متي  گوييد؟ به نظر شما من كيستم؟عيسي پرسيد: «شما چه مي) «

١٥:١٦ ( 
 » انسان را چه سود كه تمامي دنيا را بِبَرد، امّا جان خود را ببازد؟

 )٢٦:١٦» (متي تواند بدهد؟ن براي بازيافتن جان خود چه مي انسا
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 » ايمان و منحرف، تا به كِي با شما  عيسي در پاسخ گفت: «اي نسل بي
 )١٧:١٧» (متي .تان كنم؟ او را نزد من آوريد و تحمل باشم 

 » البته كه مي» به خانه درآمد، او پاسخ داد:  پردازد!» چون پطرس 
عيسي به او گفت: «اي شَمعون، پادشاهان جهان  كه چيزي بگويد،  پيش از آن 

گيرند؟ از فرزندان خود يا از بيگانگان؟ چه  از چه كساني باج و َخراج مي 
 )٢٥:١٧تي » (مگويي؟مي 

 »   بريد؟ اگر مردي صد گوسفند داشته باشد و يكي از چه گمان مي
نمي  كوهسار  در  را  گوسفند  نه  و  نود  آن  آيا  شود،  گم  به  آنها  و  گذارد 

 )١٢:١٨» (متي رود؟تجوي آن گمشده نمي جس
 »   دربار «چرا  داد:  مي   يه پاسخ  سؤال  من  از  نيكو  تنها كار  كني؟ 

خواهي به حيات راه يابي، احكام را به جاي  يكي هست كه نيكوست. اگر مي 
 )١٧:١٩» (متي .آور

 »    عيسي پرسيد: «آرزوي تو چيست؟» گفت: «عطا فرما كه اين دو
تو   پسر من در پادشاهي تو، بر جانب چپ  بر جانب راست و ديگري  يكي 

 )٢١:٢٠» (متي .بنشينند 
 »   توانيد  خواهيد! آيا مي دانيد چه مي عيسي در پاسخ گفت: «شما نمي

»  .توانيم نوشم، بنوشيد؟» پاسخ دادند: «آري، ميزودي مي از جامي كه من به 
 )٢٢:٢٠(متي 

 »   فرا دو را  ايستاد و آن    خواهيد ي م  «چه :  پرسيد  و  خواند عيسي 
 ) ٣٢:٢٠» (متي ؟بكنم شما براي

 »  ها بين خود  از آسمان يا از انسان؟» آن  تعميد يحيي از كجا بود؟
اگر بگوييم از آسمان بود، به ما خواهد گفت، ”پس  : « بحث كردند و گفتند

 )٢٥:٢١» (متي چرا به او ايمان نياورديد؟ 
 »  فت نظر شما چيست؟ مردي دو پسر داشت. نزد پسر نخست خود ر

 ) ٢٨:٢١(متي  و.»  و گفت: ”پسرم، امروز به تاكستان من برو و به كار مشغول ش
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 »   مقدّس كتب  در  حال  به  تا  «آيا  گفت:  آنان  به  عيسي  آنگاه 
  .مهمترين سنگ بنا شده است سنگي كه معماران رد كردند،، ايد كهنخوانده 

 )٤٢:٢١.» (متي نمايدو در نظر ما شگفت مي  خداوند چنين كرده
 »   ي به بدانديشي آنان پي برد و گفت: «اي رياكاران، چرا مرا  عيس

 )١٨:٢٢» (متي آزماييد؟مي 
 »٤٢:٢٢» (متي مسيح چيست؟ او پسر كيست؟ يه نظر شما دربار ( 
 »    را كه طال  معبدي  يا  است؟ طال  برتر  كور! كدام  نابخردانِ  اي 

ه را  اي كوران! كدام برتر است؟ هديه يا مذبحي كه هدي » ؛ «كند؟تقديس مي 
 )١٩، ١٧: ٢٣» (متي كند؟تقديس مي 
 » افعي اي  ماران!  خواهيد  اي  جهنم  مجازات  از  چگونه  زادگان! 
 )٣٣:٢٣» (متي گريخت؟ 
 » رنجانيد؟ او كاري  عيسي متوجه شده، گفت: «چرا اين زن را مي

 )١٠:٢٦» (متي .نيكو در حق من كرده است 
 »   ت. پس به  ها را خفته يافآنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آن

 ) ٤٠:٢٦» (متي  بيدار بمانيد؟توانستيد ساعتي با من پطرس گفت: «آيا نمي 
 »   اكنون از پدر خود بخواهم كه بيش توانم هم كني نمي آيا گمان مي

 ) ٥٣:٢٦» (متي ام فرستد؟از دوازده فوج فرشته به ياري 
  هاي كتب مقدّس چگونه تحقق خواهد  امّا در آن صورت پيشگويي

 )٢٦:٥٤(متي  ويد اين وقايع بايد رخ دهد؟گيافت كه مي 
   وقت، خطاب به آن جماعت گفت: «مگر من راهزنم كه با در آن

نشستم و تعليم  ايد؟ من هر روز در معبد مي چماق و شمشير به گرفتنم آمده 
 ) ٢٦:٥٥» (متي .دادم و مرا نگرفتيدمي 

   :ايلي، ايلي« نزديك ساعت نهم، عيسي با صداي بلند فرياد برآورد  ،
(متي    »من، چرا مرا واگذاشتي؟اي خداي من، اي خداي  « » يعني  لَما سَبَقَتني؟ 

٢٧:٤٦ ( 
  و به    انديشندعيسي در دم در روح خود دريافت كه با خود چه مي

 )٢:٨» (مرقس انديشيد؟ايشان گفت: «چرا در دل چنين مي 
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  را زير كاسه يا  آوريد تا آنها گفت: «آيا چراغ را مي عيسي به آن
  ) ٤:٢١» (مرقس نهيد؟ نمي گذاريد؟ آيا آن را بر چراغدان تخت ب
  ،عيسي ديگر بار گفت: «پادشاهي خدا را به چه چيز مانند كنيم 

 يا با چه مَثَلي آن را شرح دهيم؟ » (مرقس ٣٠:٤)
 

  آيا هنوز   چنين ترسانيد؟سپس به شاگردان خود گفت: «چرا اين
 )٤:٤٠» (مرقس ؟ايمان نداريد

  داد: «نامم ِلژيون  رسيد: «نامت چيست؟» پاسخ  آنگاه عيسي از او پ
   )٥:٩» (مرقس .است؛ زيرا بسياريم

  حالْ دريافت كه نيرويي از او صادر شده است. پس در  عيسي در
مرا لمس   يه ميان جمعيت روي گرداند و پرسيد: «چه كسي جام

   )٥:٣٠» (مرقس ؟كرد 
  ست؟  ها گفت: «اين غوغا و شيون براي چيپس داخل شد و به آن

  )٥:٣٩» (مرقس .در خواب استدختر نمرده، بلكه  
  ٧:١٨» (مرقس كنيد؟گفت: «آيا شما نيز درك نمي( 

   شود،  دانيد كه آنچه از بيرون به آدمي داخل مي آيا نمي
 ) ٧:١٨» (مرقس تواند او را نجس سازد؟ نمي 

 اينكه   يه ها گفت: «چرا دربار عيسي كه اين را دريافته بود، به آن
نداري مي نان  بحث  هم  با  نمي د  هنوز  آيا  درك كنيد؟  و  دانيد 

و نمي  داريد  چشم  آيا  است؟  سخت  هنوز  شما  دل  آيا  كنيد؟ 
نمي نمي  و  داريد  گوش  و  نداريد؟بينيد  ياد  به  آيا  و  »  شنويد؟ 

 ) ١٨-١٧:  ٨(مرقس

  هنگامي كه پنج نان را براي پنج هزار تن پاره كردم، چند سبد پر
نان  تكه  باقي از  سبد»مانده  هاي  «دوازده  گفتند:   برگرفتيد؟» 

 )٨:١٩(مرقس 

   تكه از  پر  زنبيل  تن، چند  براي چهار هزار  نان را  و چون هفت 
  )٨:٢٠(مرقس  مانده برگرفتيد؟» گفتند: «هفت زنبيل»هاي باقي نان
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   :فرمود بديشان  عيسي  نمي «آنگاه  (مرقس  »كنيد؟آيا هنوز درك 
٨:٢١ ( 

   ز دهكده بيرون برد. سپس مرد را گرفت و او را اعيسي دست آن
انداخت و دست  نهاد و پرسيد:  آبِ دهان بر چشمان او  بر او  هاي خود را 

 )٨:٢٣(مرقس  »بيني؟«چيزي مي 
  آيد تا همه چيز را اصالح عيسي پاسخ داد: «البته كه نخست ايليا مي

بايد رنج بسيار كشد و  كند. امّا چرا در مورد پسر انسان نوشته شده است كه 
  )٩:١٢(مرقس  »؟ودتحقير ش
  از عيسي  بودند،  خانه  كه در  هنگامي  آمدند.  كَفَرناحوم  به  سپس 

دربار راه  «بين  پرسيد:  مي   يه شاگردان  بحث  چيز  (مرقس   »كرديد؟ چه 
٩:٣٣(  

  توان  نمك نيكوست، امّا اگر خاصيتش را از دست بدهد، چگونه مي
يكديگر در  نيز در خود نمك داشته باشيد و با  آن را نمكين ساخت؟ شما  

  )٩:٥٠(مرقس   ».صلح و صفا به سر بريد
 مرقس  »عيسي در پاسخ گفت: «موسي چه حكمي به شما داده است؟)

١٠:٣(   

  ها پي برد و گفت: آيا بايد بپردازيم يا نه؟» امّا عيسي به رياكاري آن
مي  مرا  من  «چرا  نزد  ديناري  ببينمآزماييد؟  را  آن  تا  (مرقس   ». بياوريد 

١٢:١٥(  

   بيني؟ بدان  اين بناهاي بزرگ را مي   يه عيسي به او فرمود: «همامّا
 ».خواهد ريخت كه سنگي بر سنگ ديگر باقي نخواهد ماند، بلكه همه فرو

   )٣١:٢(مرقس 

  :گفت پطرس  به  پس  يافت.  خواب  در  را  آنان  بازگشت،  چون 
   )٤١:٣٧(مرقس   »اي؟ خوابيده «شَمعون، 

  ٤١:٣٧(مرقس ؟توانستي ساعتي بيدار بمانيآيا نمي(    

  ٢:٤٩ لوقا( »جستيد؟امّا او در پاسخ گفت: «چرا مرا مي(   
   ٢:٤٩  لوقا(  »م؟ پدرم باش  يهبايد در خاندانستيد كه مي مگر نمي(     
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  مي چه  دريافت  چنين  عيسي  دل  در  «چرا  پرسيد:  و  انديشند 
     )٥:٢٢ لوقا( »انديشيد؟مي 

  كدام آسان گفتن  آمرزييك  ”گناهانت  است:  اينكه  تر  يا  شد“  ده 
   )٥:٢٣ لوقا(”برخيز و راه برو“؟

  مي سرورم‘  ’سرورم،  مرا  كه  است  آنچه  چگونه  به  امّا  خوانيد، 
 ) ٦:٤٦ لوقا( »؟كنيد گويم عمل نمي مي 

  شاگردان با بهت و وحشت تان كجاست؟»  پس به ايشان گفت: «ايمان
دهد و  پرسيدند: «اين كيست كه حتي به باد و آب فرمان مي از يكديگر مي 
  )٨:٢٥ لوقا( »؟برنداز او فرمان مي 

   زيرا «لِژيون،»  داد:  پاسخ  چيست؟»  «نامت  پرسيد:  او  از  عيسي 
 )٨:٣٠ لوقا( .ديوهاي بسيار به درونش رفته بودند

   كرد؟» چون همه انكار كردند، عيسي پرسيد: «چه كسي مرا لمس
احاطه  سو  هر  از  مردم  «استاد،  گفت:  كرده پطرس  توات  بر  و  ازدحام    اند 

 )٨:٤٥ لوقا( »!كنند مي 

   و تو اي كَفَرناحوم، آيا تا به فلك سر خواهي افراشت؟ هرگز، بلكه
 )١٠:١٥ لوقا( ».خواهي افتاد تا به اعماق هاويه فرو

   در» گفت:  جواب  در  چه  عيسي  آن  از  است؟  نوشته  چه  تورات 
  ) ١٠:٢٦ لوقا( فهمي؟»مي 

  مردي بود كه به  ي  ه يك از اين سه تن، همساي حال به نظر تو كدام
 ) ١٠:٣٦ لوقا( »دست راهزنان افتاد؟ 

 نيافريد؟ نيز  بيرون را آفريد، درون را  نادانان، آيا آن كه    »اي 
 ) ١١:٤٠ لوقا(

  عيسي پاسخ داد: «اي مرد، چه كسي مرا بين شما داور يا مُقَسِم قرار
به مردم گفت: «به  هوش باشيد و از هر گونه حرص و آز  داده است؟» پس 

  )١٥_ ١٤:  ١٢لوقا(اش نيست.»  يزيد، زيرا زندگي انسان به فزوني دارايي بپره 
   بيفزايد؟»كيست از شما كه بتواند با نگراني، ذِراعي بر قامت خود  

  ) ٥٢: ١٢لوقا(
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 دربار خود  نمي آن   يه «چرا  داوري  است  درست    كنيد؟»چه 
 ) ٥٧_ ١٤: ١٢لوقا(

   ديگر پادشاهي  با  جنگ  راهيِ  كه  است  پادشاه  كدام  يا  شود،  و 
مي بي  سرباز  هزار  ده  با  آيا  كه  بينديشد  و  بنشيند  نخست  به  آنكه  تواند 

: ١٤لوقا(  »آيد؟او مي   روياروييِ كسي رود كه با بيست هزار سرباز به جنگ 
٣١ (  

  توان  «نمك نيكوست، امّا اگر خاصيتش را از دست بدهد، چگونه مي
  )٣٤: ١٤لوقا ( »آن را باز نمكين ساخت؟

 ها گم  گوسفند داشته باشد و چون يكي از آن   كيست از شما كه صد
شود، آن نود و نه را در صحرا نگذارد و در پي آن گمشده نرود تا آن را  

 ) ٤: ١٥لوقا( »بيابد؟

   نقره داشته باشد و چون يكي    ي ه«و يا كدام زن است كه ده سك
ها گم شود، چراغي برنيفروزد و خانه را نروبد و تا آن را نيافته، از  از آن 

 ) ٨: ١٥لوقا( »ستن بازنايستد؟جُ

  پس اگر در به كار بردن مال اين دنياي فاسد امين نباشيد، كيست
 ) ١١: ١٦لوقا( به شما بسپارد؟ كه مال حقيقي را 

   عيسي فرمود: «مگر آن ده تن همه پاك نشدند؟ پس نُه تن ديگر
 )١٧: ١٧لوقا( »كجايند؟
 به درگاه او    حال، آيا خدا به دادِ برگزيدگان خود كه روز و شب

آورند، نخواهد رسيد؟ آيا اين كار را همچنان به تأخير خواهد  فرياد برمي 
  )٧: ١٨لوقا(افكند؟ 
  زودي به داد ايشان خواهد رسيد. امّا هنگامي  گويم كه به به شما مي

 )٨: ١٨لوقا( يافت؟كه پسر انسان آيد، آيا ايمان بر زمين خواهد 

  سفره نشيند يا آن كه    يك بزرگتر است، آن كه برزيرا كدام
خدمت كند؟ آيا نه آن كه بر سفره نشيند؟ امّا من در ميان شما همچون  

  )٢٧: ٢٢لوقا( خادم هستم.
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   به ايشان گفت: «چرا در خوابيد؟ برخيزيد و دعا كنيد تا در
 ) ٤٦: ٢٢لوقا( ».آزمايش نيفتيد

  با چوب تَر چنين كنند، با چوب خشك چه خواهند كرد؟زيرا اگر 
 ) ٣١: ٣٢لوقا(

  ها با كنيد؟» آن چه گفتگو مي  يه از آنها پرسيد: «در راه، دربار
 )١٧: ٢٤لوقا( هايي اندوهگين، خاموش ايستادند.چهره 
   ناصري گذشت. او  پرسيد: «چه چيزي؟» گفتند: «آنچه بر عيساي

مردم، كالم و اعمال  يه پيشگاه خدا و نزد هم پيامبري بود كه در 
 )١٩ :٢٤لوقا(پرقدرتي داشت.» 

  ها را ببيند و سپس به جالل خود  بايست مسيح اين رنج «آيا نمي
 )٢٦: ٢٤لوقا(درآيد؟» 
  چنين مضطربيد؟ چرا شك و ترديد به دل  به آنان گفت: «چرا اين
 )٣٨: ٢٤لوقا( دهيد؟»راه مي 
   توانستند باور كنند. پس به  رت نمي ها از فرط شادي و حي آن

 )٤١: ٢٤لوقا(  د؟»ايشان گفت: «چيزي براي خوردن داري
  آيند. ايشان را گفت:  عيسي روي گرداند و ديد كه از پي او مي
   »خواهيد؟» گفتند: «رَبّي (يعني اي استاد)، كجا منزل داري؟«چه مي 

 ) ٣٨: ١يوحنا(
  امر چه كار است؟ ساعت من  عيسي به او گفت: «بانو، مرا با اين

 )٤: ٢يوحنا(  ».نرسيده هنوز فرا

 
 :يابي؟ «تو معلّم اسرائيلي و اين چيزها را درنمي   عيسي پاسخ داد«   

 ) ١٠: ٣يوحنا(
 دربار كه  هنگامي  باور   يه اگر  گفتم  سخن  شما  با  زميني  امور 

به شما بگويم؟ از امور آسماني     »نكرديد، چگونه باور خواهيد كرد اگر 
  )١٢: ٣يوحنا(
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   زن به او گفت: «چگونه تو كه يهودي هستي، از من كه زني
  ».كنندخواهي؟» زيرا يهوديان با سامِريان مراوده نمي م آب مي اسامِري 

 ) ٩: ٤يوحنا(

   را در آنجا خوابيده ديد و دريافت كه ديري است چون عيسي او
  خواهي سالمت خود را بازيابي؟»بدين حال دچار است، از او پرسيد: «آيا مي

 ) ٦: ٥يوحنا(
   مي از  چگونه  جالل  كه  حالي  در  آوريد  ايمان  يكديگر  توانيد 

: ٥يوحنا(   »پذيريد، امّا در پي جاللي كه از خداي يكتا باشد، نيستيد؟ مي 
٤٤ ( 

   هاي او را باور نداريد، چگونه سخنان مرا خواهيد  امّا اگر نوشته
 )٤٧: ٥يوحنا( »پذيرفت؟ 

   آيند، چون عيسي نگريست و ديد كه گروهي بسيار به سويش مي
  )٥: ٦يوحنا( ها بخورند؟»اين فيليپُس را گفت: «از كجا نان بخريم تا 

  مي همهمه  باره  اين  در  شاگردانش  اينكه  از  آگاه  ند، كنعيسي، 
  )٦١: ٦يوحنا(شود؟» بديشان گفت: «آيا اين سبب لغزش شما مي 

  كند، پس اگر پسر انسان را ببينيد كه به جاي نخست خود صعود مي
  )٦٢: ٦يوحنا( چه خواهيد كرد؟

   :خواهيد برويد؟»  «آيا شما نيز مي پس عيسي به آن دوازده تن گفت
 ) ٦٧: ٦يوحنا(

  ام؟ عيسي به آنان پاسخ داد: «مگر شما دوازده تن را من برنگزيده
 )٧٠: ٦يوحنا( ».با اين حال، يكي از شما ابليسي است

  ١٩: ٧يوحنا(آيا موسي شريعت را به شما نداد؟( 
  ن  كند. از چه رو كمر به قتل م مي يك از شما بدان عمل نامّا هيچ

  )١٩: ٧يوحنا( ايد؟بسته 
  مي ختنه  نيز  َشبّات  روز  در  انسان  اگر  موسي  پس  شريعت  تا  شود 

انساني را در روز شَبّات   از اينكه تمام بدن  شكسته نشود، چرا خشمگينيد 
 )٢٣: ٧يوحنا( سالمتي بخشيدم؟
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   كس كجايند؟ هيچ آنگاه سر بلند كرد و به او گفت: «اي زن، ايشان
  ) ١٠: ٨يوحنا( تو را محكوم نكرد؟»

  توانيد كالم مرا  يابيد؟ از آن رو كه نمي از چه رو سخنان مرا درنمي
  )٤٣: ٨يوحنا(بپذيريد. 
  ٤٦:  ٨يوحنا(  تواند مرا به گناهي محكوم كند؟يك از شما مي كدام(  
  مي شما  به  را  حقيقت  اگر  باور   گويم،پس  را  سخنم  چرا 

  )٤٦: ٨يوحنا(كنيد؟نمي 
  ه پدر وقف كرده و به جهان فرستاده  توانيد به كسي كچگونه مي

مي  ”كفر  بگوييد  هستم؟ است،  خدا  پسر  گفتم  كه  رو  آن  از  تنها    گويي،“ 
 ) ٣٦: ١٠يوحنا(

  عيسي پاسخ داد: «مگر روز، دوازده ساعت نيست؟ آن كه در روز
 )٩: ١١يوحنا(بيند. لغزد، زيرا نور اين جهان را مي راه رود، نمي 

 يقين تا به ابد نخواهد  ان دارد، به و هر كه زنده است و به من ايم
 ) ٢٦: ١١يوحنا( كني؟» رد؛ آيا اين را باور مي مُ

  گذاشته كجا  را  «او  ببينايد؟»  پرسيد:  و  بيا  ما،  «سرور    ». گفتند: 
 ) ٣٣: ١١يوحنا(

   پس از آنكه عيسي پاهاي ايشان را شست، ردا بر تن كرد و باز بر
دريافتيد آنچه برايتان   شام نشست. آنگاه از ايشان پرسيد: «آيا يه سفر 

 )١٢: ١٣يوحنا(» كردم؟ 
 :فيليپُس، ديري است با شما هستم و هنوز مرا  « عيسي به او گفت
اي؟كسي كه مرا ديده، پدر را ديده است؛ پس چگونه است كه  نشناخته 

 ) ٩: ١٤يوحنا(؟ “پدر را به ما بنما”گويي مي 
  و   دانست چه بر وي خواهد گذشت، پيش رفتعيسي، با آنكه مي

ناصري را.» گفت: جوييد؟» پاسخ دادند: «عيساي به ايشان گفت: «كه را مي 
ها ايستاده بود. چون عيسي  او نيز با آن  يه كنند«من هستم.» يهودا، تسليم 

گفت، «من هستم،» آنان پس رفته بر زمين افتادند. پس ديگر بار از ايشان  
 ) ٧_  ٤: ١٨يوحنا( جوييد؟» گفتند: «عيساي ناصري را.»پرسيد: «كه را مي 
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  م كن! آيا نبايد جامي  عيسي به پطرس گفت: «شمشير خويش در نيا
 )١١: ١٨يوحنا( را كه پدر به من داده است، بنوشم؟»

  اند! آنان  پرسي؟ از آنان بپرس كه سخنان مرا شنيده چرا از من مي
 ) ٢١: ١٨يوحنا( ام.»دانند به ايشان چه گفته نيك مي 

  خطا «اگر  داد:  جواب  اگر    عيسي  امّا  ده؛  شهادت  خطايم  بر  گفتم، 
 ) ٢٣: ١٨يوحنا( »زني؟مي راست گفتم، چرا مرا 

   ي  ه گويي، يا ديگران دربار عيسي پاسخ داد: «آيا اين را تو خودْ مي
 ) ٣٤: ١٨يوحنا( اند؟»من به تو گفته 

  جويي؟» مريم به  عيسي به او گفت: «اي زن، چرا گرياني؟ كه را مي
باغبان است اينكه  را برداشته گمان  تو او  اگر  به من  ، گفت: «سرورم،  اي، 

 )١٥: ٢٠يوحنا( ».اي تا بروم و او را برگيرم كجا گذاشته بگو 

  آن به  نداريد؟»  او  براي خوردن  چيزي  فرزندان،  «اي  گفت:  ها 
 )٥: ٢١يوحنا(پاسخ دادند: «نه!» 

  بار سوّم عيسي به او گفت: «اي شَمعون، پسر يوحنا، آيا مرا دوست
پرسيد،  دارمي  او  از  بار  سه  عيسي  اينكه  از  پطرس  دوست  ي؟»  مرا  «آيا 
تو  مي  آگاهي؛  چيز  همه  از  تو  «سرورم،  داد:  پاسخ  و  شد  آزرده  داري؟» 
 دارم.» عيسي گفت: «از گوسفندان من مراقبت كن. داني كه دوستت مي مي 

 ) ١٧: ٢١يوحنا(

  چه؟   عيسي به او گفت: «اگر بخواهم تا بازگشت من باقي بماند، تو را
 )٢٢: ٢١يوحنا( »!تو از پي من بيا

  
اين ليست كاملي از سئواالتي نيست كه عيسي از افراد متفاوتي كه با  

پرسيد. با اين وجود اميدوارم كه اين سئواالت به شما  شد، مي ها روبرو ميآن 
- اي استفاده مي هاي ارتباطيچه روش  كمك كند تا متوجه شويد عيسي از 

واقع براي  ن تلويزيوني يا واعظين امروزي نبود. در  كرد. عيسي شبيه مبشرا
ي ايجاد  اينكه بتوانيم كسي را در مسير شاگردسازي همراهي كنيم، بايد نحوه

دنبال  او را  هاي جليل  را بياموزيم كه در كوچه  شارتباط مسيح با شاگردان
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كردند. به خاطر همين صفت، عيسي را به عنوان استاد در هنر پرسيدن  مي
توانستند  ها ميكدام از آن شناسند. بنا بر شهادت شاگردان هر  ت ميسئواال

  اين روش خود ادامه داد.  هبگويند كه عيسي حتي پس از قيام خود نيز ب
  داران عالقه دارند تعليم دهندهمشكل ما اين است كه بسياري از ايمان 

اطرافيان  مشورت دهنده  و را  باشند و  كه    د داننميها  اصالح كنند. آنشان 
ترين سئواالتي است كه در  حامل پيغامي هستند كه در واقع پاسخي به مهم

ها از الگوي شبانان خود پيروي  آن گذرد.  از ذهن هر انساني ميمورد هستي 
ها متعهد  آن   )ضعيف  ياترجمه(kerusso   يوناني  يكنند و بر اساس واژهمي

ي  داران ديگرايمان   . بايد گوش دهندنيز  اند كه موعظه كنند و ديگران  شده
توانند فرد ديگري  نميكنند  ها وجود دارند كه فكر مينيز در سمت مقابل آن

مقدس  در مسير شاگردي همراهي كنند زيرا خودشان به اندازه كافي كتاب  را
ها  آن   دانند كهلد نيستند و براي تعليم دادن ناتوان هستند. اين افراد مي را بَ

يا  دهند،  ها پرسيده شود پاسخ  ه ممكن است از آنسئواالتي كتوانند به  نمي
ها آشكار  هر دوي اين مثال.  دهند   بشارت ي خود  يهاانجيل را به همس   بتوانند
نحوهكننده مورد  در  ناقص  دركي  ايجادي  زمان    ي  در  عيسي  ارتباط 

  شاگردسازي هستند. 

تشريح نوع ارتباط مبتني بر همراهي در  براي  را  در اين قسمت روشي  
موز است كه  آكار  شاگردِ   دو  ياين رابطه  دهم.توضيح مي   ، زمان شاگردسازي

زادانه تصميم  آي زماني كوتاه يا طوالني به صورت داوطلبانه يا در يك دوره
ها اين است  بنا و حمايت كنند و هدف آن   ، گيرند كه يكديگر را تشويقمي

- ي اين كارها را تحت هدايت روحگردند و همهباد خود كه بيشتر شبيه است
  دهند. القدس انجام مي 

 م. را جداگانه بررسي كنيبيائيد هر كدام از عناصر اين تشريح  
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به   اينجا من  اشاره ميرابطهدر  را شاگردِي دو فردي    ان كنم كه خود 
آ   د، هر چند داننكارآموز مي   و  كارتازه  زودتر    كمي ها ممكن است  نيكي از 

خواهم به اين نكته اشاره  پيروي از عيسي را شروع كرده باشد. بار ديگر مي
ميسيونرها و مبشران    ، شبانان  مختص كنم كه اين همراهي كاري نيست كه  
دار معمولي است كه  دو ايمان   بيني  يا دانشجويان الهيات باشد. اين رابطه

  ح رشد كنند. ي خود با مسيخواهند در رابطهمي

نفر كه در بستري خاص   اين تبادلي است بين دو    تد. اُفمي  اتفاق پس 
شاگردسازي بر    درو همراهي    ي اصلي حاكم بر اين بستر رابطه استجنبه
توانند به يكديگر كمك كنند تا  تعهد است كه دو دوست مي   همين ي  پايه

:    ٢٧. (امثال  بر اساس آن زندگي كنند  بتوانند تعاليم عيسي را درك كرده و 
تماعي هستيم.  اج يموجودات ذاتاً ما  زيرا قابل حصول است) و اين مسئله ١٧

 التين  يهاز واژ   "شخص"  ي واژه   ، كلمات  نتي شناسي سُبر اساس ريشه
persona   ٧٥رندي؛   يگرفته شده است. اين واژه به خودي خود بنا بر گفته  

  " در رو  ور"ان آن را  تواست كه مي  prosopon  ي يونانيبر گرفته از واژه
  ترجمه كرد. 

  اشخصيت به آن ميزان كه او ر  اينهر انساني داراي شخصيت است و  
رشد و پرورش    ، شودبا او وارد گفتگو  و    كندهدايت مي به سوي انساني ديگر  

هاي عيسي  قدم زدن در پي قدم   برايديگران    نمودن  يابد. در همراهيمي
ي او  همسايهتوانيم كنيم و ميبه مياست كه ما بودن با فرد ديگري را تجر

  "بودن به همراه"  "؛ خدمت كننده"؛ "منعكس كننده"اي كه  باشيم. همسايه
  دن به همراه خدا است. و آن شخص و ب
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يك بار ديگر بايد بگويم كه اين همراه بودن به طور مشخص به معناي  
با فرد ديگر بودن  در رو  فرد    يرو  به  را  آن هر شخص خود  در  است كه 

مي  ييگر د (افتسليم  تسليم٢١:    ٥سسيان  داند.  اين  و  مبناي    شدن   )  بر 
گشاده و  فروتني  و  دوجانبه  رابطهنيكوئي  اين  است.  استرويي  بر    اي  كه 

كنند تا  كه در آن دو همراه به يكديگر كمك مي  ي شفافيت و اعتماد  اساس
در آن    اين تبادلي است كه  گيرد. ، شكل ميبتوانند با خود و خدا صادق باشند 

آزادانه سخن مي ديگري  فرد  براي  ترسي  بدون هيچ  را  خود  قلب  و  گويد 
  )  ١١:  ٦گشايد. (دوم قرنتيان مي

هاي عيسي  در پي قدم  خواهدزمان همراهي نمودن با فردي كه ميدر  
مسئوليت شما اين است كه بيشتر از آنكه به محتواي آن نظارت    حركت كند

يالوگ را تقويت و نظارت كنيد. وقتي در  رفت ديند و پيش افرداشته باشيد  
  ،حقايق   ،ي من به موضوعاتكنم اشارهمورد محتواي ديالوگ صحبت مي

گردد. فرايند ديالوگ  رد و بدل مي  بين نظرات و اطالعاتي است كه در اين  
ه  ئگيري و ارامفاهيم خود را پيهر فرد  كند كه در آن  به روشي اشاره مي

  به آن اشاره كردم، نگاه تر در اين فصل  ي كه پيشمثال  ه. بار ديگر بكندمي
  غالب يك موعظه كه در    ما بيشتر بر مطالب ديالوگ متمركز شويم . اگر  مكني
اين حقيقت    ر بايد ب  ) ٤٢- ٣٠:  ١٠شود (لوقا  مقدسي به ما ارائه ميمتن كتاب  از

اين استمهمتأكيد كنم كه   بتواند    ترين قسمت  تشخيص  كه يك شاگرد 
  . او بشنوداز    و  بنشينده هر روز مثل مريم نزد پاهاي عيسي  كه چگون  دهد

اين كار را    هر روزه تا    گرداندبم كه خود را متعهد  يبايد از فرد ديگر بخواه
انجام دهد. با اين وجود هدف من با تأكيد بر اين فرايند آن نيست كه بگويم  

سعي  خلوت به خدا اختصاص دهد. حتي  را در    ينزماهر روزه  فرد بايد  هر  
بلكه من فرد ديگر را طوري    ،من اين نيست كه اهميت آن را تشريح كنم

هاي مسيح و شنيدن  شادي رفتن نزد پاي   شخصاً كنم تا بتواند  همراهي مي
اين نيست كه   گويم اش سخن ميدربارهآنچه اينجا  . صداي او را تجربه كند
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  همراهي  بلكهصحبت كند    با آن شخص   ش كالم  خواهد از طريق خدا مي 
تواند صداي خدا را  پرسم ميمي از او  سئواالتي كه من    يبه واسطه  اوكردن  

را  و اين تعهد را در خود احساس كند كه بايد زماني  براي او شنوا بگرداند  
نه به خاطر اينكه من  اختصاص دهد و  داي عيسي  براي شنيدن مستمر ص 

رامي  ي عيسي سخندرباره آن  او خود  اينكه  به خاطر  بلكه  تجربه    گويم 
افتد او با اين  نموده است. عالوه بر آن بدون آگاهي از اينكه چه اتفاقي مي

را  آموزد  كار مي  كند.  تا زماني  با خداوند سپري  ياد  در خلوت  او  همچنين 
را در زندگي خود  نموده  كالم خدا كشف    كه ازچگونه بايد آنچه  گيريد كه  مي
  كار گيرد. به 

هس شبان  يك  و  دانشگاه  استاد  و  ها  هدانشگا   ، مدارسدر    . تممن 
شكل    گونهآن   مرا   ها و تمامي اين ابزار  امسمينارهاي مختلفي شركت نموده

ي  همههايي بيابم.  دهم و راه حل  تعليمهاي مختلفي را  اند تا بتوانم ايده داده
محتوا مي را  نكات  است  اين  خاطر همين  به  و  ي  رغم همهكه عليناميم 

او را همراهي كنم    و اي را با فردي ايجاد  رابطهبايد    ام وقتي چه من نوشتهآن 
تشكيل  كالس    ،ي درسي ايجاد كنماولين واكنش من اين است كه برنامه

مقدسي  ي كتابتا يك مطالعه  كنم تا در مورد درس تفكر كندو پيشنهاد  دهم  
  . به اتمام برسد

با    !و نه بر فرايند  استمن بيش از هر چيز بر محتوا متمركز    اتتمرين
بتواند  بخشد كه  اين قدرت را مي  اين وجود آن چيست كه به يك مكالمه

رود  آيا آن فرايندي است كه در مكالمه پيش مي  ؟تبديل كندافراد را  زندگي
در همراهي يك فرد در مسير  ؟  يا محتواي آن مكالمه است باور دارم كه 

بديل بيش از  گردد. تميافراد  تنها محتوا نيست كه باعث تبديل    ردسازي شاگ
اي كه در آن فردي به تو  رابطه بستگي دارد. بر تجربه  بر كيفيت   هر چيزي
بينيم كه كسي ما  پرسد و وقتي ميسپارد و از شما سئواالتي را ميگوش مي

تواند باعث تبديل ما بگردد.  ميشود كه  در ما ايجاد مي  اشتياقيكند  ميرا باور  
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حتي بگويد كسب دانش و علم    حتي ممكن است فردي آنقدر پيش رود كه
  ند. كنيند ايفا مياو آگاهي در مورد مسائل روحاني تنها نقشي ثانويه در اين فر

يم بايد به ياد داشته  كنداري را در مسير شاگردي همراهي ميوقتي ايمان
او     ،روح عيسي روح حقيقت استو  است    القدسروحهيكل    نيزباشيم كه 

) كه آنچه عيسي گفت و تعليم داد را به ما يادآوري  ١٧  –   ١٦:    ١٤(يوحنا  
شما٢٦:    ١٤(يوحنا    . كندمي نه  و  من  نه  جاي  مينكدام  هيچ   ، )  توانيم 
به فردي كمك    تا ن هستيم  را براي فردي بگيريم. وقتي مشتاق آ   القدسروح

  ن آ   را براي   القدس روحتوانيم جاي  كنيم كه نميكنيم به سادگي فراموش مي
تمييز ما و سازماني كه در آن هستيم به    ،ي ما تجربه  ، فرد بگيريم. علم ما

را ما در اختيار داريم.    نياز آن فرداشتباه ممكن است باعث شود فكر كنيم  
نشان دادن واكنش پيش از    ي توانيم بكنيم كه در برابر وسوسهچه كار مي

بايد از خدا بخواهيم  ) ١٣:  ١٨(امثال   ؟شنيدن سخنان فرد ديگر مقابله كنيم
) همچنين  ٥:    ١به ما حكمت و تمييز عطا فرمايد. (يعقوب    كه با روح خود 

بايد سعي كنيم كه به سرعت به سئواالت و نقاط تاريكي كه در زندگي فرد  
زندگي    ازاي را  نشان ندهيم. وقتي نكته  يواكنش  ،كنيممقابل مشاهده مي

تماً وظيفه نداريم كه  شويم، حكنيم متوجه مياو را همراهي ميشخصي كه  
) رشد  !اش سخن بگوئيم(يا حداقل همان لحظه نبايد درباره  . بازگو كنيم  آن را 

  ي كنيم خود متوجهمياش  همراهيدهد كه آن كسي كه ما  زماني رخ مي 
رونده است. (دوم  رفت در شناخت عيسي فرايندي پيش . پيشگردد نيازش  
نكنيد  ١١  –   ٢:    ١پطرس   عجله  زياد  داد  )  خواهد  اجازه  شما  به    تا اين 

  همراهي خاصي است. پذير باشيد. همراهي شخصي در شاگردسازي طافانع
  ايد، كارگر افتاده است اش كردهيكي از اشخاصي كه همراهي  براي چه    آن 

گذشته  در  چه براي فردي كه    آن  مفيد نخواهد بود.  شاگرد ديگر  رايلزوماً ب
ممكن است امروز برايش مفيد    شده است  واقعاش كرده بوديد مفيد  همراهي
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اين است كه آيا واقعاً به كار  گردد  اينجا ايجاد مي  پرسشي كهاساساً    .نباشد
كنيد ايمان داريد يا خير؟  اش ميدر زندگي شخصي كه همراهي القدسروح

شاگرد عيسي    آن شخص راايد كه اين مسئوليت شما نيست كه  آيا قانع شده
  ؟ بگردانيد

اين    ، اماتواند از شما براي آن كار كمك بگيرد ميالقدس  حاگر چه رو
را دارد   تبديل كند. اين    تاتنها او است كه اين قدرت    ي وظيفه آن فرد را 

را  شرايطي   و در هماهنگي با او كار كنيم   تاما اين فرصت را داريم ست و  او
تا  ايجاد    ايجاد كنيم  او  زندگي  در  تبديل  بآن  را  تأثير  بهترين  و  او  شود  ر 

بك  در سَكه    اشتباهيهر    تا ي شما نيست  كنيد كه اين وظيفهارد. دقت  بگذ
القدس از شما استفاده  اصالح كنيد. روح  ،   بينيدآن فرد ميهاي  زندگي و آموزه

تا به آن شخص كمك كنيد  مي را  بخشتا  كند  هاي مختلف زندگي خود 
.) با  بازگو نمودم   براي شما   ٥  در فصل   دانيالدر مورد    (مثالي كهاصالح كند.  

ابزارهاي ديگري استفاده كند يا زماني ديگر را  از  اين وجود او ممكن است  
اتي ايجاد كند و آن را اصالح  تغييراش  آن بخش از زندگيدر  انتخاب كند تا  

  نمايد. 

شويد    ميدان ي اين حقيقت باشيد كه پيش از آنكه شما وارد  بايد متوجه
كرده است. بعد از آنكه شما از زندگي  از  آغآن شخص    در زندگيرا  خدا كاري  

نيز   همان   خدااو خارج شديد  داد.  خواهد  ادامه  كار خود  پولس  به  كه  طور 
  نويسد:  رسول مي

يقين دارم آن كه كاري نيكو در شما آغاز كرد، آن را تا روز عيسي  «
نقش ما اين است كه آنچه    )٦:    ١فيليپيان  د.» ( مسيح به كمال خواهد رساني

همراهي  خدا را   كه  فردي  زندگي  ميدر  مياش  انجام  و  كنيم  تمييز  دهد 
  به او بپيونديم.كننده تبديل تشخيص دهيم و سپس در آن فعاليت 
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بايد داوطلبانه ورابطه  دو طرفِ اين رابطه    ي شاگردسازي  آزادانه وارد 
د.  گرد ه فرد تحميل  يست كه توسط شبان يا كشيش باي نشوند. اين رابطه

ي شاگردسازي همراهان نتوانند واقعاً به يكديگر احترام  رابطه  چنيناگر در  
نخواهند توانست به يكديگر اعتماد كنند    ، دهندب  بگذارند و به يكديگر اهميت 

نسبت به هم  دو طرف  رود كه    زماني به درستي پيش  توانداين رابطه مي   زيرا
كه چنين    خاطر درست نيستبه همين    شند.داشته با احساس امنيت و اعتماد  

  تحميل گردد.  كسي رابطه اي به 

ما مي   ٧٦توني؛  بود شديداً مشتاق    ١٧گويد كه چگونه وقتي  به  سالش 
اي كه در اين فصل آن را براي شما  را در رابطهيافتن شخصي بود كه او  

كاش كه من شخصي را  "نويسد:  او چنين مي  همراهي كند.  ،كنمتشريح مي
كردم كه محترم باشد و كسي باشد كه بتواند به من كمك كند تا  پيدا مي

گويد كه  مي    او   "زندگي كنم. مطابق با آن  زندگي مسيحي را درك كرده و  
  حس آن دوران  خصوصيت بارز    پشت سر گذاشته بود ورا  دوران بلوغ سختي  

مي   اشتنهايي او  سال  گويدبود.  دربارهكه  بعد  از  ها  سخت  دوران  آن  ي 
بازنشسته جواني دوست  با  اعضاي  اش  از  يكي  كه  كرد  پدرش صحبت  ي 

ش بود. پس از آنكه آن مرد شهادت او را  انوجواني  ي ها در دورهكليساي آن
پاسخ   خواستم تو را دعوت  در همان زمان مي  !داني؟مي"داد:  شنيد چنين 

ري كنيم تا بتوانيم با هم در مورد عيسي نكات  با هم زماني را سپ  كهكنم  
  "قدم شوم و با تو صحبت كنم.كه پيش  !!!اما ترسيدم  م!بيشتري را بياموزي

را براي اينكه فردي را بفرستد تا او    ؛چه شهادت غمگيني! خدا دعاي توني
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از آن  نتوانست او هرگز اما شنيده بود ، ر مسير شاگردسازي همراهي كند را د
  . ردد گمند  خدا برايش مهيا نموده بود بهره همراهي كه

و بايد اضافه كنم   گيرد شكل نمياي اتفاقي واضح است كه چنين رابطه
براي شروع اين همراهي وجود ندارد. شما    يكه هيچ روش خوب يا يك روش 

يك نفر براي اينكه او را مالقات  از  توانيد اين كار را به سادگي با دعوت مي
  ، آغاز نمائيد. مسيح را پيروي كنيد وزيد كه چگونه عيسايو با هم بيام   دكني

مي همچنين  شما  شما  با  تا  كنيد  دعوت  را  شخص  آن    ي مطالعهتوانيد 
كه    ببينيد تا    د را بر شاگردسازي قرار دهي  تمركزو    بال كند را دنمقدس  كتاب

اگر    ؟شودتر  در اين مفهوم عميق  عيسي در قدم زدن با    تا عالقه دارد  او  آيا  
رابطه  در  داريد ميحال حاضر  آن شخص  با  پيشنهاد ي خوبي  او  به    توانيد 

ا  محور مسيح باشد ت  رابطه را طوري تغيير دهيد كه بيشتر حول   دهيد تا آن 
بسيار    يم بر خصوصيت داوطلبانه بودن اين رابطههخوابار ديگر مي  ! خودتان

زند  وآمين مي اي است كه در آن هر كدام از طرفخاص تأكيد كنم و اين رابطه
هاي ديگري  كه به طور قاطع بر عالئق خود نگاه نكنند بلكه عاليق و خواسته 

) رشد روحاني فرد مقابل آن چيزي است  ٤:   ٢را الويت قرار دهند. (فيليپيان 
هدف هر فرد به فرد    براي تحقق اين اهميت دارد و    هر چيزي كه بيش از  
  اين  !نوازيمهمان و  سخاوت  ،  دني شنيرابطه  .كند اي را هديه ميديگر رابطه

  ، تر استايمان خود قويمخصوصاً براي فردي كه بيش از ديگري در    موضوع 
كنيد اين  داري جوان را راهنمائي ميكند. براي مثال وقتي ايمان صدق مي
تان را  هايكه بايد شما را هدايت نمايد تا موضوع صحبت اوست  احتياجات  

اش  با هم دربارهرا  چه    آن   صحيحا و روش  ه راه حل  ،انتخاب كنيد و اهداف
  برگزيند.   ،كنيدصحبت مي
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كشند. برخي  كه چندين هفته طول مي  وجود دارد   هايي روابط و همراهي 
  ها طول بكشد. آن و برخي از موارد حتي ممكن است سال  ديگر چندين ماه
ر  د   هاي رو ينكه اين مالقاتو نه ا  طول اين همراهي نيست چه مهم است  

آن  بلكه  شوند  انجام  زود  به  زود  چقدر  بودن    رو  مفيد  است  مهم  اين  چه 
چه خدا در    راهي واقعاً تبديل كننده است زيرا بر آناست. اين هم  ها مالقات

است.    گشتهمتمركز    ، دهدكنيد انجام مي اش ميزندگي آن كسي كه همراهي
آن شخص  يا زماني كه   . است گيرييادي آن شخص آماده  زماني   چنيندر 

  است و   كند آن زمان هم قلب او آماده فشاري را در زندگي خود تحمل مي
اوقاتي   همراهي بودكننده  واقعاً تبديل   در چنين  . وقتي كه همراهي  خواهد 

به چنين شرايطي اضافه  نيز  قرار دارد  ما  شخصي كه در راستاي رشد روحاني  
  يابد.                افزايش ميتر در فرد تبديل عميقپتانسيل ايجاد   گردد،مي

اين  و اعتبار آن به    ارزش   ، از آنجا كه همراهي به خودي خود معنا ندارد
  يا خير!   تبديل در زندگي فرد شود ايجاد  باعث  آيا  بستگي دارد كه    موضوع 

احساس كرد كه ديگر اين رابطه    ايرابطه  در چنين وقتي يكي از همراهان  
(يا حداقل به اين صورت    گردد.آن همراهي متوقف   ثيري ندارد بايد چنين تأ

شاگردي به اين معنا    يو يك رابطهادامه نيابد.) پايان دادن به يك همراهي  
توانيد كامالً مطمئن  نيست كه آن رابطه شكست خورده است. از يك چيز مي

همراهيكه  باشيد   كه  زندگي فردي  و  كار  به  دامه  ا  ، كرديداش ميخداوند 
در زندگي  نيز  شما    ، ديگر  ي خواهد داد. عالوه بر آن در فرايند همراهي فرد

به ياد داشته باشيد كه    . وليگرديدو تقديس مي  يابيد ميخود با مسيح بركت  
اوست كه  خود  آن شخص شاگرد شما نيست. او متعلق به مسيح است و اين  

  د. يو را داشته باشهمراهي با اي تجربهتا داده است  به شما  اين اجازه را 
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در مسير شاگردي همراهي مي را  با هم  وقتي فردي  را  كنيد چند كار 
گردد و او را به سوي پذيرفتن  اعث تشويق آن فرد مي دهيد كه بانجام مي

  راند. كند و او را به پيش مي هدايت مي   اشمسئوليت زندگي

هاي شاگردسازي اين حقيقت است كه شما به شاگرد  ابزار از ابزار  ؛ اولين
اين در فرهنگ ما بسيار نادر است زيرا ما معموالً عادت    خود گوش كنيد. 

كرده است را به پايان برسانيم يا بلندتر    شروعيگر  د  ي اي كه فردداريم جمله
ابزار اين است كه    ؛ از ديگري سخن بگوئيم تا نظرمان را ابراز كنيم. دومين

سئ  ميشما  درست  وال  زمان  در  درست  سئواالت  پرسيدن  هنر  پرسيد. 
توانيد در همراهي با يك شاگرد عيسي به كار  است كه مي ترين ابزاريمهم

كنيد.  كنيد مشاهده  ميچه صحبت    بيش از آن بايد  ه شما  اينك  ؛بريد. سوم
ها  قسمتدر آن  بايد  دانيم  زندگي وجود دارد كه مي  در هاي مختلفي  حيطه
  يمحبت  همسر با  يا  براي اينكه پدر و مادر بهتري باشيم مثالً  ت كنيم. پيشرف

از زمان خود استفاده بهتري ببريم و غيره. در هر صورت پيش از  يا  باشيم  
در  القدس  روحكه    يمبايد تشخيص ده  ماديگر    شخصيمداخله در زندگي  

  ؛ در حال عمل نمودن است. چهارم  از زندگي شخص مقابلهايي  چه زمينه
يا منتور عمل نمائيد و نه يك    راهنماينكه شما بيشتر بايد به صورت يك  ا

تواناييسعي مي  ناظر   ! يك ناظر در  كند  افزايش دهد  را  افراد  و مهارت  ها 
كند شخصيت فرد  ي با تجربه سعي ميحالي كه يك منتور مانند يك راهنما

يد در  كنهمراهي مي  شاگردسازيوقتي كسي را در فرايند    را پرورش دهد. 
  ي اهاي عمليآنكه شما روش  ؛ و پنجمكنيد.  اي را ايفا ميواقع نقش دوگانه

تا باعث رشد روحاني افراد شويد. (براي مثال يك روز روزه    بگيريد به كار  
مقدس  بخشي از كتاب  ،مقدس را مطالعه كنيدكتاب  ،كتابي بخوانيد  ،بگيريد 

  ،تي برايش تعريف كنيد شهاد  . اي براي كسي بنويسيدرا حفظ كنيد يا نامه
نيازمند خود را  همسايه  اين كارها همواره  ي  اما  به كمك كنيد.)  احترام    با 
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ميآ ي  اراده انجام  فرد  ششمزاد  كنيد    ؛شود.  كمك  مسئوليت    تااگر  فرد 
ميانتخاب كه  او  هايي  به  بسياري  لطف  بگيرد  عهده  بر  را  .  ايدنمودهكند 

  هاي مختلف زندگي نسبت به جنبه  بودن   گوپذير بودن يعني پاسخمسئوليت
نسبت به آن شخص نشان خواهيد   را ما دوستي و تعهد خود ش و نهايتاً است 
شما بپرسد  خصوصي  دهيد تا سئواالتي از زندگي  به او اجازه مي   قتي كهداد و

قسمت  فكر ميمخصوصاً  او  كه  در  هايي  مسيح  به شباهت  هنوز شما  كند 
  ايد.  نيامده

به  ما ما اتر از محتوا است ست است كه فرايند مهماگرچه اين مطلب در
نياز داريم براي اينكه بتوانيم فرد را در مسير شاگردسازي همراهي    نيزمحتوا  
ايمان  كنيم. به  رسول  زندگي ميپولس  كولسي  در  كه  كردند چنين  داراني 

عيساي خداوند را پذيرفتيد، در او سلوك  پس همان «گفت:   گونه كه مسيحْ 
گونه كه تعليم يافتيد، در ايمان  شويد، و همان   ر او ريشه گيريد و بناد:  كنيد

در اين راهنمايي مهم    )٦-٧:    ٢» (.استوار شده، لبريز از شكرگزاري باشيد
قايع به  جديد ترتيب دقيقي از توالي واست به اين مطلب دقت كنيم كه عهد

نميما   كه    مشخصو همچنين  كند  ارائه  نمي  يچيز   هراست  ه  بوان  ترا 
- ايمان بايد در گرايشكنم كه هر نوبا اين حال فكر مي.  فوراً آموخت باره و  كي

  : كندترقي كنم ها اشاره ميها و اعمال خود كه در زير به آن

  عيساي خداوندي  و  اقتدار  به  داوطلبانه  طريق    تسليم  از  مسيح 
دس  ي خود به عنوان قرباني زنده و مقاعتراف به گناهان و تقديم روزانه

 )   ٢-  ١:   ١٢؛   ٤ –  ٣:   ٦؛ روميان  ٢٣:  ٩؛ ٤٠:  ٦(لوقا 
 و   د ي روحاني اختصاص دهيبه طور متداول وقتي را براي تغذيه

از طريق خواندن شنيدن و مطالعه را  انجام دهيداين كار  و    ي كالم خدا 
. (از طريق خلوت  د ر بياوريهر فكري را به اسارت مسيح د  دتا بتواني   دبياموزي 
كرد خود را اصالح كنيم تا  هاي عمل) و در پي آن باشيم كه روشو تأمل
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را  آن  (يوحنا  با كالم خدا هماهنگ سازيمها  ؛    ٢١:    ١٤؛  ٣٢  –  ٣١:    ٨. 
 )  ٥:  ١٠؛ دوم قرنتيان ٩ –  ٨:    ٤فيليپيان 
   براي  رشد در صميميت و ارتباط با خدا در دعا و مشاركت. آموختن

زهاي ما و همچنين نيازهاي ديگران در  تكيه به خدا براي مرتفع ساختن نيا
مي كه  ارادهحالي  شودخواهيم  انجام  او  است. ي  دعا    ، جز ضروريات  اين 

ستايش و پرستش را در خود داشته    ،اريزي شكرگ همچنين بايد مشخصه
 ) ٧ -٦:  ٤؛ فيليپيان  ٢٤ –  ٢٣:  ١٦؛ ٧:  ١٥؛ ١٤  – ١٣:  ١٤باشد. ( يوحنا 

 خواه   ،سيح در خدمت به ديگرانرشد در سخاوت و شبيه شدن به م
كه با فروتني    است  خدمتياين آن  ايمانان.  و خواه به بي  داران ايمان خدمت به  

  ٢؛ يعقوب  ٨ –   ٣:   ٢؛ فيليپيان ١٣:    ٥شود. ( غالطيان  و سخاوت انجام مي
 )  ١٢ –  ٦:  ٥٨؛ اشعيا ١٧ –  ١٤: 

 رواني و فيزيكي ديگر    ،اجتماعي   ،وحاني اهميت دادن به سالمت ر
  –   ٣٤:    ١٣؛ يوحنا  ٤  –  ٣:    ٢؛ فيلپيان  ٢٥  –   ٢٤:    ١٠داران (عبرانيان  يمان ا

٣٥  ( 
   ؛  ١٤  –  ٤:    ٨(روميان    .مان كند القدس هدايتروح  دهيم تا اجازه
 )  ٢٥، ١٦:  ٥غالطيان 
 تي  ممسيح بنا نهاد تا سال ياهايي كه خود عيسآئين انجام مستمر

؛ لوقا  ٢٥  – ٢٢:   ١٤قس  ؛ مر٢٠:   ١٨روحاني شاگردانش حفظ شود. (متي  
 )  ٢٥ –  ٢٣:  ١١؛ اول قرنتيان   ٢٠ –  ١٥:   ٢٢

 اشيد. فعاالنه نب  ، كندگري كه ادعاي استقالل ميهرگز فرد طغيان
روحاني و تجربيات    يعطايا  ، استعداد  ،هابدانيد چگونه توانايي  وتالش كنيد  

اين دهند و چگونه همه را شكل مي زندگي هويت يك فرد   د  تواننها ميي 
  –  ١:    ١٣. (روميان  قرار گيرنداستفاده  مورد  به ديگران    نمودنخدمت    براي

 ) ١٣؛ اول قرنتيان باب ١٧:  ١٣؛ عبرانيان  ٦ –  ٥:    ٥؛ اول پطرس  ١٢
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 آور صلح باشيد.  د و تبديل به پياميرشد كن  دادن   در هنر مصالحه
  –   ٢٠  :  ١٢فعاالنه در پي ايجاد اتحاد در بين شاگردان عيسي باشيد. (يوحنا  

 ) ٢١ –  ١٧:    ٥؛ دوم قرنتيان ٨:  ١٢؛ روميان ٢١
 پاي خود  تعهدات  آن به  كه  باشيد  شخصي  بمانيد.  باقي  چه   بند 

  سنگيني بهاي    تان حتي وقتي انجام آن كار براي   .دهد انجام مي  ،گويد مي
؛  ٢: ٢؛ دوم تيموتائوس  ٥  –  ٢:   ٤، اول قرنتيان  ٦:   ٢٠باشد. (امثال    داشته

 ) ١٠،١٣:   ٢مكاشفه  
   اصول    مطابق با را  تان  هايو ديگر داراي   مديريت مسائل مالي هنر

  ١١، امثال  ٣٨:    ٦؛ لوقا  ٣٤ –  ٢٥،  ٢١ –   ١٩:    ٦(متي   . كالم خدا، بياموزيد
 )  ١٩:  ٤، فيليپيان ٢٤: 

   ٢(پيدايش    .تعاليم كالم   مطابق با داشتن زندگي زناشوئي و جنسي  
 )١٣:    ٦؛ اول قرنتيان ٣:  ٤؛ اول تسالونيكيان ١٩:  ٥؛ غالطيان ٢٤: 

 دانش هرگز  العمر  مادامآموز  يك  پيشرفتباشيد.  راضي    تان از 
رشد كيفيت روابط خود با ديگران باشيد. سعي    بلكه فعاالنه در پينباشيد،  

  ١٦،  ٣:    ١٢رشد كنيد. (روميان    الهيخود و حكمت    منطقيكنيد در زندگي  
 )  ٧:   ٢٧؛ ٢:   ٢٥،   ١:  ١٢، ١٧:    ١٠؛ امثال  
   سئواالت    پاسخ   شنيدن  براي ديگران رشد كنيد و    از در هنر شنيدن

  ١٨د كمك كنيد. (امثال  ها در رشصبورانه منتظر بمانيد و با اين كار به آن 
 )  ١٩:   ١؛ يعقوب  ٤٢  – ٤١:  ١١؛ يوحنا ٥:  ٢٠؛ ٢: 

 مسيح هدايت كنيد.    ايمانان را به سوي عيساي به طور مداوم بي
شهادت شخصي در عمل و در كالم انجام    نمودنزگو  اين كار را از طريق با

تجربه در  تنها  نه  را  اشخاص  آن  اوليهدهيد.  ايمان  كنيد  شان  ي  همراهي 
ها را به عنوان شاگردان استاد خود در مسير شاگردسازي همراهي  بلكه آن 

) اين  ٢:    ٢، دوم تيموتائوس  ٢٠  –  ١٩:    ٢٨؛  ٣٣:    ٦؛    ١٩:    ٤كنيد. (متي  
  دهد. نيست و صرفاً اطالعاتي مختصر به ما ارائه مي مل  كا  و   ليست جامع

را مي داد    توان اين ليست  توانا ادامه  و  تفكر  نيز  يي تا  را  شامل  هاي ديگر 



 ٢٣٢/يك شاگرد دار،هر ايمان

چگونه در روابط خانوادگي چون شاگرد مسيح زندگي    : به عنوان مثال  گردد. 
دريافت كنيم  چگونه  ؟كنيم و مشورت  بيني  چگونه جهان  ؟ مشورت دهيم 

چگونه    ؟چگونه در مقابل حمالت شديد مقابله كنيم  ؟ ته باشيممسيحي داش
چگونه زمان خود    ؟حفظ كنيمها را  بندي كرده و آن الويت مسائل را الويت
چگونه عطاياي روحاني خود را كشف كرده و آن را به كار    ؟را مديريت كنيم

  ؟س را رهبري كنيمدمقكتاب  ي هاي كوچك مطالعهچگونه گروه  ؟بگيريم
؟  چگونه يك راهنماي روحاني باشيم  گيريم و تمييز روحاني را به كار    چگونه

زيرا آنان  «   .باهت استاد خود در آئيمهدف ما بايد بيشتر اين باشد كه به ش
به شكل   تا  از پيش معين فرمود  ايشان را همچنين  از پيش شناخت،  را كه 

  )٢٩:  ٨ن » (روميا .پسرش درآيند، تا او فرزند ارشد از برادران بسيار باشد
خواهد ما در خصوصيات  كند كه خداوند ميها اعالم ميپولس با اين واژه

رشد    عيساي پولس چنين ميمسيح  برسيم.  بلوغ  به  و  نويسد شبيه  كنيم 
شما آموختيد كه  «به عيسي يعني تبديل شدن شخصيت و منش ما:    نشد

تأثير  تزندگي پيشين خود، آن انسان قديم را كه تح  يهبايد به لحاظ شيو 
  ٢٢:    ٤افسسيان  .» (اميالِ فريبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آوريد

اي هستيم  ها مسيحيميليونمسن شدن  ر روزه شاهد  متأسفانه ه   )٢٤  –
پير مي آنهرگز رشد نميگويي    شوند، وليكه  نوزادي  كنند.  نوعي  در  ها 

گير مي باعث ميهميشگي  از مسائلي كه  اكنند. يكي  ين چنين  شود فرد 
- مند نشدهرفتار نمايد اين است كه اين افراد هرگز از همراهي شخصي بهره

ها بگردد. رشد روحاني  كه بتواند باعث رشد شخصيت آناي  اند. همراهي
ي تعهدي  چيزي نيست كه به صورت اتوماتيك رخ دهد. اين رشد بر پايه 

خاص اين  شود، موضوعي كه به اشي به مسيح انجام ميراسخ براي تشبه
اي مبتني بر همراهي روحاني شوند. در اين  بخشد تا وارد رابطهانگيزه را مي
يد بخواهد تا تغيير كند، بخواهد تا رشد كند و بخواهد كه فعاالنه رابطه فرد با
ها آزادانه  ي آنالقدس بتواند در بين رابطهاي شود كه در آن روحوارد رابطه

ي بيشتر به  ر زندگي دو شاگرد براي تشبه عمل نمايد. اين فرايند تبديل د 
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الف باور  عيسي قطعاً با تصميمي از سوي دو طرف آغاز مي شود و بر خ
دادن   تغيير  پي  در  او  بلكه  نيست  ما  مادي  نعمات  وفور  الويت خدا  عموم 
شخصيت ما است. در اين فصل در مورد اين بحث نموديم كه اين تبديل  

تحت تا    بيشتر  است  فرايند  انجام  تأثير  ما  كه  كارهايي  اطالعات!  كسب 
دان  هايي است كه يونانيان شاگر دهيم به صورت عجيبي همانند روش مي

كه    بودها بر اساس مونولوگي  دادند. الگوي آكادميك آنخود را تعليم مي 
شود. اين يادگيري بر  هاي كوچك يا در كالس انجام ميدر گروهامروزه  

من  در آن حضار  تئوري  اساس روشي است كه  بوده و آموزش حالتي  فعل 
اهميت   يوناني  فيلسوفان  زيرا  غافلگير كند،  را  ما  نبايد  اين  بيشتري  دارد. 

ي همراهي فردي  كه من دربارهالگويي    ها. ها قائل بودند تا واقعيتبراي ايده
  گردد. برميي عبري  واژهبه درك ما از  هاي عيسي تشريح كردم  در پي قدم 

ر ارتباطي و بنا بر تجربه بود تا تئوري و توضيحات.  الگوي عبرانيان بيشت 
داد ارتباط خود را با حاضرين بر اساس  براي عبرانيان كسي كه آموزش مي

كرد. نقش مربي در اين  ديالوگ و از طريق تبادلي فعاالنه و عملي حفظ مي
انگيخت و به  يالگو اين بود كه با پرسيدن سئواالتي ذهن شاگردان را بر م

  كشيد. يچالش م

قدم  همراهي پي  در  نفر  عيسييك  است.  ه  ، هاي  فوتبال  بازي  مانند 
مي كتابي  ورزش  اين  مورد  در  بيوقتي  تئوري  خوانيد  را  شك  ورزش  اين 

بينيد كه شما  مي  ، . با اين وجود اگر روز بعد به زمين فوتبال برويدشناسيد مي
و طوري بازي خواهيد كرد  توانيد پاس دهيد يا گل بزنيد  وجه نمي  به هيچ 

هيچ گويي    كه درباره  به  كتابي  نخواندهوجه  فوتبال  قطعاً    آن ايد.  ي  كتاب 
را به شما ارائه  نياز داريد براي موفقيت در اين ورزش كه تواند اطالعاتي مي
اين  ي از طريق تمرين است كه م  فقط اما    ، دهد را در  توانيد مهارت واقعي 

اي  ورزشي را به صورت حرفهتا  كند  سعي مي. وقتي فردي  كسب كنيدزمينه  
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تا عضالت    تمريناتبايد    انجام دهد انجام دهد  را  آماده  الزم  و  ورزيده  او 
با  به همين صورت    مناسب را از خود بروز دهد. هاي  واكنشبتوانند    تا   گردند 

  نياز   ي كه براي شاگردسازي د اطالعات يبتوان  خواندن يك كتاب ممكن است 
به طور اتوماتيك شما را تبديل    تواند نمياما آن درك    ريد،داريد را بدست آو 

وارد   را  شما  كند.  رابطهنمايد  ديگران  با  شما  ي  تجربيات  شايد  طريق  از 
را  گذشته رفتاري خاصي  لزوماً روش رفتار  ايدكسب كردهتان روش    ي كه 
به همين دليل بايد فرايندي را كشف    نباشد براي همراهي ديگران    درستي 

خودتان    . در آن ديگران را از طريق تجربيات خودتان همراهي نمايندكنيد كه  
  نمودن اين كار مستلزم كار و تالش فراوان است. همراهي    فريب ندهيد را  

هاي  به ايجاد تغيير در روش  نياز  شككننده بياي تبديل ديگران در رابطه 
  .  دارد نمودن فكر كردن و عمل 

پرسيد؟ تعليم دادن از  مي عيسي سئواالت بسياري  به نظر شما چرا  )١
 طريق پرسيدن چه نقاط قوت و ضعفي دارد؟ 

در  توانيد براي مدت زماني او را  ي فردي فكر كنيد كه ميدرباره )٢
توانيد آن ايده را با او همراهي كنيد. شما چگونه مي  شاگردسازي

انجام    شما اين كار را  تاشود  در ميان بگذاريد. چه چيزي مانع مي
 دهيد؟

هايي كه در مورد شاگردي وجود دارد و در اين فصل  در ميان ايده )٣
تان خداوند  كنيد در چه بخشي از زندگيفكر ميبه آن اشاره كرديم،  

شناسيد چه كسي  افرادي كه مي  بيندر حال عمل نمودن است؟ از  
بخش از  عميق در آن    ي تبديل  يابي بهبراي دستتواند شما را  مي

 ان همراهي كند؟ تزندگي
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هشتم                                                                     فصل 
  شاگرد عيسي ارواح شرير و اخراج 

  

كه تبديل به ادبيات   تهيه كردبروشوري  ٧٧؛ روبرت پيش سال   ٤٠تقريباً 
كالسيك مسيحي شد و بيش از ده ميليون نسخه از آن بروشور فروخته شد.  

  فضائينويسنده    ،گرفت  نام  "ي مسيحخانه- قلب من "ن اثر كه نامش  در آ
  ي قلبكشد كه معناي دعوت نمودن عيسي به خانهبه تصوير ميرا  خيالي  
توضيح ميانسان را  از"  :دهد ها  به    ...  اتاق  ديگري مييك  و  اتاق  گرديم 

ه  مان از ما چجائي كوچك خداوند  به  خواهيم بدانيم كه حتي در اين جا مي
در اتاق پذيرايي بگذرانيم؟    مان را هر روز وقتيا حاضر هستيم كه  آ.  طلبد مي

طعم غذاخوري  اتاق  ميدر  را  كه  هايي  يا  ميچشيم  كنند  اغوا  را  ما  توانند 
به شما كمك كند    بخواهد كه او    داردتان وجود  آيا كمدي در زندگي  برعكس!

ه ما كمك كند تا بتوانيم  هدف اين بروشور اين بود كه ب  " ؟دتا آن را تميز كني
  !چيست است، از زندگي ما  دريابيم معناي اينكه عيسي خداي هر جنبه 

با  همراهي شخصي يك نفر در مسير شاگردسازي همين معنا را دارد.  
در اين فرايند با موانعي برخورد  باز    ي كافي آگاهي داريم ولي ن كه به اندازهاي

داند و حتي ممكن است  خت ميرا س  پيشروي  لحظاتي كه شاگرد  ،كنيممي
را   خود  وضعيت  اين  تاريكي    چنين.  نداندنيز  دليل  نيروهاي  گاهي  موانع 
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است كه    ي موضوع  ، تشخيص و برخورد با اين مانع در تبديل روحاني  .هستند 
  در اين فصل آن را بررسي خواهيم نمود. 

  استاد كمكي در كنارشتم كه به عنوان  براي يك سال اين افتخار را دا 
كرد و در  كار كنم. او قبالً در نيجريه به عنوان ميسيونر كار مي   ٧٨؛ دكتر چارلز

ي الهيات  در دانشكدهالفرهنگي  شناسي و ارتباطات بينآن زمان استاد انسان
به  الفرهنگي  بخش مطالعات بين  ؛فولر آن زمان  بود   كار مشغول  . در طول 

د تا با او  داك بار در هفته زماني را به هر شاگرد اختصاص مي ي  چارلز؛ دكتر  
دعا كند. به ياد مي آورم كه يك بار فردي حدوداً سي ساله به همراه همسرش  
و   بود  ناراضي  خود  از وضعيت  بود  متعهدي  كه مسيحي  او  آمد.  او  نزد  به 

به  وي حتي    .نداشتي كالم  مطالعه  به  يازيرا ديگر عالقه  ،كرداعتراض مي
از او پرسيد كه اين حالت  ما گفت كه دعا كردن هم برايش دشوار است. دكتر  

باالخره او توانست پاسخ    تفكرپس از كمي    ه است؟چه زماني آغاز شداز  او  
در آن زمان    يغيرعادي يا خاص   ايحادثهسپس دكتر از او پرسيد آيا    دهد.

دقيقاً  برافروخته شد.    فوراً صورت آن مرد  اتفاق افتاده است يا خير!؟براي شما  
شفا يافت. او با شادي اعالم كرد و توضيح داد كه او  او  بود كه    همان زمان 

اينكه چگونه  ي  او دربارهبه طور مادرزادي با يك پاي كوتاه بدنيا آمده است و  
كوتاهي پايش جبران    تا پوشيد  ي طول عمرش كفش خاصي مي بايد در همه 

  كشيد مياز اين شرايط فيزيكي خود رنج  او توضيح داد كه    ، سخن گفت.شود
همان زمان  شفاي الهي اين وضعيت او را بهبود ببخشد. در   تا كرد ميو دعا 

. پاي كوتاهش چند  دبياو شفا مي  كند در يك كنفرانس مسيحي شركت مي
  . كندبه پا ميهاي معمولي كفش او و بعد از آن  كند ميمتر رشد سانتي

گيري  علت را پي   آيا تاكنون "پرسيد:  دت از او  دكتر بعد از شنيدن اين شها 
براي شفاي پايت  دعا    بعد از  ات به خواندن كالم خداكه چرا عالقه  اينموده
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ارتباط بين اين دو   ي هرگز متوجه": آن مرد جوان گفت  " از بين رفته است؟
است نشده  و    "!واقعه  داد  ادامه  را  خود  ه شايد هيچ  ك  گفتدكتر صحبت 
وجود    عدم اشتياق براي خواندن كالم  اي جسم و مشكلارتباطي بين شف

يا اين شفا از سوي خداوند  آ و بداند    امتحان كند خواهد  نداشته باشد ولي آيا مي
يا اين شفا از  آ ي اين مسئله كه  آن مرد از فكر كردن درباره   خير؟!بوده يا  

دانشجوي    و  او يك مسيحي بوده يا خير منقلب گرديد، زيرا  سوي خداوند  
كليسايي اتفاق افتاده بود.    ي و شفاي او در يك جلسهبود    الهياتي  تهرش

از سوي خداوند رخ نداده باشد؟ و    بستر آن    در   چگونه ممكن است كه شفا 
  چگونه ممكن است كه اين شفا پاسخي به دعاهاي بسيار او نباشد؟

اگر اين شفا    ؛ پدر آسماني"نمايد:    چنين دعا   تا هاد كرد  دكتر به او پيشن
نيست آن را    تو  پذيرم ولي اگر از سويسوي تو است آن را با شادي مي  از

از لحاظ    اما  دهم از لحاظ فيزيكي بلنگم پذيرم و ترجيح ميكنم و نمي رد مي
ر  آن مرد پيشنهاد دكتر را پذيرفت و آن دعا را تكرا"  روحاني سالم راه روم!

و كوتاه شد.  مود شروع به لنگيدن ن بعد پايش دوباره  لحظه  چند درست  . كرد
از جلسه با ما در حالي كه مي او  اشتياق   ، لنگيد خارج شدي مالقات  او    اما 

  دن كالم خدا بازگشت. نبراي خوا
مالقات  بينيم كه با مانعي بر سر  در اينجا مثالي از يك شاگرد مسيح را مي

اين داستان    مانعي كه منشأ آن روحاني بود.  .بود روبرو شده  با استاد    هر روزه 
و    د كنعمل مي  انداراين واقعيت است كه شرير هم در زندگي ايمان   يانگرب

هاي خاصي از زندگي خود را به  خواهد بخش مي  ي. وقتي فرد انايمانهم بي
مسئله  عيساي با  بايد  كند  تسليم  روح مسيح  زندگي  در  شرير  او  هاي  ي 
  گويد: چنين مي دكتر چارلز؛ .  ي جدي صورت بگيرد برخورد 

كليساها مشغول    المللي دربينمبشران و رهبران    ه به عنوان معلمِاز زماني ك"
ي را از اين عزيزان بيرون  رواح شريرام تا اشده   مجبوربارها    امگشتهبه كار  

خود به همراه دارند.  هاي شرير را به عنوان ارث با  بسياري از افراد روح  كنم.
.  بودند  گشتهديوزده    ،شان بودندبيندر    هافرادي ك  برخي ديگر از طريق لعنت
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ميسيونرها  محليدر   آن كه  بسياري  ميي  خدمت  شخص    ٤با    كردند جا 
پرستان شركت  كه در دوران تحصيل خود در جلسات شيطان  مالقات داشتم

در   كه  بسياري  افراد  با  و  بودند  و  فعاليت  ي جلساتچنين  كرده  هاي جنسي 
  هاميسيونراز اين    برخي  شدند، مشاركت نموده بودند. مرتكب مي  يآلودگناه

چه اغلب    كردند. آن هنوز هم با مشكل پورنوگرافي دست و پنجه نرم مي
با چنين  چنين    براي   اين است كه آنرخ مي   ايپيشينهافرادي  ها به  دهد 

بدون اينكه    نمايند،ميكنند و خود را وقف كار خداوند  رجاللي توبه ميشكل پُ 
بمانند تا   منفعلدر باهوش هستند كه ها آنقشرير درون آن  ارواحپاك شوند. 

نمايد سر  در زمان مناسب كه آن شخص شروع به خدمت در ملكوت خدا مي
ميسيونرهاي بسياري را مالقات    ها را نابود كنند.بلند كنند و سعي كنند تا آن 

اي با ارواح  كنندههاي فلجاز خدمات خود تجربه  اوقات حساسيام كه در  مودهن
  اند. شرير داشته

كه   موضوع  اين  مورد  در  بسياري  ميآمباحثات  مسيحي  يك  تواند  يا 
هستيم  زديو  روبرو  آن  با  كه  مشكالتي  از  يكي  دارد.  وجود  نه  يا  گردد  ده 

را بسيار به كار    "ير شده تسخ"  يواژه. ما  رود به كار ميواژگاني است كه  
فرد  ير بر  به معناي مالكيت روح شر  معموالًجا كه اين واژه   و از آن بريم  مي

مي تأسفاي غمواقعه  كند،اشاره  و  ميانگيز  واقع  در  اما    شود. بار محسوب 
چيز ارواح   هيچ  آن   . نيستند  ي شرير صاحب  به  چيزي  ندارد هيچ  تعلق    .ها 

آنعهد را  جديد  كنندگاني"و    "كننده  غارت "ها  در  مي  " حمله  كه  خواند 
واقعيت حتي ديوها    شوند. در ها تعلق ندارد ساكن ميهايي كه به آن مكان

ن واژگاني  عالوه بر آ است.  ها  داور آن  متعلق به خداوند هستند زيرا او خالق و
شود و ترس را به  ميفكرات اشتباهي  باعث ايجاد شبه و تتسخير شده    چون

مي  آرزو  همه  ورد.آارمغان  ما  ايمان   داريمي  روح  كه  هر  سكونت  از  داران 
گويد. افرادي  ما چيز ديگري به ما ميي  اما تجربه  ن باشند، شريري در اما 

كنند اغلب به مسيحيان كمك  ي اخراج ارواح فعاليت ميدر زمينه  معموالًكه  
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ي كتاب  نويسنده  ٧٩فرد ديكاسون؛ به آزادي روحاني دست يابند.    تاكنند  مي
:  نويسدپردازد و ميميبه اين مسئله    ژرفبا نگاهي    " ديوزدگي و مسيحي"
برخورد  با مسيحيان ديوزده  مورد    ٤٠٠حداقل به    ١٩٨٧تا    ١٩٧٤از سال  "

كنمخواهم  نمي ،  امكرده درباره  قضاوت  است  ممكن  دو  اما  يكي    مورد ي 
ند خيلي بيشتر از اين  توانميها  آنكه    گشتماما متقاعد    كرده باشماه  اشتب

  "  تعداد باشند!

اي  وزدهمورد از افراد دي   ٥٠٠كه خود با بيش از    نويسد چارلز؛ نيز ميدكتر  
  مسيحيان متعهدي بودند. قابل انكاري    كه به طور غيراست    برخورد كرده  

ها بر  ي اين شهادت همه  وجود دارند ودر اين مورد نيز   بسياريهاي شهادت 
توانند ديوزده  كنند مسيحيان مي آناني كه انكار مي  .كننداين نكته تأكيد مي

گونه    كه به طور واضح هر ند  نكمياستناد    اي شوند به مشاهدات كلينيكي
ي فرد و هم در زمان  گذشتهدر  هم  . (ندنكمي  امكان وجود روح شرير را انكار

ي هستند  افرادكنند  كه انكار مي  آنانيال فرد) عالوه بر آن بايد دقت كنيم  ح
حالت    آنان بيشترسخنان  و  اند  ديوزده را نداشته  ي مشاوره با فرد كه تجربه

  تئوري دارد. 

  آنانيتوسط    معموالًاشاره كنم كه    نيزديگري    ه حقيقت مهمخواهم بمي
توانند در  ديوها نمي  شود. نمي  دنبال  ، كنندبررسي ميكه موضوع ديوزدگي را  

القدس در آنان ساكن است.  وححضور داشت باشند زيرا رمسيحي  يك  زندگي  
  شود و دار ميايمان يك  نجات وارد  توبه و دريافت  در زمان    دقيقاًروح خدا  

) و بر عكس يك ديو چون  ١٦:    ١٤(يوحنا     . گزينددائما در او مسكن مي 
شود و به  وارد ميبه صورت غير قانوني    "غارت كننده" و    " حمله كننده"

او را اخراج نمود. يك ديو هرگز به طور    توان هر لحظهصورت قانوني مي
فردي    وجود القدس به صورت قانوني در  طور كه روحتواند همان قانوني نمي
او سا  ، شودساكن مي انسان  مي  چارلز؛. دكتر  گرددكن  در  وقتي يك  گويد 
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ترين بخش وجود وي را  القدس عميقروح  ،د نكميزندگي خود را تسليم خدا  
مي قلب  ،  سازدپر  و  روح  رايعني  تولداو  از  پس  بنابراين  شرير  ارواح  تازه  . 

ند زيرا آن بخش از  تأثير قرار ده  توانند آن بخش از وجود وي را تحت نمي
او اين    نظراما به    گردد،ميه طور خاص و ابدي متعلق به روح خدا  وجود او ب
تأثير قرار    دار را تحتايمان يك  زندگي    ي از هاي ديگر توانند بخشارواح مي

جمع .  دهند مي  چنين  نميبندي  شرير  ارواح  كه  درونيكنم  در  ترين  توانند 
  د چون آن بخش از وجود ننفوذ كن  يعني روح او   ، ش وجود يك مسيحيخب

روح  يك توسط  پُمسيحي  (روميان  القدس  است.  را مطالعه    ١٦:    ٨ر شده 
د و نمايندگان دشمن  گردمي   كنيد.) آن بخش از وجود ما توسط مسيح زنده 

  ، احساسات ، توانند در فكرشرير مي  اروحاما   ،سيب برسانند آتوانند به آن  نمي
ها نهيب  كنند. ما دائماً بايد آنان را از اين بخش  عملمسيحيان  ي  بدن و اراده

اينكه   دليل  من  گمان  به  شريربزنيم.  در  مي  ارواح  بيشتري  كنترل  توانند 
توانند به روح  ايمان داشته باشند براي اين است كه آنان ميزندگي يك بي

  حمله كنند. نيز آن فرد 

د.  نكتشبيه مي  ايهاي منزجر كنندهشرير را به موش  ارواح  چارلز؛دكتر  
مي ها  موش سوراخ  را  دهنده  كنندديوارها  انتقال  بيماري و  انواع  هاي  ي 

ترجي كه  هستند  موجوداتي  آنان  هستند.  به  مي   ح خطرناك  هاي  اليهدهند 
آشغال وجود  كه زباله و    باشند  جايي   ها نفوذ كنند وزيرين و مرطوب خانه

  ،حاني وجود داشته باشدهاي احساسي يا روجا چنين زباله   هر  .داشته باشد 
  كنند تا بتوانند راهي براي ورودو جستجو مي  گردند به آن نزديك مي   ها آن 

توانند  ها نميها بيرون ريخته شوند موش پيدا كنند. اما اگر اين زباله  جابه آن
خانه    حكم در اينجا  ها  انسان .  گردند و تضعيف ميبه حيات خود ادامه دهند  

ها بدويم  ها اين نيست كه به دنبال آنبين بردن موش  ازراه حل    را دارند و
ها را از خانه بيرون  بلكه بايد زباله  ،ها را گرفته و از خانه بيرون كنيمو آن 

  ها هستند. بلكه زباله ،مشكل اصلي ديوها نيستند ريخت و 
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به احساسات زخمي يا   عموالً مكامالً موافق هستم. ديوها  چارلز؛ با دكتر 
  معموالًشرير  ارواح  ها)  به هر دوي آن  گاهاً . (و  گردند ل ميمتصبه گناهان  

  عند ماننبتوا  اد تن گردند كه بتوانند خود را به آن وصل كنمي جايي    به دنبال
به زندگي عيسي    اي) شرير هيچ دسترسي٢٧:    ٤. (افسسيان  گردند از رشد ما  

؛  ٨:٢نيان  ؛ عبرا  ٣٠:١٤  ؛ يوحنا  ٥٣:    ٢٢؛    ٤قا باب  ؛ لو٤نداشت. (متي باب  
اما او توانست به زندگي پولس دسترسي داشته باشد. (لوقا    )  ٧-٨:  ٥؛  ١٥:٤

مي٣٤  –  ٣١:    ٢٢ همواره  او  مأموران  و  زندگي  )  وارد  موفقيت  با  توانند 
القدس  ر از روحتازه يافته و پُ تولد  و داران واقعي ايمان  گردند. بلهداران ايمان 

كنترل كامل  توانند  ميناه ديگران)  (در شرايط خاص از طريق گناه فرد يا گ
    ها بسپارند. را به آن شان يا بخشي از زندگي

در  را در اين فصل بررسي كنيم.  هاي ديوشناسي  تمام جنبه  توانيمنمي
ها از طريق  دار يا اخراج آن اي شرير در زندگي يك ايمان ه فعاليت روح مورد 

ي  دربارهخواهم نه مي سخن نخواهم گفت وم وقف شده يك خاد  يمداخله
و نيروهاي شرارت    ، هاقوت   ، هارياست (گويد  نبردي كه پولس از آن سخن مي 

) بحث خود را محدود به  ٢:   ٦(افسسيان    ) چيزي بگويم.هاي آسماني در جاي 
كنم  اعالم مي  نمود و شرير در زندگي يك شاگرد مسيح خواهم  ارواح  فعاليت  

در زن استراتژي اصلي دشمن  كه  فريب  را تشكيل  دگي يك شاگرد مسيح 
  دهنده دنيا و كسي كهقامت فريب شيطان به    ٩:    ١٢در مكاشفه    دهد. مي
. او آن كسي است كه  شود ظاهر مي ،كشانددنيا را به سوي انحراف مي   متما

)  ٣  باب  هدايت كرد. (پيدايش  گناه ها را به سوي  آدم و حوا را فريب داد و آن 
رفت خود  شاگرد عيسي را در مسير پيش  تا ند  نكتالش مي  نيز شرير    رواحاو  

  . براند د يا او را به حاشيه نبا فريب دادن متوقف نماي
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يا  را فريب مي   شخص ديگري وقتي فردي   اشتباه  را به سوي  او  دهد 
به مسيري رانده  خورد  كند. فردي كه فريب ميگيري اشتباه هدايت مينتيجه

   ٨٠ي معروف دانتباه چيزي را به جاي چيز ديگري بپذيرد. الهي تا به اش  شود مي
گيرد  چه جلوي ديد درست ما را ميآن "نويسد:  مي  ي اين موضوع چنيندرباره

چيزي   نمي آن  كه  مينيست  فكر  كه  است  چيزي  آن  بلكه  كنيم  دانيم 
هاي شرير  دانند روحكنند كه ميافراد بسياري در غرب فكر مي  " دانيم.مي

كنند بر اين باور  مي اذعانوجود آنان  بهافرادي  هم كه ي توق و ندارندوجود 
آن كه  فعاليتي  هستند  امروزه  مدارس    براي   ندارند. ها  از  برخي  مثال 

گويند كه حتي با وجود اينكه  هاي الهيات چنين ميمقدس و دانشكدهكتاب
  ، دادندمي را شفا    بيمارانكردند و  هاي شرير را اخراج ميشاگردان اوليه روح

كرد را كپي  كردشان خاص و منحصر به فرد بود و امروز نبايد آن عمل عمل 
مأموريت بزرگ ما را  ": گويند مردم مي   ) برخي از١٤  –   ١٢:   ٥كرد. (اعمال 

تعليم دهيم و تعميد دهيم اما به اين نكته اشاره نشده است   تاكند  هدايت مي
اين اشخاص    "!ماران را شفا دهيمكه ما بايد ارواح شرير را اخراج كنيم و بي

ها هيچ  آفريقائي  دانند.مي كنند  خورند كه فكر ميفريب ميجايي    از در واقع  
  ر از روحها پُآن . سُنن  ندارند   ارواح شريروجود    به   مشكلي در پذيرش و اذعان

ماورائي ،  پيشينيان نيروهاي  و  پري  و  همه  است  جن  آنو  نيروهايي    هاي 
                تعادل يك شخص را بر هم بزنند. توانند كه مي هستند 

ه  كنند كند اغلب فكر ميوش وقتي اعضاي اين جوامع درگير رنجي مي
ها در  آن   يرا طلسم يا جادو كرده است و يا روح شريري عليه   هافردي آن

كرد  حال عمل نمودن است. چنين ديدگاهي به صورت گسترده وجود عمل 
ر  ،گيرهاجن و  مي  قبايلاي  سؤشفادهندگان  تصديق  كه  ،  ند نكرا  افرادي 

توانستند اين درمان را به كار بگيرند.  دانستند و ميدرمان اين مشكالت را مي 
با اين    .هستندفعال    وهاي شرير وجود دارند  كه روح   دانندمي   هاآن  بنابراين
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اند كه  سوي دنيا متقاعد كرده آنهاي شرير شاگردان مسيح را در وجود روح
چنين    تا اند  را نيز فريب دادهها  و آن  بجنگندها  آن   يعليهتوانند  نمي  خودشان

يا ديگر مردان   ، تنها شبانان  اين   ند كنفكر   مسح شده هستند كه    رسوالن 
  گيرد شكل مي ي نيروهاي شرارت بجنگند و بعد فوراً اين تفكر  توانند عليهمي

دهد. اما  وش ميدعاي آناني كه بر گناه پيروز هستند را گ   فقطكه خداوند  
قتي  و  ، گرايدوقتي عشق به خدا به سردي مي  ،كندوقتي كسي گناهي مي

خواندن  كه روحاني است يا وقتي كسي    كند احساس نميفردي به طور خاص  
خداوند    واكنش  كندكند در آن زمان است كه فرد فكر ميخدا را ترك ميكالم

ي شرير ما را فريب  هاروح بركات است.  نمودن  دريغ  اتقصورنسبت به اين 
و درك ما را در مورد    نمايندگناهان ما را برجسته نموده مبالغه ميو    دهند مي

چيز و  مان ناتأثير قرار داده و آن فيض را در برابر چشمان  فيض خدا تحت 
  دهند. ضعيف جلوه مي 

وب كنند. گاهي واقعيت گناه و  ع كنند ما را مرهاي شرير سعي ميروح
تا حضور و فعاليت  رسد  تر به نظر ميبراي ما بسيار واقعيحضور روح شرير  

اما قدرت شيطان محدود است    ، هم بخشي از فريب شيطان است  خداوند. اين 
مسيح شكست خورده است.    اينك از طريق مرگ و قيام عيساي   و او هم

كند اين است كه به ما اين باور را بدهد  هايي كه او استفاده مييكي از حيله 
تعليم  در برابر او درمانده هستيم اما عيسي در طول خدماتش به ما اين    كه ما

اينك در    ملكوت خداوند هم  پس  كند را داد كه اگر او ارواح پليد را اخراج مي
اش نشان داد كه  ) عيسي در تمام طول زندگي٢٠:    ١١ميان ما است. (لوقا  
اش  در زمان زندگي  شيطان را هم  تا او آمده بود    كند. ميبا اقتدار خدا عمل  

همچنين اين اقتدار را    در جليل و هم با مرگ و قيامش شكست دهد. عيسي
او به دوازده شاگرد خود اين اقتدار را بخشيد تا    . با شاگردانش تقسيم نمود

) اين مطلب  ٩:    ١٠كرده و بيماران را شفا دهند. (لوقا    اخراج   را شرير    ارواح
گويد:  بعدها او به شاگردان خود مي   .بودصادق  براي هفتاد و دو نفر ديگر هم  
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گونه كه پدر مرا فرستاد، من نيز  سالم بر شما! همان  عيسي باز به آنان گفت:«
كه عيسي شاگردان    ديديم   سوم در فصل    )٢١:    ٢٠» (يوحنا  .فرستم شما را مي 

پس برويد  «  را به كار گيرند.   بود ها آموخته  چه او به آن  تا آن   كرد خود را مقرر  
القدس روح ها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر و پسر و  قوم   ي هم و ه

دهيد است  ) ١٩:    ٢٨(متي  .»  تعميد  داده  وعده  شما  «:  او  به  آمين،  آمين، 
كنم،  گويم، آن كه به من ايمان داشته باشد، او نيز كارهايي را كه من مي مي 

ا كه من نزد  تر از آن خواهد كرد، زير خواهد كرد، و حتي كارهايي بزرگ
  ) ١٢:  ١٤» (يوحنا .روم پدر مي 

ديوها شاگرد را  گاهي  ها  اگر آن كه  دهند  فريب مي گونه  اين ان عيسي 
ها  قطعاً به خاطر اين است كه آن   توانند در زندگي او فعاليت داشته باشند،مي

  مشكل روحاني دارند. 

حضور يا عدم حضور يك روح    معموالًكند كه  تصديق مي  چارلز؛ دكتر  
بلكه فقط روح شرير سعي  رير هيچ كاري با شرايط روحاني شخص ندارد  ش

هاي  افرادي كه نشانه":  نويسدا تنزل دهد. او چنين ميخواهد نمود تا آن ر
اغلب از لحاظ    ، هاي شرير را در زندگي خود دارندهاي روحاني روحفعاليت

هستند  بالغ  بسيار  موروثي   ها آن  اغلب  .روحاني  طور  نوعي   به    توسط 
اند و نه به خاطر  يا از طريق نوعي فعاليت دچار ديوزدگي شده  سوءاستفاده

ها را مجبور  شرير آن  ارواحركشي. اما  طغيان و سَاخالقي،  انحطاط    ط،سقو 
  ، اند كردهان تصويرسازي  شكنند تا از بدترين اتفاقات و فجايعي كه برايمي

ند  هما را فريب د   تا كنند  شرير سعي مي   ارواحهايي كه  بترسند. يكي از روش
ي خود  در ريشه  " شيطان"  ياين است كه ما را متهم و محكوم كنند. واژه

بر   ارواح شرير است. بسياري از اتهاماتي كه توسط  " متهم كننده"به معناي 
م يا ديگران  ااي هستند كه شنيدهافكار و عبارات منفيشود  مي  بيانما    يعليه
اتهامات واقعي باشخ   اند. بيان نمودهما    يعليه بر   اين  د و خواه خيالي.  نواه 

كنند ما را به سوي آن هدايت  شرير سعي مي ارواح هايي كه يكي از تاكتيك 



 ٢٤٥/يك شاگرد دار،هر ايمان

  خاطر شرايط دشواري كه در آن گير ديگران و خدا را به  كنند اين است كه  
روابط  ات،  كننده شايعتشديدهاي شرير منبع و  روحايم محكوم نمائيم.  افتاده

  كنندتحريك ميي خداوند هستند و ما را  و خشم عليه  )شده  خراب (مخدوش 
گيرد. در ميان  مان قرار مي تا خدا را مقصر هر اتفاقي بدانيم كه بر سر راه

كار  كنند گناههنوز احساس ميافرادي هستند كه    خوردگان  فريباين  ي  همه
كه  نند  كهاي شرير مردم را قانع مياين روح  اند. هستند هر چند توبه نموده

دهند كه  مردم را فريب ميگونه  و اين   دارند  ي قابل درمان  مشكل غير   ها آن 
  اند مقصر بدانند و به ها كردهاي كه ديگران از آناستفادهوءخود را به خاطر س

  از سوي خداوند درگير آن هستند  ها    كنند مشكالتي كه آنتأكيد مي  تشد
خورده هستند.  يف و شكست هميشه ضعشان بوده زيرا  حق  و حتماًمقرر شده  

ها همچنين دوست دارند مردم را قانع كنند كه خداوند و ديگران را مقصر  آن 
)  ٢٣  –   ٢٢:    ٧سر كوه (متي    يدر موعظه  بدانند.  شان هايو سختي  بدبختي

) عيسي با  ٢٥  –  ٢٣،  ٤:    ٢٤هاي آخر ( متي  زمان  مربوط بههاي  بحث  و
جديمسئله بسيار  برخورد  فريب  مي  مسيح    .كند ياي  اين  شاگرد  به  بايد 

كه شخص فكر    دهد رخ مي اولين مرحله از فريب زماني  هشدارها توجه كند.  
م  محال استكند  مي اگر پولس  يا  يفريب بخورد.  ترسيد كه تسالونيكيان 

فراتر  را  پا  شرير    هاي روحكه    نبود احتماالً به اين خاطر    ، قرنتيان فريب بخورند
)  ٤  - ٢:    ١١؛ دوم قرنتيان  ٢:    ٢ان  ييكن(دوم تسالو  گذاشته بودند،از فريب  

دارد  در خاطر  عنوان  خود  تواند  كه شيطان مي  شاگرد عيسي همواره  به  را 
) و جاي تعجبي ندارد كه  ١٤:    ١١. (دوم قرنتيان  سازد ظاهر  ي نور  فرشته

كنند. درست مانند شيطان هدف  هاي شرير به صورت آشكار عمل نميروح
) دكتر  ١٠:    ١٠د. (يوحنا  ن د و تخريب كننبكش   ،دن بدزد  ها اين است كهآن 

تواند از نيستي و  كند كه اگر چه شرارت نميچارلز؛ به اين نكته اشاره مي
چه اكنون وجود    تواند از آنود ندارد ايجاد مشكل نمايد، اما ميچيزي كه وج

انجام   را هم  اين كار  و  نمايد  ايجاد مشكل  و  استفاده كرده  دارد  و هستي 
براي  مي ميدهد.  چنين  او  انسان آن"نويسد:  همين  را  ها  و  ميها  فريبند 
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ها  بگيرند. آن  ي تصميمات بد يا اشتباه  تا   كنندميو وسوسه    تحريك  ،ترغيب
تا كارهاي    نمايند جبور  مند و  ندر تالش هستند تا آنچه بد است را بدتر ك

ه و هدف مثبتي  كه ديگر هيچ انگيز  دهيمانجام    اي مثبت را به حالت افراطي
  " ها باقي نماند.در آن 

عمل    هاشرير همانند موش   ارواح اگر اين موضوع صحت داشته باشد كه  
اين    يشاگرد عيسي بايد بر عليه  ؛ بنابراين باشدكه زباله  جايي    يعني   ، كنندمي

ه تميز  كه احتياج ب  يافت نشود اش  در زندگي  قسمتيهيچ    يعني   يستدفريب با
زدگي  بسياري از شاگردان عيسي از ديو  ) ٨:    ١كردن داشته باشد. (اول يوحنا  

بخشند  ها ديگران را نميآن   . دارندنگاه مي در خود برند زيرا تلخي را  رنج مي
كنند. برخي ديگر چون دائماً  زندگي مي  ها در ترس  و   و در پي انتقام هستند

وسوسه مختلف تسليم  را مي  ي هاي  در  مي  گردند  باز  ديوها  سوي  كنند.  به 
بي بند و باري جنسي و دروغ)    ،پورنوگرافي   ، هايي چون مواد مخدر(وسوسه

كه   هستند  نيز  ديگري  خاطر  افراد  ديوهابه  وارث  خود  پيشينيان    گناهان 
ها شروع به فعاليت در اجتماع اديان  عهد  و  ها طريق لعنت  ها ازآن  گردند.مي

تجربيات   و  هيچ    ارواح  . ظاهراًكنندخود مييان  پيشين   ماورائيسري  شرير 
د.  نندار  ،رادي كه از لحاظ روحاني پاك هستنداف  به زندگي  براي ورود   ي راه

) با اين حال افراد بسياري وجود دارند (حتي  ٢:    ٢٦؛ امثال  ٣٠:    ١٤(يوحنا  
اندازهبا خود  داران) كه  ايمان  گونه    بدين   دارند و ي كافي زباله و ناپاكي  به 
  ها دسترسي داشته باشند. دشمن به زندگي آن   تادهند مي  اجازه

  چارلز؛ دكتر    ، تشبيهي كه بين ديوها و ارواح شرير وجود داردبر اساس  
ي  دهنده شرير هميشه نشان   هايهجوم روح " :  كند كهگيري ميچنين نتيجه

مشكل در دو سطح مختلف است. مشكل انساني و مشكل روحاني و او چنين  
ندارد كه  د كه هيچ كناستدالل مي يا   فقطگاه مشكلي وجود  باشد    عاطفي 
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مشكل ديوزدگي    كسب نمودهدر دركي كه او از اين مسئله    "!يروحانفقط  
اگر روح شريري  "گويد:  هم روحاني و او چنين مي  دارد وعاطفي    ي ريشههم  

وجود دارد  نيز  وجود دارد به طور اتوماتيك يك مشكل عاطفي و يا روحاني  
  "!ل شود يا پيش از اخراج آن روح يا بعد از اخراج آنكه بايد ح

دو قدرت    بين شديد    روح شرير به صورت نبردي خشن و  گاهي اخراج 
اخراج روح را به عنوان  بايد  گويد كه ما  مي  ٨١نيل اندرسون؛ افتد.  اتفاق مي
مي بدانيمفريب    وحقيقت    بيننبردي   عيسي  و  به  «گويد:  .  عيسي  سپس 

يمان آورده بودند، گفت: «اگر در كالم من بمانيد، براستي  يهودياني كه به او ا
و حقيقت را خواهيد شناخت، و حقيقت شما را آزاد    شاگرد من خواهيد بود

كل    چون است    يو اين به خاطر فريب   )٣٢  –  ٣١:    ٨.» (يوحنا  خواهد كرد
) براي  ١٩:    ٥ول يوحنا  (ادنيا تحت تسلط نيروهاي شرارات قرار گرفته است.  

را بهتر درك كنيم ب  تصوير  اينكه از طرف دكتر چارلز؛  با به  ايد  ارائه شده 
زباله كار نمودن  پاك  به  او تصديق ميگيري حقيقت شروع  نمائيم.  كند  ها 

اتكاي    اساسديوها اغلب بدون هيچ خشونتي    حركت كنيم،   گونهوقتي ما اين 
توانند  آن ميدر  شرير    ارواح كه  هايي  بستر  ؛ دهند. آندرسونخود را از دست مي

  : كندهفت طبقه مختلف تقسيم ميدار حمله كنند را به به زندگي يك ايمان
) طغيان و  ٤) تلخي  ٣) فريب  ٢دروغين و اديان رمزي    اديان ) تجربيات  ١
  ) هالعنت() گناه اجداد ٧) گناه آگاهانه ٦) غرور  ٥ركشي سَ

ها  تواند اين قدممي  ، كنيماش ميسير شاگرد همراهير مفردي كه ما د
با مسيح به    ان شكنند در مسير قدم زدنرا بر دارد. اشخاصي كه احساس مي

ند. اين دعاها  نك  تكراربايد دعايي كه در ادامه آمده را  اند  برخورد كرده  يمانع
  را   لياتي حضور خود ج. اگر روح شريري با ت هاي نيكوي ايمان هستنداعالن

 
81  - Neil Anderson 
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توانيد اعالم كنيد كه آن روح بايد  به سادگي مي  كند مياي اعالم  در جلسه
كدام از شما در طول    تواند به هيچ ميديگر ناعالم او    ن ساكت بماند و با اي

كند  شود. دعايي كه اعتراف ميجلسه آسيبي برساند. جلسه بايد با دعا آغاز  
ايت جلسه را به عهده  هد كند تا دعوت مي  القدسروحما ضعيف هستيم و از 

  بگيرد. 

آزاديِ  مسير  در  قدم  توبه    ؛در مسيح  اولين  رد كردن  شامل  نوعو    هر 
در اديان دروغين چه در حال حاضر و چه در زمان گذشته    ي است كهمشاركت

م گرفته از  ا كه اله   هستند   ي ها و مذاهب بدعت  ، . اديان دروغينرخ داده است
  هستند. خود شيطان 

مسيح    گونه فعاليت يا گروهي كه عيساي  شما بايد ارتباط خود را با هر
خدا  به جز كالم   ي ي كه از منابع ديگريها. گروهائيد نم قطع    ، كنندرا انكار مي

تشويق  كنندگان را  كنند و ادياني كه شركتراهنمايي و هدايت دريافت مي
داشته  ها مشاركت  اي آنه به طور مخفيانه در جلسات و فعاليتكنند تا  مي

ندارد كه يك شاگرد مسيح فعاالنه در گروهي    موجهي وجود   . هيچ دليلباشند
. (اول يوحنا  نداردوجود    ي شفافيت كامل  هاي آنانفعاليتشركت كند كه در  

هاي  شيطان و دروغ  بايد   حقيقت را انتخاب كنيم بلكه   بايد ) نه تنها  ٧-  ٥:    ١
  "ايخنثي"و  رآيد هيچ قلم قيقت پيش مي ي ح او را رد كنيم. وقتي مسئله

  وجود ندارد. 

مي فعاليت توانيد  شما  از  آن    ايروحاني  هايليستي  در  كه  كنيد  آماده 
شخصهمه تجربيات  همراهي  ي ي  كه  ميفردي  تا  اش  شود  نوشته  كنيد 
كه شما او را همراهي    آن فرد هاي مربوط به اديان دروغين  ي فعاليت همه 
هايي شركت  وي در چه فعاليت   تا مشخص شود  ود كنيد در آن مشخص ش مي

                                                                                كرده است.



 ٢٤٩/يك شاگرد دار،هر ايمان

  شود.)  تكراركنيد : (بايد توسط فردي كه او را همراهي مي

جلساتي كه  آميز يا  بدعت   هاي خواهم كه فعاليت از تو مي  ؛ پدر آسماني
ام را براي من آشكار  ن شركت كردهن بوده و من در آ اديان دروغي ه  مربوط ب

را نيز    اش كردمام يا پيروينبي دروغيني كه به او گوش فرا داده! هر  كني
بدهي! نشان  نا  به من  خواه  و  باشد  بوده  آگاهانه  پيروي  اين    !آگاهانهخواه 

مي  آن ) هر  ٢٤  –   ٢٣:    ١٣٩(مزامير   آشكار  براي شما  خداوند  را  چه  كند 
  تكرار كنيد: . هرگاه اين ليست كامل شد دعاي زير را يادداشت كنيد 

ميااعتر  ؛ اونداخد ...........  در    كه   كنمف  كردهجلسات  تو  شركت  از  ام. 
من هر  ببخشي و  مرا  ام  چه در آن شركت كرده  خواهم كه براي هر آنمي

  براي من مضر است. اين فعاليت  . كنمگونه ارتباطي با ............. را باطل مي

) براي همين  ٦:    ٥١است. (مزامير    دروني انسان مشتاق حقيقت    ؛ خداوند
هر گونه اشتباه را به كناري گذاشته و با    تاكند  دليل پولس ما را تشويق مي

اط در  كه  كنيم.  افرافرادي  رفتار  راستي  و  حقيقت  اساس  بر  هستند  مان 
  )  ٢٥:  ٤(افسسيان 

دانم كه تو مشتاق ديدن حقيقت در عمق وجود  مي  ؛ پدر عزيز آسماني
روبرو شدن با اين حقيقت راه رسيدن به    زيرا)  ٦:    ٥١(مزامير    ، من هستي

گويان  كنم كه توسط پدر دروغ) من اذعان مي٣٢:    ٨آزادي است. (يوحنا  
ام. (اول يوحنا  ادهد ) و اينكه من خود را فريب٤٤:  ٨ام. (يوحنا  فريب خورده

كنم هر گونه روح فريب را به قوت خون  مسيح دعا مي  ) در نام عيساي ٨:    ١
چون از طريق ايمان فيض  قيام او نهيب بزني    مسيح و  ريخته شده عيساي
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را   ميتو  جاي دريافت  در  مسيح  با  و  شدهنمايم  نشانده  آسماني  ام.  هاي 
هاي فريب از زمان اين دعا  وحري  دهم كه همه) فرمان مي٩:    ٢(افسسان  

و شوند  دور  من  از  بعد  عيساي  به  كه  بروند  جايي  آن  آن  به  را  مسيح  ها 
.  ي ها هدايت كني راستيمرا به سوي همه  طلبم تاميالقدس  فرستد و روحمي

مرا    دايا مرا بيازما و دلم را بشناس؛«خ:  خواهم) و از تو مي١٣:    ١٦(يوحنا  
و    بار هست،ببين كه آيا در من راه اندوه.  را بدان  مهايامتحان كن و دغدغه 

در نام عيسي دعا    ) ٢٤  –  ٢٣:  ١٣٩» (مزامير  .به راه جاوداني هدايتم فرما
  . كردم. آمين 

  ي دار وجود ندارد كه به اندازههيچ بخشي از زندگي يك ايمان   احتماالً
  –   ١٠:  ٢. (دوم قرنتيان  بگرددمجرايي براي ورود نيروهاي شرارات    ،تلخي 

را    ن مان خواهرابا تمام قلب  تا خواهد  از ما مي  وند) خدا١١ و برادران خود 
كنندگان خود خواهيم شد.  در غير اين صورت تسليم دستان شكنجه  ،ببخشيم

طور كه ما  ) بايد با اين حقيقت روبرو شويم كه خدا آن ٣٥  –   ٣٤:   ١٨(متي  
ند. بلكه او با مهرباني فراوان براي كمك و  كاليقش هستيم با ما رفتار نمي

چون پدر    رحيم باشيمآيد. ما هم به همين صورت بايد  ما ميسوي  رحمت به  
  ويمخواهيم كه بخشيده ش) اگر مي٣٦:    ٦ر از رحمت است. (لوقا  آسماني ما پُ

  ) ٣٢:    ٤خود نيز بايد ببخشيم. (افسسيان 

كر  فراموش  كه بخشش  بدانيم  بايد  وجود  اين  كه  با  آناني  نيست.  دن 
يابند كه اين  در مي ،  شده را فراموش كنند   ها كنند توهيني كه به آن سعي مي

گناهان و اعمال ما را  "كند كه او  كاري غيرممكن است. خداوند اعالم مي
) در حالي كه او داناي مطلق  ١٧:    ١٠(عبرانيان    "آورد.ديگر به ياد نخواهد  

نمي و  آن است  فراموش  تواند  را  او  ها  كه  است  اين  متن  اين  منظور  كند. 
  )  ١٢:    ١٠٣ي ما استفاده نكند. (مزامير  ما را عليه   ي گذشته  تا كند  انتخاب مي
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ي بخشش باشد. اما  تواند در نتيجهها گاهي مي به خاطر نياوردن توهين 
هاي  ه ياد نياوردن به خودي خود ابزاري براي بخشش نيست. وقتي ما آسيبب

شرايط  و  خود  قرارآوري  رنج ي  گذشته  آن  در  مطرح    دوبارهرا    داشتيم  كه 
خود  مي ذهن  در  را  آن  و  مي كنيم  واقع    گردانيم،زنده  را  در  شخص  آن 

اي مهم و بخشي ضروري از  تخاب است. مرحلهنايم. بخشش يك انبخشيده
از  !ما  ياراده خدا  مي   وقتي  مي   تاخواهد  ما  او  ما  ببخشيم  كه  قدرت  داند 

داريم   را  اشتباه را  عر  دبخشيدن  ين حال ما فراموش كردن يك توهين و 
. ما ترجيح  كنيم كه عدالت مخدوش گشته استفكر ميدانيم زيرا  دشوار مي 

باشيم    م نتقاايم در پي اهايي كه تجربه كردهعدالتيدهيم كه به خاطر نامي
  گويند كه نبايد انتقام بگيريم. يات كالم به طور مستقيم به ما ميآدر حالي كه  

- كنيم چرا من بايد تقصيرجا است كه ما اعتراض مي) اين ١٩:   ١٢(روميان  
نامه را  ؟ درست است كه شما بايد تقصيرنمرا پاك ك  ي فالن شخصامهن

از شرارت يك نفر چشم   ، پاك كنيد كند. او بدون  پوشي نمياما خدا هرگز 
كرد خواهد  برخورد  آن  با  ن  ، جانبداري  دادنش  انجام  از  ما  كه  اتوان  كاري 

عيسي زماني كه با او بد رفتاري شد به جاي اينكه انتقام بگيرد خود    . هستيم
  ٢كه قادر است با عدالت داوري كند. (اول پطرس   نمود، را تسليم آن كسي

 :٢٣  (  

وقتي شما آناني را كه با شما بد رفتاري كردند يا عليه شما گناهي مرتكب  
. وقتي اشتباه  گردد قطع نمي   آن شخصارتباط شما با  بخشيد  شدند را نمي

بلكه    ،كنيدبخشيد شما نه تنها به سود آن شخص خاص عمل مي ها را ميآن 
دي خود را از او اعالم  است و شما آزا  بهترين كنيد كه براي شما  كاري را مي

و  بيشتر    بخشش كنيد.  مي شما  تا  است  خداوندتان  و  شما  بين  موضوعي 
  ١٤:    ٦(متي    گردد.محسوب مي به همين خاطر امري ضروري    ؛ شخص ديگر

– ١٥ (  
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كه   حالي  ببخشد؟ در  قلب خود  تمام  با  بايد  پس يك شخص چگونه 
اهيد افرادي را كه  كنيد از خداوند بخودعاي زير را با صداي بلند تكرار مي

  نشان دهد. بايد ببخشيد به شما 

به خاطر    .كنمتو را به خاطر غناي محبتت شكر مي  ؛ سمانيآپدر عزيز  
دانم اين نيكوئي توست كه مرا به  مي  .كنمات تو را شكر ميو شكيبايي  صبر

صبر و    چنينكنم كه  ) اعتراف مي٤:    ٢كند. (روميان  سوي تو هدايت مي
و به جاي آن تلخي  ام  كننده از خود بروز ندادهنسبت به فرد اهانت را    يمحبت
ن تفتيش خود تنها  كنم كه در زماام. دعا ميام را در قلب خود اندوختهو انتق

بياوري تا من    م ام به خاطرآن كساني را كه از ته قلب خود آنان را نبخشيده
كنم افرادي را  عا ميد) همچنين  ٣٥:    ١٨بتوانم اين كار را انجام دهم. (متي  

و به من بگوئي كه    نشان دهي من  ها بخشش بطلبم را نيز به  كه بايد از آن
آن  از  بايد  عذر چگونه  كها  (متي  خواهي  را  ٢٤  –  ٢٣:    ٥نم.  تو  هدايت   (

ي تو  وجه فراتر از اراده  به هيچ  ي تو را انجام دهم وطلبم تا بتوانم ارادهمي
ليست افرادي    !آمين  .عمل نكنم. اين را در نام گرانبهاي عيسي دعا كردم 

  اند را در پاي صليب قرار دهيد. هكه به شما آزار رساند

اشتباهي كه او در حق من مرتكب  .............  براي    .......... را  پدر آسماني من  
  بخشم. ميشده 

در   سَ   بين ما  مينسلي  زندگي  وسوسه    .كنيمركش  گهگاهي  نيز  ما 
ركشي كنيم. كالم خداوند به ما  تدار باالتر از خود سَقيم تا در برابر اشومي

مرانشان مي  به  نسبت  بايد  قانوني  دهد كه چگونه  خ  باالتر جع  ود عمل  از 
اول    ؛ ٤-  ١:    ٢وتائوس  م؛ اول تي٥  –   ١:    ١٣(روميان    ؛ كنيم. مقامات دولتي

  ٣؛ اول پطرس  ٣-  ١:   ٦) اقتدار در خانواده (افسسان  ١٦ – ١٣:   ٢پطرس 
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  نمودن   ) پذيرش و عمل ٢١  –   ١٨:    ٢(اول پطرس    ؛ ) و كارفرمايان  - ٢  ١:  
  . ستايمان ما ي نشان دهندهتحت اقتدار مقامات ديگر انساني 

ايد،  از او اطاعت نكردهكه    اوقاتيشما را به خاطر    تااز خداوند بخواهيد  
صداي  تان دعاي زير را با  هاي آگاهانهتوبه نمودن از طغياند بعد از  ببخش
  : كنيد  اعالمبلند 

عزيز   گفته  ؛سمانيآپدر  گناه  تو  چون  تمرد  كه  و غيباي  است  گوئي 
دانم  ) و من مي ٢٣:    ١٥(اول سموئيل    .پرستيرارت بتشي همچون شگردنكِ

گر دارم.  غيانطركش و  م و قلبي سَاي تو گناه ورزيدهكه در عمل و رفتار عليه
هاي شرير به  چه روح كنم و آن ام طلب بخشش مييركش از تو به خاطر سَ

م.  كنطل شده اعالم مي اند را بانهادهام بنا هاي من در زندگيركشيخاطر سَ 
ركشي من ساطع نمايي تا من  هاي سَنبهجكنم كه نور خود را بر تمام  دعا مي

مرا در اين تفتيش هدايت    تا كنم  دعا مي  .گزينمنيز داشتن قلبي تسليم را بر 
خاسته از نفس من نباشد بلكه از تو  نمايي تا حتي اين تفتيش و آزمون بر

  !آمين !عيسي دعا كردم باشد. در نام

توانم به تنهايي  من اين كار را مي "  :گويدغرور مي   .شنده استغرور كُ
و    ١٠  –  ٦:    ٤چه در يعقوب  بنا بر آن   "!انجام دهم و به خداوند احتياج ندارم

ها به خاطر غرور اتفاق  آمده بسياري از درگيري  ١٠  –   ١:    ٥اول پطرس  
خداونمي به  را  خود  تعهد  دعا  اين  انجام  با  زندگيافتد.  داشتن  براي  اي  د 

  فروتنانه ابراز نمائيد. 

تكبر  دل مُ  اي غرور پيشروي نابودي است وتو گفته  ؛ سمانيآپدر عزيز  
م  اكنم كه من خود را انكار نكرده) اعتراف مي١٨:    ١٦(امثال    .لغزش   يپيشرو
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ام  با انج  و)  ٢٤:   ١٦(متي    امام و به دنبال تو نيامدهب خود را بر نداشتهو صلي
توانم موفق باشم و با  كه ميكردم  فكر ميام.  فرصتي به دشمن دادهاين كار  

قدرت خود و با توجه به منابع خود زندگي پيروزمندي داشته باشم. اكنون  
ام و اين كار را از طريق قرار دادن  تو گناه ورزيده يكنم كه عليهاعتراف مي

محور خود    م و زندگي خود را حول اي تو انجام دادهي خود مقدم بر ارادهاراده
ر مجوزي  زندگي بر اساس نفس خود دست كشيده و ه  ازام. اكنون  بنا نموده

  مسيح  را در نام خداوند عيساي  كسب نموده كه دشمن به خاطر اين گناه را  
مي مي  كنم. باطل  تو  روحاز  با  مرا  كه  پُ خواهم  خود  مرا  القدس  و  كرده  ر 

تو را اي خداوند در    القدس قدم بردارم تا بتوانمحبياموزي كه با ايمان به رو
ي  ) من نفس را با همه ٢٠  –  ١٩:    ٦بدن خود جالل دهم. (اول قرنتيان  

به نفس خود  )  ٢٤:     ٥. (غالطيان  كشمميها و تمايالتش بر صليب  هوس 
كنم كه مرا هدايت كني تا  ) دعا مي٣:    ٣ديگر هيچ اتكائي ندارم. (فيليپان  

  طلبي و يا تكبر انجام ندهم بلكه با فروتني ديگران از روي جاههيچ كاري را  
مسيح   را نام عيسايدعا ) اين ٣:   ٢تر و بهتر بدانم. (فيليپيان مهم را از خود

  !آمين . طلبمخداوند مي

اعتراف به    و  آموزد كه چگونه از دور باطل گناه كردنشاگرد عيسي مي 
داند كه بايد اين كار را با داشتن  مي . او  ر كندگناه كردن فرا  دوبارهآن گناه و  

هاي عيسي  پي قدم  را در كه او    اش در برابر فردي براي زندگيگويي  سخپا
) اين همان كاري است كه داود  ١٦:    ٥انجام دهد. (يعقوب    ،كند همراهي مي

نمودن    نويسد. هدف اين فرايند غيبترا مي  ٥١دهد وقتي كه مزمور  انجام مي
اين عملي است كه    كردن خود يا رهايي از احساس گناه نيست،  يا تحقير

مي  را  اجازه  اين  اطمينان  قابل  فرد  يك  به  آن  و  ضعف   تا دهيم  توسط  ها 
با    .مند گرديمهسد تا بتوانيم از حمايت او در دعا بهراهاي ما را بشنشكست

ه اگر به گناهان  ك  كندي خداوند تكيه مياين عمل شاگرد عيسي بر آن وعده
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ما را از هر  و گناهان ما را بيامرزد  تا و عادل است  امينخود اعتراف كنيم او 
  ) ٩:   ١ناراستي پاك سازد. (اول يوحنا  

مسيح خداوند را در بر    اي كه عيسايتو به ما فرموده ؛پدر عزيز آسماني
) و من متوجه  ١٤:    ١٣(روميان  كنيد و در پي ارضاي اميال نفس خود نباشيد.  

ام كه با روح من در ستيزند. (اول پطرس  ام كه تسليم اميال نفساني شدهشده
كنم كه در مسيح گناهان من آمرزيده شده است ولي  شكر مي) از تو ت١١:    ٢

ام  ام و به دشمن اين فرصت را دادهتو تخطي نموده " ..مترس"من از قانون  
  ٤؛ يعقوب  ٢٧:    ٤اعالم جنگ نمايد. (افسسيان    ،اعضاي وجود من   ي عليه  تا
يم و به وجود اين گناهان در وجود  آ) به حضور تو مي ٨:  ٥؛ اول پطرس    ١:

  تا )  ٩:    ١(اول يوحنا    ، خواهم مرا پاك نماييكنم و از تو ميود اذعان ميخ
خواهم  ) اكنون از تو مي١:    ٥(غالطيان    .د شومآزااز اسارت گناه    بتوانممن  
  را آشكار نمايي.   گشتهالقدس  روح الي را كه باعث حزناعم

  را ليست كرده و سپس دعا كنيد.  تان تمام گناهان نفس

خود هم من   گناهان  مي  اكنون  اعتراف  مي  و  كنمرا  تو  مرا  از  خواهم 
ح شرير با فريب  را كه رو  هاييقسمتي  . من همهببخشي و پاك بگرداني

خواهم  سپارم و مياست را به تو مي  ده دادن من در وجود من تصاحب نمو
با   تالقدس  روحكه مرا  برالبريز كني  بتوانم در  بايستم.  ر حيلهبا  هاي شرير 
مان  ها را در نام خداوند و نجات دهندهي اين ) همه ١٨ –  ١٠:    ٦(افسسيان  

  !آمين . مسيح دعا كردم  عيساي
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ي ارتباطات  مسيح شامل از بين بردن همهدر    آخرين قدم به سوي آزادي
توانند باعث  ميهايي است كه  ي لعنتم مان و تماروحاني ما با گناهان اجدادي

اگر در    ) ٥-  ٤:    ٢٠عمل نمايند. (خروج    مازندگي  شوند تا ارواح شرير در  
كه    دارد پرستي شركت كرده باشيد اين احتمال وجود هرگونه مراسم شيطان

  ظمحاف"يا    ٨٢" واال"را  او    . باشد   يافته حاظ روحاني اقتدار  از ل فردي بر شما  
و  مي  ٨٣" روحاني روحاني  ارتباط  هرگونه  خاص  طور  به  بايد  شما  ناميم. 

مسيح را قطع كرده و    ديگري به جز عيساي  با كسهرگونه ارتباط خوني  
  باطل شده اعالم نمائيد. 

ام اكنون  ي شدهمسيح خريدار  به عنوان فرزند خداوند كه با خون عيساي 
را باطل اعالم كرده و  گناهان گذشتگان خود    ي همهتأثير  و در اين مكان  

آن نمي  هاتأثير  خود  زندگي  در  قدرت  را  از  كه  عنوان شخصي  به  پذيرم. 
من به ملكوت پسر عزيز خداوند  و  آمده  بيرون    ي ام همهقل گشتهتتاريكي 

من منتقل شده را باطل    هكه از سوي پيشينيانم ب  يشرير  ارواحهاي  فعاليت
مسيح مصلوب شده و بار ديگر   به عنوان كسي كه با عيساي  كنم. اعالم مي

را    جادو  ولعنت   تأثيرات مشاركت هر  ،داردبرخاسته است تا در تازگي قدم بر
نيروهاي او    يكنم. من به شيطان و همهخود باطل شده اعالم مياز زندگي  
  شد خود به جاي من لعنت گشت   مصلوبكنم زماني كه عيسي  اعالم مي

هاي  و اكنون با او در جايام خاستهسيح مصلوب شده و بار ديگر بربا م پس
هرگونه اعالم مالكيت شيطان را بر خود باطل شده اعالم  ام.  آسماني نشسته

  استمسيح    وجودم متعلق به خداوند عيساي   تمامكنم كه  اعالم ميو  كنم  مي
  ير نزديك كه د  ي هر روح شرير  دهم فرمان مي ون  اكن  ام. و با او عهد بسته

 
82 -  parent 
83  - guardian 
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-خواهم كه مرا با روح. اكنون پدر آسماني از تو مي برودمن است به هاويه  
كنم تا ابزاري براي  تسليم تو مينيز من جسم خود را . ر نمايي القدس خود پُ

در جسم خود نيز تو را جالل  اي باشد تا بتوانم  عدالت باشد. مانند قرباني زنده
.  دادممسيح انجام    يارا در نام و اقتدار خداوند عيس  دعا   اين  ي هم. همهد

  ! آمين

ت. با اين وجود  يش براي ما كسب شده اسپكامالً از  نبرد  پيروزي در اين  
خدا به ما تعليم  شود كالم شرير مربوط مي  ارواح هاي  جا كه به فعاليت تا آن 

؛  ٣٦:    ٨د عيسي است. (يوحنا  ميراث هر شاگر   ،دهد كه رهايي در مسيح مي
زادي از  آ )    ٥  -٤:    ٥ا  ن؛ اول يوح١٣،  ١:    ٥؛ غالطيان  ١٤:    ٢دوم قرنتيان  

مي  بانيروهاي شرارات   مهيا  حقيقت    و قوتِ   شودحقيقت  از  مسيح  شاگرد 
ر در فريب و دروغ نهفته است. يكي  يشر   يرد در حالي كه قوتِگسرچشمه مي 

به دنبال حقيقت باشند اين است كه اين  از داليلي كه شاگردان عيسي بايد  
  نيروهاي شرارت است.  يدر نبرد عليه ما كليد پيروزي 

در رويارويي با نيروهاي شرارت مسئله بيشتر آشكار شدن و اعالم " )۱
 چيست؟جمله  اين  موردنظر شما در  " حقيقت است و نه قدرت

كند،  ي تشريح ميآندرسون براي كسب آزادقدمي كه    ٧در ميان   )۲
شود؟ كدام يك براي افرادي  كدام يك در زندگي شما ضروري محسوب مي

 رسد؟ كنيد، حياتي به نظر مي ها را به عنوان شاگرد همراهي ميكه آن 
ي  ي كسب آزادي بايد توسط همه گانه   ٧هاي به نظر شما آيا قدم )۳

ل روحاني  آناني كه در دچار مشك   شوند يا تنها توسط   دنبالشاگردان عيسي  
 هستند؟ چرا؟ 
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 فصل دهم 
  شاگردِ عيسي و كليسا 

 

عصر بودند  اين فصل را با نگاهي گذرا به زندگي و كار دو مردي كه هم 
مي ميان  شروع  در  دارند.  وجود  فرد  دو  اين  بين  بسياري  تشابه  وجه  كنم. 

گذاري كردند، با اين  اي كه پايه اجتماعي كه بنياد نهادند و جنبش اصالحي
  هاي بارز و مهمي نيز بين اين دو شخص وجود دارد. علت اين تفاوتوجود  

با    ٨٤خواهم اين فصل را با تأمل بر مبحث شاگردي عيسي و ِاكلسياكه مي
بستر   عجيبي  طرز  به  كه  است  اين  كنم  آغاز  دو شخصيت  اين  بر  تمركز 

ي زماني  ين افراد در دورهكه اها شبيه زندگي ما است. اول؛ اين زندگي آن
كردند. (در قرون وسطي و  ي تغيير فرهنگي بود زندگي ميهمي كه دورهم

ي تبديل فرهنگي كه با تفكيك  ي دورهرنُسانس) در آفريقا نيز ما در ميانه
  شروع شد، روبرو هستيم.  سازي فرهنگ اياالت، شهرسازي سريع و غربي 

مردان وجود دارد، تجربيات    ي ما و ايني ديگري كه بين دورهتشابه
در  است. در زمان عيسي مذهب او را به نجاري تبديل كرده بود.    ما   روحاني 

- بسياري از مردان تبديل به كاركنان مذهبي ميي اين دو شخص نيز  دوره
اين خاطر  به  فقط  زندگي  شدند  مخارج  بتوانند  نمايند.  كه  تأمين  را  شان 

آموزش   وفادار  افراد  به  كه  آكادمي داده ميتعاليمي  آنقدر  يا  كه  شد  بود  ك 
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بود كه با    تئوري گونههاي معمولي از درك آن عاجز بودند، يا آنقدر  انسان
معمولي   اجتماعات  در  زنان  و  مردان  بود.  بيگانه  روزمره  زندگي  مفاهيم 

استفاده  وءكردند كه توسط افراد مجرب مذهبي، مورد استفاده و ساحساس مي
ياست و مسائل نظامي  به طور خطرناكي با قدرت، س  و مذهب  اند گرفتهقرار  

تركيب شده بود. به همين دليل و داليل بسيار ديگر هر چند بسياري از افراد  
آميز   دادند اما در همان زمان از باورهاي بدعتفرائض مذهبي خود را انجام مي 

  كردند. عالوه بر آن اين موضوع با ظهور و خرافه و اعتقادات نيز پيروي مي
- بر سوداگري مصادف شد كه توسط سرمايه  سيستم اقتصادي رايجي مبتني 

شد. عشق به دستاوردهاي مادي، حرص و طمع و  جو تقويت ميداران سلطه
محسوب    آن زمان   ي اجتماع رقابت براي به دست آوردن لذت، نيروي محركه

موارد جنگ مسيحيان و مسلمانان نيز به    ي اين گشتند. عالوه بر همهمي
ي شرايط اين دو مرد با شرايط و بستري كه  ازگي آغاز شده بود. مقايسهت

  گذارم. ي شما ميكنيد را بر عهدهشما در آن زندگي مي
٨٥   

تحت بود عميقاً  ليون  از شهر  و  فرانسوي  بازرگان  تأثير    پيتر؛ كه يك 
مرگ ناگهاني يكي از دوستانش كه توسط مردي عياش و وحشي كشته شد،  

پرسد.  رود و راه ورود به بهشت را از او ميداني مينزد الهيقرار گرفت. او به  
كه عيسي به مرد جوان و ثروتمند كرد پيتر را  هايي  او با استناد به راهنمائي 

چه  خواهي كامل شوي، برو و آن عيسي پاسخ داد: اگر مي «كند:  هدايت مي
بيا و داري بفروش و به فقيران بده كه در آسمان گنج خواهي داشت. آنگاه  

گيرد كه دنيا را ترك كرده و  او تصميم مي  )٢١:١٩از من پيروي كن» (متي 
هاي اعتباري خود  ي كارترا در عمل به كار گيرد. او همهاين تعليم عيسي  

ي دارايي خود  نمايد و همههاي خود را پرداخت ميدهد و قرضرا پس مي
كند تا حدي كه  آغاز مياي را  كند و زندگي زاهدانهفقرا تقسيم مي  بين را در  
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ندن  ي توجه خود را بر خواكند. پيتر؛ همهي خود گدائي ميبراي نان روزانه
شود كه او بسياري از كُتب  . حتي گفته ميكندمتمركز ميي كالم  و مطالعه

كند. او با الهام از اين متن  مقدس را از التين به زبان رايج ترجمه ميكتاب
؛ جزئيات ديگري در  ٨٦ح درآيد. آنتوني موناستر حركت كرد تا به شباهت مسي

  دهد: مورد پيتر؛ به ما ارائه مي

ها و اماكن  نجيل و تعاليم ديگري را كه حفظ كرده بود در خياباناو آياتي از ا"
موعظه مي تشويق ميعمومي  را  مردان  و  زنان  او  او  كرد.  مثال  از  تا  كرد 

داد. او افراد  ها تعليم ميبه آنو انجيل را    پذيرفتمي ها را  تبعيت كنند و آن 
تخصص  از  نازلرا  حتي  مختلف  اطهاي  روستاهاي  به  مشاغل  راف  ترين 

ي آن سرزمين  سواد در همه كرد. اين مردان و زنان عامي و بيهدايت مي
كردند و در اماكن عمومي در شهرها و  ها رخنه ميپخش شدند و در خانه 

  " كردند.روستاها موعظه مي

خواستند مطابق با تعاليم عيسي  عت افراد ديگري را كه ميپيتر؛ به سر
مسكينان  "يا   "مسكينان در روح"به  و شاگردان او    پذيرفتمي زندگي كنند  

آن   "ليون  شدند.  آن معروف  اكثر  اما  بودند  اجتماع  مختلف  اقشار  از  ها  ها 
مردمي عادي بودند. از همان ابتدا براي شبيه شدن به مسيح و رسوالن به  

را تعليم ميهآن  تقواي شخصي و اعمال نيكو  گزيني از دنيا و  داد. عزلت ا 
هاي  مسيح مطابق از مشخصه  ملكوت عيساي   پيشبرد داشتن غيرت براي  

و    هاي سادهكردند. با لباس ها دو به دو حركت ميبارز اين جنبش بود. آن
شان به  چه كه مخاطبين سخنان  رفتند و تنها با خوردن آن پاي برهنه راه مي

كردند  شان اعتراف ميكردند. حتي دشمناندادند، امرار معاش مي ها مي آن 
دستانآن كه   با  و  دارند  مهارت  نيستند،  تظاهر  اهل  ميها  كار  كنند.  شان 

پرهيزگار هستند و در قيد و بند خوراك و نوشيدني نيستند. در سخن گفتن  
آوري ثروت كار  معها جهوشيار و صادق هستند، سخاوتمندند و به نظر آن 
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جنبش  "ذاران  گ اشتباهي است. من از پيتر والدو؛ به عنوان اولين مثال از بنيان
كه منظورم از اين اصطالح  نام بردم. براي تشريح و توضيح دقيق اين   "ِاكلسيا

چيست بار ديگر به اين موضوع باز خواهيم گشت، اما اول بيائيد به مثال دوم  
- او را به عنوان جذاب   ٨٧مورخ معروف التورات؛ نگاهي بياندازيم. مردي كه  

                    نامد.    ترين مرد كل تاريخ مسيحيت مي

٨٨   

در شهر آسيس ايتاليا به دنيا آمد. لقب او برگرفته از    ١١٨٢او در سال  
زاده بود. او  نام شهري است كه در آن متولد شده است. فرانسيس؛ اشراف 

هاي  ها، ماجراجوئي جواني خود را پشت سر گذاشته بود. جشن دوران ي همه
ز سر گذرانده بود و حتي در جنگي شركت كرد كه نهايتاً منجر  بسياري را ا

اميد  به اسارت و بيماري او گشت. او در دوران نقاهت بيماري خود از زندگي نا
  و ناراضي گشت. 

گي بهتري بود، شركت در  فرانسيس؛ كه به دنبال يافتن راهي براي زند
اميد در آن شركت  جلسات كليسايي را آغاز نمود جلساتي كه مردم بدبخت و نا

كردند. يك روز كه در پاي صليب كليسا در حال دعا كردن بود احساس  مي
ي مرا بنا  فرانسيس؛ برو و خانه"گويد:  كرد كه عيسي با قلب او سخن مي

او اين پيغام را به    "اي گشته است. انهبيني تبديل به ويراي كه ميكن! خانه
و اموال و كسب و كار پدرش را  الفظي تفسير نمود. بنابراين اصورت تحت

اي كه در آن صداي مسيح را شنيده  فروخت تا بتواند كليساي تخريب شده
كرد غيرعادي پسرش خشمگين شد و گفت  بود بازسازي كند. پدر او از عمل 

ا كه خرج بازسازي كليسا نموده باز گرداند تا حدي  هايي ركه او بايد تمام پول
  كه او را به محكمه كشاند. 

 
87  - Latourette 
88  - Francis of Assisi 



 ٢٦٢/يك شاگرد دار،هر ايمان

را براي خود انتخاب كرده بود از محكمه   "كارتوبه "فرانسيس؛ كه لقب 
و حضور قاضي خارج شد و در حضور اسقف تقاضاي اجراي عدالت نمود.  

ي  ندهباقيما  ١٢٠٦ي خود در ميدان شهر در سال  فرانسيس آسيس؛ در خطابه
الي  هايش را نيز برگرداند و در حپول پدرش را به او باز گرداند، حتي لباس 

تاكنون  "كه عريان بود رو به جماعت پدرش را مورد خطاب قرار داد و گفت:  
اي پدر  «توانم بگويم:  ام، «پدر بر زمين» از حاال به بعد ميتو را پدر خوانده

را به تو تقديم كردم! و ايمان  هاي خود  چون من گنج  » ما كه در آسماني...
كه اسقف او را تحت پوشش و  در آن زمان بود    " ام.بنا نهاده  بر تو خود را  

نقل مكان كرد.    ٨٩آورد و بعد از آن واقعه آسيسي؛ به گوبيو حفاظت خود در 
آوري اعانه از مردم  شروع به جمع  ١٢٠٦آسيسي؛ پس از بازگشت در سال  

مرمت و بازسازي كليساي تخريب شده،    هايي را جهتكرد تا بتواند سنگ
  خريداري نمايد. 

سال   ابتداي  كليسا در    ١٢٠٨در  در  كه  نهايتاً    ٩٠حالي  داشت  حضور 
هيچ طال يا نقره يا مس در  «توانست معناي اين بخش از انجيل را بفهمد.  

بار يا پيراهن اضافي يا كفش يا  كمربندهايتان با خود نبريد و براي سفر، كوله 
:   ١٠» (متي  .نداريد؛ زيرا كارگر مستحق مايحتاج خويش است چوبدستي بر

و در نتيجه او باز به فقر مطلق خود بازگشت و خود را وقف موعظه    )١٠  –  ٩
هاي خاص خود را كه قبالً  و به دست آوردن نان روزانه خود نمود. او لباس

كرد، در آورد و يك لباسي معمولي پوشيد  براي جاهاي معمولي استفاده مي
وع  نمودن، شر  ي معمولي به روي آن بست. آسيسي؛ پس از توبهو كمربند

به موعظه در بين عموم كرد و افراد بسياري به سرعت به او پيوستند. او به  
ها  چه دارند بفروشند و پولش را به نيازمندان بدهند. آن ها ياد داد كه آن آن 

ي  فتند و دربارهربدون هيچ لباس و پول و غذا به اين طرف و آن طرف مي
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مي موعظه  آسمان  شفا پادشاهي  را  بيماران  و  التوراته؛  مي   كردند  دادند. 
بود    "ساده و مستقيم"هاي فرانسيس و شاگردانش بسيار  گويد كه موعظهمي

متمركز   قصورات  و  بخشش  توبه، سخاوت،  خدا،  پرستش  موضوعات  بر  و 
  بودند. 

فروتني، متوقف نمودن    ها در مورد محبت به همسايه، دشمني،تعاليم آن
ا بود.  جنسي  فسادهاي  مخصوصاً  فساد  گونه  آن هر  توجهما  بيشتر  ي  چه 

كرد اين بود كه فرانسيس؛ و همراهانش پيغام  ديگران را به خود جلب مي
-چه داشت را فروخت، چون مي   كردند. فرانسيس؛ هر آن خود را زندگي مي

چيزي به عيسي اعتماد  خواست نشان دهد كه واقعا امكان دارد كه در هر  
ها را  بوسيد و آن جذاميان را ميهاي  كرد، زخمكرد. او با پاي برهنه سفر مي

ها محبت خدا را درك كنند. در وسط  خواست آن گرفت زيرا ميدر آغوش مي 
زدن محافظت  ها را از يخ داد تا آن هاي خود را به ديگران مي زمستان لباس
آن از  و  اين نمايد  براي  اها  ميكه  او  به  را  خدمت  فرصت  تشكر  ين  دادند 

از واژگان انجيل براي موعظه استفاده كنيد و    هميشه"گفت:  كرد. او مي مي
  "هر وقت الزم شد از كلمات ديگر!

كه   بودند  اِكلسيايي  جنبش  از  مثال  دومين  همراهانش  و  فرانسيس 
نبودند.  هاي موجود  ها تنها جنبشتان بيان كردم، با اين وجود اين جنبش براي

اره كنيم همچنين  ديگري نيز اش  ٩١هاي توانيم به عنوان مثال به جنبشما مي
متديست  و  وسلي؛  جان  جنبشجنبش  اين  شمار  در  نيز  اوليه  قرار  هاي  ها 

جنبشمي اين  از  كدام  هر  در  جنبش گيرند.  و  ذكر  ها  از  كه  ديگري  هاي 
ه عيسي و  تر شدن ب كنم، اشتياق شديد براي نزديكخودداري مي  نامشان

ابطه و وابستگي  ي نزديك با عيسي مشهود است. آن رزيستن بر اساس رابطه 
گردد.  براي ديگران مي الگويي    شود و سپس ابتدا در زندگي يك نفر آغاز مي 
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جنبش مجدد عادت اين  بررسي  به  براي صادق  ها  تعهد  فيزيكي،  نظم  ها، 
ها  . در اين جنبشپردازندبودن، شفافيت و خلوص و داشتن اشتياقي جديد مي 

كنند و  ها دعا ميشود آن يپيروي از الگوي عيسي كالم خدا خوانده مبراي  
را    ايها چنين زندگيگو باشند. آن گردند تا به ديگران پاسخ افراد متعهد مي

  پذيرد. پرورانند و هر فرد مسئوليت تمام اعمال خود را مي در خود مي 

زيرا جايي كه دو يا سه نفر به  «  :گويد چنين مي  ٢٠:    ١٨عيسي در متي  
شك يكي از  اين بي   .»يان ايشان حاضرم نام من جمع شوند، من آنجا در م

مقدس است، اما بايد بدانيم كه اين آيات در  هاي كتابترين اعالنعجيب
دهد. بنابراين  آيد كه عيسي در مورد گناه و توبه تعليم مي انتهاي تعليمي مي

كنيم كه منظور عيسي بسيار فراتر از دادن يك وعده    توانيم چنين استنباط مي
ينجا به طور خاص در مورد حضور خود در ميان دو يا سه نفري  است. او در ا
بياموزند كه چگونه  صحبت مي بتوانند يكديگر را همراهي كنند و  كند كه 

  توانند به عنوان شاگرد او زندگي كنند. مي

ابت از مردم را شامل ميكليسا در  تأسيس خود گروهي  شد كه به  داي 
غير سادهصورت  درك  نيافته  سازمان  و  با  رسمي  اما  داشتند،  ايمان  از  اي 

چنين توضيح   ٩٢ي عميق و شخصي داشتند. داالس؛ شخص عيسي رابطه
آرام آرام تبديل به مؤسسه شد. از    يزدهمسدهد كه اين اجتماع تا قرن  مي

فرايند تسريع گشت. در زمان والدو؛ آسيسي؛    اين كه  آن زمان به بعد بود  
اي تبديل به مؤسسه   وسلي؛ و برادر او چارلز بود كه كليسا به طور گسترده

ر از قبل  بيشت  " ي كليسامؤسسه"توان گفت كه از ديدگاه تاريخي  گشت. مي
شبيه اجتماعي گشت كه نياز به مديريت داشت. اين مؤسسه نامي روحاني را  

اين    گذارانكشيد، چون شبانان را مركز قدرت و بنيان ه يدك ميبا خود ب
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دانستند. اين مؤسسات همچنين جز تشكيالت قضائي محسوب  مي   مؤسسه
به پيمي را موظف  زيرا خود  اخت شدند  الفات  گيري عدالت و حل و فصل 

شد زيرا همانند  مقتدر و پيروزمند محسوب مي  ؛ دانستند. اين مؤسسهمدني مي 
  .  جنگيد ميي شيطان و نيروهاي شرارت عليه ارتشي بر 

بينيم. يكي  پس ما در اينجا خود را در برابر تعريف تاريخي ِاكلسيا مي
ا  خواستند مطابق ب(كه بر بنياد مردم عادي بنا شد كه مي  "اِكلسيا "جنبش  

كه بر اساس فعاليت    "ِاكلسيا  مؤسسه    "تعاليم عيسي زندگي كنند.) و دومي  
بودند. در ادامه    ٩٣كرداري ديني و راستد كه در پي حفظ راستشباناني بنا ش

داراي   كليسايي  الگوي  دو  اين  اعضاي  كه  نمود  خواهيم  نقاط  چه  بررسي 
  مشتركي هستند. 

يوناني  ي واژهترجمه   "كليسا"ي  واژه است كه به معناي    "ِاكلسيا"ي 
به معناي بيرون آمدن     ekي يوناني(از واژه  "براي بيرون آمدن  خوانده شده"

گويد كه اين  به ما مي   ٩٤. بالينگر؛ است)  به معناي خوانده شدن  kaleoو فعل  
واژه براي اشاره به جماعت و به صورت خاص اشاره به جماعتي از شهروندان  

در عهدجديد اين واژه شوند.  ناميده مي  ٩٥گروهي از افراد دارد كه بورژوازييا  
شده    ١١٥ استفاده  واژه  هك  استبار  به  مورد  سه  يعني  assembly ي  در 

ي  ها ترجيح دادند كه از واژهبار مترجم  ١١٢ترجمه شده است و    " جماعت"
نگاهي به اين سه مورد مي  "كليسا" اندازيم جائي كه  استفاده كنند. وقتي 

واژه به  اين  به    " جماعت"ها  اشاره  براي  لزوماً  واژه  اين  است  ترجمه شده 
ر نرفته است. در واقع در كتاب اعمال رسوالن در  به كا جماعت مسيحيان  

ي پولس رسول در افسس رخ داد،  لوقا براي اشاره به اتفاقي كه عليه  ١٩باب  
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فرياد مي"نويسد:  چنين مي همه  بود.  آشفته  «ِاكلسيا»  هر  جمعيت  و  زدند 
مي  چيزي  نميكسي  مردم  بيشتر  و  آمدند.   گفت  گرد  چه  براي  دانستند 

ي ديگري  ي شهر، جمعيت را آرام كرد و گفت: اما اگر مسئله روغهسرانجام دا
  " داريد بايد آن را در جلسات رسمي انجمن شهر (ِاكلسيا) حل و فصل كنيد.

نتيجهمي چنين  متن  اين  از  واژهتوانيم  كه  كنيم  به  گيري  اِكلسيا  ي 
غيرمسيحيان نيز اشاره دارد و حتي در اين مورد براي اشاره به يك جماعت  

  يحي به كار گرفته شده است! ضد مس

توان  به معناي جماعت را همچنين مي"  اِكلسيا"ي  معناي عمومي واژه
عتيق  ي هفتاد بهتر درك نمود. در آن نسخه اين واژه در عهدبا بررسي ترجمه

استفاده شده است كه ترجمه  ٧١ است كه به    Qahalي عبري  ي واژهبار 
تر هر گروه يا ارتشي از  گستردهعناي  معناي انجمن، شركت، جماعت و در م

به اين نكته اشاره    ٩٦شود. لوئيس؛ ها، افراد شرير و مقدس اطالق ميملت
ي جماعت براي اشاره به گروهي مذهبي به  كه واژهبا اين گويد  و ميكند  مي

(پيدايش  كار مي افراد شرير  از  براي گروهي  است  اما ممكن  ؛    ٦:٤٩رود، 
؛ ايوب  ٢٦:٢٦؛  ١٤:٥؛ امثال  ٣:٢اول پادشاهان  مدني () امور  ٥:    ٢٦مزامير  
) به كار برود. ارتش فلسطينيان و  ٢:٢٠؛ داوران٤:٢٢) يا جنگ (اعداد ٢٨:٣٠

) در  ٤٧:    ١٧يهوديان شاهد جنگ بين داود و جليات بودند. (اول سموئيل  
ها و حتي جماعت مردگان  ) اين واژه به جمع ملت٤:٤٨؛  ٨:٢٣كتاب پيدايش ( 

  )  ١٦:٢١كند. (امثال ره مينيز اشا

واژه عمومي  معناي  كه  بپذيريم  بيائيد  انتها  در  ما  و  كتاب  در  كه  اي 
مقدسي  ي جماعت است. در واقع متن كتابترجمه شده است واژه  "ياسِاكل"

رساند. اين  يا در ذهن داريم را به ما نمي سآن معنايي كه ما امروز از واژه ِاكل
نامي كه   عنوان  به  به جماعواژه  استفاده  تفقط  كند،  اشاره  مسيحي  هاي 
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اشاره به ساختمان يا خانهنمي يا مختص  ها در آن  اي كه اين جماعتشد 
سال   ٣٠٠جديد و حتي شدند نبود، بلكه در زمان نگاشته شدن عهدجمع مي

اي عمومي بود كه براي تشريح هر گروهي  ناصري واژه  پيش از تولد عيساي
ي هفتاد  كند كه ترجمه به ما يادآوري مي  ٩٧م؛رفت. گرودياز هر قشر به كار م 

كردند. بعيد است  جديد از آن استفاده مياي بود كه نويسندگان عهدنسخه
تفاوت و ناآگاه بوده  ها بيها نسبت به ماهيت اين جماعتفكر كنيم كه آن 

ه ما  اطالع بوده باشند. مشكل اين است كي ِاكلسيا بيباشند و از مفهوم واژه
را براي جلسات پرستشي روز يكشنبه؛ جماعت وفاداري كه    "ياسِاكل"ي  واژه

بنا نمودن ساختمان هاي هفتگي شركت ميدر فعاليت با  كنند؛  هاي خاص 
ها؛ گروه سرود يا گروه پرستش؛ سيستم  كاربردي مذهبي؛ مسائل مالي كميته

و مبشران به  هاي مذهبي؛ اعياد؛ جلسات دعاي شبانان  صوتي؛ موعظه؛ آئين 
است.    " جمع شدن"ي ِاكلسيا فقط و فقط به معناي  گيريم. اما واژهكار مي

بايد بپذيريم كه اين واژه به خودي خود به هيچ نوع خاصي از جماعت يا  
اشاره نمي كند. به همين منظور پيشنهاد  خصوصيت خاصي از آن جماعت 

وقتي كه  "نظر بگيريم: گونه در ترين معناي اِكلسيا را اين كنم كه بنياديمي
شان اين  شوند و هدفمسيح با يكديگر جمع مي  دو يا سه نفر در نام عيساي 

را مطالعه كنيد.)    ٢٠:    ١٨(متي    "است كه بياموزند چگونه شاگرد او باشند. 
كند.  اين خود عيسي است كه در نام خود جماعتي از دو يا سه نفر را بنا مي

ي اين حقيقت براي  فهبر اساس مكاش اين جمع شدن    ) ١٩-١٦:    ١٦(متي  
مكاشفه است.  افرادي  اين چنين  زنده  ي  پسر خداي  و  موعود  او مسيح  كه 

) و اين جماعت بر بنياد انبيا  ١١:    ٣؛ اول قرنتيان  ١٧  –   ١٦:    ١٦است. (متي  
 ) يا به عبارت ديگر بر اساس كُتب٢٠:    ٢شود. (افسسيان  و رسوالن بنا مي

) پولس رسول كه از  ٣٩:    ٥(يوحنا    دهند. ادت ميمقدسي است كه بر او شه
كند  جديد استفاده ميي ديگري در عهدي ِاكلسيا بيش از هر نويسندهواژه
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كند كه اين جمع شدن در نام عيسي كار روح خدا است و  چنين استدالل مي
  ) ١٦ –  ١:   ٢نه كاري انساني! (اول قرنتيان 

فرقه؛ نه خدمت    ساختمان است و نه يك گويم كه ِاكلسيا نه  بار ديگر مي
ميسيونري؛ نه يك روش؛ نه يك شرايط اعتقادي؛ نه يك سازمان؛ نه يك  

ها نيست. اِكليسا جمع  كدام از اين سري احكام مذهبي و نه يك بنياد؛ هيچ 
باشند.)   نفر  يا سه  دو  آن جمع  تعداد  اگر  (حتي  است.  عيسي  نام  در  شدن 

امّا شما   «گردد.  ن مي ها ساكشان در آنانجمعي كه روح مسيح به خاطر ايم
نه در حاكميتِ َنْفس، بلكه در حاكميتِ روح قرار داريد، البته اگر روح خدا  
در شما ساكن باشد. و اگر كسي روحِ مسيح را نداشته باشد، او از آنِ مسيح  

قانوني محسوب اِكلسيا در شروع خود يك جنبش غير) ٩:٨.» (روميان نيست
شد و اعضاي آن در خطر شمشير و  مي  كم و بيش پنهاني برگزارشد. مي

ها اغلب از بين قشر متوسط يا فرودست  اعدام قرار داشتند. اعضاي اين جنبش
بودند گسترش  گران، كارگران و اسيران آزاد شده  جامعه بودند. از بين صنعت 

دار گمنام بود. افرادي معمولي كه به  انگيز هزاران ايمانِاكلسيا كار شگفت
زمان در سفرها و مالقات جسته و گريخته شروع به  مطور خودجوش و ه

اي مرتبط  نمودند. جنبش ِاكلسيا در سبك و ساختار خود شبكهها ميصيد جان
كلسيا غيرقانوني بود. حكومت  رسمي بود زيرا هر گونه فعاليت اِبا هم و غير

خواست ساكنان امپراطوري خود را تحت كنترل خود داشته باشد  رُم كه مي
  نمود. ن جنبش احساس خطر مياز اي

اما از قرن چهارم به بعد شرايط برعكس شد. كُنستانتين؛ امپراطور ُرم در  
بعد از ميالد، مسيحيت را به عنوان دين    ٣١٣شوراي ميالن يعني در سال  

متبدل شد. فوراً سازماني    اِكلسيا رسمي شناخت و از آن زمان به بعد جنبش  
  ٣٢٥شد. در شوراي نيقيه در سال داره ميكليسايي بنا شد كه توسط دولت ا

جامعه  براي  بنياديني  اصول  از ميالد  و طبقهبعد  مسيحيت  بنا  ي  آن  بندي 
ا به صورت  نهاده شد و يك شورا تا شواري بعدي مسئوليت داشت تا امور ر
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گشت و قوانيني  هاي گذشته تأئيد ميراه حل   .گيري نمايد روان و آسان پي
ن به  نسبت  واكنش  ميبراي  مردم وضع  فوري  همانند  يازهاي  درست  شد. 

اي  روحانيون امروزي! روحانيت از قرن چهارم به طور مشخص تبديل به طبقه
به خداوند وفادار   صرفاً به افرادي كه اين عنوان خاص از اجتماع شد و ديگر 

  بودند تعلق نداشت. 

مي محسوب  موفقيت  يك  مجزا  نهادي  به  كليسا  نمودن  شد.  تبديل 
ي آن زمان به آن معنا بود كه يك فرد  ي و پذيرش آن توسط جامعهشناساي

به يدك بكشد بدون آن مي را  كه لزوماً يك مسيحي  توانست نام مسيحي 
شد لزوماً نياز نداشت كه  مي  واقعي باشد و حتي اگر فردي مسيحي خوانده 

بيانيه در  باشد.  عيسي  سال  پيرو  در  كه  تسالونيكي  توسط    ٣٨٠ي شوراي 
را  امپراط بايد خدايان باستاني خود  ور تئودوسيوس برگزار شد، هر شهروند 

پذيرفت و گرنه  كرد و مسيحيت را به عنوان دين رسمي خود مي ترك مي
مي روبرو  رُم  حكومت  خشم  با  ا بايد  از  شد.  بسياري  تا  شد  باعث  امر  ين 

اِكليسا  مؤسسه  نوايمانان به جنبش ِاكلسيا بپيوندند و سپس اين جنبش به  
پگي جه يافت.  مي٩٨ش  واژه؛  كرده"ي  نويسد  عادت  جايگزين    "شخص 

متعهد"ي  واژه جان؛   "شخص  ميمرثيه  ٩٩گرديد.  ميسرايي  و  نويسد:  كند 
ها  گشته است. قبالً خانهشركت در جلسات كليسايي تبديل به يك عادت  "

  "اند!هايي معمولي گشتهكليسا بودند اما اكنون كليساها تبديل به خانه

مفيد نيست يا اينكه بايد از آن دوري    ِاكليسا؛مؤسسه  گويم كه  من نمي 
القدس در حال عمل نمودن بين قوم خدا است  گزيد بلكه ايمان دارم كه روح

ي خواهم درك خود را از واژها اين حال ميتا فرايند تبديل را عملي سازد. ب
تواند  ا ميي ِاكليسبه چالش بكشم. استدالل من اين است كه واژه  " ِاكلسيا"

كند به همان حد هم به جنبش  اِكلسيا اشاره ميمؤسسه به همان حد كه به 
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ما يك  "گوييم كه:  ا اشاره نمايد. پس اگر حق با من باشد وقتي مي ياِكلس
چه ما در واقعيت  اشتباه است، زيرا آن   "ا يك كليسا نيستيم!جنبش هستيم! م

مي است:  بيان  اين  ما "كنيم  هستيم.  جنبش  يك  شاگردان    ما  از  گروهي 
در واقعيت قرار است    "ما كليسا نيستيم!"ي  جمله   "  مسيح نيستيم.  عيساي 

را داشته باشند كه گروهي كه ما درباره كنيم يك  اش فكر مياين مفهوم 
  نبش هستند و نه كليسا/مؤسسه!كليسا/ج

ي اين موضوعات  و اكنون ممكن است شما بپرسيد كه اصالً چرا همه
  "ِاكلسيا  مؤسسه"و    "جنبش اِكلسيا "يرا ديناميك و ساختار  مهم هستند؟ ز 

جنبش  "گويد تفاوت اصلي بين  ؛ مي١٠٠چه ريچارد جور نيست.  بنا بر آن يك
كند  كارانه عمل مياين است كه يكي محافظه  "مؤسسه اِكليسا "و    "ِاكليسا

كم و بيش حالتي    "اِكلسيا  مؤسسه    "رونده است. به نظر او  و ديگري پيش 
  " جنبش اِكلسيا"فعل دارد و تحت تأثيرات خارجي قرار دارد در حالي كه  من

  " ِاكلسيامؤسسه  "گذار است و نهايتاً اينكه  كه تأثيرپذير باشد، تأثيربيش از آن 
  نگر است. نگر است در حالي كه جنبش ِاكليسا بيشتر آيندهگذشتهبيشتر 

و اضطراب    اِكلسيا هميشه در ترسمؤسسه  كند كه  اضافه مي  ١٠١ديويد؛ 
جنبش  "باشد، در حالي كه  قرار دارد و در پي حفاظت از منافع و حدود خود مي

ها است. كمي  آماده ريسك كردن و در نورديدن مرزها و محدوديت   "ِاكليسا
شود  هايي كه به طور طبيعي در بين اين دو اصطالح ايجاد ميبعد انواع تنش 

خواهم  رداختن به آن بحث مي را بررسي خواهم نمود. با اين وجود پيش از پ
با جزئيات به برخي از خصوصيات جنبش ِاكليسا نگاهي بياندازيم زيرا تاريخ  

واژه اِكلسيا از  ده  گويد كه تكثير شاگردان عيسي با افزايش استفابه ما مي
  ي مستقيمي دارد.  رابطه
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اند، همانند مثال پيتر  عواملي كه در تكثير شاگردان عيسي نقش داشته
ر؛ و فرانسيس آسيسي؛ و افراد ديگر بيانگر اين موضوع هستند كه تكثير  والد

شاگردان عيسي معموالً در زمان فشارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي يا  
ها با نارضايتي از شرايط فعلي، اشتياق عميقي  اين تنش  دهد.مذهبي رخ مي

  سازد. براي ايجاد تغيير مهيا مي

دهد كه خداوند معموالً از يك شخص  تاريخ همچنين به ما نشان مي 
داران  اي به مردم ارائه دهد. سطح تعهد ايمانكند تا درك تازهاستفاده مي

كه   آنجايي  تا  دارد.  اساسي  تفاوتي  يافته  مربوط  تعميد  شاگردان  تكثير  به 
اي خاص بوده  قيد و شرط عدهي اطاعت بيگردد اين تكثير همواره نتيجه مي

ديگر   عبارت  به  احياي  است.  از  پيش  شاگردسازي  در  شخصي  همراهي 
ي والدر؛ و فرانسيس  ي اوليهدهد. انگيزهرخ مي  "اِكلسيا مؤسسه    "روحاني 

ها بيش از هر چيزي  چه آنود. آن نب   "ِاكلسيامؤسسه  "شان احياي  و همراهان
مؤسسه  "خواهند  احتياج داشتند، اطاعت كامل از مسيح بود. آن افرادي كه مي

را احيا كنند پيش از هر چيزي بايد در پي عمق بخشيدن به وضعيت    " اِكلسيا  
كند فردي كه در پي احياي كليسا است شبان  روحاني خود باشند. فرقي نمي

يا رسو يا يك اسقف  هاي تاريخي نشان  دار معمولي! مثال ايمان   يا  لاست 
  دهد كه زندگي زماني رخ مي   " اِكلسيا  مؤسسه    " دهند كه احياي روحاني  مي
ميعده خود  به  بيشتري  روحاني  عمق  افراد  از  آناي  شناخت  گيرد،  در  ها 

دهند و در  كنند سپس سبك زندگي خود را تغيير ميمسيح بيشتر رشد مي
كنند. افرادي كه خود را كامالً متعهد  مسيح زندگي مي  اي راستاي تعاليم عيس

مؤسسه  "در    دانند و افرادي كه به خاطر اين سطح از تعهد خودبه مسيح مي
مؤسسه  "دهند و خارج از  شوند، قوياً بشارت ميخاص شمرده مي  "ِاكلسيا
سازند.  كنند و شاگرداني را براي مسيح آماده ميبسيار مؤثر عمل مي  " اِكلسيا  

اين زماني تحقق مي آن و  افرادي  يابد كه  به  ملحق    رويايي مشترك  با ها 
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-ويت و اهداف را دنبال مي ها، اشتياق، ه شوند، افرادي كه همان ارزشمي
مي را  اِكلسيا  جنبش  جامعه كنند.  كرد.  تشريح  چنين  اين  انسانيِ  توان  ي 

د و آن هدف تبديل  كنن ناهمگوني كه فعاالنه و آگاهانه يك هدف را دنبال مي
گويم كه  مسيح است. از آن جهت مي  شان مطابق با تعاليم عيسايزندگي

افر زيرا  است  ناهمگون  ِاكلسيا  ميجنبش  تشكيل  را  آن  كه  از  ادي  دهند 
  اند. آمده گوناگوني هاي اِكلسيامؤسسه و از هاي مختلف زمينه

زيرا    دارد  پراكنده  حالتي  اِكلسيا  جنبش  من  نظر  به  در  همچنين 
دارد. تعهد عميق  عملكرد  هاي سازماني حالتي منتشر شونده و غيرمتمركز 

اعضاي جنبش ِاكلسيا    كند كهبراي پيروي از عيسي همانند نيرويي عمل مي
دارد. جنبش اِكلسيا در سبك زندگي مردم ايجاد و  را كنار يكديگر نگاه مي

مي  اِكلسيامتجلي  جنبش  كه  پيغامي  بودن  خاص  و  سادگي  دارد    گردد. 
جهتهم با  مثالگيريراستا  در  است.  ميسيونري  كه  هاي  تاريخي  هاي 

ام انجيل را به صورتي  ها سخن گفتيم ديديم كه اين افراد پيغي آندرباره
اي  ي نجات را در مورد مصالحه با خدا از طريق فديهساده بيان نمودند و مژده

نمودند. آن  ما عطا كرد، اعالم  به  بر صليب  به طور  هكه عيسي  را  ا مردم 
آشكار براي توبه و بازگشت به سوي عيسي دعوت نمودند. پيتر؛ و فرانسيس؛  

خواستند به مردم منتقل كنند. آنان  ميو ديگران پيغامي خاص داشتند كه  
كردند و آنان  مسيح را اعالم مي  نجات شخصي از طريق ايمان به عيساي 

از دعوت براي تغيير زندگي ج  را  توبه  اين نشان  دا نمي دعوت به  دانستند. 
ي نجات بر اهميت غذا دادن به  ها در حين اعالم مژدهدهد كه چرا آنمي

به لباس  بخشيدن  تأكيد    گرسنگان؛  زندانيان  و  بيماران  مالقات  و  فقرا؛ 
  كردند.  مي

مؤسسه  " ي والدو؛ و فرانسيس؛ باز گرديم تا ببينيم ديدگاه  بيائيد به تجربه
جنب   " ِاكلسيا به  دامنسبت  به  و  اِكلسيا چيست  اين  ش  نگاه كنيم كه  هايي 

افرادي    تواند براي آن عده ازها ميتواند در پي داشته باشد. اين دامديدگاه مي
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اند  خواهند براي عيسي شاگردسازي كنند و آنچه خود دريافت نمودهكه مي
  را در زندگي ديگران بكارند و ثمر آن را مشاهده نمايند، خطرآفرين باشد.  

گذا بنياد  والدو؛  طريق  از  كه  هدفش  جنبشي  شد  در  شته  تغيير  ايجاد 
  نبود. اين جنبش حتي نيامده بود كه خود تبديل به   "اِكلسيا مؤسسه  "قوانين  

اِكلسيا  بگردد در واقع رهبران جنبش اِكليسا هيچ دليلي نداشتند كه  مؤسسه  
با اعضاي اين جنبش بجنگند چرا كه اين اعضا از آزادي كه داشتند براي  

ي قبلي  ه نمودن بدون كسب اجازهكردند. موعظاستفاده ميموعظه در عموم  
از اسقف باعث ايجاد شك و ترديد در اسقف اعظم ليون؛ شد. بنابراين او با  

ي اسقف  ي با اين جنبش پرداخت. وقتي والدو؛ با مقابلهتمام قوا به مقابله 
نمود. پاپ عالقه از پاپ طلب كمك  روبرو شد  به  اعظم  ي خاصي نسبت 

ها فعاليت  ت. بنابراين اجازه داد تا آن دگي اعضاي اين جنبش داشسبك زن
ي خدمتي اسقف را به او  خود را ادامه دهند به شرطي كه موعظه در حيطه

ها  واگذار كنند. اعضاي جنبش اِكلسيا فوراً دريافتند كه تصميم پاپ خواسته
به  ها را محدود خواهد ساخت. تسليم شدن به پاپ  و آرزوهاي رسالتي آن
شد. به همين خاطر  ها در مناطق ديگر تلقي ميردن آن معناي پايان موعظه ك

ها در برابر  ها تصميم گرفتند تا از پاپ اطاعت نكنند در نتيجه مخالفت آن 
آن فعاليت آن هاي  پس  يافت.  افزايش  التران؛ها  سوم  شوراي  از   ١٠٢ها 

بتوانند هر كجا كه روحدرخواست اجازه مي ها را هدايت  ن القدس آكنند تا 
ها مخالفت كند. شورا  وعظه كنند حتي اگر اسقف آن منطقه با آن كند، ممي

آن درخواست  مخالفت مي با  علي ها  اما  آنكند.  مخالفت  آن  به  رغم  باز  ها 
  دهند. هاي خود ادامه مي فعاليت

 
102   -Lateran 



 ٢٧٤/يك شاگرد دار،هر ايمان

اي  كردند كه هيچ آموزهتا اين نقطه از تاريخ اعضاي اين جنبش فكر مي
بين موعظه آندر  ندارد كههاي  آن بدعت  ها وجود  باشد.  آن آميز  رد  چه  ها 

اِكلسيا وجود داشت كه آشكارا  مؤسسه  هايي بود كه در  كردند فقط فعاليتمي
  ِاكلسيامؤسسه    ها به شركت در جلسات پرستشيبه ضد كالم خدا بود. آن 

دادند   كه ادامه  حالي  را    در  خود  جلسات  كردند  طور شخصي  نيز  سعي  به 
والدو؛    برگزار  چند  هر  والدنسيانس؛ نمايند.  به  كه  شاگردانش  معروف    ١٠٣و 

ها از پاپ  هاي رُمي نداشتند اما عدم اطاعت آنبودند هيچ مشكلي با آموزه 
توسط شوراي    ١١٨٤ي عدم موعظه در عموم باعث شد كه در سال  درباره
مؤسسه    ها محكوم شوند. والدو؛ و دوستانش به شدت تهديد شدند و ازاسقف

  ها داده شد.  گذار به آنبدعت اِكلسيا اخراج شدند و نام 

در    آميز عمل كردند وهاي بسيار موفقرغم تهديد ها؛ عليوالدنسيانس
شان افزوده شد.  فرانسه، ايتاليا، آلمان و تا لهستان پراكنده شدند و به تعداد

اخراج آن را وا داشت تا قوانين خود  ِاكلسيا آن مؤسسه  ها از  اما  را مورد  ها 
قرون    يِاكلسيا  مؤسسهد و تعاليمي را بپذيرند كه به نظر  بازنگري قرار دهن

ها نه به پاپ گوش دادند  گشت. از آن زمان به بعد آن وسطي باعث شقاق مي
گفتند كه مردم  دادند و ميها تعليم ميكردند. آن ها همكاري  و نه با اسقف

عاهايي  ها دزار موعظه كنند و آن توانند در امكان عمومي، كوچه و باعادي مي
ي مردم  ، زيرا اين دعاها توسط عامهكردندنقد مي كه به زبان التين بود را  

ها  دادند. آنهاي مقدس كليسا را مورد تمسخر قرار ميشد و آئين درك نمي
دادند كه يك شخص فقط بايد از آن دسته از اسقفان و كاهناني  تعليم مي 

گيرند و  و به كار مي  پذيرندها را ميدسازي آناطاعت كنند كه سبك شاگر
دادند كه هر دروغي يك گناه  كردند تعليم ميها گوش ميآناني را كه به آن 

قسم حتي  و  است  موت  به  توسط  منتهي  عمومي  دادگاهاي  در  كه  هايي 
ها مراسم  شود بر خالف تعاليم عيسي است. آنشاهدان بر زبان آورده مي
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ديدند حتي  د و اگر الزم مي كردن س) خود را برگزار ميرباني (شام مقد عشاي 
- توانست آن را به جا آورد. تنها دعايي كه مي يك شخص معمولي نيز مي

ي مراتب  ها سلسلهآنكم كم  كردند دعاي رباني بود و بركت دادن غذاها.  
. اسقفان، كاهنان، شماسان و شخصي كه بايد در  مقرر كردندروحاني خود را  
آ  جنبش  مينرأس  قرار  بزرگسيانس والدنگرفت.  ها  به  تبديل  ترين  ها؛ 

گشتند   يِاكلسيامؤسسه   وسطي  با    ،قرون  ِاكلسياهاي  كه    ديگرمؤسسه 
سال    ٦٨٢شدند. به مدت  عام ميناسازگار بود. اعضاي آن تكفير شده و قتل

شدند و مانند  ها در غارها پنهان ميكشتند. آنكردند و ميها را شكار ميآن 
آن موذي  محيوانات  شكار  را  مي يها  منقرض  و  دوران  كردند  در  ساختند. 

ها گشتند.  اصالحات بسياري از آناني كه نجات يافتند، تبديل به پروتستان
عضو وفادار در ايتاليا و حدوداً    ٢٠،٠٠٠؛ حدود  هاوالدنسيانس   ِاكلسياي  مؤسسه
  عضو در دياسپورا داشتند.  ٥،٠٠٠

گذار! مردي معمولي  توان همه چيز ناميد جز يك بدعتيفرانسيس؛ را م 
به همراه   ١٢٠٩ بود و در سال  مؤسسه ِاكلسيارهبران با آگاهي كامل تسليم 

  اي بسياري از شاگردانش به رُم سفر كرد تا از پاپ اجازه بگيرد تا سبك زندگي
  همراهانش در پي پيروي از عيسي   وكه انتخاب كرده بود را ادامه دهد. او  

توانند وفادارانه از مثال عيسي پيروي كنند.  ي بودند تا بتوانند تا آنجايي كه م
-چه ژندهاو و اعضاي جنبش او هيچ اموال زميني نداشتند تا آن حد كه آن 

پوشيدند.  داشتند و ميها بر مي انداختند، آن ها و فقيرترين فقرا دور مي پوش 
زمستان  كلبهدر  در  شاخهها  از  كه  زندگي  هاي  هايي  بودند  ساخته  درختان 

افتادند و به دنبال روشي براي  هاي اروپا راه ميها در خياباند. آنكردنمي
اي منظم و جدي يا قوانين  نامهها برگشتند. آنامرار معاش روزانه خود مي 

چه در  به جز آن را  عملي    و  ي مراتبي نداشتند و هيچ سنتپيچيده و سلسله 
اصي براي  ي خ كردند. هيچ دورهشت دنبال نميشان وجود داسبك زندگي
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خواستند و احساس  توانستند هر وقت كه ميعضويت وجود نداشت و اعضا مي 
جنبش را ترك  ،  هايي گروه زندگي كنند توانند بر اساس ايدهكردند كه نميمي

- كردند بلكه به گرسنگان نيز غذا ميها نه تنها به فقرا كمك ميكنند. آن 
دند  كه در نهايت  آن افراد  كر ديدگان را پرستاري ميان و جفا دادند، بيمار

  پيوستند. ها مينيز به آن

سوم؛  اينوست  تحت ١١٩٦-١٢١٥(  ١٠٤پاپ  ايده )  آن آلتأثير  ها  گرائي 
او فكر مي  ،قرار گرفت هاي  طلبيتأثير جاهها تحت كرد ممكن است آن اما 

از زندگي را انتخاب   خاصي قرار گرفته باشند و به همين خاطر چنين سبكي
چه درست    ها اجازه داد تا زندگي خود را مطابق آن با اين وجود به آن  .اندكرده
انگيز  دهد. بسيار شگفتها وعده محافظت ميدانند ادامه دهند. او به آن مي

كند چون بدون قانوني كه طبق آن زندگي  است كه او اين چنين رفتار مي 
طور  ت آن توانسي روحاني هر فرانسيسكن؛ ميها بنديكنند و بدون سلسله

- ها؛ سالي يك بار با يكديگر جمع مي خواهد زندگي كند. فرانسيسكنكه مي
شدند و زمان خود را وقف صحبت كردن در مورد روياها و تجربيات خود  

كردند. فرانسيس؛  گذاري و حل اختالف نميكردند و آن را صرف قانون مي
جا  . در اين مسئول تصميمات و اعمال خودش است  داد كه هر فرديتعليم مي 

ها؛ هستيم كه در آن هر فرد  ي فرانسيسكنما شاهد تعهدي ابتدايي در فرقه
دانست آن قانون  عادالنه مياخالقي و نااين حق را داشت تا اگر قانوني را غير

كرد خود  را رد كند. با اين وجود اين تعهد كه هر كسي مسئول كار و عمل 
مؤسسه  راهانش خود را تسليم  گرديد كه فرانسيس؛ و همباعث نمي است،  
ها؛  ندانند. براي مثال موعظه در اماكن عمومي در بين فرانسيسكناِكلسيا  

  هاي حاكم بود. ها؛ يكي از ايدههمانند والدنسيانس

پاپ رُم با اشتياقي فراوان و پس از تحقيقات فراواني كه توسط كورياي  
ردانش اجازه داد تا  ) صورت پذيرفت به فرانسيس؛ و شاگرم؛ (نهادهاي اداري
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ها؛  به كارشان ادامه دهند، اما او همان شرايط خاصي كه براي والدنسيانس
ها ارائه داد اين به معناي آن بود كه براي موعظه  مقرر كرده بود را نيز به آن 

ها  آنها احتياج به مجوز اسقف آن منطقه دارند و رهبر  در كوچه و بازار آن 
ها؛ داوطلبانه تسليم آن تصميم  گو باشد. فرانسيسكنبايد براي هر امري پاسخ 

ها اين تصميم قرار داشت كه فقط بايد در مناطقي موعظه  شدند و در برابر آن 
  داد. ها اجازه ميكنند كه اسقف آن منطقه به آن 

دريافت   از  پس  او  دوستان  و  مجوز  فرانسيس؛  به  اين  پاپ  سوي  از 
ها گفته بود  سبكي كه پاپ به آن   گردند و شروع به زندگي به مي برآسيسي  

نمايند  شان ميها شروع به آشكار نمودن قوت انجيل در زندگيكنند. آنمي
ي  كنند و همهشدگان و فقرا محبت ميبخشند و به طردبه فقيران اميد مي

دادند. در  شان نهاده بود انجام مياين اعمال را با محبتي كه مسيح در قلب
كرد  چه پاپ يا حتي خود فرانسيس؛ تصور مي  ش از آنها بيجنبش آن  نتيجه

رشد كرد و گسترش يافت. هزاران زن و مرد عادي به اين جنبش پيوستند  
رهبران   از  برخي  نتيجه  در  اين    " ِاكلسيامؤسسه  " و  از  ترسيدن  به  شروع 

ت و رهبران  يافجنبش معروف كردند، جنبشي كه مستقل بود و گسترش مي
تا از منابع خود استفاده كنند و بدون دخالت خارجي تكثير    دادخود را تعليم مي 

كنند.  بيابند كنترل  را  جنبش  اين  تا  كردند  سعي  برخي  دليل  همين  به   .
فرانسيس؛ براي رساندن پيغام نجات به مسلمانان گروه خود را ترك كرد و  

جنگ (به  پيوست.  پنجم؛  صليبي  آغاز  )  ١٢١٩- ١٢٢٠هاي  باعث  او  غيبت 
ب و گروهتغيير جنبش  قوانين  از  .  گشت  ١٠٥هاي مذهبي ه سوي يك سري 

عمال اين تغييرات شود اما نتوانست  فرانسيس؛ به سرعت بازگشت تا مانع از اِ
با انتصاب نماينده ي پاپ موافقت كند و  كاري انجام دهد و مجبور شد تا 

پيوندد اجازه  ين جنبش مي قوانيني را وضع كند مبني بر اين كه هر كه به ا
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-رسيد كه او تحت فشارهايي مجبور مي ن را ندارد. چنين به نظر ميترك آ
اميدي و  گردد تا اعتقادات پيشين خود را تغيير دهد. مدتي بعد او به خاطر نا

احساس ناتواني در رهبري چنين جنبشي بزرگ جايگاه خود را به عنوان رهبر  
از جهان فرو  در انزوا، ديده    ١٢٢٦ه در سال  كند و باالخر اين جنبش ترك مي

  بندد. مي

مي خالصه  طور  نتيجه به  چنين  رابطه توانيم  كه  كنيم  بين  گيري  ي 
اي مبتني بر گفتگوي دوطرفه  رابطه،  ِاكلسيامؤسسه  فرانسيس؛ و جنبش او با  

بسيار   به خود  برادرانش  و  فرانسيس  بود.  و خالقيت  تعهد  بر  مبتني  نيز  و 
وحانيت خود در نظر گرفته  د براي همين روش پويايي براي رگرفتنسخت مي

.  نشان داد زمان خود كليسا مؤسسه اِاي تازه از روحانيت را به بودند كه چهره
مي دنبال  را  او  كه  جماعتي  و  فرانسيس؛  را  اما  بسيار سختي  مسير  كردند 

يسك  زمان خود باقي ماندند و حتي اين ر   ياِكلسيا مؤسسه  ها در  پيمودند. آن 
گذاري  ن در مؤسسه ممكن است جنبشي كه پايه را پذيرفتند كه با ماندنشا

ي خود دور  نموده بودند به انحراف كشيده شود و از اصول بنيادي و اوليه 
در دوران پس از مرگ فرانسيس؛ شاهد تولد سه گروه مختلف از بطن  .  دنشو

رويكرد و    كردند كه اين جنبش هستيم. هر كدام از اين سه گروه ادعا مي
از دنگرش آن استوار است.  يگر گروهها بيش  اوليه  بنيادهاي  ها منطبق بر 

- ال فقرگرائي بودند و با همههاي روحاني؛ در پي حفظ ايدهگروه فرانسيسكن
كردند.  ها براي تبديل اين جنبش به يك قانون مذهبي مقابله مي ي تالش

خواندند يا در  حقوق مي  ها درس برادراني كه در دانشگاه  ه ها همچنين بآن 
- آلل و ايده وبه اص كردند كه  ، توصيه ميشدنداستخدام مي  اِكلسيا مؤسسه  

ها  روها بودند. آنترين گروه ديگر گروه ميانهمهم  جنبش برگردند. هاي اوليه  
زيستي و فقر را  توانند سادهكه اعضاي اين جنبش مي دادند با اين تعليم مي 

شان را  تأثيرگذاريعلم و در  توانند نقش خود را  ياختيار كنند در عين حال م
  اِكلسيا ايفا كنند. مؤسسه  بر
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چنين  درباره  ١٠٦التورات؛ فرانسيس؛  ي 
به    "هاي خود بود.او ميسيونري قاطع و شادمان نسبت به پروژه"گويد:  مي

  ب و ديوارهاي عبارتي ديگر او به شاگردسازي براي عيسي تنها در چارچو 
ي نجات  كرد و مژدهبه سراسر ايتاليا سفر مي  شد. او قانع نمي  اِكلسيا مؤسسه  

رساند و مردم را براي توبه و بازگشت به سوي مسيح دعوت  را به مردم مي
نمود. او مشتاق آن بود كه نزد مسلمانان برود. او به فلسطين سفر كرد  مي

نجا باز ماند. او به اسپانيا سفر  اش غرق شد از رسيدن به آاما وقتي كشتي
جا پناهنده شده بودند بشارت دهد. اما وقتي  مسلماناني كه در آن كرد تا به  

با    ١٢١٩جا هم مراجعت كند. نهايتاً در سال    بيمار شد مجبور شد تا از آن 
پنجم به سوي مصر رفت. او سربازانجنگ كه بر درفش  را    ي هاي صليبي 

، مورد عتاب  مسئوليت بودندنظم و بياما بي كردند خودشان صليب حمل مي
ها  اي از اين سربازان بشارت دهد و از آن. او موفق شد به عدهداد قرار مي

ي نجات را  براي انتقال اين جنبش به اروپاي شمالي كمك گرفت. او مژده 
به سلطان رساند و باعث نجات او گشت. اين حادثه براي او عزت و احترام  

و بار ديگر به  سوريه رسيد    بهراه داشت. او از مسير فلسطين  فراواني به هم
  ايتاليا بازگشت. او برادرانش را به سفر بشارتي به اروپا و مراكش فرستاد. 

اصليمؤسسه  رهبران   جنبش  اين  كه  بودند  باور  اين  بر  ترين  اِكلسيا؛ 
ي نجات دنيا از آن استفاده كند.  پروژهتوانست براي  د كه خدا ميابزاري بو 
اِكلسيا هرگز به  مؤسسه هاي ها و فعاليتدليل قانوني بودن ساختاربه همين  

ِاكليسا وجود داشت  مؤسسه  هايي در تاريخ  طور بنيادي زير سئوال نرفت. دوره
گي ديگر  كه اعضا به دليل شخصيت رهبران كليسا يا نيروهاي منفي فرهن

توانيم كردند. مي نبودند و يا از رفتن به جلسات اجتناب ميبه كليسا وفادار  
مؤسسه  هاي ركود و انحطاط ممكن است از خود  چنين تصور كنيم كه دوره
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نجات   و  ثبات  واقع  در  باشد.  آمده  انكار،  مؤسسه  ِاكلسيا  وجود  با  اِكلسيا 
آسيبمخالفت و  شكوفايي ها،  ها  ش  اوج  به  دوره  ميآن  اينمار  ها  آيد. 
ِاكلسيا  مؤسسه  ي حكمت و تدارك الهي است زيرا  ات آشكار كنندهموضوع

  خوش را به جهان برساند. بنياد گذاشته شده بود تا خبر

اِكلسيا وجود  مؤسسه  وقتي از اين زاويه نگاه كنيم هيچ مشكلِ بنيادي در  
مسئله  بنابراين  داشت.  بازسازنخواهد  و  نجات  پيغام  انتشار  ِاكلسيا  ي  ي 

تر  معناي احياي روحاني و تجهيز جماعت است. به عبارت سادهمنحصراً به  
طور كه بايد ايمان دارند و نه  مسئله اين است كه افراد وفادار به كليسا نه آن 

ريزي  ها بايد در جلساتي كه از پيش برنامهكنند. آنطور كه بايد رفتار ميآن 
جات مالي  يكشنبه)  احتيا   ت صبح، شركت كنند. (مخصوصاً جلسااست  شده

دارشان معاشرت و رفت و آمد كنند و در  ايمان و با دوستان غير  مرتفع كنند را  
ها نيز بتوانند  شركت كنند تا آن   ، انددهي كردهها سازمان هايي كه آن فعاليت

فهميم چرا رهبران  خبرخوش نجات را بشنوند. در چنين شرايطي است كه مي
نقطه اولكليسا  حركت  ي  گونه  هر  منشاً  انگيزه  و  تازهو  و  ي  روحاني  ي 

  روند. بشارتي به شمار مي

از   بيرون  گونه حركتي كه جماعت    اِكلسيامؤسسه  به همين دليل هر 
گشت. افرادي  دادند به ايجاد شك و ترديد و حتي خشونت منجر ميانجام مي 

ي هر جنبشي  به انگيزهد ستن داناِكلسيا ميمؤسسه كه خود را حامي و حافظ 
مي زيراكردن شك  آن آن  د  بودند.  خود  اعضاي  شدن  دزديده  نگران  ها  ها 

ها  ها، آن چيزي است كه آن گونه پذيرفته بودند كه دليل چنين جنبشاين 
مي آنفكر  براي  چگونه  كردند.  بود كه  تصور  غيرقابل  جنبشي  شود  ميها 
از  باعثمؤسسه    بيرون  نهايتاً  خود  كه  شود  ايجاد  مؤسسه  ايجاد    ِاكلسيا 
زير سئوال    ِاكلسياي به  واقع  در  ِاكلسيا  نگردد. حضور يك جنبش  ديگري 

- اين تنش  شد.محسوب مياِكلسيا  مؤسسه    هاي جاريبردن غيرمستقيم فرم
ها اين بود  بيني است. منظور آنها قابل پيشناپذير بود و نتايج آن ها اجتناب



 ٢٨١/يك شاگرد دار،هر ايمان

هد  خوا   ،كنيمير اشاره ميكه جنبش اِكلسيا به يكي از سه مسيري كه در ز
  رفت.

گردند تا  و نهايتاً مجبور مي شودبه افراط كشيده ميجنبش ِاكلسيا  )١
؛ صحت داشت.  ١٠٧واديوس   جنبش   اِكلسيا را ترك كنند. اين در موردمؤسسه  

- ي هم بر مي اين اتفاقي است كه نيروهاي داخل ِاكليسا زماني كه بر عليه
گردد. وقتي اين  ائي و يا شقاق مي دهد. اين اتفاق باعث جدخيزند رخ مي

گرايي اعضاي جنبش  . به خاطر افراطوجود دارد افتد سه احتمال  اتفاق مي
اِكلسيا نسبت به اين  مؤسسه  ِاكليسا و خشونت منتقدين و واكنش افراد در  

  ي ِاكلسيا  مؤسسهالف) جنبش اِكلسيا يك    محتمل است: جنبش اين نتايج  
) جنبش اِكلسيا از بين  كند. بي تأسيس ميي جديدديگر يا بدعت يا فرقه

كند ِاكلسيا پيدا مي مؤسسه رود. ج) جنبش اِكلسيا روشي براي سازش با مي
حس    ،ِاكلسيامؤسسه    اقتدار  مادون شدن نسبت بهو اين سازش به ازاي  

بخشد. رفتار اعضاي جنبش اِكلسيا و فاكتورهاي  ها ميمختاري به آنخود
و   اقتصادي  و  واكناجتماعي  در  كه  به  مؤسسه  ش  عداوتي  نسبت  اِكلسيا 

  گردد. گردد به طور عمده باعث تكامل و پيشرفت شرايط مياِكلسيا ايجاد مي
احتمال ديگري كه وجود دارد اين است كه جنبش اِكلسيا حيات و   )٢

از دست مي  را  براي  طراوت خود  كه ديگر خطري  تا حدي   مؤسسهدهد 
 آيد. اِكلسيا به شما نمي

ان نيز وجود دارد كه جنبش ِاكلسيا بتواند خود را در ساختار  اين امك )٣
جا دهد و جايگاه محدود خود را در بين سازمان بپذيرد. دقيقاً    اِكلسيا مؤسسه  

ها؛ در تطبيق  ها؛ رخ داد. در مورد فرانسيسكناتفاقي كه براي فرانسيسكن
ن و خدمات  ارت داد ها در امر بشغيرت آن  ِاكلسيا پويايي و مؤسسه  يافتن با  

اما از سويي ديگر فرايند    ، اِكلسيا كمك كرد  مؤسسهميسيونري به احياي  
هاي سختي در  ِاكلسيا باعث ايجاد تنشمؤسسه  جنبش در ميان    قرار گرفتن

 
107  - Vaudois 



 ٢٨٢/يك شاگرد دار،هر ايمان

گويد:  كند و ميبه اين نكته اشاره مي  التورات؛.  خود جنبش شداعضاي  بين  
چني " كليساي كاتوليك  كليساي ديگري چون  هيچ  واقع  با  در  تاريخي  ن 

درگيري اندازه چنين  به  يا  است  نداشته  آنهايي  شقاق ي  توسط  هاي  ها 
 " گوناگون چند پاره نگشته است.

اِكلسيا به جماعت يا گروهي از مردم اطالق   در اين بخش گفتيم كه 
توان  دن را ميشوند. اين جمع شمسيح جمع مي  شود كه دور عيساي مي

ف ساختاربندي نمود. معموالً يك شبان يا يك فرد  هاي مختلتحت برنامه
ها قرار دارد و در برخي از موارد اين جماعت به  مجرب روحاني در رأس آن

هاي اين جماعت توسط  شوند و فعاليتدور يك جماعت كوچك جمع مي
يافته تعليم  در چارچوب    گردد. اند مرتب مي مردم عادي كه مجهز شده و 

شخصي فردي معمولي از فرد معمولي ديگر تا هر    تأمل ما در مورد همراهي
آن بياموزند كه چگونه ميدوي  پيروي  ها  را  بهتري عيسي  به نحو  توانند 

كنند چنين پيشنهاد كردم كه اين مدل نوعي ديگر از ِاكلسيا است. اما در  
ها وجود  اين ساختار هر كدام از اين موارد چنين بحت و استدالل نمودم كه

  " ِاكلسيامؤسسه "شدن شاگردي براي مسيح بگردند.  ساخته  دارند تا باعث
همراهي شاگردان را به عنوان ابزاري براي رشد روحاني و عددي جماعت  

كنم كه اين يك درك اشتباه است. عهدجديد هيچ  داند. اما من تأكيد ميمي
اِكلسيا تأسيس كنيم. اما متن  گويد كه بايد  جا به طور مستقيم به ما نمي

سازي  گويد كه بايد براي عيسي شاگردمقدس به طور مستقيم به ما ميكتاب
(متي   نتيجه٢٠  –   ١٨:    ٢٨كنيم.  بنابراين  خود  )  هدف  كه  نمودم  گيري 

اِكلسيا نيست. به عبارت ديگر جماعت مسيحي هدف مأموريت ما نيست.  
مسيح شاگردسازي كنيم و    هدف مأموريت ما اين است كه براي عيساي 

شويم تا بفهميم  سه نفر از ما با هدف آموختن دور مسيح جمع ميوقتي دو يا  
  "ِاكلسيا"چگونه مطابق با تعاليم او زندگي كنيم آن زمان است كه ما يك 
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 هايم. اين جماعت براي خيريت شاگردان عيسي است و نه بتأسيس كرده
  ها! ضرر آن 

اهي  ي كسي را در مسير شاگردي مسيحي همركنم وقتبار ديگر تأكيد مي
) لزوماً وقتي  ٢٠:    ١٨ايم. (متي  كنيم در حقيقت ِاكليسايي تأسيس نمودهمي

ها، به  دهيم مثالً تعداد جلسات يا برنامهكليسايي را افزايش مي  هايبرنامه
ايم. حتي آنقدر پيش رفتم كه گفتم  سازي كردهمعناي آن نيست كه شاگرد

ي فرايند شاگردسازي  ما وجود دارند كه برا  كليساهاي در    عناصر بسياري 
هاي بسياري وجود دارند اما همچنان جاي  ها و مالقات هستند. موعظه  مُضر

شود. فرصت كمي براي خدمت افراد عادي  خالي برخي موارد احساس مي
شاگردسازي   مسير  در  همراهي شخصي  هستند.  ناچيز  تعاليم  دارد.  وجود 

دهد  زندگي فرد رخ مي  چه در   گوئي براي آن افتد و پاسخ يبسيار كم اتفاق م
ندرت   ميبه  كه  .  افتد اتفاق  زماني  جلسات  مدت  از  بيرون  كليسا  اعضاي 

ي بسيار كمي به دنبال شاگردسازي  بسيار كم است. عده  با هم دارند، رسمي  
گويم بازگشت به سوي اصل جنبش  چه در اين كتاب مي   آگاهانه هستند. آن 

اند چگونه  جماعتي كه آموخته   بر اساس تكثير جماعتي معمولي است،   ِاكلسيا
ها تبديل به شاگرد عيسي بگردند. جنبشي از  به ديگران آموزش دهند تا آن 

- زنان و مرداني كه آگاهانه و به طور داوطلبانه خود را در شرايطي قرار مي
آن  زندگي  و  تفكر  در  عميقي  تبديل  تا  پدهند  مثال  شود.  ايجاد  و  ها  يتر؛ 

تواند از يك فردي خاص آغاز  ين جنبشي ميدهد كه چنفرانسيس؛ نشان مي
را زندگي مي آن رويا  در ميان ميشود كه  با ديگران  را  آن  و  گذارد.  كند 

مؤسسه  "اين دو عبارت يعني    "رسالت"هاي بين  ها تنشهاي آن داستان 
شروع به همراهي افرادي  كشد. اگر شما  را به تصوير مي  "ِاكلسيا"و    "ِاكلسيا

باشند    "ييِاكلسيا  مؤسسه "نموديد و آن افراد بيرون از  هاي عيسيدر پي قدم
- هاي دهيد تا آموختهها را تعليم ميكه شما عضو آن هستيد، و اگر شما آن 

ها را عضو  كه آن   شان را به ديگران تعليم دهند و تكثير شوند بدون اين 
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بگردانيد،   ي ِاكلسيا  مؤسسه آن   خود  به  نسبت  مي   ديگران  دچار  چه  كنيد 
تان از شما انتقاد خواهند نمود و با شما به  اهم خواهند شد و دوستانسؤتف

ها را  مخالفت خواهند پرداخت. اما عيسي به ما فرمان داد كه رفته و امت
  كه در آن را    يي ِاكلسيامؤسسه  نداده است كه  شاگرد بسازيم. او به ما فرمان  

من بر    ي اين موضوعاتسترش دهيم. بعد از گفتن همهكنيم گشركت مي
اين باور هستم كه جنبش شاگردان عيسي كه خود شاگرداني براي عيسي  

ريزي شوند؛ كنترل شوند؛ يا توسط  كه حتي برنامهكنند بدون اين تربيت مي
  مؤسسه اِكلسيا نهايتاً باعث احيا و رشد    ،مالي شوندحمايت    ييِاكلسيامؤسسه  

  .  خواهند شد 

آلمان  ديوانه  داني كه در فضاي؛ الهي١٠٨هوفر يش بنر ديت وار حاكم بر 
احيا  "نويسد: ها را مياي به برادر خود اين واژهكرد در نامهنازي زيست مي

اصول و سبك زندگي  از  كه    كندميسازي كليسا قطعاً از رهبانيتي ظهور  و باز
خواهد  پيروي    ، كوه بودي سر  اي كه اساسش الگوي موعظهرهبانيت اوليه

جلو خواهد رفت و از اصول و سبك رفتاري    هاي عيسيو در پي قدم  كرد
  " خود كوتاه نخواهد آمد!

ِاكلسيا    مؤسسهدر مورد تفاوتي كه نويسنده در مورد جنبش اِكلسيا و   )١
مثال چه  داريد؟  نظري  چه  است  شده  ميقائل  كه  هايي  كنيد  بيان  توانيد 
  ؟ نمايانگر اين دو اصطالح كليساشناسي باشند

خواهيد  ايد و ميكه آموختهرا  ل پيتر، و فرانسيس؛ دو درسي  از مثا )٢
ايد  چه تاكنون آموخته  ، ذكر كنيد؟ چه ارتباطي بين آن به خاطر داشته باشيد 

در شاگردسازي   و عمل همراهي ديگران  است  داده شده  تعليم  به شما  و 
 عيسي وجود دارد؟ 

 
108  - Dietrich Bonhoeffer 
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واند بيش  تزنيد چه چيزي مي چه تخمين ميبه نظر شما و بنا بر آن  )٣
مؤسسه    كه بيرون از  مشكل آفرين باشد براي شاگردان عيسي    هر چيزياز  
تر  كنند؟ آيا اين آن حقيقتي است كه آن جنبش بزرگلسيا شاگردسازي مياِك
تر گردد؟ آيا اين حقيقت  ِاكلسيا است يا ممكن است در آينده بزرگمؤسسه  از  

آيا مشكل    گردد؟ مي  خارج اِكليسا  مؤسسه    است كه جنبش از كنترل مستقيم
 رسد؟ ؟ چه مشكالت ديگري به ذهن شما مي استمسائل مالي 
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  فصل يازدهم 
اِكلسيا كمك كنيم تا                              مؤسسه توانيم به اعضاي چگونه مي

  بتوانند براي عيسي شاگردسازي كنند.

نگاه    ،شكل گرفتاِكلسيا  مؤسسه    ازخارج  ما با هم به دو جنبشي كه  
كرديم و ديديم كه خدا از اين دو جنبش استفاده كرد تا قوم خود را احيا نمايد  

تاكنون مژده افرادي كه  براي  را  انجيل  پيغام نجات  را نشنيده  و  ي نجات 
خواستند  ها؛ نيز ميها؛ فرانسيسكنبودند، برسانند. درست همانند والدنسيانس

پيام و  عنوان شاهدان  به  بآورا تا  انجيل  از  ن  و  بپيوندند  خود  زمان  مردم  ه 
جدا   دنيا  از  كامالً  خود  مطلق  فقر  نتيجهشونطريق  جنبش  دو  اين  و  ي  د 

- ي استراتژيها ثمره. اين جنبشندِاكلسيا نبودمؤسسه  خدمات ميسيونري  
اِكلسيا نبودند بلكه بر عكس اين جنبش ها  هايي شبانان يا رهبران رسمي 

والدو؛ و فرانسيس آسيسي؛ دو مرد معمولي  ند. پيتر زمان با هم ايجاد شدهم
شروع به زندگي بر اساس الگو و تعاليم عيسي نمودند و از اينكه خداوند از  
اين دو مرد معمولي به اين صورت استفاده كرد، نبايد غافلگير شويم. استيفن  

اشاره    ١١٠در كتاب خود به نام تاريخ خدمات مسيحي   ١٠٩نيل؛ به اين نكته 
صلي كليسا هم توسط مردم عادي و معمولي انجام شد. او  ه كار اكند كمي

داران همچون يك بدن در مأموريت  ي ايمان با اشاره بر اين نكته كه همه 
هر جا كه مسيحيان باشند در  "دهد:  كليسا مشاركت داشتند چنين ادامه مي

رشد    اجتماعي كشد كه  جا حيات و ايماني مستقل وجود دارد و طولي نمي  آن 
گيرد! كليساهاي بزرگ بيشتر بر ادعاي رسالتي  جا شكل مي  يابنده در آن 

 
109  -Stephen Neill 
110  - A History of Christian Missions 
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تأكيد ميبودن خدمات براي آن شان  عنوان  كنند.  به  داشتن يك رسول  ها 
- شود، اما در واقع تعداد كمي از كليسا گذار اعتبار و احترام محسوب ميبنيان

بنيان  رسوالن  توسط  واقعاً  بزرگ  شدههاي  ناند.  گذاري  قابل  كتههيچ  ي 
  " تر از گمنامي ميسيونرهاي اوليه وجود ندارد.اي بارزتوجه

بر  پيغام مسيح  تأثير  كند كه  گونه اشاره ميدر همين راستا اين   ١١١رابرت؛ 
كه در  بيشتر از افرادي است    است ي فقرا در ميان  وقتي مسئلهمردم عادي  

جايگاه   و  قدرت  مي خوب  رأس  او  هستند.  ق"  افزايد: اجتماعي  اول  در  رن 
  توسط مردم عادي اداره شد. خدمات تا اقصي   ؛مسيحيت در زمان جفاميالدي  

ها محلي بود و  نقاط امپراطوري گسترش يافت و اين جنبش در اكثر بخش
جا هيچ اسقف و كشيشي    كه در آن   شد. نه اين ميتوسط مردم عادي اداره  

مسئله    "دادند.م جان  زير تيغ و ازدحام مرد  ليو  !محلي وجود نداشت! بودند
سال ابتداي مسيحيت، هر مسيحي يك كشيش بود و   ١٥٠اين است كه در 

سال بعدي اغلب مسيحيان شروع به پذيرش مأموريت بزرگ به    ١٥٠براي  
ي شخصي زندگي خود نمودند و در راستاي گسترش مسيحيت  عنوان برنامه

  نمودند. در سراسر دنيا فعاليت 

گرين؛  مطالعه  ١١٢مايكل  خود  در  توسط  ي  انجيل  گسترش  مورد  در 
،  در اين مبحث  ترين موضوعات يكي از عالي" گويد: كليساي اوليه چنين مي 

نويسد كه  او چنين مي "كه در اين كار شركت نمودند.  بودگوناگوني مردمي 
، بلكه  نگرفتي انجيل توسط افراد مجرب و متخصص صورت  گسترش مژده

اجتماع  ي هر عضوي از  ز ويژه س مسئوليت و امتيابر عكس اين نتيجه احسا
را مسئوليت خود دانست. مسيحيت بيش    كار  . هر عضو معمولي كليسا اين بود

 
111  -Robert Tuttle 
112  - Michael Green 
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رسمي هستند  هاي غيراين ميسيونر.  است  جنبش مردم عادي   هر چيزياز  
  ! باعث گسترش مسيحيت گشتند هر چيزيكه بيش از 

د از  ه افراد دير يا زوك  استاين    داردوجود    ي جنبشهر  مشكلي كه در  
است كه نهايتاً با    هاييايستند. گوئي اين طبيعت چنين حركتحركت باز مي

مي غالب  آن  بر  سكوني  زمان  نيروهاي  گذر  نيز  اِكلسيا  مورد  در  و  گردد 
- قدرتمندي وجود دارند كه باعث جدا نمودن مردم عادي از روحانيون مي

گردند  رادي مير خدمات بر دوش افگردند و بعد از آن باعث گذاشتن بار بيشت
دست كار  اين  براي  شدهكه  از  گذاري  برخي  كه  است  شده  آن  نتيجه  اند. 

امروز مي الهي نبايد در رساندن مژدهدانان  ي نجات  گويند كه مردم عادي 
شان همراهي  اصالً قدمي بردارند يا سعي كنند كه ديگران را در مسير ايمان

آن  نظر  به  موعظهنمايند.  د ها  تقديس  و  تشويق  تعليم  ،  و  بشارت  كنار  ر 
خواندگي خاصي از  "شاگردان عيسي بايد تنها توسط افرادي انجام شود كه  

ها را خوانده تا شغلي فراتر از پيروي عيسي  دارند و خداوند آن   "سوي عيسي
  داشته باشند. 

ي ايماني  اي جامعه تمايز بين يك شبان و ديگر اعض  امروزه آنچه وجه  
فكر مردم را به خود    هر پرسشياست كه بيش از    پرسشي شود  خوانده مي

اي خاص براي شبانان  كنم آن افرادي كه ايدهجلب نموده است و فكر مي
  داليلي كافي دارند.   ،كنند مطرح مي

گرفته شده    laikos ي يوناني  (عادي) در انگليسي از واژه  lay ي  واژه
است. در مسيحيت اوليه اين واژه به    " از ميان مردم"ناي  است. اين به مع

از سوي خدا"معناي   يوناني    "برگزيده شده  واژه  از  معنايي كه    laosبود. 
است گرفته  ميريشه  اشاره  مردمي  به  كه  ،  ناشناختهكند  دارندمنشأ    . اي 
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؛  ٢٣:٢٦و كشيشان و رهبران وجود داشت. (متي    انيهودي  بينتمايزي كه در  
  را مطالعه كنيد.)   ٥:٧؛ عبرانيان ٢٦:٥اعمال  

ناسي به خود گرفت.  شكليسا ي معناي  laosي قبل از پايان قرن اول واژه
ميالدي) استفاده شد تا تمايز    ٢٠٠توسط كلمنت اسكندريه؛ (  laikosي  واژه

هاي  بين مردم عادي و يك شماس يا كشيش را مشخص كنند. در كانن
- به ما مي  ١١٣حانيان جدا بودند. استانلي؛ از رو  )laity(  رسوالن مردم عادي 

ي  ي كامالً آشكار است. بر اساس الگوفرق بين مردم عادي و روحانيون  "ويد:  گ
ي  (روحانيون) و واژه  klerosي  برگرفته از تمايز سياسي كه در يونان از واژه

laos  با هم ساختار از مردم  اين دو گروه  يك شكل    ي (مردم) وجود دارد 
  " دادند.تشكيل مي

  ٣١٣جون    ١٣طور كه قبالً اشاره كرديم اين كُنستانتين؛ بود كه در  همان 
هاي  دي در شهر ميالن؛ به افراد وفادار به مسيحيت آزادي انجام فعاليتميال

احيا نمود و به  ،  چه را اين مسيحيان از دست داده بودند  داد. او آن   مذهبي
يير دين به مسيحيت براي  جفاي آنان پايان داد. قبل از پايان قرن چهارم تغ

ان تقريباً  نُه نسل  ساكنان امپراطوري رُم اجباري شد. بعد از آن زم  ي همه
درصد از جمعيت دنيا مسيحي شدند. بعد از دو قرن حدوداً    ٣/٧  پس از عيسي

صد به آمار قبلي افزوده شد. بنابراين نياز سازماندهي جنبش اِكليسا  در  ٢٠
اِكلسيا پديدار گشت  مؤسسه  ر اين دوره بود كه  شد و دقيقاً دشدن احساس مي

اني كه در مورد ايمان مسيحي پديد آمد  ها و مباحثات فراوو پس از چالش
  گشت.   آغاز شكافي عميق بين جماعت عادي و روحانيون  

شكافي كه  به  بعدها در سُنت پروتستان؛ لوتر؛ و كالون؛ سعي كردند تا  
كهانت    ر. آنان بپايان دهند  ،بود   بين جماعت عادي و روحانيون ايجاد شده 

شناختي در مورد تفاوت  هستي  كردند و هيچ دليل داران تأكيد  ي ايمانهمه

 
113   - Stanley Lusby 



 ٢٩٠/يك شاگرد دار،هر ايمان

ها متوجه بودند كه  شدند. با اين حال آني وفادار قائل نميشبانان و عامه
براي حفظ عملكرد و سالمت اين جماعت وجود برخي از خدمات ضروري  

شدند كه خود را وقف موعظه و  يد تربيت ميها افرادي بااست. به نظر آن
توانند نظم را در سازمان و بين جماعت  كردند تا بهاي مذهبي ميانجام آئين 

مسيح ادامه دهند. بر اين باورم كه   برقرار كنند و به وفاداري خود به عيساي 
حول  كليسايي  حيات  نمودن  تمركز  مورد  در  كليساها  اخير  محور    گرايش 

سازي بشارت دادن در مورد مسيح،  يكشنبه صبح و حرفه جلسات پرستشي  
مشاركت عموم در خدمات مختلف گشته است.  به طور گسترده باعث تضعيف  

- ي ايماني كهانت همهتوان انكار كرد كه اگرچه مسئله اين حقيقت را نمي
داران توسط لوتر؛ و كالون؛ از نو مطرح گشت، اما درك حاكم هنوز اين است  

يحي در انحصار گروه خاصي است كه براي اين كار انتخاب  كه خدمات مس
ناصري سُنت    دانند كه خود عيساي ر چند مردم مي ه   ،اند گذاري شدهو دست

گيران و  گيران و باجيهوديان را شكست و شاگردان خود را از ميان  ماهي 
مردم عامي انتخاب كرد و نه از بين روحانيون! اين همچنين بر خالف آن  

شد،  ديگر كنيسه ناميده نمي  كه ايي است كه توسط پولس بنا نهاده شد  اِكلسي
:  ١٤؛  ٣٤،  ٣٣،  ٢٠،  ١٨،  ١٧:    ١١شد. (اول قرنتيان  خوانده مي  بلكه جماعت

گونه  سال همين   ٣٠٠هاي خصوصي اين اتفاق براي  ) و در جماعت٢٦،  ٢٣
ا  ادامه يافت. عالوه بر آن بودن يك شبان مجرب و مقتدر در مركز اِكلسي

شد كه اين يك اجتماع مقدسي است كه  باعث ايجاد تصويري از اِكلسيا مي
شود و شبان و خادم در جايگاه  قامات داراي اقتدار در خانه اداره ميتوسط م

  مركزي قرار داشتند. 

براي من واضحدسيمقمتن كتاب از هر چيز به طور مفصل  اي كه  تر 
بين جماعت  بيان مي  تفاوت  مأموريت  اين  در  را  روحانيت  و  در  عادي  كند 

  شود:  كتاب افسسيان يافت مي



 ٢٩١/يك شاگرد دار،هر ايمان

به « كه  من  شايستگي  پس  به  دارم  تمنا  شما  از  بندم،  در  خداوند  خاطر 
كمال فروتني و ماليمت؛  دعوتي كه از شما به عمل آمده است، رفتار كنيد، در  

تمام بكوشيد تا آن  به سعي    .و با بردباري و محبت يكديگر را تحمل كنيد 
زيرا يك بدن  .  ي صلح حفظ كنيديگانگي را كه از روح است، به مدد رشته 

ايد به يك اميدِ دعوت خويش؛ يك  خوانده شده  هست و يك روح، چنانكه فرا
و پدر همه كه فوق همه، از طريق  خداوند، يك ايمان، يك تعميد؛ و يك خدا  
ي بخشش مسيح،  ه فراخور اندازه همه، و در همه است. امّا به هر يك از ما ب

گويد: هنگامي كه به عرش برين صعود  ز اين رو مي . افيض بخشيده شده است
داد مردم  به  هدايا  و  برد  اسيري  به  را  اسيران  كرد‘،  .  كرد،  ’صعود  عبارت 

تر زميني نيز نزول كرد؟ او كه  هاي پسته جاي حاكي از چيست، جز آن كه ب
ها بسي فراتر رفت، تا همه چيز را  ي آسمانه نزول كرد، همان است كه از هم

پر سازد. و اوست كه بخشيد برخي را به عنوان رسول، برخي را به عنوان نبي،  
تا مقدسين را   به عنوان شبان و معلّم،  به عنوان مبشر، و برخي را  برخي را 

كار خدمت آماده سازند، براي بناي بدن مسيح، تا زماني كه همه به  براي  
مان و شناخت پسر خدا دست يابيم و بالغ شده، به بلنداي كامل  يگانگي اي 

آنگاه ديگر همچون كودكان نخواهيم بود تا در اثر امواج    .قامت مسيح برسيم 
تعاليمِ گوناگون و مكر و حيله  باد  يان در  ي آدمبه هر سو پرتاب شويم و 

مي نقشه گمراهي  براي  كه  براند هايي  سو  آن  و  سو  اين  به  را  ما  »  .كشند، 
  )١٤ –  ١:  ٤(افسسيان 

ها  توانيم ابتدا با مشخص شدن آن افرادي كه اين كتاب خطاب به آنمي
نگاشته شده به بررسي اين كتاب ادامه دهيم. پولس چه كساني را در آيات  

از پولس كه به  «گويد:  ي رساله، پولس ميخواند؟ در ابتدامي"  شما"  ٦الي    ١
ب  است،  عيسي  به  خواست خدا رسول مسيحْ  اَفِسُس،  ه مقدسينِ ساكن در شهر 

اين افرادي كه پولس    )١:    ١.» (افسسيان  آنان كه در مسيحْ عيسي وفادارند
خواند چه كساني هستند؟ پولس رسول در متني معروف  ها را مقدسان ميآن 

ا افرادي روبرو است كه از ديدگاه دنيا خوار و ضعيف  كند كه او بمشخص مي
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ها  ي زيادي از آندانيم كه عده) مي ٢٧:    ١قرنتيان    و طرد شده هستند. (اول
شده اسير  يا  و  بودند  فقير  معروف  ٢٣:    ٣(كولسيان    !يا  كلبي  فيلسوف   (

كند و با تحقير در مورد آناني كه مسيح  قول مياز اوريجن؛ نقل   ١١٤سلسيوس؛ 
كنند  افرادي كه با پشم و چرم كار مي"نويسد:  كنند چنين ميپيروي ميرا  

كنند در حضور  ترين افرادي هستند كه حتي جرات نميترين و سادهو جاهل
فردي كه    ١١٥آتناگوريس؛   "!بگويند  ي مشايخ و استادان حكيم از خود سخن

معاصر با سلسيوس است و متخصص دفاعيات مسيحي بود ديدگاهي متفاوت  
افراد بي"دهد:  ارائه مي ميان شما  پير ميسواد، صنعتدر  زنان  و  بينم.  گر 

هاي ما را  توانند نكات مثبت آموزشرغم اين حقيقت كه نميادي كه عليافر
به آن  ارزش اصولي كه  اعمال خود  اما توسط  را    بيان كنند  معتقد هستيم 

  " د ندهنشان مي

گويد و تصديق  عنيا سخن ميداران بيتدر مورد اجتماع ايمان   ١١٦و پليني؛ 
ميمي اجتماع  سطوح  تمام  از  مردم  كه  بكند  اين  توانند  از  بخشي  و  يايند 

آن پولس  افرادي كه  بنابراين  بگردند.  را  اجتماع  در  مي  "مقدسان"ها  نامد 
جديد  عنواني است كه در عهد  "مقدسان"واقع نام    واقع مردم عادي بودند. در 

ايمان  مورد  در  صحبت  ميبراي  استفاده  ايمانداران  بعدشد.  كه  ها  داراني 
  جماعت عادي خوانده شدند. 

وا مي   "مقدسان "ي  ژهوقتي  پيروي  را  عيسي  كه  افرادي  كردند  براي 
ستند و به  عيب ه گناه و بيها بي شود، به اين معنا نيست كه آن استفاده مي

كننده آن است كه  اند. فراتر از هر چيزي اين مشخصكمال اخالقي رسيده
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ها را در اين مورد  اين واژه  ١١٧اين شخص نه سكوالر است و نه كافر! كنت؛
  برد: كار ميبه 

شود و اين به معناي كنار گذاشته شده توسط  ناميده مي  hagiosاين فرد  "
آيد  اين شخص فردي به شمار ميخدا است. شخصي كه تقديس گشته است.  

كه براي  كه غير سكوالر است. فردي كه مشخصاً مذهبي است به خاطر اين
  " و را خدمت كند.خدا به كناري گذاشته شده است، تا خدا را پرستش كرده و ا

افرادي   به  است خطاب  شده  نوشته  افسسيان  براي  كه  متني  بنابراين 
اند. هر فرد معمولي كه از  شده  است كه از جماعت عادي به كناري گذاشته 

كند، يك فرد مقدس است.  باال دوباره متولد شده و روح عيسي در او كار مي
او در اجتماع ايمان اين هيچ كاري با عمل  هيچ  ن ندارد. اين حتي  دارا كرد 

ي او، تعليم، جنسيت يا جايگاه اجتماعي او  هاي او، پيشينهبه تواناييارتباطي  
يا حرفه) ولي همه همان خواندگي  ندارد. همه همان   شغل را ندارند، (كار 

هايي كه  (مأموريت) را دارند. مردم عادي خود به تنهايي هدف نيستند، (روح
مأموريت خدا در دنياي    ها زاري هستند كه توسط آنها اببايد نجات يابند.) آن 

ار  ها بدون استثنا و بدون تبعيض براي آن مأموريت كنشود. آنما محقق مي
  اند تا براي عيسي شاگردسازي كنند. گذاشته شده

روبرو ميگاهي در گردهمايي ايده  اين  با  افراد  بشارتي  كه  هاي  شوند 
دهند در  هاي مقدسي انجام مياليتشبانان و مبشران مقدس هستند، زيرا فع

دهند.  انجام مي   دنيويهاي  حالي كه جماعت عادي كافر هستند زيرا فعاليت
ها  اين يك اشتباه است. خداوند ما را در دنيايي قرار نداده كه در آن فعاليت

بقيه كه  در حالي  هستند  مقدس  خاصي  اشياي  كارها  و  هستند.    دنيويي 
داوند است. هر كدام از ما مخلوق خداوند هستيم  جهان و پري آن متعلق به خ
ما به او تعلق دارد. تمامي  هاي وجود  ي بخشبدون هيچ استثنايي و همه
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و مقدس خلق شده است. وقتي كه مي نيكو  به خدا  خلقت  متعلق  پذيريم 
- ي فعاليتمسيح قرار داريم، بنابراين همه   هستيم و تحت حاكميت عيساي 

ه خودي خود مقدس خواهند بود. شايان توجه است  ها بهاي قانوني انسان
واژه كه كتاب همان  از  عبري  مقدس  كار  هم    havodaي  به  اشاره  براي 

  كند و هم براي اعمال پرستشي يهوديان! فيزيكي استفاده مي

ويليام؛ همان  كه  مترجم عهد  ١١٨طور  اولين  عنوان  به  از متن  كه  جديد 
هيچ نقشي بر ديگري الويت  "گويد:  ي شود، ميوناني به زبان مُدرن شناخته مي 

هيچ  ندارد.  ارجحيت  خشنودي    و  باعث  بيشتر  نميكدام  آب  خداوند  شود. 
ريختن، شستن بشقاب، كفاش بودن يا رسول بودن همه در پيشگاه خداوند  
اندازه   به يك  را  يا موعظه كردن هر دو خدا  يكي هستند. شستن بشقاب 

كه كارهاي غير    عادي به خاطر اين سازند. به عبارت ديگر مردم  خشنود مي
مي انجام  جدمذهبي  كمتر  يا  شبانان  از  كمتر  شده  دهند  تقديس  و  شده  ا 

ي خود  ي اول باب چهارم رسالهآيه  ٦كه اين رسول در  در مورد اين "  نيستند.
دهم اما دقت كنيد  نويسد نظري نمي مي  "مقدسين"به افسسيان خطاب به  

هر كدام  "به    "تو"جود دارد، زيرا پولس از  تضادي و  ٧و   ٦آيات  بين  كه در  
ي بخشش مسيح،  ز ما به فراخور اندازهامّا به هر يك ا« كند:  اشاره مي  "از ما

  "هر كدام از ما"وقتي پولس در مورد      )٧ي  فيض بخشيده شده است.» (آيه 
چه در مورد شما صدق    گويد، منظور او اين نيست كه بر خالف آن سخن مي

نيز    ر  كدام از ما (رسوالن؛ انبيا؛ مبشران؛ شبانان و معلمان) كند براي همي
فيضي بخشيده شده    ،عيسي مقرر فرمودهكه  طور  ان همكند بلكه  صدق مي

طور بخوانيم در واقع به منظور و فكري كه در    است. اگر اين متن را اين 
ن  جا اي   ايم. منظور پولس در اين موقع نوشتن مد نظر پولس بود، خيانت كرده

داران عطا و فيض خاصي را  نيست كه تنها گروهي از افراد در اجتماع ايمان 
گويد دقيقاً بر عكس اين موضوع است.  چه او مي اند. در واقع آن نمودهدريافت  
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بخش؛ فيضي كه گناهان را نجات  او پيش از آن نوشته است كه فيض نجات
  ٥:    ٢ند. (افسسيان  ي آناني است كه به او ايمان داربخشد متعلق به همهمي
او چنين بحث مي٨  – انواع خدمات  ) و سپس  نيز به  كند كه فيض براي 

ي ايمانداران عطا شده است. پولس پيش از آن در مورد آن فيض براي  همه
- از اين رساله چنين مي  ٣انجام خدمات سخن گفته بود. او در ابتداي باب  

بي «ويسد:  ن درباره و  شما  خداگمان  فيض  مباشرت  من    ي  به  شما  براي  كه 
شنيده  است،  (آيهبخشيده شده  پولس    )٢ي  ايد.»  متن  اين  به  دربارهدر  ي 

ميكار سخن  الهي  فيض  (كولسيان  گيري  مورد  ٢٥:    ١گويد.  در  پولس   (
مي سخن  را  تجهيزي  توانايي  اين  او  به  و  است  نموده  دريافت  كه  گويد 

) او  ٨  –   ٧:    ٣افسسيان  تا بتواند مأموريت خود را انجام دهد. (  است  بخشيده
واسطه ميبه  كه  است  تفكر  به« :  نويسدي همين طرز  به    امّا  ما  از  هر يك 

  ) ٧:٤.» (افسسيان ي بخشش مسيح، فيض بخشيده شده استفراخور اندازه 

هديه واژه به يك  فيض  مي  ي  تأكيد  اشاره  نكته  اين  بر  پولس  و  كند 
همهمي كه  معم كند  جماعت  از  عضو  (هر  مقدسين  آن  ي  مسيح  از  ولي) 

مي  دريافت  را  دارد  احتياج  مأموريتش  انجام  براي  كه  وقتي  كنتجهيزي  د. 
توانيم بپرسيم نقش خاصي كه شبانان  در نظر بگيريم نمي  گونه  شرايط را اين 

و  «نويسد كه خدا: داران دارند، چيست؟ پولس ميو رهبران در اجتماع ايمان
برخي را به عنوان نبي، برخي را    اوست كه بخشيد برخي را به عنوان رسول،

علّم، تا مقدسين را براي كار  به عنوان مبشر، و برخي را به عنوان شبان و م
هدف    )١٢- ١١:  ٤خدمت آماده سازند، براي بناي بدن مسيح،» (افسسيان  

اين خدمات به طور مشخص در هر كدام از اين آيات گنجانده شده است.  
  "آماده كردن" و    "كامل كردن"طايا   هدف خدا از بخشيدن اين خدمات و ع

اي كه به كامل كردن يا  نانيي يومقدسين براي بناي بدن مسيح است. واژه
شده   ترجمه  كردن  كردن    katartizoآماده  اصالح  معناي  به  كه  است 

شود كه طبيب استخوان در  باشد. در طب وقتي از اين كلمه استفاده ميمي



 ٢٩٦/يك شاگرد دار،هر ايمان

جديد از اين واژه براي رداند. در عهد گميي كسي را به جاي خودش بررفته
تورهاي ماهي  ده شده است و كمك كردن به  گيري نيز استفاآماده كردن 

(غالطيان   باشد.  شده  گرفتار  گناهي  ارتكاب  حال  در  كه  دوم  ١:٦كسي  ؛ 
توان در زمان تحقق يك پروژه به  ) اين واژه را همچنين مي١١:١٣قرنتيان  

) و يا در زمان تمرين براي  ٥:٣ول تسالونيكيان  ؛ ا١٠:١كار برد، (اول قرنتيان  
ي افراد  ) همه١٠:٥؛ اول پطرس  ٢١:١٣يان  ؛ عبران٤٠:٦سازي، (لوقا  شخصيت 

ي پولس قرار  هاي خاصي كه وجود دارند به يك دليل مورد توجهكردبا عمل 
سازي مقدسين  يا آماده  "مجهز كردن كامل " گيرند و آن دليل اين است:  مي

  جماعت عادي! سازي آمادهديگر    يا به عبارت

كامل بگرداند؟ براي    و چرا خداوند مشتاق آن است تا  جماعت عادي را 
ها بتوانند خدمت خود را انجام دهند. خداوند به هر يك از ما براي  كه آناين 

فيض و عطاي خاصي از سوي    "مقدس"خدمت فيضي عطا كرده است. هر  
را در مسير قدم زدن در پي    يرد ديگرخداوند دريافت كرده است تا بتواند ف

دليلي كه رهبراني در رأس  هاي مسيح و شاگردسازي همراهي كند و  قدم
هاي مسيحي وجود دارند اين است كه به جماعت عادي براي اين  جماعت

نويسد:  ها را آماده سازند. پولس به تيموتائوس چنين مي كار كمك كنند و آن
دوم  در مسيحْ عيسي است نيرومند شو،» (پس تو اي فرزندم، در فيضي كه  «

جامعه   )١:٢تيموتائوس   مسيحي  رهبران  آن ي  دارند.  را  نقش  بايد  اين  ها 
ها بتوانند به طور  مقدسين را احيا، اصالح و تشويق و حمايت نمايند تا آن

دريافت كرده كه  آن فيضي  آن كامل  به  كه  گيرند، فيضي  به كار  را  ها   اند 
  اي عيسي شاگردسازي كنند.  دهد تا براجازه مي 

مقدسي  كتاب خدمات مسيحي متعلق به جماعت عادي است. در ديدگاه  
ي مسيحي را ندارند. حمايتي كه  جماعت عادي نقش حمايت رهبران جامعه

كند تا بتوانند خدمات مسيحي خود انجام دهند، بلكه  به رهبران كمك مي
كنند  ا حمايت مياين رهبران جامعه مسيحي هستند كه جماعت مسيحي ر
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بتوانند خدمت    ، نداها براي كار خداوند جدا شدهاي كه همگي آنتا مردم عادي
داران ما، اين  ايمان   جا است كه در اجتماع   خود را انجام دهند. مشكل اين 

  عكس شده است.   ها بر نقش

ايمان اجتماع  با مسابقهشخصي  . در  كندميي فوتبال مقايسه  داران را 
ف بازي  اندازه  ٢٢وتبال  يك  به  دارند  احتياج  كه  هستند  كافي  بازيكن  ي 

نظر گرفته شوند و توسط جماعتي از مردم كه در جايگاه    استراحت كنند، زير 
مي تمرين  تماشاچيان  به  احتياج  تماشاچيان  اين  شوند.  تشويق  نشينند، 

گونه است. اغلب    فيزيكي كمي دارند. گويي در كليساهاي ما نيز شرايط اين 
گر گروهي محدود و مجرب و اشخاصي خاص هستيم كه فقط براي  نظاره  ما

آنانجام خدمات   افراد كنيم و  ها حساب ميبر روي  توسط گروهي از    اين 
  ند.  گردتشويق و حمايت مي  ،كه اغلب منفعل هستند  ي مردم

هاي  كتابي  گردد. خواندن و مطالعه جا است كه مسائل بغرنج مي  در اين 
است راحتي  كار  شاگردسازي  مورد  در  كه   .متعدد  نيست  سخت  همچنين 

افراد مجرب   به  را تبديل  افراد ساده  بفهميم چگونه يك سازمان مسيحي 
رديم؟  باز گ  ي مقدس توانيم به الگوي كتابكند. اما ما چگونه ميمذهبي مي
بين جماعت    توانيم جنبشي را آغاز كنيم كه باعث تكثير روحاني درچگونه مي

توانيم جنبش تكثير روحاني را در بين مردم عادي در  عادي شود؟ چگونه مي
بستر كليسايي آغاز كنيم كه خود كليسا نگرشي مبتني بر تكثير روحاني ندارد.  

هيچ  وج   براي  قاطعي  پاسخ  سئواالت  اين  از  وجود  كدام  اين  با  ندارد،  ود 
اين  مي در  بايد  از عناصري كه  داشته باشند،  خواهم به برخي  فرايند وجود 

  اشاره كنم. 
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درك   كامل  و  طور عميق  به  را  بزرگ  مأموريت  خود شخصاً  اگر شما 
ايد، به سختي ممكن است بتوانيد جنبشي از شاگردان يا افرادي كه  نكرده
پايهسازي ميشاگرد نوع جنبش كنند،  اين  تنها  گذاري كنيد.  تأثيرها    تحت 

يابند.  شخصي با خداوند در دعا، كالم و اطاعت از روح او تحقق مي  مالقات
گردد كه افراد شاگردان را در مسير قدم زدن  تر مياين جنبش زماني عميق

فرستند تا خود نيز اين  ها را ميكنند و آن هاي مسيح همراهي ميدر پي قدم 
  فرايند را در زندگي ديگران تكرار كنند. 

كننده اين است كه به صورت يك  ن يك تسهيل به عنوا ي شما وظيفه
كاتاليزور عمل نمائيد و باعث شويد تا ديگران از لحاظ روحاني تكثير يافته و  

تأثير  ايجاد  خود  با  بايد  را  اين كار  باشند.  داشته  بر ديگران  روحاني  گذاري 
بستري كه در آن افراد تشويق شوند تا در فرايند بشارت شخصي و پيگيري  

انجام  وايمانا ن كنند،  عمل  نتيجه ن  فعاليتدهيم.  اين  تمامي  تكثير  ي  ها  
روحاني است. اين براي مثال به معناي آن است كه از همان ابتدا شما از هر  
را رد   گونه وسوسه و تالش براي كنترل كردن همه چيز توبه كرده و آن 

شما    كهاين   كنيد. شما به همين صورت بايد اجازه دهيد تا اين افراد بدون 
كه   كاري  تنها  كنند.  مالقات  و  همراهي  را  ديگران  باشيد  داشته  حضور 

كه براي رشد  را  هايي  توانيد انجام دهيد اين است كه ساختار و فعاليتمي
ها ياد دهيم كه از  دهي كرده و به آنسازمان   ، روحاني واقعاً ضروري هستند

ر ديگران باشد  شدن ب هر گونه ساختار و فعاليتي كه هدفش كنترل و مسلط
  . خالصه اينكه شما بايد آماده ريسك كردن باشيد. نداجتناب كن

به معناي شروع و مشاركت در امري در   "آغاز نمودن"يا    "گذاريپايه "
است.   مشخص  هدفي  به  رسيدن  براي  خاص  معناي  اين  مسيري  به 

ر آن  برانگيختن يك واكنش يا يك تأثير است. آزاد كردن نيرويي كه در براب
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كار ما به  و  داشتن  وا  حركت  به  دارد.  وجود  مسيري  نعي  در  نيرويي  گيري 
خاصي با هدفي مشخص. اين همان كاري است كه شما وقتي شخصاً كسي  

د. اين آن كاري است كه وقتي شخصاً در  يده كنيد، انجام مي را همراهي مي
  ي كارآموزي و شاگردي فردي را در مسير پيروي از عيسي همراهي دوره
-ي سكون و ركود و پيش د، شما در حقيقت آن فرايند را با نبرد عليهكنيمي

ترين  ي نتايج از پيش تعيين شده و كنترل كوچكهاي مختلف دربارهفرض
  دهيد. مسائل انجام مي

جنبش شاگردسازي را به فرد  بر  تسليم اين وسوسه نشويد كه نظارت  
ديگر اشتياق    ،موديد تفويض ن ديگري بسپاريد. اگر اين نقش را به فرد ديگري  

  patiي التين ي اشتياق از واژهبراي انجام اين كار را نخواهيد داشت. (واژه
اگر شما   و  استقامت كردن گرفته شده است.)  يا  و  معناي رنج كشيدن  به 

بايد اين    ،كه در شاگرسازي ضروري است بپردازيدرا  خواهيد بهاي الزمي  مي
  د. پرورش يافته باش صفات در شما  

در  جنبش همراهي  ميهاي  آغاز  زماني  رويايي  شاگردسازي  كه  گردد 
چه    مشخص وجود داشته باشد. نوعي فلسفه يا عهد كه به طور واضح آن 

ها و اصولي كه اعمال يك فرد  خواهد انجام دهد و يا ارزشيك شخص مي
در مورد اين موضوع  . در اين كتاب  موجود باشدگيرد،  بر اساس آن شكل مي 

مسيح به شاگردان خود سپرد بايد مالك    ايصحبت كرديم مأموريتي كه عيس 
داران معمولي در كليساهاي ما  سنجش هر خدمت مسيحي باشد. آيا ايمان

مسيح به هر يك    زنند كه عيساي در فرايند محقق نمودن مأموريتي قدم مي
آن آيا  است؟  سپرده  ما  تعليماز  را  شاگرداني  بتوانند  مي  ها  كه  دهند 

ر فرايند تكثير روحاني در مسيح قرار داريم يا در  شاگردسازي كنند؟ آيا ما د
كنيم؟ آيا  ها و حفظ ساختارهاي مذهبي خودمان عمل ميحال انجام فعاليت
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دهيم كه خدمات روحاني توسط ابزارها و منابع مالي تعريف شوند  اجازه مي 
اگر  "گويد:  مي  ١١٩ي اداري؟ رندي پاپ؛ هاي مذهبي و كارهايا توسط فعاليت

جماعتمي در  را  مسيحي  واقعي  شاگردسازي  ديگر  بار  خود  خواهيم  هاي 
بازسازي كنيم، ابتدا بايد به سئواالت دشواري از اين قبيل با صداقتي خشن  

  " و سرسخت پاسخ دهيم!

! آيا  را بررسي كنيدهاي خود اين سئواالت را از خود بپرسيد، سپس پاسخ 
هاي  ايم؟ آيا گروهمل نمودهمؤثر عاي  به گونهشاگردسازي براي مسيح  ما در  

شكل  به  واقعاً  ما  ميكوچك  كمك  جماعت  روحاني  تعداد  دهي  آيا  كنند؟ 
  تغيير است؟رهبران مجرب در اجتماعات ما راكد و بي

كند كه  اضافه مي  ها پرسشرا به اين  ديگري    هاي پرسش   ١٢٠شبان سام؛
  مقدسي بسيار مفيد هستند:  براي گسترش ديدگاه كتاب

 كند؟ عهد جديد چه تعريفي از شاگرد مسيح ارائه مي  
 دهد و او را  جديد فرايندي كه عيسي يك شاگرد را تعليم ميدر عهد

 كند چگونه تشريح شده است؟تجهيز مي
 مقدسي چه فازهاي شاگردي خاصي مشهود هستند؟ در الگوي كتاب 
 توانند چنين فرايندي را  عات ما مياي افراد وفادار در اجتمچگونه همه

 تجربه كنند؟ 
  ي براي هايي در اجتماعات بايد وجود داشته باشد تا شاگردچه ارزش  

 مسيح ساخته شود؟ 
  دادن شاگردان    چگونه در جهت شكل كليساي شما،  داران  اجتماع ايمان

 كند؟ ي سطوح عمل ميدر همه
  سازي  روياي شاگرد   ر چگونه ب  كليساي شما،   داران عملكرد اجتماع ايمان

 نمايد؟ براي مسيح تمركز مي
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   ،در حفظ روياي  هايي  به چه روش جماعتي كه تحت شباني ما هستند
 كنند؟ شاگردسازي كمك مي

 ايمان ميش داران  اجتماع  شناسايي  را  خود  رهبران  چگونه  و  نك ما  ند 
 دهند تا بتوانند براي عيسي شاگردسازي كنند؟ شكل مي

  شما در  مي  چگونه  كليساي  تا  كند  تجهيز  را  عادي  جماعت  تواند 
 ؟ كنندد براي عيسي شاگردسازي نتر بتواناجتماعي بزرگ

از خواندگي دقيقي  ايد در  اي كه دريافت كردهبسيار مهم است روياي 
وجود خود بپرورانيد. شما بارها احتياج خواهيد داشت تا به اين رويا باز گرديد.  

توانيد به هماهنگي، اتحاد و تعادل  يآن م اين تنها روشي است كه از طريق 
تان! و به اين  ي هاها و پروژهتان، الويتتان، اهدافهاي هدست يابيد. در نقش

برنامه طريق است كه شما مي انحراف  از  راستاي كسب  هايتوانيد  در  تان 
 تان در امان بمانيد.  سود بيشتر يا خودخواهي رهبران 

مسيحي   رهبران  ديگر  و  كه  دميشبانان  عيسي    ها آن انند  براي  بايد 
آنندشاگردسازي كن از  وقتي  پرسيده مي، ولي  آنان شخصاً  ها  آيا  شود كه 

كنند يا خير، اغلب چنين پاسخ  ديگران را در مسير شاگردسازي همراهي مي
توانستيم اين كار را انجام دهيم، اما به خاطر  دوست داشتم كه مي"دهند:  مي

  " ماند.دوش دارم، وقتي براي اين كار باقي نمي  ه بههايي كي مسئوليتهمه
حتي بكنم تا بتوانم اين  هنوز شخصي را كه با او احساس را"گويند:  يا مي

دهيد؟ آيا  پاسخ مي  ها پرسش شما چگونه به اين    "ام!كار انجام دهم، نيافته
ا  ي الزم براي انجام كار مهم ولي دشوار شاگردسازي را داريد؟ آيشما انگيزه

محور اين رويا شكل گرفته است؟    هاي شما حول فرض و پيش  ر، فعاليت كا
آلوين؛  و  چشم"گويند:  مي ١٢١مارك؛  مسيحي،  جماعتي  را  وقتي  خود  انداز 

مي دست  از  شاگردسازي  روياي  محقق ساختن  ناديده  براي  را  آن  يا  دهد 
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بش  عنوان يك جنكند، پويايي خود را به  گيرد يا آگاهانه بر آن تمركز نميمي
  "غلطد. دهد و آرام آرام به سوي فاز سازماني شدن مي از دست مي

مان را بر  گونه كه هستيم، ببينيم و نبايد چشمانما بايد خود را به همان 
كه    هايي پرسشترين نكته است كه ما بايد  روي حقيقت ببنيدم و اين مهم

ي  متحدهدر اياالت    شوند را با نهايت صداقت پاسخ دهيم. از ما پرسيده مي
كنند و  داران مشكالت بارز بسياري را تجربه ميآمريكا و اروپا، اجتماع ايمان 

  ي تبديل و تغييرهيچ  در آفريقا افراد وفادار با شركت در جلسات پرستشي  
تر  كنند كه بايد در بشارت فعالها احساس مي. بسياري از انجيليپذيرندنمي

د كنند. ادعايي كه من وارد  راي مسيح صي هاي بسياري بعمل كنند و جان 
ها  كنيم نجات جان كنم اين است كه بدون شاگردسازي كاري كه ما ميمي

توانيم شاگردسازي كنيم. ما بايد  ها نيز نمينخواهد بود، اما بدون نجات جان 
بياموزيم كه چگونه بيشتر به شباهت مسيح درآئيم و چگونه ديگران را كمك  

  د. مسيح درآين كنيم تا به شباهت

  كند: با اين كلمات قلب اين رويا را تشريح مي ١٢٢روبرت كلمن؛ 

ي انجيل  مأموريت بزرگ فقط در رفتن به اقصي نقاط دنيا و موعظه"
تعميد ١٥:١٦(مرقس   تعليم  دادن نو) يا  يا حتي  تثليث  به نام خداي  ايمانان 

و  اگردسازي  شود، بلكه به معناي شها خالصه نميدادن تعاليم عيسي به آن
است.    شبيه شدن به مسيحدادن شخصيت ديگران براي  ه عبارت ديگر شكل ب

شوند  اين افراد آن قدر جذب اين مأموريت و اين تكليف از سوي عيسي مي
خود مي تنها  نه  در  كه  نيز  را  بلكه ديگران  كنند،  پيروي  را  عيسي  تا  روند 

اين نيستهمين مسير همراهي مي اجتماع ما  ا  كه جماعتي ر  كنند. هدف 
ها منتقل كنيم و همچنين نبايد صرفاً براي  جمع كنيم و اطالعاتي را به آن 

انگيزهها را تحريك كنيم و آنمدت زماني محدود احساسات آن مند  ها را 
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بگردانيم. همچنين هدف ما اين نيست كه براي بيماران دعا كنيم يا ارواح  
ست كه جماعت  يحي ما اين اشرير را اخراج كنيم، بلكه هدف اجتماعات مس

ها را شاگرد عيسي بسازيم و به دنيا  عادي را برانگيخته و تعليم دهيم. آن 
سازي كنند، پيگيري  ها بتوانند بشارت دهند و ديگران را شاگردبفرستيم تا آن 

 " نمايند و تعليم دهند.

خواهيم در اجتماعات مسيحي خود شاهد تبديل افراد باشيم، بايد  اگر مي
  ياي كسب كنيم و الزمهما كه هستيم ديد و روياي تازهكه    ورد اين در م 

هاي حال حاضر است. جماعت وفادار بايد  ها و ارزش هر تغيير، ترك الويت
تر از شرايط و مسير كنوني است.  تر و خاص ببينند كه ديد و روياي تازه مهم

  باعث شوند تا توانند بهاي الزم را پرداخت كنند و  ها نميبدون آن درك آن
  آن روياي تازه، محقق شود.  

بر اين باور است كه همراهي در مسير شاگردسازي بايد در    ١٢٣بيل هال؛ 
نيز با او موافق است    ١٢٤بستر گروهاي كوچك صورت بگيرد. جيم پوتمن؛ 

كه آن گروه بتواند نقش خود را به درستي ايفا  كند براي اين ولي تأكيد مي
  بر كالم خدا و بر شاگردسازي متمركز شود. كند بايد آگاهانه 

دهيم تا بيشتر بر اطالعات تمركز  هاي كوچك را شكل نمي هما صرفاً گرو
مي سعي  بلكه  بگذاريم،  اشتراك  به  را  اطالعات  اين  هم  با  و  كنيم  كنيم 

كه ميگروه  عنوان جمعي  به  را  ايجاد  هاي كوچك  دنبال چيست،  به  داند 
داند نقش  و بالغ اداره شود كه ميسط فردي مجرب  ها بايد توكنيم. اين گروه

ست تا به اعضاي گروه كمك كند تا بيشتر به شباهت عيسي درآيند.  او اين ا
شوند  ها براي آن ايجاد ميگويند، اين گروه چه اين نويسندگان مي   بنا بر آن 
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تا روابط خود را با ديگران تحكيم ببخشند و در امر شاگردسازي بهتر عمل  
كلسيا وجود  هاي كوچكي كه هم اينك در اِدر بين انواع گروه  ١٢٥رندي؛   كنند.

مي قائل  تمايز  گروهدارند،  اين  بين  پي  شود.  در  واقعاً  كه  آناني  و  ها 
شاگردسازي واقعي براي عيسي هستند، تفاوت شگرفي وجود دارد. به نظر  

اول  ي از نوع  يها شود. در گروهاو اولين تفاوت در كاري است كه انجام مي
گروه دوم در مسير  گردد در حالي كه  اين علم و آگاهي است كه منتقل مي

  دارد. تبديل زندگي قدم برمي 

كند در صورتي  در مورد گروه اول اين رهبر است كه مطالب را آماده مي
در گروه اين شركتكه  دوم  نوع  آماده  هاي  را  كه مطالب  كنندگان هستند 

گروهمي در  اوكنند.  نوع  كوچك  عادي  هاي  مردم  سوي  از  كمي  تعهد  ل 
بمطالبه مي بنا  اما  پاپ؛ مي  ر آنشود،  هاي كوچكي كه  گويد در گروهچه 

بر قدم  عيسي  براي  شاگردسازي  مسير  در  تعهد شخصي  مي آگاهانه  دارند، 
  كنندگانشركت  معموالً "گويد:  شود. او بنا بر مشاهداتش ميعميقي ديده مي

در حالي  در كدام گروه باشند  كنند  خاب ميهاي كوچك خود انتگروه  در چنين 
دهد.  وي اوليه اين رهبر كليسا است كه گروه را شكل مياست كه در الگ

در الگويي كه بر    ٢٥الي    ٨هاي كوچك كنوني شامل  گروه عضو هستند. 
نفر باشند.    ١٤الي    ١٠ها بايد متشكل از  كند اين گروهشاگردسازي تمركز مي

محور آموزش،  هاي كوچك سنتي حول كند گروهان ميچه پاپ؛ عنو  بنا بر آن 
ص و  ميدعا  شكل  يكديگر  به  توجه  و  كردن  روابط  حبت  بتوانند  تا  گيرند 

هاي كوچك  اجتماع را در داخل اِكلسيا تحكيم ببخشند. از سويي ديگر گروه
  شاگردسازي احتياج به تعليم و تجهيز و تحرك و باز بودن نسبت به ديگران

ه است،  ديدسازي افراد تعليم وانند به هدف خود كه همانا آمادهدارند تا بت   را
نائل آيند، افرادي كه به خواندگي خود وفادار هستند. امروزه در بسياري از  

كنند. با اين وجود  هاي كوچك، مردم عادي مردان و زنان را جمع ميگروه
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ردان  چه بيشتر مورد توجه و عالقه است تعليم شاگ هاي كوچك آن در گروه
هاي  حذف شود. در گروه كند كه اين نوع تركيب بايد  است. پاپ؛ پيشنهاد مي

دانند، اين در حالي است كه در الگويي  كوچك سنتي رهبران خود را معلم مي 
را    راهنما دهد رهبر شاگرد عيسي است كه نقش منتور يا  كه پاپ؛ ارائه مي

  كند. ايفا مي

كند در حالي كه  وچك تأكيد ميهاي كو نهايتاً پاپ؛ بر مشاركت گروه
ها را تعليم  آن هستند تا رهبران جديدي بيابند، آن  ها همواره مشتاق اين گروه

هاي كوچكي  بدهند و بفرستند. اگر شما عضو كليسايي باشيد كه در آن گروه
وجود داشته باشند كه در مسير شاگردسازي واقعي براي مسيح حركت نكنند،  

ها  هايي جايگزين آن ها تجزيه شده و گروهاين گروهچه بايد كرد؟ آيا بايد  
تر عمل  اند كه در امر شاگردسازي قويكه آگاهانه ساختاربندي شده  شوند

هاي  توانيد به رهبران گروهكنند؟ احتماالً اين بهترين راه حل نيست. شما مي
از كتاب با  كوچك دروسي  مقدس بياموزيد كه در مورد شاگردسازي باشد، 

ؤثر اِكليسا  اين به خودي خود اشتباه نيست اما اين كار باعث تغيير م كه  اين 
  گردد. نمي

ها  هاي كوچك را حفظ كنيد و نقش آنمشورت من اين است كه گروه
را در ديد كلي كليسا تأئيد نمائيد. سپس به صورت عمومي حمايت كلي خود  

برنامه يك يا  مستقيم و بدون  را از كار ِاكلسيا نشان دهيد. سپس به طور غير
لگوي پاپ؛ باشند. بيل هال؛  دو گروه كوچك را تشكيل دهيد كه بر اساس ا

كند، تشكيل  چنان كه پاپ؛ تشريح مي  گويد كه اين دو گروه جديد بايد آن مي
هاي جديد به عنوان الگو و مُدلي جديد  گويد كه اين گروهشوند. بيل هال؛ مي 

ها اين امكان را داشته باشند كه  آندهند تا اعضاي  كنند و اجازه مي عمل مي
  ار شاگردسازي مشغول گردند. به طور شايسته به ك
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هاي مختلفي الگو و نمونه خواهيد بود. روشي  در اين گروه شما در زمينه
كتابكه بحث رهبري ميهاي  را  را  مقدسي  دعا  جلسات  كه  روشي  كنيد؛ 

كنندگان را  ركت ي آن احتياجات واقعي شكنيد؛ روشي كه بوسيلهرهبري مي
وابط را در اجتماع خود تقويت  آن ر  يدهيد؛ روشي كه بوسيلهتشخيص مي 

يد. هم زمان اعضاي اين گروه نيز خواهند آموخت كه در آينده اگر  بخشمي
انجام   را  اين كار  بايد  را هدايت و رهبري كنند، چگونه  باشد گروهي  قرار 

گوئي خواهيد داشت و در  دهند. شما به عنوان يك گروه نسبت به هم پاسخ 
خواهيد نمود. نقش شما در چنين گروه كوچكي  ها يكديگر را ياري  سختي 

به شركت بود كه  به  اين خواهد  آگاهانه  و  فعاالنه  تا  كنندگان كمك كنيد 
تر هستند  تر و قويشان بالغآيند. شما به آناني كه در ايمانشباهت عيسي در

تر هستند يا در روابط خود با  ح جوانكنيد تا آناني را كه در مسيكمك مي
كمك كنند. شما نياز داريد تمييز دهيد كه هر عضو    ،شكل هستندخدا دچار م

اي  از گروه شما در قدم زدن با مسيح در چه جايگاهي قرار دارد و در چه حيطه
هايي كه خداوند در  نياز به رشد دارد. در همين حال شما بايد نسبت به نشانه

ده دارند،  ادي كه پتانسيل تبديل شدن به يك رهبر را در آينمسير رشد افر
  توجه كنيد. 

در  را چه شخصاً آن  تااعضاي اين گروه كوچك بايد به شما اجازه دهند 
زد كنيد و اين آن چيزي است كه فعاالنه  ها گوشبينيد به آن زندگي آنان مي

ه رشد و بلوغ  خواهند مطابق با كالم خدا ببايد در پي آن باشند اگر كه مي 
الغند مشتاق آن هستند كه ديگران براي  برسند. آناني كه از لحاظ روحاني ب

بتوانند بيشتر به شباهت  شان به آن تغيير زندگي ها كمك كنند تا آنان نيز 
  در اِكلسيا بنيان نهيد.   بايدعيسي درآيند و اين كليد آن رويايي است كه شما  

بدانند كه اگر شخصي صادقانه؛ كالم داران وفادار به خداوند بايد  ايمان 
دهد،  گويد يا حركت و رفتاري را مورد انتقاد قرار مي ها ميبه آنآميزي  تشويق 

اين حركتي شجاعانه و براي خيريت آنان است. يك مسيحي بالغ به جاي  
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اينكه احساس كند به او توهين شده است با فروتني و تشكر با چنين افرادي  
ي  لههاي كوچك به منزي اِكلسيا بايد بفهمند كه گروهكند. اعضا ميبرخورد  

يك كلوپ نيستند. اين گروهي است كه براي دليل و هدفي خاصي جمع  
  شود و آن هدف اين است كه بيشتر و بيشتر به شباهت مسيح درآيند. مي

دهم كه همراهي شخصي  تا آنجائي كه به من مربوط است ترجيح مي
را با يك يا  يا فعاليتدو نفري آغاز كنم كه بيرون از گروه  خود  هاي  ها و 

ابتداي پذيرش  كليسايي هستند. ايده ال آن است كه همراهي اين افراد از 
زي به طور طبيعي پس  مسيح صورت بگيرد. همراهي افراد در مسير شاگردسا

ايمان  نو  يكدهم پيش از معرفي  شود و من ترجيح مي از آن تجربه آغاز مي
خواهم كه همراهي  وه كوچك كمي صبر كنم، تا زمان بگذرد. من ميبه گر

اي بنيادين شود تا او را  كند تجربهاي كه او از سوي من دريافت ميشخصي
تأثير قرار    ان شاگرد مسيح تحتاش به عنوهاي زندگي در مسير و تمام جنبه 

به صورت  دهم اين است كه نوايمانان را  دهد. در واقع مشورتي كه به شما مي
شخصي و دائمي همراهي كنيد. براي دو يا سه ماه پيش از جمع شدن با  

كه با هم در يك گروه جمع شويد. به اين  يگر شروع كنيد، پيش از آن يكد
كنيد خواهند آموخت كه  ا همراهي ميها رصورت مردم عادي كه شما آن 

د همراهي  چگونه بايد ديگران را در جاهايي كه هيچ گروه كوچكي وجود ندار
  ها نهادينه شود. كنند و كار همراهي ديگران در شاگردسازي در وجود آن

تجربيات من مرا قانع كرده است كه اگر نوايمانان شما بسيار سريع به  
ي گروه كوچكي كه هدفش شاگردسازي  هاي كوچك وارد شوند (حتگروه

ه وقتي  كگردد. براي ايناست.) اين كار باعث كند شدن تكثير شاگردان مي 
اكثر افراد گروه    ، گيردبه آساني در گروهي قرار مي با مشكالت فراوان  فردي  

  گذاري كنند. توانند شخصاً در زندگي چنين افرادي سرمايهدشوار مي
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اي  از  اجتماعي  رهبر  شما  ميماناگر  نيز  شما  هستيد  اين  داران  توانيد 
د و اين كار  الگوي همراهي شخصي ديگران را در كليسا به اعضا نشان دهي

  ي همراهي يكي از رهبران ديگر انجام دهيد: را به وسيله

  .روزانه به نام براي اين فرد دعا كنيد  
  و همراهي روحاني و او باشيد. حمايت خود  براي  گوش شنوايي 

 دريغ نكنيد.   اورا از عاطفي خود 
  كه همراهي  به طور منظم با آن فرد مالقات كنيد. گاهاً براي اين

 نيازهاي آن فرد باشد، خود را با شرايط تطبيق دهيد.  شما بنا بر
 مطالعه) دهد،  انجام  تا  بسپاريد  فرد  اين  به  را  كتاب  وظايفي  ي 

كتاب آيات،  كردن  حفظ  تكاليف  مقدس،  بخواند،  كه  هايي 
هايي از  كند تا در زمينهيرا اين موضوع به او كمك ميمشخص.) ز 

 زندگي كه احتياج به رشد دارد، ترقي كند. 
 ها شروع به همراهي اولين شاگرد عيسي نمودند به قتي خود آنو

 ها مشاوره دهيد. آن 

داريد، مي گروه كوچك حضور  در يك  دائما  همراه  اگر شما  به  توانيد 
ا اِكلسيا  رهبران  ديگر  و  روياي  مشايخ  و  كنيد  استفاده  فرصت  اين  ز 

توانيد  هايي شما ميها منتقل سازيد. در چنين فرصتشاگردسازي را به آن
، به  ايدهايي همراهي ديگران كسب نمودهكه در فراز و نشيب   را  تجربياتي 

گو بودن دائمي به ديگران با شما  تاكنون بر اهميت پاسخ   ها منتقل كنيد.آن 
گفته رابطهام.  سخن  چنين  ايماننبودن  بين  بزرگاي  از  يكي  ترين  داران 

روابط به خودي خود و    جا كه اين  هاي اِكلسياي معاصر است و از آن ضعف
نمي  يكباره شكل  و  به  رابطه شده  اين  وارد  آگاهانه  بايد كامالً  فرد  گيرند، 

از ما به هيچ  بيائيد بپذيريم كه بسياري  وجه    چنين روابطي را شكل دهد. 
ي  خواهيم اجازه دهيم كه فردي مجوز آن را داشته باشد كه بتواند به همه نمي

شته باشد. يكي از داليل چنين مقاومتي اين  هاي زندگي ما دسترسي دا حيطه
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اي چيست. هدف اين  فهميم كه اصالً هدف از چنين رابطه است چون نمي
نيافتند، بلكه   تا در گناه  اين روابط  نيست كه فقط به ديگران كمك كنيم 

تواند ديگران را كمك كند تا در حفظ تعهدشان به خدا درست عمل كنند.  مي
ها كمك كند تا بتوانند به طور كامل در شغل  ند به آنتوااين نوع همراهي مي

پيرو مسيح است، ايفاي نقش كنند. هر   خود به عنوان شخصي عادي كه 
گران را در راستاي  عضو از جماعت مسيحي بايد به طريقي زندگي كند كه دي

به   پولس  عالي  سخنان  نمايد.  حمايت  هدف  در    "مقدسيني "اين  كه 
اي برادران، از شما استدعا  «از اين قرار است:    كردند تسالونيكي زندگي مي

جرئتان را تشويق كنيد؛ ضعيفان را  كنيم كه كاهالن را هشدار دهيد؛ كم مي 
چه در  آن   )١٤:٥الونيكيان  .» (اول تسحمايت نماييد؛ و با همه بردبار باشيد

بياوريد. رهبران جوامع   را به خاطر  اين فصل با هم بررسي كرديم  ابتداي 
 كنند. مچون جماعت عادي در دنيا براي خدا كار ميمسيحي ه

شما بايد به رهبران كليسا و به مشايخ اِكلسيا كمك كنيد تا اين نوع  
با مردم عادي داشته باشند.  ايد را آنان نيز ها داشتهاي كه شما با آنهمراهي
ها نتوانند و نخواهند كه شخصاً مردم عادي را در مسير شاگردسازي  اگر آن 
كنم من در ناميدن اين افراد به عنوان شيخ  ي همراهي كنند، فكر مي مسيح

  خواهم خورد!  يا رهبر مسيحي به مشكل بر

خداوند جدا  القدس زاده شده است براي كار  هر فرد مقدسي كه از روح
مند و جماعتي  شده است. با اين وجود بدون تكثير افراد تعليم يافته و انگيزه

آ خود  مشكالت  از  كه  شدهعادي  تعدادي  زاد  بودن  (خادم  انحصار  اين  اند 
  " ِاكلسيامؤسسه  "كه اين فرايند در  محدود) شكسته نخواهد شد. براي اين 

ي فيلسوف انجيلي  هاي سادهكنم تا به توصيهآغاز شود به شما پيشنهاد مي
  ؛ توجه كنيد:١٢٦به نام داالس ويالرد 

 
126  - Dallas Wilard 



 ٣١٠/يك شاگرد دار،هر ايمان

چيزي را عوض كنيد!   كنم اعالم نكنيد كه قصد داريد به شما پيشنهاد مي"
هدف خود را عملي كنيد. آنچه  تنها با انجام دادن كارها به طريقي ديگر  

ت و  سازي چيسكه شاگردبا تعليم اين   عيسي انجام داد را شما انجام دهيد. 
ارائه كتاببا  و  الهياتي  بنيادهاي  به  ي  ببريد.  پيش  به  را  كار  اين  مقدسي 

گردد، توجه كنيد.  تحكيم روابط ميروابط خود در شاگردسازي كه منجر به 
ها تعليم  جديد را به طور عميق و آشكار به آنهاي عهدعناصر ضروري آموزه

سيح در آن برنامه؛  دهيد. اين عناصر عبارتند از: خدا؛ ماهيت او؛ شخص م
توانيم تبديل به  كه چگونه مي  شاگردسازي به عنوان سبك زندگي و اين

افكار، اراده، بدن، روح و روابط اجتماعي    كسي شويم كه از طريق تبديل 
ي اعصار  انتظارات مسيح را محقق سازد. اين روشي است كه در طي همه

گردند و  تر ميالغ و بالغشود كه بداراني ميباعث رشد كليسا و تكثير ايمان 
  " اين دقيقاً آن چيزي است كه عيسي به ما گفت كه انجامش دهيم.

طور كه در ابتداي اين فصل آمده درك    طريقي آن مطالعه به چه  اين   )١
با روحانيت را زير سئوال   از نقش جماعت عادي و روابط آن  شما را 

  كند؟ برد يا آن را تأئيد ميمي
توانند به جماعت عادي  هايي ميي شما چه تفكرات يا فعاليتدر تجربه )٢

 يابند؟  كمك كنند تا بتوانند كامالً به خواندگي خود دست 
كنيد چگونه تشريح  كه هم اكنون در جلسات آن شركت ميرا  يايي  سِاكل )٣

ياي شما چگونه با روياي مسيح در جهت تعليم  سكنيد؟ روياي ِاكلمي
 جماعت عادي براي تكثير در تضاد است؟
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فصل دوازدهم                                                            
  تحاد شاگردِ عيسي و ا

  

رد، امّا  ك«يوحنا گفت: استاد، شخصي را ديديم كه به نام تو ديو اخراج مي 
عيسي گفت: بازَش مداريد، زيرا هر كه بر  . چون از ما نبود، او را بازداشتيم

  ) ٥٠-٤٩: ٩.» (لوقا  ضد شما نيست، با شماست

خواست از ديگران  يوحناي رسول نيز درست همانند بسياري از ما مي
د. در برابر چشمان او آناني بودند كه درست همانند او همراه عيسي  متمايز باش 

دانست. در چنين  ها را متفاوت از خود مي د و افراد ديگري كه يوحنا آنبودن
كرد. او در  كند كه ارواح پليد را اخراج ميشرايطي يوحنا با مردي مالقات مي

شناخت!  مرد را نمي  هاي شرير در نام عيسي بود. اما يوحنا آنحال اخراج روح
كنندگان با اقتدار  ن اخراجكنندگان بسياري وجود داشتند. اي در آن زمان اخراج

انجام مي را  اين كار  متفاوتي  اسامي  نام  به  تا  گرفته  بعلزبول  نام  در  دادند. 
كند كه در نام عيسي اين  سليمان! با اين وجود يوحنا به مردي برخورد مي

ا چند سالي خودش شخصاً همراه عيسي بود ولي  داد. يوحنكار را انجام مي
توانست از نام عيسي استفاده  او با چه اقتداري ميي آن فرد نشده بود.  متوجه

  داد او قطعاً يكي از شاگردان نبود؟ كند زيرا آن چنان كه شواهد نشان مي

استفاده   از نام خداوند  بايد مانع آن فرد گردد تا  او  يوحنا فكر كرد كه 
قطعاً به آن شخص گفته بود كه اجازه ندارد از نام عيسي استفاده    نكند. او

هاي شرير را  خداوندا؛ مردي را ديديم كه در نام تو روح"گويد:  او مي كند.  
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او شويم!اخراج مي مانع كار  ما سعي كرديم  و  يوحنا سعي    " كرد  بايد  چرا 
پليد ميمي ت؟ او  گشكرد مانع از كار اين شخص ناشناس در اخراج ارواح 

اعضاي گروه   نبود! زيرا او يكي از   "يكي از ما"اين كار را كرد زيرا آن مرد 
آزار مي  را  بود كه يوحنا  آن چيزي  اين دقيقاً  اگر شما به  "داد:  يوحنا نبود! 

گفتند كه پس حاال  و انگار گوئي به او مي   "همراه ما عيسي را پيروي نكنيد...
  ! كه نام عيسي را بياوري؟ كه يكي از ما نيستي هيچ دليلي ندارد 

ع كار او نشويد! اين فرمان  مان"با اين حال عيسي با يوحنا موافق نبود.  
ايد كه هر كس كه به ضد شما  عيسي بود. او را تنها بگذاريد! حتماً نفهميده

ما هنوز هم در قانوني شمردن حق ديگران دچار مشكل    "نيست با شما است.
كه تصور كنيم چگونه كسي با ما نيست،   هستيم. براي اغلب ما دشوار است

اي بين  كنندههاي رسوامين امر باعث جدائيتواند همراه ما باشد و همياما  
مي عيسي  هستند.  شاگردان  متفاوت  كليساهاي  سُنن  به  متعلق  كه  گردد 

  نويسد:  تقريباً سي سال پيش چنين مي ١٢٧پل؛ 

ه بيش از هر چيزي  ترين مشكل كليسا كترين و ضروريترين و حياتيمهم"
از زمان تولد كليسا تا زمان    و وجهي شده و هرگز نيز حل نشده،  ت به آن بي

حال وجود داشته و دارد مشكل عدم اتحاد بين اعضاي كليسا است. شقاق  
گسترده بسيار  و  قرن دائمي  براي  كليسا  در  كه  باعث  اي  داشته  وجود  ها 

ن است. گناه عدم اتحاد  رسوائي كليسا شده است. اين استراتژي بزرگ شيطا 
به همهاحتما از  الً نسبت  و  افراد  لغزش خوردن  باعث  بيشتر  ما  گناهان  ي 

شان گشته است. اين مشكل احتماالً بيش از هر چيز ديگري  دست دادن روح
بندد و چون مانعي در برابر كار او براي ملزم نمودن  القدس را ميدستان روح

  " گيرد.افراد نسبت به گناه قرار مي
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ي مشاركت با ديگران مخصوصاً بر اساس  هاي ما برابر خالف فعاليت
كند كه يكي  به اين نكته اشاره مي  ١٢٨ها و توافقات سازماني، دونالد؛ فعاليت

ترين باورهاي ما به عنوان مسيحيان انجيلي اين است كه بايد در  از بنيادي
گويد،  مي يوحنا از آن سخن    ١٧راستاي پيشبرد اتحادي كه عيسي در باب  

  سخت كار كنيم. 

اتحاد مسيحيان بر خالف آن دعايي است كه مسيح كرد و در آن    عدم
اين همچنين    ) ٢٣-٢٠:  ١٧از پدر خواست تا شاگردانش يكي شوند. (يوحنا  

هستيم در    "يك بدن و يك روح"با سخنان پولس مبني بر  اين كه تنها  
عدم اتحاد    ) ٥- ٤:    ٤تضاد است. يك خدا؛ يك ايمان و يك تعميد. (افسسيان  

الهياتي و حتي اجتماعي باعث خيانت به كليسا و بي هدر زمين توجهي  هاي 
مي كليسا  ماهيت  به  نشانهنسبت  واقع  در  كليساي  گردد.  كالسيك  هاي 

مسيح يكي بودن، مقدس بودن، داشتن رسالت و راست ديني است.   عيساي 
  ا است. ي سُنن كلي كليسي آخر در مورد بشارت و ادامهواژه

ي شمالي ايالت  ي ما در شهر كوچكي در منطقهمثالي منفي از تجربه
ها  ها و پروتستان آورم. در آن شهر كوچك، كاتوليكمينسوتا را به خاطر مي

ها در جهت مخالف  رو ها و پيادهها در خيابانبا يكديگر ارتباطي نداشتند. آن
مي حركت  مغازهيكديگر  از  خري كردند.  متفاوتي  ميهاي  به  د  و  كردند 

دادند  رفتند. به كانديدهاي سياسي متفاوتي رأي مي مختلفي مي هاي  مدرسه 
كردند. روابط بين اعضاي اين دو  و از شركت در مجالس يكديگر اجتناب مي

روابطي بر مبناي  " توان چنين تشريح كرد:  سُنت مسيحي در آن شهر را مي 
اعتماد، دشمني و گهگاهي روابطي خشونت اين  آمعدم  يز عليه يكديگر! و 

ها بر سر موضوع علم و آموزه،  ي از ديروز آغاز نشده بود، درگيري آندشمن
دردي؛ تلخي؛ حسادت و كسب  دردي و عدم هم به خاطر موضوعاتي چون هم

ها  احترام از زمان شروع اولين جماعت مسيحي آغاز گشته بود و براي قرن
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قدر به  اتحاد كار و تالش كنند، آن   كه در راستاي برقراري ها به جاي اين آن 
تبديل به امري طبيعي گشته  اين موضوع  كه  بودند    ها عادت كرده اين جدائي

  "بود! ها تبديل به ساختار دائمي اِكلسيا گشته  ها و شقاق. گوئي اين جدايبود
هاي مختلفي گرد  شود كه افراد وفادار از زوايا و افقگاهي جلساتي برگزار مي

شود هر كس به اجتماع خود باز  مي  د. اما وقتي اين جلسات تمام آينهم مي
اند.  گردد. متأسفانه بسياري از مسيحيان چنين رفتار و شرايط را پذيرفتهمي

نمي هرگز  ما  كه  باورند  اين  بر  اين مجادالت، جدائيبرخي  به  و  توانيم  ها 
در واقع  ها در بين شاگردان عيسي بر زمين پايان دهيم. با اين حال  شقاق

تفاوتي، حسادت، غرور  ، گناه و ظاهر زشت اين است. بيدليل هر گونه تفرقه
  و عدم تحمل!

خواهم در فصل آخر اين كتاب به آن اشاره كنم اين است كه چه ميآن 
مقدسي شاگردي به ما كمك خواهد  كنم درك درست مفهوم كتابفكر مي

ايم و باعث بسياري از  دهكرد تا برخي از سئواالتي را كه در گذشته مطرح كر 
پاسخ دهيم. استدالل من از اين قرار است: براي    ،ها گشته استن شقاقاي

كه عيسي براي اتحاد شاگردان خود  را ما بايد دعايي  بزرگ تحقق مأموريت 
درخواست من تنها براي  «هاي او راه روند، جدي بگيريم.  نمود تا در پي قدم 

ها به من  ي پيام آنواسطه اني است كه به  ها نيست، بلكه همچنين براي كسآن
باشند، همان  تا همه يك  من  ايمان خواهند آورد،  پدر در  تو اي  كه  گونه 

ها نيز در ما باشند، تا جهان ايمان آورد  هستي و من در تو. چنان كن كه آن
و من جاللي را كه به من بخشيدي، بديشان بخشيدم تا  .  ايكه تو مرا فرستاده 

  )٢٢-٢٠:  ١٧يم.» (يوحنا انكه ما يك هستيك گردند، چن

در اين كتاب بر اين نكته تأكيد كردم كه عيسي ما را فرا خوانده است 
عيسي به پطرس و برادرش آندرياس    ١٩:٤ر را انجام دهيم. در متي  تا اين كا

ان  «از پي من آييد كه شما را صياد مردمبه ايشان گفت:  گويد: «چنين مي
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را پيروي كنيم و  ما خوانده شده  )١٩:٤خواهم ساخت.» (متي   ايم تا عيسي 
  ديگران را در مسير آموختن چگونگي پيروي از وي همراهي نمائيم. اين را

كند:  تأئيد مي  ١٩:٢٨خوانيم. عيسي اين فراخوان را در متي  شاگردسازي مي
نام پدر و پسر و    ها را شاگرد سازيد و ايشان را به ي قوم پس برويد و همه«

اين آن فرمان و مأموريتي است كه   )١٩:٢٨القدس تعميد دهيد.» (متي  روح 
ن عيسي باشيم كه با  استاد به ما سپرده است. ما بايد جزء آن دسته از پيروا

قوت خدا ديگران را نيز پيرو عيسي بگردانيم. پولس اين خواندگي را در دوم  
چه را كه در حضور گواهان  و آن «دهد:  به وضوح شرح مي  ٢:٢تيموتائوس  

ي آموزش ديگران  بسيار از من شنيدي، به مردمان اميني بسپار كه از عهده 
آن چيزي است كه عيسي قوم خود  اين  )٢:٢نيز برآيند.» (دوم تيموتائوس 

را فرا خوانده تا انجامش دهند، شاگرداني بسازند كه بتوانند خود شاگردان  
هنريك؛  هوارد  دكتر  مي  ١٢٩بسازند.  تشريح  چنين  اين  را  موضوع  كند:  اين 

شاگردسازي مأموريتي است كه استاد به ما سپرده است. ممكن است نسبت "
آن بي اما نميبه  باشيم  پروتستانتواتوجه  آن بگذريم. خواه ما  از  هاي  نيم 

كاتوليك خواه  باشيم  پرزبيتري،  انجيلي  ارتدوكس،  خواه  يا  رومي،  هاي 
هايي كه خود را  تي، كليساي رسولي، يا ديگر گروهمتديست لوتري، پنطيكاس

سازي  ايم تا براي عيسي شاگردي ما خوانده شدهدانند! همه با مسيح يكي مي
  مشترك ما است. كنيم. اين مأموريت

مي مهمي  مسائل  با  روبرو  را  خود  ما  اكنون  از طريق  و  ما  اگر  بينيم. 
يم كه در آن هر دو  همراهي شخصي براي عيسي اقدام به شاگردسازي نمائ

گوئي داشته باشند و در  طرف نسبت به يكديگر در مورد زندگي خود پاسخ 
  ، عيسي درآيند  پي آن باشند كه به يكديگر كمك كنند تا بيشتر به شباهت

توانيم چنين تصور كنيم كه اعضايي در كليساي ما  آيا ما در اين صورت مي 
؟ آيا اين حقيقت كه  اشندنبوجود خواهند داشت كه در حقيقت شاگرد عيسي  
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يك فرد عضو يك سُنت ايماني است يا عضو سُنت ايماني ديگر آيا تضمين  
ساختن ذهن خود و    ي اين است كه آن شخص داوطلبانه در پي تازه كننده
كه آيا ممكن    مستمر از طريق تعاليم عيسي است؟ خالصه آن  شدن  تبديل
نطيكاستي، پرزبيترين،  بپتيست، انجيلي، كاتوليك، متديست، پشخصي  است  

مسيح باشد؟ پاسخ به   كه شاگرد عيساييا ارتدوكس و غيره باشد بدون اين 
واضح   به طور  ن  "بله"اين سئواالت   به  رسد كه هيچ  ظر مي است. چنين 

شاگردان   از  متشكل  كامل  طور  به  كه  ندارد  وجود  مسيحيان  از  اجتماعي 
  مسيح باشد.  عيساي 

در عين حال يك پروتستان انجيلي باشيد.    توانيد شاگرد عيسي و شما مي
باشيد.   غيره  يا  لوتري  يا  پرزبترين  يا  رومي  كاتوليك  يا  پروتستان  يك  يا 

نيست كه مختص گرايشات كليسايي باشد. تعلق به  اي  سازي مسئله شاگرد
شود كه يك فرد شاگرد  سُنت كليسايي خاص به طور اتوماتيك باعث نمي

ن معنا هم نيست كه فردي ديگر شاگرد نباشد.  عيسي بگردد و همچنين به اي
داند در واقع از اهميت اوليه  اي كه فرد خود را متعلق به آن مي سنت مسيحي

اي برخوردار است.  لكه اين شاگردي است كه از اهميت ويژهبرخوردار نيست ب
خواند كه خود را به او و تعاليم او متصل نگاه داريم. اين  عيسي ما را فرا مي

دهند كه به  مختلف مسيحي منابع ارزشمندي را در اختيار ما قرار مي   ُسنن
وابط  توانند جايگزين اين ركنند، اما نميتشويق و حفظ اين روابط كمك مي

مسيح برافراشته   بگردند. به همين صورت مأموريت ما اين است كه عيساي 
با دنيا    شود و نه سُنن كليسايي ما. عيسي آن خبر خوشي است كه بايد آن را

گويد:  مي  ٢:٢در ميان بگذاريم. اين آن چيزي است كه پولس در اول قرنتيان  
ز عيسي مسيح، آن هم  زيرا عزم جزم كرده بودم در ميان شما چيزي ندانم ج«

مسيح آن پيغامي است كه بايد   عيساي  )٢:٢.» (اول قرنتيان  عيساي مصلوب
ي  . قلب پيغام و تجربهي نجات استي خاليق رسانده شود. او مژدهبه همه

  مسيحي! 
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و     اصل موضوع استافتيم كه سنت ما  گاهي ما در دام اين تفكر مي
ما او  فقط  چون    ، توانندتند نمي هس  ديگري آناني كه متعلق به تفكر و سنت  

پروتستان مثال  براي  است.  فاحش  بسيار  خطايي  اين  كنند.  دنبال  هاي  را 
يد ايمان خود را بر عيسي قرار  كنند كه هر شخص باانجيلي اغلب فكر مي

ها  ها، لوتريترينيها، پرزبجا كه كاتوليكها را پيروي كنند. از آن دهد و آن
توانند  ها به سختي ميكنند، بنابراين انجيلي ي نميو غيره از آن الگو پيرو

اي كه توانند از همان رابطهدرك كنند كه چگونه اعضاي آن جماعت مي
  مند شده و از آن لذت ببرند. د، بهرهها با مسيح دارن آن 

اهميت دارد روش    هر چيزيچه بيش از  خواهم بگويم آن جا ميدر اين 
با آن روش شروع به پيروي از    اي نيست كه آن شخصيا سنت مسيحي

  كند، بلكه اين حقيقت است كه او بايد با تسليم شدن به عيساي عيسي مي
او همان  او رشد كند.  ايمان به  گاه  خداي خدايان است، اما هيچ   مسيح در 

خواهد كه زندگي  تواند شبيه يكديگر باشد و خداوند نمي زندگي دو نفر نمي
چه او بيش از هر چيز    ي باشد. آن هيچ شخصي شبيه زندگي شخص ديگر

خواهد اين است كه هر كدام از ما به روش خودمان در ارتباط با  ديگر مي
ي خاص  ابق با شخصيت ما و پيش زمينهعيسي باقي بمانيم و اين ارتباط مط

ي  چه مهم است رابطه گيرد. آن ما و تجربيات خاص مسيحي ما صورت مي 
كه با عيسي داريم. اين خواندگي مشترك    آگاهانه، واقعي و دائمي ما است 

  ما است. اين بنياد مأموريت مشترك ما است. 

پي بردم. دو سال قبل رهبران    اين حقيقت  بود كه به عمق  ١٩٨٢در سال  
ي كليسايي كه ما در آن بزرگ شديم.) از من و  كليساي ميسيونري (فرقه

همسرم خواستند تا فعاليت ميسيونري جديدي را در اروپا آغاز كنيم. پس از  
اين  در  تفكر  و  دختر  دعا  همراه  به  ساله   ساله   ٤باره  دو  پسر  به  و  خود  ي 
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بي فرانسه رفتيم و شروع به تأسيس كليسا  در شمال غري نُرماندي؛  منطقه
نفر جمعيت داشت. آپارتماني كرايه    ١٠٠،٠٠٠نموديم. در شهري كه حدوداً  
مقدس با برخي از شاگردان كليساي  كتاب  تعليمنموديم و يك گروه كوچك  

متشكل از پسران جوان  ي  . اين گروه گروهي بسيار جالب به راه انداختيممحلي  
- ها چنين مي خواستيد كه خود را معرفي كنند اكثر آنيها ماز آنبود. اگر  

-من فرانسوي و كاتوليك هستم. به تناسخ ايمان دارم! من يك بي ":  گفتند
روم!  خدا هستم! من يك دانشمند هستم! وقتي بيمار هستم نزد پزشك مي

  "  گرا هستم!من يك منطق

از آنشك شما مي بي بيائيد به    پرسيدم ها  توانيد تصور كنيد وقتي كه 
ها اعتراف  زندگي عيسي در انجيل يوحنا نگاه كنيم فقط يك يا دو نفر از آن 

گفت كه هر هفته    اند. تنها يكي از آنانكرده  مطالعه مقدس را  كردند كه كتاب
ي  رود و همه گفتند كه هرگز در جلسهي خود مي به كليساي كاتوليك محله

  اند. نكردهمقدس شركت ي كتابمطالعه

مقدس پيشرفت خوبي  ي كتابها در مطالعهاز گذشت چند ماه آن بعد  
  كه اين پسران با چه اشتياق و هيجاني در مورد عيساي   داشتند. ديدن اين 

انگيز بود. يك روز مارك؛ و هنري؛  كردند بسيار هيجانناصري صحبت مي
به  ها را در رفتن نزد من آمدند و از من درخواست كردند تا يكشنبه آينده آن 

آن در  كنم.  همراهي  اين    كليسا  شدم.  روبرو  دوگانگي  با يك  كه  بود  جا 
دانشجويان تازه در حال شناخت عيسي و ايجاد ارتباط با او بودند. كشفيات  

  ها ظاهراً باعث شده بود اشتياق جديدي براي پرستش عيسي در آنجديد آن 
شان مشتاق آن  كيبار از زمان كودكه براي اولين    ها ايجاد شود. نتيجه اين 

شروع    كليسايي را بودند كه به كليسا بروند. تنها مشكل اين بود كه من هنوز  
خواستند كه تنهايي به يك كليسا  نكرده بودم. از طرفي مارك؛ و هنري؛ نمي

آن مي بروند.  آنها  كليساي  به  در  خواستند  وفادارانه  پسرها  اين  بروم.  ها 
ردند و اكنون براي تأئيد و هدايت  كمقدس شركت ميي كتابدروس مطالعه
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با بيبيشتر چشمان باالخره  بود.  به سوي من خيره شده  تسليم  شان  ميلي 
  ها شدم. هاي آنخواسته

اي را كه قبل از ورود به آن كليسا  گاه آن احساسات در هم آميختههيچ 
نمي،  داشتم خاطر  ايناز  با  كلبرم.  مجمع  و  كليساها  در  قبالً  يساهاي  كه 

گاه در كليسايي با اين جمعيت  بسياري در فرانسه شركت كرده بودم اما هيچ 
ستم كه بايد انتظار چه چيزي را داشته باشم.  دانانبوه حاضر نشده بودم و نمي 

جا حضور    اولين چيزي كه مرا شوكه كرد تعداد زياد افرادي بود كه در آن 
نفر    ٦٥٠تا    ٦٠٠ها  تعداد آنشد.  داشتند. ازدحام عجيبي در كليسا ديده مي

ي ما تا آن زمان ديده نشده بود! من شنيده  بودند. چنين ازدحامي در محله 
نفر به طور منظم هر هفته جلسات منظمي را برگزار    ٥٠ن كليسا با  بودم كه اي

كند. وقتي با چنين جمعيتي روبرو شدم بسيار متعجب شدم. از طرفي هم  مي
داد. اين فضا براي من كامالً غربيه  را آزار ميبودن در چنين فضاي مذهبي م

هيچ و  نمي  بود  فكر  بايس وقت  و  بنشينم  دائم  باشم  مجبور  كه  تم.  كردم 
اين  را تغيير  كردم كه كاتوليكگونه فكر مي(هميشه  ها دائماً موقعيت خود 

كه به من گفته بشود كه چه وقت صحبت كنم و چه وقت  دهند.) يا اين مي
توانستم افراد را در خواندن دعاي رباني دنبال كنم  كه نمي  سكوت كنم. وقتي

كردم  ساس مي. احگشتميفرسا    خواندن كتاب و دعا كردن كاري طاقت
  اي هستم كه از آب بيرون افتاده است. همچون ماهي

بعداً   در مقايسه با اتفاقي كهاما  احساس ناراحتي واقعي بود  چند اين هر 
اي كه در اين جماعت برايم رخ داد.  ق نابود كنندهبرايم افتاد هيچ بود، اتفا

به لرزيدن    چه اتفاق افتاد آنقدر با قدرت به من برخورد نمود كه شروع  آن 
يك  به  كنيم  دعا  تا  بوديم  ايستاده  گروهي  در  ما  صورت  كردم.  به  باره 

آن  احساس كردم.  را  خدا  مي  غيرمنتظره حضور روح  تجربه  كردم  چه من 
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چه به من    جا باشد! هر آن   ي باشد! خداوند قرار نبود آن توانست واقعنمي
آن هر  بودند،  ب  آموخته  بودم  داده  تعليم  ديگران  به  كه  ه من ميچه  گفت 

  تواند در كليساي كاتوليك رومي حضور داشته باشد. خداوند نمي

داشتم كه خداوند مي باور  عبارت ديگر من  تواند در گروهي حاضر  به 
ي نيازشان  ها درباره شان ملزم سازد و با آنت به گناهان ها را نسبشود و آن

تواند در ميان  نمي  به نجات دهنده سخن بگويد. اما به جز آن به دليل ديگري 
گفت كه روح خدا  اين جمعيت حاضر شود. اعتقادات و درك الهياتي من مي

  . وقتي آن جماعت را ترك كردم به قدم بزندها رومي  نبايد در ميان كاتوليك 
آن آنچه  رفت  نخواهم  جماعت  اين  ميان  به  هرگز  من  گفتم  جا    همسرم 

  حساس كردم را دوست ندارم!

مقدس داشتم  چند هفته بعد دوست ديگري كه در گروه آموزش كتاب
پطرس مقدس به جماعت  مرا  بار ديگر  و  را گرفت  تصوُر    دستم  برد. من 

آن مي آن كردم  شبيه  بايد  كنم  احساس  در    چه  پطرس  كه  باشد  احساسي 
روحخانه كه  زماني  كرد.  تجربه  كرنليوس  اهل  ي  و  كرنليوس  بر  القدس 
كه وي بتواند موعظه خود را به پايان برساند.    اش ريخت پيش از آن خانه

ه چگونه خداوند  ) پطرس احتماالً متعجب شده بود ك٤٤:    ١٠  رسوالن   (اعمال 
. پطرس زمان كافي براي درك اين  روح خود را بر آن افسر رومي ريخته بود

اشاره نمي كنند كه كرنليوس  مسئله نداشت. آيات كالم حتي بر اين نكته 
كه من مطمئن هستم اين  زمان كافي براي توبه و بازگشت را داشت. (با اين 

طرس با كرنليوس افتاد خداوند نيز  اتفاق افتاده بود.) در اتفاقي كه در ارتباط پ
آمده بود و مرا با فيض خود نسبت به يك غريبه غافلگير  به آرامي به نزد من  

  نموده بود.  
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پروتستان   كليساي  در  من  كه  كنم  يادآوري  شما  به  بايد  اكنون  اما  و 
ام. به من آموزش داده شده بود كه ايمان خود را بر  كاري رشد كردهمحافظه

ه  چ  كنم، قرار ندهم. بنابراين وقتي كشمكش بر سر آن مي  چه احساس   آن 
دانستم صحيح است رخ داد، به طور خودكار  چه مي   كردم و آن احساس مي

.  شدمداد و در همان زمان بود كه دچار تشويش  ذهن من داشت تمييز مي 
انتهاي تجربه ي دوم خود در آن جماعت بزرگ، احساس كردم هدايت  در 

  توانم از اين مسائل سر دري كشيش بروم و ببينم آيا ميشوم تا به سومي
  بياورم يا خير! 

همان روز عصر در دفتر كار پدر نوربرت؛ يكديگر مالقات كرديم. در  
يا چهار ساعت   را برايشطول سه  او با محبت تمام    داستان  بازگو نمودم. 

كه    گوش كرد و سپس شهادت خود را با من در ميان گذاشت. بعد از اين 
اختالف داشتم را از  ها  هاي مختلفي كه با آنسئواالت خاصي در مورد آموزه

او پرسيدم مدت زماني را به دعا اختصاص داديم. اين مالقات با پدر نوربرت؛  
. احساس كردم در حضور مردي هستم كه  كرد تر  گمي مرا عميقدر تنها سر 

توانستم  ادم ميروح خداي زنده در او ساكن است. وقتي به شهادت او گوش د
  او تشخيص دهم. وقفش به عيساي لحظات مهم بازگشت و توبه را در زندگي  

وجه   تر و محرزتر شد، اما از طرفي او عقايدي داشت كه به هيچ مسيح واضح
امكان  چيزي  چنين  چگونه  نبود.  قبول  قابل  من  من  براي  آيا  است؟  پذير 
كردم  ي احساس ميحقيقت را در مورد او درست تشخيص داده بودم؟ گاه 

كردم كه كامالً در  بعد احساس مي گوئيم و كمي كه هر دو همان چيز را مي 
  دو دنياي متفاوت هستيم.  

اتفاقي در حال رخ  كه بتوانم واضحبراي اين  تر تشخيص دهم كه چه 
با  اي يك بار  تواند هفتهدادن است از پدر نوربرت؛ سئوال كردم كه آيا مي

شنبه صبح با هم  پس براي سه سال و نيم تقريباً هر چهار  هم دعا كنيم؟ 
تنها  وقت دع گاهي  داشتيم.  اين  دقيقه دعا مي   ٢٠تا    ١٥ا  گاهي  كرديم و 
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يافت. متأسفانه بايد بگويم سه سال و نيم طول كشيد  زمان تا ظهر ادامه مي
اين بود كه   اولين مانع سخت  تا خداوند بر تعصب مذهبي من چيره شود. 

را به عنوان برادرم در مسيح    بتوانم تبپدر نوربرت؛  قريباً  پذيرم و اين مانع 
وقتي زنده    ،زود برداشته شد. وقتي شروع به شناختن پدر نوربرت؛ كردم  خيلي 

و شفاف بودن ايمانش را مشاهده نمودم و مدامتش را در تسليم بودن نسبت  
تنها مرا قانع نمود   اين نه  با نجات  به روح خدا و آيات كالم ديدم،  او  كه 

مسيح مرا به چالش كشيد.    دهنده ارتباطي مستحكم دارد، بلكه قدم زدن او با 
پيروز شدن بر مانع دوم دشوارتر بود. من هنوز در اين سئوال گرفتار بودم كه  

مسيح باشد و هنوز هم    تواند شاگرد مطيع عيساي چگونه برادر نوربرت؛ مي
 ١٣٠قي مانده باشد؟ سخنان پل؛در سمت خود به عنوان كشيش كاتوليك با

مقدس به من كمك كرد  كالج كتاب  شباني كه خدمات راديوي داشت و مدير 
اي  اي است بين پدر نوربرت؛ و خداي او و نه مسئلهتا درك كنم كه اين مسئله

  بين پدر نوربرت؛ و من! 

اگر از لحاظ روحاني تولد تازه داريد شما عضو بدن مسيح و پسر پدر من  
  واهيد شد. به عنوان عضو همان خانواده شما برادر من هستيد. خواه خوانده خ

يق كنيد و خواه نكنيد. آنقدر  دمتوجه آن باشيد و خواه نباشيد، خواه آن را تص 
پذيريد  هم براي شما كه مي  دانم كه اين مسئلهشود ميكه به من مربوط مي

پذيريد  كه مي  القدس تكلم كنند و هم براي شماهاي روحهمه بايد به زبان 
ه براي شما كه باور  ها از شرير است، صحت دارد. خواسخن گفتن به زبان

كند و خواه براي شما كه  كنيد عطاياي روح امروز هم در كليسا عمل ميمي
كند! خواه آرمنيوسي باشيد و خواه كالوني  باور داريد اين عطايا ديگر عمل نمي

اي مدرن از ترجمه  ل كنيد يا نسخهي قديم را قبوي ترجمهو خواه فقط نسخه
ر تولد تازه و تكثير از طريق تعميد ايمان داشته  مقدس را بپذيريد. خواه دكتاب

وجه بر انجام هيچ آئين مذهبي اعتقاد نداشته باشيد. خواه    باشيد يا به هيچ 
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ور شدن كامل در آب اعتقاد داشته باشد و خواه به پاشيدن  در تعميد به غوطه
  گيرد. به تعميد نوزادان اعتقاد داشته باشيد ت فردي كه تعميد ميآب به صور

يا بزرگساالن! خواه پاها را بشوئيد يا نه! خواه شما متُديست باشيد، بپتيست،  
اي باشيد. خواه به  ادونتيست روز هفتمي، اسقفي، كاتوليك يا اصالً فرا فرقه

اري مردان! خواه فكر  گذگذاري زنان اعتقاد داشته باشيد يا تنها به دستدست
دس نگاه داشته شود يا اگر فكر  ها سَبَت است و بايد مق كنيد كه تنها شنبه

خوار  كنيد كه روزها هيچ تفاوتي با هم ندارند. خواه گوشت بخوريد خواه گياه
هاي الكلي مصرف كنيد خواه فقط آب  باشيد. خواه قهوه و چاي و نوشيدني

يا اصالً تاس باشيد. خواه    كوتاه اشد خواه  ببلند  بنوشيد. خواه مدل موي شما  
گرا باشيد يا  هزاره د و خواه رنگش نكنيد. خواه پيش تان را رنگ كنيموهاي

گرا يا اصالً به سلطنت هزار ساله بر زمين اعتقادي نداشته باشيد.  هزارهپس
جمهوري رنگ  خواه  خواه  سوسياليست!  يا  دموكرات  خواه  باشيد  خواه 

باپوست  سفيد  قهوهتان  قرمز،  سياه،  شك شد  مسائل  اگر  يا  و  زرد.  يا    اي 
ها اختالف نظر داريم. اگر شما تولد تازه  جود دارند كه بر سر آن برانگيزي و

و اعضاي   ما همگي اعضاي همان خانواده هستيم  به هر حال  داريد پس 
باورهاي شما   از  برخي  كه  فكر كنم  من  است  روحاني! ممكن  بدن  همان 

اما اگر من نسبت به خدا محبت كافي در دل داشته باشم  احمقانه هستند.  
  پذيرد. ي من تو را به عنوان يك انسان مي ه محبتِ آگاپ

مي را  نوربرت؛  پدر  بيشتر  چه  ميهر  متوجه  موضوع  شناختم  كه  شدم 
از محدوديتخانواده  فراتر  الهي  فرقهي  تا مكانهاي  و  است  من  هايي  اي 

ا نداريم. شايد عيسي هم به اين حقيقت  يابد كه حتي انتظارش رگسترش مي
گوسفنداني ديگر نيز دارم كه از اين آغل  «گويد:  كند وقتي كه مياشاره مي

خواهند   ها نيز به صداي من گوش فراها را نيز بايد بياورم و آن نيستند. آن 
در يك فرايند    )١٦:١٠» (يوحنا.گاه يك گله خواهند شد با يك شبان داد. آن 

نوربرت؛   با پدر  توانايي مشاركت من  دردناك و طوالني متوجه شدم  آرام، 
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هاي مذهبي يا مفاهيم يا  ند بر اساس درك الهياتي مشترك از آئين توانمي
غير مسائل  مورد  در  ما  مختلف  با  نظرات  كه  بود  قرار  اگر  باشد.  ضروري 

قايق انجيل باشند كه  جا جمع شويم، بايد اساس توافقات ما ح   يكديگر يك
  مان در مسيح است. مبناي اصلي نجات و زندگي مشترك

پذير  ها امكانكه فرار از آن   ايجاد نمود را در من  اين تجربه سئواالتي  
هاي يك مسيحي كاتوليك  ارزشي براي ايمان و شهادت بايد  من  چرا  نبود.  

آن  از  باشم؟  بيقائل  و  نوربرت؛  پدر  كه  رابجا  وارد  ديگران  اي  طهشك 
توانستم به خاطر  شده بودند، آيا مي  مسيحبخش با  صميمانه، شخصي و نجات

رابطه  بود كاتوليك    اوكه چون    آن  با  آن  بايد  بدانم؟ چگونه  ناكارآمد  را  ها 
رابطه   متفاوت هستند حفظ  از يك سُنت مسيحي  برادران و خواهراني كه 

  ؟  اي بايد داشته باشمها چه رابطهنمايم؟ با كليساي آن

كرداري  هاي انجيلي براي حفظ راست ديني و راستبسياري از پروتستان
ي دوجانبه، مصاحبت و كشف معاني با كاتوليك و  هخود از ايجاد هر رابط
اجتناب مي به ريسكش ميكاتوليسم  رابطه  اين  آيا  آيا اعضاي  كنند.  ارزد؟ 

  يا شايد  شوند؟نمي  لغزشكليسايي كه من عضو آن هستم از اين رابطه دچار  
با مسيح  بيشتر من براي تبديل عقايد مذهبي و يا نزديك شدن و صميميت 

اند  ها هستم؟ حتي براي آناني كه تعميد يافتهمجادله با آن  در حال ستيز و 
ها به اشتباه تفسير  آيا اين ريسك وجود ندارد كه اعمال من توسط كاتوليك

خواهم در كليساي  م يا مي ها را دارآن  جماعتبين  شود كه من سعي در نفوذ  
ر آن  است؟ عالوه ب  "گوسفند دزدي"ها نفوذ كنم و هدف من از اين نفوذ  آن 
نميمي من  كه  بيشتر  دانستم  وسعت  در  يا  و  خود  كليساي  وضعيت  توانم 

نمي همچنين  و  دهم  تغيير  را  پروتستان  انجيلي  ادعاهاي  كليساي  توانم 
كه  كليسايي  بدهم،  تغيير  را  كاتوليك  مي  كليساي  كليساي  ادعا  تنها  كند 

وارد ما  بنابراين  است.  شده  بنا  شاگردان  بنياد  بر  كه  است  نوعي    وفاداري 
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كه آيا اكثر    ها شديم مبني بر اين ها و كليساي آنرابطه، ديالوگ با كاتوليك
  دوستان من در كليساهاي انجيلي عملكرد متفاوتي دارند يا خير؟

توانم توضيح دهم كه چگونه من و همسرم ديان به  در اين فصل نمي
ما هدايت شديم    ديم، اما به من اجازه دهيد كه بگويم اين سئواالت پاسخ دا

ها ادامه دهيم در حالي كه  مان در مسيح را در همكاري با كاتوليكتا ايمان
را به عنوان پروتستان  اعتقادات خود  ها منتقل  هاي انجيلي به آنهويت و 

انجيلي كنيم عنوان  به  تا  شديم  هدايت  ما  شاگردان  .  كه  پروتستان  هاي 
جماعت كاتوليك حفظ نمائيم    مان را در ميان يكمسيح بوديم ايمان  عيساي

اين تصميم بر   آگاهانه تصميم گرفتيم كه به اين جماعت خدمت كنيم.  و 
اتحاد مشهود شاگردان    ه بشارت به دنيا براز  اساس اين باور شكل گرفت كه  

خاب  را مطالعه كنيد.) و بر انت  ٢١- ٢٠:  ١٧مسيح بستگي دارد، (يوحنا    عيساي 
ذات با خدا بود خود را فروتن ساخت  مسيح بستگي داشت كه چون خود هم 

پيدا    ي و همه بتوانيم نجات  ما  تا  خود گرفت  بر  را  خصوصيات يك خادم 
(فيليپيان   اين شد  نتيجهرا مطالعه كنيد.)    ٨  –   ٥:    ٢كنيم.  به  اش  ما  كه 

پروهمسايگان و دوستان اما هرگز يك كليساي  داديم،  تستان  مان بشارت 
شان شده بوديم را در  نكرديم، بلكه آناني كه باعث توبهگذاري  انجيلي پايه

ها به كليسايي كه از آن آمده بودند  مجدد آن   بازگرداندنمسير شاگردي و  
همراهي كرديم. اين كليسا همان كليساي كاتوليك بود. در طول سي سال  

ده بودند كمك كرديم  كه از كليساي خود دور مان   "خدايان كاتوليكبي"ما به  
كاتوليكش "تا   را    عيساي "  اگردان  خود  كليساي  كه  افرادي  شوند.  مسيح 
هاي خوب ديگر كمك كردند تا بر  ديگر كشف كردند و به كاتوليك  يبار

شان بر مسيح افزوده گردد و خود نيز ديگران را در مسير شاگردسازي  اطاعت
  . كردند همراهي 
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شارتي  هايي كه در اين مأموريت بي فراز و نشيبهمهنمودن    تعريف 
به بيان    فقط اي از حوصله اين بحث خارج است. من  به گونه  رخ داد، براي ما  

بتوانم موضوعي را براي تفكر و تأمل  همين كه  و    كنماكتفا مي  چند تجربه 
موضوعي كه به چنين هماهنگي در روابط    كنم.، بسنده ميالهياتي ارائه دهم

  بخشد. فاوت كليسايي، مشروعيت ميبين شاگردان با سُنن مت

  كنم: اي را كه مشاهده كردم به طور خالصه براي شما بيان ميمن سه نكته

انسان )۱ ما  در  گرايشي  شدم  ميمتوجه  كه  دارد  وجود  خواهيم ها 
ي خود را بپذيريم.  ي تجربيات مسيحيان ديگر را رد كنيم و تنها تجربههمه 

دانيم.  م خدا ميانيم و آن را مطابق با كالدي خود را متمايز ميما فقط تجربه
در ابتداي اين سفر روحاني اين موضوع در مورد من نيز صادق بود. آن زمان  

داران آن كليساهايي كه بر اساس  كردم كه فقط كليساها و ايمانفكر مي
ها  كنند، واقعاً مسيحي هستند. تنها آنهاي مذهبي من عمل ميحساسيت

اند. چنين  الهي وفادار مانده  يكردم به مكاشفهفكر مي  آن افرادي بودند كه
چه    گرفت. در آن زمان از زندگي خود آن تفكري از جهالت من نشأت مي 

كاتوليكدرباره مي ي  سالها  اساس  بر  كفردانستم  به  اتهام  و  ها  گوئي 
جانبه دو  تجربهارتباطات  هيچ  بود.  قبلي  شخصيي  كاتوليكي  از  ها  اي 

يك كاتوليك نداشتم كه متعهد    اي باي شخصيوقت رابطه  نداشتم. هيچ
به رسوم كليساي خود باشد، كسي كه بتوانم وقفش را در مسيح تحسين  

  ي دوم هدايت نمود. كنم. اين مرا به سوي مشاهده 
اين تجربه بر اهميت مالقات شخصي با اعضاي ديگر مسيحيان   )۲

 كرد. از ديگر سُنن كليسايي تأكيد مي 
ديگران به خاطر ترس از  ان از هر گونه مراودت با  برخي مسيحي  )۳

هويت كردن  گم  يا  كردن  ميسازش  اجتناب  با  شان  كه  زماني  از  كنند. 
هايي بود كه با آن روبرو  ها وارد مشاركت گشتيم، اين يكي از ترسكاتوليك

پيش تقريباً برعكس  اين زماني  بوديم. در واقع تجربيات ما  بود.  ما  فرض 
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ي زندگي  ركي را آغاز كرديم. تجربهها كارهاي مشته ما با آن اتفاق افتاد ك
هاي انجيلي در بستر  بر اساس ايماني كه داريم يعني به عنوان پروتستان

تر شد و  كاتوليسيزم دائماً ما را به مسير تقديس سوق داد ايمان ما عميق
سُنت   از  جداي  و  تازه  نوري  تحت  را  پرهيزگارانه  زندگي  تا  شد  باعث 

 مان، بسنجيم. اييكليس

القدس  پردازيم كه روحنقطه از تأمل بر بررسي اين مطلب ميدر اين  
چگونه ما را در اين مسير همراهي خواهد كرد، زيرا اين تأمل براي ما آشكار  

 كند. خواهد نمود كه خداوند چگونه در هماهنگي با ما عمل مي

كرد خداوند و  هايي اشاره خواهم كرد كه در مورد عمل ه درسدر ادامه ب
درس روح است،  ميالقدس  كه  مسير  هايي  در  ما  همراهي  زمان  در  توانند 

د متعلق  شاگردسازي مسيحي به كار گرفته شوند، مخصوصاً اوقاتي كه آن فر
ن  داريم. من كامالً از اينكه ما به آن تعلق  باشد،    داران به اجتماعي از ايمان 

كرد روح خداوند در همراهي ما با  حقيقت آگاه هستم كه ممكن است عمل 
القدس به طور بارزي توانايي هدايت كردن  ديگران مشهود نباشد، ولي روح

) و تا آنان را  ١٥  –  ١٢:    ١٦پيروان عيسي را در مسير حقيقت دارد، (يوحنا  
-   ٢١:    ٢٠؛   ٢٧  –   ٢٦:   ١٥ن عيسي باشند، (يوحنا  ا تقويت ببخشد تا شاهد

توانيم خدمات خود  ها ميهايي متفاوتي وجود دارد كه از طريق آن ) روش ٢٣
 القدس باشد. را مطابق با الگويي بنا كنيم كه طبق الگوي روح

ي كه وجود دارد آن چيزي  اترين الگوي خدمتيمن ايمان دارم كه بنيادي
روح  است كه عيساي در مورد  آن چيزي  مسيح  تمامي  و  كه  القدس گفت 
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اي  ي نهفتهدهد در همين واژهالقدس در همراهي با ما براي ما انجام مي روح
  ١٣١القدس است يعني پاراكلته. است كه يكي از عناوين روح

شود  ؛ نوشته مي كه اغلب در انگليسي به عنوان پاراكلته  ١٣٢پاراكليتوس؛ 
كشد. بسياري از  انجيل يوحنا را به چالش مي  خوانندگاناي است كه  كلمه

  "مشاور"  و  "مدد كننده"؛    "تسلي دهنده"ترجمين اين واژه را به عنوان  م
ي اين معاني را در خود مستتر دارد  ي يوناني همهاند. خود واژهترجمه كرده

ا فرستاده شده تا ديگري را  كند كه خوانده شده يو شخصي را تشريح مي
كند  اشاره مي  اي يوناني است و گاهي هم به وكيلي كمك كند. پاراكلته؛ واژه

شود. به  كه براي كمك به ارباب رجوع خود در يك دادگاه كنار او حاضر مي
مي پيشنهاد  من  صورت  براي  همين  اشتياقي  خود  در  كه  زماني  كنم 

مي ميشاگردسازي  همربينيم،  به  باورتوانيم  كه  ديگري  مسيحيان  هاي  اه 
جهت  و  سنن  يا  دارند،  ماگيريديگري  به  نسبت  متفاوتي  در    هاي  دارند 

ها قرار  هماهنگي عمل كنيم. به اين صورت كه به طور آگاهانه در كنار آن 
اين را  اطاعت  بگيريم و هدف خود  در  را  آنان  دهيم كه  قرار  از  گونه  شان 

ها نيز ديگران را در مسير شاگردسازي  مسيح حمايت و تشويق كنيم تا آن
هاي مسيحي درست آن  ورو با  همراهي كنند. در رويارويي با گوناگوني سُنت

گونه عمل نمائيم و در كنار پيروان  القدس پاراكليتخواهد بود كه چون روح
مسيح از سُنن كليسايي متفاوت براي مدت زماني خاص قرار بگيريم.    عيساي 

ها كمك  تاه، خواه براي مدتي طوالني تا بتوانيم به آنخواه براي مدتي كو
 باشد.   اي بياورند كه ماندگاركنيم ميوه

كنم تا رويكرد و فرمولي براي چگونگي انجام شدن اين  من تالش نمي
باره با شما در  خواهم سه اصل كلي را در اين ، بلكه ميدهمكار به شما ارائه  

 
131 - Paraclete 
132  -Parakletos 
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رويكر  بر  باور من  به  كه  بگذارم  مبناي خصوصيت  ميان  بر  د شاگردسازي 
  ي ما تأثيرگذار خواهد بود. گونهپاراكليت 

ي است كه بر مبناي احترام بنا  يگونه الگواراكليت الگوي خدماتي پ )١
چه در داستان زندگي ديگر پيروان مسيح آمده    شده است. در اين رويكرد آن 

شمرده محترم  مي  است  گرفته  جدي  خدماتي  ٢شوند.  و  الگوي   (
كنند. به اين معنا  ي است كه در آن افراد مشاركت ميي گونه الگوپاراكليت 

دهد، مشاركت  وند در زندگي فرد ديگري انجام مي چه خدا  كه فرد در آن 
ي است كه در آن خدمات آگاهانه  ي گونه الگو) الگوي خدماتي پاراكليت ٣دارد.

د خاصي  شود. اين نوع خدمات داراي مسير حركت، هدف و مقصوانجام مي
 شوند. اهداف شروع مي است و خدمات با اين 

) او مسائل  ١٣:١٥؛  ٢٦:١٤دهد، (يوحنا  قدس ما را تعليم مي الوقتي روح
ها را درك كنيم. او اين  كند تا آنكند و به ما كمك ميرا به ما يادآوري مي

مي انجام  طريقي  به  را  را  كار  ما  هويت  و  شخصيتي  كه خصوصيات  دهد 
نمي رامخدوش  خود  هرگز  او  نمي  سازد.  تحميل  ما  رويكردي  بر  با  و  كند 

كند كه وجود و هويت ما را از بين ببرد، بلكه او در كنار ما حركت  نمي  برخورد 
تر  دهد تا عميقبخشد و جسارت مياي كه ما را تقويت ميكند، به گونهمي

هاي گذشته و زمان حال خداوند  به وقايع زندگي خود نگاه كرده و عملكرد 
مان  زندگي  هاي فراز و نشيبما را در  كشف نمائيم. خداوند    را در زندگي خود 

راستي جميع  ميبه سوي  هدايت  (يوحنا  ها  به  ١٣:١٦كند.  را  كار  اين  او   (
دهد. به عنوان فردي كه  دهنده (مدد كننده) و مشاور انجام مي عنوان تسلي

مي توانايي  ما  آنبه  به  افراد  قصورات  با  رويارويي  در  تا  احترابخشد  م  ها 
اي كه در زندگي  و همچنين به تجربه  ها انتقاد كنيمبگذاريم و صادقانه از آن
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ما از حضور خداوند وجود دارد، نگاهي بياندازيم، حضوري كه خود را در وقايع  
  مان آشكار ساخته است. مختلف زندگي

گونه؛ از همراهي بر اساس اين  به همين صورت يك رويكرد پاراكليت
زندگي آن فرد  كه خداوند به طور فعاالنه زودتر از ما در  باور بنا شده است،  

نموده   الگونمايدميعمل  اين  اساس  بر  شما  اگر  كنيد  .  عمل  فكري  هاي 
زندگي  فهميد مي براي  داستاني  مي  كه  مالقات  كه  عضو  افرادي  و  كنيد 

  ي ايماني شما نيستيد، در حال نگاشته شدن است. خانواده 

جا  شويد كه در آن كنيد و متوجه ميوجه ميشما به دقت بر آن داستان ت 
كنيد تا داستاني  كرد او مشهود است. شما تالش نميحضور خداوند و عمل 

مي شما  بلكه  كنيد،  بازنويسي  را  آن  يا  كنيد  خلق  از  را  يكي  كه  فهميد 
آناني باشيد كه    كرد خدا در زندگي هاي شما اين است تا شاهد عمل نقش 

به سوي را  تا خدمتان هدايت ميشخداوند شما  ونمايد  در  اقع  شان كنيد. 
اي ممكن است به طور مستقيم با توانايي  موفقيت يا مؤثر بودن چنين رابطه

باشد تا شما  مرتبط  اي  تان از سُنن و عقايد مذهبيشما براي فرا گذاشتن پاي
انگيزه يا  گفتهبتوانيد احساسات يك فرد  درك كنيد،  ي  را  بتوانيد    وهايش 

  د. ئيكشف نما كنيد، مي شانكه همراهيرا ان زندگي آناني  داست

دريافتن و ديدن حقيقتي كه در زندگي پيروان مسيح مجسم شده است،  
تجربهتوانايي باشد.  شده  عطا  مبشران  به  طبيعي  طور  به  كه  نيست  ي  اي 

گرايانه  طلبي بنيادشخصي ما از خدا، ريشه در تاريخي دارد كه توسط جدائي
دهد تا خود  حق را مي   و اين تصوير به ما اين مقدس دارد  از كتاب  ما  و تفسير 

  را از آن پيرواني كه با آنان موافق نيستيم، دور كنيم. 

دهد چرا  اين ميراث الهياتي من است و اين تفكري است كه توضيح مي 
سال اخير در تفكر من پيش آمده با    ٣٠ترين تغييراتي كه در  برخي از مهم
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ان زندگي  ي بودن و اهميت آن كاري كه خداوند در داستدرك من از قانون 
  مستقيم دارد.  يدهد، ارتباطديگر مسيحيان انجام مي 

وقتي به فرانسه رسيديم خبر نداشتم كه خداوند در آن كشور چگونه از  
ي لوتري؛ و كليساي كاتوليك رومي  داران اصالح شده طريق اجتماع ايمان

ها،  هاي عميق و تأثير شهادت بپتيستعمل نموده است. من حتي از داستان
هاي آزاد در آن  ها و ديگر كليساي ها، پنطيكاستيي برادران، متديست كليسا

تفكر سادهكشور بي اين  با  من  عبارت ديگر  به  بودم.  گوخبر  و  ي  ي انگارانه 
آن  به  اصيلگستاخانه  كه  هستيم  ما  اين  كردم  احساس  كه  رفتم  ترين  جا 

ترين  صيلس را براي اولين بار وارد فرانسه كرديم. االقدمسيحيت پر از روح
كه من خود  جنبشي كه فرانسه تا به آن زمان به خود ديده بود. از اصالت اين 

با  با مسيح قدم مي زدم مطمئن بودم و همچنين مطمئن بودم افرادي كه 
شان كنم افرادي هستند كه همانند  ها روبرو خواهم شد و قرار است خدمت آن 

و از عمق رابطه و مشاركتي  اند  طريق مسيح با پدر ايجاد ارتباط نكردهمن از  
  اند. مند نشده و لذت نبردهام بهرهكه من با پدر داشته

دانستم كه بسياري از افراد تعميد يافته  عالوه بر آن اين حقيقت را مي 
ها  بايد پيغام نجات را دريافت كنند و اين مرا قانع كرد كه سُنن ايماني آن 

ها منتقل سازد و نتوانسته  ه آن ي اصلي ايمان مسيحي را بتوانسته بود هسته ن
كه وقتي به    بودند شاگرداني واقعي براي مسيح پرورش دهند. خالصه آن 

نمي فكر  رسيديم،  رابطهفرانسه  وارد  بايد  خانوادهكردم  با  خاص  هاي  اي 
نسه به  مسيحي ديگر شويم. شباني فرانسوي در ابتداي خدمات من در فرا

نستند خدمت موفقي در فرانسه داشته  بسياري از مبشران نتوا"من گفت كه:  
باشند زيرا اغلب آنان حاضر نيستند كه همراه كليساهايي در فرانسه خدمت  

فقط مي بلكه  اما سال كنند،  باشند.  تا من  خواهند خودشان  ها طول كشيد 
اصلي سخن بگوئيم  بياموزم كه چگونه بايد از ايمان مسيحي همانند داستان  
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كند گوش فرا دهيم  اش عنوان ميقابل از زندگي و هم به داستاني كه طرف م
  و آن را ارزشمند بدانيم. 

اكنون ايمان دارم كه ما در همراهي خود با ديگران بايد به كاري كه  
دهد، دقت كنيم. فرايندي  خداوند قبالً و در زمان حال در زندگي ما انجام مي

ديگر از  نامم. به عبارت  مي  "ديل در حال مصلوب شدنتب "كه من آن را  
حال  آن  در  ما  دنياي  در  فعاالنه  خود  روح  طريق  از  همواره  خداوند  كه  جا 

خانواده بين  در  مخصوصاً  است  نحوه  فعاليت  بايد  بنابراين  مسيحي،  هاي 
همراهي صحيح ديگران را جدي بگيريم. اين كار سخت خواهد بود اگر ما  

د را انكار  توجه باشيم، خواندگي مشترك خوشترك خود بي نسبت به تاريخ م
مسيح به عنوان خداوند   كنيم و نپذيريم كه طبق آن اعترافي كه به عيساي

ي ما داراي سرنوشت و خواندگي مشتركي هستيم. عالوه بر آن  داريم، همه 
تواند بر اساس حس پيروز بودن يا باالتر  با ديگر مسيحيان هرگز نمي  مالقات

ثمربو مالكيت،  يا  بردن  بايد  بلكه  باشد،  و    "مصلوب شدن"اساس    بخش 
خالي شدن  "را به معناي    kenosisي  جا واژهتوانيم در اين باشد. مي  "تبديل"

به كار ببريم. اين رويكرد اين فرصت را براي هر كدام از ما ايجاد    " از خود
پطرس رسول  طور كه  كند تا امكان تغيير و اصالح داشته باشيم. همان مي

) خود او نيز تبديل  ١٥كليدي داشت، (اعمال باب  ي كُرنليوس نقشي  در توبه 
كند و تبعيض قائل  ي اين امر شد كه خداوند جانبداري نميشد. زيرا متوجه 

) اين تبديل و تغيير براي پطرس آسان نبود  ٣٥  –   ٣٤:    ١٠شود. (اعمال  نمي
ي خود را به كناري بنهد.  لهشد تا او عقايد چندين و چند سازيرا باعث مي

را در مورد ايناين تجر تا ديدگاه كلي خود  او را مجبور كرد  كه خداوند  به 
دانان  كند، تغيير دهد. به همين دليل برخي از الهيچگونه در دنيا عمل مي

داشتند،  مي تجربه  اين  از  و همراهانش پس  كه پطرس  تغييري  آن  گويند 
  بود كه كُرنليوس آن را تجربه نمود.  تر از آن تغييري بسيار بنيادي
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روح آن  وقتي كه  بر  را  اين قوت  نازل شد،  روز پنطيكاست  در  القدس 
تا   نمود  جاري  بودند  او  منتظر  كه  اعتماد كافي  بتوانند  اجتماعي  و  قوت  با 

انست با آن  س به اين طريق توالقدانجيل را به ديگران موعظه كنند. روح
باشند،   او  مأموريت  شاهدان  تا  بود  فراخوانده  را  آنان  عيسي  كه  اجتماعي 

انسان  نجات  براي  خدا  مأموريت  واقع  در  نمايد.  دنيا  مشاركت  اين  هاي 
مأموريتي بود كه كامالً بر مبناي مشاركت افراد مختلف بنا شده بود، به اين  

طريق پدر مقرر شده    القدس بود كه ازصورت كه اين مأموريت پسر و روح
مي نيز  كليسا  شامل  كه  حال  بود  در  ما  وقتي  صورت  همين  به  گشت. 

  كنيم. گونه، عمل ميشاگردسازي هستيم ما نيز پاراكليت

گونه هستيم، اين  به همين صورت وقتي در حال شاگردسازي پاراكليت 
نجام چه كاري  سئواالت پيش خواهند آمد: خداوند در اين شرايط در حال ا

؟ دست او در زندگي فردي كه مرا به سويش هدايت كرده است در چه  است
قسمتي در حال عمل نمودن است؟ او از من انتظار دارد تا چه نقشي داشته  

داراني كه آن شخص بدان تعلق دارد را تقويت  باشم تا بتوانم اجتماع ايمان
  كنم و خود نيز در آن مشاركت داشته باشم؟

نمو  پاراكليتعمل  انكار  گونهدن  نه  را  مسيحي  مختلف  سُنن  اهميت  ؛ 
هاي مختلف  هاي سُنتشمارد. اين رويكرد محدوديت كند و نه خوار ميمي

هاي مختلف و تسليم  شود كه سُنت كند، بلكه برعكس متوجه ميرا انكار نمي
ي اين موضوع سخن  مقدسي. پولس رسول درباره شدن مفهومي است كتاب

تُس در مورد عيسي چه حقيقتي را منتقل كرده  او به اهالي قرن  گويد كه مي
قرنتيان   (اول  تشويق    )٥- ٣:  ١٥است.  را  تسالونيكي  كليساي  همچنين  او 

ها سپرده  هايي را كه مكتوب يا شفاهاً به آنكند تا استوار باشند و سُنتمي
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زندگي  هاي خاصي از  ) حتي بخش١٥:    ٢بود را نگاه دارند. (دوم تسالونيكيان  
اي برادران، به نام خداوندْ عيسي مسيح  « ها باشد.  بر طبق سُنت   مسيحي بايد

كنيم كه از هر برادري كه كاهلي پيشه كرده است و مطابق به شما حكم مي 
» (دوم تسالونيكيان  .كند، دوري كنيد ايد رفتار نمي تعليمي كه از ما گرفته 

شود  مي  ها متوجهدن سُنتگونه؛ به جاي رد كر يك رويكرد پاراكليت  )٦:    ٣
داران جسم بپوشند و پيروان مسيح  كه آيات كالم همواره بايد در زندگي ايمان 

  بايد بر اساس سُنن خاصي عمل كنند، سُنني كه بايد محترم شمرده شوند. 

شان محترم شمرده  هاي ايمانيهمراهي كردن ديگران در حالي كه سُنت
گرديم، بلكه  ها مي آنتبديل به يكي از  شود به اين معنا نيست كه ما خود  مي

گونه؛ مستلزم نزديك شدن  مشاركت و همراهي ديگران با رويكردي پاراكليت
اندازه كنيد، به طوري كه  ي كافي بر فردي است كه او را همراهي ميبه 

معناي   به  اين  بگردد.  و رشد  آموزش  براي كشفيات مشترك،  امني  مكان 
ز سُنن مسيحي ما ابزاري  است كه هر كدام ا عمل كردن بر اساس اين عقيده  

ها  يابند. به تدريج آن گسترش مي  ، است كه از طريق آن شاهدان اصالح شده
مي كشيده  چالش  سُنن  به  و  فرهنگ  در  مسيح  به  وفادار  افرادِ  زيرا  شوند 

توانند داراي الگوهايي متفاوتي باشند و  بينند كه افراد ديگري ميمختلف مي
اي كه پس از كشف  اشيم تا بر احساسات منفيانايي را داشته بما بايد اين تو

  شود، چيره شويم. اين حقيقت در ما ايجاد مي

ها و  اين موضوع همچنين به معناي روبرو شدن با حقايق، محدوديت
جا است كه اگر اجازه دهيم روح خداوند    گردد و آن نقاط مبهم سُنن ما نيز مي 

هاي خود جالل دهيم. هيچ  مسيح را در زندگيآموزد كه چگونه نام  به ما مي 
تأثير نيستند. وقتي در كنار ديگر مسيحيان  هاي روحاني ما بيكدام از داستان 

مي مأموريت  قرار  عمق  و  پُري  زمان  گذر  با  بياموزيم  يكديگر  با  تا  گيريم 
بشارتي خود را كشف خواهيم كرد. وقتي به اين كشف نائل آمديم با عيسايي  
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مان  ي شخصي ردد درك ما از انجيل و تجربهگ ويم كه باعث ميشروبرو مي
  تر بگردد. تر و وسيععميق

ي شك و بنا بر تفسير  كه با مسيحيان سُنن ديگر از زاويه به جاي اين 
باشيمآن  داشته  مشاركت  آيات  از  پاراكليتمي  ،ها  الگوي  از  گونه؛  توانيم 

ي خداوند  گردد تا به صدايمقدس را به عنوان بستري ببينيم كه باعث مكتاب
گوش فرا دهيم در مسير درك و تشخيص معناي آيات و عمل نمودن به  

  ها كوشا باشيم.  آن 

  ونهايتاً... 

پي همراهي ما در  را  اگر  آن فردي  از طريق  و  آن  در  نيستيم كه  اي 
ايمان هم از  اجتماعي  اينك جزء  هم  بتوانيم  راهي كنيم كه  تا  است،  داران 

هستيم   دنبالش  به  كه  مقصودي  و  هدف  پس  كنيم،  تأسيس  را  كليسايي 
اين نكته اشاره كردم كه تنها حَقي كه    ه طول اين كتاب بچيست؟ در تمام  

هاي عيسي  ما داريم اين است كه ديگران را در مسير شاگردسازي در پي قدم 
مراهي كنيم. ما آگاهانه و بدون هيچ خجالتي بايد فردي را كه همراهي  ه

سطوح باالتري از اطاعت در مسيح برسد و اين    بهكنيم تشويق كنيم تا  مي
را بايد با سخنان و عملكردمان تحقق بخشيم. اين رابطه اي دو جانبه  كار 
كنند.  ك مياست كه در آن افراد در فرايند رشد روحاني و بلوغ به يكديگر كم 

اين فرايندي براي تمام طول زندگي است. اين مسيري بسيار شخصي است  
سازد. در حالي كه اين اصل  دائماً خود را تسليم عيسي مي  كه در آن يك فرد
اند تا در محبت نسبت به خدا  ي پيروان مسيح خوانده شدهباقي است كه همه

كدام از ما خاص هستيم و    كنم كه هر و ديگران ترقي يابند اما باز اذعان مي
نيست. زيرا    " ي ديگرانتجربه"پيماييم صرفاً يك كپي از  مسيري كه مي
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پاراكليت  ديالوگي  الگوي  يك  وارد  را  ما  داستان  شاگردسازي  براي  گونه؛ 
از عمل كند و داستان مي اجتماع ايمان هايي كه  در  داران ديگر  كرد خداوند 

استفاده شود تا هر كدام از ما بيدار شده    هاتواند در اين صحبتوجود دارد مي
توانيم به عنوان  آن مي  و نقاط متمايز و خاص خود را مشاهده نمائيم. بعد از 

كنند.  شاهداني براي مسيح عمل كنيم كه به طور اصيل و خاص عمل مي
ضروري   عنصري  ما  شهادت  براي  گوناگوني،  در  اتحادي  چنين  واقع  در 

كنم كه  يل من بار ديگر بر اين نكته تأكيد ميگردد، به همين دلمحسوب مي
در قلب هدف  بايد  ايجاد    همراهي شخصي در مسير شاگردسازي  ما براي 

ما   اُلويت شاگردسازي  بايد  بين شاگردان عيسي  اتحاد  و  بگيرد  قرار  اتحاد 
  باشد. 

آيا تاكنون در بستري كه انتظارش را نداشتيد با شاگردان عيسي   )١
  وده است؟ چه ب موقعيت ايد؟ واكنش شما به آن برو شدهرو

كه سعي  نظر شما در همراهي كسي در مسير شاگردسازي بدون اين  )٢
خود نمائيد، چيست؟ دوستان شما نسبت به   كليسايكنيد او را وارد  

 اين رويكرد چه واكنشي خواهند داشت؟
اد  اتح  ابه نظر شما چرا عيسي مأموريت ما را به عنوان شاگردان ب  )٣

 داند؟ ما مرتبط مي

  

  

 

  

 


