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َ
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ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورم .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﭼﺰﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم؛« اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ.
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در سال  ،١٩۰۰یعنی در آغاز قرن بیستم ٪ ٩۰ ،از مسیحیان
جهان در اروپا و آمریکای شمالی زندگی میکردند و  ٪١۰در دیگر
نقــاط دنیــا .اما در حال حاضر ،فقط  ٪ ٣۰از مســیحیان جهــان در اروپا و
آمریکای شمالی زندگی میکنند و  ٪ ٧۰در نقاط دیگر دنیا ،علیالخصوص
در نیمکرۀ جنوبی و شــرق آســیا .در چین کمونیســت که تعداد مسیحیان
آن  ١٣۰میلیــون نفر تخمین زده میشــود ،تعــداد ایماندارانی که روزهای
یکشــنبه در جلســات کلیســایی شــرکت میکنند بیش از تعداد ایماندارانی
اســت که هر یکشــنبه در کل آمریکا و اروپای غربی در جلســات کلیســایی
حضــور مییابند .در اوایل قرن بیســتم ،در کل قــارۀ آفریقا فقط  ٩میلیون
مسیحی وجود داشت که بخش اعظم آن را هم مسیحیان �قبطی و ُارتدکس
ِاتیوپیایــی تشــکیل میدادند ،اما اکنون بیش از  ۴۰۰میلیون مســیحی در
آفریقــا زندگــی میکنند ،که تعدادشــان بیش از جمعیت نیمــی از این قاره
َ
نگلیکنی که در دنیا وجود دارند٢۵ ،
اســت .از  ۸۵میلیون نفر مســیحیان َا
میلیــون نفــر در کشــور نیجریه زندگــی میکنند ،و در حالی که بســیاری از
َ
نگلیک ِن انگلســتان رشــد چندانــی ندارند یا اعضایشــان را از
کلیســاهای َا
َ
َ
دســت میدهند ،کلیساهای انگلیک ِن نیجریه رو به تزایدند .مقاومت شدید
َ
نگلیکــن نیمکــرۀ جنوبی با گرایشــات لیبرال در کلیســاهای
کلیســاهای َا
َ
نگلیکن نیمکرۀ شــمالی و ایستادگیشان در برابر تصمیماتی چون پذیرش
َا
خادمــان همجنسگــرا بــه خدمــت کلیســایی ،نمونههایــی از تأثیرگذاری
َ
نگلیکن اســت .تعداد اعضای
کلیســایی کلیســاهای َا
فزایندۀ آنها در حیات
ِ
کلیســای جماعتربانی برزیل  ٢٣میلیون نفر اســت ،یعنــی تقریب ًا ده برابر

اعضای کلیســاهای جماعتربانی آمریکا .همچنین سرعت رشد کلیساهای
پنتیکاستی در آمریکای التین بسیار سریعتر از سرعت رشد این کلیساها در
آمریکای شمالی است .در سال  ١٩۶۰اولین کاردینال آفریقایی در کلیسای
کاتولیک دســتگذاری شــد و به عضویت مجمع کاردینالها درآمد .در آن
زمان تعداد کاردینالهای غیراروپایی بســیار کم بود .اما در حال حاضر ۴۰
 ٪کاردینالهای کلیســای کاتولیک که باالترین مقام کلیســایی پس از پاپ
محســوب میشــوند ،از کشورهای جهان سوم هســتند .در سال  ٢۰١٣نیز
کسی که بهعنوان پاپ انتخاب شد و با عنوان پاپ فرانسیس بر منصب پاپی
تکیه زد ،خاســتگاهش آمریکای التین و کشــور آرژانتیــن بود .بنابراین ،به
هیچ عنوان دور از ذهن نیست که پاپ بعدی از میان یکی از کاردینالهای
مطرح و متشــخص سیاهپوســت آفریقایی ،چون اســقفاعظم کینشانســا،
کاردینــال لورن مونســنگوو پاســینیا یــا کاردینــال غَ نایی پیتر تورکســون
انتخاب شــود .برآوردهای جمعیتشــناختی بیانگر این هستند که در سال
 ٢۰٣۰تعــداد کاتولیکهای آفریقایی از تعداد کاتولیکهای اروپایی بیشــتر
خواهد شــد .در اکثر کشــورهای نیمکرۀ جنوبی کلیساها بهسرعت در حال
رشــد ،و تعداد مســیحیان رو به افزایش اســت .در بســیاری از کشــورهای
اروپایــی و در آمریــکای شــمالی ،بخشــی از درصد رشــد کلیســاها بهخاطر
مهاجرت مسیحیان نیمکرۀ جنوبی به این کشورهاست .برای مثال ،وجود
کلیساهای متعدد نیجریهای ،کرهای و برزیلی در جوامع غربی ،و یا عضویت
این مهاجران در کلیســاهای آنها ،نقش مهمی در رشــد مســیحیت در این
جوامع دارد .مســیحیان نیجریهای ،کرهای و برزیلی رسالت خود را بشارت

انجیل مسیح در جوامع سکوالری میدانند که زمانی مسیحیت نقشی مهم
در آنها داشــته اســت .اگرچه زمانی جنبش میسیونری به خادمانی محدود
میشد که خاستگاهشــان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بود ،امروزه
میسیونرهای بسیاری از کرۀ جنوبی ،برزیل ،چین ،نیجریه و دیگر کشورها
به ســرزمینهای مختلف میروند و نقش مهمی در گســترش پادشاهی خدا
در نقاط مختلف جهان دارند .بهعنوان مثال ،بیش از  ١۴۰۰۰میســیونر از
کشــور کرۀ جنوبی در نقاط مختلف جهان مشــغول خدمت هستند .ما در
عصری زندگی میکنیم که در آن شــاهد غیرمسیحیشــدن جوامع غربی و
مسیحیشدن جوامع غیرغربی هستیم.
بخشــی از رشد مســیحیت در نیمکرۀ جنوبی و جوامع پیرامونشان ،به
میــزان بــاالی زاد و ولــد مربوط میشــود و بخشــی دیگر از آن به بشــارتی
بودن این کلیســاها و اضافه شــدن اعضای جدید به آنها مربوط اســت .اما
شــاید یکی از مهمترین دالیل رشد سریع این کلیساها و رشد مسیحیت در
جوامع مختلف ،فرآیند "جهانیشدن" ( )Globalizationباشد ،فرآیندی
که موجب ارتباط و تأثیرگذاری فرهنگهای مختلف بر هم شــده و انســان
معاصر را در ارتباط با تحوالت و رخدادهای متعددی قرار داده که هر روزه
در جهان رخ میدهد .فرآیند جهانیشــدن که به یک معنا از دستآوردهای
ُم ِدرنیســم محسوب میشود ،و در وهلۀ نخست در اثر تحوالت اقتصادی و
گســترش فعالیت شرکتهای چندملیتی شکل گرفت و با تشکیل نهادهای
بینالمللــی و گســترش روابط بینالمللی توســعه یافــت ،در دوران معاصر
شــتاب فزایندهای داشــته اســت .پدید آمدن اینترنت و افزایش نفوذ آن در
جوامع مختلف و پیشــرفت تکنولوژی ارتباطــی ،موجهای بزرگ مهاجرت
و آســان شدن مســافرت به نقاط مختلف ،ســوادآموزی و گسترش آموزش
عالی در جوامع مختلف ،از عوامل ســرعت بخشیدن به فرآیند جهانیشدن
محســوب میشــوند .بهواســطۀ فرآیند جهانیشــدن ،جوامــع گوناگون در
ارتبــاط مســتمر و همهجانبــه با هم قــرار میگیرند و جوامع ســنتی نیز در
فرهنگی گوناگون ،به بازاندیشــی در مبانی فکری
نتیجۀ آشــنایی با عناصرِ
ِ
و فرهنگــی و دینــی خــود پرداخته ،در درازمــدت دچار تغییر و دگردیســی
میشــوند .استقبال نســبی این جوامع از عناصر فکری و فرهنگی نوین که
در نتیجۀ فرآیند جهانیشــدن میســر شده ،و سرعت شگفتانگیز دسترسی
اعضای این جوامع به تکنولوژی ارتباطی موجب شده انجیل عیسای مسیح
در آنها گسترش یابد و درصد قابلتوجهی از ساکنانشان به عیسای مسیح
ایمان آورند .و باز بهواسطۀ گسترش و تحول تکنولوژی ارتباطی ،در دوران

معاصر امکان آموزش اصول اساســی ایمان مســیحی و در کل دسترســی به
تعلیم و تربیت و االهیات مسیحی ،برای بسیاری فراهم شده است.
اما گســترش مســیحیت در جوامع مختلف و شــکلگیری جماعتهای
مسیحی در بین فرهنگهای گوناگون موجب شده این مسیحیان در عین
داشــتن ایمان و باورهایی مشــترک ،بهخاطر زمینههای فرهنگی متفاوت و
تجارب منحصربهفردی که دارند ،چشماندازهایی متفاوت در مورد مسائل
االهیاتی مختلف داشــته باشــند .با توجه به تغییر مرکز ثقل ایمان مسیحی
ِ
گیری
از جوامــع غربــی به جوامع پیرامونی و نیمکرۀ جنوبی ،باید به شــکل
االهیاتی اندیشید که در عین وفاداری به کتابمقدس بهعنوان کالم مصون
ِ
خطای خدا ،و ریشه داشتن در مسیحیت تاریخی و االهیات راستدینانه،
از
االهیاتی زمینهمند و متناســب با نیازها و مشــکالت و ویژگیهای فرهنگی
جوامــع گوناگــون باشــد .بهعنــوان مثــال ،مســیحیان بولیویایــی که فقر
شــدید و اســتثمار شــدید اقتصادی را تجربــه کردهاند ،بدونشــک نگاهی
متفــاوت به مســائل اجتماعــی و اقتصادی خواهند داشــت و در قرائت آنها
از کتابمقــدس ،ظلم اجتماعی و اقتصادی جایگاه خاصی خواهد داشــت.
ً
مثال ســیاهان آفریقای جنوبی که ســالها رژیم آپارتاید را تجربه کردهاند ،بر

اساس کتابمقدس به تجربۀ خود از آپارتاید چگونه مینگرند و در االهیات
آنهــا رهایی از ظلم و ســتم نژادی چگونه تبیین میشــود؟ مســیحیانی که
در برخــی کشــورها در اقلیتند از نظر االهیاتی چه پاســخی بــرای ادامۀ بقا
ِ
مذهبی حاکــم بر جامعه برخوردی
اکثریت
در چنیــن جوامعــی دارند؟ اگر
ِ
روادارانه نســبت به آنها داشــته باشند ،عملکردشــان در این جامعه چگونه
دینی حاکم نامدارا و خشــن و ســرکوبگر باشــد،
باید باشــد؟ اگر اکثریت
ِ
چه باید کنند؟ جایگاه بشــارت در نگــرش االهیاتی آنها در چنین جامعهای
کجاست؟ آیا امکان گفتمان با اکثریت دینی حاکم وجود دارد؟ آیا در نظام
االهیاتی آنها اساس ًا جایی برای گفتگو هست؟ مسیحیان جوامع تکثرگرا که
در آنها اکثریت دینی نیســت اما ادیان و نگرشهای مختلف بر آنها حاکمند،
چــه رویکــردی باید در پیش بگیرند؟ آیا در نگرش االهیاتی مســیحیان این
جوامع راهکارهایی برای زندگی در جامعهای تکثرگرا پیشبینی شده است؟
ِ
یوگسالوی سابق در جنگهای خونین
مسیحیان کروات که پس از فروپاشی
با �صربها نزدیکان خود را از دست دادهاند ،با موضوع بخشیدن دشمنان و
زندگی با کســانی که از آنها آسیب دیدهاند ،چگونه برخورد میکنند؟ در هر
کدام از مثالهای فوق ،تجربۀ تاریخی و شــرایط فرهنگی و بافت سیاسی-
اجتماعــی موجــود ،باعث میشــوند مســیحیان بــر موضوعــات خاصی از
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کتابمقدس تمرکز کنند و پاسخهای کتابمقدس را به شکلهای متفاوتی
درک نماینــد .متفکر مســیحی� ،کوین و� ن هوزِ ر ،وظیفــۀ اصلی االهیات را
تفســیر کتابمقدس با توجه به زمینۀ فرهنگــی هر جامعه میداند .با توجه
به تنوع و گســتردگی تجارب مســیحیان و ویژگیهای متفاوتشان ،بدیهی
االهیاتی واحد پاسخگوی نیازها و
است که نمیتوان انتظار داشت یک نظام
ِ
مشکالت جوامع مسیحی گوناگون باشد .فرهنگ شخص مسیحی میتواند
موانعی برای درک درست او از کتابمقدس بهوجود آورد ،یا برعکس باعث
شــود او کتابمقدس را بهتر درک کند .انسانشــناس و متفکر مسیحی ُپل
هایبِ ــرت بــر این باور اســت که االهیــات زمینهمند ،در عین ریشهداشــتن
در کتابمقــدس ،مســیحمحور بــودن و تأکیدش بر نقــش روحالقدس در
شکلگیری آن ،باید زمینه و زمانۀ خود را نیز درک کند ،و در عین توجه به
فرهنگی موجود ،نگرشی فرا فرهنگی هم داشته باشد و در
شرایط تاریخی و
ِ
چارچوبهای تنگ فرهنگی خود
محدود نشود .پس در عین حال
ِ
االهیــات زمینهمند با توجه
که
به شــرایط خاص هــر فرهنگ و
جامعه شکل میگیرد ،اما وارث
حقایــق جهانشــمولی اســت
کــه در شــکلگیری دیدگاههای
االهیاتــی آن از اهمیــت ویژهای
برخوردارنــد .بنابراین ،االهیات
زمینهمنــد با ریشــه داشــتن در
کتابمقــدس و با تعمق و تأمل
دینی مسیحی ،با توجه
بر راست ِ
بــه زمینــۀ فرهنگی-تاریخــی
خــود شــکل میگیرد .بــا توجه
به گسترش سریع مسیحیت در
جوامــع غیرغربــی ،میراث غنی االهیات راســتدینانۀ کلیســا طی دو هزار
ســال ،که االهیات غرب هم بخشــی مهم از آن است ،میتواند برای جوامع
غیرغربی مفید باشــد .اما پرسشهایی که مسیحیان غرب با آن روبهرویند
و پاســخهایی که به این پرســشها میدهند ،ممکن اســت با پرســشها و
ً
مثال موضوعاتی چون
پاســخهای مســیحیان جوامع دیگر متفاوت باشــد.
سکوالریســم ،الحاد ،نسبیگراییاخالقی ،همجنسگراییُ ،پستمدرنیسم
و نیهلیسم که برخی از موضوعات مهم در االهیات غرب محسوب میشوند،
در بســیاری از جوامع غیرغربی موضوعیت ندارند و بیربط هســتند .برای
مســیحیان اندونزی که در جامعهای با اکثریت مسلمان زندگی میکنند که
در آن اکثــر افــراد جامعه به خــدا اعتقاد دارنــد و همجنسگرایی هم برای
مســیحیان و هم برای مســلمانان گناهی وحشتناک محسوب میشود …
پرســشها و پاســخهای االهیات غرب موضوعیت ندارند و اساســ ًا بیمعنا
هســتند و دغدغههــا و دلمشــغولیهای جهانــی دیگر را مطــرح میکنند.
برای مســیحیان اندونزیایی نحوۀ تعامل با همســایگان مســلمان و نیز بقا
و گســترش کلیسا در بطن جامعهای مســلمان نخستین سؤال است .برای
مسیحیان اروپایی و آمریکایی که بالیای طبیعی را بهندرت تجربه میکنند
یا زیرساختهای الزم برای مقابله با بالیای طبیعی را تدارک دیدهاند ،شاید
موضوع زلزله و ســیل و قحطی و متعاقب آن پاســخ االهیاتی به این مسﺌله
کــه چگونه خدایی نیکو اجــازه میدهد این بالیای طبیعی رخ دهند و جان
انســانهای بســیاری را بگیرند ،موضوعی چندان مهم تلقی نمیشــود .اما
برای مســیحیان هاییتی یا هند طرح چنین موضوعاتی بسیار اساسی است
و مبحث "تﺌودیسی" یا عدالت االهی میتواند جایگاه مهمی در االهیات آنها
داشــته باشد زیرا بهخاطر فقدان زیرساختهای مناسب و راهکارهای مورد
نیاز برای مقابله با این حوادث ،با وقوع بالیای طبیعی هزاران انســان جان
خود را از دست میدهند.

از ســوی دیگر همزمان با رشــد ســریع و توســعۀ مســیحیت در جوامع
غیرغربــی و ریشــه دواندن ایمان مســیحی در این جوامع ،بهتدریج نســلی
جدیــد از متفکــران و االهیدانان مســیحی از این جوامع ســر بلند میکنند
کــه تفکــر االهیانی زمینهمند جوامع خــود را میپرورانند .آثار این متفکران
و االهیدانان غیرغربی ،به غنا و تنوع بیشــتر االهیات مسیحی افزوده و در
عیــن حال چشــماندازهای جدیدی را در زمینۀ االهیات مســیحی در برابر
چشــمان ما میگشــاید .االهیات بوفالوی آبی کوزاک کویاما ،االهیات رنج
خدای کازو کیتامــوری ،االهیات دالیت در هند ،نظامهای االهیاتیای که
تأکیــد خاصی بر عدالت اجتماعی و ابعاد اجتماعی نجات دارند ،و االهیات
جــان مبیتــی که بــر اهمیــت درک عناصر فرهنــگ آفریقایی تأکیــد دارد،
نمونههایــی از تــالش برای ایجاد و تطور نظامهــای االهیاتی زمینهمند در
جوامع گوناگون هستند.
در عصــر تغییــر مرکــز ثقــل
ایمان مسیحی از اروپا و آمریکای
شمالی به نیمکرۀ جنوبی و شرق
جهــان ،مســیحیت بــه ایمانــی
جهانی تبدیل شده و فرهنگها
و جوامــع و ملــل گوناگــون هر
یــک ســهمی در غنــی شــدن و
فراگیرشــدنش ایفــا میکنند .با
ریشه دواندن ایمان میسحی در
زوایای مختلــف حیات فردی و
اجتماعــی ایــن جوامع ،شــاهد
تبدیلشــان از یکســو و نیــز
تأثیرگــذاری آنها بــر یکدیگر در
درک غنیتر و عمیقتر مکاشفۀ
االهــی در آینــۀ تمامنمای فرهنگ بشــری هســتیم .نتیجۀ جهانیشــدن و
ارتباط روزافزون این جوامع مسیحی ،نه همگنسازی االهیاتی بلکه توسعۀ
نظامهــای االهیاتــی زمینهمند اســت که مجموعــۀ آنها تصویــری جامعتر
از االهیــات مســیحی به ما میدهنــد .در پایان مدرنیتــه و پایان عصر غلبۀ
فراروایتی جهانشمول بر جوامع بشری ،االهیات مسیحی نیز متأثر از ترویج
ایمان مســیحی در همــۀ فرهنگها و جوامــع ،صورتبندیها و قالبهای
نوینــی یافتــه و در عین وفاداری به حقیقت االهی و مکشــوف در عیســای
مســیح ،بهشــکل نظامهــای فکــری زمینهمند و همخــوان بــا ویژگیها و
نیازهای جوامع مختلف تجلی مییابد.
در پایان ،نوشتار خود را با این آیات به پایان میبریم که بیش از هر زمان
دیگری در تاریخ بشری به تحقق کامل آن نزدیک هستیم:
»و ﭘﺲ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺟﻤﺎﻋﺘ� ﻋﻈﯿﻢ از ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻃﺎﯾﻔﻪ
و ﻗﻮم و زﺑﺎن ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ آﻧﺎن را ﻧﻤ�ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺷــﻤﺎره ﮐﻨــﺪ و ﻫﻤــﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖ و در ﭘﯿﺸــ�ﺎه ﺑﺮه اﯾﺴــﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤ�ﺎن ردای ﺳــﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷــﺘﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﮐﻪ:
“ﻧﺠﺎت از آن ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ؛
و از آن ﺑﺮه اﺳﺖ”«

کشیش روبرت آسریان
سردبیر

)ﻣ�ﺎﺷﻔﻪ (١٠-٩:٧

ا��ی� ان�باط �بانی
در �یات ��یسا
خــدا قــوم خــود را میخوانــد تــا مقــدس باشــند زیــرا او قدوس اســت
(الویان .)۴۴:١١قوم خدا خوانده شــدهاند تا بر اساس معیارهای کالم خدا
در محبت ،یکدلی و پاکی و تقدس زندگی کنند .کلیسا بهعنوان قوم خدا در
عهدجدید ،اگر چه در جهان است ،اما از جهان نیست و دعوتش این است
که در جهان مملو از گناه و ناراســتی ،نور و نمک باشــد .قوم خدا بهعنوان
جامعــۀ االهــی ،نباید همشــکل این جهــان شــود بلکه باید تجســمبخش
ارزشــهای االهیای باشــد که خدا در کالمش آشــکار کرده اســت .کلیســا
بهعنــوان بدن مســیح باید طبیعت او را منعکس کند و عدالت و راســتی و
تقــدس را در پیش بگیــرد .اینها حقایق بنیادینی هســتند که کتابمقدس
در مورد کلیســا بهعنــوان قوم خدا تعلیم میدهد .اما در بســیاری از موارد
ممکن است ایمانداران و کسانی که عضو جامعۀ االهی هستند ،در مراحلی
از زندگی خود مرتکب گناه شوند و آشکارا برخالف معیارهایی که کالم خدا
بــرای ایمانداران مشــخص کرده ،رفتار کنند .در این موارد برخورد کلیســا
چگونه باید باشــد؟ و اساســ ًا توبیــخ و تنبیه افراد خاطی در کلیســا چگونه
انجام میشــود و منظور از انضباط کلیســایی چیست؟ در این نوشتار سعی
ما بر این اســت تا بهطور اجمالی مطالبی را در ارتباط با انضباط کلیســایی
مطرح کنیم.

در عهدعتیــق خــدا احکامــی جدی در مــورد تخطی از فرامین شــریعت
صــادر میکنــد ،و حتی بــرای آمرزش گناهانــی که فرد بهاشــتباه و از روی
غفلت نســبت به خــدا و دیگران انجام داده ،توبه و انــواع قربانی پیشبینی
میشــود .در مواردی که شــخص بهعمد گناهی مرتکب میشــود که آسیب
جــدی بــه دیگران میزند ،یا رفتــاری در پیش میگیرد کــه بهمنزلۀ عناد و
خصومــت آشــکار با احکام االهی اســت و باعــث تضعیف ارزشــهای االهی
میشــود ،احکامی ســنگین و حتی شــامل مرگ و سنگسار شــدن ،در نظر
گرفته میشود.
در عهدجدید که فیض و محبت خدا با عمقی تازه در شــخصیت عیسای
مســیح آشکار میشود ،انسانها دعوت میشــوند به فیض و محبت خدا که
در فرزندش عیسای مسیح آشکار شده ،پاسخ مثبت دهند و وارد پادشاهی
او شــوند .خدا همۀ انســانها را دعوت میکند تا با توبه و ایمان آوردن ،آن
نجــات عظیمی را که برایشــان در نظر گرفته ،دریافــت کنند و داوطلبانه به
جامعۀ االهی یا کلیســا ملحق شــوند .اما اگرچه فیض و محبت و بخشــش
ویژگیهای غالب بر این جامعۀ االهیست ،لیکن برای زندگی در این جامعه
و تــداوم حیــات نوینی که توســط روحالقدس به فرد عطا شــده ،کالم خدا
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بــر رعایــت برخی اصــول و معیارها تأکیــد میکند .تخطــی از این اصول و
معیارهــا و شکســتن عمدی آنها بهمنزلۀ این اســت که فــرد خاطی یا معنا
و مفهــوم حیات نوینی را که در مســیح یافته ،درک نکــرده یا بهمرور زمان
درک و حساســیت روحانی خود را نســبت به اهمیت این حقایق از دســت
داده و دیگــر حاضــر به رعایت معیارها و ارزشــهایی که از هویت مســیحی
او جداییناپذیرنــد ،نیســت .در چنین مواقعی ،فرد بــا عدم رعایت معیارها
و ارزشــهای مســیحی ،به جامعۀ االهی و مشــارکت مقدسان و اعضای بدن
مسیح ،آســیب میزند .کالم خدا در خصوص گناهان آشکار ،نحوۀ هشدار
دادن بــه فرد خاطی ،و در صورت لزوم تنبیه ،و در حالت جدیتر اخراج او
از جامعۀ االهی دســتورالعملهایی روشــن و مشخص ارائه میدهد .اگرچه
کالم خــدا بــرای هر فرد ارزش بســیار قائل اســت ،تا بدان حد که مســیح
بهخاطــر انســان گنهکار جانش را بر صلیب فدا کــرد ،اما اذعان میدارد که
تداوم زندگی گناهآلود میتواند آسیبهایی جدی به خود فرد و دیگر اعضای
جامعــۀ االهــی بزند .در واقع راهکار کالم خدا برای برخورد قاطعانه با فردی
که اســیر گناهان جدی اســت و قصد ترک آنها را نیز نــدارد ،از محبت خدا
نسبت به فرد گناهکار سرچشمه میگیرد .قدمهای مشخصی که برای آزاد
شــدن فــرد از این وضعیت برداشــته میشــود بدین منظور اســت که او از
پیمودن راهی که مؤدی به هالکت اســت بازایســتد زیــرا از نظر کالم خدا،
«مزد گناه مرگ است» (رومیان  .)٢٣:۶نوع گناه شخص ،میزان تأثیر آن
بر دیگران ،پیشــینهاش ،مدت زمان حیات روحانی شــخص گناهکار و…،
در تشخیص شبان در مورد نوع انضباط کلیسایی و نیز شدت و جدیت آن
نقش دارند.
مســیح در مورد خطای ایمانداری نســبت به ایمانــدار دیگر به صراحت
خاطرنشان میسازد که باید ابتدا در خلوت خطایش را به او گوشزد کرد ،و
در صورت عدم پذیرش باید در حضور شــاهدان دیگر این موضوع را مطرح
نمود ،و در صورت سرســختی فرد خاطی ،این موضوع باید در کلیســا و در
حضور جمع مؤمنان مطرح شود و در نهایت اگر باز هم فرد خطای خود را
نپذیرفت و بر آن پافشاری کرد ،باید با او بهعنوان کسی که دیگر عضو قوم
خدا نیست ،برخورد کرد (متی .)١٧-١۵:١۸
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در تعلیم مســیح ،برای اینکه شــخصی به اشــتباه خطایــی را به برادر/
خواهــر خــود نســبت ندهــد ،ابتدا بر آشــکار ســاختن موضــوع و در میان
گذاشــتن مشــکل با فرد مورد نظر تأکید میشــود و سپس در صورت تمرد
از جانب او ،مداخلۀ ایمانداران بال� دیگر ضرورت مییابد تا مبادا به اشتباه
و بر اســاس برداشــتهای ذهنی در مورد کسی قضاوت شده باشد .مداخلۀ
افراد غیرذینفع به فرد خطاکار خاطرنشــان میســازد که خطای او برداشت
یک نفر نیست ،و در نهایت از نظر نمایندگان قوم خدا هم ناپذیرفتنی است.
حجت بــر فرد تمام میشــود و در صورت تمــرد ،از امتیاز
در ایــن حالــت� ،
عضویت در قوم خدا و بدن مسیح یعنی کلیسا بازمیماند تا متوجه وضعیت
ناگوار خود گشــته متنبه شــود و از کردۀ خود پشــیمان شده ،توبه کند .به
ِ
مجــازات اصلی گناه در عهدجدید جنبۀ آخرتشــناختی دارد اما در
بیانــی،
این جهان نیــز فرد در صورت اصرار ورزیدن بر تداوم وضعیت گناهآلودش،
بــا دور مانــدن از قــوم خــدا ،از فیض مشــارکت در جامعۀ االهــی ،محروم
میشــود .در عهدجدیــد در مــواردی خاص که افــراد گناهان وحشــتناکی
مرتکب میشوند که باعث لغزش دیگران میگردد و تصویری منفی از کلیسا
بــه جهان ارائــه میکند (برای مثال بــه اول قرنتیــان  ۵-١:۵نگاه کنید)،
یا تعلیمی نادرســت و خطرناک در کلیســا رواج میدهند (اول تیموتائوس
 ،)٧-٣:١کالم خدا از اصطالح «سپردن آنان به شیطان» سخن میگوید.
اصطالح "ســپردن شخص به شــیطان" ،در واقع به معنای خارج کردن او
از حریم حفاظت االهی اســت که شــخص ایمانــدار بهخاطرتعلقش به بدن
مســیح از آن برخوردار اســت .هدف این انضباط آن است که فرد بهواسطۀ
آســیبهایی که با خارج شــدن از حریم حفاظت االهی متحمل میشود ،به
خود بیاید (١قرنتیان ۵:۵؛ ١تیموتائوس .)۵:١
کالم خدا در مورد بهکارگیری روشهای دیگر برای تنبیه ،توبیخ و انضباط
کلیســایی نیز سخن میگوید .اما در هر حال به شبانان توصیه میشود که
ابتدا موضوع را در خلوت با فرد مطرح کرده ،او را به ترک رویۀ نادرســت،
و توبــه دعوت کننــد و در صورتی که فرد به رویــۀ گناهآلود خود ادامه داد،
عمل او را آشکار کنند (١تیموتائوس  .)٢۰:١در اول تیموتائوس ١٩:۵و٢۰

در مورد گناه مشایخ تأکید میشود که در مورد آن باید با احتیاط عمل کرد
و پس از کســب اطمینان الزم و شــهادت چند نفر ،او را توبیخ نمود .اما در
صورتی که شیخی به گناه خود ادامه دهد ،در برابر همه باید توبیخ شود تا
دیگران درس عبرت بگیرند .بنا بر این آیات ،اگر آشــکار کردن گناه مشــایخ
برای حفظ سالمت روحانی کلیسا ضروری است ،پس میتوان نتیجه گرفت
کــه از نظر پولس رســول توبیخ ایمانداران دیگــر در صورت ادامه دادن آنها
به گناه ،اجتنابناپذیر است .کالم خدا همچنین به تنبیهات دیگری چون
دوری جســتن از فرد خاطی و معاشرت نکردن با او (٢تسالونیکیان )١۴:٣
اشــاره میکند ،ولی در عین حال به این موضوع نیز اشــاره میکند که نباید
این فرد را دشــمن شــمرد بلکه باید چون برادر به او هشــدار داد ( )١۵:٣و
این مجازات به معنای خارج شــدن فرد از جمع مشــارکتی قوم خدا نیست
بلکه حالت تنبیهی دارد.
اگرچه ممکن است از نظر بسیاری اینگونه برخوردها کمی تند و خشن
جلــوه کننــد ،اما هدف کالم خدا از این تنبیهــات ،بیدار کردن فرد خاطی،
و رهانیدنش از وضعیت خطرناکی اســت که در آن بهسر میبرد .انگیزۀ این
انضباط اصالح و رســتگاری شخص خاطی است .عیسای مسیح در ارتباط
بــا مردم ،از خاطرنشــان ســاختن خطایشــان اجتناب نمیکــرد و اگرچه
محبــت او بــه گناهکاران چنان بود که جانش را برای آنان فدا ســاخت ،اما
بــا گناه در زندگی انســانها ســازش نمیکرد و بارها حتی شــاگردان خود را
بهخاطر بیایمانی ،حســادت و خطاهای دیگر توبیخ نمود .در واقع شــبانی
که قلبش پر از محبت به مســیح اســت ،از توبیخ و تنبیه عضوی که اســیر
گناهی جدی اســتِ ،ابایی ندارد ،زیرا اگرچه ممکن است اشخاص بهخاطر
انضباطها نســبت به او کینه به دل بگیرند ،ولی او با انگیزۀ محبت وظیفۀ
دشــوار شــبانی را انجام میدهد چون به فکر ســالمت روحانی آنها اســت.
وظیفۀ شــبان خشنود نگه داشتن اعضای کلیسا تحت هر شرایطی نیست.
شــبان بایــد حقیقت را در مورد وضعیت روحانی اشــخاص بــه آنها بگوید و
اقدامــات الزم را نیــز در این مورد انجام دهد .اما او باید این کار را با انگیزۀ
محبــت انجام دهــد و «با بیــان محبتآمیز حقیقت» (افسســیان ،)١۵:۴
خطــای اشــخاص را به آنها گوشــزد کند .همچنین محبت شــبان به دیگر
اعضای بدن مسیح نیز به او حکم میکند که در صورت لزوم ،عضو خطاکار

را که با رفتار گناهآلود یا تعالیم نادرســتش به جامعۀ االهی آســیب میزند،
مدتی از بدن دور سازد تا دیگر اعضای بدن آسیب نبینند.
پولــس رســول به تیتــوس اندرز میدهد کــه «با کمال اقتدار تشــویق و
توبیــخ» کند (تیتوس  )١۵:٢و به تیموتائوس جوان نیز میگوید« :با صبر
بســیار و تعلیــم دقیــق ،به اصالح و توبیخ و تشــویق» ایمانــداران بپردازد
)٢تیموتائــوس  .)٢:۴در هــر دوی ایــن آیات در کنار تشــویق ،به ضرورت
توبیخ نیز در خدمت شــبانی اشــاره میشــود .پولس همچنین در اشاره به
کتابمقــدس میگوید که بــرای «برای تعلیم و تأدیب و اصالح و تربیت در
پارســایی سودمند است» (٢تیموتائوس  .)١۶:٣با تعلیم و موعظۀ صحیح
کالم خــدا ،ایمانــداران همچنیــن تأدیب و اصالح و تربیت میشــوند ،زیرا
کالم خدا شمشیر ب �رندهای است که افکار و نیتهای دل را محک میزند و
آنچه را که نفسانی است ،از روحانی جدا میسازد (عبرانیان .)١٢:۴
بنابرایــن ،تعلیــم صحیــح و کامــل کالم خدا کــه در آن بر همــۀ حقایق
ِ
ضرورت
روحانــی تأکید میشــود و در آن مفهوم صلیب ،توبــه از گناهان و

داشــتن زندگی مقــدس بیان میگردد ،پیوســته به ایمانداران خاطرنشــان
میســازد که بهعنوان قوم خدا چه ارزشها و معیارهایی باید بر زندگی آنها
حاکم باشــد .روحالقدس ایــن کالم را در زندگی ایمانــداران بهکار میگیرد
و آنان را به گناهانشــان ملزم ســاخته ،ایشــان را توبیخ و تأدیب مینماید.
متأســفانه در برخی کلیســاها در مورد گناه ،توبه ،صلیب و ضرورت زندگی
مقدس بسیار کم موعظه میشود .این امر باعث میشود روحالقدس نتواند
شمشــیر کالم را چنان که باید در زندگــی ایمانداران بهکار گیرد و در نتیجه
احساس الزام و هوشیاری نسبت به گناه در آنها بهوجود نیاید.
اجازه دهید در مورد توبیخ شــبانی و انضباط کلیســایی به چند موضوع
مهم دیگر نیز اشاره کنیم .توبیخ و تأدیب از سوی شبان یا رهبران هیچگاه
نباید به فرصتی برای تسویهحســاب شخصی یا سرکوب کردن افرادی که با
شــبان مشکل دارند ،تبدیل شود .همچنین توبیخ و تأدیب فرد باید بهطور
مشخص در مورد گناهان و خطاهایی ِاعمال شود که در کالم خدا مشخص
شــدهاند و شــبان نه برحســب حدس و گمان بلکه با اطمینان میتواند در
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مورد آنها با فرد ســخن بگوید .همچنین مشــکل فرد ابتــدا باید در خلوت
با خود وی مطرح شــود و به او فرصت داده شــود تا از عملکرد اشتباه خود
توبه کند .شــبان نیز در این حین با دعا ،مشــورت و همراهی با فرد خاطی
باید به او کمک کند تا از شرایطی که در آن قرار گرفته ،آزاد شود .در برخی
موارد که فرد اســارتی جدی چون اعتیاد به مواد مخدر و الکل دارد ،کمک
و همراهی درازمدت شــبان و اســتفاده از منابع دیگر و یا حتی ارجاع او به
مراکــز بازپروری یا روانشــناس برای آزادی وی از شــرایط اســارتباری که
دارد ،ضروری است.

را با وضعیت واقعیشــان روبهرو سازد .شــبان نه میتواند ،و نه باید ،نقش
روحالقدس را در ملزم کردن اشخاص به گناه بازی کند .بنابراین ،او پس از
انجام وظایف خود در این موارد و دادن تذکرات الزم ،باید دعا کند تا روح
خدا افراد را متوجه وضعیتشان سازد .گاهی به دالیل مختلف ممکن است
افراد به عملکرد روحالقدس واکنش نشــان ندهنــد و از رفتارهای گناهآلود
خود دســت نکشــند .در اینگونه مواقع شــبان باید اقدامات عملی دیگری
در مورد این اعضا انجام دهد تا آنها به شــکل جدیتری به شــرایط روحانی
خود بیندیشند.

در مشــاورۀ شــبانی و فنــون مشــاوره مبحثــی تحــت عنــوان مشــاورۀ
مواجههای ( )Confrontational Counselingوجود دارد که در مورد
افرادی که مشکالت شخصیتی خاصی دارند و در مورد اعمالشان احساس
گناه نمیکنند ،بهکار گرفته میشــود .در مشاورۀ مواجههای تالش میشود
تــا فرد با عواقب رفتار نادرســت خود و آســیبی که از آن بــه خود و دیگران
وارد میکند ،مواجه شــود .مشــاورۀ مواجههای عمدت ًا در مورد افرادی باید
انجام شــود کــه از گناه و رفتار ناشایســت درک درســتی ندارنــد و وجدان
اخالقی بهگونهای درســت در آنها شــکل نگرفته اســت .در مــورد این افراد
روشــهای عادی توبیخ و تأدیب مؤثر واقع نمیشــود زیرا قادر به دیدن گناه
و خطای خود نیستند و عواقب و نتایج مخرب رفتارشان باعث تغییر رفتار
آنهــا نمیگردد .در اینگونه مشــاوره ،هدف نه فقط روبهرو ســاختن فرد با
مشکالت شخصیتی خود و اثرات و نتایج گناه است ،بلکه همچنین تالش
میشود تا موجبات رشد وجدان اخالقی فرد نیز فراهم آید.

در دنیای معاصر در بسیاری از کلیساها گاهی انضباط کلیسایی و توبیخ
و تأدیب شــبانی ،چنانکه باید انجام نمیشــود و عملکردهای شبانی در این
زمینه نابســنده اســت .در برخی کلیســاها نه فقط انضباط روحانی از سوی
شــبان اعمال نمیشــود ،بلکه در مورد گناه و توبه و ضرورت داشتن زندگی
مقدس نیز موعظه نمیشود ،و در نتیجه بهتدریج سازش با گناه و همشکل
شدن با جهان به ویژگی غالب حیات کلیسا تبدیل میشود .در مورد فقدان
انضبــاط روحانی به عوامل مختلفی میتوان اشــاره کرد که در این نوشــتار
میخواهیم به دو عامل مشــخص اشــاره کنیم :عامل اول ترس شــبان در
مورد از دســت دادن اعضای کلیســا اســت .برای برخی شبانان حفظ اعضا
بــه هر قیمت به هدف اصلی تبدیل میشــود و شــبان از انجام هر کاری که
بــه ترک کلیســا از ســوی اعضا منجر شــود ،خودداری میکند .کم شــدن
اعضای کلیســا به کم شــدن درآمدهای کلیســا نیز منجر میشود .از سوی
دیگر ،اگرچه رشــد کلیسا از ویژگیهای کلیسای سالم است و کلیسای زنده
باید پیوســته شــاهد توبه گناهکاران و ورود اشخاص جدید باشد ،اما وقتی
این ویژگی تنها مالک اصلی موفقیت کلیسا محسوب میشود و رشد کیفی
و روحانــی کلیســا و رعایت معیارهای اخالقــی و روحانی عهدجدید مغفول
میمانــد ،برای شــبان حفظ اعضای موجود و پیوســتن اعضــای جدید به
هدف اصلی تبدیل میشــود .در برخی موارد ممکن اســت شــبان بهخاطر
رعایت معیارهای روحانی و سازش نکردن با گناه و عدم مدارا با عضوی که

عامــل دیگــری که در انضباط شــبانی و توبیخ و تأدیــب باید به آن توجه
داشــت ،نقش روحالقدس اســت .شبان همواره باید این موضوع را مد نظر
داشــته باشــد که اگرچــه او بهعنوان شــبان نقش مهمی در بهبود شــرایط
روحانی افراد دارد و توبیخ و تأدیب او میتواند اشــخاص را بیدار ســازد ،اما
روحالقدس اســت که افراد را به گناهانشــان ملزم میسازد و میتواند آنها

ســالها در گناه زندگی کرده و حاضر به تغییر نیســت ،مجبور شود علیرغم
میــل باطنــی و در هماهنگــی با دیگر رهبران کلیســا ،عضوی را از کلیســا
اخراج کند .کلیســا در عین حال که با بشــارت و خدمت به دیگران رشــد
میکند و اعضایش بیشــتر میشود ،ممکن است بهخاطر رعایت معیارهای
کتابمقــدس در مــورد زندگــی روحانی ،برخی اعضا را نیز از دســت بدهد.
اما در نهایت خدا کلیســایی را که بر اســاس معیارهای کتابمقدس عمل
میکند ،برکت میدهد و علیرغم همه فراز و نشــیبها ،کلیســا از نظر کمی
و کیفــی رونــدی صعــودی مییابد .اما اگــر تنها �مالک موفقیت در کلیســا
افزایش اعضای آن در نظر گرفته شود ،این خطر هست که انضباط روحانی
جدی در آن اعمال نشود.
عامــل مهم دیگری کــه در ِاعمال صحیــح انضباط روحانــی وقفه ایجاد
میکند ،وجود کلیساهای متعدد در کنار یکدیگر و باز بودن درِ آنها بهروی
اعضای خاطی و یاغی دیگر کلیســاها اســت .متأسفانه بهخاطر وجود رقابت
بین �ف �رق مختلف کلیسایی ،گاهی فردی که از سوی شبانانش توبیخ و یا از
کلیســا اخراج شــده ،به کلیسایی دیگر میرود و بسیاری از شبانان بهخاطر
زیــاد شــدن اعضــای جدیــد ،او را میپذیرند و در مورد علل ترک کلیســای
قبلــی از او پــرس و جــو نمیکنند .بدینشــکل ممکن اســت عضو خاطی و
نافرمان پیشین در کلیسای جدید هم به رویه سابق خود ادامه دهد و پس
ِ
از برخورد با تأدیب شبان جدید ،به کلیسای دیگری برود و سالها در حال
چرخیدن در کلیســاهای مختلف باشــد و هیچگاه احساس نکند که نیاز به

تغییر و توبه دارد .بنابراین ،ایماندارانی را میبینیم که توبه نکردنشان ،آنها
را از مشــارکت در حیات کلیسایی محروم نمیکند زیرا همیشه کلیساهایی
هســتند کــه حاضرند با آغوش باز آنها را بپذیرنــد .فرقهگرایی و ناهماهنگی
بین �ف �رق مختلف کلیسایی آسیبهای زیادی به بدن مسیح میزند و ِاعمال
ِ
جدی انضباط شبانی را مشکل میسازد.
خدمت شــبانی بســیار جدی و دشــوار اســت و توبیخ و تأدیب و ِاعمال
انضبــاط روحانــی ،بخشــی جداییناپذیر از آن را تشــکیل میدهــدِ .اعمال
انضباط روحانی نه فقط وظیفه شــبان ،بلکه رویهای اســت که همه رهبران
و اعضــای کلیســا بایــد خود را ملزم بــه رعایت آن ببیننــد و در همکاری و
همیاری با یکدیگر بکوشــند کلیســا را که عروس مســیح است ،بدون عیب
و لکه نگاه دارند .مســیح روزی بازمیگردد و کلیســا را نزد خود میبرد ،اما
او نه عروســی بیوفا و آلوده به ناپاکیهای این جهان ،بلکه عروسی وفادار و
تقدیسشــده میخواهد .مسیح به ِ
آب کالم کلیســا را میشوید (افسسیان
 )٢۶:۵و بــا عمل روحالقدس آن را تقدیــس میکند (١پطرس  .)٢:١اما او
شــبانان و خادمان را نیز به کلیسا بخشــیده تا بر جانهای مؤمنان دیدبانی
کننــد (عبرانیــان )١٧:١٣؛ در واقع آنها همکاران و همخدمتان مســیح در
آمادهســازی عروس او هســتند و انضباط شــبانی یکی از راهکارهای مهمی
اســت که باید بهکار گرفته شــود تا کلیسا آن عروس زیبایی شود که مشتاق
مالقات با داماد و شایسته اوست.
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��ا ��ا د�ا�ا�� را
مســ��اب ن�ی�نــ�
همــۀ ما طی تجربیــات زندگی با پرسشــهایی مهم روبهرو میشــویم که
دوست داریم خدا به آنها پاسخ دهد .یکی از پرسشها این است که چرا خدا
دعاهای ما را مســتجاب نمیکنــد؟ مانند ایوب نزد خدا شــکایت میکنیم
کــه «نزد تو فریاد برمیآورم ،اما اجابتم نمیکنی؛ بر پا میایســتم ،اما فقط
نگاهم میکنی» (ایوب .)٢۰:٣۰
از زنــی ایمانــدار کــه در رنج بســیار بــود ،پرســیدند« :خدا در
ایــن رنــج چه کمکی به تو میکند؟» پاســخ داد« :او ماننــد مردی نجیب،
دستهایش را در جیبش فرو برده و ایستاده ،مرا تماشا میکند!»
آیا شــما نیز مانند ایوب یا این زن چنین احساسی داشتهاید یا هماکنون
نیز دارید؟
برای برخی دعا رازی اســت گیجکننــده .نمیدانند چه
وقــت دعا کنند! برای چــه دعا کنند! آیــا منتظر جواب
باشــند یا نباشند! برای عدهای دیگر دعا بیهوده است و
عادتی بیمعنی .برای برخی نیز دعا مانند چراغ جادوی
عالالدیــن اســت ،که هر وقت دســت بر آن میکشــند،
منتظرنــد غولــی دســت بــه ســینه ظاهر شــود و هر
خواهشــی دارند ،بهجا آورد .بــاز عدهای دعا را مانند
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کشیش سارو خاﭼی�ی

عضو هیﺌت علمی کانون الهیات پارس

جعبــه کمکهای اولیه بهکار میبرند ،و فقط وقتی از آن اســتفاده میکنند
که صدمه دیده یا با خطر بزرگی روبهرو باشند .گروه آخر نیز کسانی هستند
که به هنگام دعا با خدا درگیر میشــوند و هر طور شــده میخواهند خدا را
مجبور کنند حاجتشان را برآورد.

برای شما دعا ﭼه مﻔﻬومی دارد؟
از آیــات کتابمقــدس ،چــه در عهدعتیــق چــه در عهدجدیــد ،چنیــن
میآموزیــم که خدا واقع ًا مایل اســت به دعاهای ما پاســخ دهد ،چنانکه به
ارمیا میگوید« :مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد …» (ارمیا .)٣:٣٣
خدا بدون شک به دعای ما پاسخ میدهد.

چگونه؟ به سه طریق :گاهی خدا میگوید" ،بله"؛ گاهی میگوید" ،صبر
کن"؛ و گاهی نیز می گوید" ،نه".
وقتــی ابراهیــم پیــش از تولد اســحاق از خدا خواهش کرد اســماعیل را
برگزیند ،پاســخ خدا "نه" بود (پیدایش  .)٢٩-١۸:١٧هنگامی که موســی
از خدا اســتدعا کرد به او اجازه دهد وارد ســرزمین موعود شود ،خدا گفت
"نــه!" (تثنیــه  .)٢۸-٢٣:٣زمانی کــه داوود برای نــوزادش دعا میکرد تا
خدا شــفایش دهد ،پاســخ خدا "نه" بود (٢ســموئیل  .)٢۰-١۶:١٢آنگاه
که یونس قصد داشــت به َترشــیش برود ،خدا گفت "نه!" «تو باید به نینوا
بروی!» پولس طی ســفر بشارتیاش میکوشید به آســیای صغیر برود ،اما
خدا نقشۀ دیگری داشت (اعمال .)۸-۶:١۶

ﭼرا خدا ﮔاهی به دعای ما ﭘاس� منﻔی میدهد؟
دستکم سه دلیل وجود دارد:
.1خدا دیدﮔاه وسیﻊتری دارد.
خدا آینــده را میبیند ،ولی ما نمیبینیــم .در عبرانیان  ١٣:۴میخوانیم
«هیچچیــز در تمــام آفرینــش از نظر خدا پنهان نیســت ،بلکه همه چیز در
برابر چشــمان او که حســاب ما با اوســت ،عریان و آشــکار اســت ».زندگی
غیرقابلپیشبینی است .هیچکس نمیتواند آینده را پیشبینی کند .مشکل
ما در مورد دعا دقیق ًا همینجاست .اگر ما نیز مانند خدا میتوانستیم آینده
را ببینیــم ،دیگر در این مورد مشــکل نمیداشــتیم .پس بــه خدایی که به
دعای ما پاسخ منفی میدهد ،اعتماد میکنیم چون میدانیم او دوستداران
وفاداران خویش اســت»
خود را حفظ میکند(« .خدا) ...نگهبان طریقت
ِ
(امثال .)۸:٢
م ــن و همس ــرم آناهی ــد پ ــس از ازدواج ،قص ــد داش ــتیم ب ــرای تحصی ــل
االهیـــات ،بـــه اروپـــا برویـــم .چنـــد مـــاه منتظـــر دریافـــت پذیـــرش از
دانشـــگاه االهیـــات بلژیـــک بودیـــم .مـــن در امتحـــان ورودی دانشـــکدۀ

ترجم ــۀ ته ــران نی ــز ش ــرکت ک ــرده ،و منتظ ــر نتیج ــۀ امتح ــان ب ــودم .دع ــا
میکردیـــم خـــدا راه را بـــرای رفتـــن بـــه بلژیـــک بـــاز کنـــد ،امـــا پاســـخی
از بلژی ــک نیام ــد .از ط ــرف دیگ ــر در دانش ــکدۀ ترجم ــه پذیرفت ــه ش ــدم و
تصمی ــم گرفت ــم در ای ــن دانش ــکده مش ــغول تحصی ــل ش ــوم .پ ــس از ی ــک
مـــاه تحصیـــل در دانشـــکدۀ ترجمـــه ،پذیـــرش مـــا از دانشـــکدۀ بلژیـــک
رســـید .امـــا گویـــی خـــدا میخواســـت مـــا در ایـــران بمانیـــم و خدمـــت
کنیـــم .در ســـالهای خدمـــت در ایـــران بـــود کـــه مـــرا بهعنـــوان مســـﺌول
ترجم ــۀ تفس ــیری کتابمق ــدس دع ــوت ب ــه کار کردن ــد .و ب ــاز در همی ــن
زم ــان ب ــود ک ــه در آموزش ــگاه کتابمق ــدس ب ــه خدم ــت مش ــغول ش ــدم.
اﻵن ک ــه ب ــه گذش ــته فک ــر میکن ــم ،میبین ــم مان ــدن م ــا در ای ــران نتیج ــۀ
بس ــیار خوب ــی داش ــت.
دلیل دومی که خدا گاهی به دعای ما نه میگوید این است که...
 .2خدا نقشﮥ بﻬتری دارد.
»اﻓﮑﺎر ﻣﻦ اﻓﮑﺎر ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ،راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ .زﯾﺮا
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺳــﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳــﺖ ،راﻫﻬﺎی ﻣــﻦ ﻧﯿﺰ از راﻫﻬﺎی
ﺷﻤﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻦ از اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ« )اﺷﻌﯿﺎ .(٩‑٨:۵۵
راههــای خدا با راههای ما فرق دارد .ما بــرای انجام مقاصد خود اغلب
یک راه بیشــتر نداریم .نحوۀ تفکر ما نیز اینگونه اســت؛ فکر ما معمو �ال به
روش علــت و معلولی کار میکند .اما خدا از روشــهای زیــادی برای انجام
کارها استفاده میکند که برتر از فکر محدود ماست.
برای مثال ،ممکن اســت کسی برای مشکل مالیاش دعا کند و شخص
ثروتمنــدی پیــدا شــود و مشــکلش را حل کند .امــا خدا راههــای دیگری
ً
مثال شــاید کســی را ســراغش بفرســتد تا به او نشان دهد چگونه
نیز دارد.
برنامهریزی اقتصادی کند ،یا شــغل دیگری بیابد که درآمدش بهتر باشــد.
کســی ممکن اســت برای بچهدار شــدن دعا کند ،اما خدا در دل او بگذارد
که بچۀ یتیمی را به فرزندی بپذیرد .وقتی دعا میکنیم ،بهتر است بگذاریم
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خدا در وقتش و به روش خودش عمل کند.
در کتــاب عبرانیــان میخوانیم که برخــی قهرمانان ایمــان آنچه را در
دعا طلبیده بودنـــــد ،یافتند ،برخی نیز نیافتند« .اینان همه به ســبب
ایمانشان به نیکویی یاد شدند .با این حال ،هیچیک آنچه را که بدیشان
وعده داده شــده بود ،نیافتند .زیرا خدا از پیش چیزهای بهتری … در
نظر داشت …» (عبرانیان .)۴۰-٣٩:١١
دانیال دعا کرد جلوی شیران نیفتد ،ولی افکنده شد؛ اما خدا دهان
شــیران را بســت .ســه دوســت دانیال دعا کردند در تون آتش نیفتند،
ولی افکنده شــدند؛ اما خدا در آتش در کنارشــان بود تا نســوزند .پولس
اشــتیاق داشــت به ُرم ســفر کند و به مردم آنجا بشــارت دهد .اشتیاق او
ً
کامال برحق و روحانی بود .با اینحال او زندانی شــد و همچون زندانی به

ُرم برده شــد ،آن هم پس از درهمشکستن کشــتی و رویارویی با مشکالت
دیگــر .امــا بــه هر تقدیر ،خــدا او را بــه ُرم فرســتاد و او به مدت دو ســال
از محلــی کــه در آن تحــت مراقبــت بود به مــردم بشــارت داد و در همین
زمــان نیز چهار نامه نوشــت کــه جزو کتب عهدجدید شــدند .پولس چنان
در امر بشــارت فعال بود که اگر زندانی نمیشــد شــاید امــروز ما این چهار
نامه را نمیداشــتیم .باری ،خدا نقشــۀ بهتری داشت (رومیان ١۵-١١:١؛
٢۴-٢٢:١۵؛ اعمال رسوالن .)١۶:٢۸
ســومین دلیلی که خدا گاهی به دعای ما پاســخ منفی میدهد این است
که …
 .3خدا هدف بﺰرﮔتری دارد.
»)ﺧﺪا ﻣ�ﮔﻮﯾﺪ( ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣ� ﺧﺸــﻨﻮدی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد« )اﺷﻌﯿﺎ .(١٠:۴۶
خ ــدا مجب ــور نیس ــت آنچ ــه را میکن ــد ب ــرای م ــا توجی ــه نمای ــد .خ ــدا
مقاصـــدی دارد کـــه مـــا شـــاید تـــا زمانـــی کـــه در ایـــن دنیـــا هســـتیم،
نتوانیـــم آنهـــا را درک کنیـــم .هـــر آنچـــه خـــدا در زندگـــی مـــا میکنـــد،
هدف ــی دارد ،حت ــی وقت ــی ب ــه دع ــای م ــا "ن ــه" میگوی ــد .پول ــس رس ــول
در بط ــن مش ــکالت و ع ــدم اجاب ــت دعاهای ــش ،همچن ــان ب ــه خ ــدا وف ــادار
بــود و نگاهــش را بــه ابدیــت دوختــه بــود« .پــس دلســرد نمــی شــویم …
زی ــرا رنجه ــای جزئ ــی و گ ــذرای م ــا جالل ــی اب ــدی برایم ــان ب ــه ارمغ ــان
مـــیآورد کـــه بـــا آن رنجهـــا قیاسپذیـــر نیســـت.
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پس
نه بر آنچه
دیدنی است،
بلکه بر آنچه
نادیدنی است چشم
میدوزیم ،زیرا دیدنیها
گذرا ،اما نادیدنیها جاودانی
است» (٢قرنتیان  .)١۸-١۶:۴پولس
در �پس هر مسﺌله و مشکلی ،مقصودی االهی و
جاودانی میدید.
جانی اریکســون که از ســن جوانی بدنش فلج شــد ،میگوید« :حوادث
زندگی همچون تشک هستند .اگر روی آنها دراز بکشیم ،راحت میخوابیم
و استراحت میکنیم .اگر زیر آنها برویم خفه میشویم! تفاوت در این است
کــه کجــا قــرار میگیریم ».جانی اریکســون برای شــفا بارها دعــا کرد و از
ایمانداران دیگر نیز خواســت برایش دعا کنند ،اما شــفایی صورت نگرفت.
با اینحال ،خدا او را بهطرز حیرتانگیزی بهکار گرفته اســت .او ســازمانی
بینالمللــی دارد کــه برای مفلوجــان دنیا صندلی چرخدار میفرســتد .این
یکی از دهها خدمت ارزندهای اســت که او انجام میدهد .خودم شخص ًا هر
بار موعظۀ او را که نشســته بر صندلی چرخدار ایراد کرده ،شــنیدهام ،تحت
تأثیر قرار گرفته و برکت یافتهام .خدا برای اریکسون هدف بزرگتری داشت.
دربــارۀ ضعــف بدنــی پولــس نیــز در دوم قرنتیــان  ،١۰-٧:١٢چنیــن
«امــا بــرای اینکــه عظمــت بیانــدازۀ ایــن مکاشــفات مغــرورم
میخوانیــم� :
نســازد ،خــاری در جســمم بــه مــن داده شــد ،یعنــی عامــل
شــیطان ،تــا آزارم دهــد و مــرا از غــرور بــازدارد .ســه بــار از
امــا مــرا
خداونــد تمنــا کــردم آن را از مــن برگیــرد� ،
گفــت“ :فیــض مــن تــو را کافــی اســت ،زیــرا قــدرت
مــن در ضعــف بــه کمــال میرســد ”.پــس بــا شـ ِ
ـادی
هــر چــه بیشــتر بــه ضعفهایــم فخــر خواهــم کــرد تــا قــدرت
مســیح بــر مــن ســاکن شــود .از همیــن رو ،در ضعفهــا،
دشــنامها ،ســختیها ،آزارهــا و مشــکالت ،بــه خاطــر مســیح
شــادمانم ،زیــرا وقتــی ناتوانــم ،آنــگاه توانایــم».

»ﺳــﻪ ﺑﺎر از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮدم آن را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﯿــﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
“ﻓﯿــﺾ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎﻓ� اﺳــﺖ ،زﯾــﺮا ﻗﺪرت ﻣﻦ در ﺿﻌــﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﻣ�رﺳﺪ”« )٢ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(٩‑٧:١٢
خواننــدۀ عزیــز ،نمیدانــم شــما اﻵن در چه وضعی هســتید .شــاید
دچــار توفانید و از خــدا میخواهید هرچه زودتر آن را آرام کند .شــاید
خدا به شــما میگوید این توفان اﻵن آرام نخواهد شــد ،ولی من به تو
فیــض میدهــم تا در میان آن از آرامش من برخوردار شــوی .شــاید او
میخواهــد تــو را در ایــن توفان تقویت کند و نشــان دهد کــه با قدرت
خودت نمیتوانی آرامش بیابی.

واکنش شما ﭼیﺴت؟
آیــا در برابــر خــدا مقاومــت میکنید؟ آیا از خدا خشــمگین هســتید که
چــرا طبق میلتــان عمل نمیکند؟ آیا به محبتش شــک میکنید؟ آیا از او
دلخورید؟ آیا میگویید« :این حق من نیست! چرا ،ای خدا ،چرا؟»

نشـــا نۀ
بل ــوغ روحان ــی
ایـــن اســـت کـــه
ش ــخص بتوان ــد پاس ــخ
"نـــه!" خداونـــد را بپذیـــرد.
کـــودکان نمیتواننـــد پاســـخ
"نـــه!" را بپذیرنـــد ،چـــون هنـــوز بالـــ�
نشـــدهاند .حتـــی عیســـی پـــس از اینکـــه در بـــاغ
جتســیمانی دعــا کــرد کــه خــدا پیالــۀ مــرگ را از او دور کنــد،
آموخـــت کـــه پاســـخ منفـــی خـــدا را بپذیـــرد و بهســـوی صلیـــب بـــرود.
امـــا خـــدا او را تنهـــا رهـــا نکـــرد ،بلکـــه فرشـــتهای فرســـتاد تـــا او را در
رنجهایـــش تقویـــت کنـــد.

یادآوریهایﯽ برای وقتی که خدا می ﮔوید "نه"
وقتی برای موضوعی دعا کردهایم و خدا اجابت نکرده است ،نباید ناامید
شــده ،از خــدا روی برتابیــم .در چنین مواقع باید به خــود برخی حقایق را
یادآوری کنیم …
 ‑1هرﭼه خدا انﺠام میدهد ،از مﺤبت او ناشی میشود.
هرگز به محبت خدا نسبت به خودمان شک نکنیم .کالم خدا
بــه ما دوســتداران خدا دلداری میدهد« :میدانیــم در حق آنان که
خــدا را دوســت می دارنــد …همۀ چیزها بــا هم برای خیریــت در کار
است» (رومیان  .)٢۸:۸با ایمان بپذیریم که آنچه خدا برای ما میکند،
یــا نمیکند ،برای خیریت ماســت .شــاید این حقیقــت را نتوانیم با عقل و
احساسمان درک کنیم ،اما باید با ایمان آن را بپذیریم .اصو �ال تمام روابط
مــا بــا خــدا از طریق ایمان اســت .خدا میداند چــرا برخی چیزهــا را به ما
نمیدهد .چون او بیشتر خواهان رشد ما است تا راحتی ما.
 ‑2خدا به ما ﻓیﺾ می بﺨشد ،وقتی میﮔوید "نه".

دعــا میکنــم کــه در همین ســختیها محبت خــدا را احســاس کنید و
مطمﺌــن باشــید او میدانــد چه میکنــد .بپذیرید کــه آنچه میکنــد برای
خیریتتان است .دید او وسیعتر از دید شماست و او نقشۀ بهتر و بزرگتری
برایتــان طرح کرده اســت .خــدا هیــچ دردی را بیثمر نمیگــذارد .او از
خارهای زندگی ما استفاده میکند تا از ما انسانهای بهتری بسازد.
مــن بــه تجربه فهمیدهام کــه در ضعفها ،چه عاطفی چه جســمانی چه
روابطی ،نیروی بیشــتری مییابم و شــخصیتم ســاخته میشود .خدا به ما
میگوید در همین ضعفهاســت که فیض خود را به یاریتان میفرستم .اگر
بــه نیروی خود بتوانیــم کارهایمان را انجام دهیم ،دیگــر نیازی به فیض
خدا نداریم.
خادمین خدا در سختیهاست که ایمانشان پروده میشود .همسر جان
وســلی از مخالفین سرســخت زندگــی ایمانی او بود .میگوینــد که هر وقت
وســلی موعظــه میکرد ،زنش فریــاد برمیآورد که شــوهرم دروغ میگوید!
ویلیام �کری که خدمات ارزندۀ میســیونری انجام داده اســت ،زنی داشــت
کــه به مرض روحی مبتال بود و �کری میبایســت دایم از او مراقبت میکرد.
این خادمین مطمﺌن ًا برای رفع چنین مشــکالت طاقتفرســایی دعا کرده
بودنــد ،اما خدا آنها را در این موارد اجابت نکرده بود .با اینحال ،خدا آنها
را بهطرزی عالی برای پادشاهیاش بهکار برد.
اکنون مش�ﻞ شما ﭼیﺴت؟ واکنشتان ﭼ�ونه است؟
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�ن� ر�ب�ی
��ا زن�ان را ��ای �ا��� �سانی �ه�ار می�ی�د
�ه در آ�ن�ه �ا ر�ب�ن� �ا �هی�
�اک ���س�ن

��ش �ادم�� ،ان م���

م���های �� ا�اس ا��یا ۱۰-۴:۵۰؛ ���یان  ۲۴-۱۱:۱و م��� ۴۵-۳۵:۱۰
یعقــوب و یوحنــا به عیســی گفتند« :عطا فرما که در جــالل تو ،یکی بر
جانب راست و دیگری بر جانب چﭗ تو بنشینیم» (مرقس  .)٣٧:١۰لیکن
عیســی به ایشــان گفت« :هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد ،باید
خادم شــما شــود .و هر که میخواهد در میان شــما او� ل باشــد ،باید غالم
همه گردد .چنانکه پســر انســان نیــز نیامد تا خدمتش کننــد ،بلکه آمد تا
خدمــت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بســیاری بنهد» (مرقس
 .)۴۵-۴٣:١۰این آیات که از عالیترین بیانات تاریخی اســت نه تنها درک
ِ
مــرگ قریبالوقوع خود نشــان میدهد ،بلکــه معنی حرکت او
عیســی را از
بهســوی صلیب را هم روشــن میســازد :عیســی نگرش رایج انسان نسبت
بــه جهــان و موضوع رهبری و قدرت را واژگون میســازد .ما خادمین وارد
1

)(1

خدمت خداوند شــدهایم ،چون به دنیایی که در نتیجۀ مرگ و قیام عیســی
نو و به مســیر درست هدایت شده ،ایمان داریم؛ ما شاهد ظهور این تازگی
در عیســی بودهایــم ،آن را در کار روح خــدا در قلــب و ذهــن خود کشــف
کردهایم ،و میخواهیم در دعوت خود احیا شــویم و خدمتی را که خداوند
و نجاتدهندهمــان همچون خادم انجام داد ،با خدمت خود به انجیل ،در
زندگی افراد و جامعه جلوهگر سازیم.
دهــم انجیــل مرقــس ،بازتابــی از کتاب اشــعیای نبی
بیشــک فصــل
ِ
اســت .اینکه عیســی میگوید «جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری
بنهــد» ،در واقع نقلقولی از کتاب اشــعیا فصل  ۵٣اســت؛ ولی  -چنانکه

غیررسمی حوزۀ اسقفنشین دارِ ام ایراد شده است.
این موعظه در محل کلیسای شهر دارِ ام ،در همایش ساالنۀ خادمین
ِ
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"خوانندۀ") (2هشــیار فور ًا درمییابد  -آنچه عیســی در قالب بیانی کلی در
مــورد رهایی (ما) میگوید ،ســخنی مســتقل از متن گفتگو نیســت ،بلکه
پاســخ نهایی به پرســش یعقوب و یوحنا و عصبانیت شــاگردان است ،زیرا
هیچیک منظور عیســی از پادشــاهی خدا و خدمت او را در این زمینه درک
نکرده بودند .آنها گمان میکردند این هم نهضتی اســت نظیر نهضتهای
دنیوی دیگر ،که قرار است آنها را به قدرت و جالل برساند .پاسخ عیسی که
بزرگی حقیقی در خدمت است ،بهطور اساسی و مستقیم
در آن تأکید دارد
ِ
به آنچه قرار بود بر صلیب انجام دهد ،ارتباط داشت .اینها الزم و ملزوماند:
االهیات سیاســی در چشمانداز مسیحی ،بدون االهیات َکفّ اره ،یعنی رفتن
به استقبال دردسر) .(3به این موضوع در فرصتی دیگر خواهیم پرداخت.
بنابراین ،در حالی که این نقلقول را از کتاب اشعیا بررسی میکنیم ،یک
بار دیگر نه به آیهای مســتقل ،بلکه به کل یک بخش از این کتاب خواهیم
پرداخــت .فصلهــای  ۴۰تــا  ۵۰کتاب اشــعیای نبی ،هدف یهــوه ،خدای
بنیاســرائیل را در چشماندازی کلی چنین ترســیم میکند که او میخواهد
قــدرت متعال و خداوندی خود را بر پادشــاهان ایــن جهان ،و واقعیتش را
ً
عمال ثابت کند که بهعنوان
در برابر پوچی بتها آشــکار کند .او میخواهــد
خدای خالق و خدای عهد به کالم خود وفادار است ،و برای انجام این امر
بهنحوی بارزتر ،قومش یعنی بنیاسرائیل را از تبعید بابل نجات خواهد داد
و آنها را نوری برای ُامتها خواهد ســاخت که نتیجۀ نهایی آن ،احیای کل
خلقت خواهد بود.
2
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ولی خدا چگونه میخواهد این کار را به انجام رســاند؟ او چگونه احیای
عهد و خلقت ،ســاقط کردن امپراتوریها و درهمشکستن ُبتها و استقرار
ِ
حاکمیــت متعــال االهــی را که حامل شــفا و عدالت اســت ،تحقق خواهد
بخشــید؟ پاســخ این پرسش در فصل  ۴٢کتاب اشــعیا در چهار شعر فرعی
و ســپس در اوج خــود ،در فصل  ۵٣داده میشــود ،یعنــی همان فصلی که
مورد اســتناد عیسی در باب دهم انجیل مرقس است« .اینﮏ خادم من».
در ابتدا روشــن نیســت که آیا منظور از این خادم کل قوم اســرائیل اســت
یــا بقیــۀ وفــادار در میان آنهــا ،و یا فــردی در تقابل با هر دو ،زیرا هر ســه
تعبیر هم به معنایی درست است .وقتی تصویر فردی را تجسم میکنیم که
خوار و مردود و صاحب غمها و رنجدیده اســت ،درمییابیم که او بهعنوان
فرد ،تجســم بقیۀ وفادار حقیقی و بنابراین ،تجســم اسرائیل حقیقی است؛
او نماینــدۀ قــوم خداســت که خوانده شــده بودند تا وســیلۀ تحقق اهداف
نجاتبخش او برای کل جهان باشند.
حال آنچه میگویم ،برای درک مناســب هرگونه خدمت مسیحی حیاتی
تجسم نقش قوم خداست .لذا وقتی
اســت .چنانکه گفتیم ،خادم رنجدیده
ِ
کارِ خدا ســرانجام در شــخص عیســای مسیح و مرگ و رســتاخیز او کمال
مییابد ،کســانی که نجات خود را نتیجــۀ موهبت صلیب میدانند ،وظیفه
مییابنــد تــا در آغازی نوین و به شــیوهای نو وظیفۀ قوم خــادم ،یعنی قوم
عیسی را برای خدمت به جهان بر عهده گیرند .به بیان دیگر ،روش عجیب
خدا برای برانداختن پادشــاهیها و بتهای این جهان ،با مرگ عیســی بر

خاص
عام "خواننده" داللت دارد و هم به معنای
ِ
باید توجه داشــت که اســقف رایت کلمۀ  Readerرا در این متن به هر دو معنای عام و خاص آن به کار برده اســت .این لفظ هم به معنای ِ
خدمت داوطلبانۀ کســانی که در کلیســای آنگلیکن پس از طی دورههای الزم و اخذ گواهینامه و تأیید اســقف ،خدماتی بر عهده میگیرند .این خادمین ،دســتگذاری نشــدهاند ،و برای همین
اجازۀ اجرای آیینهای مقدس کلیسایی را ندارند .به خدمت این افراد در کلیساهای آنگلیکن  Reader Ministryگفته میشود (مترجم).

منظور نویسنده احتما �ال این است که قدرت اگر با خدمت فداکارنه همراه نباشد ،نتایج ویرانگر به بار میآورد (مترجم).

صلیب پایان نیافت؛ چنین نبود که عیسی خادم باشد و ما اکنون به شیوۀ
دنیوی عمل کنیم .البته که چنین نیست .ما خوانده شدهایم خادم باشیم،
پادشاه خادم پیروی میکنیم و بر آنیم که پیروزی او را بهشیوۀ او در
چون از
�
جهان منشأ تأثیر سازیم .به همین سبب است که در غالطیان و در جاهای
دیگر ،پولس رسول از آنچه در وصف رسالت خادم رنجدیده ذکر شده ،برای
توصیف خدمت خود بهعنوان رســول اســتفاده میکند؛ از همین رو ،امروز
که ما خدمت مســیحی را گرامی میداریم و دربارۀ آن تعمق میکنیم ،بهتر
است به موضوع خادم در کتاب اشعیا بازگردیم و آن را عمیقتر بکاویم.
در کتاب اشــعیا فصل  ،۵۰موضوعی ذکر شــده که باید سرمشــق زندگی
خادمان رسمی کلیسا شود .برای اعضای خدمتگزار کلیسا نیز همینگونه
است ،لیکن در مورد خادمین رسمی جنبۀ خاصی وجود دارد که در اشعیا
)(4
زبان معلم
 ۴:۵۰بهنحو بارزی به آن اشــاره میشــود« :خداوندگا ْر یهــوه ِ
من بخشــیده اســت تــا بدانم چگونه خســتگان را به کالم تقویــت کنم .او
صبــح به صبح بیــدارم میکند؛ آری ،گــوش مرا بیدار میکنــد تا همچون
شــاگرد بشــنوم .خداوندگا ْر یهوه گوش مرا گشــود ،و من سرکشــی نکردم
و روی برنتافتــم ».هــدف خدا از دعوت ما این اســت که نه فقط چشــمان
خادم ،بلکه گوش خادم و زبان معلم داشــته باشــیم .در این روند سهگانه،
پویایــی حیرتانگیزی در خصوص دعوت خادم وجود دارد :ما کالم خدا را
بــا ایــن هدف میخوانیم تــا در روح اطاعت به آن گوش بســپاریم؛ به کالم
گوش میسپاریم تا مانند تسلیدهندگان و انبیا تعلیم دهیم؛ و تعلیمدادن
کالم خدا ایجاب میکند تا دوباره آن را بخوانیم ،چون میفهمیم که چقدر
نیــاز بــه آموختن آن داریم تا بتوانیم بــاری دیگر با گوش خادم به آن گوش
بسپاریم و با زبان معلم سخن گوییم .بنابراین ،خادمین عزیز ،شما بهطور
4

خاص دعوت شدهاید تا پیوسته و مداوم بین خواندن ،شنیدن و تعلیمدادن
در حرکت باشید.
مــن بهعنوان خادمی متعهد به شــنیدن و اطاعــت از کالم خدا ،نه آنچه
دوســت دارم کتابمقدس بگویــد ،در هریک از قرائتهــای امروز ،دعوتی
میبینم که مســتلزم پرداخت بهاســت .عیســی به شــاگردانش میگوید که
رؤیای آنها در خصوص جالل و جبروت به رخداد هولناک و خفتآور صلیب
ختم خواهد شــد .پولس از مکاشــفۀ خارقالعادهای که از خدا یافت ،سخن
میگویــد .این مکاشــفه نه به خدمتی مملو از شــادی و موفقیت مســتمر،
بلکــه به ســوءتفاهم ،بدگمانــی ،و بیاعتمــادی انجامید تا اینکــه باالخره
مســیحی شایسته و رسول و مبشری
مســیحیان اورشلیم باور کردند که او
ِ
واقعی است .خادم مذکور در کتاب اشعیا نیز درمییابد که هرگاه خدا گوش
او را صبحگاهان میگشــاید و کالمی به او میبخشــد تا خستگان را استوار
سازد ،توهین و اهانت و ضربوشتم هم در کار خواهد بود .به این ترتیب،
درمییابیم که خدمت خادم فینفسه خدمتی سخت و دشوار و پر از چالش
است.
نه به این خاطرکه گوش دادن برای ما دشوار است و حاضر به سخنگفتن
نیستیم .نه به این خاطر که از نظر فکری و احساسی صبحگاهان از خواب
برخاســتن و گوشسپردن به صدای خدا و سپس بیان آن به دیگران دشوار
است -اگرچه دشوار هم هست زیرا ذهن ما باید باز شود و قلب ما وسعت
یابــد تــا مبادا کالم خــدا را به تصورات محــدود و باورهای ناقص و ناشــی
از هــراس خــود تقلیــل دهیم .به بیان دیگــر ،خادمانی که بــه دعوت خود
وفادارند ،نه تنها باید حقایق ایمانی را به کسانی که آنها را درک نمیکنند،

در بسیاری از ترجمههای موثق ،و نیز در ترجمۀ هزارۀ نو ،این واژه" ،شاگرد" ترجمه شده است ،اما در ترجمۀ مورد استناد نویسنده ،به جای شاگرد ،معلم آمده است.
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توضیح دهند ،بلکه ضمن توضیح باید وضعیت جهان حاضر ،ریاســتها و
قدرتها ،و حاکمیت بتها و امپراتوریها را نیز به چالش گیرند .خادمین
عزیــز ،شــما بهواســطۀ آنچه میشــنوید ،و از طریق کالمتــان ،و اطاعت از
خــدای متعــال که در عیســی بر بتهــا و امپراتوریها پیروز شــده ،در دل
طوفــان گام نهادهایــد و بهســمت امواج ســهمگین پیــش میروید .چنین
نیست که وظیفۀ دشوار شاگردی و خدمت سخت و پرمشقت به انجیل در
جهــان در یک حوزه باشــد و گوش فرا دادن بــه کالم خدا و تعلیم آن -که
شاید سادهتر بنماید -در حوزۀ دیگر .حوزۀ دوم صرف ًا توصیف واقعیتهای
حوزۀ اول نیســت .چنیــن تمایزی وجود ندارد .مطالعــۀ کالم خدا ،گوش
ســپردن به آن ،و تعلیم دادن آن  -بهعبارتی همان دعوت سهگانۀ چشم و
گوش و زبان  -در کانون خدمت به خدا قرار دارد و جزو جوهرۀ آن است:
منظور کاری اســت که خدا در قوم خود ،در کلیســا و بهخصوص در جهان
انجــام میدهــد ،کــه همانا مخاطرهآمیــز و بههمراه جدل و جدال اســت و
سرانجام (به لطف خدا) با تالشهای سخت به نتیجه میرسد.
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بنابراین ،دوستان من ،هرگز فکر نکنید که کار سهل و سادهای در پیش
دارید .به محض شــروع مطالعه ،انواع مزاحمتها برای اغتشــاش حواس
به ســراغتان خواهد آمد – ممکن است مجبور شوید تماس تلفنی بگیرید،
یــا بهجــای کالم خدا چیز دیگری بخوانید ،و یا … به مجردی که بخواهید
بــه کالم خــدا گوش بدهید ،انــواع صداها برای جلب توجــه ،زیر گوشتان
زمزمــه و نجوا و خواهند کرد؛ و درســت در لحظــهای که زبان خود را برای
بیــان آنچــه در کالم خدا خوانده و دیده و شــنیدهاید بازمیکنید ،با ُحب و
بغض روبهرو خواهید شــدُ :حب از جانب کســانی که کالم شــما قلبشــان

را لمس و خستگیشــان را رفع میکند ،و بغض از ســوی آنانکه کالم شــما
ُبتها و سلطنتشان را به لرزه میاندازد .پاسخ عیسی به یعقوب و یوحنا به
همیــن معنا بود؛ وقتــی پولس در مرکز امپراطوری روم که قیصر را خداوند
میدانست ،اعالم کرد که عیسی خداوند است ،منظورش همین بود؛ امروز
هــم در حالی که جامعه ما از آخرین بارقههای رؤیای عمل و حضور خدا در
مســیح تهی میشــود و ُافتانوخیزان خود را به آغوش ُبتهایی میکشــاند
ِ
دنیوی قدرت و جالل هســتند ،ما شــاهد همین
که حافظ دیدگاه غالب و
شــرایط هســتیم .بنابراین ،شــما خادمین عزیــز خدمت خــاص خواندن،
شــنیدن و ســخنگفتن را بــر عهده داریــد ،خدمتی کــه در آن باید با دعا،
صبر ،ثباتقدم و عزمی راسخ نگذارید هیچ کار ،صدا ،قدرت ،یا هیچچیزی
مگر کالم خدا توجه شــما را به خود جلب کند .شما همچون کسی هستید
که شــمعی افروخته و در باد میخواهد آن را به دســت شــخصی برساند که
محتاج نور است .بنابراین ،آنچه را که میخوانید و میشنوید و میخواهید
ت و ترس در امان نگاه دارید تا بتوانید
بگویید ،باید از باد وسوســه ،مزاحم 
نور خود را در اتاق تاریک ،در قلب تاریک ،در دنیای تاریک و یا (زبانم الل)
در کلیسای تاریکی که محتاج روشنایی است ،تابان سازید.
پاداش چنین صبری چیزی نیســت مگر اثبــات حقانیت خادم« .از آنجا
کــه خداوندگا ْر یهــوه یاریام میدهد ،هرگز رســوا نخواهم شــد .پس روی
خود را چون ســنگ خارا ســاختهام ،و میدانم که ســرافکنده نخواهم شد.
آن کــه مــرا تبرئه میکند نزدیک اســت ،پس کیســت که مرا متهم ســازد،
تــا رو در رو بایســتیم! مدعی من کیســت؟ بگذار نزدیک مــن آید .بیایید با
هم بایســتیم .دشــمنان من کیســتند؟ بگذارید با من رو در رو شــوند .آیا

خداوندی که به یاری من میآید ،اوست که مرا محکوم میسازد؟» (اشعیا
 .)۵۰پولس رســول زمانی که دربارۀ رسالتش بهعنوان خادم تأمل میکرد،
این کلمات اشــعیای نبی را در بخش پایانی فصل  ۸از نامۀ خود به رومیان
بازتاب داد .البته ،این بهانهای برای حقبهجانببودن و تکبر و خودخواهی
ِ
انتقاد
گوش شــنوا ،کالم خدا را از
و نفــی هرگونه نقد و انتقاد نیســت .گاه
ِ
ً
عاقالنــه و مملــو از دعای دیگران میشــنود .محبوب نبــودن لزوما به این
معنی نیســت که حق با ماســت! ولی خدمت وفادارانۀ خواندن ،شــنیدن و
ســخنگفتن ،همانند خدمت عیســی بهعنوان خادم ،منجر به تغییر قلب و
دگرگونی انســانها ،و بنای جمع ایمانداران میشود ،چنانکه پادشاهی خدا
خادم امینی که اجازه نمیدهد خطرها و
دوباره در جهان آشــکار میگردد.
ِ
دلمشــغولیهای دنیا او را از عمل به وظیفهاش بازدارد ،بلکه تا آخر امین
پاداش دیدن ثمرۀ زحماتش برخوردار خواهد شد.
میماند ،از
ِ
پس ای عزیزان ،رســالت کتابمقدس برای شما که خواننده ،شنونده و
معلم کالم هســتید ،این اســت .در پایان میخواهم به مطلبی اشاره کنم:
امروزه در کلیساهای سراسر جهان این سؤال مطرح است که ما مسیحیان
چگونــه میتوانیــم با هم بــه صدای کتابمقدس گوش فــرا دهیم و چگونه
ً
مثال ما مســیحیان انگلیســی از کالم خدا داریم
میتوانیــم تفســیری را که
در کنــار تفســیری که مســیحیان آفریقایی یا آمریکایی و یا آســیای جنوب
شرقی از کالم خدا دارند ،قرار بدهیم و از هم یاد بگیریم .همۀ ما میگوییم
کتابمقــدس کالم خــدا و دارای اقتــدار و حج َّیت اســت ،لیکن بهســختی
میتوانیم توضیح بدهیم که این اقتدار در عمل چگونه ظاهر میشود .اینها
موضوعاتی بســیار اساســی است و از شما عزیزان اســتدعا میکنم که برای

من و همکارانم که در حال حاضر مشغول کار روی آنها هستیم ،دعا کنید.
با این حال ،من معتقدم که موضوعات عمدهای که در ســطح کلیســاهای
جهان مطرحاند ،پاسخ خود را در کاوشهایی مییابند که در سطوح محلی
و خــاص و فــردی صــورت میگیرند؛ و بایــد اضافه کنم ،خدمتی که شــما
بهعنوان خادم امین به آن خوانده شــدهاید ،اینکه صبحگاهان کالم خدا را
بخوانید و به آن گوش بســپارید ،و هر هفته یا هر ماه با آن تعلیم یا تســلی
دهید ،دقیق ًا همان خدمتی اســت که در مرکز حیات قوم خدا در سرتاســر
جهان قرار دارد .دوستان من ،بدون این خدمت ،ره به جایی نخواهیم برد
و پیروزِ میدانُ ،بتها و امپراتوریها خواهند بود .لیکن وقتی ما به وظیفۀ
خود عمل میکنیم ،علیرغم این که ممکن اســت گاهی احســاس کنیم در
تاریکــی حرکــت میکنیم ،میتوانیم به نام خداوند تــوکل کنیم ،و با اتکا به
خدای خود باور داشته باشیم که کالم تازه و شفابخش و خالق او کار خود
را خواهد کرد ،و قدرت و جالل حقیقیای که در عیسی میبینیم ،بر زمین
نیز همچنانکه در آســمان اســتُ ،متج ّلی خواهد شد .پس دعا میکنم که
خدا به شــما چشــمان خواننــدۀ کالم ،گوش خــادم ،و زبان معلــم را عطا
فرماید و باشــد که در خدمت به او امین ،صبور و مســرور باشــید .جالل و
ستایش بر نام خداوند ،پدر ،پسر و روحالقدس باد ،االن و تا به ابد؛ آمین.
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ﺑﯿﻠﯽ ﺳﺎﻧﺪی

ﺷــﺒﺎن واﻗﻌــﯽ ﻓﻘــﻂ راﻫﻨــﺎﻤ ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ در
ﻣﺴــﯿﺮ درﺳــﺖ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ دﯾﮕــﺮان ﺣﺮﮐــﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ .

راﻟﻒ واﻟﺪو اﻣﺮﺳﻮن

ﺧــﺪا ﺑــﺮای اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرش ،ﻫﺮﮔــﺰ ﴎاغ اﺷــﺨﺎص
ﺗﺮﺳــﻮ ﻤﻧــﯽرود.

ﺟﺮی ﻓﺎﻟﻮل

ﺧــﺪا ﻫــﺮ وﻗــﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔــﯽ اﻧﺠــﺎم
دﻫــﺪ ،ﮐﺴــﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ آن ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨــﺪ.

آﻟﱪت ﻫﻮﺑﺎرد

ﺑــﺮای اﯾﻨﮑــﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗــﺖ ﻣــﻮرد اﻧﺘﻘــﺎد ﻗــﺮار
ﻧﮕﯿﺮﯾــﺪ ،ﺑﻬــﱰ اﺳــﺖ ﺣﺮﻓــﯽ ﻧﺰﻧﯿــﺪ ،ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿــﺪ
و اﺻــﻼً ﻧﻔــﺲ ﻫــﻢ ﻧﮑﺸــﯿﺪ!

ﺟﮏ ﻫﺎﯾﻠﺰ
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آﻣﻮﺧﻦﺘ و رﻫﱪی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ

ﺑﺮﺧــﯽ ﻤﺗﺮﮐــﺰ را ﺗﻔﮑــﺮ در اﻣــﻮر ﻣﻬــﻢ ﻣﯽداﻧﻨــﺪ.
اﻣــﺎ ﭼﻨﯿــﻦ ﻧﯿﺴــﺖ .ﻤﺗﺮﮐــﺰ ﯾﻌﻨــﯽ »ﻧــﻪ ﮔﻔــﻦﺘ« ﺑــﻪ
ﺻــﺪ اﯾــﺪۀ ﻋﺎﻟــﯽِ دﯾﮕــﺮ ﮐــﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﻣــﺎن ﻗــﺮار
دارﻧــﺪ .ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ دﻗــﺖ دﺳــﺖ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب
ﺑﺰﻧﯿــﻢ .ﻣــﻦ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ آﻧﭽــﻪ ﺗــﺎ ﮐﻨــﻮن
اﻧﺠــﺎم دادهام ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻫﺎﻤنﻗــﺪر ،ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ آﻧﭽــﻪ
اﻧﺠــﺎم ﻧــﺪادهام ،ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﺒﺎﻫــﺎت ﻣﯽﮐﻨــﻢ.
ﻧــﻮآوری ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی ﻧــﻪ ﮔﻔــﻦﺘ ﺑــﻪ ﻫــﺰار ﻣــﻮرد
دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ.

ﺟﮏ ﻫﺎﯾﻠﺰ

آﻧﺎﻧﮑــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﺼــﺐ رﻫــﱪی ﮔــﺎﻤرده ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ
آﻣــﺎدۀ اﻧﺠــﺎم وﻇﺎﯾــﻒ رﻫﱪﻧــﺪ ﺑﯽآﻧﮑــﻪ ﺧــﻮد
ﺑﺪاﻧﻨــﺪ.

اﺳﮑﺎر واﯾﻠﺪ

ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﻗــﻮۀ ﺗﺨﯿــﻞ ﻧــﺪارد ﻓﻘــﻂ در ﻣﺤــﺪودۀ
اﻣﮑﺎﻧــﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾــﺶ ﻋﻤــﻞ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.

ﻣﺮی ﮐﯽاش

ﺑــﺮ ﮔــﺮدن ﻫــﺮ ﺷــﺨﺺ ﻧﻮﺷــﺘﻪای ﻧﺎدﯾﺪﻧــﯽ
آوﯾﺨﺘــﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ» :ﺑــﺎ ﻣــﻦ ﭼﻨــﺎن
رﻓﺘــﺎر ﮐــﻦ ﮐــﻪ اﺣﺴــﺎس ﮐﻨــﻢ ﺷــﺨﺺ ﻣﻬﻤــﯽ
ﻫﺴــﺘﻢ« .در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ ،ﻫﺮﮔــﺰ اﯾــﻦ
ﭘﯿــﺎم را ﻓﺮاﻣــﻮش ﻧﮑﻨﯿــﺪ.

اﺳﺘﻔﺎن ﻣﮏﻣﺎﻫﻮن

آﻧﭽــﻪ در ﭘــﯽاش ﻫﺴــﺘﯽ ،ﻫﻤﯿﺸــﻪ ورای
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از آﻧﻬــﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳــﯽ.
ﺟﯿﻢ ﻟﻮور

ﺑــﺮای رﺷــﺪ ﮐــﺮدن ،ﺑﻪﺑﯿﺎﻧــﯽ ،ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل
ﺗﻨــﺶ ﺑﺎﺷــﯿﻢ.
ﻧﺎﺷﻨﺎس

ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ ﺗﻮﺳــﻂ اﺷــﺨﺎص ﺑــﺰرگ،
ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎی ﺑــﺰرگ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫــﺎی
ﺑــﺰرگ و ﻋﺎﻟــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ اﺷــﺨﺎص ﮐﻮﭼــﮏ از ﺑﯿــﻦ
ﻣﯽ روﻧــﺪ.
ﻣﺎﯾﮏ ﻫﺎﮐﺎﺑﯽ

ﻟﻮﯾﯽ آﻣﻮر

ﮔﺎه در زﻧﺪﮔــﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣﯽرﺳــﯿﻢ ﮐــﻪ
دﯾﮕــﺮ ﻫﻤﻪﭼﯿــﺰ ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ
ع واﻗﻌــﯽ در ﻫﻤﯿــﻦ ﻟﺤﻈــﺎت اﺳــﺖ.
ﴍو ِ

ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﻢ ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮان ﺑﮕﻮﯾــﻢ» :ﻣــﺎ اﯾــﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻬــﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ« ،در ﺣﺎﻟــﯽ
ﮐــﻪ ﺧــﻮدم ﮐﺎرﻫــﺎ را ﺑــﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾــﻦ ﺷــﮑﻞ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽدﻫــﻢ؟ آﻧﭽــﻪ رﻫــﱪ ﺧــﻮ ْد ﻤﻧﯽﺧﻮاﻫــﺪ اﻧﺠــﺎم
دﻫــﺪ ،از دﯾﮕــﺮان ﻧﯿــﺰ اﻧﺘﻈــﺎر اﻧﺠــﺎم آن را ﻧــﺪارد.

ﺟﺎن ﻣﺎﮐﺴﻮل
ﻫﻠﻦ ﮐﻠﺮ

ﻫﯿــﭻ ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ در ﻧﺴــﺐﻧﺎﻣﻪاش
ﺑــﺮدهای ﻧﺒﺎﺷــﺪ و ﻫﯿــﭻ ﺑــﺮدهای ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ در
ﻧﺴــﺐﻧﺎﻣﻪاش ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷــﺪ.

ﺷــﻬﺎﻣﺖ رﻫــﱪ ﻧــﻪ از ﻣﻘــﺎم ،ﺑﻠﮑــﻪ از ﺷــﻮر و
اﺷــﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﺗﺤﻘــﻖ رؤﯾﺎﯾــﺶ دارد،
ﴎﭼﺸــﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿــﺮد.
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در جهانبینی مسیحی ،جهان ما سقوطکرده معرفی میشود ،جهانی که
فرشتگان سقوطکرده و انسان ،گناه و مرگ و لعنت بر آن
عصیان
بهواسطۀ
ِ
ِ
حاکم شده است .یکی از ویژگیهای جهان سقوطکرده ،عملکرد فرشتگان
ســقوطکرده و سردمدار آنها شیطان اســت .اینها همه در دشمنی با خدا و
خلقت او هســتند و ســعی در به انحطاط کشیدن و خرابی خلقت و نابودی
عالیترین مخلوق ،یعنی انســان دارند که به صورت خدا آفریده شــده است.
در اناجیل یکی از مهمترین ویژگیهای ظهور پادشاهی خدا ،مواجهۀ عیسی
با عملکرد ارواح شــریر و آزادســازی اشخاصی است که اسیر و مقهور ارواح
شــریرند .همچنین میبینیم که عیســی به شــاگردان خود اقتدار میبخشد

تا حین اعالم خبر خوش آمدن پادشــاهی خدا ،دیوها را بیرون کنند (لوقا
 .)٣-١:٩این خدمت شاگردان پس از صعود عیسی به آسمان ادامه مییابد
و در طول تاریخ کلیسا نیز یکی از خدمات اصلی کلیسا بهشمار میرود.
بنابر اناجیل ،علت برخی بیماریها ،ارواح شــریر اســت .خدمت عیسی
برای شــفای انســانها از خدمت اخراج ارواح شریر جداییناپذیر بود (متی
 .)٣٣-٣٢:٩عهدجدیــد نیــز در مورد عملکــرد ارواح شــریر در پدیدآیی و
گســترش تعالیــم غلــط و بدعتها هشــدار میدهد (١تیموتائــوس .)١:۴
در طــول تاریــخ نیز در بســیاری از فرهنگها ،جوامع و نیــز ادیان مختلف
میتوان عملکرد ارواح شــریر را با عناوین متفاوت و یا تعابیری مشابه آنچه
در کتابمقــدس آمده ،مشــاهده کــرد .در عصر حاضر نیــز ،چه در جوامع

سنتی و توسعهنیافته و چه در جوامع مدرن و توسعهیافتهَ ،اشکال متفاوتی
از باور به عملکرد ارواح شریر مشاهده میشود.

ایماندار مﺴیﺤی و مبﺤﺚ دیوزدﮔی
سؤال مهم در میان مسیحیان ،که ابهاماتی نیز در مورد آن وجود دارد،
این اســت که «آیا احتمال دارد شــخص مســیحی دچار دیوزدگی شــود یا
تحتتأثیر ارواح شریر قرار گیرد؟» برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا باید دو
واژۀ "مســیحی" و "دیوزدگی" را تعریف کرد و ســپس درصدد تبیین رابطۀ
میان آن دو برآمد.
واژۀ "مسیحی" به شخصی اطالق میشود که به عیسای مسیح بهعنوان
خداونــد و نجاتدهنــدۀ خود ایمــان دارد و روحالقدس را بهعنوان نشــان
فرزندخواندگی دریافت کرده اســت و در عین حال ،در عمل نیز میکوشــد
تا بهدقت در اطاعت از کالم خدا زندگی کند .ممکن اســت بســیاری خود را
مســیحی بدانند و ســالها نیز عضو کلیسایی باشند ،اما در نااطاعتی از کالم
خدا زندگی کنند و گناه و ناراستی بر زندگی آنها حاکم باشد.
از سوی دیگر ،برخی مســیحیان نیز ممکن است ناآگاهانه
وارد قلمروهایی شوند که از نظر روحانی آنها را آسیبپذیر
سازد و امکان تأثیرگذاری نیروهای شریر را در زندگی
آنها بهوجود آورد .قلمروهایی چون احضار ارواح،
فالبینــی ،جادوگری یا هر قلمرو دیگری که
باعث شود شخص در تماس با نیروهای
تاریکی قرار گیرد ،خطر تأثیرپذیری
از نیروهــای تاریکی را بهوجود
ِ
خــود
مــیآورد ،هرچنــد
فــرد از ماهیت واقعی
پدیدهای که با آن
روبــهرو اســت،
آگاه نباشد.
برخـــی دیگـــر
از مس ــیحیان ممک ــن
اســـت قبـــل از ایمـــان
آوردن بـــه مســـیح ،ســـالها
در قلمـــرو تاریکـــی فعـــال بـــوده و
بـــرای مثـــال ،مدتهـــا جادوگـــری یـــا
شیطانپرســـتی کـــرده باشـــند .اگـــر ایـــن
اشـــخاص پـــس از ایمـــان آوردن بـــه مســـیح
اجـــازه ندهنـــد روحالقـــدس و کالم خـــدا آنهـــا را
عمیقـــ ًا تقدیـــس کنـــد و از تأثیـــر ایـــن قلمروهـــا بـــر
فک ــر ،احس ــاس و ارادهش ــان آزاد س ــازد ،ممک ــن اس ــت تأثی ــر
نیروهـــای تاریکـــی بـــر زندگیشـــان ادامـــه یابـــد .همانگونـــه کـــه
تقدیـــس فرآینـــدی اســـت تدریجـــی ،آزادی کامـــل ایـــن اشـــخاص از
هم ــۀ تأثی ــرات تاریک ــی نی ــز ممک ــن اس ــت ب ــه ط ــول انجام ــد ،و ای ــن آزادی
نتیج ــۀ رش ــد روحان ــی و رابط ــۀ آنه ــا ب ــا خداون ــد و درک معن ــای آزادیای
اســـت کـــه در مســـیح بـــه آنهـــا عطـــا شـــده اســـت .بنابرایـــن ،اشـــخاصی
ک ــه پی ــش از ایم ــان ،عمیقــ ًا اس ــیر نیروه ــای ش ــرارت و قلم ــرو ش ــیطان
بودهان ــد ،اگرچ ــه پ ــس از توب ــه و تول ــد ت ــازه تغیی ــرات عمیق ــی را تجرب ــه

میکنن ــد و وارد رابط ــۀ جدی ــدی ب ــا خ ــدا میش ــوند ،لیک ــن ب ــرای آزادی
از تأثیـــرات ارواح شـــریر بـــر فکـــر ،احســـاس ،اراده و حتـــی بدنشـــان بـــه
دعـــا نیـــاز دارنـــد.
مســیحیان گروه اول نیز اگرچه با تجربۀ توبه و تولد تازه حیات نوینی را
در مسیح آغاز کردهاند ،اما عدم هشیاریشان نسبت به قلمروهای شرارت
باعــث میشــود آنها بــه تاریکی قــدم بگذارنــد و آزادیای را که در مســیح
نصیبشــان شــده ،از دســت بدهند یا در بخشهایی از زندگی مشکالتی را
تجربه کنند.
در کالم خــدا نیــز هشــدارهای مشــخصی در مــورد اســتوار مانــدن در
آزادیای که در مسیح به ما عطا شده ،وجود دارد (برای مثال رجوع کنید
به غالطیان  .)١:۵عیسای خداوند هشدار میدهد که وقتی روح شریر کسی
را ترک میکند ،باز بهسوی او میآید و وقتی آنجا را تمیز و آراسته میبیند،
بازمیگــردد و هفت روح بدتر از خود را بدانجا میآورد (متی .)۴۵–۴٣:١٢
بنابراین ،اگر شــخص مسیحی جایگاه خود و حد و مرزهای زندگی روحانی
را نشناســد ،ممکن است ارواح شــریر رخنهای در زندگی او بیابند و به
انــواع مختلف او را تحتتأثیر قرار دهنــد .در کتابمقدس ،برای
مثال ،در عهدعتیق شــائول و در عهدجدید یهودا را میبینیم
که اگرچه در مقام پادشــاه و رســول خدمــت میکردند،
امــا بهواســطۀ نااطاعتــی و ترک جایــگاه رفیع خود،
تحتتأثیــر عملکــرد ارواح شــریر قــرار گرفتنــد
)١سموئیل  ١۴:١۶و یوحنا .)٢٧:١۴
امــا در زندگــی شــخصی کــه بر
اساس معیارهای کتابمقدس
مســیحی اســت و در پری
روحالقدس و اطاعت
از کالم خــدا
زندگــی میکند
و از خطــر
قلمر و هــا ی
تاریکــی آگاه و
از آنهــا دور اســت،
ارواح شــریر نمیتواننــد
رخنهای بیابند و تأثیر جدی بر
او بگذارنــد .تأثیر شــیطان و ارواح
شریر بر چنین شخصی در همان حدی
است که تمامی ایمانداران در جنگ روحانی
تجربــه میکنند ،و به همین دلیل باید همیشــه
اســلحۀ تام خدا را بر تن داشــته باشــند (افسســیان
.)١۸-١١:۶
اصطالح دیگری که باید معنای آن را روشن ساخت "دیوزدگی"
اســت .اکثر موارد دیوزدگی که در عهدجدید آمده ،اشــاره به کســانی
دارد که تأثیر شــدید ارواح شــریر در آنها دیده میشود .در زبان یونانی واژۀ
 daimonizomaiبــرای دیوزدگــی بهکار میرود که به معنای آزار و ســتم
دیدن شــخص از ارواح شــریر و متأثر بودنش از عملکرد آنهاست .این واژه
لزوم ًا به معنای تســخیر شدن فرد توســط ارواح شریر نیست و میتواند به
معنای تأثیر نیروهای تاریکی به میزان و َاشکال مختلف بر انسان باشد.
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طبــق توضیحات مذکور ،احتمال دارد برخی مســیحیان در عین باور به
عیسای مسیح ،به دالیلی که ذکر شد ،به میزانها مختلف در ُبعد یا ابعادی
از وجــود خود ،تحتتأثیر ارواح شــریر باشــند .این ابعاد میتوانند شــامل
افکار ،احساسات ،اراده و بدن آنها باشند و ممکن است در آنها آزار و ستم
ً
مثال
ارواح شــریر دیده شــود .برای درک بهتر موضوع میتوان مثالی آورد.
شخص مسیحی در عین ایمان به عیسای مسیح ،ممکن است از اضطراب
شدید یا ترس رنج ببرد و یا اسیر پورنوگرافی باشد .این شخص برای آزادی
از این مشکالت به دعا ،شناخت عمیق کالم خدا و اطاعت از آن ،شبانی و
دیگر امدادهای روحانی نیاز دارد .ایمان به عیسای مسیح و تجربۀ نجات به
معنای آزادی آنی و کامل او از تمام گناهان و اسارتها نیست .مسیحیانی که
به دالیل مذکور در برخی از ابعاد شخصیت و زندگیشان عملکرد و تأثیرات
ارواح شریر دیده میشود ،برای رهایی از این تأثیرات نیاز به دعا ،شناخت
عمیقتر کالم خدا و حمایت شبانی و خدمت آزادسازی دارند.
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برخی میپرســند «چگونه ممکن است کسی که عیسای مسیح ،خداوند
و ســرور اوســت همزمان تحتتأثیر ارواح شریر نیز باشــد؟» در پاسخ باید
گفت همانگونه که خداوندی عیســای مســیح باعث نمیشــود شخصی آن ًا
از همــۀ اســارتها و گناهان و ترسهایش آزاد شــود -زیــرا فرآیند تقدیس و
تســلیم ،تدریجــی و زمانبر اســت -آزادی از آزار ارواح شــریر نیز به دعا و
خدمت آزادســازی و گاه تعلیــم و درک روحانی عمیقتــر از جایگاه ایماندار
کردن تسخیر
در مســیح نیاز دارد .شاید سوءتفاهم موجود ناشــی از خلط
ِ
کامل انســان توســط ارواح شــریر و آزار دیدن ایماندار مسیحی توسط آنها
باشــد .کســی که عیســای مســیح را بهعنوان خداوند و نجاتدهندۀ خود
پذیرفته اســت و مسیح صاحب قلب و وجود اوست ،نمیتواند توسط ارواح
شــریر تسخیر شود ،چون ً
قبال زندگی خود را تسلیم مسیح کرده است ،اما
برای آزادی از آزار ارواح شــریر شاید الزم باشد خداوندی و قدرت مسیح را
ِ
آزادی حقیقی در مســیح
در این مورد نیز بهشــکلی تازه تجربه کند و طعم
را بهشــکلی عمیقتر بچشــد .بهعنوان مثال ،مردم شهری آشفته و کثیف و
ناامن در انتخاب شهردار به فردی با کفایت و خوشنام رأی میدهند و او از
تاریخی مشخص ادارۀ امور این شهر بههمریخته را بهدست میگیرد .اگرچه

این شهردار باکفایت است ،اما زمانی الزم است تا همۀ خیابانهای شهر از
آلودگی پاک شوند و برخی محلهها نیز از شر وجود باندهای تبهکار خالص
گردنــد .اگرچه مردم از زمانی مشــخص ادارۀ امور شــهر را به فردی جدید
ســپردهاند ،اما برای ِاعمال کامل مدیریت او بر شــهر ،به زمان و همکاری
مردم با او نیاز هست.

برخی از عواملی که ایمانداران را در معرض آزار ارواح شریر
قرار میدهند:

1

تماس فرد با دنیای تاریکی قبل از ایمان آوردن به مسیح :منظور
از دنیای تاریکی ،قلمروهایی اســت که در آنها عملکرد شــیطان
طبیعی
و ارواح شــریر بهروشنی دیده میشود و با تجلیات ماورای
ِ
مشــخص همراه اســت .این قلمروها گاه ظاهری فریبنده و جذاب دارند و
ممکن است در قالب عرفانهای نوظهور یا مذاهب شرقی باشند ،اما تماس
اشــخاص با این قلمروها بهطور طوالنی یــا حتی کوتاهمدت میتواند امکان
تأثیرگــذاری ارواح شــریر را در زندگی آنها ایجاد کنــد .برخی از این قلمروها
عبارتند از:
•شیطانپرستی
•احضار ارواح
•غیبگویی و فالبینی
•جادوگری
•هیپنوتیزم
•یوگا و مدیتیشن
•عرفانهای نوظهور چون عرفان حلقه
بــه هــر حــال تجربهای که فــرد را از حالت عادی خارج کنــد و یا او را با
تجربیــات ماورایطبیعی روبهرو ســازد ،میتواند امکان فعال شــدن ارواح
شریر را در زندگی او ایجاد کند.

2

تمــاس فــرد با دنیــای تاریکی بعــد از ایمــان آوردن به مســیح:
همانگونه که ً
قبال نیز اشــاره شد ،ممکن است برخی ایمانداران
بهخاطــر ناآگاهــی یــا جــدی نگرفتن ایــن قلمروها و یــا از روی
کنجــکاوی ،به تاریکــی قدرم بگذارند تا تجربیاتی در این زمینهها بهدســت
آورند .این دسته از ایمانداران پس از ورود به این قلمروها ممکن است آزار
و حملۀ ارواح شریر را تجربه کنند و نیاز به آزادسازی داشته باشند.

3

تراما و آســیبهای روانی :کســانی که آســیبهای روانی دیدهاند
یا ترامای شــدیدی را تجربه کردهاند (رخدادهایی چون تصادف
شــدید ،تجاوز جنســی ،جنگ ،دیدن صحنۀ قتــل …) ،ممکن
اســت بهواســطۀ شــدت آســیب روانی ،وارد شــرایطی شــوند که در معرض
آزار ارواح شــریر قــرار بگیرند .بدون شــک این افراد نیاز بــه رواندرمانی و
دارودرمانــی دارنــد ،امــا گاه خدمت آزادســازی نیز در مــورد آنان ضرورت
مییابد .البته این بدان معنا نیســت که هر کس که در معرض آســیبهای
روانی جدی بوده ،لزوم ًا تحتتأثیر ارواح شــریر خواهد بود ،اما قرار داشتن
در معــرض آســیبهای روانی میتواند منفذی ایجاد کند که ارواح شــریر از
طریق آن در زندگی شخص رخنه کنند.

4
5

در معرض سحر و جادو قرار گرفتن :اشخاصی که توسط دیگران
مورد سحر و جادو قرار میگیرند ،ممکن است گاهی در شرایطی
قرار بگیرند که زمینه را برای عملکرد ارواح شــریر در زندگی آنها
بهوجود آورد.
اسارتها و گناهان تکرارشونده :اشخاصی که مدتی طوالنی دچار
اســارتها و اعتیادهای جدی هســتند و بهطور مســتمر گناهان
خاصــی مرتکب میشــوند ،ممکن اســت در درازمدت در معرض
آزار و حملۀ ارواح شریر قرار بگیرند.

الزم بــه توضیــح اســت که در هر کــدام از موارد فوق ،تماس شــخص با
قلمروهــای تاریکی ،یــا تراما ،لزوم ًا منجر به تأثیر ارواح شــریر در زندگی او
نمیشــود و بهطور کلی انســانها بهخاطر ظرفیتهــای روحانی متفاوت و
تفاوتهای فردی ممکن است به میزان مختلف تحتتأثیر ارواح شریر قرار
گیرند و یا حتی هیچ تأثیری از آنها نپذیرند .اما اگر شــخصی در گذشــته در
یکی از قلمروهای فوق تجربیاتی داشــته است ،ممکن است امکان عملکرد
نیروهای تاریکی در زندگی او پدید آید.

برخی از عالئم آزار و تأثیر ارواح شریر عبارتند از:
•احساس حضور نیروهای تاریکی و حالت ترس نسبت به حضوری
ناشناخته
•خوابهای ترسناک تکرارشونده
•احســاس کنترلشــدن و میل شــدید بــه انجام کاری کــه فرد از
انجامش کراهت دارد
•شنیدن صداها یا دیدن برخی تصاویر یا َاشکال ترسناک
•دردهای شدید بدنی که هیچ توضیح پزشکی ندارند
البته الزم اســت تأکید کنیم که وجود یک یا چند مورد از این عالئم و یا
حتی همۀ آنها الزام ًا به این معنا نیست که فرد تحت آزار ارواح شریر است،
چون برای مثال ،در کســی که دچار بیماری اسکیزوفرنی است نیز میتوان
این حاالت را مشاهده کرد .در کنار این عالئم ،عطای تمیز ارواح و زیر نظر
گرفتن فرد برای مدتی مشخص و بررسی پیشینۀ او آن هم از سوی شخص
یا اشــخاصی که تجربۀ کافی در این زمینه دارند و ســالیان متمادی در این
خدمت بودهاند ،ضروری است.
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دعای آزادسازی
پــس از در نظــر گرفتن تمام مالحظــات فوق ،دعای آزادســازی افراد از
تأثیر یا آزار ارواح شــریر باید توســط اشــخاص باتجربه و روحانی که عطای
این خدمت را دارند ،انجام شــود .این دعا باید در خلوت و بهدور از چشــم
دیگران انجام شود ،زیرا انجام این خدمت در مالء عام میتواند آسیبهای
جدی به فرد آزاردیده وارد ســازد و موجب ایجاد ترس و وحشــت در کلیسا
گردد .نکتۀ مهم دیگر اینکه هرگز نباید یک نفر به تنهایی دعای آزادســازی
را انجام دهد و حداقل باید دو نفر در انجام این دعا حضور داشــته باشــند.
در صورتی که برای خانمی دعا میشود ،حتم ًا باید خانمی دیگر نیز در آنجا
حضور داشــته باشــد و به همین شکل در صورت دعا برای یک مرد ،یکی از
دعاکنندگان باید مرد باشد.
در صورتی که فرد مورد نظر دچار مشــکالتی جسمی مثل بیماری قلبی
است ،باید از انجام این دعا اجتناب کرد و یا با مشورت پزشک این خدمت
را انجام داد .در مورد زنان باردار ،به هیچ عنوان نباید این دعا انجام شود و
باید با دعا و روزه این اشخاص را به حفاظت خدا سپرد و پیوسته برایشان
در دعا بود ،و پس از زایمان ،دعای آزادسازی را در موردشان انجام داد.
روغن مسح ،قرائت بخشهایی از
در هنگام دعای آزادســازی استفاده از
ِ
کتابمقدس و پرســتش ،و همچنین روزه گرفتن و آمادگیهای قبلی چون
سپری کردن مدتی در دعا ضروری است.

برخی مالحظات عملی

í í

موضوع تمییز و تشــخیص عملکرد ارواح شــریر ،حســاس و
پیچیــده اســت و فقط اشــخاصی کــه از تعلیم و تجربــۀ کافی و یا
عطــای تمییز ارواح برخوردارند صالحیت تشــخیص این موضوع
را دارنــد .همچنیــن دعــا بــرای اشــخاص باید توســط خادمین
مسحشــده و باتجربه انجام شــود ،زیرا ورود اشخاص بیتجربه و
فاقــد صالحیت به این قلمرو میتواند آســیبهای بســیار به خود
شخص و به اطرافیان وارد سازد.

í í

بســیاری از بیماریهای روانی عالئمی مشــابه عملکرد ارواح
شریر در انسان دارند ،از اینرو ،ممکن است بهسرعت با دیوزدگی
اشــتباه گرفته شــوند .در این موارد ،باز حضور و تشــخیص افراد
باتجربــه و دارای عطــای تشــخیص ارواح ضروری اســت .برخی
اشــخاص بهجای خدمت آزادســازی ،یا نیاز به دعای شفا دارند یا
باید به روانپزشک ارجاع داده شوند.

í í

بهخاطر پیچیدگی این موضوع و وجود باورهای نادرســت در
بیــن برخی از مســیحیان ،گاه تأکید بیش از حــد بر عملکر ارواح
شــریر میتواند منجر به رواج خرافهپرســتی و حاکم شــدن فضای
تــرس و وحشــت بر جماعت ایمانداران شــود .لذا بــا ارائۀ تعالیم
درســت در ایــن مورد و جلوگیــری از دخالت و فعالیت اشــخاص
نــاآگاه و ماجراجــو باید از رواج خرافهپرســتی و تأکیــد افراطی بر
عملکرد ارواح شریر جلوگیری شود.

کشیش روبرت آسریان
سردبیر
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�ن��ای �و�انی
ﮔری�وری کبیر از شﺨﺼیتهای برﺟﺴتﮥ تاریﺦ کلیﺴا در قرن ششم است .او اسقف شﻬر �رم ،مدیری کارآمد و رهبری توانمند

بود و تأثیر عمیقی بر ساختارهای کلیﺴایﯽ ﮔﺬاشت .وی همﭽنیﻦ موسیقیدانی بﺰرگ بود و سرودهای بﺴیاری تﺼنیف کرد که

هنوز ﭘﺲ از قرنﻬا با عنوان "سرودهای ﮔری�وری" در کلیﺴاهای کاتوﻟی� سراییده میشود .مﻬمتریﻦ اثر او "مراقبت شبانی"
کتابﯽ در زمینﮥ خدمت شبانی است که قرنﻬا ﺟﺰو کتﺐ رسمی برای تربیت و آمادهسازی شبانان مﺤﺴوب میشد و هنوز ﭘﺲ از

 15٠٠سال ،کتابﯽ امروزی به نظر میرسد و مﻄاﻟﺐ بﺴیاری برای آموختﻦ به شبانان روزﮔار ما دارد .از او همﭽنیﻦ تﻔاسیری بر

برخی کتﺐ کتابمقدس ،موعظهها و نامههای بﺴیار بر ﺟای مانده است .در ذیﻞ به ﮔﺰیدهای از آثار وی اشاره میکنیم:
 íآنان که در عمل آموختههاشــان را زیر پا میگذارند ،هنوز برای

مراقبت جانها آمادگی ندارند.

 íآنکه در منصبی معمول فخر میفروشــد ،در منصب باال فروتنی

نمیآموزد.

 íبهجا آوردن فضایل در محیطی امن و آرام ،اما در مناصب باال و

تحت فشــار بس دشوار است .همگان میتوانند در دریایی آرام کشتی را
هدایت کنند ،اما در توفان ،پختهترین ناخدایان نیز درمیمانند.

 íواعظ باید بیش از سخن ،با اعمال خود بر دیگران تأثیر بگذارد.

نــه تنهــا کالم ،بلکه زندگی نیکوی او باید جای پایــی برای دیگران باقی

بگــذارد تا آنها نیز بتوانند در اثر قدمهایش ســلوک کنند .واعظان وعظ
مقدس ،باید خود با غیرت و سعی تمام برای در پیش گرفتن زندگی نیکو

گام بردارنــد ،مبادا در حالی که دیگران را بــا کالم خود برمیانگیزانند،
در عمل اشــخاصی منفعل باشــند .آنان پیش از آنکه دیگران را بهخاطر

اعمال نادرســت مؤاخذه کنند ،باید بــا اندوه و تألم با ضعفها و نقایص
خود برخورد کنند.

 íآنکه بر منصب مهم روحانی گمارده میشــود ،باید مراقب باشــد

 íبرخــی بــا ثباتقــدم کارهایی نیکــو انجام میدهنــد ،حتی اگر

درون خود فروتن و افتاده باشــد .مبادا تأثیرات ظاهری این منصب فکر

نصیبشــان آزار اســت و بس؛ و بهجای تشویق ،بهخاطر شنیدن ناسزا،

که همان قدر که ممکن اســت در نظر دیگران قدرتمند بنماید ،باید در
خادم را در دام تلذذ گرفتار سازد ،زیرا ممکن است دیگر نتواند فکری را
که اینچنین اسیر شهوت قدرت شده ،تحت استیال درآورد.

 íخادم خدا باید هوشــیارانه بکوشد تا انگیزهاش خشنود ساختن

انســانها نباشــد .او در حیــن تأمل بــر حیات درونی خــود و عمل
به وظایفش ،باید مراقب باشــد کــه مبادا مردم را بیش

از حقیقــت دوســت بدارد .وگرنــه در حینی که به
کارهــای نیک خــود تکیه میکنــد و ظاهر ًا در
این جهــان بیگانه مینماید ،عشــق به خود
سبب میشود که با خالقش بیگانه گردد.

بهخاطرشــان تمسخر شــوند .اگرچه کارهای بزرگی انجام میدهند ،اما
آزردهخاطر میشــوند .بدینســبب ،چون جای دیگری بــرای آرام یافتن

ندارنــد ،ثبــات و آرامــش را در خدا مییابنــد ،زیرا تمام امیدشــان را بر
خالقشــان نهادهاند .در اوج ناسزاها و آزارها ،آنها به خدا اتکا میکنند،
زیرا او تنها شــاهدی است که میبیند در درونشان چه میگذرد .آنها با
عــزت و احترام از جانب مردم ،بیگانه میشــوند و به میزان
آشفتگیشــان ،دوست خدا میگردند .آنها جان خود
را در دعــا به آســمان برمیافرازند و اگرچه از هر
سو تحت فشارند ،از درون تطهیر میشوند و
با حیات درونیشــان انس و الفت بیشــتری
مییابند.
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��ل د�ران��� را
آزم�دم ِ
م���ی �� �ه�ان� ف�انسی� ِ� ْی ِ��

دکتر فرانسیس �ش ْی �فر) )١٩۸۴-١٩١٢) (1با هر معیاری که سنجیده شود
و فــارغ از داوری دربــارۀ آثارش و هرآنچه به درســت یا به نادرســت دربارۀ
خــوی و خصلتش گفته شــود ،بیتردید یکی از ســتودهترین و اثرگذارترین
اندیشــهوران انجیلی قرن بیستم اســت .دکتر �ش ْی �فر در سال " ١٩۵۵جامعۀ
ال ْبری") (2را در سوئیس بنیاد نهاد تا همچنانکه از نامش برمیآید ،پناهگاه
و مأوایی باشــد برای جویندگان حقیقت ،یعنی کســانی که ذهنشان درگیر
پرســشهایی دربارۀ خدا ،معنای زندگی ،و هر آن چیزی اســت که به قول
تیلیش "دلواپســی واپســین" انســان را شــکل میدهد� .شــ ْی �فر که کشیش
کلیســای پرزبیتری (مشــایخی) بود ،بــا همۀ تــوان و توانمندیهای خود
در نقشــی نبوتی ظاهر شــد؛ نبوت به این معنا که کوشــید وضعیت انسان
معاصــر را در پرتــو کالم خدا تشــریح کرده ،در ترازوی نقد قــرار دهد تا در
پرتو مکاشــفه ،راهی فرا روی او بهســوی رهایی گشوده شود� .ش ْی �فر یکی از
نوجوترین اندیشــهپردازان انجیلی اســت که فرهنگ انسانی را بسیار جدی
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ک .اﻟف

گرفت و به شــیوۀ خاص خود به تعاملی پویا با آن پرداخت� .شــ ْی �فر شناختی
نســبت ًا وســیع از فرهنگ و ادبیات و هنر غرب داشــت و با نثری روشــن و
اســتوار آثــاری خلق کــرد که هرچند فضــای آنها به زمینــه و زمانۀ دیگری
تعلــق دارد ،هنوز خوانده میشــود و بعید اســت که به ایــن زودیها رنگ
کهنگی بگیرد .حتی با تورق سطحی آثار �ش ْی �فر ،بیدرنگ به دامنۀ گستردۀ
مطالعات او پی میبریم .از میان آثار مختلف �شــ ْی �فر که مجموعۀ کامل آنها
نیز به چاپ رسیده است ،سهگانه یا تریلوژی "خدایی که هست")" ، (3فرار
از عقل") (4و "او هســت و خاموش نیســت") (5تقریب ًا جوهره و عصارۀ ّ
تفکر
�ش ْی �فر را در بر میگیرد ،و آنچه او در کتابهای دیگر خود گفته یا میگوید،
بر شــالودۀ نظریۀ بنیادین این ســهگانه اســتوار اســت .چنانکه �ش ْی �فر خود
توضیح داده اســت ،ابتدا او "خدایی که هســت" را نوشــت و ســپس "فرار
از عقــل" را بــه صــورت مجموعهســخنرانی ارائه کرد .لیکــن این مجموعه
زودتر از "خدایی که هســت" به چاپ رســید و زمانیکه قرار شد این دو در

یک مجلد به چاپ برســند ،برخی از مطالب تکراری میشــد (Shaeffer,
 .)1990: 1کتاب ســوم وی" ،او هست و خاموش نیست" ،بیشتر به بنیاد
معرفتشناســانۀ اندیشــههای �شــ ْی �فر میپردازد .منظور از معرفتشناســی
بررســی نظریههای شــناخت اســت .بــه عبارتــی« :چه میدانیــم و چگونه
میدانیم که میدانیم؟» ( ،)Ibid., 275بحث محوری �ش ْی �فر در این کتاب
بــه زبان ســاده عبــارت از این اســت که برخــالف آنچه به تعبیــر او ،تأکید
متقدم) (۶بود ،قلمرویی که آدمی در آن به دنبال ارزش و اخالق
ویتگنشتاین
ِ
و معناســت ،قلمرو "سکوت و خاموشی" نیست ( ،)Ibid., 313-134بلکه
خدا به ســخن درآمده و انسان هم "میتواند بداند" و هم "شیوۀ دانستنش
روشــن اســت" .و این دانستن معرفت �صرف نیســت ،بلکه آدمی را متوجه
مسﺌولیت خود در برابر خویشتن و جهان میسازد� .ش ْی �فر میگوید« :طبق
دیدگاه اصالحگران کلیســا و ً
کال مطابق دیدگاه یهودیان و مســیحیان ،هم
کسی هست که سخن بگوید و هم آنکه او در دو حوزه اطالعاتی به ما داده
اســت .نخست آنکه او دربارۀ خود ســخن گفته ،سخنانی صادق هرچند نه
مبسوط؛ و دوم ،او دربارۀ تاریخ و جهان سخن گفته است ،سخنانی صادق
هرچند نه مبسوط )Ibid., 322( ».البته ،آنچه �ش ْی �فر از آن سخن میگوید
همان مفهوم مکاشفۀ گزارهای ) (٧است .منظور از مکاشفۀ گزارهای ،حقایق
صادقی است که خدا بر انسان آشکار میکند .شکل و ترکیب بحث �ش ْی �فر در
این کتاب و شــیوۀ اســتدالل او در امتداد همان است که در دو کتاب قبلی
یعنی "فرار از عقل" و "خدایی که هست" آمده است .او بر بنیاد آنچه در دو
کتاب پیشین گفته ،ضرورت این رویکرد معرفتشناسانه را ُمدلل میسازد.
�شــ ْی �فر در کتــاب "فــرار از عقل" که تقریبــ ًا محتوای آن همان اســت که
به شــکلی مبســوطتر در "خدایی که هســت" آمده ،تحلیل خود را از ّ
تفکر
ِ
فرهنگ برآمــده از آن ،بر اســاس دو کلیــدواژۀ "فیض" و
فلســفی غــرب و

میــان رفــت و از طبقۀ پایین به باال راهی جــز "جهش"  -اصطالح معروف
کییرکهگور -باقی نماند که آن نیز تبعات خود را داشت .این روند تا به آنجا
پیش رفت که گویی فیض ،قلمرو امور آسمانی ،در طبیعت فرو بلعیده شد
و حاصــل ایــن جذب و انحالل ،خود را در ّ
تفکــر و نمودهای فرهنگی غرب
در قرن بیســتم نشان داد .بدینگونه ،طبقۀ باال از افق اندیشۀ انسان رخت
بر بســت ،لیکن انســان چون به اقتضای سرشــت خود ،به گفتۀ شوپنهاور
"حیوانــی متافیزیکی" اســت ،برای معنابخشــی به زندگی خود نیاز داشــت
تا چیزی را ،هرچه شــد ،در این طبقۀ تهیشــده قرار دهد .انسان به چنان
اســتیصالی درافتاد کــه حتی از نهادن هرزهنگاری در ایــن طبقۀ فوقانی نیز
ِابایی نداشــت .با این حال ،از آنجا که طبقۀ باال رابطهاش را با طبقۀ پایین
بهکل گسســته اســت ،هرآنچه در آن قرار گیرد ،حتی مفاهیم عزیزداشتهای
چون آزادی و زیبایی ،بیمایه و بیمحتوی میشــود .حتی آنگاه که انســان
به عرفان روی میآورد ،عرفان او «عرفانی بیخدا و همانا او مریدی بیمراد
میشــود» (همان )١٢ ،این بیمحتوایی حتی دامان عقل را نیز میگیرد و
«عقل به بیعقلی واگردانده میشود( ».همان .)١٣ ،بدینگونه ،حتی عقل
نیز با فرار از خود ،به بیعقلی تبدیل میشود؛ عقل از خود گذر میکند و به
ضد خود استحاله مییابد .از نظر �ش ْی �فر ،ریشۀ دلسردی ( )Despairکه در
فلسفههای اگزیستانسیالیســتی از آن سخن گفته میشود ،پی ِ
آمد مواجهۀ
(ش ْی �فر .)١۴:٢۰١٣ ،در
انسان با همین عدم عقالنیت و بیمحتوایی است �
مقدمهای که ویراســتارِ فارسی "فرار از عقل" بر این کتاب نوشته ،در کمتر
از ده صفحه ،جوهرۀ ّ
تفکر �شــ ْی �فر به موجزترین و گویاترین شــکل بیان شده
است که فرازهایی از آن در اینجا آورده شد (همان.)٢۵-٩ ،

"طبیعــت" دنبــال میکند .این دو واژه را �شــ ْی �فر به ترتیــب معادل «قلمرو
ُکل �یــات ،امور آســمانی ،نادیدنــی ،عالــی ،و معنوی» و «قلمــرو جزئیات،
امــور زمینــی ،دیدنی ،دانی ،و مــا �دی» قرار میدهــد (Ibid., 215, 223,
 .)250, 257چــون اصل کاربــرد این دو واژه به االهیات توماس آکویناس،
فیلســوف و االهیدان نامی مســیحی در قرن ســیزدهم بازمیگردد� ،شــ ْی �فر
بر آن اســت که نطفۀ فلســفۀ مدرن غرب درســت در جایی بســته شــد که
آکویناس این دو قلمرو را از یکدیگر تفکیک کرد و از آنجا که سقوط را صرف ًا
«مشــمول ارادۀ انســان و نه عقل او» دانســت(، )Ibid., 211, 209-210
ناخواسته و ندانسته عقل را به سوی خودآیینی و استقالل از مکاشفه سوق
داد .بدینســان ،تمایزی که میان این دو قلمرو پدید آمد ،وحدت پیشــین
را از میــان بــرد و منجــر به بــه ایجاد دو "طبقــۀ" مجزا شــد و رفتهرفته
شــکافی گذرناپذیر میان این طبقات شــکل یافت .مکاشفه در طبقۀ باال
قرار گرفت و عقل در طبقۀ پایین و چون این دو طبقه راهی به هم ندارند،
از اســتقالل عقــل" ،االهیات طبیعی یــا االهیات عقلی" پدیــد آمد که راه
خــود را بینیاز از مکاشــفه پیمــود ،و نتیجۀ جدایی مکاشــفه از عقل هم،
ایمانگــروی مفرطی بود که قدر و وزنی برای عقل و اندیشــه قائل نیســت
(شــ ْی �فر .)١٢:٢۰١٣ ،چنیــن بود کــه ارتباط منطقی میــان این طبقات از
�
۶

منظور دورهای اســت که ویتگنشــتاین با تأکید بر همبســتگی فکر و زبان ،بر آن بود که
جهــان عبارت از امور واقع اســت و چون زبان تصویرکنندۀ واقعیت اســت ،گزارههای ما

تنها آنگاه معنای محصل مییابند که ناظر بر همین امور واقع  factباشــند؛ لذا ،اموری

همچــون ارزش و زیبایــی و اخــالق که در بیرون از حیطــۀ امور واقع قــرار میگیرند ،به

معنایــی نیز بیرون از حیطۀ زبــان قرار میگیرند .بدینگونه ،ویتگنشــتاین در گزارۀ
هفتم "رســالۀ فلســفی-منطقی" خود میگویــد« :دربارۀ آنچه نتــوان گفت ،باید
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خوشــبختانه ،دو کتاب مهم از ســهگانۀ �ش ْی �فر ،یعنی "فرار از عقل" و "او
هســت و خاموش نیست" ،در ســالیان گذشــته به ترتیب توسط شادروان
کشیش طاطهووس میکائلیان و نادر فرد به فارسی ترجمه شده و با کیفیتی
درخور به چاپ رسیدهاند (مراجعه شود به منابع مقاله) .بیتردید ،ترجمۀ
دقیــق این دو اثر از دســتاوردهای بزرگ ادبیات مســیحی به زبان فارســی
اســت .امیدواریم که روزی بخش نخســت این تریلوژی نیز ترجمه شــود،
هرچند خواندن همین دو کتاب برای فهم اندیشۀ �ش ْی �فر کفایت میکند.
نقــد دیدگاههای �شــ ْی �فر را بــه فرصت دیگری وا میگذاریــم ،ولی در باب
اهمیت مطالعۀ �شــ ْی �فر برای خادمان مسیحی ایرانی الزم است یکی دو نکته
را متذکر شویم:
الف) از �شــ ْی �فر میتوان تعامل پویا و خالق با فرهنگ پیرامون را آموخت
که شــرط اساســی و اولیۀ آن ،شناخت وســیع اصول ایمان خود و فرهنگ
ْ
فرهنگ خود را در اندیشــههای فلســفی محیــط و هنر و
پیرامــون اســت.
ادبیات و مناســبات اجتماعی جلوهگر میســازد .بنابراین ،خادم مســیحی
اگر میخواهد تعامل ارزندهای با فرهنگ پیرامون خود داشــته باشــد و در

پرتــو کالم خدا نــکات قوت فرهنــگ پیرامونش را تقویت کند و کاســتیها
را بــه چالش گیــرد ،حتم ًا باید برای درک مظاهر ایــن فرهنگ وقت صرف
کند .تقســیم جزمی و دلبخواهی عالم وجود به "روحانی" و "جســمانی" و
جبههگیری در برابر فرهنگ و اندیشــۀ بشــر ،جز بیاعتنایی محض به یکی
از مهمتریــن تالقیگاههایی که فرصتهای نــاب را برای اعالم کالم نبوتی
کلیسا فراهم میسازد ،نیست.
ب) از �شــ ْی �فر میتــوان انتخاب صحیح قشــر مخاطب را آموخت� .شــ ْی �فر
نشــانههای زمانهاش را درســت تشــخیص داد و جامعۀ هدف را نیز درست
برگزید .بیتردید ،این نیز نتیجۀ مطالعات فرهنگی وسیع او بود که شناخت
صحیحــی از نیــاز فکــری و معنــوی مخاطبانش داشــت ،و مطالب خود را
بــر اســاس همین نیازها تهیــه میکرد .عدم وجود چنین شــناختی مانع از
زمینهمندبــودن خدمت کلیســا خواهد شــد ،بهگونهای که نیــروی فراوانی
صرف پاســخ به ســؤالهای ناپرسیده خواهد شد و ســؤالهای مطرح شده
یا پاســخی نخواهد یافت یا به آنها پاسخهای سطحی و بیمایه داده خواهد
شد .خواندن آثار �ش ْی �فر مایۀ تشویق خادمانی خواهد بود که به جامعۀ هدف
و پرسشهای اساسی آن بهدرستی توجه دارند.

برای مطالعۀ بیشتر در مورد �ش ْی �فر ،به جز منابعی که در پینوشت معرفی شدهاند ،میتوان به منابع زیر نیز مراجعه کرد:

منابﻊ برای مﻄاﻟعات بیشتر

Duriez, Colin, )2008(, Francis Schaeffer: An .1
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Crossway Books
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early church. Meeks, for example, observes clear parallels
between the structure of local Christian communities in the first
century and the concurrent models of the household (oikia),
the voluntary associations that proliferated in the early Roman
Empire, the synagogue, and even the philosophical and
rhetorical schools.
There can be no question but that patterns of congregational
leadership in the early church reflected predominant models
observable in the local culture. However, the end goal differed: in
contrast to a world that was shaped by Caesar the early church
leaders recognised their primary calling to form an alternate
community built on an identity rooted in Jesus Christ.26 With
this self-understanding, the focus on character rather than
role in early Christian leadership should not surprise.
Even

within

represented

the

by

relatively

the

New

brief

period

Testament

documents, change and development
in church structure is observable.
Lingenfelter notes that in the early
days,

while

the

was

small

and

community
localised

around Jerusalem, and groupidentity was a central concern, a
‘collectivist’ approach to leadership
was adopted by the early Christians. As the
church grew, incorporated first Samaritan, then
Gentile believers, and expanded far beyond the
Levant region, a more complex organisation evolved.
However, structures remained fluid until the close of the
first century.
While the first hints of more formalised categories appear
in the pastoral letters to Timothy and Titus and in the Didache,
it is only in the writings of Ignatius (Ephesians 6; Magnesians
6; Trallians 3; Philadelphians 1; Smyrnaeans 8) in the early
second century that more hierarchical and rigid ecclesial
leadership structures begin to appear. If anything, a study of
New Testament terminology teaches us that congregational
leadership forms must be understandable to the cultural
context, and yet flexible enough to cope with changing needs
both outside and inside the church, with the ultimate purpose
that the community of faith will best live out its missionalecclesial identity.
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IV Summary
A careful reflection on leadership patterns in the early church
suggests the following general principles:

The missional-ecclesial vision of the early church
shaped its governance. Organisational change

occurred whenever the shape of governance
was hindering the spread of the gospel and the
formation of a community that reflected the
incarnate character of God.
The Variety and flexibility of New Testament
leadership terms seem to make any definitive
statements on church governance or Christian
leadership practice singularly unwise. Where
any form of structured ministry is considered it
is seen as a call to service of the faith community
rather than as an opportunity to exercise power.
It appears that general processes of
institutionalisation were at work even in the early
church. However, its commitment to missionalecclesial vision with its balance between
‘prophets’ [apostles and prophets] and ‘priests’
[elders and deacons] slowed the process of
institutionalisation at least until the early
years of the second century.
The Holy Spirit is the source
of wisdom for both the choice
of leaders and their ongoing ministry. It is the Holy
Spirit who provides both the
gifting and authority necessary
to fulfil particular leadership
functions. Consequently, one of the
chief responsibilities of existing leaders is
to acknowledge and empower those whom
the Holy Spirit has already appointed. Church
governance in the early church is fundamentally
a ‘pneumatic’ order.
While certain individuals within the community
of faith are called to take positions of supervisory
leadership, there is nonetheless a wide variety of
leadership roles and these roles will be filled by
many different members of the Body of Christ.
Multiple leadership is based on Holy Spirit
giftedness.
Personal integrity, quality of life , being filled
with the Holy Spirit, and a recognition that
leaders are no more )or no less( than stewards
entrusted with an authority which ultimately is
not their own, are more important leadership
issues than are position and task. Christian
leadership finds its power base in spiritual rather
than other forms of power.
Church membership is by nature relational,
emphasising mutual care and responsiveness to
needs. The purpose of leadership is corporate
growth in Christ, a growth that will not occur
individually in an isolated setting.

their first converts … to be bishops [episkopous] and deacons.’

nation (1 Pet. 2:9). In the New Testament the word ‘member’ is
consistently used with a biological rather than organisational

Despite the fact that deacons and elders clearly played a

meaning. Likewise, Paul saw his relationship to the churches

significant part in the life of the early church, we are nowhere

he had established in parental (as father in 1 Cor. 4:14-15; 2

informed as to the precise nature of their leadership roles,

Cor. 12:14; 1 Thess. 2:11, and as mother in Gal. 4:19; 1 Thess.

although clearly pastoral (Acts 20:28; Jas. 5:14; 1 Pet. 5:1-

2:7) rather than organisational terms.

2) and teaching (1 Tim. 3:2; 5:17; Tit. 1:9) ministries, and
oversight of missional advancement (Acts 21:1819), were key

The familial character of the early church’s self-understanding

responsibilities. Of far greater concern to the New Testament

is equally seen in that Luke uses some form of the Greek term

writers than leadership roles was the quality of life expected

adelphos (‘brother/sister’) fifty-seven times in the book of Acts

from these leaders (1 Tim. 3; Tit. 1:5-9; 1 Pet. 5:1-4), as an

when speaking of the community of faith. These images point

essential necessity in the spread of the gospel (Acts 14:23;

to the church as: people more than programmes; dynamic and

20:28-32; Tit. 1:5). Paul clearly saw true righteousness in

growing rather than static and stagnant; heterogeneous rather

leaders as having foundational missional implications: the good

than homogeneous.

reputation (marturia) of leaders (1 Tim. 3:7) is directly related to
the witness (marturia) of the church. Fee observes,

While certain positions (notably ‘apostles’, ‘prophets’,
‘elders’, ‘overseers’, and ‘deacons’) seemed to hold some

Apart from the authority of the apostles over the churches

level of precedence, the notion of a distinct ‘clergy’ class was

they had founded, there seems to be very little interest in the

foreign to the early church. The word kleros, from which the

question of ‘authority’ at the local level. To be sure, the people

word ‘clergy’ derives, referred not to a separate group within

are directed to respect, and submit to, those who laboured

the church, but to all who had received the inheritance of

among them and served them in the Lord (1 Cor. 16:16; Heb.

God’s redemption (Acts 26:18; Col. 1:11-12). Within the early

13:17). But in their roles as those who care for the others. The

Christian community each believer was called on to fulfil the

concern for governance and roles within church structures

ministry for which God had gifted him or her, so that corporately

emerges at a later time.

all might together grow to maturity (Eph. 4:11-12).

III Organic and Contextual Pattern of
Missional-Ecclesial

consequently ‘… the authority to exercise a gift was the right of

Fluidity of governance and administration in service of the

by the ability to use the gift properly. As a result, a large group

church’s missional-ecclesial vision is also emphasized in the

of diverse people often shared the leadership.’ Gaillardetz

consistent biblical use of organic rather than organisational

asserts that the ‘charism-versusoffice’ debate is a product of

language in describing the church: body (Rom. 12:4-6; 1 Cor.

Protestant-Catholic polemics, and that a more ‘fluid continuum’

12:12-26; Eph. 4:4,25; 5:29-30; Col. 2:19; 3:15); family (Mt.

existed between office and gift in the early church.

Spiritual gifts found their source in God himself, and
any person who had a call from God and could demonstrate it

12:49-50; Rom. 12:10; Gal. 6:10; Heb. 13:1; 1 Pet. 1:22; 3:8);
bride (2 Cor. 11:2; Rev. 19:7); wife (Eph. 5:25-28); olive tree

Comparative studies suggest that a significant cultural

(Rom. 11:17-24); a chosen people, a royal priesthood, a holy

element came into the formation of structures within the
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4:6, cf. 4:9), and Silvanus (Silas) and Timothy in (1 Thess.

– hoi presbuteroi adelphoi – is the best attested reading of the

1:1; cf. 2:6-7); and the instructions given on apostles in the

Greek text) suggests that in Jerusalem at least the term may

Didache (11:3-6). In 1 Corinthians 12:28 Paul speaks of God’s

have simply referred to senior believers who, like James, had

appointment of first apostles, second prophets, third teachers.

been followers of Christ since the resurrection or even earlier, a

Irrespective of whether this is a chronological or hierarchical

usage also found in Papias and Irenaeus.

priority or both, or a prioritisation based on benefit to the faith
community, or simply a listing device, the repeated mention

Eldership continues to be a prevailing pattern of church

in Ephesians 4:11 suggests that these are stable, permanent

governance throughout the New Testament (Acts 20:17;

roles that were widespread in the early church.

21:17-18; 1 Tim. 5:17-19; Tit. 1:5-6; Jas. 5:13-15; 1 Pet. 5:1-5;
2 Jn. 1; 3 Jn. 1; Rev. 4:4,10; 5:6,8,14; 11:16; 19:4), although

A discussion of the precise nature of each leadership role

the terminology is rather fluid between ‘elder’ and ‘overseer’

is subject to debate and has been discussed in some depth

(episkopos; sometimes translated ‘bishop’), particularly seen in

elsewhere. My point here is to indicate the fluid nature of

the interchange of the terms in Acts 20:17,28 and Titus 1:5-9.

governance and structure in the early church, and the continual

The use of the term ‘overseer’ is widespread (Acts 20:28; Phil.

restructuring that took place for the accomplishment

1:1; 1 Tim. 3:2; Tit. 1:7), and may have been used to refer more
specifically to those leaders in whose homes churches would

of the missional mandate.

meet, and who supported the faith community in various ways
It is not until Acts 11:30 that

as ‘patrons’.

we first hear of ‘elders’
(presbuteros),

The first we see of the leadership role of ‘deacon’ (diakonos)

some 15

is in Philippians 1:1 and in reference to Phoebe (Rom. 16:1).
Despite the widespread translation of the term in Romans
16:1 as ‘servant’ or ‘deaconess’, neither can be justified

linguistically, as the use of the masculine form (diakonon)
in reference to a woman points strongly to a formal position
years or

held in the church.

more after the
Pentecostal founding of

Deacons are also mentioned as local church leaders in 1

the church. But James has

Timothy 3:8-10. It is noteworthy that Ignatius refers to deacons

also come to prominence, and the

as not simply ‘ministers of food and drink’ but servants of ‘the

apostles and elders look to James’ leadership

mysteries of Jesus Christ’ (Trallians 2:3), pointing to their

in the Jerusalem Council (Acts 15:13). Schnabel

holistic ministry of word and deed in the service of the church’s

suggests that the development of leadership by elders in

mission.

Jerusalem had resulted from the departure of the Twelve from
Jerusalem at the time of the Agrippan persecution of 41/42 AD

It is probable that the early church gave multiple titles to

mentioned in Acts 12. It is probable that ‘eldership’ was first

leaders, for example elder (or deacon) and apostle, prophet,

developed in the very Jewish environment of the Jerusalem

evangelist, and/or shepherd-teacher. This is suggested by

Church, based on the model of the Sanhedrin.

Paul’s tendency to introduce his letters with greetings to the
elders, overseers, and/or deacons, but (with the exception of
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Whatever the reasons for the establishment of leadership

the pastoral letters to Timothy and Titus) the application of more

by elders, from this point forward elders play a dominant

‘charismatic’ titles in the body of the text. The use of multiple

leadership role in the church. Paul sees the appointment of

titles is also indicated by a comparison between the most

elders as an essential element of his missional activity, and

‘charismatic’ of letters, 1 Corinthians, in which the emphasis is

both appoints (Acts 14:23) and reports to (Acts 20:17; 21:18-

on the leadership of apostles and prophets, and 1 Clement 42:4

19) elders as he travels. Even then it would seem that the term

(addressed to the Corinthian church) in which Clement recaps

‘elder’ was loose and fluid, and Acts 15:23 (‘the elder brethren’

their early leadership in the words, ‘[the apostles] appointed

Through Acts 8-11 the Twelve, and in particular Peter
and John, continue to play a senior leadership role: the new
movement in Samaria is only confirmed and established
with the arrival of Peter and John (8:14-25); Barnabas saw
apostolic approval as crucial to Saul’s acceptance (9:27); Peter
is the agency for the acceptance of Cornelius and his Gentile
household into the church (10:1-11:18). Luke’s record sees the
Spirit’s work at the heart of the church’s centrifugal missional
movement to Samaritans and Gentiles (8:15-19; 10:44-48;
11:15-18), crossing boundaries and becoming contextualised
in new cultural settings, frequently in spite of the church’s
reluctance (11:1-3).
is that the preferred approach is one which best promotes the

It is with the growth of the multiethnic Antioch church that we

spread of the gospel. That this was the ‘prescribed’ approach of

first see new official roles being described. Agabus was clearly

the early church is evident in the changing shape of leadership

only one among many who were recognised as ‘prophets’

recorded in the book of Acts and the letters. Carter comments

(11:27-28), and apparently the leadership of the Antiochian

on the early church, ‘At every stage persons are arranged to do

church comprised a group of ‘prophets and teachers’ (13:1).

ministry in the most effective way … Changing mission means

Judas and Silas, ‘leaders among the brothers’ (15:22) are also

… new positions and persons, sometimes through new roles

designated ‘prophets’ (15:32). While some have questioned

for those already at work.’

whether these were official designated roles in the church,6 the

II Changing Leadership Patterns in Service
of the Missional-Ecclesial Vision

nominal grammatical structure would suggest that they were.
Certainly in the Revelation (11:18; 16:6; 18:24) prophets are
singled out as those who have been targeted for persecution,

In the opening of Acts we see authority vested in the

suggesting an official leadership role in the late first century

Eleven, who in turn oversee the casting of lots for Matthias to

church. Likewise the Didache (10:7; 11:7-12; 13:1-7) speaks

replace Judas and complete the Twelve. Through Acts 1-5 the

of prophets as individuals worthy of high respect and

Twelve apparently assumed sole responsibility for leadership,

financial support, although by this time they may have had a

including oversight of the early church’s finances (4:37; 5:2).

predominantly itinerant influence rather than being leaders in

As the church grew, the responsibilities became unwieldy and

specific local churches.

the Twelve oversaw the appointment of the Seven (6:1-6) who
would take the administrative responsibility from their shoulders

In Acts 14:14 we see the designation ‘apostle’ (apostolos)

so that the Twelve could devote themselves to ‘prayer and the

extended to Barnabas. That this became a standard

ministry of the word’ (6:2,4). With Stephen’s martyrdom (Acts

designation for certain leaders beyond the Twelve

7) and Philip’s growing evangelistic ministry (Acts 8), one can

is confirmed through the following: Paul’s

only speculate as to what happened to the caring ministry to

standard use of the term as a self-

which they had been appointed, but while absolutely nothing

appellation; the reference to the

is recorded it seems probable that the apostles continued to

apostles Andronicus and

appoint others to these sorts of ministries.

Junia (Rom. 16:7),
Apollos (1
Cor.
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outpouring of the Holy Spirit (4:31), and a dynamic community
life experience (4:32-37). Acts 5:1-10 describes the first internal
challenge to the church, the result of which is the power of
God expressed in multiple ways, and growth in reputation and
numbers (5:11-16). This led to the second external challenge
to the church, the arrest of the apostles and their subsequent
release (5:17-40), which resulted in rejoicing and the further
spread of the gospel (5:41-42).
The conflict over the distribution of food (6:1) led to the
appointment of the spirit-filled Seven (6:2-6), and the spread
of the word of God (6:7). One of the Seven, Stephen, began
performing miracles and preaching with authority (6:8-10),
leading to the third external challenge – Stephen’s arrest and

administrative shape for distributing food to the poor. Rather,

martyrdom (6:11–7:60). Central to this passage is Stephen’s

we read nothing further about food distribution in Acts, and

‘sermon’ (7:153), the longest recorded in Acts, and less an

we next see Stephen not in the ministry of social services

actual ‘sermon’ than a theological defence before a religious

but in the ministry of preaching and miracle-working. Shortly

court that paved the way for the acceptance of Gentiles into

thereafter Philip has left his appointed ministry completely

the church.

and is evangelising Samaria and beyond, and is later referred
to not as a deacon but as an evangelist (21:8). If the point of

The end result of Stephen’s martyrdom is the scattering of

the passage is to give a biblical mandate for committees and/

the believers (8:1-2), and an introduction to Saul of Tarsus

or food distribution, at least two of the Seven failed pretty

(8:1, 3), who is to become the great apostle to the Gentiles.

miserably in the task!

Among those scattered is another of the Seven, Philip, who
uses the opportunity to preach the gospel in Samaria (8:4-13),

The context of this story drives us to see Luke’s purpose in

leading to large numbers of Samaritans being accepted into the

including it. There were several reasons, including the desire

church (8:1425). Philip is then led south where he encounters,

to provide an introduction to the Seven as men filled with the

teaches, and baptises the first Gentile convert – the Ethiopian

Holy Spirit, to demonstrate how Spirit-driven and creative

official (8:26-39), after which we see Philip preaching in all the

decision-making leads to the spread of the gospel, and finally,

towns along the coast (8:40).

to emphasise that all are welcome in the people of God. The
concerns embedded in the text are not administrative but rather

When taken in its context it becomes clear that Luke’s

the following: the missional-ecclesial vision of the spread of the

concern in Acts 6:1-6 was not to prescribe a model for church

word of God; the power of the Holy Spirit at work in the church

governance and decision-making procedures. In point of

and the need to depend on his guidance in decision-making; the

fact we have no precise details of how the Seven were

comprehensive nature of the church racially and linguistically,

actually chosen – whether by election, consensus,

and the love and acceptance that should characterize our

or appointment. However, there is a detailed

churches; and the holiness and integrity of character expected

description of the positive qualities
sought

in

new

leaders.

Nor

was

Luke’s

The only thing that a careful literary-contextual approach to

the

Acts 6 says with respect to governance and church administration

concern
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in Christian leaders.

THE MISSIONAL-ECCLESIAL LEADERSHIP
VISION OF THE EARLY CHURCH
Perry W. H. Shaw

In so doing the fundamental missional-ecclesial vision of

Author

the apostolic writers is often lost. A classic example is the

THE COMPREHENSIVE picture of God’s salvific work

governance (all of congregational, Presbyterian, or Episcopal

shaped the life of the early church. While the specific language

patterns are possible), and such practices as committees and

of ‘already and not yet’ was not used, the apostolic leaders’ self-

food distribution for the poor. There are legion examples of

understanding that they were living ‘in the last days’ provided

books (and often the paragraph headings in Bible translations)

them with a missional impetus that they saw as the heart of the

that refer to this passage as ‘the choosing of the seven

church’s life. This was particularly the case with Paul, whose

deacons’, a designation not applied until Irenaeus in the late

theological training and dramatic Damascus road experience

second century. The term ‘deacon’ does not appear once in

profoundly shaped his missional life and teachings, and in turn

the passage and those chosen are neither here nor elsewhere

the churches he founded and the individuals he mentored.

referred to as ‘deacons’, but as the Seven (see for example

I Missional-ecclesial Leadership in the
Early Church

way in which Acts 6 is used to justify various forms of church

Acts 21:9). A more careful reading of this text in its literary
context reveals the deeper issues which shaped the early
church’s vision of congregational leadership systems.

In reflecting on early church leadership there is a frequent

The book of Acts opens with a period of evangelism and

tendency among Christian writers to seek justification for

growth (chs. 1-3), followed by the first external challenge to the

contemporary church governance and administrative practice

church with the arrest of Peter and John (4:1-22). The church’s

through eisegetical reading of texts that describe the developing

response of courageous faith (4:2330) is met with a fresh

life of the early church.
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ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
در ﻓﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﻮار.
آﺳامن ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد.
رﻫﮕﺬر ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ
و ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺳﭙﯿﺪاری و ﮔﻔﺖ:
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ درﺧﺖ
ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺧﺪا ﺳﺒﺰﺗﺮ اﺳﺖ
و در آن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ آﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽروی ﺗﺎ ﺗﻪ آن ﮐﻮﭼﻪ
ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻮغ ﴎ ﺑﻪ در ﻣﯽآورد.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﯽ.
دو ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻞ
ﭘﺎی ﻓﻮاره ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺎﻃﯿﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﻮ را ﺗﺮﺳﯽ ﺷﻔﺎف ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﻪ از ﮐﺎج ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﻻ
ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد از ﻻﻧﻪ ﻧﻮر.
واز او ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ:
ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮی
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