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ُ
َ
نهالی از کندۀ یســا ســر بر خواهد آورد ،و شاخهای از
ریشـههایش میوه خواهــد داد .روح خداوند بر او قرار خواهد
یافــت ،روح حکمت و فهم ،روح مشــورت و ّ
قوت ،روح
معرفــت و ترس خداوند .و لــذت او در ترس خداوند خواهد
بود .بر حســب آنچه به چشــم بینــد ،داوری نخواهد کرد و بر
وفــق آنچه به گوش شــنود ،حکم نخواهــد داد؛ بلکه بینوایان
را بــه عدالت داوری خواهد کرد ،و برای ســتمدیدگان زمین به
انصــاف حکم خواهد داد .جهان را بــه عصای دهانش خواهد
ََ
زد ،و شــریران را به نفس لبهایش خواهد کشــت.
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امســال پانصدمین ســالگرد جنبــش اصالحات دینــی یا آغاز
جنبش پروتســتان است .پانصد ســال پیش مارتین لوتر ،راهب
فرقــۀ آگوســتینی ،در روز  ۳۱اکتبــر اعالمیهای  ۹۵مــادهای را در اعتراض
به فروش آمرزشنامههای اجباری بر در کلیســایی در شــهر ویتنبرگ نصب
کــرد .رخدادهای پس از آن ،و واکنشــهای لوتــر و پیروانش ،چرخ عظیمی
را به حرکت آورد که نه فقط کلیســای آن دوران را زیر و رو کرد بلکه منشاء
تحوالت سیاسی -اجتماعی -فکری و اقتصادی بسیاری شد که فرهنگ و
تمدن اروپایی ،و در سدههای بعد ،فرهنگ بسیاری از نقاط جهان را تحت
تأثیــر قرار داد .خود لوتر تصور نمیکرد اعتراضات و تالشــش برای اصالح
کلیســا چــه عواقب و نتایجی میتواند داشــته باشــد .او فقــط در پی ایجاد
برخی تغییرات و اصالحات در کلیسای کاتولیک بود اما شرایطی پیش آمد
که ســبب خروج او از این کلیســا شد .کلیساهای جدیدی در اثر مساعی او
شکل گرفت که با گذشت زمان تعدادشان رو به فزونی گذاشت .او حتی در
زمان حیاتش شاهد برداشــتهای متفاوتی از االهیات اصالحگرانه بود .این
برداشتها ســبب تشکیل کلیساهایی چون کلیســای اصالحشدۀ کالونی،
کلیســای پروتستانهای رادیکال یا آناباپتیســتها و کلیسای لوتری با رنگ و
بــوی ملی مناطق مختلف شــد .تأکیــد او بر مرجعیت غایــی کتابمقدس
و ســنجش ســنت کلیســایی با محک کتابمقدس ،به حاکمیت فراگیر اما
کاهش کلیســای کاتولیک بــر عرصههای مختلف حیات سیاســی و
رو بــه
ِ

اجتماعی پس از قرون وســطی پایان بخشــید .برخی متفکران این نتیجه را
یدانند که مســیحیان اروپایی را از فضای امن
نه دســتاورد بلکه ضایعهای م 
حیات مذهبی آرام ،بهدر آوَ رد و زمینههای ظهور سکوالریسم و روشنگری
دینی آتــی را پدید آوَ رد .مخالفان این نگــرش بر این باورند که
و فضــای ضد ِ
عواملی چون تفکر اومانیســم (انسانگرایی) ،رنسانس و ملیگرایی فزاینده
و نارضایتی عمیق اروپاییان از ســلطۀ کلیسای قرون وسطی بود ،زمینهساز
پدیدآیی سکوالریســم و تفکر دینستیزانۀ مدرن شد .جنبش اصالحات راه
بیرون رفتن از این شــرایط را ارائه کرد و گزینهای معقول برای حیات دینی
انسانی بود که در آستانۀ ورود به عصر مدرن قرار داشت.
تأکید لوتر بر رابطۀ شــخصی هر مســیحی با خدا و کاســتن از وســاطت
روحانیــون در حیات دینی مؤمنــان ،از نظر برخی متفکــران انعکاس تفکر
رنســانس و اومانیســم بر اهمیت فــرد بود .اما از نظر برخــی دیگر تأکید بر
شــخصی انسان ،تأکیدی درســت بر روحانیت مبتنی بر کتابمقدس
ایمان
ِ
و اهمیــت رابطۀ شــخصی بــا خدا بود .لوتر روی حقیقتی دســت گذاشــت
اصیل کتابمقدســی اســت اما همسویی این تأکید با
که جوهرۀ روحانیت
ِ
ِ
فکری پدیدآمده بر اســاس رنســانس و اومانیســم ،بســتری مستعد
فضای
برای پذیرش این دیدگاه و فراگیر شــدنش فراهم آوَ رد .تأکید لوتر بر کهانت
همۀ ایمانداران ،نقش و اهمیت مســیحیان عادی را در کلیســا بیشتر کرد

و بــه آنها نشــان داد که کهانــت ،دعوت همۀ ایمانداران بــرای تغییر جهان
بودن همه ایمانداران ،دعوتی بود مبنی
است .یکی دیگر از داللتهای کاهن
ِ
بر اینکه در همۀ عرصههای زندگی وظایف کهانتی خود را انجام دهند و در
همۀ عرصههای زندگی مروج ارزشهای مسیحی باشند .اصالحگران معاصر
لوتــر یــا پس از او ،تاثیرات دیگری بر جنبش اصالحات گذاشــتند که به آن
وجــوه و ابعاد چشــمگیر دیگری بخشــید .تأکید االهیــات کالون بر اخالق
کار و تقــدس عرصههــای مختلف حیــات غیردینی ،منجر به شــکلگیری
دیدگاهی جدید در اخالقیات مسیحی شد .کاربرد این دیدگاه در عرصههای
اجتماعــی و اقتصادی ،به اعتقاد برخی از جامعهشناســان چون ماکس وِ بِ ر
نقش مهمی در توســعۀ اقتصادی جوامع مختلف ایفا کرد .از ســوی دیگر،
روشــهای پیشــنهادی کالون برای ادارۀ کلیســاها از ســوی شــوراهایی که
مسیحیان عادی عضو کلیساها اعضای آنها را انتخاب میکنند ،به پدیدآیی
کلیساهای مشایخی انجامید .روش ادارۀ این کلیساها نه فقط باعث شد تا
اعضای کلیســا نقش مستقیمی در ادارۀ کلیسا داشته باشند بلکه به اعتقاد
بسیاری ،از نظر سیاسی و اجتماعی نیز راه را برای توسعۀ شکلهای مختلف
نظامهای مبتنی بر دموکراسی گشود.
تأکیــد اصالحگــران بــر مرجعیت نهایــی کتابمقــدس و نقش و
اهمیــت ویــژۀ آن در حیات روحانی کلیســا و مؤمنان باعث شــد
کتابمقــدس نقــش مهمــی در زندگــی روحانی مســیحیان
پروتســتان بیابــد و مطالعــۀ شــخصی کتابمقــدس از
جایگاه ویژهای برخوردار شود .این نگرش منجر به
پدیدآیی جنبشی جدید در ترجمۀ کتابمقدس
به زبانهای مختلف شــد که در عصر حاضر
نیز در قالــب فعالیتهای ســازمانهای
مختلفــی که ترجمۀ کتابمقدس
را انجــام میدهند تــداوم یافته
اســت .همچنین ایــن تأکید بر
مطالعــۀ شــخصی کتابمقدس
باعــث شــد تــا اصالحگــران بــه
تحصیــات ابتدایــی و توانایی خواندن
توجــه ویژهای داشــته باشــند و ایــن منجر
بــه پدیدآیی حرکتهایی شــد که آمــوزش ابتدایی
را در بســیاری از نقــاط اروپــا گســترش داد .تأکیــد
اصالحگــران در مــورد مطالعۀ شــخصی کتابمقدس ،و
اینکــه هر فــرد با مطالعــۀ آن میتواند حقایــق بنیادین ایمان
مســیحی را دریابــد ،و تأکیــد بر اینکه اشــخاص مختلــف در مورد
حقایق غیربنیادین کتابمقدس میتوانند برداشــتهای متفاوتی داشته
باشــند ،باعث شــد روحیۀ تکثرگرایی از ویژگیهای اصلی جوامع پروتســتان
شــود ،و روحیۀ تســامح و مدارا بهعنوان ارزش در سطح این جوامع مطرح
گــردد .البته همین روحیۀ تکثرگرایی و تســامح و احتــرام به نظرات فردی
منجر به شکلگیری برداشتهای متفاوتی از ایمان مسیحی شد که نهایت ًا به
پدیدآیی فرقههای مختلف پروتســتان انجامیــد .اصالحگران اولیه با درک
ً
کامال ذهنی و امــکان ظهور تفکــرات بدعتآمیز ،روی
خطــر برداشــتهای
اعتقادنامههای مســیحی و اصول درست تفســیر کالم و اجماع مؤمنان در
مــورد حقایق اصلــی ایمان تأکید کردند اما تفــاوت را در مواردی که اصول
اساســی ایمــان نمیدانســتند ،جایــز شــمردند .همین امر به شــکلگیری
فرقههای پروتســتان بسیاری انجامید که در عین اتفاق نظر در مورد اصول
بنیادین ایمان مسیحی ،در مورد اصول غیربنیادین متفاوتند.
آمدن اصالحات
یکی دیگر از دســتاوردهای جنبش اصالحات دینی پدید
ِ
عمیق در کلیســای کاتولیک در زمان شروع جنبش اصالحات و سدههای

بعــدی بود .کلیســای کاتولیک که شــاهد پیوســتن مســیحیان کاتولیک
بسیاری از کشورهای اروپایی به کلیساهای پروتستان بود ،در عین پافشاری
بر برخی آموزههای ســنتی کاتولیک که منشاء اعتراض اصالحگران بود ،به
اصالحات ســاختاری و اخالقی بســیاری دســت زد .جنبشهای جدیدی در
کلیسای کاتولیک شکل گرفت که بر ساده زیستن و اهمیت پاکی و تقدس
در زندگــی مســیحی تأکید داشــتند .اگرچــه برخی متفکــران کاتولیک این
تحــوالت را فرآیندهایی مســتقل از جنبش اصالحــات میدانند اما واکنش
کلیســای کاتولیــک به جنبش اصالحات و برداشــتن قدمهایــی که مانع از
ترک اعضای کلیسا شود ،در پرتو جنبش اصالحات قابل درک است .برای
مثال ،اینکه کلیســای کاتولیک برای ترجمۀ کتابمقدس و انجام آیینهای
کلیســایی به زبانهای مختلف اجازه صادر کرد ،از مشــهودترین واکنشهای
کلیسای کاتولیک به جنبش اصالحات بود.
البتــه جنبش اصالحات فقط منشــاء و موجد وقایــع مثبت و مفید نبود
و اتفاقات ناخوشــایند بســیاری پس از پدیدآیی جنبش اصالحات رخ داد.
جنگهــا و درگیریهــای خونین بســیاری کــه تا زمــان انعقاد قــرارداد صلح
وســتفالیا در اروپــا رخ داد نمونهای از اینگونه رخدادهاســت .درگیریهای
خونیــن بین کاتولیکها و پروتســتانهای فرانســوی کــه در نهایت به
قتلعام سنبارتلمی و تفوق کامل کاتولیکها بر فرانسه انجامید،
جنگهای سی ساله در آلمان که موجب قتل و کشتار هزاران
نفــر شــد و درگیریهــای خونیــن دیگر در انگلســتان و
هلنــد و نقاط دیگر اروپا ،از صفحات خونین تاریخ
اروپای سدههای  ۱۶و  ۱۷محسوب میشوند.
شــکلگیری فرقههای متعدد پروتســتان
که گاه بر ســر موضوعات بیاهمیت
به مخالفت و دشــمنی با یکدیگر
میپرداختنــد ،از دیگــر نتایج
ناگواری بود که پس از جنبش
اصالحات رقم خورد.
همانند جنبشهای دیگری که کالم
خدا و روح خدا الهامبخش آنهاست ،جنبش
اصالحــات نیز نتایــج و ثمرات مثبت بســیاری
را بهبــار آورده و کمــاکان نیز جنبشــی زنــده و پویا و
بالنده محســوب میشــود که خدا بهواسطۀ آن پادشاهی
خود را گســترش میدهد .امــا همانند هر جنبش دیگری که
انســانها در آن نقــش دارنــد ،خطاها و گناهان انســانی و جهالتها
و تعصبــات بشــری ،جاهطلبی و عــدم مــدارا و منفعتطلبی ،همه و
همه ،تأثیرات شــوم و ناخوشــایند خود را بر این جنبش بهجا گذاشــتهاند.
خود مارتین لوتر با غیرت خارقالعادهای که برای اصالح کلیســا داشــت،
و بهرغم میراث ارزشــمند االهیاتیاش ،در مقاطع خاصی ،مواضع نادرستی
اتخاذ کرد و نظرات نادرســتی ابراز نمود .برخورد خشن او در مورد شورش
دهقانــان محــروم آلمانی که در برابر ظلــم تحملناپذیر اربابان آلمانی ســر
بــه قیام برداشــتند یا اظهارات یهودســتیزانۀ او ،نمونههایی از اشــتباهات
غیرقابلدفاع او هســتند .اما قرار نبــود مارتین لوتر پاپی جدید و مصون از
خطا باشد .اشتباهات و خطاهای او نیز باید بر اساس همان کالمی که وی
با الهام از آن به اعتراض پرداخت ،مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
جنبش اصالحات در عصر حاضر به درخت تنومندی تبدیل شــده اســت
که شاخههای پربار بسیاری از آن روییدهاند .امروزه کلیساهای بسیاری در
اقصی نقاط دنیا خود را میراثدار جنبش اصالحات دینی یا پروتســتانتیزم
میدانند .کلیســاهای بســیاری نیز بــدون درک و آگاهــی تاریخی ،و بدون
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اینکه خود بدانند ،ادامهدهندۀ راهی هستند که ریشه در جنبش اصالحات
دارد .امــروزه صدهــا میلیــون مســیحی خــود را پروتســتان میدانند و در
بین آنها میتوان اینگونه مســیحیان را مشــاهده کــرد :لوتریهای آلمانی و
اســکاندیناوی که کلیساهای دولتی محسوب میشوند و کودکان را تعمید
میدهند ،باپتیستهای آمریکایی که قائل به جدایی کامل کلیسا از حکومت
هســتند و بزرگســاالن را تعمید میدهند ،پرزبیتریهای هلندی که بر شیوۀ
انتخاب مشــایخ برای ادارۀ کلیسا تأکید میکنند و اسقفیهای انگلستان که
بر شیوۀ اسقفی برای اداره کلیسا تأکید دارند .و نیز آمیشهای پنسیلوانیایی
با شــیوۀ زندگی ســاده و بهدور از مظاهر زندگی مدرن ،منونیتهای صلحجو
که مخالف شــرکت در هر جنگ و مناقشه هستند ،و پنتیکاستیهای پرشور
کــه برعملکــرد عطایا و زبانهــا تأکید دارند ....همه و همه ،نقاط مشــترک
بســیار دارند و با همۀ تنوعشان مســیحیان پروتستان محسوب میشوند.
از ســوی دیگر در طول پانصد سال تاریخ کلیسای پروتستان ،شخصیتهای
برجســتهای برخاســتهاند کــه تأثیــرات عمیقــی بر تاریــخ کلیســا و جوامع
اطرافشــان بر جای گذاشتهاند .الهیدانان بزرگی چون جان کالوین و کارل
بــارت ،مصلحــان اجتماعی برجســتهای چون ویلیام ویلبرفــورث و مارتین
لوترکینگ ،مبشــران مشهوری چون جان وایتفیلد و بیلی گراهام و رهبران

کلیســایی ،نمونۀ افرادی هســتند که تأثیر عمیقی بر کلیســاها و انسانهای
معاصر خود گذاشتند .اشخاصی چون جان وسلی ،جاناتان ادواردز ،آبراهام
کویپر ،دیتریش بونهوفر ،جان اســتات همه و همه اشــخاصی بودند که در
گســترۀ کلیساهای پروتســتان بالیدند و خدمت کردند و کلیساها و جوامع
عصر خود را عمیق ًا دگرگون ساختند.
یکی از شــعارهای اصالحگران دینی این بود که کلیســای اصالحشــده
کلیســایی اســت که دائــم در حال اصــاح خود اســت و پیوســته در حال
ارزیابــی خــود بــا معیــار غایی ایمان مســیحی یعنــی کتابمقدس اســت.
این تأکید کلیســاهای پروتســتان باعث میشــود تا آنها همــواره آمادۀ نقد
خود باشــند ،و از آمادگــی الزم برای ایجاد تغییرات الزم برخوردار شــوند.
فرارسیدن پانصدمین ســالگرد آغاز جنبش اصالحات فرصت نیکویی است
تا کلیســاهای پروتســتان بــار دیگر در پرتو کالم خدا و نــدای آرام روح خدا
که پیوســته در کلیســا حضور دارد گام بردارند؛ و نیز در پرتو میراثی که از
جنبش اصالحات برجای مانده اســت ،به بازنگری در مورد خود پرداخته و
با لحاظ کردن دســتاوردها و نیز خطاها و قصورات این جنبش ،در مســیر
تحقق نقشۀ خدا برای عروسش کلیسا ،پیش بروند.
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کشیش روبرت آسریان
سردبیر

گوشهای از اثرگذاری
اصالحات پروتستان بر ایران
پانصدمین سالگرد اصالحات
عنــوان «اصالحات» به تغییــرات مذهبی عمدهای اشــاره دارد که طی
ســدۀ شــانزدهم میالدی در اروپا اتفاق افتاد و مذهب ،سیاســت ،جامعه و
الگوهای اساســی فرهنگی آن را دگرگون ســاخت .یکی از محورهای کلیدی
ایــن نهضت حرکت اصالحی پروتســتانها بود ،حرکتی کــه از روز  ۳۱اکتبر
ســال  ۱۵۱۷همزمان بــا نصب اعتراضنامۀ  ۹۵مــادهای مارتین لوتر بر در
کلیســای ویتنبــرگ اوجی دوباره گرفــت (Devine & Summerfield, 2013, p.
 ،)257و سپس به شــکلگیری کلیساهای رسمی جدیدی چون کلیساهای
لوتری ،اصالحشده و انگلیکن انجامید.

امســال ،بــه مناســبت پانصدمیــن ســالگرد نصــب آن اعتراضنامۀ ۹۵
مــادهای ،بســیاری از کلیســاهای لوتری ،اصالحشــده و دیگــر جماعتها و
ســازمانهای مرتبط ،با برپایی نشســتهای گوناگونی در نقاط مختلف اروپا،
در پی بررسی بازنگری تأثیر اصالحات بر حوزههای مختلف زندگی و اندیشه
در جوامع اروپایی و ملل غربی برآمدهاند.
با این حال ،بر بســیاری ،از جمله اندیشــمندان مســیحی مشرقزمین،
آشــکار است که گســترۀ تأثیر حرکتهای اصالحی پروتستان که مارتین لوتر
علم پیشــوایی آن را از افرادی چــون جان ویکلیف ،یان هوس و  ...تحویل
گرفت ،بسیار فراتر از محدودۀ مرزهای مغربزمین بوده است.
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بازگشت دوبارۀ کلیسا به پارس
افول کلیسای شرق
در اواخر ســدۀ یازدهم میالدی ،حتی پس از اســتیالی اسالم ،کلیسای
باســتانی پارس((( دســتکم از نظر گســتردگی حــوزه کلیســایی بزرگترین
کلیســای جهــان بهشــمار میرفــت (Nash, 2008, p. 316; Jenkins, 2008,
 .)p. 6مســیحیان پــارس افــزون بــر حضــور منســجم در داخــل کشــور،
در بخشــهایی از تاریــخ باســتان تبشــیریترین کلیســای جهــان بودنــد
( .)Mingana, 2010, p. 53کلیســای مــورد بحــث ،حتی خبــر خوش انجیل
خداوندمان عیســای مســیح را بهشــکل چشــمگیری به مناطق دوردستی
چــون هندوســتان ،ســیالن ،ســرزمینهای آســیای مرکزی ،مغولســتان،
چیــن و  ...بــرده بــود ( .)Chung, 2011, p. 241بــا این حال ،آن کلیســای
غیــور و عظیم با یــورش ویرانگر مغــوالن و قتلعامهای خونیــن ایلخانان
مســلمان و بــه ویــژه تیمور لنگ ،حضــور فیزیکی را در ایران از دســت داد
(.((()Lambton & Lewis, 1977, p. 170
از اواخــر ســدۀ ســیزدهم به اینســو ،راهبــان کاتولیک فرانسیســکن،
دومنیکــن ،آگوســتینی ،کارملی و  ...فعالیتهایی را در راســتای پر کردن
خالء ناشــی از غیبت کلیســای باســتانی ،در مناطقی از پارس آغاز کردند.
بــا این حال ،آنان پس از دویســت و پنجاه ســال فعالیــت ،موفق به جذب
مســلمانزادگان ایرانیــان و برپایــی کلیســایی فراگیر نشــدند (Waterfield,
 .)1973, p. 77از ایــنرو ،بعدهــا فعالیتهای خود را به ارامنۀ مســیحی که
توســط شاه عباس اول ( ،)1571 – 1629به نواحی شمالی و مرکزی ایران
کوچانده شــده بودند ،متمرکز ساختند .کاتولیکها در مراحل بعدی در بین
بازماندگان آشــوری کلیسای باســتانی پارس نیز مشغول به کار شدند .آنان
در راستای خطمشی کالن واتیکان مبنی بر جذب و هضم کلیساهای شرق
تالش بســیاری در جذب آشوریان انجام دادند (The Nestorians of Persia,
 .)1848جماعت آشــوری پس از قتلعامهای هولنــاک تیمور لنگ از محل
اختفای خود در کوهســتانهای دشوارگذر نوار شمالغرب کشور به دشت
اورمیه بازگشته بودند ()Gunter, 2009, p. 12؛ (.)Karimi, 1975, p. 8
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جماعــت مســیحی ارمنی ،بــا وجود اســکانگرفتن در نواحــی مرکزی و
شــمالی کشــور و فعالیت مبشــران فــوق در بین آنان ،برخــی اوقات جهت
گرویدن به اســام تحت فشــار قرار داشتند ،فشــاری که پیشتر همکیشان
گرجــی آنــان را وادار بــه تســلیم و پذیرش اســام کــرده بــود (Waterfield,
 .)1973, pp. 66–68از ســوی دیگر ،آن ارامنۀ مســیحی بــه پیروی از باورها
و خطمشــی کلیسای باســتانی خود ،تمایلی به ترک انزوا ودرمیانگذاشتن
پیغــام انجیل با جامعۀ ایرانی نداشــت ( .)Darakjian, n.d. 1995در آن ســو،
ســیر نزولــی بازمانــدگان کلیســای باســتانی پارس در شــمالغرب کشــور
همچنــان ادامــه داشــت .آنان مــدارس پــرآوازه ،رهبــران و اندیشــمندان
برجســته ،حضور در شــهرهای بزرگ کشــور ،گنجیههــای ادبی  -علمی
و پزشــکان نامــی خود را از دســت داده بودند .اما شــاید یکــی از بزرگترین
ِ
اندک کلیســای پارس ،از دست دادن دید
خســارتهای وارده به بازماندگان
و رویــا بــرای بشــارت بود .از ایــنرو ،آن جماعــت بهجز پرداختــن به امور
روزمــرۀ زندگی تنگدســتانه ،و جلب نظر همکیشــان خــود جهت دریافت
کمک در برابر خشــنونت اکراد (کردها؟) و ترکان اندیشــۀ دیگری نداشتند
1
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(.)The Independent – Vol 39, p. 881

ورود پروتستانها و گشایش کلیساهای
فراگیر در ایران
در واقــع بر اســاس اســناد موجــود ،دو پزشک-مبشــر آلمانــی از فرقۀ
موراویــان ( ،)Moraviansبــه نامهای هوکــر ( ،)C. F. W. Hoeckerو روفر (J.
 ،)Rueffferنخســتین مبشران پروتســتانی بودند که بهعنوان وارثان نهضت
اصالحات ،در اواســط سدۀ هجدهم راه خود را به ایران گشودند (Bradley,
 ،)2014, p. 304اما فرصت مناســبی برای خدمت نصیبشــان نشــد .سپس
مبشــران پروتســتان دیگــری از جمله هنــری مارتیــن (،)1781 – 1812
مترجــم پرآوازۀ عهدجدید بــه زبان فارســی ( ،)Thomas, 2015, p. 574فرد ًا
رهسپار ایران شدند و خدمات ارزشمند و ماندگاری به کلیسای ایران ارائه
کردند.
با این حال ،مبشــران جماعتی/جماعتمحور؟ و پرزبیتری (مشایخی)
آمریکایــی را بایــد نخســتین گــروه منســجم پروتســتانی بهشــمار آورد که
بهشــکلی نظاممند و درازمدت در ایران مشــغول به کار شــدند .آنان کار را
از ســال  ۱۸۳۴بین آشــوریان (نستوری) دشــت اورمیه آغاز کردند و آن را
به مرکز اســتقرار آشــوریان کوهســتانهای حکاری (در جنوبغرب کشور
ترکیۀ امروزی) گسترش دادند ( .)Brown, 1936, p. 489آن گروه از مبشران
پروتســتان پس از ســال  ۱۸۷۰همچون پولس رســول که کالنشــهرهای
روزگار خــود را مراکــز فعالیتش قرار میداد ،متوجه شــهرهای بزرگ ایران
شدند .بدینترتیب مبشران پروتستان آمریکایی عالوه بر حفظ مرکز اصلی
اورمیه و شعبههای آن در دشت آن شهر و کوهستانهای حکاری ،بهتدریج
دوایری را در شــهرهای تهران ( ،)۱۸۷۲تبریز ( ،)۱۸۷۳همدان (،)۱۸۸۰
رشــت ( ،)۱۹۰۲قزویــن ( ،)۱۹۰۶کرمانشــاه ( )۱۹۱۰و مشــهد ()۱۹۱۱

کلیسای مورد بحث در برخی از دورههای تاریخی با عنوان کلیسای پارس ،کلیسای شرق و همچنین کلیسای نستوری شناخته شده است.

اسقف دهقانی در کتاب خود با عنوان «علل انحطاط مسیحیت در مشرقزمین» که بر اساس کار لورنس ای .براون ( )Laurence E. Browneقرار داده شده است دالیل دیگری از جمله
عدم ترجمۀ کتابمقدس به زبان فارسی ،ضعف ساختار اداری و  ...را نیز برمیشمارد که پرداختن به آنها در حوصلۀ این نوشته نمیگنجد.

تأسیس کردند ( .)1954 ,Elderبرخی
از آن مراکــز بــه نوبۀ خــود دوایر کوچک یا
موقــت را اداره میکردند .برای نمونه میتوان به
دوایــر کوچکتری چــون زنجان ،مراغه ،ســلماس ،دولت
آباد و  ...اشــاره داشــت که تحت نظارت مراکز اصلی تبریز ،اورمیه و
همدان اداره میشــدند .هر یک از مراکز بــزرگ و دوایر کوچک برنامههای
مســتمری را جهت فرستادن مبشران خود به مناطق روستایی و دوردست
برای اعالم خبر خوش انجیل به تمامی اقوام ایرانی دنبال میکردند .افزون
بر این ،مبشــران آمریکایی با گشــایش چندین درمانگاه ،بیمارستان مدرن
و مدرســه در شــهرهای تهران ،تبریز ،مشــهد ،اورمیه ،کرمانشاه ،همدان
و رشــت موفــق به ایجــاد فرصتهای مناســبی جهت اعالم پیــام نجات با
ایرانیان شدند (.)Brown, 1936, p. 502
در آن ایام ،مبشــران کلیسای پروتستان نهتنها از این فرصتهای جهت
برقــراری ارتباط با اقشــار متوســط و مســتمند اســتفاده میکردنــد ،بلکه
همچون جبرئیل بختیشــوع و دیگر پزشــکان نامی کلیسای باستانی پارس
در دربار خلفای عباســی ( ،)Afsaruddin, 2013, p. 165به دربار نیز راه یافته
بودند .پزشک-مبشــران پروتســتان به دربار پادشــاهان ایــران رفت و آمد
داشــتند و به پاس خدمات ارزشمند از آنان نشان افتخار دریافت میکردند
(.)Lamme, 1925, p. 3
در حقیقت پس از افول کلیســای شرق (نســتوری) ،مبشران پروتستان
آمریکایی و کلیسای انجیلی ایران ،که حاصل خدمت آنان به شمار میرفت،
نخســتین حرکت منســجم را جهت شناســاندن دوبارۀ ایمان مســیحی به
ایرانیان آغاز کردند و حضور کلیسا به ویژه در شهرهای بزرگ کشور بهطرز
بیسابقهای محسوس شد.
برای نمونه در شــهر مشــهد امامان جمعه پس از سدهها برای نخستین
بار از جامعۀ کوچک مســیحیان شــهر سخن گفتند و در مراحل اولیه مردم
را از رفتن به بیمارســتان مســیحیان پروتســتان برحذر داشتند ،اما پس از
چندی ،کار پزشک-مبشران مسیحی در بین مردم چنان مورد تقدیر قرار

گرفت که شایعه شد« :در بیمارستان مسیحی کسی نمیمیرد!» (Hoffman,
 .)1971, pp. 30–32کشــیش لوئیز اسلســتین دربارۀ خدمات بشــارتی گروه
خود در مشــهد مینویسد« :ما مشــهد را غرق کالم خدا کردهایم .در بازار
پی در پی به من هشــدار میدهند که اگر از موعظه و فروش کتب مقدســه
دســت برندارم ،بهدست کسی کشــته خواهم شد .اما جملۀ” :لوئیس ،من
همیشــه با تو هستم“ ،همواره در گوشــم طنینانداز است ،و از اینرو کار
را ادامــه میدهــم» ( .)Zwemer, 1920, pp. 293–294در ســمنان حــاج مال
علی ،مجتهد بزرگ و پرنفوذ منطقه ،از کشــیش لوئیس اسلســتین دعوت
میکنــد تا در پس از پایان خطبههای نماز جماعت ،برای حضار ســخنرانی
کند .کشیش اسلستین به دعوت وی پاسخ مثبت میدهد و حکایت «پسر
گمشــده» را موعظــه میکنــد ( !)Elder, 1954, p. 74در اورمیــه آخوندهای
مســلمان بــه منظــور قدردانــی از خدمات پزشــکی دکتر گرانت ،پزشــک-
مبشــر پروتســتان ،حاشــیۀ جامۀ وی را میبوسیدند و مســلمانان شهر به
هنگام درگذشــت نابهنگام وی اشــک میریختنــد (.)Brown, 1936, p. 487
ملکالشعرای بهار در وصف خدمات آموزشی بینظیر دکتر ساموئل جردن
شعر میسراید و خیابانی در تهران به منظور تقدیر از خدمات دکتر ،خیابان
جردن نامگذاری میشود .در تبریز ولیعهد وقت موضوع زندانی شدن میرزا
ابراهیــم خویــی ،نوکیش مســیحی را که به جرم ارتداد و تبلیغ مســیحیت
زندانی شــده بود شــخص ًا دنبال میکند و پس از کشته شدن وی در زندان،
میکوشــد تا دریابد که وی در مقابل آن همه فشــار چگونه درگذشــته بود.
مســئوالن زنــدان در پاســخ میگوینــد« :او چــون فــردی مســیحی ُمرد»
( .)Brown, 1936, p. 525در تهــران اســتقبال گســتردۀ مســلمانزداگان از
جلســات عبادتی کلیســای انجیلی تهران به ســال  ،۱۸۸۰ناصرالدین شــاه
قاجار را آشفته میسازد ،در نتیجه دستوری صادر میشود که به موجب آن
مسلمانزادگان اجازه نداشتند به کلیسای مورد اشاره و یا مدارس مسیحی
مربــوط به آن کلیســا وارد شــوند .اما آن فرمان پس از مدتــی اثر خود را از
دست میدهد (.)Elder, 1954, pp. 32–33

مبشران بریتانیایی نیز که در کار ترجمۀ کتابمقدس فارسی فعالیتهای
چشــمگیر ،بســیار مؤثــر و مانــدگاری داشــتند در ســال  ۱۸۷۵مرکزی در
اصفهان ایجاد کردند و بعدها کار خود را به شهرهای کرمان ( ،)۱۸۹۷یزد
( ،)۱۸۹۸شیراز ( ،)۱۹۰۰و در نهایت تهران ( ،)۱۹۵۷گسترش دادند و در
نتیجۀ خدمات آنان کلیســای اسقفی ایران شــکل گرفت .آنان نیز افزون بر
تأســیس کلیساها بهواسطۀ تأسیس بیمارستانها و مدارس با اقشار مختلف
جامعۀ ایرانی ارتباط برقرار میکردند (.)Waterfield, 1973, pp. 147–176

کلیساهای پنطیکاستی و افزایش شور تبشیری پروتستانها
در سال  ۱۸۷۹کشیشی آشوری ،یوحنا نام از اهالی اورمیه ،آخوند جوانی
به نام ســعید را در شــهر سنندج مالقات کرد .کشــیش یوحنا و شماری از
همکارانش از ســوی مبشــران پروتســتان آمریکایی به منظور بشــارت پیام
انجیل رهسپار آن منطقه شده بودند .آخوند جوان پیام انجیل را از کشیش
یوحنا شــنید و عاقبت خود را تســلیم عیســای مســیح خداوند کرد .دیری
نپایید که سعید جوان مجبور به فرار از سنندج شد .او در همدان در منزل
مبشــران آمریکایــی پناه گرفــت و بعدها نزد آنان به تحصیل علوم پزشــکی
پرداخــت .فــرد مورد بحــث در ســال  ۱۸۸۷در جمع بزرگی بــه ایمان خود
اعتراف کرده ،تعمید گرفت .او بعدها پزشــکی زبردست و پرآوازه شد .دکتر
ســعیدخان کردســتانی در ســال  ۱۸۹۲جهت تحصیل در مقاطع تخصصی
به ســوئد و ســپس به انگلســتان رفت .او در انگلســتان با برادران پلیموت
و جلســات خانگــی آنــان آشــنا شــده ،تحتتأثیر ایشــان قرار گرفــت .دکتر
سعیدخان پس از بازگشت به ایران جلساتی خانگی مشابه آنچه در انگلیس
دیــده و تجربه کــرده بود در منزل خود برپا کرد .در ابتدا ،ارامنه و ســپس
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یهودیان و مســلمانان نیز جذب آن جلســات خانگی شــدند (.)Allen, 1964
پس از درگذشت دکتر سعیدخان کردستانی ،برگزاری جلسات تداوم یافت و
ً
مثال فرقۀ برادران
کماکان منشــاء برکات بسیاری برای کلیسای ایران شد،
ارامنۀ اقلیت و اکثریت را باید ثمرۀ همان مشارکتهای خانگی شمرد .افزون
بــر این ،برادر ســت یقنظر ،یکــی از اعضاء فعال همان جلســات ،در حدود
ســال  ۱۹۵۴پس از برخورداری از تجربیاتی روحانی مشابه تجربیات ۱۹۰۶
آزوســا (کالیفرنیا) ،جلســاتی جداگانه در منزل خود برپا کرد و بدینترتیب
شالودۀ کلیسای جماعت ربانی ایران را ریخت.
با وجود این که کلیسای جماعت ربانی ایران نیز همچون فرقۀ قدیمیتر
پنطیکاستی ایرانی همان نگرشهای االهیاتی و تأکیدات را داشت ،برخالف
گروه نخســت که در آن هنگام خدمت را به آشــوریان محدود ســاخته بود،
بشــارت انجیل به تمامی اقوام ایرانی را با شــوری تازه دنبال کرد (Bradley,
 ،)2014, p. 168و عزمشان در این راستا الهامبخش شماری از رهبران دیگر
کلیســاهای فعال در زمینۀ بشــارت شد .کلیســای جماعت ربانی ایران که
رهبرانــی بــا رویاهای بزرگ پــرورش داده بود از  ۱۹۷۹بدینســو ،به برکت
رشــدی فزاینــده افزون بر کلیســاهای تهــران ،اصفهان ،اورمیــه و گرگان،
شعبههایی در شهرهای رشت ،اراک ،مشهد ،شاهین شهر ،اهواز ،شیراز،
نوشهر ،کرج و کرمانشاه تأسیس کرد.
ســرانجام خدمت و تالش مسیحیان پروتســتان جهت برپایی کلیسایی
فراگیر در ایران پس از حدود  ۱۴۰ســال به ثمر نشســت؛ و آشــکار شــد که
روح خدا بر اســتخوانهای مردۀ کلیســای باستانی پارس دمیده شده و پیه
و گوشــت بر آنها میرویــد؛ و به فرمان خداونــد ،روح او از بادهای اربعه به
مرزهای ایران وزیدن آغاز کرد تا آنها را جان بخشــد و از ایشــان لشــکری از
شاهدان برای خود فراهم آورد.

برنامههای ماهوارهای
حرکتهای ُپرشــتاب و بیپروایانۀ کلیســاهای پروتســتان و بهطور خاص
کلیســای جماعــت ربانی ایــران در راســتای بشــارت پیام انجیل بــه اقوام
مختلف ایرانی فشــارها و واکنش قهرآمیز رهبران مذهبی کشــور را بهطور
خاص از دومین دهۀ اســتقرار نظام اســامی در پی داشت (Bradley, 2014,
 ،)p. 18که شــرح آن در حوصلۀ این نوشــته نمیگنجد .اما همان فشــارها
رهبران کلیســاهای مورد بحث و به ویژه کلیســای جماعــت ربانی ایران را
واداشــت تا تشــکیل گروههــای خانگــی را در برنامۀ کار خود قــرار دهند و
کلیســا را برای روزهای دشوار و توفانی آتی آماده سازند .در سالیان اخیر با
شــروع کار کانالهای ماهوارهای مســیحی فارسیزبان خارج از کشور و فعال
شدن مسیحیان ایرانی در فضاهای مجازی ،بار سنگین پیشوایی و آموزش

از دوش رهبران تحتفشــار و مهارشــدۀ کلیساهای ســاختمانی پروتستان
داخل کشــور برداشته شده و دوران جدید و خاصی در تاریخ کلیسای ایران
آغاز گشته است.
برنامههای ماهوارهای مورد اشاره که توسط ایرانیان مسیحی پروتستان
در غربت راهاندازی و بهطور عمده توســط کلیســاهای پروتســتان خارج از
کشــور و ایرانیان مســیحی در غربت حمایت میشود با آغاز به کار کانالهای
فارســیزبان از جملــه کانال ُپرمخاطب «محبت» در ســال  ۲۰۰۵و افزوده
«ســت ِســون-پارس» (« ،)۲۰۰۶نجات»
شــدن کانالهــای دیگری چون َ
«ســون» ( )۲۰۱۲و  ...دری بــرای موعظــۀ انجیــل پیش روی
(ِ ،)۲۰۰۷
ایرانیان مسیحی گشود.
به برکت این گشایش ،مسیحیان ایرانی برای نخستینبار به جماعتهایی
مســیحی از هموطنان دسترســی یافتهاند ،.آموزگاران و مبشران و رهبران
مســیحی ایرانــی خــارج از کشــور در قالــب برنامههــای مختلــف از طریق
کانالهــای ماهــوارهای ،انجیل عیســای مســیح و شــهادت زندگــی خود را
آزادانه با هموطنان در میان میگذارند .نوکیشــان مسیحی داخل کشور که
همچون مســیحیان دورۀ جفای چهل ســالۀ شاپور دوم ،امپراتور ساسانی،
عبــادت مخفیانــه پیشــه کردهانــد از پیام و آمــوزش واعظان و آمــوزگاران
ممتاز بهرهمند میشوند .سؤاالت قدیمی و جدید ،سوءتعبیرها و  ...پاسخ
مییابنــد؛ و بدینســان آن تاک برومندی که خداوند با فراخوانی مبشــران
پروتســتان در ایران احیاء کرد شــاخههای خود را در تمامی جوانب مملکت
کهن میگســتراند .واعظان ایرانی نه به هنگام رشــد شــگفتآور کلیســا در
دورۀ ساســانیان زرتشــتی و نــه در دوره زمامــداران متعصب و یــا مداراگر
اسالمی ،هیچ گاه نظیر این گشایش را تجربه نکردهاند.
در آیین گرامیداشــت پانصدمین ســالگرد اصالحات ،کلیســای ایران با
تجربیات شــگفتآوری ظاهر شــده اســت! مــردان و زنان ایرانــی از انجیل
خداونــد خود عار ندارند زیرا آن را قوت خدا برای نجات هر ایمانآورندهای
میدانند .آنان چشــمانتظار شهری با بنیاد بودهاند ،که معمار و سازندهاش
خداســت .شــماری از آنان تحقق وعدهها را ندیدنــد و از دور آنها را تحیت
گفتند .برخی تا پای جان کالم شهادت خود را نگه داشتند و خداوند عیسی
را بر دست راست خدا ایستاده دیدند .گروهی آواره یا در بند شدند و ضعف
بــه هم رســاندند ،اما روح خداوند قــوت دوباره افزود تا دگــر بار بخرامند،
بدوند و چون عقاب اوج گیرند .در این داستان فرشتگانی به تصویر کشیده
میشــوند که برای بازگشــت خیل دختران و پسران گمشده ایرانی به آغوش
پدر آســمانی به غایت مســرورند .داســتان کلیســای ایران شــهادتی بر کار
خداســت .آن صاحب کرامت در حال تفقد از سرزمین کوروش مسحشده و
مجوسیان استقبالکنندۀ خود و خلق حکایتهای جاودانی است.

کشیش سرگز بنیامین
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عهدنامۀ لوزان
در سال  ۱۹۷۴به همت گروهی از رهبران بلندپایۀ مسیحی اونجلیکال
همایشــی با عنوان «کنگرۀ جهانی لوزان در مورد بشــارت» در شهر لوزان
ســوییس برگزار شــد .هدف این گردهمآیی ،ایجاد همگرایــی و اتحاد بین
کلیســاهای اونجلیــکال و ســازمانهای بشــارتی در جهت گســترش انجیل
عیســای مســیح در جهان و رســیدن به درک جمعی در باب برخی مفاهیم
کلیــدی االهیــات اونجلیــکال در بین مســیحیان بــود .در ایــن کنفرانس
بیش از ۲۳۰۰رهبر و خادم مســیحی از  ۱۵۰کشــور جهان شــرکت داشتند
کــه نمایندۀ ســنن کلیســایی مختلفی بودند و دغدغۀ اصلیشــان بشــارت
انجیل عیســای مسیح و پافشــاری بر دیدگاههای االهیاتی مبتنی بر نگرش
اونجلیــکال بــود .رهبــران منتخب همایش لــوزان ،در کمیتــهای گرد هم
آمدنــد و نتیجــۀ بحثهــا و تحلیلها و تبادلنظرشــان ،در خصوص نظرات و
گرایشات فکری شــرکتکنندگان ،در نهایت منجر به صدور بیانیهای موجز
امــا مانــدگار بهنام «عهدنامۀ لوزان» شــد .این عهدنامــه از زمان صدور به
یک معنا حکم مانیفســت یا بیانیۀ فکری و االهیاتی مســیحیت اونجلیکال
را پیدا کرده اســت و سندی مهم در االهیات اونجلیکال محسوب میشود.
این سند در مورد برخی از مهمترین چالشهایی که مسیحیت اونجلیکال با
آن روبهروســت ،موضعگیری کرده ،رهنمودهایی کلی اما راهگشا در مورد
مأموریــت بزرگ کلیســا در دوران معاصر ارائه میدهــد .برخی از مهمترین
مســائلی که در این ســند مورد اشاره قرار گرفته ،عبارتند از رابطۀ بشارت و
فعالیتهای اجتماعی ،رابطۀ بشــارت با فرهنگهای مختلف ،ضرورت وحدت
(((

1

مســحیانی که به الهامی بودن کتابمقدس ایمان دارند و آن را مکاشــفۀ االهی میدانند و
در امر بشارت انجیل بر مبنای فرمان مسیح کوشا هستند.

بودن مسیح
مســیحیان اونجلیکال در بطن تفاوتهایشــان ،منحصربهفرد
ِ
و نجات مســیحی ،و آزادی دینی و حقوق بشــر .آنچه در گردهمآیی لوزان
آغاز شــد ،شکل جنبشــی وحدتآفرین به خود گرفت که بعدها به «جنبش
لوزان» معروف شــد .همایشهای بزرگ دیگری با تأکیدات مشــابه لوزان
در مانیــل ( )۱۹۸۹و کیپتاون آفریقای جنوبی ( )۲۰۱۰نیز برگزار شــدند.
ترجمۀ این سند مهم تاریخی را در ذیل به نظر شما میرسانیم:

مقدمه
ما اعضای کلیســای عیســای مسیح ،متشکل از بیش از  ۱۵۰ملیت ،که
در مجمع بین المللی بشارت جهانی در لوزان شرکت جستهایم ،خدا
را برای نجات عظیمش شکر میگوییم و از فرصتی که خدا برای ما
مهیا کرده تا با او و با یکدیگر مشــارکت داشــته باشــیم ،شادمانیم.
کارهای خدا در روزگار ما موجب تکان عمیق ما شــده ،قصوراتمان
ِ
بشارت کالم ،چالشی بزرگ
ما را به توبه ســوق داده ،و کار ناتمام
فرارویمان نهاده اســت .ما بــر این باوریم که انجیل،
خبــر خوش خدا بــرای تمام دنیاســت ،و با اتکا بر
فیض او مصمم هســتیم تا مأموریتی را که مســیح
به ما ســپرده به انجام رســانده ،این خبرخوش را
بــه تمامی آدمیان اعالم کنیــم و از هر ملتی برای
او شاگردان بســازیم .بنابراین ،مشتاقیم تا ایمان
و عزم راســخ خود را ابراز داشــته ،عهد خود را در
نظر همگان تصدیق بداریم.
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هدف خدا
مــا ایمــان خود را به خدای یگانه و ابدی ،آفریننــده و خداوندگار جهان،
پدر و پســر و روح القدس ،تصدیق میداریم ،خدایی که بر همه امور بنا بر
قصــد اراده خود فرمان میراند .او از میان جهانیان قومی را فراخوانده تا از
آن او باشند ،و سپس قوم خود را به جهان بازفرستاده تا شاهدان و خادمان
او بوده ،پادشــاهی او را بگسترند ،بدن مسیح را بنا کنند ،و نام او را جالل
دهند .ما با شرمساری اعتراف میکنیم که اغلب با همشکل این دنیا شدن
و یا کنارهجویی از آن ،دعوت خود را انکار کرده و در انجام مأموریت خویش
قصــور ورزیدهایم .با این حال ،شــادمانیم از اینکه حتی زمانی که انجیل در
ظروف خاکی و زمینی حمل میشــود ،کماکان گنجی بس گرانبهاســت .ما
میخواهیم بار دیگر خویشــتن را وقف آن کنیم تا با قدرت روحالقدس این
گنج را به دیگران بشناسانیم.
اشعیا :۴۰ • ۲۸متی :۲۸ • ۱۹افسسیان :۱۱۱
اعمالرسوالن :۱۵ • ۱۴یوحنا ۱۷ :۶و • ۱۸افسسیان :۴۱۲
قرنتیان :۵ • ۱۰رومیان :۱۲ • ۲دومقرنتیان :۴۷

مرجعیت و اقتدار کتابمقدس
مــا کتــب عهدعتیق و عهدجدید را در تمامیت آنهــا به عنوان تنها کالم
مکتــوب خــدا ،برخــوردار از الهــام الهی ،قابــل اعتمــاد و دارای مرجعیت
میدانیم و اعتقاد داریم که در هر آنچه تصدیق میکند عاری از خطا بوده،
تنهــا قانــون قصورناپذیر ایمان و عمل ما محســوب میشــود .ما همچنین
قدرت کالم خدا را برای به انجام رســاندن نقشــه نجات تصدیق می کنیم.
پیــام کتابمقدس خطــاب به تمامی زنان و مردان بیان شــده اســت .زیرا
مکاشــفه خدا در مســیح و در کتابمقدس تغییرناپذیر اســت .روحالقدس
امــروز نیز از طریق کتابمقدس با ما ســخن میگویــد .روحالقدس اذهان
قــوم خدا را در هر فرهنگی که باشــند روشــن میســازد تــا حقایق کالم او
را به شــکلی تازه از چشــمانداز خودشــان درک کنند و بدینترتیب حکمت
گوناگون خدا هر چه بیشتر بر تمام کلیسا آشکار میشود.
دومتیموتائوس :۳ • ۱۶دومپطرس :۱ • ۲۱یوحنا :۱۰۳۵
اشعیا :۵۵ • ۱۱اولقرنتیان :۱ • ۲۱رومیان :۱۱۶
متی :۵۱۷و • ۱۸یهودا  • ۳افسسیان :۱۱۷و۱۸؛ :۳۱۰و۱۸

بیهمتایی و جهانشمول بودن مسیح
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مــا تصدیــق میکنیم که تنها یک نجاتدهنــده و تنها یک انجیل وجود
دارد ،اگرچه رویکردهای بشارتی متنوعی یافت میشوند .ما اذعان میداریم
که هر شــخصی از طریق مکاشــفه عام خدا در طبیعت به شــناختی از خدا
نائل میشود .اما نمی پذیریم که این شناخت بتواند انسان را نجات بخشد،
چرا که مردمان با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند .همچنین ما هر
گونه اختالط عقاید یا گفتگویی را مبنی بر اینکه مسیح از طریق همۀ ادیان
و ايدئولوژیهــا به یک میزان ســخن میگویــد ،رد میکنیم ،و آن را اهانت
به مســیح و کتابمقدس میشماریم .عیسای مسیح ،به عنوان تنها خدا-
انســان کــه جان خود را به عنوان یگانه بهای رهایــی برای گناهکاران داد،

تنها میانجی بین خدا و بشــر اســت .نام دیگری وجود ندارد که ما از طریق
آن نجــات یابیم .همۀ آدمیــان از زن و مرد به خاطر گناه در راه هالکتاند.
اما خدا همه را دوست دارد و نمیخواهد کسی هالک شود ،بلکه می خواهد
همه توبه کنند .با وجود این ،آنان که مســیح را نمیپذیرند ،شــادی نجات
را رد میکننــد ،و خــود را به جدایی ابــدی از خدا محکوم مینمایند .اعالم
اینکه عیســی "نجات دهنده جهان" اســت به منزله تصدیق این باور نیست
کــه تمــام مردم دنیــا خود به خــود و یا در نهایــت امر نجات مــی یابند ،و
یــا تصدیــق اینکه همۀ ادیان ،نجات در مســیح را عرضــه میکنند .بلکه به
معنای اعالم محبت خدا به دنیایی گناهکار ،و دعوت از همگان است تا با
تعهد شخصی و قلبی ،متشکل از توبه و ایمان ،او را به عنوان نجاتدهنده
و خداوند خود بپذیرند.
غالطیان :۱۹-۶؛ :۱ • ۳۲-۱۸اولتیموتائوس :۲۵و۶
اعمالرسوالن :۴ • ۱۲یوحنا :۳ • ۱۹-۱۶دومپطرس :۳۹
دومتسالونیکیان :۱ • ۹-۷یوحنا :۴ • ۴۲متی :۱۱۲۸
افسسیان :۱۲۰و • ۲۱فیلیپیان :۲۱۱-۹

ماهیت بشارت
بشــارت یعنــی گســتردن ایــن خبر خــوش که عیســای مســیح برطبق
کتابمقــدس بــرای گناهــان ما مــرد و از مــردگان برخاســت و اکنون در
ِ
خداوند حاکم بر همه چیز ،بخشــش گناهان و عطایای رهاییبخش
مقــام
روحالقدس را به تمام کسانی که توبه کنند و ایمان بیاورند ،هدیه میکند.
حضــور محســوس ما مســیحیان در ایــن دنیا بــرای کار بشــارت ضرورت
گرفتن
تــام دارد ،همچنیــن اقــدام بــه آن نــوع گفتگو کــه هدفش گــوش
ِ
ظرافتمندانه به منظور درک درســت باشــد .اما ِ
خود بشارت ،اعالم مسیح
تاریخی و کتابمقدســی در مقام نجاتدهنده و خداوند است ،با این هدف
کــه مردمــان را بر آن داریم تا رابطهای شــخصی با او بر قــرار کرده ،با خدا
آشــتی نماینــد .وقتی دعــوت انجیل را اعــام میکنیم اجــازه نداریم بهای
شــاگردی را پنهان کنیم .عیســی هنوز نیز همۀ پیروان خود را فرامیخواند
تا خویشــتن را انــکار کرده ،صلیب خویش را بــر دوش گیرند و هویت خود
را از جامعۀ نوین او کســب کنند .نتایج بشــارت ،شــامل اطاعت از مسیح،
پیوستن به کلیسای او و خدمت مسئوالنه در دنیاست.
اولقرنتیان :۱۵۳و • ۴اعمالرسوالن :۲ ۳۹-۳۲یوحنا :۲۰۲۱
اولقرنتیان :۱ • ۲۳دومقرنتیان :۴۵؛ :۵۱۱و۲۰
لوقا :۱۴ • ۳۳-۲۵مرقس :۸ • ۳۴اعمالرسوالن :۲۴۰و۴۷
مرقس :۱۰۴۵-۴۳

مسئولیت اجتماعی مسیحیان
ما تصدیق میداریم که خدا خالق و داور همۀ آدمیان است .بنابراین باید
در دغدغٔه او برای برقراری عدالت و آشتی در جامعۀ بشری و رهایی مردان
و زنــان از هر گونه ظلم شــریک گردیم .چون جملــۀ آدمیان از مرد و زن به
شــباهت خدا آفریده شدهاند ،هر شخص صرف نظر از نژاد ،مذهب ،رنگ،
فرهنگ ،طبقه ،جنسیت و سن ،از کرامتی ذاتی برخوردار است و از همین
رو باید احترام و خدمت شود ،تا اینکه مورد بهرهکشی قرار گیرد .اینجا نیز
ما به خاطر عدم توجه به این موضوع ،و هم از آن رو که بشارت و توجه به

مســائل اجتماعی را دو امر متضاد بشمار آوردهایم ،ابراز ندامت و پشیمانی
میکنیم .اگرچه آشــتی با دیگران همان آشــتی با خدا نیست ،و نه خدمات
اجتماعی همان بشارت ،و نه آزادی سیاسی همان نجات ،با وجود این ،ما
اذعان میداریم که بشــارت و شــرکت در فعالیتهای اجتماعی-سیاسی هر
دو از وظایف مســیحی ماســت زیــرا هر دو برای بیان و تجلــی اعتقادات ما
درباره خدا و انســان ،محبت ما به همســایه ،و اطاعت ما از عیســی مسیح
ضرورت تام دارد .پیام نجات حاوی پیام داوری بر هر گونه بیگانگی ،ظلم و
تبعیض اســت ،و ما نباید از محکوم کردن شرارت و بیعدالتی ،هر کجا که
باشد ،بهراسیم .وقتی مردم مسیح را میپذیرند ،در پادشاهی او از نو متولد
میشوند ،و باید در پی آن باشند که عدالت این پادشاهی را در دنیایی مملو
از بیعدالتی به نمایش بگذارند و بگسترند .نجاتی که ما مدعی برخورداری
از آنیــم باید تمامیت مســئولیتهای فردی و اجتماعی ما را متحول ســازد.
ایمان بدون عمل مرده است.
اعمالرسوالن :۱۷۲۶و • ۳۱پیدایش :۱۸ • ۲۵اشعیا :۱۱۷
مزامیر :۴۵ • ۷پیدایش :۱۲۶و • ۲۷یعقوب :۳۹
الویان :۱۸ • ۱۹لوقا :۶۲۷و • ۳۵یعقوب :۲۲۶-۱۴
یوحنا :۳۳و • ۵متی :۵۲۰؛  • ۳۳:۶دومقرنتیان :۳۱۸
یعقوب :۲۲۰

کلیسا و بشارت
ما تصدیق میکنیم که مســیح نجاتیافتگان خود را به دنیا میفرســتد،
همان گونه که پدر او را فرستاد ،و این مستلزم نفوذی عمیق و گسترده در
دنیاســت که باید برای آن بها نیز پرداخت .ما باید از محلههای کلیســایی
خــود بیرون بیاییــم و به درون جامعه غیرمســیحی به طور گســترده نفوذ
کنیم .در مأموریت کلیســا که همانا خدمت فداکارانه است ،بشارت جایگاه
نخســت را اشغال میکند .بشارت جهانی مستلزم آن است که تمام کلیسا،
تمــام انجیــل را به تمــام دنیا برســاند .کلیســا در مرکز نقشــه جهانی خدا
قرار دارد و وســیلۀ مقرر شــده از ســوی او برای گســترش انجیل است .اما
کلیسایی که صلیب را موعظه میکند ،خود نیز باید نشان صلیب را بر خود
داشته باشد .وقتی کلیسا به پیام انجیل وفادار نیست  ،یا ایمان زنده به خدا
در آن یافت نمیشود ،یا محبت واقعی نسبت به مردم در آن مشهود نیست،
و یا فاقد صداقت و درســتکاری در امور مختلف به ویژه در مســائل مالی و
تبلیغات اســت ،خود به ســنگ لغزش در راه بشــارت بدل میشود .کلیسا
نه تشــکیالت بلکه جامعۀ قوم خداســت و نباید آن را با هیچ فرهنگ ،نظام
ِ
بشری خاص یکی شمرد.
سیاسی یا اجتماعی ،و یا ایدئولوژی
یوحنا :۱۷۱۸؛ :۲۰ • ۲۱متی :۲۸۱۹و ۲۰اعمالرسوالن :۱۸
اعمالرسوالن :۲۰ • ۲۷افسسیان :۱۹و۱۰؛ :۳۱۱-۹
غالطیان :۶۱۴و • ۱۷دومقرنتیان :۶۳و۴
دومتیموتائوس :۲ • ۲۱-۱۹فیلیپیان :۱۲۷

همکاری در بشارت
مــا تصدیــق میکنیم که هدف خدا ،اتحاد دیدنی کلیســا بر پایۀ حقیقت
است .کار بشارت نیز ما را به اتحاد فرامیخواند ،زیرا یگانگی ما شهادتمان
را تقویــت میکنــد ،همانگونــه کــه عدم اتحادمــان ،پیام آشــتی انجیل را

ِ
اتحاد ســازمانی میتواند
تضعیــف مینماید .با ایــن حال ،ما میدانیــم که
اشــکال گوناگــون به خــود بگیرد و لزوم ًا کار بشــارت را به پیــش نمیبرد.
بــا وجود ایــن ،ما که از ایمانی مشــترک بر پایۀ کتابمقــدس برخورداریم،
باید در مشــارکت ،کار و شــهادت ،با هم متحد باشیم .ما اعتراف میکنیم
کــه شــهادت ما گاه بر اثــر فردگرایی گنــاه آلود و دوبارهکاریهــای بیهوده،
خدشــهدار شــده اســت .ما خــود را متعهد میســازیم تــا در پــی اتحادی
عمیقتر در حقیقت ،پرستش ،تقدس و مأموریت خود باشیم .ما بر توسعه
همکاریهای منطقهای و عملی به منظور پیشــبرد مأموریت کلیســا ،انجام
برنامهریزیهای اســتراتژیک ،تشویق هر چه بیشتر یکدیگر ،و مشارکت در
منابع و تجربیات یکدیگر ،اصرار میورزیم.
یوحنا  • 23 ،21:17افسسیان 3:4و • 4یوحنا 35:13
فیلیپیان  • 27:1یوحنا :۱۷۱۱۲۳-

همکاری کلیساها در بشارت
ما شــادمانیم از اینکه عصری جدید در انجام مأموریت کلیســا آغاز شده
اســت .نقش مسلط میســیونهای غربی به ســرعت رو به کاهش گذاشته
اســت .خــدا از میان کلیســاهای جوانتر نیــروی تازۀ عظیمــی را برای کار
بشــارت جهانی برانگیخته است و این خود گواهی است بر اینکه مسئولیت
بشــارت بــه کل بدن مســیح تعلــق دارد .بنابرایــن ،تمام کلیســاها باید از
خدا و از خود بپرســند که برای رســاندن بشــارت به منطقه خودشان و نیز
اعزام مبشــرانی به دیگر نقاط جهان چه باید بکنند .ما باید به طور مســتمر
مســئولیت و نقش بشــارتی خود را مورد بازبینی قرار دهیم .بدین ترتیب،
همکاری رو به رشــدی میان کلیســاها ایجاد خواهد شــد و خصلت جهانی
کلیســای مسیح به شکل روشنتری نمایان خواهد گشت .ما همچنین خدا
را برای وجود مؤسساتی شکر میکنیم که در ترجمه کتابمقدس ،آموزش
الهیات ،رســانههای جمعی ،ادبیات مســیحی ،بشــارت ،میسیون ،تجدید
قوای روحانی کلیسا ،و دیگر زمینههای خاص تالش میکنند .آنها نیز باید
بــه طور مــداوم کار خود را مورد بازبینی قرار دهند و میزان تأثیر خود را به
عنوان بخشی از مأموریت کلیسا ارزیابی کنند.
رومیان  • 8:1فیلیپیان 5:1؛  • 15:4اعمالرسوالن 3-1:13
اول تسالونیکیان :۱-۶۸

ضرورت امر بشارت
هنــوز بایــد بــه بیــش از دو میلیــارد و هفتصــد میلیون تن کــه بیش از
دوســوم جمعیت جهان را تشــکیل میدهند بشــارت داده شود .ما از اینکه
چنین شــمار بسیاری از آدمیان مورد غفلت واقع شدهاند بسی شرمساریم؛
ما و تمامی کلیســا از این بابت ســزاوار ســرزنشایم .اما امروز در بســیاری
از نقاط دنیا پذیرش بیســابقهای نســبت به خداوند عیســای مسیح وجود
دارد .ما اعتقاد راسخ داریم که زمان آن فرارسیده که کلیساها و مؤسسات
شبهکلیسایی با اشتیاق تمام برای نجات کسانی که پیغام انجیل را دریافت
نکردهاند دعا کنند ،و تالشــهای جدیدی را برای رســاندن بشــارت به تمام
دنیــا آغــاز نمایند .گاه الزم اســت از تعــداد میســیونرهای خارجی و منابع
مالی در کشوری که بشارت انجیل به آن رسیده کاسته شود تا کلیساها در
رسیدن به خودکفایی رشد کنند و منابع موجود به سرزمینهایی اختصاص

11
ݘ
شماره ۶
زمستان ۹۶

یابد که بشــارت به آنجا نرســیده است .میســیونرها باید با فروتنی و روحیۀ
خدمتگــزار آزادانــه از قارهای به قارۀ دیگر آمد و شــد کننــد .هدف باید این
باشــد کــه با اســتفاده از همۀ وســایل موجــود و در کمترین زمــان ممکن،
هر شــخصی از فرصت شــنیدن ،درک کردن و پذیرفتن خبر خوش انجیل
برخــوردار گردد .مــا نمی توانیم امیدوار باشــیم که بدون فــداکاری به این
هدف نائل شویم .فقرِ میلیونها انسان ما را تکان داده ،و ظلمهایی که این
فقر را سبب گردیده ما را برآشفته است .آن دسته از ما که در رفاه زندگی می
کنیم ،این را وظیفه خود میشــماریم که سادهزیستی پیشه کنیم تا بتوانیم
با سخاوت بیشتر به حمایت از کار امدادرسانی و بشارت بپردازیم.
یوحنا  • 4:9متی  • 38-35:9رومیان 3-1:9
اول قرنتیان  • 23-19:9مرقس  • 15:16اشعیا 6:58و7
یعقوب 27:1؛  • 9-1:2متی 46-31:25
اعمال رسوالن :۲۴۴و۴۵؛ :۴۳۴و۳۵

بشارت و فرهنگ
بسط راهکارهای بشارت جهانی نیازمند اتخاذ روشهای پیشرو و خالق
اســت .تحت نظارت الهی ،نتیجۀ بهرهوری از این روشها ظهور کلیساهایی
اســت که عمیق ًا در مسیح ریشــه دوانده و با فرهنگ مردم عجین هستند.
فرهنگ همیشه باید با معیار کتابمقدس سنجیده شود و مورد ارزیابی قرار
گیرد .از آنجا که آدمیان ،از مرد و زن ،جملگی مخلوق خدا هستند ،بخشی
از فرهنگ آنها سرشــار از نیکویی و زیبایی است .اما چون سقوط کردهاند،
تمامی فرهنگ آنها نیز آلوده به گناه است و بخشی از آن نیز اساس ًا شیطانی
اســت .انجیل هیچ فرهنگی را برتر از فرهنگ دیگر نمیشــمارد ،بلکه تمام
فرهنگها را بر طبق معیار حقیقت و عدالت خود ارزیابی میکند ،و در هر
فرهنگــی بر وجــود اصول مطلق اخالقی تأکید می ورزد .میســیونها بارها
فرهنگی بیگانه را نیز با پیام انجیل به همراه آوردهاند ،و گاه کلیســاها اسیر
فرهنگ بودهاند تا کتابمقدس .مبشــران مســیح باید با فروتنی در پی آن
باشــند که خود را از هر چیزی غیر از اصالت شخصیت خویش ،خالی کنند
تا بتوانند خادم دیگران باشــند ،و کلیســاها باید در پی تبدیل و غنی سازی
فرهنگ باشند؛ و این همه باید برای جالل خدا انجام شود.
مرقس  • 13 ،9 ،8:7پیدایش  • 22 ،21:4اولقرنتیان23-19:9
فیلیپیان  • 7-5:2دوم قرنتیان :۴۵

آموزش و رهبری
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مــا اعتراف میکنیم که گاه در پی رشــد کمی کلیســا به بهای از دســت
دادن عمق آن بودهایم ،و بشارت را از تعلیم و تربیت مسیحی جدا کردهایم.
همچنیــن اعتــراف میکنیم کــه برخی از میســیونهای ما در امــر تجهیز و
تشــویق رهبران محلی و آمادهســازی آنها برای برعهدهگیری مســؤلیتهای
بهحقشــان ،بســیار کند عمل کردهاند .بــا وجود این ،ما به اصل ســپردن
امور به رهبران بومی متعهد هســتیم ،و آرزو داریم که هر کلیسایی رهبران
محلی خود را داشته باشد ،که با رهبری مبتنی بر خدمت و نه سلطهجویی
الگویــی مســیحی از رهبــری را به نمایــش بگذارنــد .ما میدانیــم که نیاز
بزرگــی به بهبود آمــوزش الهیات بخصــوص برای رهبران کلیســاها وجود
دارد .در هــر ملــت و فرهنگی باید برنامه آموزشــی مؤثری برای شــبانان و

اعضای دیگر کلیسا وجود داشته باشد که تعلیم اصول اعتقادات ،شاگردی،
بشــارت ،پرورش روحانی ،و خدمت را دربربگیــرد .اینگونه برنامهها نباید
بر روشهای کلیشــهای تکیه کنند ،بلکه باید با نوآوریهای خالق بومی بر
طبق معیارهای کتاب مقدس شکل بگیرند.
کولسیان 27:1و • 28اعمال رسوالن  • 23:14تیطوس 9-5:1
مرقس  • 45-42:10افسسیان ۴۱۱:و۱۲

نبرد روحانی
مــا بر این باوریــم که درگیر جنگ روحانی دائمی با ریاســتها و قدرتهای
شریرهســتیم که قصدشان براندازی کلیسا و ناکام گذاشتن بشارت جهانی
آن اســت .ما از نیاز خود به مجهزکردن خویش به اسلحۀ خداوند آگاهیم و
میدانیم که باید در این نبرد با اسلحۀ روحانی حقیقت و دعا پیکار کنیم .زیرا
ما اعمال دشمن را نه تنها در ایدئولوژیهای دروغین بیرون از کلیسا بلکه
در انجیلهای دروغینی نیز تشخیص میدهیم که کتابمقدس را مغشوش
میســازند و انســانها را در جای خدا مینشــانند .نیاز اســت با هوشیاری و
دقت از پیام انجیل آنگونه که در کتابمقدس ثبت شده ،محافظت کنیم.
ما اعتراف میکنیم که خود از تن دادن به عقاید و اعمال دنیوی ،و تسلیم
در برابــر ســکوالریزم مصون نیســتیم .برای مثال ،اگرچــه مطالعات دقیق
در مورد رشــد کلیســا ،چه از لحاظ آماری و چه روحانی ،درست و ارزشمند
است ،گاه از آن غفلت ورزیدهایم .و گاه نیز برای جلب واکنش مثبت مردم
به پیام انجیل ،به رقیق کردن پیام خویش دســت زدهایم ،و یا با توســل به
روشهای فشار ،شنوندگان را به طرز نادرست تحت تأثیرقرار دادهایم ،و یا
بیش از اندازه به آمار و ارقام بها داده و حتی در استفاده از آنها عدم صداقت
به خرج دادهایم .همه این کارها دنیوی هســتند .کلیسا باید در دنیا باشد؛
نه اینکه دنیا در کلیسا باشد.
افسسیان  • 12:6دومقرنتیان 3:4و • 4افسسیان11:6و18-13
دوم قرنتیــان  • 5-3:10اول یوحنــا 26-18:2؛ 3-1:4
غالطیان  • 9-6:1دوم قرنتیان 17 :2؛  • 2:4یوحنا :1715

آزادی و جفا
خــدا وظیفــه تأمین صلــح ،عدالــت و آزادی را بر عهدۀ دولتهــا نهاده تا
کلیسا بتواند در چنین شرایطی خدا را اطاعت کند ،خداوند عیسای مسیح
را خدمــت نمایــد ،و بدون ممانعت انجیــل را موعظه نمایــد .بنابراین ،ما
برای رهبران کشــورها دعا میکنیم و از آنها میخواهیم که آزادی اندیشــه
و وجــدان ،و آزادی عمــل بــه دیــن و اشــاعه آن را ،بــر طبــق اراده خدا و
همانگونه که در اعالمیه جهانی حقوق بشــر تصریح شــده اســت ،تضمین
نماینــد .همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد همۀ کســانی که به ناحق
بــه زندان افکنده شــدهاند ابــراز میداریم ،بویژه در مورد آنــان که به خاطر
شــهادت خود به خداوند عیســی رنــج میبرند .ما عهــد میبندیم که برای
آزادی آنهــا دعــا و تــاش کنیــم .در عین حــال ،از آنچه بر آنها واقع شــده
هراســی بــه دل راه نخواهیــم داد .به یاری خدا ،ما نیــز در برابر بیعدالتی
خواهیم ایســتاد و به هر بهایی که باشــد به انجیل وفادار خواهیم ماند .ما
هشدارهای عیسی مبنی بر اجتنابناپذیر بودن جفا را فراموش نمیکنیم.

اولتیموتائوس  • 4-1:4اعمال رسوالن 19:4؛ 29:5
کولسیان  • 24:3عبرانیان  • 3-1:13لوقا 18:4
غالطیان 11:5؛  • 12:6متی  • 12-10:5یوحنا :۲۱-۱۵۱۸

قدرت روحالقدس
ما به قدرت روحالقدس ایمان داریم .پدر ،روح خود را فرستاد تا بر پسر
او شــهادت دهد؛ بدون شــهادت او شــهادت ما عبث خواهــد بود .مجاب
شدن در مورد گناه ،ایمان به عیسی مسیح ،تولد تازه و رشد مسیحی همه
از کارهای روحالقدس اســت .بهعالوه ،روحالقدس روحی مبشــر و فعال در
پیشبرد مأموریت کلیسا است؛ از این رو ،بشارت باید به صورت خودجوش
از دل کلیســایی پر از روح برآید .کلیســایی که در کار بشارت فعال نیست،
خود را انکار ،و روح را اطفا میکند .بشــارت جهانی تنها زمانی به واقعیت
میپیوندد که روحالقدس ،کلیسا را در حقیقت و حکمت ،ایمان ،قدوسیت،
محبت و قدرت تازه سازد .از این رو ،ما از تمام مسیحیان دعوت میکنیم
تا برای این مالقات روح مقتدر خدا دعا کنند ،تا تمام ثمرۀ روحالقدس در
تمامی قوم او نمایان شــده ،همۀ عطایای او بدن مسیح را غنی سازد .تنها
آنگاه کلیســا به تمامی ابزاری مناســب در دستان او خواهد بود تا تمام دنیا
بتوانند صدای او را بشنوند.
اولقرنتیــان  • 4:2یوحنــا 26:15و27؛ 11-8:16
اولقرنتیــان :3 • 12یوحنــا  • 8-6:3دومقرنتیــان :۳۱۸
یوحنا  • 39-37:7اولتسالونیکیان :۵ • ۱۹اعمالرسوالن 8:1
مزامیــر 7-4:85؛  • 3-1:67غالطیــان 23-22:5
اول قرنتیان  • 31-4:12رومیان :۱۲-۳۸

بازگشت مسیح

و جالل باز خواهد گشــت تا نجات و داوری خود را به کمال تحقق بخشــد.
وعدۀ بازگشــت او انگیزهای دوچندان برای بشــارت ماســت ،زیرا این کالم
او را بــه یــاد میآوریم که انجیل باید به تمام ملتها موعظه شــود .ما بر این
اعتقادیــم کــه فاصلۀ زمانی بین صعود مســیح و بازگشــت او بایــد با انجام
مأموریــت قوم خدا پر شــود ،قومی کــه حق ندارند تا پایان کار فرانرســیده
از انجام آن بازایســتند .همچنین هشــدار او را در مورد ظهور مســیحان و
انبیای دروغین که پیشروان ضدمسیح نهاییاند ،به یاد داریم .بنابراین ،ما
ایــن باور را که آدمیان هرگز قادر به بنای مدینۀ فاضلهای بر زمین باشــند،
بهعنــوان رؤیایــی حاکی از غــرور و احســاس خودبســندگی ،رد می کنیم.
اطمینان ما مســیحیان این اســت که خدا پادشــاهی خود را کامل خواهد
کرد .ما مشتاقانه انتظار آن روز را میکشیم ،و منتظر آسمان و زمین جدید
هســتیم کــه عدالت در آن ســاکن خواهد بــود و خدا تا ابد بر آن ســلطنت
خواهــد کــرد .در این حین ،با شــادی تســلیم اقتدار او بــر کل زندگی خود
هستیم ،و دیگربار خود را وقف خدمت مسیح و مردم می کنیم.
مرقــس  • 62:14عبرانیــان  • 28:9مرقــس 10:13
اعمال رســوالن  • 11-8:1متــی  • 20:28مرقس 23-21:13
اول یوحنــا 18:2؛  • 3-1:4لوقــا  • 32:12مکاشــفه 5-1:21
دوم پطرس  • 13:3متی :۲۸۱۸

نتیجهگیری
بنابرایــن ،در پرتــو ایــن ایمــان و عــزم
خویش ،عهدی مقــدس با خدا و با یکدیگر
میبندیم ،تــا دعا کنیــم ،برنامهریزی کنیم
و بــا یکدیگر برای رســاندن بشــارت به تمام
جهــان همــکاری نماییــم .ما از دیگــران نیز
دعــوت میکنیــم تا به ما بپیوندند .باشــد که
خدا با فیض خــود و برای جالل خویش ما را
یــاری دهد تا به این عهد خود وفادار باشــیم!
آمین ،هللویا!

ما ایمان داریم که عیســی مســیح شــخص ًا و به شکل مرئی ،در قدرت
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خواندگی در کلیسا
بخش ششم

مقدمه
در شــمارههای پیش دعوت و خواندگی مســیحی را در ســه قلمرو کار،
خانــواده و جامعــه از نظــر گذراندیــم .خواندگی مســیحی در دنیــا ،در این
عرصهها اســت .عالوه بر این ســه حوزۀ مهم ،شــخص مســیحی در قلمرو
روحانی یا کلیسا خواندگی و دعوتی دارد .مسیحی عالوه بر خانواده و جامعۀ
زمینی به خانوادۀ آسمانی و جامعۀ روحانی نیز تعلق دارد و از مسئولیتهای
روحانی و کلیسایی نیز برخوردار است.
متأســفانه گاه مســیحیان از اهمیت و جایگاه کلیســا در زندگی مسیحی
غافل میمانند .برای عدهای زندگی مسیحی صرف ًا به داشتن رابطۀ عرفانی،
درونی ،و خصوصی با خدا خالصه میشود .برخی از مسیحیان ایرانی شرکت
در کلیســا را همچــون رفتن به محل عبادت در دیانت پیشــین خود امری
اختیاری ،و نه چندان ضروری میپندارند .حال آنکه کلیســا نه صرف ًا محل
عبادت بلکه قوم نوین خدا و جامعۀ نوین مســیحی اســت که خود مســیح
بهطور خاص در آن حضور دارد .کلیسا بدن مسیح و عروس اوست که با او
در عهدی جاودانی یک تن شــده اســت .حضور و شرکت مسیحی در حیات
کلیســا بخش بســیار مهمی از خواندگی او اســت .رشد مسیحی و همشکل
شدنش با مسیح به دور از کلیسا و روابط او با دیگر مؤمنان ممکن نیست.
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کشیش دکتر مهرداد فاتحی
مدیر کانون الهیات پارس

رابطۀ درســت او با خدا نیز از بســیاری جهات در گرو رابطۀ درست با دیگر
مؤمنان اســت .در این شــماره به بررسی خواندگی مسیحی در قلمرو کلیسا
میپردازیم.

خواندگی به ایمان و شاگردی
بودن خواندگی است .در رومیان ۳۰ – ۲۸ :۸
مسیحی ،و شاگرد مسیح
ْ
میخوانیم:
«میدانیم در حق آنان که خدا را دوســت میدارند و طبق ارادۀ او
فراخوانده شــدهاند ،همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار اســت.
زیرا آنان را که از پیش شــناخت ،ایشــان را همچنین از پیش معین
فرمود تا به شکل پسرش درآیند ،تا او فرزند ارشد از برادران بسیار
باشد .و آنان را که از پیش معین فرمود ،همچنین فراخواند ،و آنان
را که فراخواند ،همچنین پارسا شمرد».

بدینســان ،وعــدۀ حاکمیت و تــدارک نیکوی خدا در همۀ امور شــامل
حال کســانی اســت که «بر حسب ارادۀ او فراخوانده شــدهاند» .از بقیۀ آیه
ً
کامال روشــن اســت که این "فراخواندهشــدگان" همۀ مســیحیان واقعی را
دربرمیگیرد .ارادۀ نیکوی خدا در کسانی که از سوی او فراخوانده میشوند
تحقق مییابد ،ارادهای که همانا همشکلشدنشان با مسیح است.

پولــس در قســمتهای دیگری از نوشــتههایش معنی این خوانده شــدن
را بیــان میکنــد .بهعنوان مثــال در دوم تســالونیکیان  ۱۴ – ۱۳ :۲چنین
میخوانیم:
"امــا ای برادران که محبوب خدایید ،مــا باید همواره خدا را برای
وجود شــما شکر گوییم ،زیرا خدا شــما را از آغاز برگزید تا بهواسطۀ
عمل تقدیسکنندۀ روح و ایمان به حقیقت نجات یابید .او شــما را
بواســطۀ انجیل ما فراخواند تا از جالل خداوند ما عیســای مســیح
برخوردار شوید".
از این آیات پی میبریم که خدا ما را بهواسطۀ پیام "انجیل" فرامیخواند
تــا از طریق تقدیس روح و ایمان به راســتی ،از برگزیــدگان و نجاتیافتگان
باشیم.
"خواندن" در لغت به معنای صدا زدن کسی به زبانی بشری و معمو ًال با
صدای بلند است .و "خوانده شدن" به معنای شنیدن و گوش فرا دادن به
این صداســت« .گوســفندان من به صدای من گوش فرامیدهند؛ من آنها
را میشناسم و آنها از پی من میآیند» (یوحنا  .)۲۷ :۱۰وقتی کالم خدا از
خوانده شــدن مؤمنان بدین معنای بنیادین سخن میگوید ،صرف ًا تشبیه و
اســتعاره به کار نمیبرد ،بلکه مقصود این اســت که کالم خدا ما را شــخص ًا
مخاطــب قرار میدهد .پولس در توضیح بیشــتر همین مطلب در نامۀ اول
خود به تسالونیکیان  ۱۳ :۲میگوید:

«نیز ما خدا را پیوســته شــکر میگوییم که شما به هنگام پذیرفتن
کالم خدا ،که از ما شــنیدید ،آن را نه چون ســخنان انســان ،بلکه
چون کالم خدا پذیرفتید ،چنانکه براســتی نیز چنین اســت؛ همان
کالم اکنون در میان شما که ایمان دارید ،عمل میکند».
بنابرایــن ،موضــوع فقط این نیســت که تســالونیکیان کالم خــدا را به
هنــگام ایمــان آوردن میپذیرند ،بلکه کالم خدا در آنها کار میکند و هدفی
را تحقــق میبخشــد .ایــن هدف همانا ســوق دادن آنها به توبــه و ایمان و
تولدی تازه است .چنانکه پولس میگوید انجیل قدرت خداست برای نجات
هــر کس که ایمان آورد« .امین اســت خدایی که ما را به رفاقت با پســرش
عیسای مسیح فراخوانده است» (اول قرنتیان .)۹ :۱
ایــن فراخوانده شــدن به ایمــان درواقع همان پذیرش دعوت مســیح به
شاگردی است .عیسی ما را فرامیخواند که از پی او رفته شاگردش بشویم:
«بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما
آسایش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید
زیرا حلیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آسایش خواهید
یافت» (متی .)۲۸ :۱۱

خواندگی به کلیسا
مسیحی نه تنها به ایمان و شاگردی مسیح فراخوانده شده ،بلکه از این
دنیای گناهآلود به کلیســا بهعنوان جامعۀ نوین مســیحی فراخوانده شــده
است .پطرس رسول این موضوع را با زیبایی هر چه تمامتر بیان میکند:
«اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی
که ملک خاص خداست هستید ،تا فضایل او را اعالم کنید که شما
را از تاریکــی بــه نور حیرتانگیز خود فراخوانده اســت .پیش از این
قومی نبودید ،اما اکنون قوم خدایید» (اول پطرس .)۱۰ – ۹ :۲
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کســی که در گذشــته گناهکاری تک و تنها و بیگانه با خدا بود ،به قومی
مقــدس و متعلــق به خدا که جامعهای واقعی اســت میپیونــدد تا فضایل و
نیکوییهای کسی را که او را فراخوانده است اعالم کند.
"کلیســا" برگردان واژۀ " ِاکلیســیا" در عهدجدید یونانی اســت .این واژه
از دو بخــش " "ekبــه معنــی "خــارج از" و " "kaleoبــه معنــی "خوانــدن"
تشــکیل شده است .بنابراین ،کلیسا در لغت یعنی "خواندهشدگان از" ،و یا
ِ
"جماعت فراخواندهشدگان" .کلیسا جمع کسانی است که از این
بهعبارتی،
دنیای گناهآلود فراخوانده شدهاند تا قوم خدا باشند.
همانگونه که شــهروند هر کشــوری جزئی از تاریخ آن کشــور محسوب
میشود ،این "قوم مقدس" یعنی کلیسا نیز قدمتی طوالنی دارد .کلیسا به
یک معنا جمع تمامی نجاتیافتگان است که شامل همۀ ایمانداران حقیقی
در آســمان و بــر زمین ،طی همــۀ اعصار ،میگردد .ولی بــه معنایی دیگر،
کلیســا همچنیــن جامعهای اســت که هماکنــون بر زمین زندگــی میکند.
مؤمنان حقیقی و شــاگردان راســتین مســیح ،هر جای دنیا که باشــند ،از
احســاس عمیق آشــنایی و نزدیکی با یکدیگر برخوردارند .این احســاس به
طبع میان کسانی که باورهای االهیاتی و آداب و سنتهای عبادتی مشترک
دارند ،بس نیرومندتر اســت .این بهطور خاص در مورد مســیحیانی صدق
میکند که به فرقهای تعلق یا به شورایی خاص و کلیسایی باور دارند.
ولــی کلیســا برای ایماندار مســیحی واقعــی ،در وهلــۀ اول و بیش از هر
فرقه و شــورای کلیســایی ،جماعت و کلیســای محلی اســت .کلیسایی که
مســیحی به عضویت و مشــارکت در آن فراخوانده شــده صرفــ ًا موجودیتی
روحانی نیســت بلکه از تجســم عینی و محلی برخوردار اســت .این کلیســا
جمع انســانهایی واقعی است با همۀ ضعفها و مسائل و مشکالتشان ،جمع
گنهکارانی که به خون مســیح شســته شــده و در اتحاد با مسیح و به قوت
روحالقدس از تولدی تازه برخوردار گردیدهاند ،و در مســیر تقدیس بهسوی
شباهت هرچه بیشتر به مسیح در حرکتند.
خدا انسان را موجودی اجتماعی خلق کرده است .این یکی از مهمترین
ابعاد شباهت انسان به خدای تثلیث است .سقوط انسان این ُبعد اجتماعی
وجود او را نیز تحت تأثیر قرار داده و ســبب شــده اســت روابط و مناسبات
اجتماعی زندگی او نیز سقوط کند .کالم خدا گاه واژۀ "دنیا" را در اشاره به
این نظام سقوط کرده و گناهآلود اجتماعی که انسان گناهکار در آن به دنیا
میآیــد و زندگی میکنــد ،بهکار میبرد .وقتی خدا انســان را نجات میدهد
و بــه او تولدی تازه میبخشــد ،این انســان نوین به خانــوادهای نوین برای
رشــد و نمو احتیاج دارد ،جامعهای که در آن ارزشــها و روابط و مناســبات
جدیدی هماهنگ با پادشــاهی خدا و طبیعت تازۀ او حاکم باشــد .کلیســا
همین جامعۀ نوین مســیحی است که شهروندان آن میکوشند تا ارزشهای
پادشاهی خدا را در زندگی و روابط خود پیاده کنند .این جامعۀ نوین نقش
بســیار مهمی در رشد فرد مسیحی و شبیه شدن هر چه بیشتر او به مسیح
ایفا میکند.

خواندگی به خدمت
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کلیســا بدن مسیح است و هر مســیحی واقعی خوانده شده تا عضوی از
اعضای این بدن باشــد .هر عضو بدن مســیح از وظیفه و مسئولیت خاصی
برخوردار اســت که خواندگی او را تشکیل میدهد .هر عضوی خوانده شده
اســت تــا کارکرد و خدمت خاصی را در بدن انجــام دهد .و خدا به هر عضو
کلیســا به واسطۀ روح خود توانایی خاصی به همین منظور بخشیده است.
اساســ ًا رشــد و ســامت این بدن و توفیق آن در تحقق اهــداف خدا بدین

بســتگی دارد که اعضــای آن وظایف و کارکردهای خود را بهدرســتی انجام
دهند .پولس رسول در این خصوص میگوید:
«او (مســیح) منشأ رشد تمامی بدن اســت ،بدنی که بوسیلۀ همۀ
مفاصل نگهدارندۀ خود به هم پیوند و اتصال مییابد و در اثر عمل
متناســب هر عضو رشــد میکند و خود را در محبت بنا مینماید»
(افسسیان )۱۶ :۴
وظایــف و کارکــرد اعضای کلیســا ،و بهعبــارت دیگر ،خواندگــی آنها در
کلیســا ،متفاوت و متنوع اســت .ازایــن لحاظ در بدن مســیح هم یگانگی
و هم چندگانگی وجود دارد .کلیســا از این جهت به تثلیث اقدس شــباهت
دارد .همانگونــه کــه در تثلیث هــم یگانگی و هــم چندگانگی ،هم وحدت
و هم کثرت هســت ،در کلیســا نیز چنین اســت .کالم خدا این موضوع را
چنین بیان میکند:
«زیرا بدن هرچند یکی است ،از اعضای بسیار تشکیل
شــده؛ و همۀ اعضای بدن هر چند بسیارند ،اما
یک بدن را تشکیل میدهند .در مورد مسیح
نیز چنین است .زیرا همۀ ما چه یهود و چه
یونانــی ،چه غالم و چه آزاد ،در یک روح
تعمیــد یافتیم تــا یک بدن را تشــکیل
دهیم؛ و همۀ ما از یک روح نوشانیده
شــدیم .زیرا بدن نه از یک عضو ،بلکه
از اعضای بســیار تشکیل شده است.
اگــر پــا گوید چون دســت نیســتم به
بدن تعلق ندارم ،این ســبب نمیشود
کــه عضوی از بدن نباشــد؛ و اگر گوش
گوید چون چشــم نیســتم بــه بدن تعلق
ندارم ،این ســبب نمیشــود که عضوی از
بدن نباشد» (اول قرنتیان .)۱۵ – ۱۲ :۱۲
ایــن یگانگی و چندگانگی به واقع ریشــه در حضور و
فعالیت خدای تثلیث در حیات کلیسا دارد:
«باری ،عطایا گوناگونند ،اما روح همان است؛ خدمتها گوناگونند،
اما خداوند همان اســت؛ عملها گوناگونند ،اما همان خداســت که
همه را در همه به عمل میآورد» (اول قرنتیان .)۶ – ۴ :۱۲
اینجا کالم خدا ســه اصطالح "عطا"" ،خدمــت" و "عمل" را به موازات
هم در اشاره به واقعیت روحانی واحدی بهکار میبرد و آنها را به سه شخص
تثلیــث یعنــی "روح" و "خداوند" و "خدا" مربوط میســازد .هر چند کلمۀ
"خواندگی" صریح ًا در اینجا بهکار نرفته ولی مفهوم آن بهروشــنی پیداست.
چند آیه جلوتر ،پولس در ادامۀ صحبت خود دربارۀ همین عطایا و خدمات
مختلف میگوید« :اما حقیقت این اســت کــه خدا اعضا را آنگونه که خود
میخواســت ،یــک به یک در بدن قــرار داد» ( ،)۱۸ :۱۲و بــاز کمی جلوتر
میگوید« :شــما بدن مســیح هســتید و هــر یک عضوی از آنیــد .خدا قرار
داد در کلیســا ،اول رسوالن ،دوم انبیا ،سوم معلمان ،بعد قدرت معجزات
 .)۲۷ :۱۲( »...بنابرایــن ،خدای تثلیث اســت که اعضای مختلف کلیســا
را بــه انجــام خدمات مختلف میخوانــد و آنها را در کلیســا "قرار میدهد"
تا به انجام این خدمات مشــغول باشــند .و همین خداست که در خواندگی
اعضــای مختلف کلیســا عمل میکنــد و از طریق ایــن خواندگیها نیازهای
مختلف کلیســا و اعضای آن ،و حتی بســیاری از نیازهــای روحانی دنیا را،

رفع مینماید.
آنچه بسیار حائز اهمیت است ،تأکید کالم خداست بر اینکه همۀ اعضای
بــدن و کارکردهــا و خواندگیهــای آنهــا برای حیات ،ســامت و رشــد بدن
ضروری هستند و نباید هیچیک از آنها را بیارزش یا حتی کمارزش بهشمار
آورد .پولــس حتی تأکید میکند که اعضایی که ممکن اســت ضعیفتر و یا
پستتر پنداشته شوند ،برای حیات بدن حتی ضروریترند:
«چشــم نمیتوانــد به دســت بگوید« ،نیــازی به تو ندارم!» و ســر
نیز نمیتواند به پاها بگوید« ،نیازمند شــما نیســتم!» برعکس ،آن
اعضای بدن که ضعیفتر مینمایند ،بسیار ضروریترند .و آن اعضای
بــدن را که پســتتر میانگاریــم ،با حرمت خاص میپوشــانیم ،و با
اعضایی که زیبا نیســتند ،با احترام خاص رفتار میکنیم؛ حال آنکه
اعضــای زیبــای ما بــه چنین احترامــی نیاز ندارند .امــا خدا بدن
را چنان مرتب ســاخته که حرمت بیشــتر نصیب اعضایی
شــود که فاقــد آنند ،تا جدایی در بدن نباشــد ،بلکه
اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشــند؛
و اگــر یک عضو دردمند گــردد ،همۀ اعضا با
او همدرد باشــند؛ و اگر یک عضو سرافراز
شود ،همه در خوشی او شریک گردند»
(.)۲۶ – ۲۱ :۱۲
بنابراین ،برای رشــد کلیســا و اعضای
آن بســیار ضروری است که همۀ اعضای
آن از خــرد و بــزرگ خواندگیها و عطایای
خــود را در بــدن مســیح بشناســند و بــا
احســاس مســئولیت و وفاداری بــه انجام
وظایف و کارکردهای خود مشــغول باشند.
رهبران کلیســا موظف و مسئولند که اعضا را
در کشــف و شناخت خواندگییشان یاری دهند،
آنهــا را جهــت خدمت هر چــه مؤثرتر در راســتای
خواندگییشــان تجهیــز کننــد ،و فرصــت و موجبــات
اشتغال آنها را به خواندگیشان تا جای امکان فراهم آورند.

خواندگی به رهبری
یکــی از خدماتی که خدا مؤمنــان را بدان فرامیخواند خدمت رهبری در
کلیسا است .چنانکه در همان اول قرنتیان دیدیم ،کالم خدا از زبان پولس
رســول میگوید« :خدا قرار داد در کلیســا ،اول رســوالن ،دوم انبیا ،ســوم
معلمان ،بعد قدرت معجزات ،ســپس عطایای شــفا دادن .)۲۸ :۱۲( »...
ســه خواندگی و عطای نخســت جزو عطایای رهبری اســت .خدا عدهای از
اعضای کلیسا را فرامیخواند تا به نمایندگی از مسیح ،قوم خدا را هدایت و
رهبری کنند .همه اعضای کلیسا از این خواندگی و عطا برخوردار نیستند،
چنانکه در مورد عطایای دیگر نیز چنین است .از همینرو ،پولس در ادامه
سخن خود میپرسد« :آیا همه رسولند؟ آیا همه نبیاند؟ آیا همه معلمند؟
آیا همه دارای قدرت معجزهاند؟»
کالم خــدا در جاهــای مختلــف بــه خواندگــی و خدمت رهبران کلیســا
پرداختــه اســت .پولــس رســول از رهبــران میخواهــد که خدمــت خود را
در کمــال جدیــت انجام دهنــد (رومیــان  .)۸ :۱۲همچنیــن کالم خدا از
ایمانــداران میخواهد که رهبران را بهخاطر خدمتشــان محترم بشــمارند:
«حال ای برادران ،تقاضا میکنیم آنان را که در میان شما زحمت میکشند

و از جانــب خداوند رهبران شــما بوده ،پندتان میدهنــد ،گرامی بدارید؛ و
با محبت ،کمال احترام را به ســبب کاری که انجام میدهند برایشان قائل
باشــید» (اول تســالونیکیان  .)۱۳ – ۱۲ :۵نیز از آنها میخواهد از رهبران
سرمشــق بگیرند ،از ایشــان اطاعت کنند ،و تســلیم آنها باشند (عبرانیان
 ۷ :۱۳و  .)۱۷در عهدجدیــد ،از وظایــف و کارکردهای رهبری ،از جمله ،به
پند دادن (اول تســالونیکیان  ،)۱۲ :۵بیان کالم خدا ،سرمشــق گذاشتن
(عبرانیــان  ،)۷ :۱۳دیدبانــی بــر جانهــای مؤمنــان (عبرانیــان ،)۱۷ :۱۳
شبانی ،و نظارت (اول پطرس  )۲ :۵اشاره شده است.
پولــس در افسســیان  ۱۱ : ۴به پنــج خواندگی عمده که رهبران کلیســا
ممکن اســت از آن برخوردار باشــند اشــاره میکند و آنها را بخشــشهای
مســیح به کلیســایش میشــمارد« :اوســت که بخشــید برخی را به عنوان
رســول ،برخــی را بــه عنوان نبی ،برخــی را به عنوان مبشــر ،و برخی را به
عنوان شــبان و معلم» .او همچنیــن بیان میدارد که نقش رهبران تجهیز
و آماده کردن مقدســین برای کار خدمت در جهت بنای بدن مســیح است
(آیــۀ  .)۱۲در اینجــا ،مجال بحــث دربارۀ این پنج خواندگــی اصلی رهبران
خدمتی سه خواندگی یا عطای نخست
نیســت ،ولی بهنظر میرسد که حوزۀ
ِ
فراتر از کلیسای محلی باشد ،حال آنکه دو خواندگی آخر که با هم نیز بسیار
عجیناند ،بیشــتر به کلیســای محلی مربوط میشــوند ،هر چند که این را
نمیتوان اصلی مطلق تلقی کرد.
بااینکه همۀ اعضای کلیســا به خدمت فراخوانده شدهاند و هریک از آنها
از عطایا و خواندگی بسیار باارزش برخوردارند که برای سالمت و رشد کلیسا
حائز اهمیت اســت ،باید بر نقش تعیینکنندۀ رهبران در حیات کلیســا نیز
بــه اندازۀ کافی تأکید کرد .چنانکه در شــمارههای پیش درمورد قلمروهای
دیگر خواندگی بررســی شد ،خداســت که در پس خواندگیها نهان است و از
طریــق آنهــا برای خلقت خود تدارک میبینــد و نیازهای آن را رفع میکند.
اوســت که از طریق نانوا نان ،از طریق پزشــک ســامت جســمی ،از طریق
والدیــن نیازهــای فرزنــدان ،و از طریق مقامات حکومتــی امنیت و عدالت
اجتماعی برای ما فراهم میکند .به معنایی بس قویتر ،مسیح در کلیسای
خود که بدن اوســت حضور دارد .هر جا دو یا ســه نفر به نام او جمع شوند
او زنده در میان ایشان حاضر است (متی  .)۲۰ :۱۸او در جمع کلیسا و نیز
در هریک از اعضا ساکن است و از طریق خواندگیها و عطایای هریک از آنها
عمل میکند و نیازهای قومش را برطرف میسازد.
رهبــران کلیســا ،بخصــوص شــبانان و معلمــان ،که احتمــا ًال خواندگی
واحــد ،ولی مرکبی را تشــکیل میدهد ،نقش بســیار مهمی دارند .مســیح
بهطــور خاص از طریق موعظــه (و تعلیم) کالم و انجام آئینهای مقدس در
کلیســایش حضــور دارد و عمل میکند .هرچند انجــام این خدمات خاص
لزوم ًا به شــبانان و معلمان کلیســا محدود نمیشود ،پرواضح است که آنها
از نقش اصلی و عمده در این خصوص برخوردارند .شــنیدن صدای مســیح
عمدتــ ًا از طریــق گوشفــرادادن بــه کالم خدا میســر میگردد و بــه تولید
ایمان در قلوب آدمیان میانجامد« :پس ایمان از شــنیدن پیام سرچشــمه
میگیرد و شنیدن پیام از طریق کالم مسیح میسر میشود» (رومیان :۱۰
 .)۱۷ولی پولس رســول میپرســد« :اما  ...چگونه بشــنوند ،اگر کســی به
آنــان موعظه نکند؟ و چگونه موعظه کنند ،اگر فرســتاده نشــوند؟» (:۱۰
 .)۱۵ – ۱۴خدا اشــخاصی را بهطور خاص فرامیخواند و میفرستد تا کالم
او را موعظــه کنند .در کتاب اعمال رســوالن باب  ۶میخوانیم که کلیســا
هفــت تــن پر از روح و حکمــت را بر نظارت بر امور اداری کلیســا منصوب
کرد تا رســوالن تمــام وقت خود را وقف "خدمــت کالم" کنند (.)۴ ،۲ :۶
این یکی از مهمترین وظایف شــبانان کلیسا در کنار انجام آئینهای مقدس
و رسیدگیهای شبانی است.
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انسان چگونه عوض میشود؟
نویسندۀ نامی روس ،لئو تولستوی ،میگوید« :همه در فکر عوض کردن
دیگرانند ،نه عوض کردن خود ».انســان اصو ًال دوســت ندارد رفتار خود را
عــوض کند ،چون کاری دردناک اســت .پس ترجیح میدهــد از اطرافیان
انتظار عوض کردن رفتار داشته باشد تا از خود.
اما اگر داشــتن رابطۀ ســالم با دیگران برای ما مهم باشد ،فروتنانه خود
را تسلیم خدا خواهیم ساخت تا زندگی ما را عوض کند و معایب شخصیتی
ما را برطرف ســازد .معایب شــخصیتی مــا به روابطمان با دیگران آســیب
میرســاند .پس الزم اســت برای رفع این معایب کوشــید .پولس رسول به
رومیان مینویسد:
«بدنهــای خــود را ماننــد قربانی زنده و مقدس بــه او تقدیم کنید،
قربانــی مــورد پســند او… بگذارید خــدا افکار و
زیــرا ایــن اســت
ِ
طــرز فکرتــان را دگرگون کند تا به انســانی جدید تبدیل شــوید».
(رومیان .)2 -1 :12

دردهــای روحی و عادتهای زشــت ســبب ایجــاد رفتارهای ناخوشــایند
در مــا میشــوند ،رفتارهایــی که ممکن اســت خــود ،متوجه آنها نباشــیم
امــا اطرافیانمــان از آن رنــج ببرند .برخــی از این دردهــای روحی و عادات
زشــت رایج عبارتند از :پرخوری ،مشروبخواری و استفاده از مواد مخدر،
ِ
ســوگواری مــدام بــرای آنچه از دســت دادهایم ،اعتیــاد به کار،
ولخرجــی،
احســاس گناه ،خشــم و انتقــام ،تــرس و نگرانی و اضطــراب ،درد طالق،
بدخلقی ،شــهوت جنسی ،ناامنی روحی ،روابط نامشروع ،تنپروری ،قمار،
دروغگویی ،بدقولی ،به تأخیر انداختن کارها ،احساس نیاز به کنترل کردن
دیگران و غیره.
برای شــفا و آزادی از این معایب الزم اســت به ســه پرســش مهم پاسخ
دهیم:
۱ .۱منشاء معایب شخصیتی من چیست؟
۲ .۲چرا آزاد شدن از این معایب دشوار است؟
۳ .۳چطور میتوانم با خدا همکاری کنم تا مرا عوض کند؟
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کشیش سارو خاچیکی

عضو هیئت علمی کانون الهیات پارس

منشاء معایب شخصیتی من چیست؟
انســان موجودی پیچیده اســت ،از اینرو ممکن اســت منشــاء معایب
شــخصیتی او نیــز متفاوت/گوناگــون باشــند .آنها ممکن اســت موروثی،
اکتسابی یا انتخابی باشند.
الــف) موروثی .هریک از ما از والدینمــان  ۲۳کروموزم به ارث بردهایم.
پس برخی از معایب شخصیتی ما ممکن است موروثی باشند .اما این دلیل
نمیشــود که ما والدینمان را برای گناهان و معایب شــخصیتی خود مانند
عصبانیت ،تنبلی و غیره مقصر بدانیم و خود را تبرئه کنیم.
ب) اکتســابی .مــا از والدین و معلمان و افراد دیگــر آموختهایم چگونه
نیازهایمــان را برآورده کنیم ،درد را تســکین دهیم ،یا از خود دفاع کنیم.
بسیاری از معایب شــخصیتی ما در واقع تقالی نافرجامی برای فرونشاندن
نیازهایمان هســتند .برای مثال ،یکی از نیازهای بنیادین ما نیاز به محبت
و محترم شمردهشدن از سوی دیگران است .کسانی که در کودکی محبت
کافی ندیدهاند ممکن اســت تا آخر عمر تشــنۀ محبتشــدن توسط دیگران
باشــند ،و برای رفع این نیاز ،رفتار ناهنجاری پیشــه کنند .یا اگر کســی در
کودکــی با نیازهای شــدید مالــی و امنیتی روبــهرو بوده ،ممکن اســت در
بزرگسالی به مادیگرایی کشیده شود.
پ) انتخابــی .اغلــب ناهنجاریهــای شــخصیتی ،در اصــل خصوصیات
مثبتی بودهاند که با کاربرد غلط تبدیل به عادات زشت و معایب شخصیتی
شدهاند .تداوم در انجام کاری به مدت طوالنی ،باعث میشود آن کار تبدیل
به عادت شود ،و وقتی عادت شد ،رهایی از آن بسیار دشوار است .بهخاطر
یک تصمیم اشتباه ،کاری ناخواسته را که هرگز قصد آنرا نداشتیم ،اکنون
انجــام میدهیــم .به هر تقدیر ،منشــاء ناهنجاریها و معایب شــخصیتی ما
هرچه باشند ،باید تدبیری برای تغییر و اصالح آنها اندیشید .اما همانطور
دادن شخصیت آسان نیست.
که یادآور شدیم ،تغییر
ِ

چرا آزاد شدن از این معایب سخت است؟
چرا ترک عادت اینقدر دشــوار اســت؟ چرا شرکت در ســمینارها ،گوش
دادن به ســی دیها ،خواندن کتابها ،رواندرمانی ،اســتفاده از دارو و غیره
چنانکه باید ،بر این عادتهای زشت اثرگذار نیستند؟ دلیل آنست که سالها،
یا شــاید حتی از دوران کودکی به آنها عادت کردهایم .با اینکه میدانیم این
عادتها مخربند ،اما نســبت به آنها احســاس راحتی میکنیم .درســت مثل
کفش کهنه که برای دویدن خوب نیســت اما به پای ما راحت اســت .اغلب
وقتــی به کســی میگویند که رفتــارش را عوض کند ،پاســخ میدهد« :من
همینم که هستم!» و پاسخ به این دلیل است که او سالیان دراز به آن رفتار
عادت کرده و دوست ندارد عوض شود.
این رفتارهای ناپســند جزئی از وجود شــخص شدهاند و او خود را با آنها
میشناسد .شخص این عیب یا عادت بد را صفتی برای خود ساخته است و
دادن این معایب ،خود
میگوید« :من اینم!» و میترســد با از دست
ِ
را گم کند ،و دیگر خودش نباشد!
دلیــل دیگــر برای حفــظ عادت و رفتار زشــت این
اســت که نفعی از آن عاید ما میشــود ،وگرنه آنها را انجام
نمیدادیم .این نفع ممکن اســت پوشــاندن درد ،فرار از احساس
گناه ،جلب توجه ،یا کنترل کردن دیگران و غیره باشــد .پس وقتی عادتی

زشــت یا رفتاری منفــی را بهطور عادت تکرار میکنیــم ،هرقدر نیز مخرب
باشــد ،حتمــ ًا نفعی برای مــا دارد .چون ما هرگــز کاری نمیکنیم که از آن
فایــده یا لذتی نبریم .از اینرو مــا بهطور ناخودآگاه ،نمیخواهیم این نفع و
پاداش را از دست بدهیم.
بــرای مثال ،مــادری به بچههایش میگوید« :شــام حاضر اســت» .اما
بچههــا به حرف مادرشــان اهمیــت نمیدهند .پس او مجبور میشــود داد
بزند« :شــام حاضر اســت!» ســپس همه ســر میز شــام حاضر میشــوند!
بنابرایــن ،مادر نتیجه میگیرد که داد زدن مؤثر اســت! پس او به داد زدن
عادت میکند چراکه نفعی از آن عایدش میشود.
البته نباید فراموش کرد که شــیطان نیز در سست کردن ما در خصوص
تغییر شــخصیت ،ســهمی دارد .ما در کلیسا موعظه میشــنویم و تصمیم
میگیریــم حتمــ ًا آن را در زندگــی خود بهکار بگیریم .اما تا از کلیســا خارج
میشویم ،شیطان در گوش ما نجوا میکند که «تو نمیتوانی!» یا میگوید:
«اگر این عادت زشت را ترک کنی ،مریض میشوی ،میمیری!»
اما عیسی فرمود« :حقیقت شما را آزاد خواهد کرد!» و حقیقت آن است
که شــخصیت ما قابل تغییر اســت اگر با خدا همکاری کنیم .حال ،ببینیم
چگونه میتوان در این مورد با خدا همکاری کرد.

چطور میتوانم با خدا همکاری کنم تا مرا
عوض کند؟
«بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل
شــوید( ».رومیان  .)۲-۱ :۱۲فکر ما شــبیه دســتگاهی به نام «هدایتگر
خــودکار» ( )auto-pilotاســت کــه در هواپیمــا و کشــتی نصــب میکنند تا
آنها را بهطور خودکار در مســیر تعیین شــده هدایت کنــد .اگر «هدایتگر
خودکار» کشــتی بهسمت شرق برنامهریزی شــده باشد ،نمیتوانیم سکان
را بهزور بهســمت غــرب بگردانیم و مدتی طوالنــی در آن حالت نگه داریم.
زیرا پس از مدت کوتاهی خســته میشــویم و سکان ســرجایش برمیگردد.
بــه همین ترتیب اگر فکر ما تحت فرمان عادتهای زشــت باشــد،
قــدرت ارادۀ مــا بــرای غلبه بــر آن عادتهــا کافی نیســت ،و ما
پس از اندک زمانی خســته شــده ،دوباره به عادتهای زشــت
برمیگردیــم .اگر میخواهیم عوض شــویم باید افکار خود
را تغییــر دهیــم« :بگذاریــد خدا افکار و طــرز فکرتان را
دگرگون کند ».وقتی کســی میگویــد« :من همینم که
هستم» ،منظورش این است که تمایلی به عوض کردن
افکارش ندارد.
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برای عوض شــدن بایــد با خدا همکاری کرد .چگونه؟ با برداشــتن این
هفت گام:

هربــار بر یکی از معایب شــخصیتی خود
تمرکز کنم
«هدف مردان عاقل تحصيل حکمت اســت ،اما شــخص نادان در
زندگی هيچ هدفی ندارد( ».امثال.)۱۷ :۲۴
بــرای موفقیــت در هــر کاری بایــد بــرای خود هــدف بگذاریــم .یکی از
مهمتریــن اهــداف ما برای بهبــود روابط با اطرافیان این اســت که معایب
خــود را یــک به یک اصــاح کنیم .به مکانــی دنج بروید و بــه معایب خود
بیاندیشــید و از آنها فهرســتی تهیه کنید .سپس با دعا و درخواست کمک
از خدا ،از روی این فهرســت یکی از معایب را برگزینید و روی آن کار کنید.
سراغ چندین عیب نروید چون ممکن است ناامید شوید.

هر روز باید بر یکی از معایبم تمرکز کنم
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عیســای مســیح در دعای ربانی به ما آموخته اســت که بگوییم« :نان
روزانــۀ مــا را امروز نيز به ما ارزانی دار( ».متــی  .)۱۱ :۶چرا نمیگوید نان
ماهیانه یا ســالیانه؟ چون خدا میخواهد برای یک روز عوض شــدن به ما
قــدرت بدهــد ،نه بیشــتر ،تا هر روز به او متکی باشــیم .مشــکل ما نتیجۀ
ســالها زندگی طبق این عادات بوده است ،پس نباید انتظار داشته باشیم
یکشبه از بین بروند .اگر مشکل شما عصبانیت است ،هر روز که از خواب
بیدار میشوید از خدا بخواهید به شما کمک کند که آن روز عصبانی نشوید.
این باعث میشــود قول الکی به خدا ندهید« :قول میدهم هرگز عصبانی
نشوم!» .یا اگر کارفرمایی بدخلق دارید ،دعا کنید به مدت سه ساعت روی
خوش به او نشــان دهید .دربارۀ فردا فکر نکنید ،اینکه آیا ســیگار خواهید

کشید یا نه ،عصبانی خواهید شد یا نه؛ دربارۀ امروز فکر کنید« .غصۀ فردا
را نخوريد ،چون خدا در فکر فردای شــما نيز می باشــد .مشــکالت هر روز
برای همان روز کافی اســت» (متی  .)۳۴ :۶در عصر تکنولوژی و ســرعت،
ما میخواهیم همه چیز را فوری بهدســت آوریم .اما بهتر اســت برای ترک
عــادت ،برای خود خط و نشــان نکشــید .در یــک کالم ،قدمهای کوچک
بردارید و خدا را برای موفقیتی که امروز به شما داده شکر کنید.

بر قــدرت خدا تمرکز کنیــم ،نه بر قدرت
ارادۀ خود
قدرت اراده برای ترک عادات زشــت چندان مؤثر نیست ،اگر چنین بود
بســیاری از مردم از این عادتها آزاد میشــدند .برای شفا و آزادی ،اتکا به
قدرت َنفْ س در واقع مانع ایجاد میکند .فقط به قدرت مسیح میتوان آزاد
شــد و شــفا یافت« .آیا َح َبشی ،پوســت خویش را تغییر تواند داد؟ یا پلنگ
خالهــای خود را؟ به همینگونه ،آیا شــما که به بدی کــردن خو کردهاید،

کار نیک توانید کرد؟» این اســت وضع انسانی که میخواهد با نیروی خود
عادات زشــتش را ترک گوید .اما در فیلیپیان  ۱۳:۴دربارۀ وضعیت کســی
میخوانیم که به قدرت مســیح اتکا میکنــد« :قدرت هر چیز را دارم در او
که مرا نیرو میبخشد».
بهجاست که به خدا بگویید« :خدایا ،من به قدرت خود نمیتوانم خودم
را عوض کنم .تو کمکم کن!» سپس مجسم کنید عصبانیت را در زبالهدان
انداختهاید و کنار خیابان گذاشــتهاید .خدا کســی را میفرستد تا زبالهدان
را در ماشــین زباله خالی کند .به خدا بگویید« :خدایا ،من امروز ----
( ---عــادت زشــت و عیب خود را نام ببریــد) را در زبالهدان میریزم».خوبست زبالهدان را نه هفتهای یکبار ،بلکه هر روز یا حتی هر ساعت بیرون
ببریم ،تا بوی تعفن نگیرد.

بــر آنچه میخواهیــم تمرکز کنیــم ،نه بر
آنچه نمیخواهیم
مــا روی هرچــه تمرکز کنیــم ،آن چیز بر ما اثر میگــذارد و ما را بهطرف
خودش میکشد .اگر کسی دائم ًا بگوید« :من دیگر مشروب نمیخورم ،من
دیگر مشــروب نمیخورم» ،درواقع بر مشــروب متمرکز میشــود ،و نهایت ًا
بهســراغش خواهد رفت و مشروب خواهد خورد .کتابمقدس نمیگوید با
وسوســه مقاومت کن ،میگوید با شیطان مقاومت کن .بهجای مقاومت با
وسوسه ،تمرکزتان را بر چیزی دیگر بگذارید .اگر فیلم تلویزیونی وسوسهتان
میکنــد ،دعا نکنید خدا شــما را از وسوســه دور نگــه دارد ،کانال را عوض
کنید! برخی از ما شاید سالهاست بر افکار منفی متمرکز بودهایم ،بنابراین،
دائمــ ًا فکر منفی داریم .بهترین راه آزادی از افکار منفی ،مطالعۀ آیات کالم
خداســت .آیات مناسبی را برگزینید و بر آنها تأمل کنید و بخشهایی مثل
مزامیر را همچون مناجات بخوانید.

بــر کار خوب تمرکز کنیم ،نه بر احســاس
خوب
«ا ّما میگویم به روح رفتار کنید که تمایالت نَفْس را بهجا نخواهید
آورد» (غالطیان .)۱۶:۵
شــاید بزرگتریــن مانــع برای عوض شــدن ،احساســات ما باشــد .بعض ًا
مــا آنقدر به کار/رفتار زشــتی عــادت کردهایم که وقتــی انجامش میدهیم
احساس راحتی میکنیم .نمیخواهیم عادت زشت را کنار بگذاریم ،چون از
کار/رفتار جدید احساس خوبی به ما دست نمیدهد .اما تجربه نشان داده

است که وقتی کار درست انجام میدهیم احساسمان نیز عوض میشود و از
آنچه انجام دادهایم مسرور میشویم .برداشتن اولین گام برای عوض شدن
دشوار است ،اما وقتی آن گام را برداشتیم ،احساس سختی کاهش مییابد.

با مشوقان در ارتباط باشیم نه کسانی که
مانع عوض شدنمان هستند
مــا بــرای شــفا از دردهــا و آزادی از عادات/رفتارهای زشــت ،به گروه
پشــتیبان نیاز داریم .دانســتن این گامهای هفتگانه خوب اســت اما کافی
نیست .امروزه در سازمانهای گوناگون و نیز در کلیساها گروههای کوچکی
بــرای کمک به افراد در جهــت بهبودی و ترک عادات زشــت وجود دارند.
بنابرایــن ،تحقیــق کنید تــا گروه مناســب را بیابید و در آن شــرکت کنید.
در ضمــن احتیــاط کنیــد تا از دوســتان و افرادی که بهگونهای مانع رشــد
شخصیت شما میشوند بپرهیزید.

کمالگرا باشید ،نه کمالپرست
ِ
تغییرات آنی و زودرس ،مأیوس میشــود .اما
آدم کمالپرســت از ندیدن
گروههای بهبودی به شما کمک میکنند تا گام بهگام جلو بروید .با فروتنی
خود را به خدا بســپارید و او که کارش را در شــما آغاز کرده ،آن را به کمال
خواهد رساند.
«یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد ،آن را تا روز عیسای
مسیح به کمال خواهد رسانید( ».فیلیپیان )۶:۱
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ُ
هنر رهبری

کشتی بیمقصد
برای
ِ
باد موافق معنایی ندارد
میشل دو مونتنی

خواندگی شما،
برای جالل یافتن خودتان نیست!
فکر میکردم وقتی بزرگ شــوم روانشــناس خواهم شد .همیشه دوست
داشتم به مردم کمک کنم و در این راستا ،بهنظرم میآمد که مشاورهدادن
انتخاب خوبی باشد .وقتی وارد دانشگاه شدم دربارۀ آیندهام خیلی مطمئن
بودم .تصمیم داشــتم کارشناس رشتۀ روانشاسی شوم و به هیچ چیز دیگر
فکر نمیکردم .بنابراین در رشــتۀ "روانشناســی رشد" ثبتنام کردم و پا در
این مسیر گذاشتم تا به آرزویم دست یابم .من آماده بودم مطابق خواندگی
و دعوتی که احساس میکردم زندگی کنم.
اما در نیمههای ترم تحصیلی متوجه شدم که روانشناسی فراتر از گوش
کارشناســی
دادن بــه مــردم و کمک کردن به آنها اســت .برای کســب
ِ
روانشناسی باید ریاضی هم خواند!
بــه ایــن ترتیب متوجه شــدم کــه خواندگی من روانشناســی
نیست!

ســال را با ســازمان خدماتی "امثال  "۳۱کار کردم و آنجا متوجه مشکالتی
شــدم که درخدمت زنان وجود داشت .سپس در بخش برگزاری همایشها
خدمت کردم .پس از آن بهعنوان شبان دانشجویان در دانشگاه مشغول کار
شدم و بعد دوباره به کار برگزاری سمینارها برگشتم .آنجا بود که شروع به
وبالگنویسی کردم .به مرور زمان دریافتم که خدمت من نوشتن" است".
نوشــتن را شــروع کردم چون احســاس میکردم برای ایــن کار خوانده
شــدهام .نوشــتن برایم شــیرین بود .در نوشتن ،هم عطا و
اســتعدادم را بــهکار میگرفتــم و هم برای آن شــور و
اشــتیاق داشــتم وهمین مرا راضی میکــرد .اما به
مرور چیــزی در درونم تغییر کرد .به جای اینکه
آزادانــه از این دعوت لذت ببرم ،نیازمند تأیید
دیگران شدم.
در واقــع دعوتــم متمرکز خودم شــده
بــود و از خدمت یعنی دعوتی که اساســ ًا
برای خدمت به خداســت ،در راســتای
موفقیــت شــخصی و ارضــای غــرورم
اســتفاده میکــردم .اگــر خدمــت را
بهخاطر ارضای خواســتههای شخصی
انجــام دهیــم ،دعوتمان نیــز از این
رویــه تأثیر میپذیــرد .حتــی بهترین
و برجســتهترین و فروتنانهتریــن
دعوتهــا نیز در برابــر " خودمحوری
و خودپرســتی" آســیبپذیرند .حتــی
اگر دعوت شــما این باشــد که کارمند

رفتــه رفته ،خارج از کالس درس با کســانی که در دنیای
مسیحیت اشخاص برجســتهای بهشمار میرفتند معاشرت
بیشــتری کــردم .ایمانم بیش از پیش در حال رشــد بود و
اشتیاقی بس عمیق برای خدمت به خدا داشتم .این فصل
از زندگــی برایم مانند تولدی دوباره بود و آن وقت بود که
دعوت خود را برای خدمت به خدا تشخیص دادم.

تغییر جهتی ظریف
اگرچه دعوتم مشخص بود ،مدتی طول کشید تا موفق
به درک آن شــوم .پس از پایان تحصیل در دانشگاه ،یک

شارون هاد میلر
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خدمات اجتماعی ،یا مادری خانهدار باشید باز هم ممکن است این وظایف
را بــرای خــود و به جهت خودنمایــی انجام دهید .در ایــن صورت ،روح و
روانتان مانند گلی زیر تابش آفتاب سوزان ،پژمرده خواهد شد.
حدود سه سال پیش ،به جایی رسیدم که دیگر نمیتوانستم به این وضع
ادامه دهم .نزدیک به هفت ســال دســت به قلم بودم و تعلیم میدادم ،اما
دیگــر از ایــن کار لذتی نمیبــردم .من مثل ماهی کوچکی بــودم در دریایی
از نویســندگان که درســت همســطح من بودند ،و این موضوع که من هم
نویســندهای هستم که امثال آن را بسیار میتوان یافت ،بهشدت مرا آشفته
میساخت.
در این میان ،در حالیکه بهشــدت مشتاق شنیدن صدای خدا بودم ،در
همایشــی شــرکت کردم .بهطور اتفاقی کنار دو خانم نشســتم .در نخستین
فرصتــی که پیش آمد ،دربارۀ وضعیت آشــفتهای که داشــتم با آنها صحبت
کردم و خواهش کردم به من مشورتی بدهند.
هــر دو خانــم بــرای چنــد دقیقه ســکوت کردند ،و ســپس یکــی از آنها
مستقیم ًا سراغ اصل مطلب رفت و پاسخ داد« :خدمت ،نوشتن و خواندگی
تو ،هیچیک بهخاطر خودت و برای جالل دادن خودت نیست».
او درست میگفت .دقیق ًا درست می گفت.
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اما به همان اندازه که رنجیدهخاطر بودم ،ناخشــنودی نیز برایم رحمت
بــود .من انتظار چیز دیگری را از زندگی داشــتم امــا آنچه تجربه میکردم،
درد و نارضایتی بود .خدا اجازه داد تا درک کنم که اگر خدمتم برای جالل
خــودم باشــد چقــدر بیچاره و مفلــوک خواهم بــود و این امر باعث شــد تا
بازایستم و جلوتر نروم.
ناخشنودی مایۀ رنج است ،اما در زندگی ما نقش معلم را دارد .بتهای
زندگیمــان را آشــکار مــی کنــد و آینــدهای را کــه در انتظار ما اســت به ما
نشــان میدهد .در واقع مثل هشــداری است که نشان میدهد زندگی مورد
عالقهمان چه عواقبی میتواند داشــته باشــد و از این لحاظ برای ما فیض
محســوب میشود .خدا با اشــارهای محبتآمیز ما را نزد خود میخواند .او
ما را از رضایتی کاذب بهسوی رضایتی حقیقی هدایت میکند.
ت خدامحــور در تضاد اســت ،زیــرا دعو 
ت
دعــوت خودمحــور بــا دعــو 
خدامحــور اغلــب به صلیب منتهی میشــود .دعوت خدامحــور توأم با رنج
اســت ،باید برایش بها و قربانی پرداخــت ،و حتی تن به احمق جلوه کردن
داد ،چــرا کــه ما پیرو منجیمان هســتیم .اگر دعوت شــما حــول تصویر،
شــهرت ،یا راحتی و آســایش شماست ،ســرانجام از راه مسیح دور خواهید
شد .گاهی خدا از شما میخواهد کاری انجام دهید که خودتان در کانون آن
نیستید یا احساس خوبی دربارۀ انجام آن ندارید ،یا پرداختن به آن مستلزم
رنج کشیدن است ،در چنین شرایطی باید دست به انتخاب بزنید.

ناخشنودی نجاتبخش

راز

من میخواســتم سرشناس و مشهور بشوم .بزرگترین نیاز من تأیید بود
و بدون این پاداش ،نمیتوانســتم خشــنود باشــم و از دعوت برای خدمت
لذت ببرم.

البتــه "دعــوت و خواندگی" فراتر از شــغل اســت .پولــس در نامههایش
دعــوت مســیحی را «رفاقــت با پســر خــدا ،خداوند ما عیســای مســیح»
(اولقرنتیان« ،)۹:۱زندگی با فیض مســیح» (غالطیــان « ،)۶:۱آزادی»

(غالطیــان )۱۳:۵و «زندگــی مقــدس» (دومتیموتائــوس )۹:۱توصیــف
میکنــد .همــۀ ایمانــدران ،در هر جــای دنیا ،بــه آنچه پولس گفته اســت
فراخوانــده شــدهاند ،یعنــی اینکــه "خواندگــی مــا" در وهلۀ اول بــه زندگی
مسیحی ما اشاره دارد .همۀ ما فراخوانده شدهایم تا عیسی را پیروی کنیم.
بــا وجود این ،باز ممکن اســت ما در مرکز و محور زندگی مســیحی قرار
گیریم .بســیاری از ما طوری با عیســی و کلیســا برخورد میکنیم که گویی
وســیلهای برای دستیابی به زندگی راحت و بیدغدغهاند .در تقابل با این
شــکل از شــاگردی که همه چیز در آن گویی در خدمت ماســت ،حیاتی که
عیســی ما را بدان فرامیخواند چندان آسان نیست .دعوت او بهجای اینکه
راحت و بیخطر و امن باشــد ،پرمخاطره وانقالبی است .او ما را نه به رفاه
و راحتطلبی بلکه به فداکاری میخواند.
خبر خوش این اســت که اگرچه عیســی به ما وعدۀ زندگی امن و راحت
نمیدهد ،اما نوید برخورداری از آزادی ،حیات وافر و آرامش را میدهد .اگر
شهامت آن را داریم که او را پیروی کنیم و در این راستا به او اعتماد کنیم،
آنگاه از چنین وعدهای برخوردار خواهیم شد.

بــد نیســت بــه آنچــه پولــس در فیلیپیــان  ۱۲-۱۱:۴میگویــد نگاهی
بیندازیم« :این را از ســر نیاز نمیگویــم ،زیرا آموختهام که در هر حال قانع
باشم .معنی نیازمند بودن را میدانم ،نیز معنی زندگی در وفور نعمت را .در
هر وضع و حالی ،رمز زیستن در سیری و گرسنگی ،و بینیازی و نیازمندی
را فراگرفتهام».
پولــس همواره قناعت پیشــه میکــرد ،چون مرکز و محــور دعوت خود
نبود .کار و زندگی او نیز بهخاطر خودش نبود .همه چیز او بهخاطر عیسی
بــود .پولس نمونۀ زنده و الهامبخش این گفتۀ عیســی اســت که میگوید:
«بار من ســبک اســت» (متی .)۳۰:۱۱وقتی تمرکز ما بر نیاز به جلب توجه
نباشد ،بارمان بسیار سبک می شود.
بــه همین خاطر اســت که بــا تمام قوا میکوشــیم تا تمرکزمــان بر خدا
باشد .صرفنظر از اینکه خدا چگونه یا کجا ما را فرابخواند ،تمرکز ما بر هر
چه باشــد ،آن چیز ما را بهســوی خود میکشــد ،بنابراین باید با آن مبارزه
کردن خود نیســتیم ،و چیزی نداریم که
کنیــم .وقتی در تالش برای ثابت
ِ
در معرض خطر باشــد ،و فقط مســیح را مرکز توجه خود قرار دهیم ،آنگاه
آرامشی را که روحمان مشتاق آن است تجربه خواهیم کرد.
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گزینگویههایی در باب

رهبری

توماس آکویناس

اگــر بزرگرتیــن هــدف ناخــدا ســامل نگــه
ن کشــتی باشــد ،هیچوقــت از بنــدر خــارج
داشـ ِ
منیشــود .

رالف نیدار

وظیفــۀ اصلــی رهــر ،نــه تربیــت پیــرو بلکــه
تربیــت رهــران بیشــر اســت.

هاروی فایرستون

بزرگرتیــن وظیفــۀ رهــر ایــن اســت کــه موجبات
رشــد و توســعۀ انســانها را فراهم ســازد.

جان ماکسول

بزرگــی رهــر نــه بهخاطــر قــدرت خــودش بلکــه
بهخاطــر قابلیتــش در تــوان بخشــیدن بــه
دیگــران اســت.

وینستون چرچیل

پیــروزی در نتیجــۀ رساپــا خطرکــردن بهدســت
میآیــد.

استیفان کووی

رهــری مؤثــر یعنــی تعییــن اولویتهــا .مدیریــت
مؤثــر یعنــی نظــم و انظبــاط الزم بــرای محقــق
ســاخنت ایــن اولویتهــا.

بن کارسون
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یکــی از صفــات کلیــدی رهــر تشــخیص
اســتعداد و قابلیــت انســانها اســت .رهــر
خــوب کســی اســت کــه میآمــوزد چگونــه ایــن
اســتعدادها و قابلیتهــا را در مســیر هدفــی
واحــد ســوق دهــد.

روی دیسنی

بــرای اینکــه راحتــر تصمیــم بگیریــد بایــد
ارزشهایــی کــه بــدان بــاور داریــد برایتــان
روشــن باشــد.

استیفان کووی

مدیریــت یعنــی توانایــی بــاال رفــن از نردبــان
موفقیــت امــا رهــر تشــخیص میدهــد کــه ایــن
نردبــان را بــه کــدام دیــوار بایــد تکیــه داد.

استیفان کووی

مدیریــت یعنــی توانایــی بــاال رفــن از نردبــان
موفقیــت امــا رهــر تشــخیص میدهــد کــه ایــن
نردبــان را بــه کــدام دیــوار بایــد تکیــه داد.

جان ماکسول

انســانها پیــش از تأثیــر پذیرفــن از رویــا ،از
رهــر تأثیــر میپذیرنــد.

آرنولد گالسو

یکــی از آزمونهــای رهــری ،تشــخیص مشــکل
پیــش از تبدیــل شــدنش بــه بحرانــی بــزرگ
اســت.
جونا بوکز

عیســی همیشــه در شســن پاهــای دیگــران
پیشــقدم بــود .واقعیــت اینکــه مــا در طــول
خدمــت ،فروتنــی را از یــاد میبریــم و در مــورد
خدمــت ،افــکار بلندپروازان ـهای پیــدا میکنیــم.
و وقتــی از بــاال بــه دیگــران نــگاه میکنیــم
خدمــت مؤثــر بــه مســیح دشــوار میشــود.
امــا چــارۀ کار ایــن اســت کــه همیشــه مشــغول
شســن پاهــای دیگــران باشــیم چــون در ایــن
حالــت از پاییــن بــه آنهــا مینگریــم و بــه آنهــا
ارزش میدهیــم.

کارلوس گوسن

وظیفــۀ رهــری تبدیــل رشایــط پیچیــده بــه
مجموعــهای از مشــکالت کوچــک و ســپس
تعییــن اولویــت بــرای ایــن مشــکالت اســت.

براد لومنیک
اندی استنلی

عــدم قطعیــت بخشــی جداییناپذیــر از
چشــماندازی اســت کــه در برابــر رهــر قــرار
دارد و او هیچوقــت از رش آن خــاص منیشــود.

لین گود

رهــری یعنــی ســفری کــه هیچوقــت در آن بــه
مقصــد نهایــی منیرســید.

خدمــت بــه خــدا باعــث میشــود تــا ابعــاد
گوناگــون زندگــی مــا کیفیتــی متفــاوت پیــدا
کنــد.

اسوالد ساندرز

عظمــت حقیقــی و رهــری حقیقــی نــه در
گامشــن انســانها بــه خدمــت خــود بلکــه در
وقــف کامــل خــود بــه خدمــت آنهــا اســت.
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آشنایی با شاعر و عارف دلسوخته

گریگور نارکاتسی
در سال  ۲۰۱۵پاپ فرانسیس ،راهب و عارف ارمنی گریگور نارکاتسی را "معلم بزرگ کلیسا"
 Doctor of the Churchاعالم کرد .در کلیســای کاتولیک کســانی را که با آثارشــان نقشی عمیق
و تأثیرگذار بر کلیســا و تاریخ آن داشــتهاند و حقیقت ایمان مســیحی را با غنا و زیبایی و شــکوه
پرجاللــش بیــان کردهاند ،بدین لقب میخوانند .در طول تاریخ کلیســا  ۳۶نفــر این عنوان را دریافت
کردهانــد ،که از این میان میتوان به آگوســتین ،آنســلم ،و توماس آکویناس اشــاره کــرد .این االهیدانان
برجسته ،نقش مهمی در تکوین آموزهها و االهیات مسیحی ایفا کردهاند .از سوی دیگر ،در فهرست این معلمان،
اســامی اشــخاصی چون ترزای آویالیی را نیز میتوان دید ،عارفی دلســوخته که آثارش نه صرف ًا از جنبۀ االهیاتی و
نظری بلکه از نظر روحانی و عرفان مســیحی ارزشــمندند و قرنها الهامبخش مسیحیان بسیاری برای سلوک در
ایمان بودهاند .گریگور نارکاتســی بهخاطر منظومۀ شعری "فغاننامۀ نارِ ک" یا "مناجاتنامۀ نارِ ک" و مضامین
عمیق روحانی و االهیاتی آن و تأثیر هزار سالهاش بر کلیسای جهانی و کلیسای ارمنی ،الیق دریافت
این عنوان از سوی کلیسای کاتولیک شناخته شده است.
گریگور نارکاتســی از مهمترین شــخصیتهای کلیســای رســولی ارمنی (Armenian Apostolic
 )Churchمحسوب میشود که قدمت آن به بیش از  ۱۷۰۰سال میرسد .برای ارامنه،
منظومۀ "مناجاتنامه" او از مهمترین آثار ادبی ارمنی محســوب میشود که تأثیر
مهمی بر شــکلگیری شــعر و ادبیات ارمنی داشته است .در سطور ذیل سعی
خواهیــم نمــود با این شــخصیت تأثیرگذار که در خــارج از دنیای ارمنیزبان
چندان شناختهشده نیست ،بیشتر آشنا شویم.

کشیش روبرت آسریان
سردبیر

گریگور نارکاتســی در ســال  ۹۵۱در جنــوب دریاچۀ وان فعلی ،در روســتای
نــارِ ک چشــم به جهان گشــود .در کودکی مــادرش را از دســت داد و در جوانی
در دیرِ نارِ ک
مشغول تحصیل شد ،و پس از پایان تحصیالت االهیاتی،
در این دیر بهعنوان راهب ســاکن شــد و به تعلیم و
نــگارش پرداخت .دوران حیات او مصادف
بــود با دوران طالیی فرهنگ و ادبیات
ارمنی .آثار شــعری و ادبی و روحانی
بســیاری در این زمان بــه نگارش
درآمده اســت کــه مناجاتنامۀ او
نقطۀ اوج این دورۀ طالیی بهشمار
مــیرود .او عــاوه بــر مناجاتنامۀ
نــارِ ک ،تفســیری عرفانــی بــر
غزلغزلهــای ســلیمان نوشــته و
نیــز غزلهایــی در مــورد زندگــی
روحانــی بــه نــگارش درآورده
اســت .مناجاتنامــۀ گریگــور
یک ســال پیــش از مرگش به
پایان رســید ،و او در ســال
 ،۱۰۰۳یعنی در  ۵۲سالگی
چشم از جهان فرو بست.
او
مناجاتنامــۀ
منظومهای شعری است

شــامل  ۹۵بخــش ،که هر بخش آن عنــوان "دعایی از اعمــاق دل خطاب
بــه خدا" نــام دارد .مضمون اصلی مناجاتنامــه ،در واقع دعاها و مناجات
گریگــور خطاب به خداســت کــه در آنها به تفکر و تعمــق در مورد وضعیت
انســان و عظمــت محبت و رحمت خدا میپــردازد .در واقع مضمون اصلی
و تکرارشــونده در کل این منظومه ،گناه ،گمگشتگی و رستگاری است که
بــه شــکلهای مختلف در هر بخــش از  ۹۵بخــش منظومه تکرار
میشود ،اما گریگور هر بار از چشماندازی متفاوت بر
ابعاد گوناگون این سه حقیقت مینگرد ،و آنها
را با زبان شعری به تصویر میکشد .این
منظومه مشــحون از اشارات متعدد
به کتابمقدس و شخصیتهای
مختلف آن اســت و نویســنده
در جایجــای آن ،تأمــات
خــود را در مــورد عظمت
و جــال و جبــروت خدا
بیــان میکنــد .در واقع
مناجاتنامــۀ نــارِ ک
بــه زبانــی ســاده ،دو
شــخصیت اصلــی دارد
که گریگــور نارکاتســی
و خدا هســتند .شخص
بهعبارتــی
نارکاتســی
نماینــدۀ بشــر در حضــور
خداســت ،امــا آنچــه ایــن
اثــر را از دیگــر آثــار عرفانــی و
مناجاتنامههــای قرون وســطی
متمایــز میکنــد ،تصویــری اســت
کــه گریگور از خــودش بهعنوان انســانی
منحصربهفــرد و دارای فردیتــی یگانــه ارائــه
میکنــد .این نحوۀ نگــرش به انســان و انعکاس عوالم
درونی او در آثار ادبی و عرفانی ،کمتر در آثار ادبی قرون وســطی دیده
میشود .گریگور نارکاتسی در این آثار از شخصیترین و خصوصیترین افکار
و امیال و احساساتش سخن میگوید و به خود اجازه میدهد تا اثری ادبی
و روحانی به نگارش درآورد که موضوع اصلی آن شــخص گریگور نارکاتســی
اهل نارِ ک اســت ،با همۀ بحرانهای وجودی و ترســها و شــکها و بحرانهای
ایمانــیاش .فردیــت منحصربهفرد او که عمیق ًا بــه یگانگی و متمایز بودنش
آگاه اســت ،در جایجای اثر نارکاتســی مشــهود اســت و او بهعنوان فردی
کــه نگران نجات و رســتگاری اســت ،در برابر خدا میایســتد و چون ایوب
ِ
کارگیری ادبیات بهعنوان ابزاری برای بیان
انتظار پاسخ خدا را میکشد .به
فردیت و شــخصیت منحصربهفرد انسان ،پدیدهای است که نخستینبار در
مناجاتنامۀ نارِ ک دیده میشود و بعدها در دورۀ رنسانس و ادبیات پس از
آن اســت که آثار ادبی چنین کارکردی پیدا میکنند .تنها اثری که میتوان
چنین کارکردی در آن دید" ،اعترافات" آگوســتین اســت که تقریب ًا  ۴قرن
پیــش از دورۀ گریگــور به نگارش درآمده بود" .اعترافات" آگوســتین نیز از
این منظر اثری بدیع و منحصربهفرد محســوب میشــود و از این لحاظ ،بر
مناجاتنامــۀ نارِ ک تقدم دارد .از اینکه آیا گریگور "اعترافات" آگوســتین یا
الاقــل بخشــهایی از آن را مطالعــه کرده بود یا نه اطالع چندانی در دســت
نداریم ،اما اثر او شــباهتهای بســیاری به "اعترافات" آگوســتین دارد .اثر
آگوستین به نثر است و فرم اعتراف دارد و اثر نارکاتسی مناجاتنامهای است
در قالب نظم ،اما هر دو در موشــکافی افکار و احساســات و تجزیه و تحلیل
ابعاد ناخودآگاه و پنهان وجود و شــخصیت خود بسیار ریزبین هستند .هر
دو نگاهی بس بدبینانه به طبیعت و سرشــت ســقوط کردۀ خود دارند و با

ارجاعات متعدد به کتابمقدس میکوشند تا در ظلمات دهشتآور مغاکی
که قلب انســان نام دارد ،کورسوی امیدی بهسوی رستگاری بیابند .هر دو
امیدی برای خود نمیبینند و هر چه بیشتر در خود غور و تفتیش میکنند،
بیشتر از خود ناامید شده ،به رحمت و فیض االهی امیدوارتر میشوند.
از ســوی دیگر نارکاتسی نگاهی متعال نیز به انسان دارد ،چون
بر این باور است که انسان به صورت خدا آفریده شده،
و شــأن وجودی واالیی برای او قائل است .او
انســان را در شــکوه پیــش از ســقوط و
در جایــگاه و مقامــی که خــدا برای
او در نظــر گرفته بــود ،میبیند.
او دربارۀ انســان میسراید ،و
یکی از دالیــل اندوه عمیق
او از وضعیــت ناگــوار
خــودش ،درک شــکافی
اســت که بین وضعیت
کنونــیاش و آنچه قرار
بود باشــد ،میبیند .او
بارهــا در مناجاتنامه
با زبانی فاخــر ،زیبایی
و شکوه انســان را بیان
میکند ،قسمتهایی که
ما را بهیــاد کلمات هملت
در اثــر شکســپیر میاندازد
که شــش قرن بعد از گریگور،
عظمت وجودی انســان و صفات
زیبا و توانمندیهایش را به شیوایی
توصیــف میکنــد .نارکاتســی با داشــتن
چنین چشــماندازی ،از یکسو به گناهان خود
مینگرد و از ســویی دیگر به عدالت و قدوسیت خدا ،و
در نهایــت در مورد واکنش خدا به انســان ســقوطکرده اینگونه با خدا
بحث میکند:

آیا ممکن است جوهر غنای وجودیات را بیحرمت
سازی و الماس جمیل تاج منوّ رت را بهدور افکنی؟

مضمون دیگری که در مناجاتنامه بســیار مشهود است ،حس نیرومند
حضور خداســت که در همۀ لحظات زندگی شاعر و در همۀ ابعاد شخصیت
و وجــود وی حضور دارد .او بدون ایــن حضور نمیتواند زندگی کند و تمام
امیدش این اســت که خدا گناهان او را ببخشد تا او بتواند با خدا و پسرش
عیســای مســیح متحد شــود .حس حضور خدا برای کســی که نســبت به
گناهان و قصوراتش عمیق ًا آگاه اســت شــاید آزاردهنده به نظر آید ،اما این
حس دائمی از حضور خدا از جنس حضوری نیســت که در نگرش نیچهای
در مورد خدا دیده میشــود ،که در آن انســان میخواهد از فشــار و بار آن
آزاد شــود و در نهایــت نیز طرح ایــدۀ مرگ خدا را مطــرح میکند .گریگور
نیــک آگاه اســت کــه تمام هســتی و هویت و حیــات او وامــدار این حضور
اســت .اما در عین حال ،خویشــتنآگاهی عمیق او از درون ناپاکش و افکار
و احساســاتی که گرایش به بدی بر آنها حاکم اســت ،این حضور را محکوم
کننده مییابد اما امید او به رحمت و محبت بیپایان خداست .بدینسان،
شاعر چرخۀ سهگانۀ "گناه ،گمگشتگی و رستگاری" را که ً
قبال به آن اشاره
شــد ،پیوســته در هر بخش از  ۹۵بخش منظومه به شکلهای مختلف تکرار
میکند.
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گریگور استاد تجزیه و تحلیل افکار و احساسات و انگیزههای خود است.
او گاه در ورای عواطف و احساســات نیکو نیز گناه و ناراســتی را میبیند و
شناختی عمیق از طبیعت بشری و پیچیدگیهای آن دارد .تحلیل او از عوالم
درونی خود که با زبان شعری نغز و در قالب نمادها و استعارههای پیچیده
بیــان میشــود ،گاه شــکل اعترافی صریح و عریــان نیــز دارد .هرچند این
درونکاویهای عمیق و ظریف ۹۰۰ ،ســال پیــش از ظهور روانتحلیلگری
زیگمونــد فروید و همفکرانش صورت میگیــرد ،اما ریزبینیها و تحلیلهای
گریگور از خودش ما را بهیاد نگاه نافذ روانتحلیلگران میاندازد.
روح او عرصۀ نبرد پایانناپذیر بین گرایشــات نیکو و شــرارتآمیز اســت
و شــاعر ســعی میکند تضادها و کشمکشــهای درون خود را به زبان شــعر
بیان کند .گریگور میکوشــد زبانی مناســب با درون پرتالطم خود بیآفریند
و این درون آشــفته را به نظم بکشــد .واژگان در شــعر او طنینی سهمگین
دارند .او ترکیبات جدیدی برای بیان افکار و احساســاتش میســازد و شعر
او عرصۀ نوآوریهای زیبای کالمی اســت .زبان او بسیار فاخر و پرپیچ و تاب
اســت و اگــر شــعر را به تعبیری "حادثــهای در عرصۀ زبــان" تعریف کنیم،
شــعر او مشــحون از حوادث غیرمترقبه در عرصۀ زبان اســت .شــعر ارمنی
در مناجاتنامــۀ نارِ ک به قلهای رفیع میرســد و پس از او نیز این منظومه
تأثیــری انکارناپذیر بر شــعرای ارمنــی قرون بعدی میگذارد .او اســتاد فن
مبالغه اســت و خیالپردازی او گاه ابعــاد حیرتانگیزی پیدا میکند .برخی
از منتقــدان ادبــی مناجاتنامــۀ نــارِ ک را از لحاظ زیبایــی کالمی و غنای
اندیشه و گسترۀ مضامین و شور و حدت عواطف بیان شده ،با شاهکارهای
کالســیک ادبیات جهان ،چون "کمدی الهی" دانته و آثار شکسپیر مقایسه
میکنند و در ســالیان گذشته ،بعد از ترجمۀ این اثر به زبانهای مختلف ،با
گذشت زمان این دیدگاه طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
گریگور چنین دعا میکند« :قلب خوانندگان این منظومه را تطهیر کن،
قلبهایشــان را شفا ده ،و گناهانشان را پاک نما ...و اگر دردی درمانناپذیر
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یا خطری مهلک تهدیدشــان میکند ،باشــد که بهواسطۀ قرائت این کتیبه
و زیســتن بــا امید ،رســتگار شــوند» .در بین مســیحیان ارمنــی ،این اثر
بیشــتر از آنکه مطالعه و درک شــود ،تکریم و احترام شده است .بسیاری از
خانوادههای ارمنی بر بالین عزیزان بیمارشــان بخشهایی از این منظومه را
قرائت میکردند .در سالیان اخیر روانشناس ارمنی ،آرمن نرسسیان روشی
درمانی را توســعه داده است که بر اساس قرائت بخشهای مختلف منظومۀ
نارِ ک شکل گرفته است .از دیدگاه این روانشناس بالینی ،قرائت نارِ ک برای
اشــخاصی که از بیماریهای مختلفی چون افسردگی ،اختالالت اضطرابی و
شــیزوفرنی رنج میبرند ،اثری درمانگردارد .او نمونههای تجربی بســیاری
از بهبود بیمارانی را ذکر میکند که مدتها با این روش درمانی تحت درمان
بودهانــد و بهشــکل کامــل مــداوا شــدهاند .او ایــن روش را "نارِ کتراپــی"
مینامــد .از نظر او بیمارانش با ترســها و اضطرابها و مشکالتشــان در این
منظومه روبهرو شده ،به خودآگاهی جدیدی دست مییابند.
مناجاتنامــۀ نــارِ ک بــه زبانهــای مختلفــی چــون انگلیســی ،فرانســه،
ایتالیایــی ،عربــی ،ژاپنی و زبانهای دیگر ترجمه شــده اســت .گزیدهای از
بخشــهای مختلف این اثر در ســال  ۱۹۸۶توســط دکتر آزاد ماتیان ،استاد
ادبیات ارمنی دانشــگاه اصفهان ،به زبان فارســی ترجمه شــد .سپس دکتر
ماتیان کل این اثر را از نو ترجمه کرد که تحت عنوان "فغاننامۀ نارِ ک" در
سال  ۲۰۰۱منتشر شد.
نارکاتسی در مورد خود مینویسد« :اگرچه بهعنوان انسانی فانی روی در
نقاب خاک خواهم کشــید ،اما این منظومه مرا جاودانی خواهد ســاخت».
این پیشــگویی او تحقق یافته اســت .او قرنها در بین ارامنۀ جهان بهعنوان
قدیس و شــاعری برجســته مورد تکریم بوده اســت ،اما در دوران معاصر،
چه کلیســای جهانی و چه دوســتداران و شــیفتگان ادبیات و شــعر ،هرچه
بیشــتر با عظمت این شــاعر و عارف ارمنی آشنا شــده و به ارزشهای بسیار
مناجاتنامۀ او پی بردهاند.

گنجهای روحانی
مارتین لوتر ،اصالحگر خستگیناپذیر ،همواره به موعظه ،تعلیم و نوشتن مشغول بود تا آرمانهای جنبش اصالحات را گسترش دهد اما او هیچ
آتی این جنبش نداشــت و نمیتوانســت تصور کند تالشهایش برای اصالح کلیســای کاتولیک تبدیل به جنبشی جهانی شود و
تصوری از
ِ
گســترش ِ
کلیســاهای بســیاری در اقصی نقاط جهان تحت تأثیر االهیات و آرمانهای آن بهوجود آید .نوشــتههای او ،موعظهها و ســخنرانیها و خطابهها و نیز
گفتگوهای خودمانی او در جمع دوســتانش ،در مجموعه آثار وی که بالغ بر  ۱۲۰جلد میشــود تدوین شــده است .در زیر ،گزیدهای از سخنان وی را
میخوانید:


خدا به اعمال نیک شما نیازی ندارد بلکه همسایهتان!

 وجود شخص مسیحی از ایمان و محبت تشکیل میشود .ایمان او
را بهسوی خدا و محبت او را بهسوی انسانها هدایت میکند.
 خــدا جهــان را از عــدم آفریــد بنابرایــن ،از ما نیز که تهی هســتیم
میتواند چیزی نیکو بیافریند.


دعا یعنی صعود کردن به قلب خدا.

 از مــردم میخواهــم که نام مرا بهکار نبرند و خود را نه لوتری بلکه
مســیحی بخوانند .لوتر کیست؟ من تعلیمی از خود ندارم و برای هیچکس
مصلــوب نشــدهام .آه که وجود من به کیســهای مملــو از کرمهای متعفن
میماند .پس چگونه ممکن است فرزندان خدا نام مرا بر خود داشته باشند.
 ایمان یعنی اعتمادی زنده و شــجاعانه به فیض خدا ،که اطمینانی
در آن مــوج میزند که انســان میتواند هزار بــار بهخاطر آن زندگیاش را به
خطر بیندازد .چنین اطمینانی به فیض خدا و شــناخت آن باعث میشــود
انسان در ارتباط با خدا و مخلوقات ،شاد و خرم و استوار باشد و این نتیجۀ
کار روحالقدس است که آن را بهواسطۀ ایمان ما انجام میدهد.
 همیشه طوری موعظه کنید که اگر شنوندگان از گناهانشان
متنفر نشدند از شما متنفر شوند.
 بعــد از کالم خــدا ،هنــر اصیــل موســیقی
بزرگترین گنجی است که در دنیا میتوان یافت.
 دعــا کنیــد و نگرانــی خــود را به خدا
بسپارید.

 شما نه فقط برای آنچه بر زبان میآورید بلکه همچنین برای آنچه
از بیانش خودداری میکنید مسئول هستد.
 خداونــد ما وعدۀ رســتاخیز را نه فقــط در کتابمقدس بلکه بر هر
برگی که در بهار میروید به نگارش درمیآورد.
 هــر کــه بخواهد مســیح را بیابد نخســت باید کلیســای او را بیابد.
چگونــه ممکــن اســت کســی کلیســا و ایمــان را بیابــد مگر آنکه نخســت
ایمانداران مسیح را بیابد؟
 اگر در آسمان اجازه خندیدن نداشته باشم ،به آنجا نخواهم رفت!
 کتابمقدس گهوارهای است که مسیح را میتوان در آن یافت.
 از آنچه در درونم هســت بیشــتر میترسم تا از آنچه ممکن است از
دنیای خارج به سراغم آید.
 ایمان مســیحی فقط شــناختن آموزهها نیســت بلکه حکمتی که از
تجربه شخصی بهدست میآید.
 ما هنوز آنچه باید باشیم ،نیستیم اما در حال رشد بهسوی کمالیم
و این فرآیند هنوز کمال نیافته است.
 اگــر خــدا بــه یاریمــان نیایــد مــا بــا همــۀ
عطایایمان هرچه بزرگ هم باشند ،هیچ هستیم.
 اگر میخواهید کتابمقدس را بهدرستی
و بااطمینان تفســیر کنید باید مسیح را مقابل
دیدگان داشته باشید زیرا تمام کتابمقدس و
حتی کوچکترین اجزای آن در مورد اوست.
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سکوت:
تأملی بر شاگردی و شهادت
بخش دوم

کشیش دکتر کیوان سایروس

پژوهشگر و استادیار مهمان دانشگاه کاتولیک لوون

ســه شــخصیت کلیدی فیلــم «ســکوت» یعنی پــدران فریــرا ،رودریگز
و گاروپ در شــرایط بســیار پیچیدهای هســتند که آنهــا را ناگزیر به گرفتن
تصمیمهای خاصی میکند .هر یک از این شــخصیتها را میتوان نمایندۀ
ِ
مسیحیت دوران مدرن دانست.
نوعی از
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۱

نوع سازشکارانه که به دلیل شدت مخالفتهای موجود با مسیحیت،
راه سازشــکاری و حتی انکار ( کشــیش فریرا) را برگزیده اســت .این
غیرمسیحی
بومی
نوع از مســیحیت ،بر تشابه مســیحیت با فرهنگ
ِ
ِ
موجود مینگرد و میکوشد در خصوص نمادها و مفاهیم مذهبی مشترک،
ارتباط و تجانس برقرار کند.

در ایــن فیلــم ،فریــرا در مکالمهای با کشــیش رودریگز میکوشــد او را
متقاعــد کند که فضای فرهنگی ژاپن مردابی اســت که هرگز مســیحیت در
آن ریشــه نخواهد دواند .بهزعم او برای ژاپنیهایی که مســیحی شــدهاند،
پســر خــدا در زبانژاپنی ،خورشــیدی اســت کــه هر روز طلــوع و غروبش
را میبیننــد؛ بــه همیــن دلیل نیز هرگز معنای رســتاخیر پســر خدا در روز
ســوم را نمیفهمنــد زیرا خورشــید هر روز طلــوع می کند و نباید ســه روز
منتظــر آن مانــد (نقــل آزاد از مکالمۀ فریرا و رودریگــز در فیلم) .آنها فقط
قانــون طبیعــت را درک میکننــد .ایــن رویکرد که اساســ ًا جفــا دیدن در
چنیــن شــرایطی را بینتیجه میبینــد ،گویای این مطلب اســت که اصول
ایمــان امری جهانشــمول اســت ،و در فرهنگهای غیرمســیحی نیازی به
ِ
طبیعت بکر
تغییر دین وجود ندارد بلکه با کشــف نقاط مشــترک بشــری و
انســانی ،میتوانیم به خدا برسیم که هدف نهایی مسیحیت است .در واقع
ایــن گفتگوی معروف فریرا و کشــیش رودریگز اســت که طــی آن رودریگز
ِ
توجیهات پدر فریرا ،که مسیحیت را رد کرده و بودایی
میکوشــد در پاســخ

شده بود ،به او حقیقت انکارناپذیر شهادت مسیحیانژاپنی را یادآور شود،
آنها که نه برای خدای خورشــید بلکه برای «دئوس» یعنی خدای مسیحی
جــان میدادنــد و آن را انــکار نمی کردنــد (رجوع کنید بــه مکالمه فریرا و
رودریگز) .نهایت ًا رودریگز چنین توجیهات فلسفی و بهظاهر درست فریرا را
در این سکانس فیلم نتیجۀ ضعف ایمان او میداند.
مسیحیتی که در مواجهه با فرهنگها و ادیان ،انعطافناپذیر ،سازشکاری
ِ
تأثیرپذیــری بنیادیــن را برمیگزیند ،چنان از هســته و محتوای ناب پیام
و
انجیل که همانا مکاشــفۀ خدا در پسرش عیسی است ،دور میافتد که دیگر
اثــری از پیام انجیل در آن نمیماند .در این نوع مســیحیت دیگر چیزی به
نام خبر خوش وجود ندارد بلکه مســیحیت تنهــا نوعی جهانبینی در کنار
دیگر راههای رسیدن به خداست که وجههای یهودی-مدیترانهای دارد ،و
باید نمادها و احکام مشــابهاش را در فرهنگهای مختلف (ژاپن -ایران-
آفریقــا -گینــه و …) یافت .و خادم مســیحی باید آنهــا را در فرهنگهای
متفاوت بیابد و معادلشان را در مسیحیت تشخیص داده ،بپذیرد و بهکار
ببرد .طبق این دیدگاه ،از مسیحیت چیزی جز پیامهای اخالقی ،که تقریب ًا
همــۀ ادیــان و فرهنگها آنهــا را میپذیرند ،نمیماند ،و وظیفۀ مســیحیت
ِ
اخالقیات ناصحیح محیط اســت ،نه اصالح
اصالح خردهفرهنگها و
فقط
ِ
تمامی زیربنای عقیدتی آن.
در این نوع مســیحیت ،شــهادت اساســ ًا حماقت اســت و تنها دلیل آن
اصرار متعصبانۀ مســیحیان برای ثابت کردن خود و خدایشــان در محیط
میزبــان اســت .حال آنکه باید بــا پذیرش مذاهب دیگر بــه همنوازی با آنها
پرداخــت ،و فقــط وجوه فرهنگی و آیینی خود را حفــظ کرد و در چارچوب
آن ،نظامهای عقیدتی را ارتقا بخشید .از این دیدگاه ،حتی تلفیق با مذهب
میزبــان میتوانــد به غنای مســیحیت کمــک کند .این دیدگاه مســیحیت
لیبرال اســت که نگاهی جهانشــمول به مقولۀ نجات دارد،
و رســتگاری مســیحی را اساســ ًا گفتمانــی فرهنگی
ِ
کاربست جهانی ندارد ،و جایی برای
میپندارد که
جنگیدن برای آن در فرهنگهای غیرمســیحی و

میزبان نیست.
متفکــران معاصر ،که نزد ایرانیان بهواســطۀ ترجمۀ آثارشــان
در میــان
ِ
معــروف شــدهاند ،میتــوان به جــان هیــک و هانس کونــگ بهطور خاص
اشــاره کرد .هیک یکی از معروفترین متفکرانی اســت که بر فضای لیبرال
االهیدانان مســلمان ایرانی از جمله دکتر عبدالکریم سروش تأثیر بهسزایی
تکثرگرایــی دینی نامیدهاند .چنین
داشــتهاند .این نوع تفکر را پلورالیزم یا
ِ
رویکــردی ،هر چنــد در فضای متشــنج انحصارطلبانۀ دینــی ،خصوص ًا در
خاورمیانه بســیار مناســب اســت( ،چون روح مــدارا و تکثرگرایی وپذیرش
مذاهب و فرهنگهای مهمان را در محیط خشــن و انحصار ِ
طلب االهیات
اســامی میدمــد) اما بــه لحاظ محتوایــی و تفســیری ایــن تکثرگرایی با
واقعیات و ادعاهای این ادیان در تضاد اســت .بهعنوان مثال ،هم اسالم و
ً
کامال آشکارا خود را یگانه راه نجات و حقیقت می پندارند و
هم مســیحیت
جنبۀ تبشــیری دارند .حال آنکه روشهای توصیهشده در متون مقدس هر
یک ،و نیز روشهای اخذ شده از منابع اقتدار در آنها ،هم در روش و هم در
مفهوم ،تضاد بنیادین دارند .مســیحیت چه در متن نهایی و مقدس خود،
انجیل (عهدجدید) و چه در ســنت مقدس رســولی خود ،و تعلیم کلیســا،
توســل به زور را محکوم میسازد .هر چند امپراطورهای مسیحی در برخی
زمانها و مکانها به زور توسل جستهاند اما چنین رویهای اساس ًا و ذات ًا در
تضاد با تعالیم مســیح و حواریون و پدران مقدس کلیساست .حال آنکه در
اسالم چنین امری چه در متن دینی و چه در زندگی عملی ،سیره و سنت و
تعالیم بنیانگذار و نیز جانشینان و اولیای آن ،رویهای مقبول است.
در مســیحیت تکثرگرا  ،واقعۀ مســیح و صلیب نیز باید از نو تفسیر شود
و فقط در صورتی که تفســیری اسطورهزداییشــده از آن ارائه شود میتواند
مــورد پذیرش قرار گیرد .لذا مســیحیت برای قابــل قبول بودن و ماندن در
حوزۀ علمی و دانشــگاهی باید تفســیری نوین از حقایق مســیحی ارائه
کنــد .عناصــر فوق طبیعــی چون معجــزات و رســتاخیز؛ صعود و
نشســتن مسیح بر دســت راست خدا ،وجود فرشــتگان و نیز
باورهای فوق طبیعی باید حذف شوند ،و تفسیری معنوی
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و اخالقی جایگزین آنها شود تا پیام انسانی آن همچون مغز از بدنه و پوستۀ
فرهنگــی و ادبیاتــی آن جدا گــردد .این رویکرد بهوضــوح از قرن نوزدهم تا
اواســط قرن بیســتم دیدگاه غالب بر فضای آکادمیک مســیحی غرب بود و
االهیدانان و فالسفۀ برجستهای چون فردریک شالیرماخر ،هگل ،فویرباخ،
آدولــف فن هارنــاک ،رودلف بولتمان ،هر کــدام در زمینۀ تحقیقی خود در
این سیر تحول تفسیری نقش بهسزایی داشتند .این فضا ،که در آن تأکید
بر معصومیت غریزی انسان موج میزند ،بر این باور است که نهایت ًا رشد و
تعالی فکری ،فرهنگی و علمی بشر او را بهسوی همگرایی تاریخی رهنمون
میشود ،و بدینسان بیماری گناه که آن را تنها ضعف بشری میپنداشتند
درمان خواهد شــد .چنین رویکرد سادهلوحانهای در مورد انسان یا cult of
 progressنهایت ًا به جنگ جهانی اول و دوم انجامید با تأمل بر جنایات بشر
از رونــق افتاد .همچنین ظهور جنبشهــای واکنشگرا به االهیات لیبرال
و اگزیستانســیالیم ،از جمله االهیات ارتدکســی نوین  ، Neo- orthodoxyو
حضور چهرههایی برجســته چون کارل بــارت ،راینهولد نیبور و امیل برونر
باعث افول االهیات لیبرال و تفسیر پلورالیستی از مسیحیت شد.
در ایــن مقالــه بهدلیل محدودیــت فضا ،این نامهــا و جریانهای فکری
خالصهوار ارائه شدهاند اما در تفکر پدر فریرا میتوان مصداق کامل رویکرد
پلورالیــزم بشردوســتانه را دید .کســی نمیتواند خصوصیت روشــنفکرانه،
صلحطلبانه و عافیتپرور چنین نگرشــی را نفی کنــد  ،اما بهواقع ،این نوع
هرمنوتیک (تفسیر) فاصلۀ بسیاری با حقیقت عیسای تاریخی و مسیحیت
رسولی دارد.
در مدل لیبرالیزم و پلورالیزم ،شــاگردی مســیح عبارت اســت از تأکید
بر حقایق قابل مشــاهده در آفرینش و در نظر گرفتن وجوه مشــترک انسانی
در فرهنگهای مختلف ،بدون توجه به مکاشــفۀ خاص .در چنین باوری،
تبشیر ،که دو مکتب و فرهنگ را در تضاد قرار میدهد ،و میتواند
مشوق خشــونت از طرف اکثریت شــود ،امری غیرضروری
و حتــی مضــر محســوبمیشــود .چنین رویکــردی در
نگــرش پدر فریــرا بهوضوح دیــده میشــود ،و از این
منظــر ،تفســیرِ ایثار یعنــی ترک باورهــای جزمی و
بنیادیــن مســیحی .بهعبــارت دیگــر ،در این
نوع تکثرگرایی ،مســیح تنها راه و راستی
و نجــات نیســت بلکه یکــی از راهنمایان
محتمل بهســوی راســتی و رستگاری عام
است.
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۲

ِ
مسیحیت رسولی نامید ،بسیار جنبی
مدل دیگری که میتوان آن را
امــا بــا قدرت در فیلم نمایش داده میشــود .این الگوی پدر گاروپ
اســت که در کنار روستاییان مســیحی و تحت شکنجه میماند و به
تبشــیر و شبانی و خدمت ادامه میدهد و در هیچ شرایطی ،حتی به قیمت
مــرگ ،یا غرق شــدن زیر شــکنجه ،ســازش نمیکنــد .گاروپ در این فیلم
شــخصیت اصلی نیست و بهشکلی جنبی و حاشــیهای به او پرداختهاند اما
ایــن حقیقت که در طــول فیلم او حتی در رنــج و تردیدها ،بهعنوان فردی
ثابتقدم و استوار نمایش داده میشود ،امری است که بازیگر این نقش در
مصاحبهای به آن اشــاره کرده ،و گویی شــخصیت پــدر گاروپ را با پطرس
رســول مقایســه می کند .این شخصیت ما را بهیاد حواریون و پدران کلیسا
در قرون اولیه و حتی مسیحیان تحت جفا و شهدای امروز کلیسا میاندازد:
مســیحیانی که در نقاط مختلف دنیا به زندان انداخته میشــوند اما حاضر
نیستند از ایمان داشتن به پسر خدا دست بکشند.

۳

اما شــخصیت رودریگز چندوجهی و پیچیده است .رودریگز قبل از
ً
کامال باصالبت و اســتوار اســت و به هیچ عنوان
لغزش ،از یکســو
تردید به خود راه نمیدهد ،و رنج خود و سایر مسیحیان را بهمثابه
شــهادت/مرگ مســیح و حواریــون میبینــد .او حتی در لحظۀ تســلیم به
ژاپنیهــا  ،چهرۀ مســیح را بهجای تصویر خــود در آب میبیند و با امداد و
اقتــداری که از از نیــروی االهی مییابد به مواجهه با بازپرسهای دســتگاه
حکومتــی مــیرود .امــا نهایت ًا با گوش ســپردن به دالیل کشــیش فریرا تن
به تســلیم میدهد و بر چهرۀ مســیح پا میگذارد ،و بــا اینکه گویی صدای
مسیح را شنیده است که میگوید« :بر من پا بنه زیرا برای رنج کشیدن به
جهان آمدهام» ،ناگهان شادی االهی را از دست میدهد و آن تصویر مسیح
که در فیلم همراه اوســت تاریک میشــود و برای همیشه محو میگردد .او
نمونۀ مسیحیانی است که بهواسطۀ دالیل موجه نظیر رنج غیرقابل تحمل
دیگران و عزیزانشان ،دست از ایمان شستهاند .اما این امر در رابطه
با رودریگز امری ظاهری اســت و نــه بیانگر بیایمانی او به
مســیح ،و به همیــن دلیل نیز در پایــان فیلم کارگردان
در صحنــه مــرگ رودریگز ،ایمــان قلبی او را نشــان
میدهد .اینان مســیحیان لغزشخوردهای هستند
که در عمق دلشان به مسیح ایمان دارند.
وقتی بــه اناجیل مینگریــم درمییابیم که
داســتان محوری آنها بــر مصایب و صلیب و
رستاخیز مســیح متمرکز است .این حقیقت

که او میبایست بار رنج را بر دوش بکشد بخش عظیمی از اناجیل را بهخود
اختصــاص داده اســت .رنج و مرگ مســیح بس فراتر از معجــزات و تعالیم
شــگفتانگیز اخالقی او ،بیانگر ماهیت مأموریت و خدمت اوست ،و تربیت
دوازده حواری مقدس که حامالن زندۀ مکاشفۀ االهی هستند بر این فرمان
مســیح استوار اســت که« :اگر کســی بخواهد مرا پیروی کند ،باید خود را
انــکار کــرده ،هر روز صلیــب خویش برگیــرد و از پی من بیایــد .زیرا هر که
بخواهــد خود را نجات دهد آن را از دســت خواهــد داد؛ اما هر که بهخاطر
من جانش را از دســت بدهد ،آن را نجات خواهد داد ( ».انجیل لوقا باب
 ۹آیات  .)۲۴-۲۳این فرمان آشکار برای انکار َنفْ س و برداشتن صلیب ،به
شــکلهای مختلف در هر چهار انجیل بارها تکرار می شــود (متی ۳۸ :۱۰
؛۲۴: ۱۶؛ انجیل مرقس  ۳۴: ۸و نیز انجیل لوقا .) ۲۷: ۱۴
در عصر حاضر ،یعنی دوران ُپســت لیبرال ،مطالعۀ انجیل در چهارچوب
تاریخــی آن و خصوص ًا با تأکید بر قرائت تاریخی و تحتاللفظی ( Historical
 )/literalانجام میشــود .پیام رهاییبخش و انقالبی مســیح که بهشــکلی
عرفانی و تمثیلی تا حد فلســفهای اگزیستانسیالیســتی تنزل داده شده بود
حــال توجه خواننده را به تجربۀ عینی خود مســیح معطوف میدارد ،او که
اولین قربانی و شــهید اســت و سپس شاگردانش که آنها نیز رنج کشیدند و
همه شهید شدند.
آنچه شــاگردان از دعوت مســیح مبنی بر برداشتن صلیب و پیروی از او
مــی فهمیدند ،رنج و آوارگی و شــهادت بود (انجیل یوحنا ،) ۲۰-۱۸ :۲۱
کتاب اعمال رســوالن نیز بهوضوح شرح برداشتن صلیب (یعنی شاگردی)
ً
(مثال استیفان شهید) است.
توســط شاگردان مسیح و نیز شــاگردان آنها
در دورۀ پدران کلیســا ،در اوج جفاها تا اوایل قرن چهارم (یعنی سال ۳۱۰
و فرمان میالن که طی آن جفای دولت روم بر مسیحیت تقریب ًا متوقف شد
) درک کلیسا از زندگی و تعالیم مسیح مبتنی بر رنج او بود ،و تفسیر غالب

در مورد برداشــتن صلیب همانا رفتن بهسوی اعدام بود ،نه صرف ًا برداشتی
اســتعاری کــه در آن صلیــب و انــکار َنفْ س وجهــهای عرفانــی دارد .در این
دوران جفا ،به معنای شهادت و تصلیب و یا دریده شدن توسط شیران در
آمفیتاترهــای رومی بود و نقطۀ اوج انکار َنفْ س و پا نهادن بر خواهشهای
بشــری شمرده میشد .قدیس ایگناتیوس انطاکیهای ( ۹۸تا ۱۱۷میالدی)
که شــاگرد حضرت یوحنای حواری و از مهمترین پدران رســولی و رهبران
مســیحیت اولیــه بود ،در نامۀ معروف خود بــه رومیان در باب  ،۴در حالی
که در زنجیراست و او را بهسوی محل دریده شدن توسط حیوانات وحشی
میبرند چنین میگوید:
«به همۀ کلیســاها مینویسم و فرمان میدهم که مانع مرگ من نشوند
زیــرا بــه میل خــود و برای خدا بهســوی مرگ مــیروم  ...بگذارید توســط
وحوش دریده شــوم که طریق رســیدن من به خداست .من گندمی متعلق
به خدا هســتم که باید به دندانهای حیوانات وحشــی آســیاب شوم تا نانی
گردم خالص و پاک برای مسیح».
و این روایت زندگی پدران کلیسا و توقع مسیحیان از رهبران خود بود .در
دوران قدیس آگوســتین مناقشه با دوناتیستها به این دلیل بود که برخی
از مســیحیان (دوناتیستها) نمیتوانســتند خدمت و کهانت مسیحیانی را
بپذیرنــد که تحت جفاهای امپراطور دیوکلتیان مســیح را انکار کرده و کتب
مقدسه و متون مقدس را برای سوزاندهشدن تحویل داده بودند ،و یا سایر
مسیحیان را لو داده بودند .دوناتیستها معتقد بودند این روحانیون که زیر
جفا لغزش خورده و خیانت ورزیده بودند (به این مســیحیان لغزشخورده
در التیــن  Traditorsمیگفتند یعنــی تحویلدهندگان) حتی پس از توبه نیز
الیق خدمت کلیســایی و پذیرش در مقام کشــیش ( )Priesthoodو اســقف
نبودند.
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البته این رویکرد ســختگیرانه و عاری از فیض دوناتیستها محکوم شد
امــا نحوۀ برخورد آنهــا حکایت از این دارد که در دوران جفای شــدید نیز،
برداشــت مسحییان از فرمان مســیح در مورد شاگردی ،جای زیادی برای
تســاهل و تسامح نداشــت بلکه تأکید اصلی آن بر برداشتن صلیب و نهایت ًا
جانفشــانی بود زیرا مسیح فرمود که هر که جان خود را بیش از من دوست
بدارد الیق من نیست.
حــال بــا توجه به ایــن تفســیر از عهدجدید در کلیســای اولیــه ،چگونه
میتوان چنین دیدگاهی را با رویکرد تکثرگرایانه از دین که توســط االهیات
لیبرال ترویج میشــود آشــتی داد؟ اگر پدران و رهبران شــهید کلیســا (از
قرن اول تا دوران شــکوفایی کلیسا) میخواســتند برهان پدر فریراها را در
مواجه با چالش میتراییسم ،مانویت ،عرفانهای رومی و بتپرستی ،جفای
یهودی قرن اول و جفاهای مداوم اســام از قرن هفتم تا به امروز بپذیرند،
آیا کلیسا میتوانست به حیات خود ادامه دهد؟
آیا کلیسا بر پایۀ فداکاری ایثارگران و و خون شهدای آن بنا نشده است؟
آیــا در مســیح فقط باید ُبعــد الوهیت غیرمادی و غیرملمــوس را ببینیم یا
باید در او و رنج صلیبش تفسیر نهایی صلیب و شاگردی را بازشناسیم؟ آیا
شهدای کلیسای عصر حاضر ،در ایران ،مصر و غیره (که مجموع آنها بیش
از مجموع تمامی شــهدای همۀ قرون مسیحیت اســت) خود بهترین گواه
ناگسستنی صلیب و شاگردی نیست؟
تحقق و معنا یافتن اتحاد
ِ
شــاگردی مســیحی که فینفســه تمامی مفاهیم اخالقــی و عرفانی انکار
َنفْ س را درخود دارد بهشــکلی ناب در مفهوم شــهادت متبلور میشــود و از
اینروســت که کتاب مکاشفه عالیترین مقام آسمانی را به شهدا میبخشد.
شــهدا در حالیکه ملبس به ردای ســفید عدالت هستند و تاج حیات برای
آنها مهیاســت ،با مسیح بر تخت داوری مینشینند
و ســلطنت میکنند (مکاشــفه  ۱۱-۹ :۶و :۲
 ۱۰و  )۵-۲ :۲۰زیــرا « نه به پرســتش آن
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وحــش و تمثــال او تن داده بودند و نه عالمت او را بر پیشــانی و بر دســت
خود پذیرفته بودند…»
در ایــن آیــات اثــری از مصلحتاندیشــی بــرای نجات دیگران به چشــم
نمیخــورد بلکه اطاعت محض و شــاگردی و صلیب که در آن نهفته اســت
فریاد میزند.
هرچند این الگوی شاگردی در مسیحیت است اما همگان قادر نیستند
در ایــن طریق ســلوک کننــد .چنانکه در ســطور فوق در رابطه با مناقشــۀ
دوناتیستها اشاره شد ،برخورد بخشایندۀ کلیسا با عهدشکنان ،در همان
قرون نخســت ،رهگشــای ضعیفان و لغزشخوردگان بوده است و از اینرو
فیلم «ســکوت» نگاهی همدالنه و حاکی از درک و بخشش و نسبت به پدر
فریرا و رودریگز دارد.
اما نمی توان این حقیقت را کتمان کرد که در زمانی که کلیسا در شرق
و غرب عالم تحت جفا است و در دورانی که کلیساها در خاورمیانه و شمال
آفریقــا و در بســیاری از نقــاط ،تحت فشــار و جفا و تبعیض و ســختگیری
اســت ،آنچه میتواند به مسیحیان روحیه دهد ،روایت زندگی پدران شهید
ایثارگران کلیساســت ،شــهدایی که از روزهای آغاز مسیحیت تا دوران ما
و
ِ
زندگی خود را در راه ایمانشــان نهادند و از این میان میتوان به شــهدای
معاصر ایران نیز اشاره کرد( :رهبران شهید هایک ،دیباج ،سودمند ،بهمن
دهقانی تفتی ،میکایلیان ،سیاح ،روانبخش و اشخاص گمنام بسیار).
التقاطی پدر فریرا یا مســیحیت پنهان و ســرخوردۀ
مســیحیت ناامید و
ِ
پــدر رودریگــز ،هرچند که هــزاران دلیل موجه نیز داشــته باشــند ،ممکن
نیست بتوانند کلیسا را شکوفا سازند زیرا خون شهیدان همواره و تا ابد بذر
کلیسایی است که سرور آن مصلوب شد و از مردگان برخاست..
تفسیر ابدی شاگردی یعنی صلیب و شهادت…
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had enough, I cannot take anymore,” that He says to
us, “My grace is sufficient for you.” In other words, there
is still plenty more power available that you have not
accessed; because it is not by your power and strength,
but by My will.” Let me tell you this. Nothing rebukes
the devil like the word of God. When Jesus was being
tempted that was the only weapon he used to defeat
Satan out of what he was going through.

fight a problem in the physical, we do not do so with our
power and strength, but in words of prayer we harness
the power of grace to stand against what appears with
that which is unseen. Our problem is that we are fighting
the devil with our own physical strength and abilities,
and in the process, we get mad and frustrated and
stressed, unsecure and fearful; we feel disheartened,
forsaken and alone.

Heb 11:3 “Through faith we understand that the
worlds were framed by the word of God, so that things
which are seen were not made of things which do
appear.” It is talking of two worlds: The seen physical
world and the invisible spiritual world. Now because we
live in in the physical world we assume we are in the
real world; that what we can touch, see, smell etc are
the real thing. But we are being told that these things,
are only what was allowed to appear from the invisible
world. Consequently because of our way of thinking, we
fight everything and everyone we can; we work hard, lie,
steal, cheat on each other etc to live in this world and all
its miseries, in a way that pleases us.

Let me share one truth with you. All this can
immediately be changed with the awareness of faith.
Look through your faith and not through fleshly senses.
Then you will realise that I am what God says I am. I
can do what God says I can do. I can have what God
says I can have. I can be what God says I can be. It
does not matter what others say. My friends it is time
to claim your life back from the oppression, depression
and possession of Satan. Claim back your (Gal 5:2226) love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. In faith my bro
and sis nothing can stand against these things. If we
live by the Spirit, let us also walk, speak and act by the
Spirit, and stop doing what we do to ourselves. We are
telling ourselves stories about us from the perspective of
what we think of ourselves.

Imagine that the world is a womb. Imagine that a baby
thinking that the womb is the world, where in fact it is the
only world that the baby is aware of. It does not mean
that other worlds do not exist. This is what the Spirit is
telling us here, “things that do appear were not made
from things that do appear.” This means that the spiritual
world created the physical world and not vice versa.
God who is a spirit walked on nothing and said let there
be something and it became so.
It is at this stage of standing under the truth that we
can raise our voice and say, “Lord let thy Kingdom come,
thy will be done on earth as it is in heaven.” So, when we

Phil 4:6-9 “Be anxious for nothing, but in everything
by prayer and supplication with thanksgiving let your
requests be made known to God. And the peace of God,
which surpasses all comprehension, will guard your
hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren,
whatever is true, whatever is honourable, whatever is
right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is
of good repute, if there is any excellence and if anything,
worthy of praise, dwell on these things.

Adam came and said you have a choice to continue
living as you are, or have faith in God who would then
enable you to resist fear and claim your authority back.
This is Satan’s fear, so he attacks us to force us to stay
conformed and not be transformed.
We may have all the ingredients of becoming godly
men and women: prayer, reading the Word, praising,
worshiping and shouting halleluiah; but if we do not add
the right faith we have nothing. It is like going into the
kitchen to make a cake. You put in the egg, sugar, milk,
butter, vanilla, salt etc, but if we do not add flour, we are
not making a cake, we are making a mess.
When the writer of Hebrews, writing to the newly
converted Jews says that faith is “the substance
of things hoped for, the evidence of things
not seen”, he is telling them to become
aware that all they need is faith, to be
able to enter God’s presence. This is
something new to what they were
used to, to approach God.
Their whole relationship
with God was based on
sacraments, ritual,
tradition, sacrifice,
washings,
and
a whole list of
allowable and not
allowable
(halal
&
haram). You do not need
all of that any more. All that
is needed is faith to please God.
You see, after centuries of being
groomed and conditioned that based on
works you approach God, they are being
told, all you need is faith. This is a shocking
idea to them. Performing the rituals etc gave them
a sense of comfort although it was false comfort.
Heb 11:2 “For by it (faith) the elders obtained a good
report.” He is not telling them that the elders were good
or perfect men. They messed up badly, yet still by faith
they obtained a good report. It was only faith that made
them different, and then he names these elders. The
question for each one of us is, are we truly aware of the
presence of God next to us and with us?
Time and again the Lord makes it quite clear that faith
connects with His character and not His gifts. I serve
him not because of His healing me; my new car; or
because everything is going well in my life, or any other
gift; but because He is holy, righteous, just, pure, I know

His ways, and I know His heart. This made Abraham
become the friend of God, just because he believed,
and so can we. There is no way that you can have a
better friend than God.
When life attacks us, which is in the natural process of
life, and we look at it, how we react depends very much
on which of the residents we choose that live in the
neighbourhood of our faith. Anyone of these neighbours
if chosen will dominate our immediate life and reactions
and will drive us to desperation. But when we choose to
look through faith we acquire a unique perspective and
we begin to understand. This word understand means
that I stand under a truth. I stand under the truth that
God is for me. I stand under the fact that I and God
are yoked together; and anyone or anything that is
against me is standing against God.
Heb 11:3 “Through faith we understand
that the worlds were framed by the
word of God, (the word worlds
here is ages not cosmos), so
that things which are seen
were not made of things
which do appear.”
What do these
words mean in
our lives? Simply
put is that the grace
of God fences us
through faith He frames
us so that what our flesh
wishes and encourages us to
do, cannot make us do it, unless we
choose to. In other words that which I
would naturally do, I cannot do. You see,
we become framed in. But by the same token
Satan and his demons cannot have access to me
inside the frame.
Through faith we understand that our ages (eons
Life and Time) are framed by the word of God. There
is nothing, past present or future, that God did not
take into consideration when He saved us. An eternal
God has offered us an everlasting life and is not
caught un-prepared. We might be going through a
shocking time right now, but God is not shocked; that
is why He told Paul, “My grace is sufficient for you”. In
other words, I have taken what you are going through
into consideration, and the frame of MY GRACE still
surrounds you and protects you. My friends, when we
reach the stage of thinking, like Moses and Elijah “I have
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young lion and the serpent you shall trample
underfoot. “Because he has set his love upon
Me, therefore I will deliver him; I will set him
on high, because he has known My name. He
shall call upon Me, and I will answer him; I will
be with him in trouble; I will deliver him and
honour him. With long life I will satisfy him, and
show him My salvation.”
My dear Bros & Sis faith is not closing our eyes and
concentrating our mind to generate force to make things
happen. Faith is being aware that God is next to us and
walking with us.
Look in chapter 11 of Hebrews:
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By faith Able worships God in the way
God said He wanted to be worshiped.
Enoch’s faith walks with God. Noah’s
faith works with God. Abraham’s
faith obeys God. Sarah’s Faith
overcomes barrenness and
overpowers the fear of
death. Faith enables
people to persevere
unto death. Faith
trusts God with
the
dearest
possession. Faith
believes God for the
future. It reaches out
for what is heavenly. Faith
possesses immense courage,
Rahab, Gideon, Barak, Samson,
Jephthah, David, Samuel, the prophets,
these people conquered kingdoms,
performed acts of righteousness, obtained
promises, shut the mouths of lions. Snuffed out
the power of fire, escape the edge of the sword,
from weakness they were made strong, became
mighty in war, put armies to flight, possessed immense
courage. Saving faith overcomes death. Saving faith
endures torture, outlasts chains and prisons, withstands
temptations, suffers martyrdom, and survives hardship.
These people were weak, scared people like us. The
only difference is that they knew and were aware of
who was walking with them and who it was they were
following and trusting.
We may claim that we have faith; but we will not really
know till we face trouble. It is at such a time, that what we
claim comes out. Scripture tells us that Able worshiped

by faith. So, the first thing we need to understand is,
what does it mean to worship by faith; because most
people worship by feelings. If they feel alright, if they
feel grateful, if they are not disturbed emotionally etc.
It is their feelings that dictate how they approach God
and His Word. Unfortunately, it is not about how you feel
or wish to worship God, but about how He wishes to
be worshipped. Consequently, to worship God, the first
and only thing you must be willing to do is to wrestle
with your flesh, bring it into submission, so as to be able
to offer it to God in obedience. Unless this is done, the
question arises, “Are you a true disciple? This question
has nothing to do with coming to church, or looking
godly without any godliness.
I want you to know that church as the family of
God and the body of Christ existed long before
we called it church. And so, did Christianity.
But from the earliest of days they called
the followers of Christ as Believers,
because they were known for
their faith. Let me ask those
who consider themselves
as saved. On your job;
in your community;
in your family;
are you known
for your faith or
for your temper?
For your faith or your
talent? For your faith or
attitude? If I am not known
for my faith then I must seriously
consider whether I am a believer,
or just pretending to be one?” This is
important because when it matters I am
not going to be able to fight the devil with my
talent, attitude, temper, being nice, or being a
good preacher.
We need to understand that we have been watched
and under Satan’s observation from the day we were
born to insure we conform to his world principles which
he established with the authority that we gave him. At
the very beginning of creation God gave us dominion
over the earth, because humanity lived with Him in
love. We abused that love, and gave that authority to
Satan, who immediately used it to change the order of
life on earth from love to the following: Deception, Force,
Greed, Selfishness, ambition and pleasure. For as long
as we conform to this mould, we live on earth with fear.
This is our inheritance from the first Adam. The second
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If we only define faith as Heb 11:1 “the substance of
things hoped for, the evidence of things not seen”, what
would it really mean in our daily life? How does it work
in our life? Or has faith become a habit to be practiced
only in church, like a gym where we go to exercise
faith? Let us recognise that in our soul, in our heart,
in our life, faith lives, but it doesn’t live alone. There is
a whole community that lives in the neighbourhood of
our faith. Across the street there is doubt, and on the
corner, is fear, next to it lives anxiety and depression.
Every one of us, has some level of doubt, fear, worry,
anxiety or depression depending on what happens that
day, in terms of what we read, heard, seen, expect and
confront; and how we react. Our Goal in preaching the
Word of God is to encourage faith to dominate and take
control one area at a time; till we start walking by faith,
talking by faith, living by faith, raising our family, doing
business, facing adversities, and trusting God for all.
We can cry on our knees in prayer as much as we can,
but unless we possess faith in our soul, it is a useless
exercise.
If there is anything that the devil is constantly after,
is our faith. I have heard people say some funny things
such as: the devil is after my car, after my house, my
husband or wife, my money etc. What does the devil
want to do with my car, house or anything else that I
care for? He does not need any of it. But he does that,
to attack and get to our faith. Our faith is a valuable

commodity. It is our faith that moves God. It is our faith
that shakes heaven. It rebukes and binds the devil and
diseases. It gives us courage, confidence and makes
us extend the invisible hand that only God can see to
receive His promises. It is faith that Paul is referring to
in 2 Cor 10:3-5 when he says, “For though we walk in
the flesh, we do not war according to the flesh. For the
weapons of our warfare are not carnal but mighty in God
for pulling down strongholds, casting down arguments
and every high thing that exalts itself against the
knowledge of God, bringing every thought into captivity
to the obedience of Christ.”
It is by faith that we understand the words “My grace
is sufficient for you.” In other words, God is saying, I
have framed you and placed you within the walls of my
protection. The devil can agitate the atmosphere all
around you with storms, problems and giants that are
coming at you, but none will be able to penetrate my
wall of protection that is set around you because of your
faith. Ps 91:9-16 puts it this way:
Because you have made the Lord, who is my
refuge, Even the Most High, your dwelling
place, No evil shall befall you, Nor shall any
plague come near your dwelling; For He shall
give His angels charge over you, To keep you
in all your ways. In their hands they shall bear
you up, lest you dash your foot against a stone.
You shall tread upon the lion and the cobra, the
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