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ﯾکی از مھمترﯾن چالش ھايي که کليسا ھای محلی امروزه با آن روبروﯾند ,رھبری
و مدﯾرﯾت است! كتابھای بسياری در زمينه شخصيت و تاثير گزاری رھبری نوشته
شده است .با اﯾن چنين ،ما ھمچنان با توجه به قوانين ،مسعوليت و دامنه
اجراﯾی آن برای کشيشان و رھبران غير روحانی با گسيختگی و پراکندگی
روبروﯾيم .مراجعه و بازبينی به ساختار و دﯾوانسا€ری بسيار کارا و ﯾاری دھنده
برای ھرکشيش ﯾا رھبر غير روحانی در کليسا خواھد بود .کار و نوشته آقاي مارك
دِوِر برای كساني است که ميخواھند کليساﯾی اثرگزار و سالم را بنا کنند .او
آشکار سازی و بينش گسترده ای در مورد سيمای علوم الھی و عملی آن را
برای بزرگان و خادمان ,كشيشان و پيروان کليسا توضيح مي دھد .آقاي مارك دِوِر
بسيار چکيده و آشکارا در رابطه با مفاھيم تارﯾخی ،ساختار جامعه كليساﯾی
سخن مي گويد و در پی آن ،سازمان دادن به گونه ايي اثر گزار و سالمرا فراھم
نموده است
ب َرند وا ُ
گ نِ ر

جلوه ھای شکوھمند خداوند با کتابمقدس در زمانی با ما سخن می گوﯾد که
نيازی بس ژرف به بازسازی درکليساھايمان احساس می شود .تواناﯾی اﯾن
نوشتار ،نخست بستگی و ھماھنگی کامل آن با كتابمقدس است .بوﯾژه از اﯾن
رو ،امروزه مصلحت گراﯾی بسيار رواج پيدا کرده .
وفاداری مدارک باثبات و محکم او ،اعتماد و خود آزماﯾی مارا بخود ميگيرد .جلوھای
خداوند پُر است از آگاھی و فرزانگی که از شادی درونی سر چشمه گرفته .اين
كتاب ،ھماھنگ با کتابمقدس است و ھمچنين ،اعتماد به نيکوﯾی خداوند آن گونه
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که در کليسای انجيلی دﯾده ميشود را نشان مي دھد .امروزه ،برای بھسازی اﯾن
نکته مقدار اندکی از دﯾدگا ھای اندﯾشمندانه و بسنده وجود دارد.
مر
مايك بول ُ

كتابي چكيده شده ،ياري دھنده و راھنما .ھمچنين نشان ميدھد كه چگونه
ميشود در نام عسيي مسيح ھمايشي از ايمانداران را بوسيله ھمكاري با يكديگر
سازمان داد.
آقاي دِوِر پايه و اساس كتاب مقدس را با حكمتي كه از كليساي باپتيست بارث
مانده و رشد يافته در يك ھمايش پويا براي ما به تصوير كشيده .ممكن است كه
ھمه با جزييات اين كتاب موافق نباشند ،اما اگر كسي كتاب عھد جديد را بطور
جدي مطالعه كند ،نمي تواند از پرسشھايي كه در اين كتاب مطرح ميشود چشم
بپوشد.
جرج
متي ُ
تي ُ

بارزترين امتياز و تواناي دكتر دِوِر براي اين است كه اسناد و مدارك او بر كتاب
مقدس استوار است و توانسته ابراز €زم را براي پاسخ به پرسشھاي گمراه
كننده فراھم سازد.
ھر بخش در اين كتاب راھنماي ماست براي رسيدن به يك كليساي سالم و و
موازي با سياستھاي مركز خادمان كليساھاي انجيلي ،گوناگوني بزرگان
كليسايي در سر تا سر اين ھمايش و پيروان كليسا موردي مھم است براي
كساني كه احساس ميكنند نكاتي در بنيان كليسابه چشم مي خورد .اين كتاب
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ما را در راھي قرار ميدھد كه كتاب مقدس در برابر ما گشوده است ،اميد است
بدين وسيله بتوانيم به ستايش شكوه خداوند دست يابيم.
جان َ
مت
ھ ِ

کار آقاي مارك دِوِر مانند چرخ دنده ھای حرکتی براني رھبران کليساﯾی است.
كساني که خواستارِ دگرگوني و بھسازی در کليساھای خود ھستند .او پاسخی
آشکار برای بسياری از پرسشھای مھم کشيشان و جوﯾندگان فراھم مينماﯾد .اي
کاش در آغاز سالھای فعاليت كليساﯾی ام اﯾن کتاب را در اختيار ميداشتم .آنگاه
آن را در کžسھا و سمينار ھاي ھمه جای کشور توصيه ميکردم.
دان ويتني
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تقدﯾم به کليسای كاپيتال ھيل

كليسايي كه خداوند مرا فراخواند تا آن را خدمت کنم و دوست بدارم.
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پيشگفتار
بخاطر مياورم زمانی را که کžس ھشتم بودم و واژه سياستگزاری را نادرست
معنی کردم .آموزگار  ٢٤ساله ادبيات انگليسی ام دورش را خط کشيد .آن دوران
نوجوانی بودم و کتاب فرھنگ لغات رو باز کردم ،آنگاه خواندم كه سياستگزاری به
معني سازمانی است که برای اداره کردن مشكžتي بوﯾژه در رابطه با مردم و
دولت درست شده .بنابراﯾن ،کاربرد سياستگزاری در تشکيžت انسانی مانند
سازمانھاي دولتي و بطور کلی دربرگيرنده اصول و پاﯾه ھای قدرت است.
بھرروی ،پرسش ميباﯾست پرسيده شود :آﯾا کتاب مقدس ميتواند پاسخگوی
پرسشھای ما در رابطه با سياستگزاری و سازماندھی در ﯾک کليسا باشد؟ اگر
چنين است ,دقيقا چه مياموزد؟ البته ما مسيحيان اﯾمان دارﯾم ک کتاب مقدس
کافی و بسنده است برای سخن راندن و سامان بخشيدن روحانی مان و شادی
در پيروی از عيسی مسيح ,رشد کليسا ،درک و برداشت ما از تبليغ مسيحت .اما
آﯾا کتاب مقدس چگونگی سامان بخشيدن بيکدﯾگر در روند زندگيمان بعنوان
مسيحيان در اختيارما ميگزارد؟ آﯾا تحقيق و پوﯾشی که انجام داده اﯾم بھترﯾن
بودنند؟ آﯾا مدﯾرﯾت در کليسا ماھيت دﯾگری دارد؟ آﯾا ماھيت آن بر اصل مصلحت
گراﯾی قرار دارد؟
با اينكه خوب و كارا به نظر ميرسد ،من اﯾمان دارم که خداوند تمام نيازھاﯾمان را
در رابطه با آگاھی از صلح و آشتی و خدمت در اختيارمان گذاشته است.
در سالھای گذشته خيلی ھا کارھای بزرگی انجام داده اند ،و آن بوسيله مردانی
بکار گرفته شده که خداوند آنھا را فرا خونده است .ھنگاميکه ميگوﯾم چگونگی
مدﯾرﯾت کليسا را ميتوان در کتاب عھد جدﯾد ﯾافت ،اﯾن بدان معنا نيست که
برداشت و پنداشت ما بتنھاﯾی درست خواھد بود و راھی برای توجيه آن پيدا
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کنيم که از کتاب مقدس است .بلکه ،ھدف ما باﯾد مشاھده و شناخت بنيان و
ساختار كليسا باشد .آنگاه مدﯾرﯾت کليسا را بنا بر آنچه با کتاب مقدس ھمسو
است خواھيم ساخت .در صفحات عھد جدﯾد مثالھای بسياری وجود دارد برای
مسيحيان تا بدانند چگونه کليسای خود را بنا کنند.
در عھد جدﯾد ﯾافته ھاﯾی بسيار آشکار وجود دارند :زمان گردھمايي )اعمال
رسو€ن  ،٢٠:٧عبريان  ،١٠:٢٥راي گيري اعمال رسو€ن  ،١:٢٣صاحب منصبان
)فليپيان  ،١:١اعمال رسو€ن  ،(٢٠:١٧نظم و انظباط ) ١قرنتيان  ،(٥سفارش ھا
)اعمال رسو€ن  ٢ ،١٨:٢٧قرنتيان ,(٣:١مرکزی برای تنظيم دستور العمل ھا
)اعمال رسو€ن  ١ ،٢:٤١قرنتيان  ،(١١:٢٣ارزﯾابی اعضاي کليسا )متي ،٢٨:١٩
اعمال َرسو€ن .(٢:٤٧
آشکارا خداوند راھھای بسياری را برای ما در کžم خود گنجانده تا تصويري دقيق
از بنيان کليسا اراته دھد.
اﯾن از سوی خداوند جای بسی شگفتی است .بدون تردﯾد کžم خدا زندگی ما را
از استبداد امروزه آزاد ميکند .برخی از کشيشان امروز ممکن است احساس کنند
باﯾد گروه سرود خوان و مجلس مشاوره داشته باشيم و ﯾا به گفتگوھاي بيشتری
بپردازيم .بھرروی ،کžم خدا افکار ما را ھمسو و ھماھنگ با کليسا قرار ميدھد .ما
درﯾافتيم كه کتاب مقدس نکات بسياري را جھت آموزش و راھگشايي در برابر ما
قرار ميدھد.
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خادمان کليسا
. ١معني "خادم"
آ  -خادمان در دنيای عھد جدﯾد
ب  -خادمان در کتاب مقدس
پ  -حفظ تفاوت بين خادمان و بزرگان
 - ٢زمينه تارﯾخی
آ  -کليسای آغازﯾن
ب  -وظاﯾف خادمان
پ  -کليسای رومی و ﯾونانی
ت  -کليسای لوتر
ث  -خادمان در دوران بازنگری
ج  -کليسای پرسپِتِريان
چ  -کليسای بابتيست
 - ٣خادمان در اعمال رسو€ن باب ششم
آ  -نيازھای دنيوی
ب  -ﯾگانگی بدنه کليسا
پ  -ھدف از تمام ھداﯾای روح القدس
ث  -ھيچ خادمي نبايد خود خواه و كوتاه بين باشد
ج  -حماﯾت از مبشران جھان
چ  -خادمان کليسا در خانه دوم مجلس سياستگزاری نيستند
ح  -خادمان ھماھنگ کننده گروه ھاي مختلف بشارت دھنده ھستند
 - ٤ارزش گزاری خادمان کليسا
آ  -اول تيمو تاتوس باب سوم
ب  -خادمان زن کليسا
 - ٥خžصه و بخش پاﯾانی
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فصل اول

خادمان
. ١معني "خادم"
بياﯾيد با ﯾکی از آشناترﯾن گروه کارکنان کليسا ھای امروزه آغاز کنيم  -خادمان .
بستگی به اﯾن دارد که از کدام کليسا آمده باشيد .اما ,واژه خادم تصوﯾری
ميباﯾست اﯾجاد کند مانند ﯾک خدمتگزار صميمی در کليسا که کار اساسيش
خدمتگزاری و تبليغ است .ميشود تصوﯾری از شخصی با موھای خاکستر كه
پشت ميزی بزرگ نشسته است را ديد و ﯾا ﯾک شبان عžقمند .اﯾن نماﯾی است
از خادمان در کليسا ھای ما دارند .در کتاب مقدس چگونه ايشان به تصوير كشيده
شده اند؟
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خادمان در دنيای عھد جدﯾد
روش و دﯾدگاه عھد جدﯾد مانند دﯾدگاه و روش کنونی ما نسبت به خدمتگزاری
بوده .خدمت به دﯾگران بوسيله ﯾونانيھا نھاده نشده ،درعوض ايشان اولين
كساني بودند كه آغاز به گسترش شراﯾط فردی كردند .ھميشه توجه خود را بر
روی اھميت دادن بخود متمرکز ميکردند .تصوﯾری که از خدمتگزاری خادمان داده
شد سرانجامش به چاپلوسی تبدﯾل شد.

خدمت در کتاب مقدس
اما کتاب مقدس خدمت کردن را کام žبگونه دﯾگري بيان ميدارد .در ترجمه امروزه
از عھد جدﯾد اين واژه معمو €به "خدمتگزاری" ترجمه ميشود و گاھی مبلغ،
خادم ،يا كسي كه پيام نجات بوسيله خون مسيح را رواج مي دھد ترجمه
ميشود .بھرروی و بطورکلی منظور خدمتگزاری است.
در عھد جديد مي بينيم :به معني خدمت )رسو€ن ،١:١٧رسو€ن  ،١:٢٥رسو€ن
 ،١٩:٢٢روميان  ،١٢:٧اول قرنتيان  ،١٢:٥اول قرنتيان  ،١٦:١٥افسسيان ،٤:١٢
کولسيان ،٤:١٧دوم تيموتتوس  ،١:١٨فيليمون  ،١٣عبرانيان  ،٦:١٠اول پطروس
 ،٤:١٠مکاشفه .(٢:١٩
طبق اصول و قانون )روميان  (١٣:٤و ﯾا اراﯾه خدمت به نيازمندان )متی ،٢٥:٤٤
رسو€ن  ،١١:٢٩رسو€ن  ،١٢:٢٥روميان  ٣١:١١ ،١٥:٢٥دوم قرنتيان  ،٩دوم
قرنتيان .(١١:٨ ،٨:١٩ ،٨:٤
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آشکارا در عھد جدﯾد ميگوﯾد ,زنان حداقل ميتوانند تعدادی ازاﯾن خدمات را انجام
دھند )متی  ،٢٧:٥٥لوقا  ،٤:٣٩مرقس  ،١:٣١روميان  ،١٥:٤١متی  ،٨:١٥ﯾوحنا
 ،٢:١٢لوقا  ،٨:٣مرقس  ،١٥:٤١روميان .( ١٦:١
فرشتگان بدﯾنصورت خدمت و ﯾاری ميرسانند )برای مثال ,مرقس ،١:١٣متی
 .(٤:١١گاھی ميباست بانتظار نشست )برای مثال ،ﯾوحنا  ،٢:٥يوحنا ،٩
ﯾوحنا ،١٢:٢ﯾوحنا  ،١٧:٨ﯾوحنا ،١٠:٤٠لوقا  ،١٠:٤٠متی  .(٢٢:١٣ھرچند در دنيای
ﯾونانی به آن توجه ای نشد اما مسيح به آن توجه وﯾژه داشت.
در ﯾوحنا  ١٢:٢٥مسيح ميگوﯾد" :آن که بخواھد مرا خدمت کند ،باﯾد از من پيروی
کند؛ و جاﯾی که من باشم ،خادم من نيز خواھد بود .کسی که مرا خدمت کند،
پدرم او را سرافراز خواھد کرد ".
دوباره در متي  ٢٠:٢٦و مرقس  ٩:٣٥عيسي گفت" :امّا در ميان شما چنين
نباشد .ھرکه میخواھد در ميان شما بزرگ باشد ،باﯾد خادم شما شود ".در متي
) ٢٣:١١مرقس  ،١٠:٤٣لوقا  (٢٢:٢٦گفت" :آن که در ميان شما از ھمه بزرگتر
است ،خدمتگزار شما خواھد بود".
در حقيقت ,مسيح حتی خود را مانند ﯾک خدمتگزار عرضه ميدارد .در متی ،٢٠:٢٨
مرقس  ،١٠:٤٥لوقا  ،٢٢:٢٦ﯾوحنا  ،١٣لوقا  ١٢:٣٧روميان  .١٥:٨مسيحيان بعنوان
خدمتگزاران مسيح و شاگردان او عنوان شده اند .بدﯾنگونه نخستين گروه از
مسيحيان توسط شاگردان مسيح عرضه شدند )اعمال رسو€ن  (٦:١و بدون تردﯾد
پُلس اﯾن وظيفه را برای خود ودﯾگران ﯾادآور ميشد .برای مثال اعمال رسو€ن
 ،٢٠:٢٤اول قرنتيان  ٢ ،٣:٥قرنتيان  ،٣:٣كُلسيان  ٢ ،١:٢٣قرنتيان  ،٥:١٨افسيان
 ١ ،٣:٧تيموتايوس  ٢ ،١:١٢تيموتايوس .٤:١١
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مسيح خود را به عنوان ﯾک خادم در برابر شاگردان معرفی مينماﯾد ,بخشی از
گروه را وﯾژه كمک و خدمت کردن فراھم ميسازد در اعمال رسو€ن  ،٢١:١٩روميان
 ،١١:١٣پولس تيموتايوس را به خدمتگزاري ميخواند .ھمچنين دراول تيموتانوس
 ،٤:٦دوم تيموتانوس  ٤:٥و پتروس ميگوﯾد پيامبران در عھدقدﯾم خادمان مسيحيان
بودند و در اول پطروس  ١:١٢مي گويد كه فرشتگان خادمان و خدمتگزاران ناميده
ميشوند .در عبرنيان  ١:٤و حتی اھرﯾمن نيز خادمان خود را دارد (دوم قرنتيان
،٣:٦دوم قرنتيان ،٣:٩دوم قرنتيان  ،١١:١٥کولسيان .( ٢:١٧
حفظ تفاوتھا بين خدمت گروه خادمان و گروه بزرگان مھم است .با بيان دﯾگر ،ھر
دو گروه ،بزرگان و خادمان از خدمتگزاران ھستند اما خدمت کردنشان دو گونه
متفاوت است .در نخستين ھفت آﯾات از باب ششم در اعمال رسو€ن در ميابيم
که سخت ترﯾن بخش خدمتگزارﯾست .دو بخش خدمتگزاری وجود دارد :ھمراھی
با کشيش با ﯾاری فيزﯾکی و نوعی ديگر از خدمتگزاری که نخستين خادمان در
نخستين کليسا پس از ان بزرگان فراخوانده شدند .خادمان در اعمال رسو€ن ٦
بگونه ای خدمتکاران کليسا بيان شده اند.
يک حالت کلی از سياستگزاری اﯾنست که آنھا مسعول نيازھای فيزﯾکی کليسا
ھستند .بنا نھادن ﯾک گروه بوﯾژه با چنين مسعوليتی بسيار مھم است .کليسا ھا
نباﯾد نه تنھا به سخنراندن کžم خدا بپردازند بلكه کمک و ﯾاری به اعضای کليسا و
پيروان آن به ھمان اندازه مھم است .اين امر كمك به نزدﯾک شدن اعضاي كليسا
مي كند  .ھر دو دﯾدگاه ،روند کليسا و تبليغات مھم ھستند .برای اطمينان از
اﯾنکه ھر دو نوع از اﯾن خدمتگزاری و ﯾاری رسانی را در کليساھايمان دارﯾم،
نخست ميباﯾست بتوانيم نوع و گونه خدمتگزاری کشيشان و خامان را تشخيص
دھيم.
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 .٢زمينه تارﯾخی
كليساي آغازين
در دورانی که شاگردان مسيح رھبری کليسا ھا را برعھده داشتند ،بنظر ميرسد
كه بزرگان و خادمان خدمت گوناگوني انجام مي دادند .بعد از دوران عھد جدﯾد,اﯾن
دو گانگی در کليسا ادامه پيدا کرد .قوانين مربوط به بزرگان در آغاز به جداﯾی بين
کشيشان و بزرگان راه داد ,اما خادمان ھميشه بعد از بزرگان و کشيشان مقام به
رھبري قرار داده شدند.
بگذاريد به چند تا از وظاﯾف خادمان اشاره كنيم :
• خواندن ﯾا سرودن از سروده ھای روحانی در کليسا
• درﯾافت کمک ھای نقدی و ثبت پرداختی ھا
• تحوﯾل دادن کمک ھای نقدی به بزرگان کليسا ,کشيش ,خودشان و
دختران دم بخت ,بيوه ھاَ ،نيازمندان و زنانی که ازدواج نکرده اند.
• پخش و تقسيم کردن و ھمدلی با اعضای کليسا
• رھبری دعا ھا در خžل اجرای مراسم.
• پيش از پاﯾان مراسم کليسا ،توجه نشان دادن به آنانی که عضو كليسا
نيستند.
اﯾن تقرﯾبا خžصه شده ای از وظاﯾف و خادمان از سده دوم تا ششم بوده.

کليساھای رومی و ﯾونانی
در حاليکه حکومت سلطنتی گسترش پيدا ميکرد  ,ھم زمان حکومت کليساﯾی
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شاھوار در کنارش گسترش پيدا ميکرد .خادم اعظم درمکان وﯾژه ای بود  ,به
بيانی دﯾگر  ,او بعنوان نماﯾنده دلمشغوليش به مسانل مادی بوده تا معنوی .اﯾن
جای شگفتی نيست اگر خادم اعظم درست در روم مھم شده  ,بنابراﯾن بسنده
است و بيش از اﯾن وارد خرابکاری ان خادمان نمی شوﯾم  ,بوﯾژه انان توانگر
و ثروتمند نيز شدنند.
در حاليکه حکومت سلطنتی گسترش پيدا ميکرد ,ھم زمان حکومت کليساﯾی
شاھوار در کنارش گسترش پيدا ميکرد .خادم اعظم در مکان وﯾژه ای بود ,به
بيانی دﯾگر ,او بعنوان نماﯾنده دلمشغوليش بيشتر به مسانل مادی بوده تا معنوی.
اينگونه ،خادم اعظم در روم مكان بسيار مھمي داشت و بسيار توانگر و ثروتمند
نيز بود .چه کناﯾه ای ,بجای خدمت به دﯾگران ,دﯾگرانرا به خدمت اميال خود
واميداشت .بد€ﯾلی چنين ,نفوذ کشيشان در سال ھای ميانه رو بزوال گذاشت.
كمك به نيازمندان و فقيران تبدﯾل شدند به وسيله ايي براي زمان كمتر صرف
كردن در برزخ!
بنابراﯾن آنان ,خود آزاری را گسترش دادند .کليسای اورتدکس شرقی )خاوری(
ھميشه خادمان و اشخاص غيرروحانی را با آن ظرفيت و گنجاﯾش بصورت جدا از
ھم حفظ کردند .در غرب ) باختر(ھمچنين در دوران ميانه ،خادم بودن تنھا راه
کشيش شدن بود و آن در گروه بزرگان قرار دارد .خادمان درکليسای کاتوليک و
کليساھای وابسته به آن ,ھنوز کار آموزانی بيش نيستند ,در حاليکه ﯾکسال
بصورت خادم کليسا خدمت ميکنند تا برای کشيش شدن آماده شوند .دومين
شورای واتيکان با تفاوتھاﯾی آغاز بکار کرد ,سپس خادمان در کليسای کاتوليک
ھمانندی بيشتری به خادمان انجيلی پيدا کردنند.
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کليسای لوتر
لوتر مسعوليت کليسا را بھبود بخشيد ,بوﯾژه برای نيازمندان کليسا .ولي ايشان
روش خادمان آن گونه كه در عھد جدﯾد است بھبود نبخشيدند .کليسای لوتری
امروزه بصورتھای گوناگون اجرا ميشود; در جاﯾی بعنوان دستيار کشيش ترتيب
داده شده اند و خادم ناميده ميشوند ,در جاﯾی دﯾگر ترتيبی داده نشده اند ,بوﯾژه
آنھاﯾی که مسعول تبليغ و دستياری کليسا ھستند .خادمان دراصžحات و بھبود
ﯾافتگی کتاب مقدس ﯾادآور شده ,بصورت عملی خادم با بزرگان و شبانان کليسا
فرق دارند .در دوران اصžحات ,برخی از پروتستاھا مانند مارتين باتزِر در کمبرﯾج
خيلی اصرار داشتند که وظاﯾف خادمان ميباﯾست دوباره سازماندھی شوند .در
ھر کليساﯾی ميگوﯾند خادمان ميباﯾست مشخص كنند كه چه كساني واقعا
نيازمند ھستند و چه كساني نيازمند نيستند .آنھا ھمچنين ميباﯾست ھمه
پرداخت ھای اعضای کليسا را ثبت کنند .کليسای پرس پتريان ,خادمان وظيفه
دارند از خيرات و ھداﯾا برای فقرا و نيازمندان كمك كنند .ممکن است اﯾن گفتگو به
ميان آﯾد که کارھای غيرروحانی زﯾادی برای آنھا در نظر گرفته شده .خادمان
نسبت به گروه بزرگان مسعولند ،بدﯾنگونه کليسا تعميدی و کليسای ﯾگانه
شدگی ) وحدت ) سازمان داده شدنند و اينگونه بيشترشان ساختار خود را حفظ
کرده اند.
کليسای تعميدی و کليسای خود مختار
در بسياری از کليساھای تعميدی و خود مختار ,اگر چه بيشتر کردار روحانی برای
خادمان در نظر گرفته شده .آنان به شبان کليسا بصورتی گوناگون ﯾاری ميرسانند.
آماده سازی لوازم برای عشای ربانی و ھمينطور در بخش مادی
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کليسای)خودمختار( که آنان از گروه بزرگان برخوردار نيستند .خادمان اغلب بصورت
محدود)زمانی( خدمت ميکنند .اگر چه مشخصه شخص خادم معمو €بصورت ثابت
و پاﯾدار تصور شده ,و اﯾن کارھاﯾی است که مسيحيان انجام دادند .اکنون  ,آﯾا
شاگردان مسيح ھيچ اثری از خود بر جای گذاشتند تا روش ھای خود را بھبو د
بخشيم ؟

 . ٣خادمان در رسوiن باب ششم
آنگونه که دﯾدﯾم ,فھرستی از معانی در عھد جدﯾد دﯾده ميشود كه تصوﯾری روشن
به ما مي دھد .اگر چه شاﯾد در اعمال رسو€ن باب ششم ميتوانيم با اﯾن
دستاورد برسيم که نخستين خادمان سازمان داده شدنند .از آن زمان ميتوان به
سه دﯾدگاه و تصوﯾر رسيد : -نيازھای فيزﯾکی :نخست ,خادمان برای ﯾاری
رساندن به نيازھای فيزﯾکی کليسا ھستند .در رسو€ن) (٦:١ميفرماﯾد" :در آن
اﯾام که شمار شاگردان فزونی میﯾافت ،ﯾھودﯾانِ ﯾونانی زبان از ﯾھودﯾانِ
عبرانیزبان گِلِه کردند که بيوهزنان اﯾشان از جيرۀ روزانﮥ غذا بیبھره میمانند".
برخی از مسيحيان برای نظارت در روند اماده سازی و پخش غذای روزانه بودند .
رﯾشه لغت خادم به معنی خدمتکار است .مانند پيشخدمتي و پذﯾراﯾی از ديگران.
اصو €خدمتگزاری در جاھای گوناگون بيشتر جنبه فيزﯾکی ﯾا پولی دارد .
در اعمال رسو€ن  ٦:٢شاگردان مسيح ,اﯾنگونه خدمت کردن را )انتظار در کنار
ميز( "خدمتگزاری" ناميدنند .آنان به نيازھای فيزﯾکی نيازمندان ميپرداختند .اﯾن
نخستين برداشت از وظاﯾف خادم است .در اعمال رسو€ن باب  ،٦خادمان در واقع
بخودشان خدمتی نمی کردند ,نکته در اينجاست که اﯾن گروه کوچک ،کليسا را
17

 /*01ه.ي *+,ه('! !%او"!

اداره مي كردند و سامان مي دادند .با كارشان ھمه آسودگي خاطر داشتند كه
کارھا بخوبی پيش روند .راھبری مردم ,بوﯾژه مسيحيان از کليساھای دﯾگر بسيار
مھم است ,زﯾرا ﯾاری رساندن به نيازمندان و ناتوانان ميتواند به رشد روحانی آنان
نيز ﯾاری برساند .ﯾاداور و دربرگيرنده اﯾن ميشوند که خداوند به فکر آنھاست و اﯾن
شھادتيست برای آنانی به مسيح ايمان ندارند .مسيح در ﯾوحنا  ١٣چه ميگوﯾد؟
" با محبت کردن بيکدﯾگر جھان خواھد فھميد که شما شاگردان من ھستيد".
دراﯾن پيام عيسی مسيح نگھداری و مراقبت را محبت می نامد .در پس آن ,اگر
چه نه تنھا برای نيازمندان بلکه بطوراساسی تمام پيکره اﯾمانداران مسيح را
دربرميگيرد .اﯾن دومين برداشت ازوظيفه خادمان آنگونه که در رسو€ن  ٦آمده مي
باشد .ھدف اصلی در پيکر مسيح است.

ﯾگانگی در پيکر مسيح
اگر شما دﯾد فراتری به اﯾن پيام داشته باشيد ،ممکن است بپرسيد :با كمك به
بيوه گان ،در واقع چه كاري انجام مي دادند؟ آنھا غذا درست ميكردند و بطور
عاد€نه بين دﯾگران پخش مي كردند .بله ،چنين است .اما چرا اين كار مھم بود؟
زﯾرا فروگذاری از ﯾاری رسانی به ايشان ،پيوند روحانی مسيحيان را نيز صدمه مي
زد.
اعمال رسو€ن  ٦:١اﯾنگونه آغاز ميشود" :در آن اﯾام که شمار شاگردان فزونی
میﯾافت ،ﯾھودﯾانِ ﯾونانيزبان از ﯾھودﯾانِ عبرانی زبان گِلِه کردند که بيوهزنان اﯾشان
از جيرۀ روزانﮥ غذا بیبھره میمانند ".زﯾرا پخش و تقسيم غذای روزانه را زﯾر نظر
داشتند ,ﯾک گروه برعليه گروه دﯾگر گله ميکردند .بنظر ميرسد اﯾن نکته توجه
رسو€ن را بخود جلب کرد .آنان نه تنھا کوشش کردند که اﯾن مشگل را با نيک
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خواھی و سخاوتمندی در کليسا بھبود بخشند بلکه از شکستن ﯾکپارچگی
کليسا جلوگيری کنند .خطھای جدا کننده بر اثر وجود تفاوت در اثر سنتھای
فرھنگی خطرﯾست وﯾژه ايي در کليسا ھاﯾمان است .خادمان ,در راس و مرکز اﯾن
پراکنندگی در کليسا قرار دارند.
ھدف از ھداﯾای روحانی كه خداوند به فرزندانش مي بخشد اﯾنست که تا دست
بدست ھم دھيم تا راه رشد اﯾمان را برای ﯾکدﯾگر ھموار کنيم .برای مثال ,در
روميان  ،١:١١پُلس مي گوند" :زﯾرا مشتاق دﯾدارتان ھستم تا عطاﯾی روحانی به
شما برسانم که موجب استواریتان گردد؛ ﯾعنی تا من و شما ھر دو از اﯾمان
ﯾکدﯾگر دلگرم شوﯾم ".پلس به قرنتيان می گوﯾد" :باری ،عطاﯾا گوناگونند ،امّا روحْ
ھمان است؛ خدمتھا گوناگونند ،امّا خداوند ھمان است؛عملھا گوناگونند ،امّا
ھمان خداست که ھمه را در ھمه به عمل میآورد .ظھور روح ،به ھر کس برای
منفعتِ ھمگان داده میشود ١) ".قرنتيان  (١٢به مسيحيان نخستين او ھموار
چنين نصيحت مي داد" :اﯾنھا ھمه باﯾد برای بنای کليسا به کار رود".
ھمانگونه که جان کالوﯾن در مورد  ١قرنتيان  ١٤:١٢ميگوﯾد ,با€ترﯾن درخواست
برای رشد و پيشرفت کليسا فداکاری و از خودگذشتگی مي باشد .اﯾن رفتار
بسيار دشوار مي باشد و پلس برای ﯾاداوری به او نوشت "ھر کسی باﯾد
ھداﯾاﯾی را که درﯾافت کرده باﯾد درخدمت دﯾگران قرار دھد تا شکوه خداوند برای
ھمه نماﯾان شود ١) ".پطرس (٤:١٠

. ٤ارزش گزاري خادمان كليسا
وظيفه خادمان ھمانا تقوﯾت ﯾگانگی درکليساست ,آنگونه که در اعمال رسو€ن ٦
مشاھده ميشود .اگر چه ,نمتوانيم کسانی را در خدمت داشته باشيم که با
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کليسا مھربان نيستند .آنانيکه با حالت و رفتارشان درتمام مراسم کليسا مرتب
شاکی ھستند نمي توانند خادم باشند .از چنين رفتاری دست بردارﯾد!
خادمان ميباﯾست آرام کننده در کليسا باشند .نباﯾد کار اﯾن اشخاص را نا چيز
شمرد .حقشان را ميباﯾست محترم شمرد .خادمان قادرند با کمک به دﯾگران
ھوﯾت خود را بعنوان بخشی از بدنه کليساآشکار کنند .آنھا با خدمت کردن و با
مھرورزي سازندگان كليسا را به ھم نزديك مي كنند.

حماﯾت از تبليغ جھانی
بعبارت دﯾگر ,اﯾن مردان نقش برجسته ای درحماﯾت از فعاليتھای تبليغی رسو€ن
داشتند .در اعمال رسو€ن  ٦:٣بنظر ميرسد ﯾاری رسانی به اﯾمانداران
مسعوليتی است که کليسا در تمام موارد خود برعھده داشت.
اما در  ٦:٣پُلس مي گونند" :پس ای برادران ،از ميان خود ھفت تن نيکنام را که پر
از روح و حکمت باشند برگزﯾنيد تا آنان را بر اﯾن کار بگمارﯾم ".در نتيجه اﯾن
مسعوليت را بر عھده گروھی در درون کليسا قرار داده شد .اﯾن خادمان نتنھا به
بخشی از پيکر کليسا خدمت می کردند ،بلکه با ﯾاری رسانی باعث حماﯾت
بيشتر رسو€ن و بزرگان ميشدند .وظيفه اصلی شان مشاوره بخشھای گوناگون
است.
بنابراﯾن خادمان ﯾک گروه پُر قدرت و جدا از کليسا نيست .آنچه را که ميتوان
درمورد ايشان بيان داشت اﯾنست كه ھمه "خدمتگزارند" بودند .يكي از
مسعوليتھای مھم کليسا ﯾاری رسانی است که آموزگاران اصلی نمي توانستند
اﯾفا کنند .خادمان برای کاری که انجام ميدھند آموزگاران را در واقع پشتيبانی
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ميکنند .آنھا پاﯾه ھای اصلی در حماﯾت از کليسا و مبلغان ھستند .بنابراﯾن مي
بايد با€ترﯾن پشتيبانی و احترام را برای خادمان ميباﯾست قاﯾل باشيم.
بايد ھميشه ايشان را تشويق كنيم و اين گونه اشخاص بيشتري داوطلب خادمي
كنند.اﯾن گروه بخاطر خدماتشان برکت داده خواھند شد.
خادمان ھماھنگ کننده بخشی از وظاﯾف کلی کليسا ھستند :در کليسای ما در
واشنگتن ,خادمان خود را بعنوان گروه کنکاش و سخن ران نمی شناسند بلکه
آنان ھماھنگ کننده بخشی از وظاﯾف کلی کليسا .دعا ھا و اميد ما اﯾنست كه
ھر کسی که بعنوان خادم ﯾاری رسانی ميکند ،باعث ھمگراﯾی و ﯾگانگی ما
شود .ﯾاری به اﯾماندارن ,ﯾاری به پيکر کليسا ,با تمام کارھاشان شکوه خداوند را
نماﯾان ميسازند .خادمی نظارت بر چگونگی ﯾاری رسانی و پذﯾراﯾی دارد; خادمی
ﯾاری رسانی را از رادﯾو و ﯾا وبساﯾت ھماھنگ ميکند; خادمی راه اندازی صدا و
بلندگوھا را بر عھده ميگيرد; خادمی درپی نگھداری ازاعضای کليساست.
دراﯾن نوشتار ما از چھارده نوع از خادمان نام بردﯾم .البته مرتب شاھدﯾم که برخی
از آنان نادﯾده گرفته ميشوند.
خادمان باﯾد بدانند كه خدمتگزاری شان در کليسا اصلی ترﯾن وظيفه شان است!
خادمان مھرورزی را می گسترانند و به برادرن و خواھران خود ﯾاری ميرسانند;
ھمچنين ،قوانين بناکردن کليسا را به آنھا آموزش ميدھند .خادمان ما با کارھا و
ابتکارات خويش و با ﯾاری رسانی و ھماھنگ کردن مراسم كليسا خيلی بيش از
آنچه خودشان بدانند به کليسای ما برکت می بخشند!
. ٤ارزشگزاری خادمان دراول تيمو تايوس  ٣:٨تا  ٣:١٣پولس به تيموتی ,شبان
کليسا در افسس ميگوﯾد كه اﯾن خادمان چگونه باﯾد باشند .ترکيبی از موارد
اشاره شده از لحاظ کيفی و آنچه در اعمال رسو€ن  ٦آمده ،بدون تردﯾد ميتوانيم
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بگوﯾيم كه آنانی که بعنوان ﯾاری رسان و خادم شناخته شده اند ميباﯾست
سرشار از روح مقدس )اگر چه درگير کارھای مادی ھستند بايد بوسيله روح
القدس رھبری شوند( باشند .اﯾن خادمان ميباﯾست پُر از آگاھی و خوﯾشتنداری
باشند .آنان ميباﯾست بوسيله اعضاي کليسا بااعتماد کامل ،انتخاب شوند و با
کمال ميل و خوشنودی اﯾن مسعوليت وﯾژه را بر عھده گيرند.
آنھا ميباﯾست سزاوار چنين جاﯾگاه محترمی باشند .پاک و بی آ€ﯾش باشند ,زﯾاده
روی در نوشيدن شراب نداشته باشند ,بدنبال سود شخصی نباشد ,پاﯾبند به
اﯾمان واقعی و آشکار باشند ,دارای ﯾک ھمسر و ھمچنين رابطه گرم خانواگی
داشته باشد.
زنان بعنوان خادمان
خادمان ميباﯾست دارای ﯾک ھمسر باشند .مانعی برای خدمتگزاری زنان وجود
ندارد ,مثال "فيبی"" ،خواھرمان فيبی را به شما معرفی میکنم .او از خادمان
کليسای شھر کِنخْرﯾه است)".روميان  .(١٦:١کاربرد واژه خادم زن در جاھای دﯾگر
از انجيل و تارﯾخ طو€نی خادمان زن در کليسای بابتيست راھنمای کليسای
ماست و به زنان نيز شادی بخشيد تا وظيفه خدمتگزاری رابرعھده گيرند .ولي در
اول تيموتايوس  ،٢انجيل تصاوﯾر بيشتری از رھبری زنان دراختيار ما قرار ميدھد.
اگر توسط بزرگان اﯾن نکته درست برداشت نشده باشد ,ما در ھداﯾت کليساھا
ناتوان خواھيم بود .درباره قوانين آشکار بزرگان کليسا اﯾن آشكار است که بزرگان
ميباﯾست مذکر باشند .بنابراﯾن ما را قادر خواھد ساخت که بتوانيم آزادانه ﯾاری
رسانی خواھران را به بعنوان خادم )زن( به رسميت بشناسيم.
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- ٥خsصه و بخش پاياني
بطور خžصه ,عھد جدﯾد توانست سه وظيفه خادم را به ما مي آموزد که ما در
اعمال رسو€ن  ٦مشاھده ميکنيم .تصويري از ﯾاری رسانی به نيازمندان ،ﯾگانگی
در پيکره کليسا را به ما نشان ميدھد .خادمان پشتيبان رسالت بزرگان کليسا
ھستند .ﯾگانگی در پيکره کليسا ,نگھداری ازنيازمندان ,بااﯾن کارھا آنھا ھداﯾت
کننده مھرورزی و خدمت ھستند .دﯾترﯾش بانھوفر گفت :کليسا نيازی به
شخصيت درخشنده ندارد ،بلکه به خدمتگزارانی سرشار از اﯾمان به مسيح
ورفتاری برادر گونه .
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بزرگان
. ١جمع بزرگان
. ٢صžحيت بزرگان
آ .زنان نمي توانند بزرگ كليسا شوند
ب .اول تيموتی ٣
پ .ھدف از رھبری در کليسا ت .پيدا كردن رھبران با ايمان در
کليساھاﯾمان
. ٣بررسی تارﯾخی
آ .واژه اصلی برای "بزرگان "
ب .پرسبيترﯾن ھاو بزرگان
پ .باپتيست ھا و بزرگان
. ٤رابطه بزرگان و كار كنان کليسا
 . ٥رابطه بزرگان و خادمان
آ .تشابه در ص žحيت
ب .رﯾشه تفاوتھا  -رسو€ن ٦
پ .آموزش و دامنه اختيار
. ٦رابطه بزرگان و کشيش
آ .کشيش در عھد جدﯾد
ب .گزﯾدھايی از قوانين برای کشيش:
. ١برخی از آنان از موقعيتی به موقعيتی دﯾگر جابجا ميشوند
. ٢برخی بوسيله کليسا بطور تمام وقت بخدمت گمارده
ميشوند
. ٣پلس نوشتاری از نکات مھم را برای تيموتايوس فرستاد
. ٤مسيح به پيام آور کليسا نوشت
پ .كشيش بعنوان بزرگ کليسا
. ٧رابطه بزرگان و کليسا
آ .پنج وﯾژگی ايشان
 .١پاک و درخشان
.٢اعتماد قلبی
.٣شاھدی خداﯾی
.٤منشی ﯾاری دھنده
ب .مورد احترام پاستورھا
. ٨ھدﯾه تواناﯾی واختيار
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فصل

دوم

بزرگان
بزرگان به اندازه خادمان مھم ھستند .ايشان جايگاه بسيار مھم برای ﯾگانگی مان
درگسترش مسيحيت دارند .اکنون به گروھی دﯾگر بنام بزرگان ميپردازﯾم.

. ١جمع بزرگان
نخستين نکته ای که ميباﯾست برای بزرگان ﯾک کليسای محلی مورد توجه قرار
گيرد اﯾنست که آنھا بصورت "جمع" ھستند .اگر چه تعدادی از بزرگان در بخش
مشخصی از ھماﯾش خدمت ميکنند ،ولي ھمه با ھم يك گروه ھستند.
درعھدجدﯾد مرتب از بزرگان بطور جمع نام برده شده است )برای مثال در اعمال
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رسو€ن  ،١٦:٤اعمال رسو€ن  ،٢٠:١٧اعمال رسو€ن  ،٢١:١٨تيطوس  ١:٥و در
ﯾعقوب .٥:١٤
بزرگان اسراﯾيل ،در سرتاسر انجيل و اعمال رسو€ن بصورت "جمع "نگاشته شده
اند .حتي در بھشت در مورد بزرگان بصورت جمع صحبت مي شود )مکاشفه
) (١١:١٦) ،(٥:١٤و ).((١٩:٤
در اعمال رسو€ن  ١٤:٢١تا  ١٤:٢٣ميخوانيم " آنان در آن شھر نيز بشارت دادند و
بسياری را شاگرد ساختند .سپس به لِستْره و قونيه و اَنطاکيه بازگشتند .در آن
شھرھا شاگردان را تقوﯾت کرده ،آنان را به پاﯾداری در اﯾمان تشوﯾق کردند و پند
دادند که »باﯾد با تحمل سختيھای بسيار به پادشاھی خدا راه ﯾابيم «.اﯾشان در
ھر کليسا مشاﯾخ بر اﯾمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنھا را به خداوندی که به
وی اﯾمان آورده بودند ،سپردند".
اگر نگاھی به اعمال رسو€ن  ٥داشته باشيد ,در آﯾات  ٢٣ ،٢٢ ،٦ ،٤ ،٢ميبينيد
كه چگونه بزرگان بصورت جمع آورده شدند .در اعمال رسو€ن  ١٦:٤نيز بزرگان
بصورت جمع استفاده شده .در اعمال رسو€ن  ٢٠:١٧ميخوانيم که پلس خود را از
بزرگان کليسای افيسوس ميخواند ,ھمچنين ,در اعمال رسو€ن  ٢١:٢٨و در اول
تيموتايوس  ٤:١٤و  ٥:١٧و در تيطوس  ١:٥پلس ميگوﯾد" :تو را از آنرو در کْرِت برجا
گذاشتم تا کارھای ناتمام را سامان دھی و ھمانگونه که تو را امر کردم ،در ھر
شھر مشاﯾخی برگماری".
يعقوب در نامه يعقوب  ٥:١٤مي نويسد" :اگر کسی از شما بيمار است ،مشاﯾخ
کليسا را فراخواند و آنھا براﯾش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تدھين
نماﯾند ".او از بزرگان انتظار دارد كه برای کسی که بيماراست دعا كنند .در اول
پطرس  ,٥:١پطرس در ميان مسيحيان بروي بزرگان كليسا ظاھر مي شود .در
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واقع تنھا استثنا در دوم و سوم ﯾوحنا وجود دارد انجاﯾی که نوﯾسنده بسادگی
خود را ﯾک بزرگ كليسا مينامد .در اول تيموتايوس  ٥به تعدادی از قوانين
کليسااشاره شده که اگر خللی از سوی بزرگی مشاھده شد ,باﯾد عنوان شود .
بطور كلي ,عھد جدﯾد تصوﯾری که بما ميدھد از ﯾک کليساﯾی محلی با پيکری از
بزرگان.
. ٢صsحيت بزرگان
زنان نمي توانند بزرگ كليسا شوند
ﯾک بزرگ چه کسی ميباﯾست باشد؟ چگونه صžحيت او مشخص مي شود؟
صžحيت برای ﯾک بزرگ را بطور آشکار کتاب مقدس در اول تيموتاﯾوس  ٣و تيطوس
 ١نگاشته شده است.
پيش از اﯾنکه به اول تيموتاﯾوس  ٣برگردﯾم ,نگاھی مياندازﯾم به نکته مھمی که
دراول تيموتاﯾوس  ٢آورده شده که "خداوند خواھان اﯾن نيست که زنان بعنوان
بزرگان خدمت کنند ".بخاطر مطالب بحث برانگيز دراول تيموتاﯾوس .٢ھميشه بھتر
است نقاطی از انجيل آغاز کنيم که آشکارترند و دعا کنيم تا خداوند روشناﯾی خود
را برنکات مبھم کتاب مقدس بتاباند تا برما آشکار شوند بجای اﯾنکه نکات آشکار
برما مبھم و شک برانگيز شوند ,آنچه که در اول تيموتاﯾوس  ٢آشکار است
اﯾنست :ﯾک زن نباﯾد آموزش دھد و برتری برﯾک مرد داشته باشد.
گر چه آن برتری که پلس ميخواھد در اﯾنجا بعنوان جاﯾگاه نامناسب بيان دارد بطور
روشنی مربوط به درگيرشدن زنان در آموزش است .روش آموزش در کليسای
آغازﯾن بر برتری مرد بر ھمسرش گواھی ميدھد .در غžطيان  ٣:٢٨مي خوانيم
كه "دﯾگر نه ﯾھودی معنی دارد نه ﯾونانی ،نه غžم نه آزاد ،نه مرد نه زن ،زﯾرا شما
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ھمگی در مسيحْ عيسی ﯾکی ھستيد و حال اگر شما از آنِ مسيح ھستيد ،پس
نسل ابراھيماﯾد و بنابر وعده ،وارثان نيز ھستيد ".روشن است که براي مسيح
مرد با زن فرقی ندارند .اما بدان معنا نيست که مرزی بين آنھا وجود ندارد ,اما
بزرگترﯾن فيض خداوند و نجات بصورتی برابر براي ھمه است .
بياﯾيد نگاھی به اول تيموتاﯾوس  ٣بياندازﯾم .دقاﯾقی بخواندن اول تيموتی  ٣:١تا
 ٣:٧ميپردازﯾم .اول تيموتی " :٣:٢از اﯾن رو ،ناظر کليسا باﯾد به دور از مžمت،
شوھر وفادارِ تنھا ﯾک زن ،معتدل ،خوﯾشتندار ،آبرومند ،ميھماننواز و قادر به تعليم
باشد ".اينگونه انجيل بطور دقيق و بسنده به ما درباه شخصيت ﯾک بزرگ كليسا
می آموزد .من فکر ميکنم که پلس بر اين عقيده بود كه اين مشخصات پاكدامني
اين فرد را نشان مي دھد ،و چنين فردي صžحيت و شايسته بزرگ كليسا بودن
را دارد.
ھدف از رھبری در کليسا نماﯾاندن شکوه خداوند ،بيان حقيقت و راستی است.
به اﯾن دليل پلس خشمگين ميشد كه مسيحيان براي حل اختžفاتشان پيش
دادگاھي غير مسيحي مي رفتند .ھردوی اﯾن نکات زمينه و شاھدی ھستند از
کردار و گفتار شاگردان مسيح .بنابراﯾن در نخستين نامه به تيموتاﯾوس ,پُلس
نشانه و کردار غير خداﯾی برخی از آموزگاران نادرست در کليسای افسيان را به
عنوان تھدﯾد و مانعی برای آشکار شدن شکوه خداوند مي شمرد .پولس
فھرستی از تقوا و نيکوﯾی را در نامه اول تيموتاﯾوس  ٣اشاره مي كند .چنين
فھرستي در عھد جديد آورده شده ،چون فرمانيست برای آنانيکه كه مي خواھند
رھبر كليسا شوند .من درﯾافتم که جاھای دﯾگری از کتابمقدس به ما شخصيت و
منش مسيحيان مي آموزد .اما فکر کنم ,پلس در اﯾنجا ميخواھد اھميت دعا کردن
را به ما ياد آوري كند و ھمچنين فروتنی و ﯾاری دادن به ديگران.
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چگونه ميتوانيم چنين رھبرانی را در کليساھاﯾمان بيابيم؟ ما برای درﯾافت
خردمندی خداوند دعا ميکنيم .ما كžم خدا را مطالعه ميکنيم ،بوﯾژه بخشھاﯾی در
اول تيموتی و تيطوس که بما بصورتی آشکار مياموزد که چگونه چنين مسعوليتی
را ارزشگزاری و پردازش دھيم .مانباﯾداز راھھاي دنيوي و کليشه ای برای انتخاب
رھبران کليسا استفاده کنيم .آقای گينس در کتاب خود "ھمنشينی با اھرﯾمن"
نقد بازرگان ژاپنی را پس از دﯾدار با استرالياﯾی ھا برای ما برميشمارد" :ھرگاه ﯾک
رھبر بوداﯾی را مžقات ميکردم ,ﯾک روحانی ميدﯾدم .ھرگاه ﯾک رھبر مسحی
رامžقات ميکردم ﯾک مدﯾر و گرداننده ميدﯾدم ".بجای اﯾن ,ما در جستجوی مردانی
ھستيم بامنش ،خوشنام و خوش آوازه که تواناﯾی پذﯾرش مسعوليتھای کتاب
مقدس را داشته باشد.
منش و شخصيت چنين رھبران کليسا برای خود نيست بلکه برای دﯾگران .اگر
چه ,آنھا دوستدار پول نيستند ,اما دوستدار و عاشق غريبه ھا! آن به معنای
مھمان نوازی ھم است .رھبران واقعی کليسا بدﯾگران بيشتر از خود اھميت مي
دھند ،احترام ميگزارند و ھمدردی نشان ميد ھند.

. ٣برسی تارﯾخی
تمام کليساھا افرادی را دارند شايسته بزرگ كليسا بودن .حتی اگر آنھا با نام
دﯾگری ناميده شوند بصورت کلی دو نام در عھد جدﯾد برای آنھا آورده شده" :ناظر"
و " بزرگ " ﯾا خبره !ھنگاميکه امروز مسيحيان واژه "بزرگان" را ميشنوند ،خيلی ھا
بيدرنگ می اندﯾشند "پرسپِترين !"بھرروی ايشان پيشگامان ھم گراﯾی در سده
شانزدھم ھستند ,گمان ميرود جاﯾگاه خبرگان در عھد جدﯾد بصورت ﯾک اداره بوده.
از دﯾد تارﯾخی پيوندی دقيق بين خبرگان و کليسا در کليساھای پرسپِترين وجود

29

 /*01ه.ي *+,ه('! !%او"!

داشته ولي ايشان تنھا گروھي نبودند كه بر اين عقيده باور داشتند .كليساھاي
باپتيست ھم با عقيده انتخاب بزرگان كليسا موافق بودند.
خبرگان را ميشد در کليسای باپتيست امرﯾکا از دوران سده ھجدھم و نوزدھم
ديد .آقای جانسون ,نخستين رﯾيس کليسای ھمايش باپتيست جنوبي ،کتابی از
زندگي کليسايي نويشت که در آن بشدت از عقيده جمع گرايي بزرگان در
کليساھای محلی دفاع کرد.
در عھد جدﯾد کليساھا مورد نياز بود ,واکنون نيز موردنياز ھستند .بگذارﯾد برای
شما آشکار کنم که در اﯾنجا منظور از خبرگان چيست.

. ٤رابطه بزرگان كليسا و كاركنان كليسا
بسياري از كليسا ھاي مُدِرن مقام كاركنان و بزرگان كليسا قاطي مي شود !كار
كنان كليسا در واقع كساني ھستند که کليسا آنھا راانتخاب كرده كه تمام وقت
برای کليسا کار کنند .آنھا كساني ھستند با بيشترﯾن آشناﯾی با روﯾدادھای
روزانه .اغلبشان آموزش علوم دﯾنی دﯾده اند .ميباﯾست پيش از استخام مي بايد
به درجه ای از دﯾنداری و رشد روحانی رسيده باشند .بدون تردﯾد کارکنان کليسا
ممکن است بزرگان نيز باشند .در واقع ,قوانين اساسی کليساي ما مي گويد
کھکسی را بعنوان کشيش نخوانيم اگر ھمين فرد اصžحيت بزرگ كليسا بودن را
ندارد .بگمانم احتياط عاقžنه است .با اﯾن حال نياز است قوانين اساسی ما توجه
به اﯾن داشته باشند که اکثرﯾت بزرگان ما تنھا به کليسا نپردازند .برای مثال:
دستياران كشيش در کليساھای ما )مردان جوان برای تبليغ مفيد ترند و احتمال
دارد بزودی به اموزش علوم دﯾنی بپردازند( ،بطور کلی ,بعنوان بزرگان شناخته
نميشوند ,گر چه بگونه چشمگيری كمك فراوان در ھمه زمينه ھا مي رسانند
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مخصوصا در آموزش و ياري رساني به ديگران .دليل اﯾن که اﯾن ماده در قانون
اساسی مان اضافه شده بخاطراﯾنست که بعنوان ﯾک گروه باﯾد بدانيم احساس
مسعوليت تنھا بردوش بزرگان نيست .اما باﯾد کوشش شود كه کليساﯾی پر بار و
رشد ﯾابنده داشته باشيم .از پنج بزرگی که درکليساي ما شناخته شده ,سه
تای آنھا دارای شغل بيرون كليسا ھستند و تنھا من بعنوان کشيش و يك
شخخص ديگر استخدام كليساﯾی ھستند.

 .٥رابطه بزرگان و خادمان
در عمل بسياری ازکليسا ھا جايگاه بزرگان و خادمان را قاطي مي كنند! خادمان،
بيشتر به عملكرد روزانه كليسا مي پردازند :اداره ،نگھداری و توجه به نيازھای
اعضای کليسا .چنين كرداري كمك به يگانگي خانواده كليسايي مي كنند.
در اول تيموتاﯾوس  ,3نکته بسيار مھمی در مورد کيفيتھای بزرگان وخادمان نوشته
شده :ايشان تفاوتھای چندانی باھم ندارند .بلكه تشابه بسيار اصولی ھر دو
مقام ديده مي شود ,ھر دو قابل اطمينان و آبرومند ,بی عيب ,تک ھمسر ,متين،
معتدل و بخشنده ھستند.
در واقع اﯾن فھرست شباھتھای کيفيتی وﯾژه آنھاست .پلس و مسيحيان آغازﯾن
ميباﯾست آشکارا دو پيکره جداگانه رھبرانشان را ميشناختند.
در اعمال رسو€ن  ،٦تفاوتھای رﯾشه ای درقوانين و مسعوليتھای خادمان و بزرگان
اشاره شده.
دراعمال رسو€ن  ،٦:٢پس ازاﯾنکه انتقاد و گله از کليسای اورشليم آغاز شد,
ميخوانيم " ,پس آن دوازده رسول ،جماعتِ شاگردان را فراخواندند و گفتند:
شاﯾسته نيست که ما برای غذا دادن به مردم ،از خدمتِ کžم خدا غافل مانيم ".

31

 /*01ه.ي *+,ه('! !%او"!

بخاطر اﯾن باﯾد گفت که تروﯾج کžم خدا در مرکز مسعوليتھای بزرگان قرار دارد.
نتنھا اﯾن ,بلکه بطور قاطع در مرکز کليسا است .ھنگاميکه ﯾکبار دﯾگر در اعمال
رسو€ن  ٦:٤بدان پرداخته ميشود اﯾن نکته براﯾمان روشن شد " :ما خود را وقف
دعا و خدمت کžم خواھيم کرد ".آنھا به معنای واقعی خادمان جھانی خواھند
بود .و اﯾن بااعمال رسو€ن  ١٥ھماھنگی دارد .ھمينطوردراعمال رسو€ن .٢٠
بزرگان باﯾد قادر به آموزش باشند .بنظر ميرسد که نقش مداوم بزرگان در رھبری
مردم خدای جو بوسيله آموزش کžم خداست .اﯾن آموزش عمومی باﯾد به نحوه
اداره با کžم خدا که به زندگانی آشتی جوﯾانه آن منجر ميشود باشند.
بنظر ميرسد كه نقش رھبری بزرگان اﯾنست که تدرﯾس ميباﯾست باشکيباﯾی و با
دقت انجام دھند .كليسا ھا بايد فرق بين نقش بزرگان و خادمان را بخوبي
تشخيص دھند و اﯾن ميتواند بيشترﯾن روشنگری برای کليساھا داشته باشند.

. ٦رابطه بزرگان و کشيش
كليسا اﯾن پرسش براﯾتان پيش مياﯾد که آﯾا کتابمقدس نيز بما مياموزد که
کشيش ارشد ميتواند در موازات رھبری بزرگان قرار گيرد؟ بگمانم پاسخ اﯾنست:
بطورمستقيم نه .در ادامه ,به نظر من ما ميتوانيم آشكارا نقش بزرگان و
كشيشان را ببينيم .كشيشان در عھد جدﯾد در افسيان " :٤:١١و اوست که
بخشيد برخی را بهعنوان رسول ،برخی را بهعنوان نبی ،برخی را بهعنوان مبشر،
و برخی را به عنوان شبان و معلّم ".در اين فھرست ،شبان يا كشيش از جمله
ھداﯾای خداوند است كه بکليسای خود داده شده .در اين آيه به كشيش معلم
ھم گفته مي شود.
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واژه "كشيش" بمعنای "شبان" است .واژه شبان بارھا در عھدجديد تكرار شده.
براي مثال در پطروس  ٥:٢و يا در اعمال رسو€ن .٢٠:٢٨اما در ھيچکدام از اﯾن
مثالھا جاﯾگاه جداگانه ای برای بزرگان نمی ﯾابيم .در واقع ,در اعمال رسو€ن
" ٢٠:١٧بزرگان" "اسقف" و "كشيش يا شبان" در ﯾک گروه از مردم جای ميگيرند.
گزيحايي از قوانين براي كشيش
بگذارﯾد چھار نمونه از نوع اﯾن قوانين را که در عھد جدﯾد ميبينيم برای شما بيان
دارم :
 . ١حتی درعھدجدﯾد ,ھستند کسانيکه از جاﯾی به جاﯾی كوچ كردند .كساني
مانند تيموتاﯾوس و تيتوس .برخي از ايشان بعنوان "بزرگ كليسا" خدمت ميکردند
و برخي اين چنين نبودند ،مانند آنھاﯾی که تيتوس در تيتوس  ١:٥در ھر شھر
منصوب کرد .بنابراﯾن ,ھنگاميکه تيموتاﯾوس از خارج شد ،بزرگان دﯾگري از ميان
ھماﯾش محلی منصوب شدند.
. ٢بودند کسانيکه بصورت تمام وقت بوسيله گروه حماﯾت ميشدند )اول
تيموتاﯾوس  ٥:١٧تا  ,٥:١٨فيليپيان  ٤:١٥تا  (٤:١٨و آنانيکه کارھای دﯾگری نيز
انجام ميدادند )مانند پلس که اغلب انجام ميداد ھنگاميکه نخستين آموزش از
کتابمقدس را در منطقه را تاسيس کرد( .ممکن است فکر کنيم ھمه بزرگانيرا که
تيتوس با اطمينان در منطقه "کرت" منصوب کرد ,بصورت تمام وقت پرداخت
ميشدند.
. ٣جالب توجه است که پلس تنھا به تيموتاﯾوس درباره اصول پاﯾه ای کليسادر
نوشت .گرچه ما بوسيله "اعمال رسو€ن" ميدانيم كه بزرگان ديگري نيز در ميان
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بود .گرچه تيموتاﯾوس در مواردی بنظر ميرسد كه مسعوليتي خاص بين اين كليسا
داشت.
 .٤در پاﯾان ,نامه ھای مسيح به ھفت کليسا درمکاشفه  ٢و  ٣به يك پيام دھنده
ھر کليسا ھا گفته مي شود .
اﯾنھا ,البته فرمانی توصيفی اند ولی آنھا با اعمال رفتارھای ما ھماھنگی دارند.
اين به ما مي آموزد كه حداقل ﯾک نفر )شاﯾد بيشتر( از ميان خبرگان ,که ممکن
است از گروه ما نباشند ,ميباﯾست از داخل كليسا حماﯾت کنيم و مسعوليت
آموزش در کليسا را به وی داد شود.
ما بھرروی باﯾد بخاطر بسپارﯾم که سخنران ,ﯾا کشيش نيز بطور کلی ﯾکی از
بزرگان ھر گروه است .خدمت کردن در کنار بزرگان دﯾگر شاﯾد مفيدترﯾن مسعوليت
شبانی در کليسا بوده و منافع عظيمی براﯾم داشته است .تعدد و گوناگونی
بزرگان )خبرگان( ميباﯾست ھدﯾه ای برای كشيش باشد زﯾرا کاستيھای کليسا را
سامان می بخشد.
كمك بزرگان ھمچنين باعث رھبري با قضاوت ,ابتکار و آفرﯾنندگی بيشتر مي شود.
حماﯾت و پشتيبانی گروھی از تصميمات گرفته شده توسط رھبران با انتقادھای
کمتری روبرو خواھد شد .چنين کليسايي برای پذﯾرش مسعوليت در رشد
روحانی انگيزه بسيار خواھد داشت .آنگاه به پيروان کليسا کمک خواھد شد تا
کمتر بکارمندان خود وابسته باشند .کليسای ما درواشنگتن ,ھميشه مشتاق
درﯾافت برکت ازوجود بزرگان )خبرگان( ھستند.
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. ٧رابطه بزرگان و کليسا
پنج حالت از اﯾن رابطه وابستگی:
البته در بخش مفھوم "ھماﯾشگراﯾی" به اﯾن رابطه دقيقتر خواھيم پرداخت ,اما
بطورکلی ,رابطه بزرگان و حضار كليسا ميباست باشواھدی بسيار روحانی و با
وابستگی متقابل با خداوند باشد .بگذارﯾد پنج حالت ازاﯾن رابطه و بستگی آن را
بيان دارم .شناخت ,اعتماد  ,دﯾنداری  ,دقت نظر و نتيجه.

. ١پاك و درخشان
بزرگان ھدﯾه اﯾی ھستند از سوی خدا برای نيکوﯾی کليسا .بنابراﯾن کليسا
ميباست کار تدرﯾس و رھبری کليسا را به آنھا بسپارد .چنين وظاﯾفي تنھا زمانی
لغو خواھد شد که ثابت شود بزرگي بر خžف کتاب مقدس عمل ميکند .بزرگان نيز
بسھم خود باﯾد قدرت و اختيار خدا را در ھمه شرايط بپذرند )متی  ،١٨:١اول
قورنتيان  ,٥دوم قورنتيان .(٢

. ٢اعتماد قلبي
با احساس قلبی کليسا ميباﯾست اعتماد ,حفاظت ,احترام و افتخار نسبت به
بزرگان خود داشته باشد .بدﯾن ترتيب پلس در نامه اول تيموتاﯾوس ٥:١٧
"مشاﯾخی که نيکو رھبری کرده باشند ،شاﯾستﮥ حرمتی دوچندانند ،بخصوص
آنان که در کار موعظه و تعليم زحمت میکشند ".بزرگان باﯾد بطور مستقيم در
امور کليسا درگير باشند ,کليسا نيز باﯾد امور رھبری را به آنھا بسپارد .بنابراﯾن
نوﯾسنده عبرانيان در  ١٣:١٧مينوﯾسد" :از رھبران خود اطاعت کنيد و تسليم آنھا
باشيد؛ زﯾرا اﯾشان بر جانھای شما دﯾدهبانی میکنند و باﯾد حساب بدھند .پس
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بگذارﯾد کار خود را با شادمانی انجام دھند نه با آه و ناله ،زﯾرا اﯾن به نفع شما
نخواھد بود".

. ٣شاھدي خدايي
پُلس در نامه ھاﯾش به تيموتی ،در مورد "پاک بودن" بزرگان تاکيد بسيار مي كند.
درتيتوس  ١:٦پلس نوشته "بزرگ کليسا باﯾد بری از مžمت ،شوھ ِری وفادارِ تك
ھمسر ،و دارای فرزندانی بااﯾمان باشد که از ھرگونه اتھام لجام گسيختگی و
سرکشی مبرا باشند ".بزرگ باﯾد تماﯾل به بازگزاردن زندگی خود برای دﯾگران
باشد .ھمينطور مھمان نواز و حتي قادر به پزيرايي از اشخاص غريبه .در واقع ،در
خانه شان بايد ھميشه به روي ھر مھماني باز باشد.

. ٤منشي ياري دھنده
بزرگان كليسا مي بايد بر اين باور باشند كه کليسا تنھا به آنھا تعلق ندارد ،بلكه
به عيسي مسيح! مسيح با خون خود کليسا را برای ما خرﯾداری کرد .بنابراﯾن
باﯾد با احتياط و مžﯾمت با آن برخورد شود وھمينطور با وفاداری رھبری شود .زﯾرا
شکوه خداوند با نيکی کليسا نماﯾان ميشود .بزرگان زﯾر نظارت مسيح قرار دارند و
باﯾد به او حساب پس دھند.

مورد احترام پاستورھا
مانند يك خانه ،يا مانند رابطه ما با خداوند ،شناختی فروتنانه اختيارات حقيقي
بزرگان سودمند است .در کليسا ،ھنگاميکه استفاده از اقتدار با رضاﯾت گروه بکار
گرفته شود بسود ھمه خواھد بود و به آنھا ﯾاری خواھد رساند و اينگونه خدا
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بوسيله آموزگاران کليسا خويش را مي سازد.ذروغ اھرﯾمن اين است :دادن اقتدار
و اختيار ھرگز مورد اعتماد نيست; زﯾرا ،زورگو و ظالم ھميشه حرکتھای
نيکوکارانهای که بوسيله اقتدار بزرگان رھبری ميشود را آلوده خواھد كرد!
ادوارد گرﯾفين پيش از اينكه از كليسا بازنشسته شود ،سالھای زﯾادی خدمت
کرد .طي اين سالھا ،او كليساي خود را با جمžتی ساده آموزش داد که چگونه
تنھا نباﯾد به کشيش احترام گذارند ،بلکه تمام آنانيکه خداوند بعنوان "بزرگ" در
اختيارما قرار داده است .بخاطر خود و کودکان تان ،به کسی را که بعنوان کشيش
خود انتخاب کردهاﯾد احترم بگذاريد .او شما را دوست دارد و به زودي آنچنان که
گوﯾا گوشت و أستخوان خويش ھسيتد به شما خواھد نگريد .پس شما نيز كار
كشيشتان را آسوده تر كنيد و تا ھر جا كه مي توانيد او را ياري دھيد .انتظار
بسيار از او نداشته باشيد ،و از او كمتر طلب كنيد.

. ٨ھدﯾه تواناﯾی واختيار
اميدوارم كه در ھمه نكته ھاي اشاره شده مي بينيد كه خدمت كردن با رھبري
كردن در كليسا افتخار بزرگي است .چيزی را که نباﯾد نادﯾده گرفت اﯾنست که
عدهای احساس کنند كه اين مقام بسيار وقت گير و چنين ارزششي را ندارد!
پُلس مي گويد كه بزرگ كليسا بودن كار بسيار شريفي است و كسي كه
داوطلب به چنين كاري ميشود حدفش نيك است.
يكي از گفتگوھاي تكان دھنده ايي كه داشته ام ،با يكي از استادان دانشگاه
کمبرﯾج بود .در ھال غذا خوردن بوديم كه او خشم خود را در مورد تصميمايي از
شورای شھر ابراز كرد .ھمينطور که او ادامه به اين صحبت می داد ،به اين نكته
توجه ام جلب شد كه چقدر براي او عادي بود كه از كساني كه قدرت و اختيار
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دارند خشمگين شود .از او پرسشی بسيار ساده واز پيش تعيين نشده پرسيدم:
آﯾا فکر ميکنيد اقتدار بد است؟ او بدون لحظه ايي درنگ گفت" :بله!"
بازشناخت آفات قدرت و جلوگيری از استفاده نادرست از آن خوب و سالم است.
اقتدار جدا شده از خداوند اھرﯾمنی است .اما بطور کلی بی اعتمادی فطری ما
نسبت به اقتدار خوب نيست و بيشتر در مورد فردي كه چنين بي اعتمادي را
نشان مي دھد نكته ايي را به ما ممي آموزد .ھمچنين ،اﯾن ظرفيت فساد پذﯾر ما
که مانند خداوند آفرﯾده شده اﯾم را نشان ميدھد .او بما جان و انگيزه برای زﯾستن
بخشيده .باﯾد قادر باشيم به خداوند اعتماد کنيم ،و ھمچنين بايد بتوانيم به
اشخاص ديگري كه خداوند مانند خويش آفريده اعتماد كنيم .در کتابمقدس از آدم
و حوا گرفته تا فرمانروﯾان کشورھای سرکش در مکاشفه ،ھمه شرِشان با انکار
اقتدار خداوند نشان داده شده .ايشان اقتدار را از آن خود دانستند.
افتخار بزرگيست كه به وسيله مردان خدا پرست به ما خدمت شود و ھديه
بزرگيست كه زير اقتدار با ايمانان بودن ھديه اي با ارزش است! رَد و انكارِ زير بار
اقتدار رفتن ،آنگونه كه خيلي ھا در اين روزھا انجام ميدھند ،نوعي كوته بيني و
خود نگريست .جھاني بدون اقتدار مانند اميال بدون مرز ،ماشيني بدون كُنترل،
چھار راھي بدون چراغ راھنما ،بازيِ بدون قانون و يا مانند خانه اي بدون والدين
مي مانند .دنيايي بدون خدا شايد بتواند اندكي دوام بياورد ،اما پس از مدتي بي
معنا خواھد شد و سپس بي رحمانه و در نھايت غم انگيز است.
ما به رغم تمايل به ناديده گرفتن اقتدار مي پردازيم .داشتن رھبراني خدايي و
انجيلي ،امري است حياتي براي بنيان كليسايي كه شكوه خداوند را به نماياند.
رھبري ما در كليسا ،رابطه مستقيم با منش و كردار خداوند دارد .ھنگاميكه از
اقتدارمان آنگونه كه قانون خداوند به ما مي آموزد در كارمان ،خانواده مان و
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مخصوصا در كليسا استفاده مي كنيم ،اين چنين كمك به تصوير كشيدن شكوه
خداوند ياري مي رسانيم .اين افتخار بسيار بزرگيست.
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حضار كليسا
. ١حضار كليسا  -اين به چه معنيست؟
آ .تصورات اشتباه در مورد حضار كليسا
ب .معني درست حضار كليسا
پ .چھار نكته در عھد جديد در مورد اختيار حضار كليسا
. ١در مورد اختžفات بين مسيحيان
. ٢در مورد احكام ديني
. ٣در مورد نظم
. ٤در مورد عضويت در كليسا
. ٢حضار كليسا  -اين به چه معنا نيست؟ !
آ .مثال ھايي در كتابمقدس در مورد اشتباھات حضار كليسا
ب .مثال ھايي در تاريخ در مورد اشتباھات حضار كليسا
پ .تصوير كامل نيست ،ولي آشكار
. ٣حضار كليسا  -چه اھميتي دارد؟
آ .نگھداري احكام ديني بين حضار كليسا
ب .سابقه تاريخي
. ٤حضار كليسا  -چگونه كار ميكند؟
آ .مسعوليت رھبر
ب .اعتماد به رھبران
. ١مواردي شفاف ،نه جدي
. ٢مواردي كه نه جدي ھستند و نه شفاف
. ٣مواردي جدي ،و غير شفاف
پ .تشويق و اعتماد به رھبران
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فصل سوم

حضار كليسا
آيا به نظرتان كليسا براي رشد روحاني شما است؟ وقتي شما به ھمراه ديگر
اعضاي خانواده كليسا ،يكشنبه صبح جمع مي شويد ،فقط عبادت شخصي
انجام نمي دھيد ،بلكه در زندگي كليساي خاصي شركت مي كنيد .بگذاريد از
شما چيزي بپرسم كه شايد به فھميدن اين نكته كمك كند :كليسا به چه دردي
مي خورد؟ چند لحظه به اين موضوع فكر كنيد .وقتي متوجه چيزي فراتر از كليسا
و به دليل آن پي ميبريم ،در آن زمان زندگي مسيحي بسي بيشتر از تžشمان
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براي نگھداري كردارھاي اخžقي ،انجام كارھاي خوب است .متوجه مي شويد كه
كليسا بازتاب شكوه خداوند در اين دنيا است.

.١حضار در كليسا  -اين به چه معنيست؟
بسياري اوقات اين مو ضوع اشتباھا به انجمني مستقل و"جدا" معني مي شود.
يك نويسنده به اين موضوع اينگونه مي نگرد" :حضار كليسا اشخاصي ھستند كه
اعمالشان به گونه ايي است كه تنھا افراد مسيحي در اين دنيا ھستند ،جدا از
ديگر مسيحيان ".از سوي ديگر ،اشخاصي به اين موضوع مانند دمكراسي مي
نگرند .چون در آن حقيق افراد رعايت ميشود .ھيچ كدام از اينھا تصويري درست از
كليسايي كه در عھد جديد مي بينيم نشان نمي دھد .طبق نمونه ھاي عھد
جديد ،ما بر اين باور داريم كه خداوند مردم خود را راھنمايي مي كند و به ايشان
درك مي دھد كه بفھمند او چه كسي را به عنوان رھبر يا نماينده انتخاب مي
كند .ھمچنين ،خداوند كمك مي كند كه مردمش به چه ايمان داشته باشند و چه
كارھايي بايد انجام دھند.

در نامه اول قرنتيان ،كه حدود  ٩٦سال پس از ميžد مسيح نوشته شده ،مي
بينيم كه بزرگان كليسا با موافقت تمام افراد كليسا انتخاب شدند .مسيحيان در
گذشته اين موضوع را خيلي خو ب از عھد جديد ياد گرفته بودند .ما بر اين باور
ھستيم كه فقط و فقط نظر اعضاي يك كليسا براي تصميم گيري در آن كليسا
مھم است .در نتيجه براي اجراي تصميمي كافي نيست كه كشيش يا بزرگان
كليسا موافق باشند ،بلكه اعضا و حضار كليسا ھم بايد موافق با اين تصميم
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باشند .پذيرفتن شخص جديدي براي عضويت ،يا حل مشكžت و اختžفات در
كليسا مثال ھاي خوب اين اصل ھستند.
بگذاريد به اين چھار نكته بنگريم:
. ١در مورد اختžفات بين مسيحيان
عسيي مسيح به شاگردانش مي گويد" :اگر برادري به تو بدي كرد ،برو و
خصوصي با او گفتگو كن و او را متوكه خطايش بساز .اگر سخن تو را گوش گرفت
و به تقصيرش اعتراف كرد ،برادري را باز يافته اي .ولي اگر قبول نكرد ،اين باز با دو
يا سه نفر ديگر پيش او برو تا اين اشخاص شاھد سخنان تو باشند .ولي از باز
ھم به گفته ھاي شما گوش نداد ،آنگاه موضوع را با كليسا در ميان بگذار; و اگر
كليسا به تو حق بدھد و آن برادر باز ھم زير بار نرود ،آنگاه كليسا بايد با او مثل يك
بيگانه رفتا كند) ".متي  (١٨:١٥در اينجا به اين نكته توجه كنيد :دادگاھي در
حضور اعضاي كليسا آخيرين چاره است .
عيسي نمي گويد كشيش يا بزرگان كليسا بلكه "كليسا" .يعني موافقت تمام
اعضاي كليسا .اگر به آيه ھاي اعمال رسو€ن  ٦:١تا  ٦:٥نگاه كنيم ،اتفاقي مھم
بين كليسا در آن زمان را مي بينيم .مشكل چگونه پخش كردن منابع كليسا بود
كه نياز به توجه بسيار شاگردان مسيح داشت .در آيه دوم مي خوانيم" :پس از آن
دوازده رسول تمام ايمانداران را دور ھم جمع كردند و گفتند :ما بايد وقت خود را
صرف رساندن پيغام خدا به مردم كنيم ،به صرف رساندن خوراك به اين و آن .پس
برادران عزيز ،از ميان خود خود ھفت نفر را انتخاب كنيد كه پر از حكمت و روح
مقدس و مورد اعتماد ھمه باشند تا آنان را مسعول اين كار كنيم .ما نيز وقت خود
را صرف دعا ،موعظه و تعليم خواھيم نمود .اين پيشنھاد را ھمه پسنديدند ".و بعد
در لوقا اسم كساني كه كليسا انتخاب كرد را نام برد .
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يكي از پيچيدگي ھاي استفاده عھد جديد به عنوان راھنما براي كليسا حضور
شاگردان مسيح است! ما ،كشيش ھا ،بزرگان كليسا و ديگر اعضاي كليسا چقدر
مي توانيم مانند شاگردان مسيح باشيم؟ آيا ما مي توانيم اصول حكمت را
مشخص كنيم؟ آيا مي توانيم سخنان مسيح را مانند شاگردان مسيح كه با او راه
رفتند و از خود عيسي آموزش ديدند تشخيص دھيم و بفھميم؟ آيا مانند شاگردان
مسيح كه شخصا برگزيده عيسي بودند تا پايه كلسيا باشند ،برگزيده شده ايم؟
آشكار است كه پاسخ به ھمه اين پرسشھا "نه" است! مشكل ما با الگو گرفتن
از شاگردان مسيح اين است كه به رھبران امروزه كليسا شايد اختيار زياد داده
نمي شود .در اعمال رسو€ن  ٤مي بينيم كه چگونه شاگردان مسعوليت ھايي را
به اعضاي كليسا وا گذاشته و به ايشان ھمان اجازه و اختيار كه شاگردان داشتند
دادند .در ادامه اين امثال ،پلس ھم آموزش داد كه اصول حكمت و انضباط طبق
دستور خداوند و باور احضار كليسا است .پلس به قرنتيان نوشت كه ايشان مي
توانند بر اعضاي كليسايشان داوري كنند ) ١قرنتيان  .(٥:١٢او مي نويسد:
"وظيفه ما اين نيست كه افراد خارج از كليسا را مورد قضاوت و داوري قرار دھيم.
اما وظيفه داريم با آناني كه در كليسا ھستند و زندگي گناه آلودي دارند ،با شدت
برخورد كنيم و بر آنان داوري نماييم " .ھبگامي كه اختžف بين اعضاي كليسا
وجود دارد ،احضار كليسا با ھم بايد بر اين موضوع داوري كنند.

. ٢در مورد احكام ديني
اما نامه ھاي نوشته شده در عھد جديد بجز فيليپي به كل كليسا نوشته شده.
به ايشان ،به عنوان گروح آموزش و مسعوليت داده مي شد.
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مسيحيان بايد بر كساني كه مي گويند مسيحي ھستند و باورھايي بر خžف
انجيل دارند داوري كنند .پُلس دوباره به اين نكته در  ٢تيموتايوس  ٤:٣اشاره مي
كند .به تيموتايوس و كليساي افسس در مورد چگونه رفتار با كساني كه به دروغ
مي گويند كه مسيحي ھستند و پيام مسيح را مي آموزند .در تيموتايوس ٤:٣
مي نويسد":زيرا زماني خواھد رسيد كه مردم ديگر به حقيقت گوش فرا نخواھند
داد ،بلكه به سراغ معلميني خواھند رفت كه مطابق ميلشان سخن مي
گويند".اين  723*456حضار كليسا است كه چنين افرادي را انتخاب كنند ،پولي
به ايشان بپردازند ،به ايشان گوش دھند ،يا حرفشان را بپزيرند.

. ٣در مورد نظم
در  ١قرنتيان  ،٥پُلس بروي كليسا قرنتيان حاضر شد كه به ايشان بگويد كه "اقدام
كنند!" .در آيه ھاي  ١٣ ،١١ ،٧ ،٥مي بينيم كه اين موضوع تنھا براي بزرگان يا
رھبران كليسا نبود ،بلكه براي تمام اعضاي كليسا .ايشان ھمه اين فرد را به
جعمشان پذيرفته بودند و شريك در گناھشان به حساب مي آيند .در اين شرايط،
بايد از اين شخص دوري كنند ،وگرنه ديگر نبايد بگويند كه پيرو شاگردان عيسي
مسيح ھستند

. ٤در مورد عضويت در كليسا
در كليسا پُلس در ) ٢قرنتيان  (٢:٦مي نويسد" :چون آن شخص در اثر رفتاري كه
اكثر شما نسبت به او نشان داده ايد ،به اندازه كافي تنبيه شده است .اكنون بايد
او را ببخشيد و تسلي دھيد ،و گرنه ممكن است فشار ياس و اندوه ،او را از پاي
درآورد .پس خواھش مي كنم به او نشان دھيد كه دوستش داريد ".پس اين
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شخص را تنبيه كردند و اين كار را طبق اكثريت انجام دادند .اكثريت اين كليسا راي
دادند كه اين شخص را داخل جمع خود راه ندھند .اين تنبيه بدرستي انجام شد و
طبق گفته پُلس "براي او كافي بود ".در اينجا پُلس به كل كليسا مي نويسد ،در
خواست دوباره پذيرفتن اين شخص توبه كرده .پُلس تنھا مي تواند نصيحت و
تشويق كند .چون اكثر اعضاي كليسا بايد موافق اين امر باشند .چنين آموزشي
طبق كžم خداوند است.

. ٣حضار كليسا  -اين به چه معنا نيست!
گفتن اينكه كتاب مقدس حضار كليسا را به عنوان داور اني كه حرف آخر را ميزنند
مي شناسد به اين معني نيست كه حق ھميشه با ايشان است! ھنگاميكه
پُلس به تيمو تايوس ،شاگردان اش ،كشيش كليسا ي افسس نوشت ،به آمدن
روزھاي اھريمن در  ٢تيمو تايوس  ٤:٣اشاره كرد" :زماني خواھد رسيد كه كه
مردم ديگر به حقيقت گوش نخواھند داد ،بلكه به سراغ معلميني خواھند رفت كه
مطابق ميلشان سخن مي گويند .ايشان توجھي به پيغام راستين كلسام خدا
نخواھند نمود ،بلكه كوركورانه بدنبال عقايد گمراه كننده خواھند رفت ".جالب اين
است كه پُلس پيشنھاد مي كند كه حضار كليسا به ھمراه بزرگان كليسا مسعول
احكام و آموزشھايي كه كليسا داده مي شود ھستند .
ھمچنين پُلس آشكارا مي گويد كه ايشان اشتباھاتي خواھند كرد! مثال اين
موضوع در  ٢تيمو تايوس  ٤ديده مي شود .در تاريخ كليسا ،صده سياھي كه
كليسا و حضارش اشتباھات بسياري طي سالھا انجام دادند .مث žكليسايي كه
جاناتان ادوارد را اخراج كرد !طبق انجيل ،ايشان كام žحق به انجام چنين كاري را
داشتند .ولي اگر با من موافق ھستيد ،تصميم بسيار بدي بود.
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تصوير ھمايش و حضار كليسايي در عھد جديد تكميل نمي باشد! چون ما تنھا
گوشه ايي از آن را مي بينيم ولي وجود آن بسيار آشكار است .متاسفانه چون
تنھا گوشه ايي از آن را مي بينيم ،براي كامل كردن اين تصوير آزادي آزادي بسيار
داريم .اين تصميمات بر اساس احتياط مسيحيان طبق كžم خداوند است .اين
موضوع براي ھر گردھمايي و ھمايش مسيحيان صادق است .در اين شرايط ھر
گاه حضار كليسا با تصميمات و قوانين رھبران كليسا موافق نيستند ،به راحتي
مي توانند با اين تصميمات مخالفت نشان دھند .حضار كليسا آخرين حرف را در
مورد انتخاب يك كشيش ،مساعل مالي كليسا ،چه كساني حق عضويت دارد و
حتي در مورد احكامي كه در كليسا درس داده مي شود دارند .اينگونه به راحتي
مُدِلي داريم بسيار متوافت از تصويري كه عھد جديد به ما نشان مي دھد .تا چه
حدي حضار كليسا مي توانند تصميم ھاي مھم در كليسا را بگيرند؟ نكته مھم در
اين است :حضار كليسا ،ھمگي به آگاھي خداوند و روح مقدس نياز دارند.

. ٣حضار كليسا  -چه اھميتي دارد؟
چرا اين امر مھم است؟ اگر ما بخش عضوي از كليسا ھستيم ،چالش بر اين
است كه متوجه اھميت نقش احضار كليسا شويم و بايد به آن احترام بگذاريم
چون اين مُدِل از خداوند داده شده است ،ما بايد به خداوند و راھنمايي ھايش
اعتماد كنيم .
براي مثال ،من بسيار كليساھايي باپتيستي را مي شناسم كه براي پذيرفتن
شخصي به عنوان بزرگ كليسا سختگيري بيشتري مي كنند تا پذيرفتن عضو
جديدي .اين كار به دليل اين است كه كليسا مي خواھد اشخاص پخته ،با ايمان
و با تجربه ايي را به عنوان بزرگ كليسا انتخاب كند و اين موضوع طبق كتاب
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مقدس است .ولي ،با چنين بر خوردي ،حضار كليسا احساس خواھند كرد كه
آماده داوري و انتخاب نكات مھم احكام و درس ھايي كه در كليسا داده بايد شود
نيستند .اين دستوري بود كه پلس به غžطيان داد" .شما بايد خودتان تصميم
بگيريد ".من شخصا موافق با اين عقيده ھستم كه بزرگان كليسا كساني بايد
باشند پخته ،با تجربه ،آگاھي و با شناخت بسيار از كžم خداوند .ھمچنين نمي
خواھم كه كليسا تنھا به نظر بزرگان كليسا وابسته باشد و من احساس مي كنم
كه سختگيري در برگزيدن بزرگان كليسا مي تواند ما را به آن جھت ببرد .دوستان،
در تاريخ مثال ھاي بسياري ديده مي شود .آشكارا مي بينيم كه كليسا به راحتي
مي تواند اشتباه كند ولي ھر گاه قدرت و تصميمات كليسا به طور مركزي باشد،
احتمال اشتباھات بيشتر است از كليساھايي كه تžشبسيار براي ايمان ،بشارت
و شھادت بين تمام اعضاي كليسا دارند .در اين شرايط ،پاكي و ديدگاه كليسا با
انجام و پيروي از دستوران كتاب مقدس توسط مسيحيان حفظ مي شود.
بعنوان حضار كليسا چگونه عبران  ١٣:١٧را درك كنيم؟ "از رھبران خود اطاعت
کنيد و تسليم آنھا باشيد؛ زﯾرا اﯾشان بر جانھای شما دﯾدهبانی میکنند و باﯾد
حساب بدھند .پس بگذارﯾد کار خود را با شادمانی انجام دھند نه با آه و ناله ،زﯾرا
اﯾن به نفع شما نخواھد بود ".البته اين بدان معني نيست كه مسيحيان بايد نوكرِ
رَھبران خود باشند .نه ،واقعيت اين موضوعآشكار است .كاري كه رھبران انجام
مي دھند ميبايست به خداوند حساب پس دھند .آيا نياز به كاووش بيشتري
است؟ بله ،چنين است .براي مسيحيان در مورد آن بسيار ياري بخش خواھد بود.
بايد بداند كه موقعيت و جايگاه اقتدار و اختيار در كليسا را چگونه در نظر داشته
باشند .مخصوصا در بخش آموزش ،يعقوب در يعقوب  ٣:١مي گوييد" :برادران من،
مباد که بسياری از شما در پی معلّم شدن باشند ،زﯾرا میدانيد که بر ما
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معلّمان ،داوریِ سختتر خواھد شد ".ما بزرگان در پايان نه به كليسا بلكه به
خداوند ميبايست حساب پس دھيم .آيا بر اھميت آن واقفيد؟ در ھمه مسعوليت
ھايي كه داريم ،بطور كلي گمان نمي كنم خداوند ما را تنھا خواھد گزارد .ما بايد
از خداوند سپاسگزار باشيم كه رھبراني را در ميان ما قرار داده تا آنھا را
بشناسيم و اعتماد كنيم.
كلمه "اطاعت" و "سپردن" تنھا براي شنيدن نيستند ،بلكه آنھا در عھد جديد براي
اجتماع و در محيط كار سفارش شده .در خانه و زناشويي ،با خدا و در كليسا.
بنابرين در تمام موارد اعتماد مورد نياز است .گفته شده كه اعتماد دست يافتني
است .ميفھميم اگر مورد تازه اي پيش آيد چه معني ميدھد.
مدير تازه اي گماشته شده و يا يك پيوند دوستي آغاز شده .اكنون ميخواھيم با
تجربه به خود به آنھا بنگريم كه چگونه اند .متفاوت دشوار و چگونگي
عملكردشان .آيا در ياري رساني به ديگران موفق اند يا تنھا به خودشان ياري
ميرسانند .بھر روي دوباره ميتوان گفت اعتماد دست يافتني است .اما اين نگرش
در بھترين حالت تنھا نيمه درست است .اين گونه اعتماد گرفتي نيست ،بلكه بايد
داده شود مانند ھديه ايي .اعتماد به خدايي كه ھمواره كساني را بصورت ھديه
به ما ميبخشد .بنابرين چگونه بايد اعتماد كرد؟ اكنون تصويري از يك خط اندازه
گيري با شفافيت و ديگري با جديت با €را مجسم كنيد .نخست چيزھايي كه
آشكار و شفاف ھستند ،اما جدي نيستند .دوم ،چيزھايي كه نه شفاف اند و نه
جدي .سوم ،چيزھايي كه ھم جدي و ھم شفاف اند .چھارم ،جدي اند اما
شفاف نيستند.
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اول :شفاف ،اما نه جدي )مثال :آيا ما بايد بيرون ساختمان را با رنگ بنفش
رنگ كنيم؟( در مورد مساعلي از اين رده ،بطور كلي گفتگوي ساده اي نخواھد
بود ھر چند تحت ھر شرايطي من اطمينان ندارم كه به كجا خواھد كشيد.

دوم :نه جدي و نه شفاف )مثال :آيا بايد درھاي خدمت تنھا با دعا كردن و
سكوت بست؟ )اين مورد بحث و ھم فكري گروھي با فضايي روحاني مناسب
خواھد بود .اينھا مساعل مھمي ھستند .ولي نه مھمترين .زيرا ميتواند ايده
ھايي درباره نظافت و پاركينگ را نيز شامل آن شوند.

سوم :جدي و شفاف )مثال :آيا بايد به اعتمادمان ادامه دھيم از اينكه ھر كه
ميخواھد عضو كليسا باشد ميبايست مسيح را به عنوان خداي كامل و انسان
كامل باور داشته باشد؟( در اينجا تقريبا ھميشه موافق است .اما بوسيله بزرگان
در مورد دين و انظباط اشتباھاتي رخ داده .اين آن چيزي است كه شاگردان مسيح
در عھد جديد ھميشه بصورت گروھي به آن ميپرداختند .آيا كليساي اورشليم از
ھم گسيخته شد؟ آيا كليساي قرنتيان بعنوان شاھد تقدس خداوند و مردم را
بعنوان آنچه كه يك مسيحي گفته شده گمراه كرد؟ آيا كليساي قرنتيان در به
رسميت نشاختن آن ابزار ندامت و پشيماني كرد؟ آيا كليساي غžطيان به انجيل
آسيب رساندند؟ آيا كليساي افسس در اتھام به نادرستي آموزش آن را پذيرفت؟
در اين مساعل آشكارا و شفاف حركت گروھي در عھد جديد كار به سر انجام
رسيده .ھدفھاي بزرگ ما در خطر ميافتند.
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چھارم :جدي ،اما نه شفاف )مثال :آيا بايد در عمل حركت اين شخص را با
عنوان بزرگ و يا عضو كليسا مورد تاييد قرار داد؟( آيا چنين ھزينه ايي را بايد جدي
گرفت؟ يا آن را در راستاي تصميمي كه بصورت گرفته شده گمارد؟ نكات بسيار
مھمي براي كليسا ھستند كه بايد به بزرگان گوش فرا دھند .در اين راھھاي
پيش رو ،اين يك چھارم كارھايي است كه بيشترين دلمشغولي بزرگان براي
خدمت به كليساست .بجاي آن تžش و كوشش اين است تا كليسا به عنوان
كميته ايي از كل عمل كند .داشتن كشيش يا مديري براي كميته تا به تنھايي
تصميم بگيرد .اين محدوده ايي بسيار دشوار و بحراني در كليساست .رھبري به
ياري خداوند بركت و شادي آن را دريافت خواھد كرد يا اينكه آن را رھا كرده و
ھزينه اش را بپردازد .رھبران خود اعتماد و تشويقشان كنيد:
اعتماد به رھبران و يا جايگزين كردنشان ،اصلي ترين رفتار و عملكرد اعضاي
كليساست .اما نگوييد بخوني ميشناسيدشان ،بيانرين از آنھا پيروي نخواھم كرد.
اگر شما بنابر توصيه با بزرگان مخالفيد ،و د€يل كافي داريد ،برويد با آنھا در ميان
گزاريد .بعبارت ديگر معيار داوري شما براي بزرگان انجيل است .
بگزاريد بگويم ،پشت بزرگان سخن گفتن مžقاي ھاي پنھاني ،خراب كردن بجاي
تشويق كردن رھبران مفيد نيست .ھدف تبديل كردن رھبري به كاري شادي
بخش و نه غم انگيز و رنج آور است .نويسنده عبرانيان ميگويد :رھبران تان بركتي
براي شما خواھند بود .جان براوون ،آموزگار مبلغي در اسكاتلند دويست سال
پيش ،نامه اي پدرانه به يكي از اعضاي جوان گروه كوچك نوشت :از غرور قلبي
تان آگاھم از اينكه گروه كوچكي ھستيد در مقايسه با برادران پيرامون خود اين
شما را دگرگون ميكند .اما اطمينان خود را بر كلمه ھاي پيرمردي قرار بده،
ھنگاميكه آمدي قرار شد كارھا را بدست عيسي مسيح خداوند بسپار.
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بر اين جايگاه داوري ،بانديش كه به اندازه كافي تžش كرده ايي .امروزه چه
تعدادي از كليساھا بوسيله رھبران خودخواه و اعضاي لجوج خفته اند .چنين گروه
و حضاري خشكيده و سقوط خواھند كرد .برخي از كليساھا داراي جماعتي فوق
العاده اند .اما بعنوان جماعتي با كشيش و بزرگ نادرست بيان ميشود .گروھي
كه در بھترين حالت نادرستي و بدترين آن قرار دارند .در واقع كžھبرداريست .
خيلي از ما با چنين كليساھايي درگير ھستيم .برخي از كليساھا داراي رھبراني
خدايي و عالي اند .اما ھمايش آنھا پر از خوش گزاران و خود محور است .اگر
كشيش ميتواند صبر و تحمل داشته باشد .گروه ميتواند بازسازي شود .وگرنه
چنين جماعتي به گمان من بعنوان كشيش رھروان مسيح بسختي داوري
خواھند شد .اما كليساي سالم اگر چه با اعضا و رھبري ناقص پر شده باشد اما
بوسيله معيار ھاي خدايي خدمت ميشود ،خدايي آموزش داده و پيروي ميشود.
داراي اعضا و رھبراني خدايي اند .اين عقيده گسترده تري است از آنچه براي
اعضاي كليسا آورده شد.
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فصل چھارم

عضويت
پيش از ھر چيز ،بگذاريد اشاره كنم كه امروزه بسياري به اھميت عضويت در
كليسا باور ندارند .آيا اين دوستانه است كه بگوييم برخي عضو ھستند و برخي
نه؟ اين برخورد غير مسيحي به نظر مي رسد .در پايان اعمال رسو€ن  ،٢مي
خوانيم كه "خداوند به تعدادشان افزود" ،منظور تعداد نجات يافتگان مي باشد.
ھمچنين در اعمال رسو€ن  ٨مي خوانيم كه خزانه دار مملكت حبشه كه براي
زيارت خانه خدا به اورشليم رفته بود ،با كالسكه در راه به وطن خود باز مي
گشت .در اين راه ،كتاب اشعياي نبي را با صداي بلند مي خواند .روح خداوند
فليپ را راھنمايي كرد كه به كالسكه خزانه دار برسد )اعمال رسو€ن  .(٨:٢٦اين
مرد پس از صحبت با فليپ به مسيح ايمان آورد و تعميد گرفت .آيا او خود به خود
عضو كليسا نيست؟
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. ١ترس از تعھد و عضويت
عضويت در كليسا بسيار مھم است! به نظر من درك كردن اين موضوع مي تواند
كليساھايمان را باز سازي كند ،ھمچنين مي تواند مسيح را بشارت دھد; در
كشورمان و در ھمه جاي دنيا و اينگونه به خداوند شكوه .ببخشد
بسياري از بشارت دھنده گان آمريكاي بايد به اين نكته دوباره  .بنگرند ،مخصوصا
در انجمن جنوب باپتيست ھا .چند سال گذشث ،يك تحقيق انجمن جنوب
باپتيست نشان داد كه بطور ميانگين ،يك كليساي باپتيست عضو انجمن ٢٣٣
عضو دارد .حدود  %٧٠از ايشان يكشنبه ھا در كلسيا شركت مي كنند .پرسش
اين است ١٦٣ :عضو ديگر كجا ھستند؟ آيا ھمه خانه بيمار ھستند؟ در دانشگاه
يا در تعطيžت ھستند؟ شايد واقعا براي برخي اينگونه باشد ،ولي ھمه  ١٦٣عضو
اين موقعيت چ پيامي در مورد مسيحيت به دنيا نشان مي دھد؟
ديدن چنين شرايطي آيا اھميت مسيحيت در زندگيمان را نشان مي دھد؟ افرادي
كه ماھھاست كليسا نيامدند ،از نظر روحاني در چه حالتي به سر مي برند؟ آيا
چه كسي در كليسا شركت مي كند يا نه به ما ھيچ ربطي دارد؟! براي درك اين
موضوع ،ابتدا بايد بپرسيم" :كليسا واقعا چيست؟

"

. ٢كليسا چيست ؟
واژه كليسا به معني سازماني در دين نيست .ھيچ وقت نمي گوييم " :كليساي
بوديست يا "كليساي يھودي" .واژه كليسا به معني ساختمان نيست .با اينكه
امروزه بسياري از اوقات اشتباھا از اين واژه براي مراجعه كردن به ساختمان
استفاده مي كنيم .ساختمان تنھا مكاني است كه ھفتگي مžقات مي كنيم.
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طبق عھد جديد ،كليسا در دركه اول گردھمايي افرادي است كه در اثر بخشش
رايگان و مھرباني خدا و توسط ايمانشان به مسيح نجات يافته اند .مسيحيان از
ابتدا تا  ٣٠٠سال ،ھيچ ساختمان خاصي براي گردھمايي نداشتند! ولي از ھمان
ابتدا ،كليسا گردھمايي گروه خاصي از مسيحيان بود.

. ٣چرا عضو كليسا شويم؟
در ھمان ابتدا ،افراد مشخصي جزو گردھمايي ھاي كليسايي بودند و برخي نه!
در متي  ١٨و  ١قرنتيان  ٥سرزنش مسيح و پلس را مي بينيم ٠در ھر دو بخش
مي خوانيم كه به شخصي راه داده نشد كه وارد گردھمايي شود ٠نمي دانيم كه
آيا فھرست خاصي از مسيحيان در آن زمان وجود داشت يا نه ،ولي اين را مي
دانيم كه مسيحيان در ھمان ابتدا فھرستي از بيوه گان داشتند ٠حتي نوشث
شده است كه خداوند فھرستي با نام نجات يافتگان در كتاب زندگي دارد! پس به
احتمال زياد مسيحيان آن زمان فھرستي از كساني كه عضو گروھشان بودند به
ھمراه داشتند٠
ھمچنين در  ٢قرنتيان  ٢مي خوانيم كه پلس و كليساي قرنتيان افراد خاصي را به
عنوان عضو كليسا مي شناختند و تنھا ايشان اجازه راي دادن داشتند٠ھدف
خداوند ھميشه بر اين بوده كه تفاوت بسياري بين ايمان داران و ديگر افراد
باشد٠

. ١ضمانت و دلگرمي
در عھد قديم و عھد جديد مي بينيم كه چگونه براي بسياري از اعمال خداوند،
گروه خاص و شناخته شده اي وجود داشتند و به وسيله ايشان خداوند فيض و
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شكوه خود را بازتاب داد ٠خداوند به نوح و خانواده اش ،ابراھيم و نسلش ،به ملت
اسراييل و به كليسا در عھد جديد كمك ھاي بسياري كرد٠
قصد خداوند ھميشه بر اين بوده كه تفاوت بسياري بين ايمان داران و ديگر افراد
باشد .براي باپتيست ھا باور بر اينكه كليسا يك گردھمايي افراد خاص است مھم
مي باشد .در زمان اصžحات ،روابط بين دولت و كليسا بسيار پيچيده بود .در آن
دوران ،باور بر اين بود كه تمامي كساني كه در خانواده ايي كه پيرو گروه خاص
سياسي بدنيا مي آمدند ،خود بخود عضو كليساي دولتي ھستند .با عضويت در
كليسا ،ما خود را در مكاني قرار مي دھيم كه برادران و خواھرانمان به ما با
مسعوليتي مي نگرند .ما از ايشان خواستاريم كه به ما خوبي ھاي خداوند را ياد
آوري كنند ،ما را تشويق كنند و ھمچنين اگر از خدا دور شويم ،به ما كمك كنند
كه دوباره به راه بياييم! عضويت شما به زنده نگه داشتن كليسا كمك مي كند .
با عضويت در كليسا ما دست يكديگر را مي گيريم تا ھمديگر را خوب بشناسيم و
به يكديگر كمك كنيم ،مانند خواھر و برادر .عضويت در كليسا نجات نمي آورد ولي
نشان دھنده نجات است و اگر بازتابي نباشد ،چگونه از نجات مي توانيم بدانيم؟

. ٢بشارت مسيح به دنيا
دليل ديگري كه مي بايد عضو كليسا شويد ،براي بشارت مسيح به دنيا .با ھم
بھتر مي توانيم بشارت مسيح را به ھمه جاي دنيا ببريم .اين كار را با گفته
ھايمان و صحبت كردن در مورد عشق مسيح و خبر خوش نجات مي توانيم انجام
دھيم .ھمچنين مي توانيم به ديگران نيز كمك كنيم چنين كاري را انجام دھند.
كليسا بايد سازماني بشارت دھنده باشد .پشتيبار صحبتھايمان ،رفتارمان و
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اعمالمان مي بايد باشد .نشان دادن عشق مسيح به يتيمان ،بيماران ،كودكان و
كساني كه در نياز ھستند امثال خوبي از اين رفتار و اعمالمان مي باشد.
نشان دادن عشق مسيح به يتيمان ،بيماران ،كودكان و كساني كه در نياز
ھستند امثال خوبي از اين رفتار مي باشد .با عضويت فعال در كليسا ،كمك مي
كنيم كه نام مسيح به ھمه جاي دنيا برسد .ھمچنين ھزاران د€ر ،يا ھزاران
داوطلب براي كمك به بشارت دھنده گان و كساني كه در نياز ھستند مي
فرستيم .با اينكه ما پاك و عالي نيستيم ،اگر روح خداوند در ما در كار باشد ،او از
ما ،صحبتھايمان و زندگيمان استفاده خواھد كرد تا به ديگران حقيقت پيام انجيل را
نشان دھد .اين مسعوليت خاص و مھمي است ،چون در بھشت ديگر اين گونه
نخواھد بود .اين افتخار خاص كليسا است كه بخشي از برنامه خداوند باشد و
بشارت مسيح را به ھمه دنيا برسانند .

. ٣آشكار كردن كتابھاي دروغين انجيل
خداوند ميخواھد كه با ھم باشيم ،تا اينگونه بتواند پيام و بشارت غلط را افشا
كند .ھنگاميكه ما مسيحيان با ھم جمع مي شويم ،به دنيا نشان مي دھيم كه
مسيحيت چيست .بخشي از مسعوليت كليسا شناسايي و دفاع از انجيل
مسيح است و ھمچنين جلوگيري از به انحراف رفتن اش .بايد بدانيم كه بخشي
از وظيفه بشارت ،نشان دادن حقيقت انجيل و مشخص كردن افراد و گفته ھايي
كه از كساني كه خود را مسيحي مي نامند و بر ضد انجيل سخن مي گويند يا
عمل مي كنند.
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. ٤ساختار كليسا
كليسا دليل چھارم پيوستن به كليسا ،بھبودي و بھسازي كليسا است .عضويت
در كليسا ،كردار و خصوصيات بد فردي ما را نمايان خواھد كرد و به ما معني بنيان
مسيحيت را به ما نشان مي دھد .وقتي عھد جديد را مي خوانيم ،مي بينيم كه
چگونه زندگي مسيحي ،مžحظه ،عžقه و اھميت دادن به ديگران را به ھمراه
دارد.
اين بخشي از مفھوم مسيحي بودن مي باشد و با اينكه ما در انجام اين كار بدون
اشكال نمي باشيم ،بايد ھمچنان به اين كار ادامه دھيم .ما مي بايد ديگران را در
ھمه شرايط تشويق كرده و دلگرمي بدھيم; حتي اگر گامي بسيار كوچك در راه
راستي ،عشق ،درستكاري ،مانند مسيح بودن گرفته اند .من ھميشه در كžس
عضويت ،داستاني از دوستي را تعريف مي كنم .اين دوست در دانشگاه مسيحي
كار مي كرد و ھمزمان در كليسايي كه من عضويت داشتم مي رفت.او ھميشه
پس از سرود و ستايش مي آمد ،گوشه ايي مي نشست و پس از گفتار و مو
عظه كشيش مي رفت .يك روز از او پرسيدم چرا براي كُل برنامه گردھمايي نمي
ماند .او گفت":خوب ،چون چيز خاص و مفيدي در بقيه برنامه نمي بينم ".من در
پاسخ گفتم":آيا به عضويت در كليسا فكر كرده اي؟" او با خود فكر كرد كه اين
پرسش بي معني است! او گفت":چرا عضو كليسا شوم؟ اگر جزو ايشان شوم،
آنھا فقط سرعت رشد روحاني مرا كم مي كنند "!وقتي نظر او را شنيدم ،با خود
فكر كردم كه اين شخص چه تصويري از مسيحيت دارد .به او گفتم":آيا فكر نمي
كنيد كه شايد خدا مي خواھد كه دست ديگران را بگيريد؟ بله ،شايد آنھا سرعت
شما را كم كنند ولي شما سرعت ايشان را با €مي بريد .شايد اين بخشي از
برنَمه خداوند براي ما باشد تا مسيحيان با يكديگر زندگي كنيم .

59

 /*01ه.ي *+,ه('! !%او"!

. ٥فيض خداوند
در آخر ،يك مسيحي بايد عضو كليسا شود تا به نام خداوند جžل ببخشد .پطرس
به مسيحيان آن زمان نوشت "مراقب رفتار خود نزد اطرافيان بي ايمان باشيد; چه،
در اينصورت حتي اگر ايشان شما را مثم به بد كاري نمايند ،اما در زمان بازگشت
مسيح ،خدا را به سبب كارھاي نيكتان تمجيد خواھند كرد ١) ".پطرس ( ٢:١٢
شگفت انگيزه! مي توانيم آشكارا ببينيم كه پطرس خوب آموزش استاد خويش را
شنيده است .يادتان مي آيد سخنان مسيح بر روي كوه زيتون؟ "پس نور خود را
پنھان مسازيد ،بلكه بگذاريد نور شما بر مردم بتابد ،تا كارھاي نيك شما را ديده،
پدر آسمانيتان را تمجيد كنند)".متي  (٥:١٦با كارھاي خوب ما ،فيض و شكوه
خداوند نمايان مي شود!
اين نكته نه تنھادر زندگي شخصيمان حقيقت دارد ،بلكه ھمچنين در زندگيمان با
ھم ديگر .خداوند خواستار اين است كه رفتار و برخودرمان با مسيحيان ديگر
عشق مسيح را بازتاب دھد .در يوحنا مي خوانيم "پس حال ،دستوري تازه به
شما مي دھم :يكديگر را دوست بداريد ھمانگونه كه من شما را دوست دارم.
محبت شما به يكديگر ،به جھان ثابت خواھد كرد كه شما شاگردان من مي
باشيد)".يوحنا  (١٣:٣٤زندگي ما براي جžل دادن و شكوه نام اوست .

 .٤نكته ھاي مھم در رابطه با عضويت در كليسا
تعميد گرفتن
چگونه در دنيايي مانند امروزه ،دور ازخداوند ،مي توانيم كساني را مشخص كنيم
كه عضو كليساي خاصي ھستند يا نه؟
اول ،براي عضو كليسا بودن ،شما بايد حتما تعميد گرفته باشيد و پذيرفته باشيد
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كه گناه كار ھستيد و براي ميسيح براي نجات پياه آورده ايد و ايمان داريد كه تنھا
او مي تواند شما را نجات دھد .در متي  ،٢٨عيسي فرمان مي دھد كه
شاگردانش تعميد بگيرند و در طول كتاب اعمال رسو€ن آشكارا مي بينيم كه
شاگردان مسيح اين موضوع را خوب متوجه شدندو از آن اطاعت كردند .ما ايمان
داريم كه تعميد گرفتن تنھا براي كساني است كه اعتراف ايمان به عيسي
مسيح كرده اند .به ھمين جھت ما باور داريم كه تعميد دادن نوزادان آموزش
نادرستي است .
پنج نكته در اين باره:
. ١ھيچ كس مخالف تعميد گرفتن كسي كه ايمان دارد نيست ،بلكه تعميد
نوزادان.
. ٢در ھيچ جاي عھد جديد تعميد نوزادان ديده نمي شود.
. ٣در ھيچ جاي عھد جديد رابطه ايي بين ختنه جسمي و تعميد گرفتن با آب
ديده نمي شود .ولي در كولسيان  ٢مي خوانيم كه ختنه روحاني و تعميد گرفتن
در آب رابطه مستقيم دارند! بيابراين عقيده ،تنھا كساني كه دوباره به دنيا آمده
اند بايد تعميد بگيرند

.

. ٥اگر از نظر تاريخي به اين موضوع بنگريم مي بينيم كه تعميد نوزادان در عھد
جديد ديده نمي شود .ھمچنين در "ديداچه" ،كتابچه مسيحي براي ستايش خدا
به زبان €تين كه در صده دوم نوشته شده ھم ديده نمي شود .كليساي كاتوليك
اشتباھا اين عقيده را دارد كه تعميد گرفتن تاثير بر دوباره زنده شدن و نجات دارد.
در روميان  ،٤پلس در نامه خود مي نويسد كه كسي كه تعميد گرفته ،زندگي
تازي ايي را تجربه خواھد كرد ،ايشان كساني ھستند كه قلبشان "ختنه" شده
)كلسيان  .(٢در نتيجه ،تعميد گرفتن براي عضو شدن ضروري مي باشد چون
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تعميد گرفتن يكي از دستورات مسيح است و نمي شود عضو كليسا باشيد و
اينگونه از دستور مسيح پيروي نكنيد .
اين را بايد خوب نفھميم :عضويت در كليسا ،شھادتي بر نجات شخص مي باشد.
در كليسايمان ،ما ھميشه تžش مي كنيم كه توجه داشته باشيم بر كساني كه
از خدا و كليسا دور شده اند تا بتوانيم به ايشان كمك كنيم دوباره باز گردند.
آموزش ھاي مسيح در متي  ١٨تا آموزش ھا پلس در  ١قرنتيان  ،٥غžطيان ٦
آشكارا ديده مي شود كه يكي از وظايف كليسا مرز گذاري است! ھنگاميكه
گروھي كه خود را مسيحي مي دانند اعمالي انجام مي دھند كه ديگر مسيحيان
و كليسا با موافق نيستند ،كلسيا مي بايد مرز بين ايشان و ديگر افراد كلسيا
بگذارد و ھميشه كليسا را طبق دستورات مسيح و انجيل پاك نگه دارد .مھر و
محبت بايد بين اعضاي كليسا آشكارا باشد .در يوحنا  ١٣عيسي به شاگردانش
گفت" :پس حال ،دستوري تازه به شما مي دھم :يكديگر را دوست بداريد
ھمانگونه كه من شما را دوست دارم .محبت شما به يكديگر ،به جھان ثابت
خواھد كرد كه شما شاگردان من مي باشيد) ".يوحنا )١٣:٣٥
اگر كسي خود را مسيحي مي شناسد و ھيچ رابطه صميمي باديگر مسيحيان
ندارد ،مي بايد با دقت  ١يوحنا  ٤:٢٠را بخواند":اگر كسي ادعا مي كند كه خدا را
دوست دارد ،اما از ھمنوع خود متنفر است ،دروغ مي گيود; چون اگر كسي نتواند
ھمنوعي را كه مي بيند دوست داشته باشد ،چگونه مي تواند خدايي را كه
نديده است دوست داشته ذارد؟"
ما ناخود آگاه تمايل داريم كه به خود و كارھاي خوبمان بباليم .بخشيدن و دريافت
كردنِ محبت مسيحي بخش مھمي از عضويت در كلسيا مي باشد كه انجيل به
ما مي آموزد كه ما ابراز مھرمان در ھمه جھتمي بايد باشد.
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از عشريه ،كمك مالي به كليسا تا خوش برخوردي با كساني كه نمي شناسيم.
ما از اعضاي كليسا مي خواھيم كه پيماني را امضا كنند كه در آن نوشته شده
كه كليساي ما دقيقا به چه ايمان دارد .با امضا كردن ،نشان مي دھند كه موافق
با اين پيمان ھستند .ما از اعضاي كليسا انتظار داريم كه براي كليسا دعا كنند.
در جريان و شركت كننده در برنامه ھاي مختلف كليسا باشند .تعميد گرفتن ،شام
آخر ،شركت در كليسا ،شاگردي و مھر در قلب كليسا مي بايد باشد.
پس دوست مسيحي عزيز ،فقط در كليسا يِكشنبه ھا شركت مكن )ھر چند بايد
در كليسا شركت كرد( ،بلكه به كليسا بپيوند! دست به دست ديگر مسيحيان
بده .به دنبال كليسا يي بگرد كه مي تواني به آن بپيوندي ،اين كار را انجام بده تا
بي ايمانان اين حركت را ديده و پيام خوب مسيح را بشنوند ،تا مسيحيان ضعيف
توجه ببينند ،تا مسيحيان پُراز ايمان ,انرژي خود را در راھھای مختلف براي نام
عيسي بدھند ،تا به رھبران كليسا كمك شود تشويق شوند ،تا نام و شكوه
خداوند و پسرش جžل پيدا کنند.
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پايان
اگر ميخواھيد بھتر معني ھمزيستي اعزاي كليسا را متوجه شويد ،پيشنھاد مي
كنم كه نامه اول پلس به قرنتيان را خوب بخوانيد و بھش فكر كنيد .پاك بودن،
اتحاد داشتن ،و محبت كردن تنھا برخي از كردارھاي است كه اين نامه به ما مي
آموزد .شخصيت كليسا شخصيت خداوند را بازتاب ميدھد و به ھمين دليل
بايدھميشه كوشش كنيم كه پاك ,متحد و پر محبت باشيم چون خداوند اينگونه
است .بايد پاك باشيم چون خدا مقدس است .بايد متحد باشيم چون خداوند يكي
است .بايد پر از محبت باشيم چون خدامحبت است.
ابتدا ،پاك بودن به اين معني است كه بايد به اين دنيا بيگانه باشيم ،و بسيار
نزديك به خدا .بايد خالص باشيم .پاكي بايد يكي از شخصيت ھاي بارز يك كليسا
باشد .بايد ھمه تžش كنيم كه اين گونه باشيم .اينقدر كه كرداري عادي شود ،تا
اينكه وقتي كسي به كليسايمان نگاه مي كند ،با خود فكر كند "چه افرد پاكي
ھستند ".نه مثل افرادي با احتياط و درستكار بلكه مانند گروه و اجتماعيي با ھم
ھمكاري ميكنند تا خدا پسندانه زندگي كنند .به ھمين دليل عضويت در كليسا،
شاگردي كردن و ياد گرفتن از اعضاي ديگر كليسا بسيار مھم است .بايد پاك
باشيم ،چون خداوند مقدس است.
ھمچنين بايد متحد باشيم ،چون خداوند يكي است .جالب اين است كه در نامه
اول قرنتيان ،بخش اول ،وقتي خبر جدايي بعضي از كليساھا به گوش پلس
ميرسد ،او شروع به ياد آوري َ€ھيات مي كند .نگاه كنيد به پرسشي كه از
ايشان مي پرسد":آيا مسيح تقسيم شده است؟" )قرنتيان  (١:١٣چه پرسش به
جايي! ھيچ دليل پايه اي بيش از اين يك كليساي محلي ندارد .پلس با چنين
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پرسشي به كليسا ياد آوري مي كند كه ما ھمه بخشي از بدن مسيح ھستيم.
اين به ما ياد آبري مي كند كه ھميشه بايد بازتاب خداوند باشيم ،و اين
مسعوليتي بسيار مھم است .جدايي در كليسا بازتاب بسيار نادرست است از
شخصيت خداوند است .
پلس در  ١قرنتيان  ١٢:٢٧مي گويد" :شما ھمگي با ھم بدن مسيح ھستيد ،اما
"ھر يك به تنھايي عضوي مستقل و ضروري در اين بدن ميباشيد.

از كجا فِكر ميكنيد كه پلس به اين عقيده رسيد؟ به نظر من ،دقيقا در لحظه اين
به مسيح ايمان آورد ،به اين عقيده رسيد .در اعمال رسو€ن  ،٩وقتي پلس چھره
نوراني مسيح را ديد ،در راه دستگيري پيروان مسيح بود .مسيح به او چه گفت؟
پلس ،پلس چرا به دنبال مسيحيان ھستي؟ نه .چرا به كليسا رنج مي دھي؟
نه .چرا من را اينقدر رنج مي دھي .اين نشان مي دھد كه عسيي مسيح چقدر
احساس نزديكي به كليسا مي كند و مثل بدن خودش به آن مي نگرد .ما اعضاي
بدن او ھستيم .
دليل اصلي اينكه قرنتيان  ١به ما مي گويد كه كساني كه به گناه بيشتر از
مسيح وابسته ھستند را "دور بي اندازيم" اين است :بايد با ھم متحد و يكي
باشيم! اين اتحاد بايد يكي از مھم ترين اصل ھاي كليسا باشد و بايد فراتر از
جداي ھا بين يھوديان و غير يھوديان باشد ) ١قرنتيان  .(٧:١٩به ھمين دليل پلس
بسيار ناراحت و دلگير بود از خبر ھاي جدايي بين اعضاي كليسا ،و اين جدايي
حتي به شام آخر كه بزرگترين جشني است كه ما مسيحيان با ھم برگزار مي
كنيم رسيده بود

.
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وقتي در كليساجدايي به دليل مسايل شھوتي و جسماني پيش مي آيد ،د€يل
ھاي ديگري نيزاضافه مي شوند .مث žمي گوييم :موزيك مدرن نيست ،اين
كشيش نه ،چپ گرا نه و غيره .اينھا ھمه د€يلي ھستند كه در اتحاد واقعي
مسيحان جدايي ايجاد مي كنند .كليسا بايد متحد باشد .
در آخر ،بايد پر از مھر باشيم ،چون خداوند محبت است و تنھا راه اتحاد ،محبت
كردن است .در  ١قرنتيان  ٨:١پلس مي نويسد" :اين طرز فكر كه من "ھمه چيز را
مي دانم" باعث مي شود كه به انسان غرور دست دھد .اما آنچه كه براي
پيشرفت كليسا واقعا €زم مي باشد ،محبت است و نه دانايي ".اين اصلِ كه
محبت ،توجه و مžحظه رفتار و كردارمان را رھبري كند دليل مسافرت ھاي
طو€ني پلس بود كه در بخش  ١٤-٨به آن اشاره شده است .پلس عشق بسيار
به كليسا و فرزندان خداوند داشت و در  ١قرنتيان  ١٤:٢٦مي نويسد" :ھر چه در
كليسا انجام مي شود ،بايد براي ھمه ايماندارَن مفيد باشد و باعث تقويت و رشد
روحاني
ايشان گردد" و در آيه " ٣١به اين ترتيب ،تمام كساني كه پيغامي از سوي
خداوند دريافت كرده اند ،خواھند توانست يكي پس از ديگري پيغام خدا را اعžم
كنند تا ھمه تعليم بگيرند و تشويق و
تقويت شوند".
پلس توجه بسيار به سžمتي كليسا مي داد .پس تعجني ندارد كه در آيه ١٥:٩
مي گويد ":من از تمام رسو€ن كوچكتر ھستم ،چون بعد از آن بديھا يي كه به
كليسا خدا روا داشتم ،حتي لياقت ندارم اسم خود را رسول بگذارم ".خداوند
چنين مردي را بر گزيد كه به ما ياد دھد "كارھايمان با محبت و مھرباني توام
باشد" ) ١قرنتيان .(١٦:١٤
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به عشق مسيح فكر كنيد كه چگونه خون و بدن خود را براي ما فدا كرد ) ١قريتيان
 .(٢٦-١١:٢٣مسيحيان اين اصل را مدتھاست كه مي دانند .در  ١قرنتيان ١٥:٣
مي خوانيم "مسيح براي گناھانمان فدا شد" )روميان  ،٨-٥:٦غžطيان ١ ،٢:٢١
پترس  .(٣:١٨يكي از جنبه ھاي جالب اين عشق اھميت دادن او به كليساھاي
ديگر بود .
به اين نكته دوباره بانديشيد :عسيي عشق بسيار خود را با فدا كردن خون خود
براي كليسا نشان داد .در )  ١قرنتيان  (٢٦-١١:٢٣ميخوانيم كه مسيحَن اين را در
ھمان ابتدا مي دانستند و به ھمين دليل در  ١قرنتيان  ٥-١٥:٣پيماني بين اعضاي
كليسا ديده مي شود .در  ١قرنتيان  ١٥:٣مي خوانيم كه "مسيح جان خود را در
راه آمرزش گناھانمان فدا كرد و مرد ،در قبر گذاشته شد و در روز سوم زنده گرديد
و از قبر بيرون آمد ".روميان  ،٨-٥:٦غžطيه  ١ ،٢:٢١پطرس ٣:١٨
يكي از جنبه ھاي بسيار جالب اين عسق مžحظه و اھميت دادنن به كليسا
ھاي ديگر است .از ھمان ابتداي نامه اش به قرنتيان ،پلس به ايشان ياد آوري
مي كند" :به شما مسيحيان اھل قرنتس و نيز براي ھمه مسيحيان ،در ھر جا كه
به نام عيسي مسيح دعا مي كنند" )  ١قرنتيان  .(٢ :١پلس ھم اينگونه با ايشان
رفتار مي كرد .به ھمين دليل در  ١قرنتيان  ٤:١٧مي بينيم چگونه پلس
تيموتايوس گراميش را براي ايشان مي فرستد .ھمچنين در آخرين بخش اين
كتاب مي خوانيم ) ١قرنتيان " (٤-١٦:١درباره ھداھايي كه در نظر داريد براي
مسيحيان اورشليم بفرستيد ".مسيحيان آن زمان ھمه پُر از مھر و محبت بودند و
به دنبال راھھايي كه بتوانند به يكديكر كمك كنند .آيا كليساي ما نامدار به چنين
مھر و عشقي است؟ كليسا بايد پُر از محبت باشد چون خداوند پُر از محبت
است .در اين دنياي پُر از خودخواھي و گناه ،كليسا مي بايد اين محبت خداوند را
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بازتاب بدھد .آيا واقعا اينگونه ھستيم؟ آيا كليساھا يمان شخصيت پاك خداوند را
بازتاب مي دھند؟
در افسس  ٢٥ :٥مي خوانيم" :مسيح حاضر شد جانش را فداي كليسا كند".
اعمال رسو€ن  ٢٠:٢٨به ما مي آموزد كه خداوند خود را فداي كليسا كرد .او با
خون كليسا را خريد و ما به عنوان پيروان مسيح مي بايد كليسا را دوست بداريم.
چرا خداوند اينقدر كليسا را دوست دارد؟ چون مي خواھد بدين وسيله جžل پيدا
كند .يكي از جالب ترين جمله ھاي كه در عھد جديد نوشث شده ،در رابطه با ١
قرنتيان " ١٥:١٩اگر اميد ما به مسيح فقط براي زندگي در اين دنيا باشد ،از تمام
مردم دنيا بدبخت تريم ".اين گفته بسيار مھم است ،مخصوصا براي مسيحياني
كه اشتباھا خرسند ھستند .امروزه بسياري از كليساھا ،مسيحيت را اينگونه
تفسير مي كنند :تمام رنجھايمان جبران شده است ،تمام فداكاريھا يمان پاداش
گرفته اند ،تمام رازھا توضيح داده شده اند .اين تفشير مسيحيت ھماھنت نيست
با انجيل عيسي مسيح و با آموزشھاي پلس .نبايد چنين تفسير ھايي در
كليساھايمان وجود داشته باشد.
ھمچنين مي بينيم كه ھر كاري كه پلس انجام داد براي عيسي مسيح بود )١
قرنتيان  .(٩:٢٣خداوند از ما مي خواھد كه با اعضاي كليسا مھربان باشيم و اين
كار به خداوند جžل مي بخشد .ما بايد كليسا يي باشيم با اين ھدف و بايد تžش
كنيم زندگيمان در اين راستا و جھت باشد .مي بينيد ،اين كاري است كه خداوند
در كليسا دارد انجام مي دھد! در  ١قرنتيان  ٢٩-١:٢٨پلس مي گويد كه خداوند
افرادي را انتخاب كرده است كه طبق معيار ھاي دنيا از طبقات پايين و مطرود
جامعه ھستند .به اين ترتيب ھيچكس ،در ھيچ جا نتواند در برابر خدا فخر
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فروشيي كند ".آيا مي دانيد چرا خداوند كساني مانند من و شما را انتخاب كرد؟
خداوند نمي خواھد نام خود را گمنام نگه دارد !
چند سال اخير ،در يك كنفرانس ،نكته بسيار مھمي را از مارك راس شنيدم" :ما
گواھي خداوند در اين دنيا ھستيم و به نام او شھادت مي دھيم ".ھمچنين،
گفت كه پلس اھميت بسيار خود براي كليسا را در نامه خود به افسس ١٦-٤:١
اينگونه بيان مي كند كه كليسا فيض خداوند را بازتاب مي دھد ،كليسا رفتار
خداوند را در مقابل تھمت ھاي اھريمن و تھمت اينكه زندگي براي خداوند بي
ارزش است را بايد پشتيباني كند .خداوند اين مسعوليت بزرگ را به كليسا داده
است .اتفاق ھاي مختلفي كه در زندگيمان مي افتد ،فرصتي است كه فيض
خداوند را بازتاب بدھيم .
اگر مراقب نباشيم ،استقžل فردي و خود خواھيمان مي تواند به يگانگي مان با
ديگر اعضاي كليسا آسيب برساند .ترتيب و انظباط بخشي از پاكي در مسيحيت
است .يگانگي واقعي تنھا در كنار عيسي مسيح ممكن است .مھر واقعي فراتر از
تمام تفاوتھا بين اعضاي كليسا است ،فراتر از نضر شخصي احساسات مان.
اينگونه ،فيض خداوند بازتاب داده مي شود .اين تنھا راه پيشرفت و كاميابي يك
كليسا است .چگونه فيض خداوند را مي توانيم نشان دھيم؟ با سازمان دھي
كليسا طبق الگويي كه خداوند در كتاب مقدس به ما مي آموزد .مي بايد براي او
زندگي كنيم ،در پاكي ،يگانگي و پُر از مھر .آيا اينگونه ھستيد؟
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