




کتاب مقدس ریشه دارد،  که در  »این بانوان به خاطر سالها تجربه و به خاطر اعتقاداتشان، 
گردسازی، بشارت، تعلیم و آموزش  به این خدمتها چنین دیدگاه جدی و قاطعی دارند: شا
به همۀ رده های سنی، و سنگ صبور دیگران بودن. قوت و ثبات این بانوان مشهود است؛ 
کالم خدا بسیار چشمگیر است؛ شادی شان در انجیل شور و شعفی خیره کننده  تعهدشان به 
و  زندگی  راهنمای  ستارۀ  و  راهبر  رسیدْن  سرانجام  به  برای  چشم انتظاری شان  و  است 
کالم محور  کتاب به قلم بانوان نوشته شده است تا خدمت  گرچه این  خدمتشان می باشد. ا
را ترویج دهد، آقایان نیز می توانند بخشهای عمده ای از آن را بخوانند و به همان نسبت 
که در نتیجۀ خواندن  آقایان شبانانی باشند  از این  برایشان مفید باشد. امیدوارم تعدادی 
گام  کلیسایشان برای شکل گیری چنین خدمتی  که چگونه در  کتاب به این بیندیشند  این 

بردارند.«
کارُسن: استاد و پژوهشگر عهدجدید دی. ِای. 

دانشکدۀ الهیات انجیلی تثلیث

و  کنفرانس  تدارک  و  برنامه  و  ح  دربارۀ طر نیست،  زنان  دربارۀ  بانوان  نهایت، خدمت  »در 
کلیسایش  سالمت  و  خدا  جالل  دربارۀ  بانوان  خدمت  نیست.  هم  بانوان  برای  گردهمایی 
تا  می باشد  خانمها  نیاز  مورد  هم  آقایان  نیاز  مورد  هم  که  است  مرجع  کتابی  این  است. 
کلیسایی  اینکه  برای  باشند  و متوجه  باشند  را در نظر داشته  بانوان  برای  ضرورت خدمت 

کالم محور باشد.« کلیسایی  بتواند خدمت زنان را رونق بخشد باید 
کلیسای »آپ تان« و  کوروِگر: مسوول هماهنگی خدمت بانوان در  ملیسا بی. 

کتاب »غبطه خوردن حوا« نویسندۀ 

گردسازی خواهند شد. اما سوال اینجا  کلیسای شما شا که بانوان در  »شکی در این نیست 
کتاب  کالم خدا؟ به همین دلیل این قدر برای  گردسازی می کند یا  که آیا دنیا آنها را شا است 
کتاب است. این نویسندگان نمایندۀ جنبشی  کتاب فراتر از یک  حاضر ذوق زده هستم. این 
کالمش  که در  که بانوان را راهنمایی می کنند تا در انجیل عیسی مسیح  از آموزگاران هستند 
گشته است به امید و آزادی و رستگاری دست یابند. این نویسندگان برایم بسیار  مکشوف 
ج نهید.« کالم خدا است ار ج نهادن به  که ار محترم هستند و دعا می کنم شما خدمت آنها را 

کالین هانِسن: مسوول ویرایش مطالب در سازمان خدمات مسیحی 
کور« کتاب »نقاط  »تی جی سی« و نویسندۀ 

که  که پیِش رو دارید فقط به مشکالت خدمت بانوان نمی پردازد، بلکه بر امکانهایی  »کتابی 
کتاب به قلم بانوانی نوشته شده است  برای این خدمت فراهم است تمرکز می نماید. این 
گونی به خدمت مشغولند، اما ضربان قلب همۀ آنها با طنین  گونا که هر یک در زمینه های 
کالم خدا ریشه دارد و حاوی نکاتی بسیار عملی  کتاب در  انجیل می تپد. همۀ فصلهای این 
که  کتاب را بخوانید و با همۀ امکاناتی  کالم محور، این  کاربردی است. ای زنان و مرداِن  و 

برای بشارت انجیل فراهم است دلگرم شوید.«
کتاب مقدس و خدمات بشارتی سیدنی ِجنی سالت: مدیر بخش آموزش در دانشکدۀ 



قدرت  بودن  جاری  آرزویشان  که  مسیحی  اندیشمند  زنان  و  مردان  برای  عالی  »مرجعی 
کلیسا و در سراسر جهان است.« انجیل در زندگی شان، در 

هاْیتز  آرلینگتون  شهر  در  واقع  »باغستان«  کلیسای  ارشد  شبان  اسمیت:  کالین 
در ایالت ایلینوی

که همیشه به آن عالقه مند بوده ام. صدای  ع بسیار مهمی می پردازد  کتاب به موضو »این 
کننده هستند هم باعث تشویق و دلگرمی. شبانان، معلمان،  کتاب هم بنا خواهرانم در این 
کتاب مقدس محور، انجیل محور و متمرکز  مشایخ و رهبران خدمت بانوان همگی از این اثر 
می شوم:  هم صدا  کتاب  این  مرکزِی  اصل  با  هم  من  برد.  خواهند  بهره  محلی  کلیسای  بر 
که  کالم خدا ریشه دارد. در میان قوم خدا است  بانوان در  برای  »خدمت مفید و سودمند 
با  می رود.«  پیش  مسیح  جالل  هدف  به  و  می گردد  پربار  و  می رسد  ثمر  به  خدمتی  چنین 

کلیساها شکوفه دهد.« شادی انتظار می کشم این رویا در 
ِجی. لیگون دانِکن: رییس و مدیر عامل اجرایی دانشکدۀ الهیات اصالح یافته، 

واقع در شهر جکسون در ایالت می سی سی پی

کسانی  کتاب برای به جنب و جوش آوردن دختران مسیح نوشته شده است، برای  »این 
که بر دوش می کشند  کالم خدا در زحمات مختلفی  کالم خدا تعلیم یابند و  که نیاز دارند از 
نشان  ما  به  مختلف  کلیساهای  در  را  بانوان  خدمت  ع  تنو کتاب  این  باشد.  ایشان  حافظ 
کالم خدا متعهد  می دهد و از همۀ بانوان مشغول به خدمت می خواهد متحد و یکپارچه به 
کالم خدا می آموزند. این آموختن  که از  غ روحانی می رسند  بمانند. خانمها زمانی بهتر به بلو
کلیسا موعظه شود و سپس در مشارکت  کالم خدا در جمع  که  زمانی صورت می گیرد  ابتدا 
کتاب به مشارکتهای  گردد. این  خانمهای خداشناس و خداترس توضیح داده شود و تفسیر 
کانون خدمت  کتاب مقدس در  که وقتی  زنانه انگیزه می بخشد و این رویا را بنیان می نهد 
بانوان در جایگاه صحیح خود قرار می گیرد چه اتفاقی می تواند روی دهد و چه اتفاقی باید 

روی دهد.«
گ نویس در صفحۀ مجازی »زنان یک شنبه« ِمگان هیل: همسر شبان، و وبال

بسیار  کاربردهای  حاوی  و  است  کتاب مقدس  دقیق  تعلیم  از  ماالمال  که  کتاب،  »این 
که آنها را مدد می کند به امکانات  گرانبها برای همۀ بانوان مسیحی است  مفید، یک یاور 
از  نیز  کلیساها  رهبران  و  شبانان  برای  کتاب  این  البته  بیندیشند.  خدمتشان  فرصتهای  و 
کلیساهای  که به فرصتهای موجود برای خدمتهای مختلف در  آن جهت بسیار مفید است 
محلی پی ببرند و به این فرصتهای بسیار واجب جامۀ عمل بپوشانند. امیدوارم تک تک 

کتابهایشان قرار دهند.« کتاب را در اولویت فهرست  کلیساها خواندن این  رهبران 
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»گلوریا فورمان و کاتلین نیلسون به همراه سایر نویسندگان خوش قریحه به ما کمک می کنند 
کلیسا، به این توجه نمی کنند  کنیم. بسیاری مواقع، در خدمت  کاوش  الهیاتمان را در عمل 
کشف نمود، بلکه جنسیت را به  که باید آن را  که جنسیت هدیه ای زیبا از جانب خدا است 
که  کتاب نقشۀ راهی بی نظیر است  که باید آن را برطرف نمود. این  چشم مشکلی می نگرند 
کلیسای خدا هدایت شویم و دنیای خدا را  کمک می کند در طی مسیر از خدا لذت ببریم، به 
که برای نخستین بار به خدمت قدم می گذاریم چه  سیاحت نماییم، حال چه زنی باشیم 

کارآموخته و ورزیده باشیم.« سربازی 
کلیسای »جماعت غریب« واقع در شهر لویی ِول در  دانِیل مونت گوْمری: شبان 
نویسندۀ  و  بنیان گذار سازمان خدمات مسیحی »شبکۀ غریب«  و  کی  کنتا ایالت 

کتاب »کاوش ایمان و اثبات«





خدمت بانوان
کالم خدا است که لبریز از 
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کالم خدا کتاب پیشکش به آن بانوان لبریز از  این 
که محبت عیسی مسیح را

به ما آموخته اند و محبت او را به ما نشان داده اند.
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پیشگفتار

که سازمان خدمات مسیحی »تی جی سی« را شکل می دهند،  از میان سازه های مختلفی 
کنار  کنفرانس بانوان، در  یکی از پرجنب و جوش ترین سازه ها »کنفرانس بانوان« است. 
خدا  کالم  که  می آورد  هم  گرد  را  بانوانی  از  چشمگیری  جمع  مفیدش،  فعالیتهای  سایر 
را مطالعه می کنند و تجربه های خود را با یکدیگر در میان می گذارند، سپس هر یک به 
خدمتهای خاص خودشان مشغول می گردند. شماری از این بانوان دستی بر قلم دارند و 

کتاب به خدمت مشغولند. در حوزۀ نشر 
گیرای خود دربارۀ خدمتهای مختلف  کتاب، ده تن از این بانوان با بیان جذاب و  در این 
کالم خدا ریشه  و دامنۀ آن خدمتها صحبت می کنند. این خدمتهای نامبرده جملگی در 
که این خدمتها به دست افرادی مثل من و شما اداره می شوند.  دارند، اما یادمان باشیم 
کلیسای  مرکزیت  و  کالم محور  خدمت  است:  متمرکز  ع  موضو دو  بر  کتاب  این  عنوان 
شگفت انگیزی  و  عالی  طرز  به  که  است  آن  نوشته ها  این  نکتۀ  جذاب ترین  اما  محلی. 
کالم این بانوان بسیار اندیشمندانه است و در  برون گرا هستند و دیگران را مد نظر دارند. 
نوشته هایشان ردپایی از درون گرایی و خویشتن نگرِی مخرب و ویرانگر به چشم نمی آید. 
کتاب مقدس ریشه دارد،  که در  این بانوان به خاطر سالها تجربه و به خاطر اعتقاداتشان، 
گردسازی، بشارت، تعلیم و آموزش  به این خدمتها چنین دیدگاه جدی و قاطعی دارند: شا
بانوان مشهود  این  ثبات  و  بودن. قوت  و سنگ صبور دیگران  رده های سنی،  به همۀ 
کالم خدا بسیار چشمگیر است؛ شادی شان در انجیل شور و شعفی  است؛ تعهدشان به 
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خیره کننده است و چشم انتظاری شان برای به سرانجام رسیدْن راهبر و ستارۀ راهنمای 
زندگی و خدمتشان می باشد.

دهد،  ترویج  را  کالم محور  خدمت  تا  است  شده  نوشته  بانوان  قلم  به  کتاب  این  گرچه  ا
آقایان نیز می توانند بخشهای عمده ای از آن را بخوانند و به همان نسبت برایشان مفید 
کتاب به  که در نتیجۀ خواندن این  باشد. امیدوارم تعدادی از این آقایان شبانانی باشند 

گام بردارند. کلیسایشان برای شکل گیری چنین خدمتی  که چگونه در  این بیندیشند 

کارُسن دان 



مقدمه

که  کالم خدا ریشه دارد. در میان قوم خدا است  خدمت مفید و سودمند برای بانوان در 
کتابی  چنین خدمتی به ثمر می رسد و پربار می گردد و به هدف جالل مسیح پیش می رود. 
ظاهر،  به  می باشد.  استوار  ل  استدال همین  پایه های  بر  هستید  مطالعه اش  حال  در  که 
ح نماییم و راه درازی را باید  ساده است، اما، در این مسیر، پرسشهای فراوانی را باید مطر

بپیماییم.
کالم خدا دور نگاه داریم. این  از زمان حوا، ما انسانها همواره دلمان خواسته خودمان را از 
که بر خواسته ها و نیازهای انسان بیش از  کلیسا است  گریبانگیر همۀ خدمتهای  وسوسه 
کنند. به طور خاص، خدمت بانوان  که خدا از خودش به ما داده است تمرکز  مکاشفه ای 
که بیشتر فقط دربارۀ زنان باشد تا اینکه بر این تمرکز  به راحتی می تواند به مسیری رود 
گشته  کالمش مکشوف  که در  گرد هم آیند و در پی صدای خدا باشند  که بانوان  نماید 

است.
که خدا ما را مرد و زن آفریده است یا موجب شادی عمیق ما می شود یا عامل  این واقعیت 
ل و  بزرگ ترین نابهنجاری جنسیتی می گردد. مرد و زن بودِن ما یا تصویر خدا را در ما زال
کج و معوج می کند. مرد و زن بودِن ما یا جالل مسیح را  شفاف می سازد یا تصویر خدا را 
کژ می تاباند.  که باید آن را با وجد و شادی جلوه دهیم درخشان تر می سازد یا جالل او را 
بنابراین، هدف خدمت در میان بانوان صرفًا رسیدگی به نیازهای آنها نیست، بلکه در 

نهایت دربارۀ جالل خدا است.
تا آن زمان که جالل مسیح را رو در رو ببینیم، این جالل در کتاب مقدس برایمان مکشوف 
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کالم زنده و پویای خدا چراغ  که  کتاب حاضر با تصدیق این حقیقت آغاز می گردد  است. 
این  می بخشد.  روشنایی  را   – بانوان  خدمت  جمله  از   – زندگی مان  قدم  هر  که  است 
به  هستی  جهان  این  خدای  گر  ا می رسد.  پایان  به  نیز  تصدیق  و  تأیید  همین  با  کتاب 
کالمش با ما سخن می گوید، پس زندگی ما و خدمت بانوان باید بر شنیدن آن  واقع در 
کالم خدا از ابتدا تا انتهایش عیسی را به ما  کالم استوار باشد.  کالم و زیستن بر مبنای آن 
نشان می دهد. بنابراین، خدمت بانوان نیز باید از آغاز تا پایانش دربارۀ تمجید و ستودن 
کالم خدا  که بر زیربنای  کتاب، این شالوده را  مسیح، منجی و خداوندمان، باشد. در این 
که وقتی خدمت بانوان بر این  استوار است در مسیح بنیان می نهیم و نشان می دهیم 
کنند  کمک می کند با سایر بانوان آشنا شوند و آنها را خدمت  گردد به بانوان  زیربنا استوار 
کمک می کند تا به همراه یکدیگر خدای تثلیث را بشناسند و او  و مهم تر اینکه به ایشان 

را خدمت نمایند.
کنند: در میان قوم  کتاب مقدس ایمانداران را می خواند تا در یک بافت مشخص زندگی 
امروزه،  محلی.  کلیسای  آن  شبانان  و  رهبران  همراه  به  محلی  کلیسای  جمع  در  و  خدا 
که  گریبانند  – با این وسوسۀ روزافزون دست به  بانوان  از  – بی شک بسیاری  بسیاری 
خدمت  مستقل  البته  کنند.  خدمت  یکدیگر  کنار  در  و  یکدیگر  به  جمع  این  از  مستقل 
نمودن می تواند زحمت و دردسر کمتری داشته باشد. در واقع، شاید هم بتوانیم به خوبی 
ع می پردازد،  از عهده اش برآییم. در کنار یک فصل از این کتاب که مستقیمًا به این موضو
کلیسا، بدن مسیح، را نشان دهند.  بسیاری از فصلها نیز به دنبال راهی هستند تا اهمیت 
کلیسا بیابند. ما طریقهای  را در  خدا قومش را می خواند تا هویتشان و ریشۀ خدمتشان 
گرامی می داریم. اما باید در جمع قوم پرستندۀ خدا  خدمتهای قدیمی و جدید بانوان را 

گرامی بداریم. که به دقت و موشکافانه انتخاب شده اند، این خدمتها را  و رهبران آنها، 
کتاب مقدس  تعالیم  از  بگیرید،  فاصله  کلیسا  رهبرِی  حضور  از  بانوان  خدمت  چقدر  هر 
کلیسا و در  دورتر می شود. این شکاِف ایجادشده بر تعلیم دربارۀ نقش مردان و زنان در 
کتاب مقدس دور  خانه نیز اثر می گذارد. این شکاف خدمت بانوان را از چارچوب شفاف 
که  که تعالیم اشتباه به ما هجوم بیاورند. خطر اینجا است  می کند. خطر فقط این نیست 
که باید با وجد  کنیم و جالل مسیح را  کدر  گذرگاه هایمان تصویر خدا را  در همۀ مسیرها و 
کنون، فرصتی پیش آمده است تا به یکدیگر انگیزه  کم سو نماییم. ا و شادی جلوه دهیم 

گردیم. کالم خدا  بخشیم و به خاطر انجیل با شادی مطیع 



17

مقدمه

که  گفتگوی بی وقفه دربارۀ مسایل نامبرده، چه صدایی بهتر از صدای بانوانی  در این 
اشاره  مشکالت  به  فقط  که  است  بهتر  چقدر  هستند!  کتاب مقدس  سرسپردۀ  و  وقف 
کسانی  شهادت  به  و  نماییم  اشاره  بانوان  میان  در  خدمت  فرصتهای  به  بلکه  نکنیم، 
کتاب از  که در این  که خودشان در این خدمت سهیم می باشند. بانوانی  گوش بسپاریم 
کالم  که هم در زمینۀ تعلیم  کسانی هستند  گرفته ایم  نوشته ها و مصاحبه هایشان بهره 
خدا به خانمها تجربه دارند هم در زمینه های مورد عالقه شان و خدمتهای مختلف در 
ح در این  کلیسا صاحب تجربه می باشند. این بانوان شخصًا با موضوعات و مسایل مطر
کلیسا طالب رشد و شکوفا شدن در جایگاه  کتاب آشنا هستند. ایشان با نظارت رهبران 
کتاب در توضیح و بررسی خدمت بانوان به بررسی خدمتی می پردازد  خود می باشند. این 
در  کتاب  این  امیدواریم  هرچند   ،)2 فصل  در  )توضیح  دارد  نام  مکمل«  »خدمت  که 
بانوان نمایندۀ رده های سنی  نیز مفید و پربار باشد. این  موضوعات و زمینه های دیگر 
موقعیتهای  کتاب مقدس،  چارچوب  در  مختلف  باورهای  مختلف،  گروه های  مختلف، 
کشورهای مختلف می باشند، اما همگی عیسی را دوست دارند و او را خدمت  مختلف و 
فکر  به  این رو،  از  می باشند،  عیسی  جالل  فکر  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش  آنها  می کنند. 
از این  البته همه به یک روش پیش نمی روند. قطعًا، هیچ یک  ابدیت خانمها هستند. 
گریبانند. اما همگی  کشمکشهایی دست به  کامل نیستند و با فرازها و فرودها و  بانوان 

برای منجی شان خدمت می کنند.
در بخش 1 )سه فصل(، این بانوان یک صدا بر این باورند که کالم خدا قلب تپندۀ خدمت 
بانوان است. در بخش 2 )سه فصل(، بر موقعیتهای موجود برای خدمت بانوان تمرکز 
وسعت  جهان  کنار  و  گوشه  تا  و  می شود  آغاز  محلی  کلیسای  از  موقعیتها  این  می گردد. 
بانوان  خدمت  به  که  مشخصی  و  خاص  مسایل  به  فصل(،  )سه   3 بخش  در  می یابد. 
ما  به  را  خدمت  در  نهایی مان  هدف  نیز  پایانی  فصل  می شود.  پرداخت  است  مربوط 
کلیدی مشخصی هم آوا هستند.  یادآوری می کند. این بانوان در خصوص درونمایه های 
که  همگی با هم ریسمانهایی را با رنگهای مشابه به هم می بافند. خوشحال و مسروریم 
گوش همه می رسانیم. این صداها، با وجود مجزا بودن، هماهنگ  این هم صدایی را به 
که قلبشان با یک ضرب و آهنگ مشترک، یعنی ضرب و آهنگ  و همساز می باشند، چرا 

انجیل، می تپد.
گفتگوی  کتاب یک مباحثۀ بی رمق و خسته کننده نیست، بلکه یک بحث و  ع این  موضو
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که خودشان  کتاب صدای بانوانی را  پرشتاب و پرتوان دربارۀ خدمت بانوان است. این 
کتاب فرمول وار پیش نمی رود،  گوش همگان می رساند. این  به این خدمت مشغولند به 
و  عالمتها  سری  یک  دارد،  قرار  پیشِ رویمان  بانوان  خدمت  در  که  جاده ای  در  بلکه، 
بر ما  را  راه  تا  کتاب مقدس به ما نشان می دهد  بر مبنای  را  نشانه های دقیق و صحیح 
با  همراه  بتوانیم  نیست  انتظار  از  دور  می سازد  خاطرنشان  ما  به  خدا  کالم  سازد.  هموار 
که مقصدشان مسیح است، در این جادۀ خدمت همسفر  کاروانی از همۀ امتهای جهان، 
کاروان بپیوندند و به افزایش  کنیم به این  که بانوان را تشویق  شویم. هدف ما این است 

کنند. هدف نهایی ما در خدمت میان بانوان جالل عیسی مسیح است. کمک  مسافران 

گلوریا فورمان
کاتلین نیلسون







عبارت »خدمت بانوان« چه تصویری را به ذهن می آورد؟ هر یک از ما با پیش زمینه های 
مختلفی به این تصویر می نگریم. برخی تصور می کنیم تعدادی خانم در یک دورهمی 
کلیسا دور  گپ زدن هستند، شاید هم در یکی از اتاقهای  زنانه دور میز آشپزخانه مشغول 
کافۀ محلی در  گفتگوی مهم دو خانم در یک  هم جمع شده اند. برخی دیگر تصویری از 
که  گروهی هم تصور می کنند منظور از خدمت بانوان این است  ذهنشان نقش می بندد. 
که آن قدر ضعیف و ناتوان  خانمهای جوان تر دایم به مالقات خانمهای سالمندی بروند 
از عکسهای قدیمی شان خانه نشین هستند.  پر  و  غ  آپارتمان تنگ و شلو که در  شده اند 
که با شماری از  عده ای سختیها و بحرانها به ذهنشان می آید و زمانی را به یاد می آورند 
خانمها در اتاق نشیمِن یکی از دوستان جمع شده بودند و در حالی که اشک از چشمانشان 
سرازیر بود به دعا و نیایش مشغول بودند. شماری هم تصویر میزهایی را به ذهن می آورند 
گلهای زیبا و فنجانهای چای آراسته شده اند و بانوانی با رایحۀ عطرهای خوشبو  که با 
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عده ای  می باشند.  آمد  و  رفت  در  هستند  هماهنگ  گلها  رنگ  با  که  رنگین  لباسهای  و 
ل انداخته 

ُ
گ کلیسا را به ذهن می آورند به همراه خانمهایی با صورتهای  صحنۀ آشپزخانۀ 

کالس  از روی اجاق بردارند. بعضی  را  که آماده اند قابلمۀ جوشان  و دستکش به دست 
که  کودکان پرسر و صدایشان است  که حواسشان به  درسی را ترسیم می کنند و مادرانی 
که به ذهن می آید یک تاالر سخنرانی  روی صندلیهای کوچک نشسته اند. تصویر دیگری 
که خانمها بر روی آنها نشسته اند و به صحبتهای خانم  است مملو از ردیف صندلیهایی 
سخنرانی که پشت میز خطابه ایستاده است گوش می دهند. بعضی دیگر هم تصویرهای 
کاماًل متفاوت دیگری را در ذهن می پرورانند. اینها فقط اندکی از صحنه پردازی های من 

بودند!
عنوان  که  کنیم  جمع آوری  آلبومی  در  را  مختلف  تصویرهای  همۀ  می توانیم  چگونه 
کامپیوتری  فایلهای  حتی  یا  آلبوم  آن  صفحات  باشد؟  آن  برازندۀ  بانوان«  »خدمت 
به  کتاب  این  البته خیلی هم خوب است.  که  ندارند،  را  از تصویر  این حجم  گنجایش 
نمی کند.  نگاه  سازمان دهی شده  و  مشخص  خدمت  یک  چشم  به  صرفًا  بانوان  خدمت 
گون در میان  گونا که به طریقهای  خدمت بانوان یک فرآیند مداوم و پیش رونده است 
کلیساهای محلی در جریان است. حال، سوال اینجا است: چگونه می توانیم این  بانوان 
که پرقدرت و سرشار از حیات باشد؟ چگونه می توانیم به  گونه ای پیش بریم  فرآیند را به 
کنیم؟ چگونه؟ این امر فقط  طور منسجم و یکپارچه دربارۀ این فرآیند شروع به صحبت 

کالم خدا میّسر است. با تمرکز بر 
آن  از  یک  هر  در  که  می گیرند  قرار  هم  کنار  شرطی  به  گون  گونا تصویرهای  آن  همۀ 
از این تصویرهای  کالم خدا در میان باشد. بهتر نیست در پس زمینۀ هر یک  صحنه ها 
کتاب مقدس؟ خدمت  بانوان )و سایر تصویرها( صفحه ای قرار دهیم انباشته از آیه های 
کالم خدا ریشه داشته باشد. خدمت بانوان را نباید با تمرکز  بانوان قبل از هر چیز باید در 
گرچه الزم است به آن نیازها هم رسیدگی شود. مانند هر  بر نیازهای بانوان آغاز نماییم، ا
کانون  کلیسا، خدمت بانوان نیز باید با کالم خدا آغاز گردد و کالم خدا باید  خدمت دیگر در 

کارهایمان باشد. همۀ 
 55 فصل  اشعیا  با  را  خود  مبحث  است  میان  در  خدا  کالم  مرکزیت  از  صحبت  که  حال 
کتاب اشعیا به  از  گشت، زیرا این فصل  آغاز می کنم و در ادامه باز هم به آن بازخواهم 
کالم خدا محتاجیم. قرار نیست اشعیا فصل 55 را آیه به آیه تفسیر  که چرا به  ما می گوید 
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نماییم. با این حال، هدفم این است که کالم قدرتمند اشعیا ما را به حقایق اساسی دربارۀ 
که باید زندگی و خدمت ما پیروان عیسی مسیح را شکل  کالمی  کالم خدا رهنمون سازد، 

دهد و به آن سامان بخشد.

کالمشسخنمیگوید خدادر
گمان نمی کنم آیاتی زیباتر از اشعیا  مبحث خود را از میانۀ اشعیا فصل 55 آغاز می نماییم. 
کنند تا به این حقیقت اساسی و زیربنایی  کمک  که به ما  55: 10- 11 وجود داشته باشند 
پی ببریم که خدا در کتاب مقدس با ما سخن می گوید. وقتی به این حقیقت فکر می کنیم، 
که بیش  کتاب اشعیا، به یک نبی گوش می سپاریم  شاید باورش برایمان سخت باشد: در 
که رو به زوال می رفت و  از هفتصد سال پیش از میالد مسیح در بطن حکومتی دوپاره، 
کالم عمری به قدمت  کالم خدا را به قوم خدا اعالم نمود. این  فاجعه در انتظارش بود، 
این  با  قرنها پیش می زیسته است.  که  گشته  نبیی مکتوب  قلم  به  و  دارد  هزاران سال 
کالمهایی مشابه  کالم این نبی و  گرِو  که جانمان را در  حال، ما ایمانداران مدعی هستیم 
کتاب اشعیا امید می بندیم: »خداوند  کالم شفاف و مهم  کالم می گذاریم. ما به این  با این 
کنون،  کهن این همه اعتماد می کنیم؟ ا کالم  قومش را نجات می بخشد.« چگونه به این 

گوش بسپاریم: کالم خدا  به سخن خدا در 

که باران و برف از آسمان می بارد و چنان 
کرده، و به آنجا برنمی گردد، بلکه زمین را سیراب 

آن را بارور و برومند می سازد
و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد،

گردد خواهد بود. که از دهانم صادر  کالم من   همچنان 
نزد من بی ثمر نخواهد برگشت،

که خواستم به جا خواهد آورد بلکه آنچه را 
گردید. کامران خواهد  و برای آنچه آن را فرستادم 

)اشعیا 55: 10- 11(

در  که  است  این  زد  تأیید  ُمهر  آن  بر  باید  که  کتاب مقدس  دربارۀ  حقیقت  نخستین 
کتابی دربارۀ خدا نیست. اشعیا چه  کتاب مقدس صرفًا  کتاب مقدس خدا سخن می گوید. 
که از آسمان می بارد، به  کار می برد؟ تصویر باران و برفی  کالم خدا به  تصویری را برای 
آسمانی است،  این تصویر نعمت  برومند می سازد.  و  بارور  را  آن  و  زمین جان می بخشد 

که از دهان خدا صادر می گردد. نعمتی بسیار چشمگیر و قابل توجه، نعمتی 
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کنار، این صدا  گوشه و  تصویر اشعیا سوءتعبیرهای زیادی را برطرف می کند. امروزه، از هر 
که برای رسیدن به حقیقت باید عمیقًا به درون خودمان بنگریم یا  گوشمان می رسد  به 
سفِر حقیقت را دست کم باید از درونمان آغاز نماییم. اما تصویر اشعیا به ما نشان می دهد 
که  که این سرآغاز به چیزی بسی دورتر از ما مربوط است، مثل بارشی از آسمان، چیزی 
درونمان  به  نباید  نمی یابیم. پس  در خودمان  را  آن  ولی  آن هستیم،  به شدت محتاج 
بنگریم تا به آن دست یابیم، بلکه به برون بنگریم. به باال چشم دوزیم و دستانمان را 

کنیم. به آسمان بلند 
که این روزها رسم بر این شده  کتاب توجه داشته باشند  شاید بسیاری از خوانندگان این 
گفتار خودمان تمرکز نماییم. این  که بیشتر بر تجربیات شخصی و طرز تفکر و طرز  است 
گرایش به  کتاب مقدس نیز رو به افزایش است. البته قدمت این  گرایش حتی در مطالعۀ 
که مجذوب طعم هوس انگیز آن میوه شد، میوه ای خوش نما،  حوا می رسد. این حوا بود 
شرارت  به  را  حوا  مار   .)6 :3 )پیدایش  بخشد  دانش  را  او  تا  شد  شیفته اش  که  میوه ای 
گفته بود تمرکز  که سخن  کالم خدایی  کرد تا به جای اینکه بر  کشاند. مار حوا را وسوسه 

کند بر حس خود، بینش خود و بر امیال خود متمرکز شود.
امروزه، چه بسیار  را به تکاپو فرا می خوانند.  زنان  که سایر  زنانی  کم نیستند  این روزها 
عبارتهایی از این قبیل به گوش می رسند: »حواستان باشد چه کسی هستید، استعدادهای 
که در جستجوی اهمیت و بزرگی است  خدادادی تان را بیرون بریزید، به تمنای دلتان 
گوش دهید، شکها و تردیدهایتان را دریابید، به رویاهای دلتان پر و بال دهید . . . « و 
گاه، این سفر درونی می تواند ضروری و پسندیده باشد. شاید  هزار و یک عبارت مشابه. 
کنش فروخورده باشد  کید نمودن بر دروْن یک وا که چه بسا این همه تأ الزم به ذکر باشد 
به نسل قدیم تر که بیش از حد بر خصوصیات بیرونی تمرکز داشتند نه به شفافیتها و تغییر 

و تحوالت درونی.
ندای نادیده نگرفتِن تجربیات درونی چندان هم غیر موجه نیست. اما همه چیز به این 
صدای  یا  خودمان  صدای  آیا  است؟  ما  هادی  کسی  چه  صدای  که  بازمی گردد  پرسش 
برای درک  با ما سخن می گوید؟ در عطشمان  کالمش  که در  یا صدای خدا  ما  پیرامون 
تجربیات عمیِق شخصی مان می توانیم به راحتی فراموش کنیم که کالم خدا تا چه اندازه 
کتاب مقدس آن را یک اصول نامه  گاه، صداهای پیرامونمان در اشاره به  شخصی است! 
کالس  گویی در  که باید بر مبنایش یک سری اصول و قواعد الهیاتی بیاموزیم،  می دانند 
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کتاب مقدس  که  درس نشسته ایم و امتحان می دهیم. در نتیجه، تصورمان این است 
یک کتاب بی روح و بی جاِن آموزشی است. از این رو، ترجیح می دهیم تجربه ای شورانگیز 

و شخصی داشته باشیم.
با  بانوان  ویژۀ  کتاب مقدس  در چرخۀ جلسات مطالعۀ  که همواره  است  کشمکشی  این 
باید  آیا  می آورد:  وجود  به  مجزا  شاخۀ  دو  کشمکش  این  هستیم.  گریبان  به  دست  آن 
کتاب مقدس جنبۀ فردی دهیم  پرحرارت و پرشور و هیجان باشیم و به جلسات مطالعۀ 
چه  نماییم؟  بررسی  و  تحلیل  را  آیات  و  دهیم  آموزشی  هوای  و  حال  کالسها  به  باید  یا 
ح است: از این شخصی تر چه می تواند  کنون، این پرسش مطر ناهمگونِی تأسف باری! ا
که سخن می گوید  به صدای خدا  واقع  در  و  کنیم  احساس  را  َنَفس خدا  و  َدم  که  باشد 
الهام خدا  از  کتاب مقدس  تمام  تیموتائوس 3: 16،  رسالۀ دوم  گفتۀ  به  بسپاریم؟  گوش 
کالمی  کالم خدا همین حقیقت را دربارۀ  است یا از دمیدن خدا است. اشعیا نیز در وعظ 
واقع،  در  از دهان خدا صادر می گردد )55: 1(.  کالم  این  کرد:  اعالم  که موعظه می نمود 
گشته است.  از َدم و َنَفس خدا صادر  کتاب مقدس  الهام شدۀ خدا در  کالِم  کل مجموعه 
کالم را  ک نویسندگان دمید و آنها این  که بر ذهن و ادرا کتاب مقدس َنَفس روح خدا است 
گفتند« )دوم  مکتوب نمودند. ایشان »به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن 
کنید یک فرآیند شخصی است: َنَفس  که تصورش را  پطرس 1: 21(. این فرآیند تا جایی 
کالِم دمیده شده را مکتوب نمودند. در  گشت و قوم خدا آن  و َدم خدا از دهان خدا صادر 
کالم خدا با َدم خدا،  کلمۀ »روح« است.  متن عهدعتیق به زبان عبری، واژۀ »َدم« همان 

با روح خدا، زنده است.
کالم  »آموزۀ  نام  به  گرانبهایش  الهیاتی  اثر  ابتدای  در  برجسته،  الهیدان  ِفرِیم،  جان 
گفتۀ دکتر ِفِریم، برای درک عملکرد  خدا« این حقیقت را به زیبایی بیان می کند. بنا به 
با شما  و  ایستاده است  کنار تختخوابتان  که خدا شبانگه  کنید  باید تصور  کتاب مقدس 
صحبت  شما  با  مستقیم  هستی  عالم  خدای  بکنید!  را  تصورش  فقط  می کند.1  صحبت 

می کند. از این شخصی تر هم می شود؟
با  را  آفرید؟ خدا جهان  را  که سخن می گوید. چگونه خدا جهان  خدای ما خدایی است 
کالمش آفرید. او فرمود: »روشنایی بشود« )پیدایش 1: 3( و روشنایی شد. این گونه نبود 
کرۀ زمین شکل و  به  کالم خدا  گفت شد.  تا  بلکه  آید،  بعد روشنایی به وجود  که مدتی 
آفریده  را. من و شما  را حفظ می کند، حتی بقای ما  کالم خدا بقای همه چیز  قالب داد. 
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کالم خدا از َنَفس خدا تغذیه شویم و با او رابطه داشته باشیم. در واقعۀ  شدیم تا از طریق 
گذاشت و ما را از خدای خالق  گناه پا به عرصۀ وجود  سقوط انسان، آن رابطه قطع شد. 
کالمش به ما آن رابطه را ترمیم نمود. در نهایت،  کرد. اما خدا با بخشیدن  قدوسمان جدا 
کرد. در آینده، به بررسی  که جسم پوشید، دوباره با ما رابطه برقرار  کلمه،  خدا از طریق 
که اشعیا فصل 55 ما را به آن برقراری ارتباط رهنمون می سازد،  این حقیقت می پردازیم 

که فقط در عیسی مسیح امکان پذیر است. آن شروع دوباره ای 
با یک  باران و برف و دانه و نان استفاده می کند؟ ما  از همۀ این تصویرهای  چرا اشعیا 
الهیات مبهم و پیچیده رو به رو نیستیم. این کالم زندۀ خدا مثل ناِن صبحانه ای که قوت 
به همان  این حقیقت  این یک حقیقت شخصی است.  واقعی می باشد.  جانمان است 
شخصی  کنید.  احساس  صورتتان  بر  را  نفر  یک  َنَفس  گرمای  که  است  شخصی  اندازه 
مثل  یا  می بارند  ابرها  از  که  است  برفی  دانه های  به  نگریستن  مثل  حقیقت  این  بودن 
گلهای پژمرده می بارد و آنها را شاداب می سازد  که بر  چشم دوختن به باران پاییزی است 
گویا نمودار اعجاب و شگفتی طریقی  کنند. این تصویرهای زنده و  تا رو به آسمان سر بلند 
کالمش را برون از ما به ما عطا می کند تا ما  که خدا از آسمان با ما سخن می گوید. او  است 

که درون خودمان فاقد آن حیات هستیم. را حیاتی بخشد 
گویای خدا است، پس نیاز هر روزۀ همۀ ما انسانها بیش از هر  کالم  کتاب مقدس واقعًا  گر  ا
کالم خدا را پذیرا شویم. پاسخ منطقی  که به باال بنگریم و  چیز دیگری در دنیا این است 
و اصلی ترین نیاز ما چه به صورت فردی چه در جمع قوم خدا همین است. مثل زمین 
که به انتظار می ایستد تا باران از آسمان ببارد، ما هم باید خود را زیر باراِن موعظه و  تشنه 
گرد هم می آیند و  کلیسا  که در  کالم خدا قرار دهیم. چه زیبا است تماشای جماعتی  تعلیم 
گوش می سپارند. چه زیبا است حس نمودن آب حیات بخشی  با دقت و توجه به موعظه 
کالم خدا موعظه می گردد و جانها را شاداب می سازد و  که  که جاری می شود آن هنگام 
سرها را رو به آسمان می افرازد. در یک وضعیت مطلوب و آرمانی، این فرآینِد آبیاری در 
گفتگوها  کالسها، در  کوچک، در  گروه های  کلیسا در جریان خواهد بود: در  کل فعالیتهای 
گون اعضای  گونا کلیۀ خدمتهای  و مشاوره های دونفره. این جنب و جوش باید در بطن 
کلیسا جاری باشد، اعضایی که تصدیق می کنند کتاب مقدس کالم خدا است و حاصل َدم 
گویای خدا است حقیقتی ضروری است.  کالم  کتاب مقدس  که  و َنَفس خدا. این حقیقت 

این حقیقت باید زندگی و خدمت قوم خدا را شکل دهد.
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کالمخداپرقدرتاست
کتاب مقدس  که  که باید بر آن ُمهر تأیید زد این است  کتاب مقدس  دومین حقیقت دربارۀ 
گر کتاب مقدس َنَفس خدا است، َنَفسی که به کل جهان هستی داد، پس  پرقدرت است. ا
نزد خدا  کالم خدا  اشعیا 55: 11 همین است وقتی می فرماید  باشد. منظور  باید پرقدرت 
و مقصود  و هدف  آورد  به جا خواهد  آنچه خدا می خواهد  بلکه  برگشت،  بی ثمر نخواهد 
خدا را به انجام خواهد رساند. بر خالف کالم ما انسانها، کالم خدا همواره با واقعیت پیوند 
ع می پیوندد. بسیاری از ما این  که به وقو کالم خدا واقع می کند هرچه را  دارد. در اصل، 
سپردیم:  خاطر  به   16 :3 تیموتائوس  دوم  رسالۀ  در  تیموتائوس  به  را  رسول  پولس  کالم 
که  ُکتب از الهام خدا است.« آن گاه، با این ادعای حیرت انگیز رو به رو می شویم  »تمامی 
کار می گیرد: تعلیم و تنبیه و اصالح  کالمش را در همۀ زمینه ها به  می فرماید خدا قدرت 
کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. به این فکر  و تربیت در عدالت، تا مرد خدا 
که می تواند از هر لحاظ تجهیز نماید.  کالم خدا آن قدر قدرتمند است  کنید: هر عمل نیکو! 
کلیسا را می توانیم  قصد خدا همین است و آن قصد را به انجام خواهد رساند. خدمتهای 

کنیم. بر این حقیقت بنا 
آیه، پولس  آیۀ قبل، یعنی دوم تیموتائوس 3: 15 را هم بخوانیم. در این  اما الزم است 
است  خدا  الهام  که  مقدس  ُکتب  می گوید  او  می شود.  مدعی  را  عظیم  بس  حقیقتی 
که بر مسیح عیسی است.«  »می تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، به وسیلۀ ایمانی 
کالم خدا چنین قدرتی  کالم خدا ما را از مرگ به حیات می آورد.  در واقع، قبل از هر چیز، 
دارد، چنانچه روح خدا آن کالم را در زندگی ما عملی می سازد. این حقیقْت کالم عیسی به 
دوست مرده اش، ایلعازر، را به یادم می آورد. آیا آن صحنه را به یاد دارید؟ عیسی مقابل 
کلمه بر زبان آورد: »بیرون بیا!« )یوحنا 11: 43(. ایلعازر بیرون  قبر ایلعازر ایستاد و فقط دو 
کالم خدا خواست خدا را به جا  کالم خدا این گونه عمل می کند.  آمد، از مرگ به حیات آمد. 
کالم خدا انسانها را در مسیح  گردید.  کامران خواهد  می آورد و برای آنچه آن را می فرستد 
زنده می کند، سپس آنها را جامع و کامل تعلیم می دهد که چگونه در مسیح زیست نمایند.
کنیم. می توانیم به این  کالم تا این اندازه پرقدرت است، می توانیم به آن اعتماد  گر این  ا
کار خود را در میان قوم خدا به انجام برساند. این بدان معنا است  کنیم تا  کالم اعتماد 
کالم خدا »زنده و مقتدر و  که  که ما برنامه ریزی های خود را بر این واقعیت بنا می کنیم 
را  این شمشیر  کلیسایمان  گون  گونا در خدمتهای  ما  دوَدم.«  ازهر شمشیر  است  ُبرنده تر 



کاتلین نیلسون

28

غالف نمی کنیم، بلکه آن را مشتاقانه از غالف درمی آوریم و به پیر و جوان نشان می دهیم 
کند َنْفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار  که فرو می رود »تا جدا  لبۀ تیز و ُبرنده اش را 
و نّیتهای قلب است« )عبرانیان 4: 12(. ما در خودمان چنین قدرتی نداریم. ما به شمشیر 
که وقتی فرو می رود حیات می بخشد و آن  روح نیازمندیم )افسسیان 6: 17(، شمشیری 

حیات را بقا می دهد.
کردن( این شمشیر از میان قوم خدا به چه معنا است؟ شاید  کردن )پوشاندن، دور  غالف 
کالم خدا وقت صرف  و مطالعۀ  برای شنیدن  که  روی می دهد  زمانی  کردن  این غالف 
نمی کنیم یا به دیگران کمک نمی کنیم تا به کالم خدا گوش سپارند و آن را مطالعه نمایند. 
کالم خدا صحبت می کنیم. شاید در ابتدای صحبتمان  شاید فقط دربارۀ اصول و قواعد 
از آیات مختلف نقل قول می کنیم، اما از آن آیات به ذهن خودمان پل می زنیم تا عقاید و 
که چه مطالبی را بر زبان آوریم  کنیم و دغدغه مان این است  ح  نظریات خودمان را مطر
کتابهایی  کتاب مقدس  که برای مخاطبانمان مفید و خوشایند باشد. شاید بیشتر از خوِد 
کتاب مقدس مطالعه می کنیم. شاید تصور می کنیم یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی  را دربارۀ 
بر  را  اعتمادمان  را جذب می کند. ما اغلب همۀ  کتاب مقدس مردم  تعلیم زندۀ  از  بیشتر 
قدرت کالمی که َدم و َنَفس خدا است نمی گذاریم و یقین نمی کنیم که این کالم با قدرتش 
به  زیستن  خداپسندانه  برای  و  بخشد  امید  و  شفا  آنها  به  کند،  زنده  را  انسانها  می تواند 

ایشان تعلیم دهد.
دیگران  کنار  در  یا  می کنیم  خدمت  دیگران  به  وقتی  کنیم.  نگاه  مثبت  جنبۀ  از  حال، 
می توانیم  چگونه  درآوریم؟  غالف  از  را  شمشیر  این  می توانیم  چگونه  می کنیم،  خدمت 
که  کار خود را انجام دهد؟ می دانیم  پوشش آن را برداریم تا درخشش آن به چشم آید و 
کالم خود  که خدا به واسطۀ روح خود و از طریق  باید این اعتماد و یقین را داشته باشیم 
اهداف و مقاصد خود را بی چون و چرا به انجام رساند. بی گمان، باید با دورنمایی از دقت 
که  و احتیاِط بسیار به این اعتماد و یقین بنگریم، درست مانند همان دقت و احتیاطی 
که  ج می دهیم؛ مسلمًا، عاقالنه است  برای یک اسلحه یا یک شمشیر تیز و دوَدم به خر
کار با این سالح و شمشیر و طرز استفاده از آنها را یاد بگیریم! این دقت و احتیاط در  روش 
کالم چگونه لب به سخن  که باید یاد بگیریم این  کتاب مقدس به این معنا است  مورد 
کتابهایش، از پیدایش تا مکاشفه، سخن می گوید؟ چگونه در  کل  می گشاید. چگونه در 
گرفته تا آثار نبوتی و آثار مربوط به مکاشفه های  گونه های مختلف، از نثر و نظم  سبکها و 
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زمانهای آخر، با ما سخن می گوید؟ بدون شک، کالم خدا آن زمان عمیق تر نفوذ می کند که 
کند، نه اینکه آن را قطعه قطعه  اجازه دهیم به همان شکل و قالِب خودش با ما صحبت 
کنیم یا آن را به سمت اهداف و مقاصد  کنیم و عصارۀ قطعه های خاصی از آن را استخراج 
کلیسا  کلیۀ فعالیتها و خدمتهای  کلیسا بلکه در  خودمان بچرخانیم. نه فقط از پشت منبر 
کمال سخن بگوید  کالم خدا تمام و  که عزم خود را َجزم نماییم تا  باید هدفمان این باشد 
که یکپارچه الهام  کالم را  گوش بسپاریم. نباید حتی جزیی از این  کمال به آن  و ما تمام و 

روح القدس است نادیده بگیریم.
کتاب مقدس دربارۀ ازدواج و زندگی زناشویی  آیا دلمان می خواهد جوانانمان از چشم انداز 
گردهمایی هایی با این موضوعات  که  بیاموزند؟ بسیار خوب، پس نیکو و پسندیده است 
کارشناسان دعوت کنیم تا در این موارد به سخنرانی بپردازند. اما  خاص برگزار نماییم و از 
کالم خدا و با تعلیم استوار و هدفمند، بر مبنای  که با مراجعه به  چقدر مهم و حیاتی است 
کتاب مقدس، به آموزش یک چنین مسایلی بپردازیم. وقتی چارچوب طرز تفکرمان را بر 
رشته ای  همچون  را  زندگی مان  مسایل  همۀ  و  می بخشیم  وسعت  کتاب مقدس  مبنای 
کانون آن ماجرا  که مسیح در  کتاب مقدس  می بینیم در میان ماجرای نجات انسان در 
دست  دشوار  مسایل  پاسخ  به  فقط  نه  تا  می یابند  بهتری  آمادگی  نیز  جوانانمان  است، 
گر  ا کنند.  کتاب مقدس با مسایل دشوار برخورد  از دیدگاه  یابند، بلکه می آموزند چگونه 
کالم خدا مجموعه ای از اصول و قواعد بی روح باشد که ما باید به آنها روح ببخشیم، البته 
که شخصًا و  کالم خدا این خدا است  گر در  کارساز نخواهد بود. ا کالمی برایمان  که چنین 
کارساز خواهد  کالمی برایمان  که نه فقط چنین  با قدرت با ما سخن می گوید، پس البته 

بود، بلکه یگانه روند منطقی همۀ عملکردها خواهد بود.
گردهمایی ها  که در خصوص همۀ مسایل مطالعه نمایند و در  به واقع، به نفع زنان است 
شرکت کنند، از جمله در خصوص مسایل جنسی و روابط زناشویی و زنانگی و نقش مردان 
که با تعلیم مستحکم و  کلیسا و سایر موارد. اما چقدر مهم و حیاتی خواهد بود  و زنان در 
کلیساها از یک  گر جماعتهای  کالم خدا به این موضوعات مهم پرداخت شود. ا هدفمند 
کندذهن )خودم را می گویم!( متوجه  چنین تعالیمی بهره مند باشند، آن گاه، ما انسانهای 
کرد.  کالم خدا به چه شکلی عمیقًا در هر جنبه از زندگی مان رسوخ خواهد  که  خواهیم شد 
کتاب مقدس دربارۀ زنان و مردان بخشی از آن ماجرای  که تعلیم  ما درک خواهیم نمود 
برای خود نجات بخشیده  را  قومی  و  نموده  فراهم  در مسیح  که خدا  کلی نجاتی است 
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است. ما درک خواهیم کرد که چرا تیطس در رساله ای که ضرورت ارتباط میان آموزه های 
صحیح و اعمال نیکو را تعلیم می دهد به زنان سالمند حکم می کند به زنان جوان تعلیم 
سایر  زبان  از  شبانان  بر  عالوه  را  آن  که  زمانی  می کنیم  درک  بهتر  را  خدا  کالم  ما  دهند. 
کالم دعا می کنند، آن  که دیگران بر مبنای آن  کودکان می شنویم، زمانی  مردان و زنان و 

را مطالعه می نمایند و آن را تعلیم می دهند.

کالمخدابرایهمهاست
برای  کالم خدا  این است:  زد  تأیید  ُمهر  آن  بر  باید  که  کالم خدا  دربارۀ  سومین حقیقت 
گاه،  است.  همه  برای  بلکه  نیست،  خاص  عده ای  به  مختص  خدا  کالم  است.  همه 
که شاید واقعًا انسانهای  گوشمان می رسند و ما را به این فکر وامی دارند  زمزمه هایی به 
کتاب مقدس را به معنای واقعی درک نمایند، چه بسا فقط شبانان یا  باهوش می توانند 
که در رشتۀ الهیات تحصیالت عالی دارند می توانند به این درک برسند، شاید هم  کسانی 
که در خانواده های مسیحی اصیل تربیت شده اند از این  کسانی  انسانهای درست کار یا 
که رهبری خانواده شان را به عهده دارند. ما این ویژگیها  مزیت برخوردارند و یا مردانی 
گر چنین است،  را یک پیش پرداخت به حساب می آوریم تا بتوانیم واجد شرایط شویم. ا

که عده ای داشته هایشان از بقیه بیشتر است. طبیعی است 
در زمانۀ اشعیا، قوم اسراییل نیز چنین طرز فکری داشتند: آنها قوم برگزیدۀ خدا بودند، 
کالمش و وعده های برکت عظیمی را به آنها داده بود، حتی به آنها وعده داده بود  خدا 
کتاب اشعیا فصل 54، یعنی  پادشاهی بزرگ از نسل داوود تا ابد سلطنت خواهد نمود. در 
ع مورد بحث ما است، خدا وعده های شگفت انگیزی  که موضو یک فصل پیش از فصلی 
در  و  مبارک  فرزندان  و  و شهری درخشان  زوال ناپذیر  به قومش می دهد، وعدۀ محبت 
این وعده ها باعث می شدند به  )آیات 9- 14(. بی گمان،  از جمیع دشمنان  امان بودن 
که پایتخت آن بود احساس خاص بودن دست دهد. در واقع،  کنان یهودا و اورشلیم  سا
آنجا به شدت ویران  آنها می گوید  به  و  را به یهودا اعالم می کند  کالم خدا  اشعیای نبی 
که  می بینیم  ولی  گشت.  خواهد  بنا  و  بازسازی  اعجاب آوری  شکل  به  اما  شد،  خواهد 
کامیاب گشتن سخن می گویند. در این آیه ها، اشعیا با  آیه های نامبرده از به ثمر رسیدن و 
که آنها را می شناسد سخن می گوید.  الهام روح القدس با مخاطبانی وسیع تر از مخاطبانی 
امتها  همۀ  شامل  که  خدا  قوم  برای  جهان  کل  می گوید.  سخن  جهان  کل  با  واقع،  در 

می باشند از نو بنا خواهد شد.
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کنون، به ابتدای این فصل توجه  ما مبحثمان را از میانۀ اشعیا فصل 55 آغاز نمودیم. ا
کنیم: از مردمانی خواسته می شود بیایند و بنوشند، بیایند و بخورند )آیات 1- 3(. اما از 
کسانی چنین خواسته می شود؟ از اهالی یهودا؟ خیر – از »جمیع تشنگان.« تنها شرط  چه 
که الزم نیست  واضح و مشخص تشنه بودن است. به نظر می رسد شرط دیگر این باشد 
کاماًل نامعقول است.  کنید. اما این شرطی  که قرار است بخرید پولی پرداخت  برای چیزی 
کید می کند  ک و نوشیدنی بخرید. اما اشعیا تأ گر پول ندارید بیایید خورا معنی نمی دهد ا

پولداران همۀ چیزهای اشتباه را خریداری می کنند.
تصویرها  این  از  منظور  است.  تصویر  از  پر  شعر  این  و  دارد  عالقه  تصویرسازی  به  اشعیا 
ما  این خواندگی پرشور توجه  با  اشعیا  اینکه  از  چیست؟ آب و غذا تصویر چیست؟ پس 
میان  در  ما  با  را  خدا  گفتار   2 آیۀ  میانۀ  در  او  می دهد.  توضیح  برایمان  می کند،  جلب  را 
می گذارد: »گوش داده، از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید.« آیۀ 3: »گوش خود را فرا 
گردد.« توجه ما دایم به تکرار این حکم جلب  داشته، نزد من بیایید و تا جان شما زنده 
گوش خود را فرا داشته . . . بشنوید.« به بیان دیگر، خوردن  می شود: »گوش داده . . . 
که  کالم خدا است  ک و نوشیدنی تصویر  گوش سپردن به خدا است و خورا از  تصویری 
و  است  زنده  آب  خدا  کالم  می کند.  تغذیه  را  ما  تک تک  خدا  کالم  می کنیم.  درک  را  آن 
که تصور  کسانی نیست  که از روح القدس جاری می شود. این نان و آب برای  نان حیات 
می کنند به خاطر هوش و ذکاوتشان یا به خاطر نیکویی شان یا به خاطر ثروتشان یا به 
خاطر اصالت خانواده شان یا به خاطر هر چیز دیگر می توانند در حضور خدا بایستند. این 
که بهای  توانایی در خود ندارد  که می داند هیچ  برای هر فرد تشنه ای است  نان و آب 
حیاتی را که خدا به ما ارزانی می دارد پرداخت کند، بلکه همه از فیض او است. باران کالم 
گیاه و بر هر چمنزار می بارد و جمیع تشنگان را می خواند. خدا بر هر رخنه و شکاف و بر هر 
چون خدا هر فرد تشنه را به شنیدن می خواند، باید به هر فرد تشنه توانایی درک نمودن 
کالم خدا همۀ اهداف و مقاصد خدا را به انجام  که  کرده ایم  را نیز عطا نماید. ما مشاهده 
کامل  می رساند. پس می توانیم درک این کالم را هم انتظار داشته باشیم! البته نه به طور 
کنیم،  گوش بسپاریم و بیاموزیم و دعا  کنیم و  اما بیشتر و بیشتر. هرچه بیشتر مطالعه 
کالم خدا بچسبیم،  کالم خدا را بیشتر درک می نماییم. هرچه بیشتر به باال بنگریم و به 
که همۀ عمر باید به آن مشغول باشیم  کاری است  بیشتر به درک این کالم می رسیم. این 
کار آسانی نیست. این را هم باید بدانیم که درک کالم خدا به ما وابسته نیست،  و البته که 
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که  اینجا است  زیبایی اش  الهام بخشید متکی است.  را  کالم  این  که  به روح خدا  بلکه 
کالم خدا را موعظه می کنند و معلمان آن  گوش می سپاریم و واعظان  کالم خدا  وقتی به 
کتاب مقدس نیز  که بیایند و بنوشند،  کمک می کنند  را تعلیم می دهند و تشنگان به هم 

حقیقتش را پنهان نمی کند، بلکه به قوت روح القدس نورش فروزان می گردد!
کردند  کار و زندگی شان را بر این حقیقت بنا  ایمانداران اصالح گرا در قرن شانزدهم میالدی 
کالم خدا قابل درک  که  کالم خدا« نامیدند، به این معنی  و آن حقیقت را آموزۀ »شفافیت 
که همه باید  و قابل فهم می باشد. مردانی مانند مارتین لوتر و ویلیام تینِدل معتقد بودند 
کتاب مقدس را به زبانهای رایج ترجمه نمودند  کنند. آنها  کالم خدا را بخوانند و مطالعه 
کتاب مقدس  اینکه  نه  گیرند،  فرا  را  آن  و  بشنوند  را  خدا  کالم  بتوانند  مردم  تک تک  تا 
بقیه  برای  و  را بخوانند  که آن  باشد  و نورچشمی ها  از نخبگان  گروهی  فقط محدود به 
که بسیاری به  کالم خدا« آموزۀ زیبایی است، آموزه ای است  کنند. آموزۀ »شفافیت  تفسیر 
که  خاطرش جنگیده اند و جان داده اند. این آموزه باید به ما امید بخشد، چه در زمانی 
که آن را با دیگران در میان  کتاب مقدس را می خوانیم و مطالعه اش می کنیم چه در زمانی 
که متعلق به فرهنگ خودمان هستند چه با فرهنگهای سایر  می گذاریم، چه با دیگرانی 
که آفریدۀ دست خدا است به شفافی سخن می گوید. کل جهان  کالم خدا با  نقاط جهان. 

کالمخداهمهدربارۀعیسیاست
کتاب مقدس پرقدرت است  کتاب مقدس سخن می گوید و  که خدا در  ما توضیح دادیم 
کتاب مقدس برای همه است. اما در اشعیا فصل 55 یک سوال برایمان باقی می ماند:  و 
کرد؟ آن  ک و نوشیدنی را خرید؟ چگونه می توان بدون پول خرید  چگونه باید این خورا
کل فصل را اعالم  کسی آن را می پردازد؟ آیۀ 3 از اشعیا 55 بهترین خبر  بها چیست و چه 
که از ما خواسته شده آن را بشنویم و آن را بخوریم.  می کند. این خبر همان خبری است 
نازل  را  کالمش  که هدف و مقصود خدا است و به همین دلیل  این همان خبری است 

که به داوود پادشاه داده می شود. نموده است. این خبر دربارۀ آن وعدۀ عهد خدا است 
از زمان آدم و حوا و در سراسر عهدعتیق، خدا از صحبت نمودن با ما بازنایستاده است. 
رها  گناهمان  در  که  هستیم  الیقش  آنکه،  حال  نمی گذارد،  تنها  گناهمان  در  را  ما  خدا 
– از  او وعده ها می دهد و عهدها می بندد  با ما سخن می گوید.  اما خدا می آید و  شویم. 
کل جهان برکت  که برای  آدم و حوا تا ابراهیم و داوود پادشاه – و وعدۀ ذّریتی را می دهد 
که از نسل او پادشاهی عظیم و ابدی به  خواهد بود. خدا به داوود پادشاه وعده می دهد 
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ظهور خواهد رسید )دوم سموییل 7: 8- 17(. اشعیای نبی به این وعده ها بسیار اشاره 
در  که  آیه هایی  این  در  می گوید.  سخن  گویا  و  زنده  نمونه ای  از   55 فصل  در  و  می کند 
ادامه به آنها اشاره می کنم، خدا خودش دربارۀ وعده هایش با قوم خود سخن می گوید 
که خدا دربارۀ داوود  و همان ابتدا به عهدش با داوود پادشاه اشاره می نماید. هنگامی 
که خدا با او  صحبت می کند، اتفاقی حیرت انگیز روی می دهد: توجه ها از داوود پادشاه 
عهد می بندد به پسر داوود جلب می گردد که خدا در عهد با داوود به او وعده اش را داد. در 

آیۀ 5، خدا عماًل خطاب به پسر موعود داوود، یعنی پسر خودش، سخن می گوید:

و من با شما عهد جاودانی یعنی رحمتهای امین داوود را خواهم بست.
گردانیدم، اینک من او را برای طوایف شاهد 

کم طوایف. رییس و حا
که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود هان امتی را 
که تو را نشناخته بودند نزد تو خواهند دوید، و امتی 
که خدای تو است و قدوس اسراییل به خاطر یهوه 

که تو را تمجید نموده است )آیات 3- 5(.

در  دربارۀ عیسی است.  کتاب مقدس همه  است:  کالم خدا  کل  حقیقت چهارم حقیقِت 
را می خواند  او جمیع تشنگان  این نبوت عهدعتیق به ملت یهودا، اشعیا چه می گوید؟ 
که بیایند و خبر خوش عهد جاودانۀ خدا با داوود را بشنوند. در اینجا، داوود تصویری از 
که از نسل او می آمد یا به قولی اشاره به آن پادشاه بود، او در واقع شاهد و  آن پادشاه بود 
کم خواهد بود )آیۀ 4(، نه فقط برای طوایف یا بسیاری از طوایف بلکه برای  رییس و حا
که امتی غریبه را دعوت  جمیع امتهای جهان. آیۀ 5 به این یگانه موعود اعالم می دارد 
که اسراییل ایشان را نمی شناسد و ایشان نیز اسراییل را نمی شناسند.  خواهی نمود، امتی 
که جمیع قبایل جهان از نسل  این آیه تأییدیه ای بر وعده به ابراهیم است، همان وعده 
او برکت خواهند یافت )پیدایش 12: 3(. آن وعده ها به قوم اسراییل داده شدند، اما فقط 
داده  جهان  کل  به  اسراییل  قوم  طریق  از  وعده ها  آن  نبودند؛  محدود  اسراییل  قوم  به 
که خدا وعده داده بود. جمیع وعده های خدا پسرش، عیسی مسیح،  شدند، همان گونه 

که از ذّریت ابراهیم و از نسل داوود به دنیا آمد. کرده بودند، همان او  را نشان 
که نشان می دهند نبوت اشعیا به عیسی  این آیه ها صرفًا یک نمونه از مواردی هستند 
که از تبار داوود بود. معمواًل، دوست داریم  مسیح موعود نظر داشت، به آن پادشاه موعود 
از آن نبوتهای معروف اشعیا در فصلهای قبل که از خادم رنجدیده سخن می گوید نقل قول 
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نماییم. بسیاری از ما آن نبوتهای حزن انگیز دربارۀ خادم رنجدیده در اشعیا 53 را عزیز 
گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل  که غمهای ما را بر خود  کسی  می شمریم، یعنی آن 
که دو فصل بعد در نقطۀ اوج  نمود )آیۀ 4(. آن خادم رنجدیده همان پادشاه موعود است 
فصل 55 درباره اش می خوانیم. آن خادم موعود آمد، به جای ما داوری خدا را بر صلیب 
به جان خرید، بهای رستگاری ما را پرداخت، از مردگان برخاست، به جالل صعود نمود تا 
کند. در آیۀ 5 از اشعیا 55 به این نبوت  سلطنت نماید و جمیع امتها را به سوی خود جذب 
ک و نوشیدنی را  که چگونه باید آن خورا پرجالل اشاره می شود. او پاسخ این سوال است 
که برای ما بها  کسی  که پولی نداریم نمی توانیم چیزی بخریم، بلکه آن یگانه  خرید: ما 
که اشعیا  ک را خریداری نمود. عیسی پاسخ آن تشنگی است  داد برایمان آن آب و خورا
می گفت  سخن  تشنگی  همین  از  خودش  عیسی  می کند.  صحبت  درباره اش   55 فصل 
که دیگر هرگز تشنه نگردد  وقتی بر سر چاه به زن سامری فرمود به او چشمۀ آبی می دهد 

)یوحنا 4: 14(. عیسی همواره سرچشمۀ این آب حیات بخش بوده است.
که ماجرای  کالم محور می اندیشیم، باید خدمتی را در ذهن داشته باشیم  گر به خدمت  ا
مبنای  بر  بتوانند  تا  بگذارد  میان  در  مردم  با  عیسی  محوریت  با  را  کتاب مقدس  عظیم 
کتاب مقدس و جالل عیسی به هدف زندگی خود پی ببرند. وقتی بر آن درونمایۀ  ماجرای 
کتاب مقدس پی می بریم، انقالبی در دیدگاه و چشم اندازمان به وجود  اصلی و غالب بر 
می آید. از همان شروع کتاب مقدس، می توانیم مشاهده کنیم که در ابتدا کلمه بود و کلمه 
کلمه آفریده شد )یوحنا  کلمه خدا بود و همه چیز به واسطۀ این  نزد خدا بود و در حقیقت 
را می آفریند و  که آسمانها و زمین  آغاز می گردد  این خدا  با  که  1: 1- 3(. عجب ماجرایی 
جدید  زمینی  و  جدید  آسمانی  و  می گرداند  تازه  را  همه چیز  که  می یابد  پایان  خدا  این  با 
می آفریند. این ماجرا از ابتدا تا انتها همچون یک زنجیره به هم پیوسته است. این ماجرا 
که درخت حیات در آن شکوفا است و انسان در مشارکت با  در مکانی زیبا آغاز می شود 
را ویران می کند، دیری  رابطه  آن  گناه  که  آنجا زیست می نماید. ولی، هنگامی  در  خدا 
که آن مکان نیز از دست می رود. اما، سرانجام، مسیح موعود می آید تا دوباره آن  نمی پاید 
که خدا به واسطۀ مرگ مسیح جماعتی را از میان همۀ امتهای  رابطه را برقرار نماید، چرا 
ما  به  را  فرجام  آن  از  گوشه چشمی  حتی  کتاب مقدس  برمی گزیند.  خودش  برای  جهان 
نشان می دهد: در آن آسمان و زمین جدید، درخت حیات دوباره شکوفا می شود و خدا 
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که مسیِح قیام کرده در مرکز توجه قرار دارد، آن  کن می گردد، در حالی  دوباره نزد قومش سا
که بر تخت نشسته است. بّره 

ع همۀ رویدادها خودمان  همۀ ما دلمان می خواهد دربارۀ خودمان داستان بسازیم و موضو
که خودمان را شخصیت اصلی  گوش می رسد  باشیم. در واقع، از هر طرف این نجوا به 
معمواًل،  می کنیم،  مراجعه  خدا  کالم  به  وقتی  که  است  دلیل  همین  به  بدانیم.  داستان 
که این آیه برای من چه معنایی دارد؟ این متن به  ح است  ابتدا این پرسش برایمان مطر
کمکی می تواند بکند؟ وقتی به خدمتی  من چه احساسی می دهد؟ این بخش به من چه 
چگونه  خدمت  این  که  می گردیم  متمرکز  سمت  این  به  همه  از  اول  می شویم،  مشغول 
کند؟ این سوال بدی نیست. اما چه می شود،  می تواند نیازهای مخاطبانش را برطرف 
که چگونه می توان  آغاز نماییم  با این سوال  را  بر این سوال، خدمتمان  به جای تمرکز 
کالم خدا را به بهترین شکل درک نمایند و بتوانند  مخاطبان این خدمت را یاری نمود تا 
به هدف زندگی خودشان پی ببرند تا بتوانند در پرتِو این ماجرای اصلی که خدا به واسطۀ 
پسرش قومی را برای خودش برمی گزیند به زندگی خودشان بنگرند؟ چگونه مخاطبان 
کالم خدا شیفتۀ آن ماجرای اصلی و جالل مسیح شوند،  این خدمت می توانند با تکیه بر 

کالم خدا درخشان است؟ که از ابتدا تا انتهای  جاللی 
که خدمتمان بر دوست داشتن عیسی و  آن نجواها به ما می گویند: »مگر نه این است 
او به چه معنا  به  اما دوست داشتن عیسی و خدمت  بله،  او متمرکز است؟«  به  خدمت 
و  باشیم  داشته  دوست  شکل  بهترین  به  را  او  می توانیم  چگونه  کیست؟  عیسی  است؟ 
مگر  دارد،  وجود  مختلفی  جوابهای  سوالها  این  برای  آدمها  تعداد  به  کنیم؟  خدمت 
کالم خدا به روشنی به  کالم خدا این پرسشها را پاسخ دهیم.  اینکه بخواهیم بر اساس 
فراوانی  توصیفهای  از  متفاوت  بسیار  کالم خدا  توضیح  این  و  کیست  ما می گوید عیسی 
برای درک  گوش می رسند.  به  انجیلی  دنیای مسیحیان  از  و حتی  فرهنگ  از  که  است 
کتاب را بخوانیم و تعلیم دهیم: عهدجدید  کل  کل ماجرا دربارۀ عیسی باید به طور مرتب 
به  مربوط  مکاشفه های  انجیلها،  کتاب مقدس،  در  موجود  نثر  و  نظم  آثار  عهدعتیق،  و 
رویدادهای زمانهای آخر، رساله ها، آثار مربوط به حکمت، و نبوتها، همه را باید بخوانیم! 
کمال به آن یگانه  در مشّیت خدا، همۀ بخشها با هم عمل می کنند تا توجه ما را تمام و 
که او آب حیات بخش و نان حیات است. که می آید و به ما می گوید  کسی معطوف دارند 
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کالمخدامسألۀمرگوزندگیاست
آیات بعدی اشعیا فصل 55 نیز از اهمیت برخوردارند. بدون این آیه ها می توانیم هر آنچه 
کاربردی برایمان نداشته باشند. آیات 6- 9  کنیم، اما  در ادامۀ فصل عنوان می شود باور 
گویی این آیه های اشعیا فصل 55  کالم خدا مسألۀ مرگ و زندگی است.  به ما می گویند 

فراخوان برای توبه هستند:

که یافت می شود بطلبید یهوه را مادامی 
که نزدیک است او را بخوانید. و مادامی 

گناهکار افکار خویش را ترک نماید شریر راه خود را و 
کند و بر وی رحمت خواهد نمود و به سوی یهوه بازگشت 

کرد. که مغفرت عظیم خواهد  و به سوی خدای ما 
که افکار من افکار شما نیست زیرا یهوه می گوید 

و طریقهای شما طریقهای من نی.
که آسمان از زمین بلندتر است زیرا چنان 
همچنان طریقهای من از طریقهای شما

و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد )آیات 6- 9(.

که  گذر است. واضح است  در اینجا، اضطرار مرگ و زندگی در میان است. زمان در حال 
که خدا »یافت می شود«  گوش فرا دادن فقط تا زمانی فراهم است  این فرصت شنیدن و 
میان  در  سعادت  و  نشاط  و  ُسرور  از  صحبت  فقط  که  است  بدیهی  است.«  »نزدیک  و 
که بحث حیات جانهای ما در میان است. نقطۀ مقابِل  نیست؛ قباًل شنیده ایم )در آیۀ 3( 
که به آن  کالمی  آمرزش )آیۀ 7( محکومیت است. ما در موقعیت وخیمی قرار داریم، زیرا 
که دستمان به آن نمی رسد. آیات 8 و 9 این نکته را روشن  محتاجیم آن قدر رفیع است 
که خدا در  که خدا و انسانها متعلق به دو سیطرۀ متفاوت هستند و سیطره ای  می سازند 
که ما بدان دسترسی داشته باشیم. آیۀ 9 فاصلۀ ما از خدا  آن حضور دارد فراتر از آن است 
را در کمال ناامیدی دور نگاه می دارد: »زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است همچنان 

طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد.«
رسیده ایم،  پرشکوه  آیه های  این  به  و  کرده ایم  مرور  را   55 فصل  ابتدای  از  که  کنون  ا
که« آغاز می شود. این عبارت  که چرا آیۀ 10 با عبارت »و چنان  می توانیم متوجه شویم 
که ما به  آیات 8 و 9 است. نکتۀ چشمگیر و قابل توجه این است  ادامۀ واژۀ »زیرا« در 
که به شدت به آن نیازمندیم درک نماییم؛ این  کالمی را  قوت خودمان نمی توانیم این 
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کالم باید از آسمان به ما رسد. با مشاهدۀ آیات 8 و 9 به شگفتی آیات 10 و 11 بیشتر پی 
ببارد،  ما  بر  باید  داریم،  فاصله  آن  با  که  خدا،  کالم  که  است  این  شگفتی  آن  می بریم. 
را  اینکه جانمان  نه  ما حیات بخشد  به  تا  آسمان می بارد  از  باران  و  برف  که  همان طور 

بگیرد. چقدر حیرت انگیز! چقدر رحیمانه!
که ما باید به آسمان برسیم، ما باید به سطح رفیعی از  همۀ مذاهب جهان مدعی هستند 
کتاب مقدس  کی و راست کرداری برسیم و جایگاه معنوی خودمان را ارتقاء بخشیم. اما  پا
که به ما نزدیک می شود و از ما می خواهد به نزدش برویم.  خدایی را به ما معرفی می کند 
گشت، آن  کالم، در نهایت، جسم  کالمش را از آسمان می فرستد: آن  که  او خدایی است 
که پسر خدا بود. در حقیقت، ما مسیحیان باید از خبر خوش، خبر اضطراری، خبر  کلمه 
گر کالم خدا آن چیزی  که از طریق این کالم بر ما باریده است باخبر باشیم. ا مرگ و زندگی 
که بر زندگی مان می بارد، ما ایمانداران باید  که ادعایش را می کند، پس، هنگامی  است 
که هنوز خداوند یافت می شود  که در این روزهای آخر  قطعًا از این ضرورت ماالمال باشیم 

کالم را بشنویم و با دیگران در میان بگذاریم. مژدۀ رحیمانۀ این 
کوشایی بسیار از  کالم خدا پاسخ خواهیم داد و با  در نتیجه، در زندگی و خدمتمان، به 
از  اول  کوشش  و  کوشایی  این  نباشند.  بی تفاوت  خدا  کالم  به  می خواهیم  هم  دیگران 
کمر  در خدمتهایمان  داریم  را  آنکه معمواًل تصورش  از  بیش  که  است  این  همه مستلزم 
اما در  ع می پردازد،  این موضو به  به طور خاص  کتاب  این  پنجم  ببندیم. فصل  همت 
نبینیم  خدمتی  فقط  را  بانوان  خدمت  که  می شود  یادآوری  ما  به  مدام  نیز  فصلها  سایر 
بانوان  خدمت  بلکه  می دهد،  قرار  برنامه هایش  جزو  هم  را  بشارت  یکبار  وقت  چند  که 
جلسات  – در  می رود  مردم  سراغ  به  زنده  کالم  با  همواره  که  روابطی  از  است  شبکه ای 
کالسهای تعلیمی و در همۀ جمعها و  کتاب مقدس، در دورهمی های دوستانه و  مطالعۀ 
مشارکتها – همواره هدف این است به دیگران کمک شود تا با این کالم حیات بخش آشنا 
گر  که همه از آن فاصله داشتیم و بر ما نباریده بود. ا کالمی است  کالم همان  شوند، این 
کالم خدا لبریز باشد، احتمال ثمر ندادن آن خدمت صفر است،  خدمتی از مطالعه و تعلیم 

کالم خدا برای نجات یافتن و تقدیس شدن ما بسنده است و موثر و ثمربخش. که  چرا 
کنش مثبت به کالم خدا فقط به پذیرفتن و بشارت انجیل محدود نیست، بلکه زیستن  وا
کنش مثبت است.  بر مبنای انجیل و هرچه بیشتر پایبند بودن به انجیل جزیی از آن وا
دگرگون  کاماًل  را  زندگیها  که  است  خبری  است،  زندگی  و  مرگ  مسألۀ  که  خوش،  خبر 
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که آیۀ  که قوم خدا به تصویر پسرش تبدیل می گردند. توجه داشته باشید  می کند، چرا 
با عمل  را  کالم خدا  اشعیا درک  و طریقها صحبت می کند.  افکار  از  اشعیا فصل 55  از   9
نمودن به آن در هم می آمیزد. در آیات 6 و 7، چهار فعل به طور پی در پی حالت امری 
که باید آنها را دنبال نمود. در آیۀ 6،  گویی مثل رد پایی هستند  که تقریبًا  یا حکم دارند 
کالم خدا پاسخ دهیم: او را بطلبیم و با  که به  افعال »بطلبید« و »بخوانید« حکم می کنند 
زبانمان او را بخوانیم. او خدای سخنگو است و ما را به تصویر خودش مخلوقاتی سخنگو 

کالممان با خدا ارتباط برقرار نماییم. کالمش پاسخ دهیم و با  آفریده است تا بتوانیم به 
ما  از  حکم  دو  این   .)7 )آیۀ  هستند  کند«  »بازگشت  و  نماید«  »ترک  بعدی  حکم  دو 
که وقتی توبه  گردانیم و به خداوند روی آوریم، به خداوندی  می خواهند از شرارت روی 
می کنیم آن شرارت را می آمرزد. این احکام هم غیر ایمانداران را به صدای بلند به توبه 
می خواند هم ایماندارانی را مخاطب قرار می دهد که صدای خدا را شنیده و توبه کرده اند، 
که عیسی را رو در رو ببینیم  کمال در پی آن صدا نرفته اند )همۀ ما تا روزی  ولی تمام و 
چنین هستیم(. وقتی به خواندگی خدا برای زنده نمودن دلمان با ایمان پاسخ می دهیم، 
کردن باید قدمهای اولمان باشند و مادامی  طلبیدن و خواندن و ترک نمودن و بازگشت 

کالم خدا را در دلهایمان جای می دهد باید پیوسته آن قدمها را برداریم. که روح القدس 
روی صحبت این آیه ها با همۀ ما است. این آیه ها ما را می خوانند تا از افکار و طریقهای 
کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد  گیریم.  خود بازگردیم و افکار و طریقهای خدا را پیش 
گیریم و افکار و طریقهایمان  کار  گوش سپاریم و قدرت حیات بخش آن را به  کالم خدا  به 
کتاب مقدس را فقط به این  که به آنها مشغولیم  را تغییر دهیم. ما در خدمتهای مختلفی 
که بر دانشمان افزوده شود، بلکه تا زندگی مان  قصد مطالعه نمی کنیم و تعلیم نمی دهیم 
گردد در مسیر  که از دنیا رویم یا عیسی بازگردد و این روند تکمیل  متحول شود و تا زمانی 
کالمش به دیگران  که به قوت روح القدس و از طریق  این تغییر و تحول پیش رویم. ما 
گردد  تبدیل  زندگی شان  و  نباشند  بی تفاوت  خدا  کالم  به  نیز  آنها  تا  می رسانیم  یاری 
چگونه این مهم را در خدمتهایمان عملی می سازیم؟ به امید خدا، در فصلهای بعدی، در 
که  خصوص خدمت بانوان به این سوال پاسخ خواهیم داد. دست کم، این را می دانیم 
در راستای این هدف باید خداوند را بسیار بطلبیم و نام او را بخوانیم و بسیار از راه های 

شرارت بازگردیم و به خداوند روی آوریم.
خودمان  می کند  تبدیل  پسندیده  و  نیک  عملکردهای  به  را  ما  عملکردهای  این  آنچه 
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که آنها را حکم می کند و آنها را به عمل درمی آورد و به ما توانایی  نیستیم، بلکه خدا است 
که  ما سرازیر است وقتی می خوانیم  بر  آوریم. عجب رحمتی  به جا  را  آنها  که  می بخشد 
آمرزش  باران   .)7 )آیۀ  می آمرزد  فراوانی  به  بلکه  می آمرزد،  فقط  نه  مهربانمان  خدای 
و  خشک  جانهای  که  می بارد  ما  بر  آن قدر  آمرزش  باران  این  نمی بارد؛  قطره قطره 
محتاجمان را سیراب می کند. در واقع، خبر خوش این است. خدمت ما باید خدمتی باشد 
که  که مردم در آن حیات یابند، حیات تازه یابند و این حیات تازه را به وفور یابند، چرا 
خدای نجات ما در رحمتش نزدیکمان آمده است. در پسرش، به قوت روح القدس و از 

کالمش، خدا حیات خودش را به ما عطا نموده است. طریق 

کالمخدازیبااست
کنید: فقط در همین یک  کالم خدا زیبا است. توجه  یک حقیقت دیگر را بررسی نماییم: 
کها  فصل ذهن ما پر شده است با تصویر و تجسم و طعم شیر و شراب و لذیذترین خورا
که  و غیره! واضح است  و غیره  نان  و  و دانه  گیاهان شاداب و سرسبز  و  باران  و  و برف 
کالمش را فقط با ذهنمان درک نکنیم، بلکه با قوۀ تخیل و احساسات و  خدا قصد دارد 
کتاب مقدس  کالمش پی ببریم. هیچ بخشی از  عواطفمان و در واقع با همۀ وجودمان به 
که  کتاب جامعه  فقط در یک سری اصول و قواعد خالصه نشده است. به قول نویسندۀ 
می گوید با دقت بسیار بر جمیع واژگان کتاب مقدس تفکر و تأمل و کندوکاو و کاوش نموده 
کلمات راستی نباشند، بلکه شادی بخش دلش باشند )12: 9- است تا آنها برایش فقط 
زبان پیچیدگی  لحاظ دستور  به  که  زیبا است. جمالت پولس رسول   10(. حقیقت خدا 
خاصی دارند مانند جاده ای پر از پیچ و تاب با انشعابهای فراوان هستند، اما در همۀ این 
که ما را به غنای حقیقت انجیل هدایت می کنند مسّرت و خرسندی  انشعابهای مختلف 
آن  گذراندیم،  نظر  از  را  باشکوهی  سرودۀ  چه  اشعیا،  نوشتۀ  در  دارد.  وجود  بی پایانی 
که مملو از تصویرند هدیۀ شگفت انگیز فیض انجیل خدا را به ما نشان  سطرهای موازی 
کتاب مقدس سبک و زیبایی خاص خودشان را  می دهند. هر یک از نوشته ها و آثار ادبی 

دارند و توجه ما را به خودشان جلب می کنند و باعث شادی دلمان می گردند.
کالم  که عالوه بر تعلیم شفاف  گونه ای پیش ببریم  چگونه می توانیم خدمتهایمان را به 
وقتی  اصل،  در  نماییم؟  شادی  و  وجد  آن  در  و  باشیم  مسرور  خدا  کالم  در  بتوانیم  خدا 
کندوکاو با شادی  کالم خدا بپردازیم، آن  کندوکاو  با شفافیت و امانت داری بیشتری به 
که  کلماتی  این  به  بیشتری  دقت  با  که  هنگامی  بود.  خواهد  همراه  بیشتری  ُسرور  و 
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قرار  هم  کنار  در  چگونه  کلمات  آن  می شویم  متوجه  می کنیم،  توجه  هستند  خدا  الهام 
که هر یک از نویسندگان مختلف چه سبکهای  گرفته اند، آن گاه، تشخیص خواهیم داد 
گونۀ خاص  که به سبک و  کسانی بودند  کار برده اند. این نویسندگان  ادبی مختلفی را به 
که  را  ما طریقهای مختلفی  گفتند.  از جانب خدا سخن  روح القدس،  الهام  با  خودشان، 
کامل تر درک خواهیم نمود و بی چون و چرا از زیبایی اش  گفته است  کتاب مقدس سخن 

شگفت زده می گردیم.
کنار  باشد و در  زیبا  که سبک و ساختارش  این نیست  به  کتاب مقدس فقط  زیبایی  اما 
کتاب مقدس هم زیبایی سبک است هم  اینها محتوایش هم زیبا به نظر رسد. زیبایی 
که دلمان به  زیبایی محتوا. این دو زیبایی چنان عالی و بی نظیر به هم پیوند شده اند 
وجد می آید وقتی یکی از آن جمله های پیچیدۀ پولس را موشکافی می کنیم یا دو سطِر 
و  می شویم  متن  آن  مطیع  خشنودی  و  رضایت  با  و  می کنیم  تحلیل  را  شعر  یک  موازی 
گردد. ما به طور مستمر  خود را به آن می سپاریم تا معنا و مفهومشان برایمان مشخص 
تا  را  دستهایمان  که  است  این  مهم  می سپاریم.  گوش  الهام شده  کالم  این  به  مداوم  و 
از  و  بگیریم  دست  در  را  قوت بخش  غذای  این  تا  بگشاییم  است  توانمان  در  که  جایی 
کالم مسرور باشیم مردمان  که هرچه بیشتر در این  باران حیات بخش لذت ببریم. البته 
گرد  گشاده به ما می پیوندند. وقتی همگی با هم با شادی و ُسرور  بیشتری با دستهای 
کالم خدا می آییم، به طریقهای شگفت انگیزی به شمار قوم خدا افزوده می گردد و این 

تعداد هرچه بیشتر افزون می گردند.
آیات  این  می رسانند.  زیبایی  عطف  نقطۀ  به  را  فصل  این   55 فصل  اشعیا  پایانی  آیات 
کل  که  می دهند  نشان  واقع  در  و  می کشند  تصویر  به  را  خدا  قوم  رسیدن  ثمر  به  پایانی 

گرامی می دارند: کمال بهره می یابند و آن را  کالم خدا به  جهان از 

که شما با شادمانی بیرون خواهید رفت زیرا 
و با سالمتی هدایت خواهید شد.

کوه ها و تّلها در حضور شما به شادی ترّنم خواهند نمود
و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد.

به جای درخت خار صنوبر و به جای خس آس خواهد رویید
و برای یهوه اسم

که منقطع نشود خواهد بود )آیات 12- 13(. و آیت جاودانی 

و  می گردد  شکوفا  کاماًل  اینجا  در  بودیم  شاهد   10 آیۀ  در  که  روییدنی  و  زدن  جوانه  آن 
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را  ثمرات  این  از  گوشه چشمی  مسیح  بدن  در  کنون  ا حتی  می دهد.  شکوفه  زیبایی  به 
که وقتی عیسی بازگردد و ماجرا تکمیل شود این ثمرات را به طور  شاهدیم، ولی می دانیم 
کرد. آیات نامبرده به این هدف اشاره می کنند. بنابراین، در اینجا  کامل مشاهده خواهیم 
که مسیر و محرک پیش برندۀ خدمتمان چه باید باشد. همه جزیی از  متوجه می شویم 

که به سمت ظهور مسیح در حرکتند. جریان این روزهای آخر هستند 
ُمهر  آن  بر  ابتدا  همین  از  که  بهتر  چه  اما  می پردازد،  نکته  این  به  کتاب  این  آخر  فصل 
کنیم در این زندگی  کمک  که به مردم  تأیید بزنیم: دلیل خدمتهای ما فقط این نیست 
کل  کنند؛ خدمت ما نیز مانند  کنونی روزهای خوبی داشته باشند و خوب و خوش زندگی 
که رو در رو با عیسی مالقات  زندگی مان باید برای عاقبتمان هدفمند باشد، یعنی آن زمان 
می کنیم. تصویرهای باشکوه اشعیا 55 در یک هدف به اوج می رسند: »برای یهوه اسم و 
آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود« )آیۀ 13(. آن نام نامبرده نام عیسی است، خدا 
که »که فوق از جمیع نامها است . . . تا به نام عیسی هر زانویی  به او نامی بخشیده است 

. . . خم شود« )فیلیپیان 2: 9- 10(.
زندگیهایی  گردند،  پرثمر شکوفاتر  زندگیهای  با  ما می توانند  کنون هم خدمتهای  ا حتی 
دیگری  هیچ چیز  ما  می باراند.  ما  بر  را  رحمتش  باران  کالم  آن  و  هستند  کالم محور  که 
که بتوانیم برای ابدیتمان به آن متکی باشیم. آلبوم خدمت بانوان با عکسهای  نداریم 
گشاده دستی پذیرای  با  که  زمانی  گردد  زیباتر  و  رنگارنگ تر  روز به روز  متنوعش می تواند 
که از  که از دهان خدا صادر می گردد و بر ما می بارد، مانند برف و باران  کالمی می شویم 
آسمان می بارد، زمین را سیراب می گرداند، حیات می بخشد و همۀ اهداف و مقاصد خدا 

را برای جالل نامش به انجام می رساند.
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ِکِلراسمیت

در  روزنامه ای  رسید،  دستم  به  مجموعه  این  در  همکاری  به  دعوت  که  روزی  همان 
تا سازندگان  بود  این  که هدفشان  رساند  به چاپ  اینترنتی  کارزار  از یک  سیدنی خبری 
و  »دخترانه«  برچسب  با  اسباب بازی ها  ارائۀ  از  را  استرالیا  در  اسباب بازی  فروشندگان  و 
بازیها  ع  که اسباب بازی ها طبق موضو کارزار خواستار این بود  کنند. این  »پسرانه« منع 

کودکان.1 دسته بندی شوند نه مذکر یا مؤنث بودن 
کار بی معنی نیست. بعضی از پسربچه ها دوست دارند عروسک بازی و  از یک نظر، این 
کنند. اما  کنند و بعضی دختربچه ها دوست دارند هواپیمابازی و ماشین بازی  خاله بازی 
کارزار فقط از بین بردن وجه تمایز بین جنس مذکر و مؤنث نبود.  کنندگان آن  هدف برپا
کودک و حتی یک بزرگسال با جنسیتش تعیین نگردد. آنها  آنها می خواستند هویت یک 
که روز تولدش به او زده می شود  که هویت یک شخص با برچسبی  دنیایی را می خواهند 

شکل نگیرد: »دختره!« یا »پسره!«2
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پروفایل  فیسبوک  اجتماعی  شبکۀ  نیست.  چنین  اینترنتی  کارزار  آن  فکر  طرز  فقط 
همین  نمی کند.  محدود  مؤنت  و  مذکر  به  فقط  جنسیت  لحاظ  به  دیگر  را  کاربرانش 
که در حال نوشتن هستم، فیسبوک در حال عرضۀ پنجاه و شش هویت مختلف   حاال 

جنسیت است.3
که هویت جنسی را ساختاری اجتماعی  اینها فقط دو نمونه از روند در حال رشدی هستند 
مسایل  خصوص  در  ما  گفتار  لحن  و  جامعه  جریانهای  حاصل  که  پدیده ای  می بینند: 
روزمرۀ زندگی است. آنها ساختار بیولوژیکی را که واقعیت را نشان می دهد بخشی از هویت 
تعدادشان  به  رفته رفته  که  صدا  و  پرسر  اقلّیت  این  بر  نمی آورند.  حساب  به  ما  جنسی 

افزوده می شود و تبلیغ گران این نظریه هستند زمانه لبخند زده است.
کتاب  این  خواندن  حال  در  شما  و  می نویسیم  زنان  ع  موضو با  کتابی  ما  کنون،  ا ولی، 
که ادعا می کند نه فقط زنان وجود دارند، بلکه جنسیت جزء نیکو و ذاتی  کتابی  هستید: 
ع خدمت در میان بانوان را  اینکه موضو از  و مهِم هویت خدادادی ما است. پس، قبل 
که زن را  کنیم هدف خدا از این  که درک  مورد بررسی قرار دهیم، نخست ضروری است 

زن آفرید و مرد را مرد چیست.

خداانسانرامذکرومؤنثآفرید
و  ایمان  بنیاد  و  اساس  یگانه  خدا  کالم  کردیم،  مشاهده  اول  فصل  در  که  همان گونه 
فصل  سه  در  انسان  جنسیت  به  مربوط  سواالت  کندوکاو  برای  مرجع  بهترین  و  زندگی 
کتاب مقدس حقایقی را در مورد  کتاب مقدس است. در این سه فصل، خدا از دیدگاه  اول 

انسان شناسی )و امور دیگر( به ما درس می دهد: مقدمه ای بر اینکه هویت ما چیست.
ح از آفرینش شروع می شود )پیدایش 1: 1- 2: 3؛ 2: 4- 25(. این  کتاب پیدایش با دو شر
کرد، ولی از دیدگاه های مختلف به  که خدا همه چیز را خلق  ح در این باره  می باشند  دو شر
کدام همان حقیقت  که مکمل هستند تمرکز می نمایند. هر  آن نگاه می کنند و بر حقایقی 

و حقیقتهای دیگری را در مورد خدا، خلقت و انسان به ما می آموزند.
که خدا خالق مطلق و پادشاه و قانون گذار پرمحبت  ح آفرینش آشکار می کنند  هر دو شر
و  می داند  را  همه چیز  می بیند،  را  همه چیز  او  دارد.  وجود  همه چیز  از  پیش  او  می باشد. 
با  است،  مسلط  خلقت  کل  بر  او  است.  نیکو  و  سخاوتمند  او  می کند.  خلق  را  همه چیز 
که به  وجود آورد حضور  کالمش جهان هستی را به  وجود آورد )پیدایش 1( و در دنیایی 

دارد. او دنیا را شکل می دهد، می پروراند و حیات می بخشد )پیدایش 2(.
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به نظم، هویت،  را  و بی شکلی جای خود  آشفتگی  ح خلقت عالم هستی،  در هر دو شر
سلطنت  خلقت  بر  او  است.  متمایز  و  جدا  خلقت  از  همیشه  خدا  می دهند.  ثمر  و  هدف 
کار است، اما او نه جزیی از خلقت است نه وجودش  می کند و در همۀ جوانبش دست او در 

در خلقت است.
متوجه  چشمگیری  شکل  به  انسان،  یعنی  می رسیم،  مخلوقات  اشرف  به  وقتی  اما 
می شویم که خدای خالْق انسان را در تصویر الهی خودش می آفریند )پیدایش 1: 26- 27؛ 
کنش نشان  ُکنش و وا گونه ای با خدا رابطۀ زنده دارد و به او  پیدایش 9: 5- 6(. انسان به 
که هیچ موجود دیگری چنین نیست. انسان در جهان هستی نمایندۀ روی خدا  می دهد 
کند و  است، در تصویر او آفریده شده است تا مباشر و خدمتگزار او باشد و بر دنیا حکومت 

از آن مراقبت و نگهداری نماید.
آفرید. او یک ذات انسانی  را مرد و زن  اما این انسان فاقد جنسیت نیست. خدا انسان 
ع و هر دو را به یکسان آفرید و از آفرینش آنها خشنود بود. هم مرد هم  آفرید اما در دو نو
کثیر شوند  زن به یکسان حامل تصویر خدا بودند. خدا به مرد و زن حکم داد تا بارور و 
که آنها  کنند. با این حال، ارادۀ خدا این بود  و به نمایندگی از خدا بر زمین فرمانروایی 

متفاوت باشند: مذکر و مؤنث.4
که خدا پرندگان و زنبورها و بیشتر مخلوقات  کنم  قطعًا، نیازی نیست به این نکته اشاره 
کتاب پیدایش اشاره خاصی به آن نشده است،  دیگر را نیز مذکر و مؤنث آفرید. البته در 
کالم خدا، به تفاوت جنسیتی  اما فرض بر این است. ولی در مورد انسان چنین نیست! در 
این  در  را  اهمیتش  مثال،  برای  است.  مهمی  بسیار  ع  موضو چون  می شود،  اشاره  ما 
که  کثیر شوند و بر شمار انسانهایی  که می فرماید انسانها باید بارور و  حکم خدا می بینیم 
کل خلقت توسعه بخشند   حامل تصویر خدا هستند افزوده شود تا فرمانروایی خدا را به 

)پیدایش 1: 28(.
که در تصویر خدا آفریده شده ایم مشخص می کند.  تفاوت جنسیتِی ما انسانها هویتمان را 
که  کسی شنیدم  ع را به درستی درک نماییم. یکبار، از  که این موضو باید حواسمان باشد 
کتاب مقدس  آفرید چون خدا هم مرد و هم زن است.  و زن  را مرد  انسان  می گفت خدا 
چنین چیزی را تعلیم نمی دهد. مرد و زن بودن انسان به اینکه آنها در تصویر خدا آفریده 

که خدا هم مرد است و هم زن. شدند بی ربط نیست، ولی دلیلش این نیست 
کالم خدا  خدا روح است )یوحنا 4: 24( و مثل ما دارای جنسیت نیست. در برخی موارد، 
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که به لحاظ جنسیتی مؤنث هستند،5 ولی  در اشاره به خدا از تشبیه هایی استفاده می کند 
را پدر، پسر )که انسان شد، یعنی عیسی مسیح( و روح )که روِح پدر و پسر  خدا خودش 
که خدا خودش را مکشوف نموده  است( مکشوف نموده است. ما فقط به همان صورتی 
است می توانیم او را بشناسیم. پس استفاده از ضمیر و عنوانهای مذکر برای خدا اشتباه 
که خدا در مورد خودش مکشوف نموده است نادیده نمی گیرد.6 حال  نیست و حقیقتی را 

که مردان و پسران مذکرند مذکر نیست. آنکه، خدا آن گونه 
که انسان در تصویر خدا آفریده شده است،  گویای این است  کتاب پیدایش  با این حال، 
که ما نمایندگان و مباشران خدا هستیم، ما به لحاظ اصول اخالقی قدرت  به این معنا 
غ برخورداریم.  کنیم و از استعداد و نبو سنجش داریم، می توانیم با دیگران رابطه برقرار 
که خدا انسان را مذکر و مؤنث  عالوه بر اینها، در تصویر خدا آفریده شدن به این معنا است 
ما  شبیه  موافق  و  ما  صورت  به  را  »آدم  می فرماید:  چنین  خدا  را  امر  این  واقعیت  آفرید. 
بسازیم« )پیدایش 1: 26( و در ادامه می فرماید: »او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و 
ماده آفرید« )آیۀ 27(. به همین شکل، پولس رسول نیز تفاوت جنسیتی ما را به آفریده 
که  الهیاتی بیان می کند  را در چارچوب  شدن در تصویر خدا ربط می دهد و این مبحث 
دربارۀ رابطۀ موجود میان سه شخصیت تثلیث است )اول قرنتیان 11: 3؛ 11: 7- 8، 12(.7 

در تصویر خدا آفریده شدن و مرد و زن بودن به هم مربوطند.
که هم شامل اتحاد و هم تمایز دو عضو است، یعنی دو  رابطۀ میان مرد و زن، رابطه ای 
عضو ناهمسان ولی برابر، به گونه ای بازتاب دهندۀ اتحاد کامل و تمایز میان شخصیتهای 
که در  ابدی خدای تثلیث است: یک خدا در سه شخصیت، برابر در الوهیت و شخصیت، 
کامل با یکدیگر عمل می کنند و در  کامل با یکدیگر رابطۀ شخصی دارند، در اتحاد  اتحاد 

کامل با یکدیگر محبت می نمایند. اتحاد 
به  کرد.  با یکدیگر معاوضه  را نمی توان  الهی  اتحاد، شخصیتهای  و  برابری  این  با وجود 
همین نسبت، رابطۀ شخصی آنها با یکدیگر و عملکرد آنها را نیز نمی توان با هم مبادله 
کرد. پدر پدر است و پسر یا روح القدس نیست. پسر پسر است و پدر یا روح القدس نیست. 
روح القدس روح القدس است و پدر یا پسر نیست. عالوه بر این، پدر پسر را فرستاد نه اینکه 
پسر پدر را بفرستد. پسر پسر یگانۀ پدر است نه اینکه پدر پدر یگانۀ پسر باشد. پسر انسان شد 
نه اینکه پدر یا روح القدس انسان شوند. این هم اتحاد است هم تمایز، همسانی و تفاوت، 
نظم و ترتیب بدون ذره ای نابرابری. همۀ این حقایق در مورد خدای تثلیث صادق هستند.
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به همین شکل، مرد و زن در انسان بودن، در وقار، در ارزش و در هدف برابرند اما همانند 
نیستند. چه متأهل باشیم چه مجرد، تفاوتهای ما دست در دست هم روابطی را به وجود 
که شامل اتحاد است و مکمل یکدیگرند. ما فقط شخص نیستیم؛ ما شخِص  می آورند 
روابط  اساس  و  پایه  بر  که  آفریده شده ایم  برای جامعه ای  و  یا شخِص زن هستیم  مرد 

که از هر دو جنسیت می باشند، بنا شده است. اشخاص با یکدیگر، 
ع جنسیت انسان مشاهده می کنیم نباید ما را به شگفتی  که پیرامون موضو روند امروزی 
آینه  در  دیگر  تصویرمان  برمی گردانیم  آینه  از  را  خود  روی  وقتی  که  همان گونه  وادارد. 
و  جنسیت  انعطاف پذیری  یا  جنسیت  گونِی  گونا امروزِی  نظریه های  نمی ماند،  پدیدار 
که در  کسی است  اهداف جنبش همجنس گرایی نمایانگر روی برگرداندن جامعۀ ما از آن 
که خدا را فراموش می کنیم، هویت خودمان  تصویر او آفریده شده ایم. به همان شکلی 
به دو جنس  را  ما  باقی است: خدا  در جای خود  واقعیت  ولی  از دست می دهیم.  نیز  را 

مخالف آفریده است و این امری نیکو است و جزیی از هویت خدادادی ما.

نهمردنهزنبلکههمهیکیدرمسیحعیسی
ولی برخی از مسیحیان، حتی مسیحیان انجیلی، تفاوت میان مرد و زن را که کتاب مقدس 
در  خدا.  اولیۀ  ح  طر و  تدبیر  از  جزیی  نه  می بینند  گناه  ثمرۀ  می زند  تأیید  ُمهر  آن  بر  نیز 
که ما در مسیح بر  نتیجه، این تفاوتها را متعلق به بشر سقوط کرده می دانند و معتقدند 
آنها غالب می آییم و به جایگاه اولیه مان بازمی گردیم. این افراد معمواًل از رسالۀ غالطیان 
که یهود باشد یا یونانی و  که پولس می گوید: »هیچ ممکن نیست  3: 28 مثال می آورند 

که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید.« نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا 
وجود  به  و  دسته بندی  باعث  که  را  اموری  آن  انجیل  است:  چنین  ایشان  ل  استدال
تفاوتهای  را فرو می ریزد. هرچند  آنها  و  به مبارزه می طلبد  آمدن رده و مرتبه می شوند 
میان  تمایز  وجه  تمامی  مسیح،  در  می مانند،  باقی  خود  جای  در  بیولوژیکی  ساختار 
نقشها و وظایف مردان و زنان از میان برداشته می شوند و مردان و زنان می توانند بدون 
کانون ازدواج بر  کلیسا، و در   تبعیض و تمایزی همۀ نقشها و وظایف را در اجتماع، در 

گیرند. عهده 
مشاهده  آن  در  حقیقت  از  رشته ای  چون  است،  معقوالنه  عده ای  نظر  به  دیدگاه  این 
اما  می شوند.  برداشته  میان  از  بشری  جامعۀ  بلندباالی  دیوارهای  مسیح،  در  می شود. 
که بگوید میان یهود  که به آن می پردازد، این نیست  نکتۀ پولس، در بافت موضوعی 
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که ما  او این است  آزاد، و مرد و زن دیگر تمایزی وجود ندارد. منظور  و یونانی، غالم و 
با  رابطۀ مشترکی  ما  در مسیح عیسی یکی هستیم. همگی  که هستیم،  ایمانداران، هر 
مسیح داریم و همگی به یکسان »پسران« خدا هستیم.8 جدایی ها برتافته شده اند ولی 

نه وجه تمایزها.
کنیم تا وجه تمایز جنسیتی نقشها را  گر از این متن رسالۀ غالطیان استفاده  عالوه بر این، ا
کید می کند مردود بشماریم، دست کم، با دو مشکل دیگر نیز  کتاب مقدس نیز بر آن تأ که 
که در ادامۀ بحثمان متوجه می شویم. یکی اینکه، این وجه  مواجه خواهیم شد، چنان 
تمایزها پیش از سقوط انسان وجود داشتند و دیگر اینکه پولس در آیات دیگر بر نقشها و 

کید می کند. مسوولیتهای مختلِف مردان و زناِن رستگار به وضوح تأ

مردوزندرباغعدن
با  زنان  و  مردان  بعد  به  انسان  سقوط  لحظۀ  از  که  است  واقع بینانه  امری  این  قطعًا، 
ع  یکدیگر جنگ و جدال دارند، هر شخص با اندکی تجربۀ زندگی می تواند به این موضو
که معتقد است سقوط انسان باعث و بانی تفاوتها میان مرد و  شهادت دهد. اما دیدگاهی 

زن شد دیدگاهی صحیح نیست.
در پیدایش فصل 1، خدا نه فقط انسان را مذکر و مؤنث آفرید، بلکه در پیدایش فصل 2 
آنها را به روشهای مختلف و در زمانهای مختلف برای نقشها و وظایف و مسوولیتهای 

مختلف آفرید )که به آن روشها و زمانهای مختلف ارتباط دارد(.
که  کار خلقِت خدا آدم است. آدم اولین انسان در باغ عدن است و هنگامی  تمرکز اصلی 
تک و تنها است حکم خدا به او صادر می شود. او »تنها« است و این تنها بودن »نیکو« 
نیست. آدم حیوانات را نام گذاری می کند و این چنین جایگاه آنها را در خلقت مشخص 
می سازد، اما برای او یاوری مناسب یافت نمی شود. خدا حوا را از دندۀ آدم خلق می نماید 

و او را نزد آدم می آورد.
مکمِل  با  مالقات  مناسبت  به  آدم  خاطر  همین  به  آدم،  برای  مناسب  است  یاوری  حوا 
خودش شادی کنان می سراید. حوا از همان جوهر آدم است ولی متمایز و متفاوت از او. 
که  کسی  گویای آن وجه تمایز و تفاوت است.9 آن  که آدم برای زن انتخاب می کند  نامی 
کند مرد است )نه مرد و زن با همدیگر(. مرد باید به زن خویش  باید پدر و مادر خود را ترک 
بپیوندد و این چنین پیشقدم شود و خانواده ای جدید تشکیل دهد )پیدایش 2: 24؛ متی 

19: 5؛ مرقس 10: 7(.
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که به مرد تعلق دارد متعلق به زن نیست. این بدان  گفت در این ماجرا جایگاهی  باید 
که مرد مهم تر یا مبارک تر یا انسان تر از زن است، بلکه به لحاظ زمانی و از  دلیل نیست 
که اول  نظر روابط اولویت با مرد می باشد. خدا نخست مرد را خلق می کند )نکتۀ مهمی 
ک ِسرشت )پیدایش  تیموتائوس 2: 13 نیز به آن اشاره می نماید(. خدا فقط مرد را از خا
گرفته شده از مرد، و برای مرد خلق شد )اول قرنتیان 11: 7- 9( تا با  2: 7(. زن بعد از مرد، 
کثیر شوند  که خدا ایشان را به آن منظور خلق نمود: بارور و  هم آن اهدافی را به جا آورند 
و زمین را پر سازند و بر آن تسلط یابند )پیدایش 1: 28(. بدون وجود زن، مرد نمی تواند 
کاری از پیش برد )پیدایش  از عهدۀ این اهداف برآید. بدون وجود مرد، زن نیز نمی تواند 

3: 20؛ اول قرنتیان 11: 11- 12(.
خدا مرد و زن را به یکدیگر می بخشد و نقشها و مسوولیتهای متفاوتی به آنها می دهد. 
رهبری  و  اقتدار  نیست.  یکدیگر  همانند  نیز  آنها  وظایف  و  نیستند  یکدیگر  همتای  آنها 
که بنا بر اولویت زمانی و رابطه ای به مرد سپرده شده است. این وظایف  وظایفی هستند 
از مرد انتظار می رود مشاهده نمود: نام گذاری جانداران، صادر  که  را می توان در اموری 
که خدا نزد مرد می آورد. زن یاوری  شدن حکم خدا به مرد، تشکیل خانواده به همراه زنی 
ح آن خواهیم پرداخت. در  که به زودی به شر مناسب برای مرد است، این توصیفی است 

رابطۀ آنها ترتیبی وجود دارد و نقشها و مسوولیتهای آنها قابل معاوضه نیستند.
که  کنند  فکر  معدودی  تعداد  شاید  باشند.  شوکه آور  ما  برای  است  ممکن  جمالت  این 
جنسیت انسان ساختاری اجتماعی است، ولی بسیار از ما، به خصوص زنان، آموخته ایم 
گفتاری ممکن است ما را آزرده خاطر  که تمایزهای جنسیتی را نپذیریم و در نتیجه چنین 

سازد. این حس قابل درک است.
همگی در این سوی سقوط آدم زندگی می کنیم، بنابراین، هیچ کس از اولین رابطه میان 
که چه رابطۀ عالی و شگفت انگیزی بوده  کامل ندارد و نمی دانیم  گاهی  اولین مرد و زن آ
است! تجربۀ ما از رابطۀ مرد و زن، چه بسا تجربۀ همۀ روابط اجتماعی و خانوادگی ما، از 
گر برکت زندگِی  گناه دیگران. حتی ا گناه خودمان چه  گناه در امان نبوده است، چه  گزند 
که آرامش همیشه برقرار  )نسبتًا( شاد و بی دردسری را هم داشته باشیم این را می دانیم 

کرده ایم. نخواهد بود. اغلب، این را شخصًا تجربه 
دغل کاری،  جاه طلبی،  خودخواهی،  و  غرور  از  نبود.  چنین  انسان  سقوط  از  پیش  اما 
کار، هرزه نگاری یا شوخیهای جنسی  کردن بر سِر  بدرفتاری، بی توجهی به همسر، ُقلدری 
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کنون باعث می شوند خواندن این  که ا خبری نبود. در واقع، هیچ یک از این تجربیات 
زنان  و  برای مردان  و عالی خدا  نیکو  تدبیر  و شادمانی در  پیدایش  کتاب  ح حال در  شر

برایمان دشوار باشد وجود نداشتند.
در  شاید  که  می گشاید  واقعیتهایی  به  را  ما  چشمان  پیدایش  کتاب  به  دیگر  نگاهی  اما 
که می توانند ناآرامی ما را آرامی  نگاه اول از چشمانمان پنهان مانده بودند، واقعیتهایی 
که پیدایش فصل 2 بعد از فصل 1 عنوان شده است.  بخشند. اولین واقعیت این است 
خدا  خلقت  اوج  نقطۀ  مؤنث  و  مذکر  صورت  به  انسان  آفرینش  که  می دانیم  هم  را  این 
گاه شدیم که مرد و زن نسبت به یکدیگر برتر یا حقیر نبودند. آنها در نظر  است. همچنین آ

و دل و اهداف خدا با هم برابر هستند.
که خدا به چه می ماند. در پیدایش فصل 2، یهوه  دومین واقعیت به این اشاره می کند 
قوم خویش  با  که  به عهدی  وفادار  و  امین  است  او خدایی  که  اعالم می کند  ما  به  خدا 
که  می بندد و ایشان را همراهی می کند )پیدایش 2: 4؛ خروج 3: 14- 15(.10 این خدا است 
کنندۀ سخاوتمند است. او جانبدار ما است و  کنترل دارد نه انسان. او مهیا همه چیز را در 

تدبیر او برای ما نیکو است و برکت است نه لعنت.
کامل نیست. مرد نیازی دارد و  کار خلقت بدون وجود زن  که  سومین واقعیت این است 
کردن آن نمی باشد. از آن باالتر، بدون  که خودش قادر به برطرف  کمبودی است  این نیاز 
کاستِی موجود در  کم و  تنها  تنها بودن »نیکو نیست«:  این  تنها است و  وجود زن، مرد 

خلقت نیکوی خدا همین است.
این  که  می باشد  زنان  برای  هم  مردان  برای  هم  مهم  واقعیتی  )که  واقعیت  چهارمین 
زبان  به  )ِاِزر  واژه  این  بازمی گردد.  »یاور«  واژۀ  به  می برند(  سر  به  انسان  سقوط  سوی 
که خدا  عبری( عبارتی توهین آمیز یا عذری برای سوءاستفاده نیست. برعکس، هنگامی 
به قومش یاری می رساند، این واژه اغلب به خدا نسبت داده می شود.11 این واژه برای 
کار برده می شود.12 این واژه به ضعیف بودن اشاره نمی کند، به قوی  نیروی نظامی نیز به 
کمک می کند نیز اشاره نمی کند. این واژه توصیفگر یک رابطه  که به دیگری  کسی  بودِن 

است.
کاری از پیش  کمک نیاز دارند نمی توانند به تنهایی  که به  کسانی  که  نکته اینجا است 
که برای مرد  ببرند. مرد نیز در چنین موقعیتی قرار داشت. زن برای رابطه ای خلق شد 

کاماًل درخور )یا جور( با مرد. زن نقطۀ مقابِل مرد و مکمل او است. یاوری مناسب باشد، 
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که  که بر پایه وظایف است نه ارزش. مرد  در رابطۀ مرد و زن ترتیبی وجود دارد، ترتیبی 
که یاور  نخست آفریده شده است مسوولیتهای خدادادِی رهبری را بر دوش دارد. زن، 
که مرد بر او  مرد است، مسوولیتش پذیرش رهبری مرد است. برای نمونه، زن نامی را 
که مرد تشکیل می دهد ملحق  می نهد می پذیرد، به مرد می پیوندد و به خانوادۀ جدیدی 
که خدا به مرد حکم نمود. زن نقش متمایز خویش  می شود و از مرد فرمانی را فرا می گیرد 

کتی برابر را به وجود می آورند. را در مقام یاور مرد پذیرا می شود و با یکدیگر شرا
که همۀ این وقایع به پیش از پیدایش فصل 3 و مصیبت مرگبار و غم انگیز سقوط  البته 

انسان بازمی گردند.

کردنخلقتمنظمخدا نامنظم
آنچه در پیدایش فصل 3 روی می دهد نه علت و سبب به  وجود آمدن تفاوت میان نقشها 
کردن و  و وظایف بر اساس جنسیت است و نه تاریخ شروع آن، بلکه نپذیرفتن، مختل 
که باغ عدن و بهشِت روی  تحریف آن تفاوت است. پیدایش فصل 3 به زمانی می پردازد 

زمین از دست می رود و ماه عسل تمام می شود.
تدبیری که خدا در گسترۀ خلقتش برای روابط مرد و زن در نظر داشت، گام به گام، مطرود 
شد. به جای اینکه مرد و زن در مقام نمایندگان خدا و به اقتدار او بر خلقت فرمانروایی 
کالم  کرد و هر دو از  گمراه  گمراه ساخت، زن نیز مرد را  کنند، شیطان )در شکل مار(13 زن را 
کردند. مرد و زن نیکویی و راستی حکم خدا را مطرود شمردند )پیدایش  خدا نااطاعتی 
که خدا در  کردند خودشان در جایگاه خدا بنشینند. آنها جایگاهی را  2: 16- 17( و سعی 
کرده بود نپذیرفتند، به همین دلیل، مرد هم برای  رابطۀ میان خودشان برایشان مقرر 

گوش سپردن به زنش داوری شد )پیدایش 3: 17(. خوردن آن میوه هم برای 
فرو ریخت، چه  گسترۀ خلقت خدا  در  و هماهنگ  رابطۀ بی دغدغه  آن  در یک لحظه، 
میان مخلوقات و انسان چه میان مرد و زن و چه میان خدا و انسان. تنها چارۀ مرد و زن 

کنند، هم از یکدیگر هم از خدا. که خودشان را پنهان  این بود 
ترتیب  و  نظم  بر  کید  تأ با  خدا  بود.  داورشان  خالقشان  کنون،  ا بود!  ممکن  غیر  فرار  اما 
گاهانید  که تو را آ که مقرر نموده بود، نخست، مرد را ندا داد: »کجا هستی؟ . . .  اولیه ای 
که از آن نخوری خوردی؟« )پیدایش  کردم  که تو را قدغن  که عریانی؟ آیا از آن درختی 

3: 9، 11؛ 2: 16- 17(.
اما مرد نمی توانست پاسخی صریح بدهد. او تقصیر خودش را پذیرفت، ولی پیش از آن 
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که قرین من ساختی وی  که زن را بدو داد: »این زنی  زنش را سرزنش نمود و سپس خدا را 
که خوردم« )پیدایش 3: 12(. از میوۀ درخت به من داد 

کنار  اما خدا آنها را به حال خودشان رها نکرد، او آن الگوی اولیه برای رابطۀ مرد و زن را 
کنون، هر جنبه از زندگی مرد و زن با درگیری و کشمکش همراه است، که  نگذاشت. ولی، ا
کثیر شدن و پر نمودن زمین  گناه می باشد. باور و  کشمکش نمودار ثمرات  این درگیری و 
ک و تولید مثل سخت خواهد بود.  و به تسلط درآوردن آن دشوار خواهد بود. تولید خورا
کنون،  که از دو شخِص برابر تشکیل شده است، ا کتی پر از شادی و منظم  به جای شرا
کتی دشوار و آشفته میان دو شخِص برابر خواهد بود )3: 16(. هر دو  رابطۀ مرد و زن شرا
کمک و یاورِی خودخواستۀ زن جای خودش را به »اشتیاق« خواهد داد  کرده اند.  سقوط 

و رهبرِی محبت آمیز مرد جای خودش را به »فرمان«.
می کنیم.  مشاهده  پیدایش  بعدِی  فصل  در  را  تغییرات  این  چگونگی  از  گوشه چشمی 
است  کمین  در  دْر  بر  »گناه  قائن می فرماید:  به  گناه خطاب  مورد  در  که خدا  آن هنگام 
و ساختار  واژگان  )پیدایش 4: 7(، همان  بر وی مسلط شوی«  تو  اما  دارد،  تو  اشتیاق  و 
گناه  کار است:  کار می رود. برای تسلط یافتن جدالی در  گناه و قائن به  جمله در اشاره به 
مشتاق است بر قائن چیره شود، اما او باید بر گناه مسلط شود. این جدال برای زن و شوهر 
که زن برای هدفی خودخواهانه دست به دامِن اشتیاق می شود  زمانی شروع خواهد شد 
و شوهرش به سهم خود، برای هدفی خودپسندانه، به فرمان روی می آورد. این واقعیِت 
که از آن زمان تا به حال به  کج و معوِج تدبیر و هدف اولیۀ خدا است  َپساسقوِط چهرۀ 

کرده است. گون در رابطۀ جنسیتی، به خصوص در پیوند زناشویی، بروز  گونا شکلهای 
که هیچ یک از ما و هیچ یک از روابطمان آن چیزی  کتاب مقدس به ما می گوید  به واقع، 
که در مسیح هر  که خدا اراده نموده است. اما خبر شگفت انگیز انجیل این است  نیست 
که به مسیح اعتماد می کنیم،  یک از ما خلقتی تازه است )دوم قرنتیان 5: 17(. هنگامی 
گناه آلودمان با او مصلوب می شود و روح مسیح به ما حیاتی تازه می بخشد و ما را از  َنْفس 
نو در تصویر مسیح می آفریند.14 ما، چه مرد و چه زن، در تصویر واقعی انسان از نو آفریده 
کولسیان  که تصویر عالِی خدای نادیدنی است )دوم قرنتیان 4: 4؛  می شویم، تصویری 

کمال رسیدن است، چون حامل تصویر واقعی خدا هستیم. 1: 15(. تقدیر ما به 

هریکخلقتیتازهدرمسیح
به مقصد  تا  را پیموده ایم  راه ممکن  که طوالنی ترین  به نظر رسد  اینجا، شاید چنین  تا 
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بانوان  خدمت  مورد  در  کتاب مقدس  دیدگاه  از  باشیم  قادر  که  مکانی  یعنی  برسیم، 
کنیم، در عوض، دور  کلیسا را رانندگی  گویی قصد داشتیم مسافت خانه به  بیندیشیم. 
کلی آشنا شده ایم، در موقعیت بهتری قرار داریم تا  که با نمای  گشتیم! ولی، حال  دنیا را 

کلیساهایمان بپردازیم. به خانه ها و 
کنون، با دومین مشکل رو به رو می شویم، یعنی تعبیر رسالۀ غالطیان 3: 28 به براندازی  ا
که نویسندۀ رسالۀ غالطیان  تفاوتها میان نقش مرد و زن بر اساس جنسیت. پولس رسول 
که نقش مرد و زن و وظایف آنها در زندگی زناشویی و  است در جایی دیگر اصرار می ورزد 
کلیسا متفاوت است. پطرس رسول نیز به همین شکل در مورد رابطۀ زناشویی  خدمت در 
ح می کرد و در جایی دیگر  گر پولس در رسالۀ غالطیان موضوعی را مطر صحبت می کند. ا
کالم  که  کالمش را در غالطیان نقض می نمود جای تعجب داشت. انتظار ما این است 
گوید و  که الهام روح است و عاری از خطا است، به یک صدا سخن  کم مطلق،  خدای حا

که چنین است. البته هم 
که خواهیم دید، این نقشها و وظایف قرار  کالم خدا هیچ تناقضی وجود ندارد. چنان  در 
است ما را به وضعیت اولیه مان بازگردانند تا مردان و زنانی حامل تصویر خدا باشیم. این 
کار نوسازانۀ روح القدس ما را به شباهت خدا تبدیل می گردانند. نقشها و وظایف از طریق 

گشتهاند شوهرانوزنانتازه
مبحث خود را با تعلیم عهدجدید دربارۀ پیوند ازدواج شروع می کنیم. البته دلیل چنین 
کنیم، حتی دلیلش این  کرده ایم یا باید ازدواج  که تک تک ما ازدواج  شروعی این نیست 
چون  می کنیم  شروع  اینجا  از  ما  است.  انسانها  میان  رابطه  واالترین  ازدواج  که  نیست 
تفاوتهای جنسیتی که باید در کلیسا، که اهل منزل خدا است، شکل عملی به خود گیرند، 
که به طور خاص در رابطۀ زن و شوهر دیده  می شوند. نگاهی  نمودار تفاوتهایی هستند 
کولسیان، این تفاوتها را به اختصار  کوتاه داشته باشیم به این تفاوتها در نامۀ پولس به 

از نظر می گذرانیم:

شوهران،  ای  می شاید.  خداوند  در  که  چنان  نمایید،  اطاعت  را  خود  شوهران  زنان،  ای 
زوجه های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید )کولسیان 3: 18- 19(.

کوتاه، چند نکتۀ قابل توجه وجود دارند: در این دو آیۀ 
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زنان هم خطاب به شوهران 	  آیه به طور مستقیم هم خطاب به  این دو 
شیوۀ  خصوص  در  و  هستند  اخالقیات  دارای  یکسان  به  دو  هر  که  است 

برخورد با همسرشان شخصًا جوابگو خواهند بود.

وارونه 	  را نمی شود  ترتیب  این  نیستند،  زنان و شوهران مثل هم  وظایف 
کرد و قابل تعویض هم نمی باشد: زنان یک وظیفه دارند، شوهران یک 

وظیفۀ دیگر.

عماًل 	  یکی  و  است  دیگری  مطیع  یکی  دارد:  وجود  ترتیبی  آنها  رابطۀ  در 
که تندی روا نکنند(. اقتدار دارد )در نتیجه، حکم به شوهران این است 

وظایف آنها بر اساس شخصیت، درآمد، هوش، ذکاوت یا جایگاه اجتماعی 	 
تقسیم نمی شوند. این احکام برای همۀ زنان و همۀ شوهران است.

این وظایف شرطی نیستند و بر اساس لیاقت و شایستگی نیز نمی باشند. 	 
کار را انجام دادند، اطاعت نما یا محبت کن.«  گر فالن  پولس نمی گوید، »ا

کن.« او می گوید: »اطاعت نما« و »محبت 

که زن باید خودش 	  ساختار این آیه در زبان اصلی به وضوح نشان می دهد 
را مطیع سازد، یعنی اطاعتش با مالحظه و با رضایت باشد. شوهر موظف 

نیست عامل و سبب این اطاعت باشد.

آیه بر وظایف شوهر و محبت او می باشد نه بر قدرت و حق و 	  تمرکز این 
حقوق او.

جامعه 	  بر  کم  حا فرهنگ  مقابِل  نقطۀ  شوهر  وظیفۀ  هم  زن  وظیفۀ  هم 
که فرهنگ جامعه  است: مطیع بودن زن فقط »شایسته« نیست )چنان 
که در خداوند شایسته است.« معمواًل، به شوهران  می طلبد(، بلکه »چنان 
که به مانند محبت  کنند«  گونه ای »محبت  را به  گفته نمی شد زنانشان 
کارانه و از جان گذشته باشد )کولسیان 3: 13- 14(. اینها وظایف  مسیح فدا

مسیحی هستند نه وظایفی برخاسته از فرهنگ جامعه.
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این وظایف رابطۀ َپساسقوط را که در پیدایش 3: 16 کج و معوج شد وارونه 	 
می کنند. »اشتیاق« زن و »تسلط« شوهر جای خود را به اطاعت رضامندانه 

که قصد و هدف خدا از همان اول بود. و رهبرِی محبت آمیز می دهند 

گناهکار روی نخواهد 	  اطاعت از این دو حکم به طور طبیعی در قلبهای 
خداوند  در  که  »چنان  باید  زن  اطاعت  که  است  دلیل  همین  به  داد. 
روا مدارند.  تا تندی  باشد و پولس به شوهران هشدار می دهد  می شاید« 
ایمانداران  که  دارد  تعلق  جدیدی  انسان  آن  به  کردن  زندگی  این گونه 
»تن  از  کارهایش  با  را  قدیمی  انسان  اینکه  از  بعد  اما  کنند،  تن  به  باید 

درآورده اند« )کولسیان 3: 9- 10(.

که این نکات بسیار واضح و بدیهی هستند. اما این  امیدوارم شما هم قبول داشته باشید 
آیا این دو  کوتاه سواالتی را پیش می آورند. چگونه شوهر زنش را محبت نماید؟  دو آیۀ 
گر یکی از طرفین مسیحی نباشد چه  حکم به برتر بودن و زیردست بودن اشاره دارد؟ ا

کاربردی دارد؟ می شود؟ آیا امروزه این حکم 
نیز  عهدجدید  از  دیگری  بخشهای  است.  نکرده  رها  تاریکی  در  را  ما  خدا  خوشبختانه، 
به بررسی رابطۀ زن و شوهر پرداخته اند. همۀ این بخشها همان الگوی منظم و مرتب 
نگاه  ع  موضو این  به  مختلف  زاویه های  از  ولی  می دهند،  تعلیم  زناشویی  رابطۀ  در  را 
2: 5؛  تیطس  5: 21- 33؛  )افسسیان  باشیم  داشته  بهتری  درک  خدا  ارادۀ  از  تا   می کنند 

اول پطرس 3: 1- 7(.
دلیلش  باشد.  شوهرش  مطیع  باید  زن  چرا  که  می آموزیم   ،5 فصل  افسسیان  رسالۀ  در 
کلیسا می باشد.  که مسیح َسر  که بنا بر مقاصد خدا شوهر َسر زن است، چنان  این است 
کلیسا در همه چیز مطیع مسیح است، زن نیز باید مطیع شوهرش باشد.15  که  همچنان 
کار آسانی نیست.  همچنین می آموزیم که شوهر چگونه باید زنش را محبت کند، که البته 
کند و زنش را همان طور  کلیسا را محبت نمود محبت  که مسیح  شوهر باید زنش را چنان 
که به خودش محبت می کند محبت ورزد. او باید زنش را دوست بدارد، از او محافظت 

کند و او را رهبری نماید.
که شوهر ایماندار  رسالۀ پطرس فصل 3 می فرماید این الگوی زندگی مشترک حتی زمانی 
نیست هم صادق است. البته این پایان ماجرا نیست. در آن روزگار، شوهر پایه گذار آیین 
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مذهبی خانه اش بود و زن معمواًل مذهب شوهرش را پذیرا می شد. در اینجا، روی سخن 
کرده و به عیسی ایمان آورده بودند.  که به مذهب شوهرشان پشت  پطرس با زنانی بود 
که از مسیح  گونه ای  که مطیع شوهرشان باشند )اما نه به  پطرس به این زنان می گوید 
که شوهرشان به سمت مسیح بیاید. چه تغییر ریشه ای و  کنند(، به این امید  نااطاعتی 

بنیادینی!
از  اطاعت  و  زنان  پسندیدۀ  رفتار  که  می کنیم  مشاهده   ،2 فصل  تیطس  به  رساله  در 
پسندیده  رفتار  چنین  فقدان  که  چرا  باشد،  داشته  ِبسزایی  تأثیر  می توانست  شوهرشان 
کالم خدا در جامعه می شد )آیات 3- 5(. این امر فقط  و نااطاعتی از شوهر سبب بدنامی 
کید  ِکریت تأ که پولس فقط بر فرهنگ شهر  مخصوص قرن اول میالدی نمی باشد، چرا 
که مد نظر پولس بود به همۀ مسیحیان در تمامی اعصار  کی و خداترسی  نداشت. آن پا

تعلق داشت )2: 11- 14(.
و  غالمان  خصوص  در  آیات  این  در  عنوان شده  رهنمودهای  و  احکام  شکل،  همین  به 
که لحظه ای تاریخی و پراستقبالی بود،16 نشانۀ این  اربابان و براندازی نظام برده داری، 
فرهنگ  از  برخاسته  یا  نامطلوب  احکامی  زنان  و  شوهران  به  خطاب  احکام  که  نیست 
دیدگاه های  با  نویسندگان عهدجدید  ندارند.  کاربردی  دیگر  امروزه  و  است  بوده  جامعه 
ع برده داری و پیوند ازدواج می نگرند. پیوند ازدواج همواره امری نیکو  متفاوتی به موضو
که سرچشمه اش به اهداف خدا برای خلقت بازمی گردد. اما نگرش به برده داری  است 
اشاره  برده داری  به  مثبت  نظری  با  عهدجدید  نویسندگان  از  هیچ یک  نیست.  چنین 
که  نمی کنند )به استثنای غالم مسیح بودن(. در واقع، پولس به غالمان اصرار می ورزد 
گر امکانش وجود دارد در پی آزادی خویش باشند. آنچه رسوالن انجام می دهند وضع  ا
آنها نه به تشویق و ترویج برده داری  ارباب.17  قواعدی است در خصوص رابطۀ غالم و 
می پردازند نه آن را تصدیق و تأیید می کنند و نه از آن دفاع می نمایند. ولی قاطعانه کانون 
تأیید  و  ترویج می کنند، تصدیق  و  را تشویق  با آن  ارتباط  ازدواج و نقشهای مختلف در 

می نمایند و به دفاع از آن برمی خیزند.
کتاب مقدس برای ازدواج امروز نیز صدق می کند یا  که آیا الگوی  گر ذره ای تردید داریم  ا
نه، فقط باید نگاهی دیگر به رسالۀ افسسیان فصل 5 بیندازیم، چون ساختار ازدواج از 
گرفته است. این پیوند ازدواج  کلیسا، در زمانهای آخر الگو  ازدواج مسیح با عروس خود، 
پیش از آفرینش جهان پایه گذاری شده بود و تا ابداالباد بقا خواهد داشت و فراتر از تمامی 
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در  ازدواج  پیوندهای  تمامی  برای  است  ابدی  الگویی  این  می باشد.  فرهنگها  و  اعصار 
کی. کرۀ خا سراسر این 

البته حتی برای ازدواجهای مسیحی این مقایسۀ دقیقی نیست، چون در ترتیِب مقررشده 
هم  و  خداوند  هم  مسیح  کامل،  الگوی  آن  در  ندارد.  وجود  نابرابری  ازدواج  رابطۀ  در 
نجات دهندۀ عروسش است. در ازدواج مسیحی، هم شوهر و هم زن به شکلی یکسان 
که جانش را  که َسر آن مسیح است. مسیح  کلیسا می باشند، متعلق به بدنی  متعلق به 
کلیسا را رشد می دهد و آن را عزیز می شمارد )افسسیان 5: 23- 32(.  کلیسا فدا نمود  برای 
هم شوهر و هم زن به شکلی یکسان وارثان فیض حیات هستند )اول پطرس 3: 7( و 

که ِملک خاص خدا است )تیطس 2: 14(. عضو »امتی« می باشند 
ما  نظر  مد  آنچه  برای  اما  دارند.18  گفتن وجود  برای  بسیاری  آیات حرفهای  این  دربارۀ 
گویای یک پیام هستند: در رابطۀ  که بگوییم همۀ این آیه ها  کفایت می کند  است همین 
نه  که  ترتیب  آن  با  مطابق  وظایف  و  نقشها  همراه  به  دارد  وجود  ترتیبی  شوهر،  و  زن 
آنها را معاوضه نمود. یک زن باید هوشمندانه و رضامندانه  کرد نه  می شود وارونه شان 
کارانه زنش را دوست بدارد و او را رهبری نماید.  گردد و یک شوهر باید فدا مطیع شوهرش 
که  کند، چرا  شوهر َسر زنش است تا او را محافظت نماید، به او محبت ورزد و از او مراقبت 
کنند، ولی این خدمت را به شکلهای  این دو یک تن هستند. آنها باید یکدیگر را خدمت 

مختلف انجام دهند.

یکبدنبااعضایبسیار
که این تفاوتها چگونه در بدن مسیح شکلی عملی به خود  حال، به این نکته می رسیم 
ِاستریت«  »ِسِسمی  نام  با  کودکان  برنامۀ  در  عالقه ام  مورد  قسمتهای  از  یکی  می گیرند. 
قسمتی است با عنوان »یکی از اینها )یکی با بقیه فرق داره(.« حتی شعر جالبی هم در 

این برنامه پخش می شود:

یکی از اینها با بقیه فرق داره؛
یکی از اینها ماِل اینجا نیست.

تا شعرم تموم نشده،
کدومش با بقیه فرق داره؟ می تونی بگی 

کلیسا مثال زدم،  این چند خط شعر را در شروع بررسی نقشها و وظایف زنان و مردان در 
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چیز  دو  گر  ا می اندیشیم:  چگونه  اشیاء  مورد  در  که  است  این  گویای  صراحت  به  چون 
گر طبق این طرز فکر پیش رویم،  متفاوتند، پس یکی از آنها به جایی دیگر تعلق دارد. ا
که در  کلیسا متعلق باشد، چون پیغام چشمگیر عهدجدید این است  کسی نمی تواند به 

کلیسا، به تدبیر خدا، همگی متفاوت هستیم!
کلیسای مسیح می گردیم از نقاط بسیار مشترکی  که وقتی عضو  تا اینجا، باید بدیهی باشد 
که به یک فیض نجات یافته ایم و عضو  گناهکارانی هستیم  برخوردار می شویم. همگی 
آن  در  و  باشیم  بدن  آن  عضو  تا  می بخشد  توانایی  را  ما  روح  یک  می باشیم.  بدن  یک 
مشارکت نماییم )اعمال رسوالن 2: 17- 21(. اما، با وجود این نقاط مشترک، تفاوتهایی 

که روابط و همکاری ما را تعیین می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند. هم وجود دارند 
گونی را به ما عطا نموده است.19 نقشها و وظایف مختلفی وجود  گونا یک روح عطایای 
ایمانشان در  ِغ  بلو و  گماشته شویم.20 همه به لحاظ رشد  آنها  به  که ممکن است  دارند 
یک سطح نیستند،21 در فرصتها و امکانات موجود در یک سطح نیستند،22 در امتیازات 
همین  به  نیستند.24  سطح  یک  در  سنی  لحاظ  به  نیستند،23  سطح  یک  در  کتها  شرا و 

نسبت، در جنسیت نیز تفاوت وجود دارد.
آن شعر در برنامۀ کودکان »ِسِسمی ِاستریت« هرگز نمی تواند یک سرود مسیحی باشد، مگر 

که بر آن انگشت می گذارد فقدان ایمان به مسیح باشد. اینکه تنها تفاوتی را 
کنون، به بررسی سه متن اصلی از کالم خدا می پردازیم  با توجه به آنچه از نظر گذراندیم، ا

کلیسای خدا اشاره می کنند. که مستقیمًا به تفاوتهای مردان و زنان در 

اول قرنتیان ۱۱: ۲- ۱۶
که  است  این  پرداخته  می شود  آن  به   16 -2 :11 قرنتیان  اول  رسالۀ  در  که  اصلی  مطلب 
باشد.  چگونه  زنان  و  مردان  َسِر  پوشش  نبوت  و  دعا  هنگام  به  و  پرستشی  جلسات  در 
گویا برخی از مردان َسرهای خود را می پوشاندند تا شاید روحانی تر به نظر آیند. برخی از 
زنان نیز به نشانۀ آزادی در مسیح پوشش را از َسرهایشان برداشته بودند، چون سربند 
سبب  رفتارشان  با  زنان  و  مردان  این  بود.  ازدواج  عقد  و  جنسیت  از  فرهنگی  نمادی 
را  روابطشان  در  موجود  ترتیِب  و  می شدند  زنان  و  مردان  میان  تمایز  وجه  شدن  مبهم 
قوت  روح  یک  به  زنان  و  مردان  نبود.  قبول  قابل  اقدامی  چنین  اما  می شمردند.  باطل 
کنند، ولی باید همچون مردان و زنان دعا و نبوت می کردند  که دعا و نبوت  می یافتند 
نه همچون افراد دوجنسیتی و نه با باطل انگاشتن رابطه هایشان و ترتیب آن رابطه ها. 
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شروع  نموده  بیان   3 آیۀ  در  که  گونه ای  به  را  خویش  مبحث  پولس  منظور،  همین  به 
انسان  َسر هر  که مسیح  قرار می دهد  را در چارچوبی  زنان  و  رابطۀ مردان  یعنی  می کند، 
روابطی  ترتیب  بافت  در  را  زن  و  مرد  رابطۀ  پولس  عبارتی،  به  است.  مسیح  َسر  خدا  و 
هم  مشترکی  جایگاه  مسیح  که  گونه ای  به  دارد،  وجود  خدا  ذات  در  که  می دهد  قرار 
تحت  هم  و  است  اقتدار  صاحب  هم  مسیح  که  شکل  بدین  دارد،  زن  با  هم  و  مرد   با 

اقتدار است.25
تفاوت  عملکردشان  با  زنان  و  مردان  این  بلکه  نبود،  َسر  پوشش  اصلی  بحث  واقع،  در 
که خدا مقرر نموده بود مردود می شمردند. این تفاوت و  را  جنسیتی و ترتیب رابطه ای 
تعلیم  آنچه  بودند.  شده  الگوبرداری  دارد  وجود  الهی  ذات  در  که  رابطه هایی  از  ترتیب 
پولس را شکل می دهد آموزۀ خداشناسی است نه تأثیر گرفتن از فرهنگ. اما آن خداشناسی 
که پولس اعتقاد  که در فرهنگ مفهوم دارد بیان شود. بنابراین، در حالی  باید به شکلی 
که دعا و نبوت  کنند، الزم بود حتی زمانی  که هم مردان هم زنان باید دعا و نبوت  داشت 
که بیانگر تفاوتهای جنسیتی و ترتیب رابطه ها بود احترام  می کردند به سّنتهای فرهنگی 

گذاشته می شد.

اول قرنتیان ۱۴: ۲۶- ۴۰
که رسالۀ اول قرنتیان را ورق می زنیم و به فصل 14 می رسیم، این تفاوتها حتی  هنگامی 
که دور هم  واضح تر هم می شوند. پولس بار دیگر به رفتار اعضای مختلف بدن مسیح 
پوشش  با  زنان  و  مردان  که  نیست  این  دیگر  اصلی  ع  موضو می کند.  اشاره  می آیند  گرد 
گرد هم می آید و  کلیسا  که وقتی  کنند، بلکه باید اطمینان حاصل شود  َسرهایشان چکار 

کلیسا باشد. کل  کلیسا صورت می گیرد، به واقع، به نفع  آنچه در 
دو وزنه باید متوازن می گشتند: یکی اشتیاق برای اینکه تک تک اشخاص در مشارکت 
ضرورِت  واقع  در  و  اشتیاق  دیگر  یکی  آورند،  به جا  را  خویش  سهم  و  کنند  شرکت  کلیسا 
اصلی  هدف  همگان  منفعت  خدا.  حقیقت  در  آنها  بنای  و  اشخاص  تک تک   یادگیری 

بود )12: 7(.
بنابراین، صحبت به زبانها باید با نظم و قاعده انجام می شد. نبوت هم باید به همین 
صحبت  زبانها  به  که  آنانی  چه  مشخص،  مواقِع  برخی  در  می گرفت.  صورت  شکل 
 .)30  ،28 :14( می کردند  اختیار  سکوت  باید  می نمودند  نبوت  که  آنانی  چه  و  می کردند 



ِکِلر اسمیت

60

کت  به همین شکل، در برخی مواقع، زنان نیز، احتمااًل همسران به طور خاص، باید سا
می بودند )14: 34(. اما چه زمانی؟

این فصلها )اول قرنتیان 12- 14(  که در  که منظور تمام وقت نیست، چرا  بدیهی است 
که هر عضوی سهم خود را به جا آورد. پولس نیز خاطرنشان می سازد  چنین انتظار می رود 
کنند و نبوت نمایند )اول قرنتیان 11: 5(. بنابراین، منظور این  که انتظار دارد زنان دعا 
کلیسا منع شوند، همچنان که دستورات  کامل از صحبت کردن در  نیست که زنان به طور 

کاملی نبود! گروه دیگر نیز چنین منع  حکم شده به دو 
سنجش  در  نمی بایست  آنها  می نمودند:  اختیار  سکوت  باید  خاصی  زمانهای  در  زنان 
کرد، ولی در  نبوتها شرکت می کردند. پولس در آیۀ 14: 29 به این سنجش نبوتها اشاره 
وضع  زنان(  چه  و  مردان  )چه  نبوت کنندگان  برای  را  قواعدی  نخست  صحبتش  ادامۀ 
چنین  دلیل  چه  به  و  بسنجد  را  نبوتها  می تواند  کسی  چه  کرد  مشخص  سپس  نمود. 
که به وسیلۀ آنها نبوتها باید  کاری انجام می شود. پس از آن، معیارهایی را تعیین نمود 

سنجیده می شدند )آیات 36- 40(.
که زنان می بایست سکوت می نمودند. سکوت  طی این اعالم نبوتها و سنجیدن آنها بود 
زنان  هم  مردان  هم  اینکه  وجود  با  بود.  آنها  بودن  مطیع  از  نشان  زنان  رضامندانۀ 
کنند، زبانها را ترجمه  که به زبانها صحبت  می توانستند و مورد تشویق هم قرار می گرفتند 
تعلیم جماعت  و  اما مدیریت مقتدرانه  نمایند،  نبوت  و  کنند  کنند، سرود بخوانند، دعا 
ایمانداران که از طریق ارزیابی و پذیرش نبوتها یا رد نبوتها صورت می گرفت امری نبود که 

کت همگان انجام شود. چنین مسوولیتی به دوش رهبران مرد بود. با شرا
که پولس به  کاری نه فرهنگی بود و نه به اوضاع و شرایط ربط داشت. دلیلی  دلیل چنین 
کالم مکتوب خدا )اول قرنتیان 14: 34؛ 14: 21(.  آن اشاره می نمود »شریعت« بود، یعنی 
که رابطۀ  کتاب پیدایش را در ذهن داشت، آنجایی  به احتمال بسیار، پولس سه فصل 

که مشاهده نمودیم. مردان و زنان برای اولین بار پایه گذاری شد، چنان 

اول تیموتائوس ۲: ۱۱- ۱۵
که  کلیسا  خدمت  در  جنسیتی  وظایف  و  نقش  دربارۀ  می پردازیم  آیاتی  به  کنون،  ا
به   .15 -11 :2 تیموتائوس  اول  می باشند:  بحث انگیزترین  همزمان  و  آیات  واضح ترین 
مانند اول قرنتیان فصل 14، این آیات نیز از زاویۀ منفی می نگرند، یعنی مشخص می کنند 
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که زنان نباید به آن تن  کاری انجام می دادند. در واقع، دو مورد بود  که زنان نباید چه 
می دادند: آنها نباید تعلیم می دادند و نباید بر مردان مسلط می شدند.

کلماتی  احتمااًل، این دو مورد نقاط مشترکی دارند، اما یکی نیستند. به این دو مورد )با 
که  متفاوت( در رابطه با ناظران و مشایخ اشاره شده است )3: 2، 4؛ 5: 17( و با دو حکمی 

کماِل اطاعت.« گیرند« و »به  زنان باید اطاعت می کردند مطابقت دارد: »تعلیم 
که اقتدار داشتن شامل چه چیز است، ولی به چگونه تعلیمی زنان  گاهیم  بسیاری از ما آ
گونه تعلیم دادن در هر شرایطی به طور  نباید مشغول باشند؟ آیا این حکم زنان را از هر 
کامل منع می کند؟ خیر! در رسالۀ اول تیموتائوس و سایر نامه های پولس، معمواًل تعلیم 
در  خدا  کالم  و  رسوالن  آموزه های  هدفمند  آموزش  به  که  است  مقتدرانه  عملی  دادن 
آموزش  خدا  کالم  از  خدا  حقیقِت  در  خدا  قوم  شکل،  این  به  می شود.  خالصه  درازمدت 

کالم او را بشنوند و بیاموزند.26 می بینند تا 
گونه تعلیمی نیست، مثاًل تعلیم پیانو،  که مد نظر پولس است شامل هر  پس تعلیم دادنی 
که در دبیرستان مسیحی تدریس می شوند. منظور پولس حتی  امور اقتصادی یا دروسی 
که  کالم خدا را تعلیم دهند. منظور پولس این است  که زنان هیچ گاه نباید  این نیست 

کالم خدا را به مردان تعلیم دهند. زنان نباید 
هنگامی که اهل خانۀ خدا برای دعا و پرستش و تعلیم دور هم جمع می شدند، زنان نباید 
چنین  که  چرا  می نمودند،  تفسیر  را  کتاب مقدس  و  می کردند  موعظه  و  می دادند  تعلیم 

کالم خدا به قوم خدا محسوب می شدند. فعالیتهایی تعلیم و آموزش رسمی و متداوم 
که  کیفیت تعلیم زنان نازل بود، دلیلش این نبود  که  چرا چنین بود؟ دلیلش این نبود 
نیافته  آموزش  کفایت  قدر  به  زنان  که  نبود  این  دلیلش  می دادند،  کاذب  تعلیم  زنان 
واقعًا حقیقت  نامبرده  گر دالیل  ا این،  از  گذشته  نبود.  این دالیل  از  بودند. هیچ نشانی 
تعلیم  کودکان  و  دیگر  زنان  به  زنان  که  بود  خوشحال  امر  این  از  پولس  چرا  داشتند، 
که زنان معلمان ممتازی نباشند و یا معلمان ممتاز   دهند؟ هیچ دلیل خاصی وجود ندارد 

کتاب مقدس نباشند!
که بگوید زنان نمی توانند تعلیم دهند مگر  هیچ بند یا ضمیمۀ مشروطی هم وجود ندارد 
در مواردی خاص. برای مثال، زنان نمی توانند به مردان تعلیم دهند به جز چند مرتبه در 
که عطیه اش را  که با نظر و اقتدار شبانان و مشایخ باشد یا به شرطی  سال یا به این شرط 

کنند به این خدمت خوانده شده اند. که احساس  داشته باشند یا به شرطی 
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به  مرد  اولویت  دالیل  از  یکی   .)14 -13 )آیات  می شوند  عنوان  دالیل  بعدی،  آیۀ  دو  در 
سقوط  در  که  است  رویدادهایی  دیگر  دلیل  و  شد(  آفریده  اول  )مرد  است  زمانی  لحاظ 
ع پیوستند )زن فریب خورد نه مرد(. بار دیگر، پولس بدون هیچ تعارفی  انسان به وقو
کردن  که پشت  به اهداف خدا برای مرد و زن در خلقت اشاره می کند و به پیامدهایی 
به آن اهداف نیکو به بار آوردند. پولس به خاطر فرهنگ یونانی - رومی غالب بر قرن 
که چنین آموزه ای را تعلیم می داد. دالیل  اول میالدی یا به خاطر مشکالت محلی نبود 
کل تاریخچۀ انسان و اهداف خدا برای مردان و زنان را در بر می گرفت. در نتیجه،  پولس 
که تعلیم مقتدرانه،  این دالیل امروز برای ما نیز صادق هستند. به خاطر این دالیل است 
رهبری، و تربیت اهل خانۀ خدا از وظایف مردان است، البته نه هر مردی بلکه مردانی که 
دارای عطیه هستند و طبق قواعد و مقررات مشخصی به آن وظایف منصوب می شوند.27
گر دو چیز متفاوتند،  کودکان »ِسِسمی ِاستریت« برگردیم. آن شعر می گوید ا به شعر برنامۀ 
در  چون  نیست،  چنین  مسیح  بدن  در  اما  دارد.  تعلق  دیگر  جایی  به  آنها  از  یکی  پس 
حکمت و مهربانی خدا تفاوتهای بسیار فراوانی میان ما وجود دارند. ما همگی متفاوتیم، 

ولی به جایی دیگر تعلق نداریم.
آنها  برای  و  برخوردارند  فراوانی  بسیار  عطایای  از  ایمانداران  می دهد  تعلیم  عهدجدید 
که همۀ این خدمتها  فرصتهای مشترکی برای خدمت فراهم است و باید مشتاق باشیم 
که  کنیم، اما عهدجدید این را هم می فرماید  کلیسای مسیح را با یکدیگر بنا  ثمر بیاورند تا 
که مد نظر خدا است  که نظم و ترتیبی را  گونه ای انجام دهیم  ما باید این خدمتها را به 

بازتاب دهند.
ترتیب  و  نظم  بی ترتیبی  و  بی نظمی  از  و  آفرید  را  هستی  عالم  خدا  که  شکلی  همان  به 
کنیم و  با نظم و ترتیب رفتار  باید  او هستیم  که اهل خانۀ  کنون ما نیز  ا آورد،  به وجود 
روابط ما با یکدیگر بر اساس نظم و ترتیِب او باشد. آنچه باید روابط و همکاری ما را شکل 
دهد عطیه روحانی، وظایف، نقش، سن و غیره هستند. به طور خاص، در چارچوب یک 
که برخی از نقشها و  خدمت، وظایف متفاوتی برای مردان و زنان وجود دارند، به شکلی 
آموزه های  خط مشی  تعیین  مقتدرانه،  تعلیم  زنان.  برای  نه  است  مردان  برای  فعالیتها 
که به دوش مردان  کتاب مقدس، مدیریت و سرپرستی قوم خدا از جمله وظایفی هستند 

می باشند.
که متفاوتند،  که از نظر جنسیتی مشترک هستند و چه آنانی  عالوه بر این، چه مواردی 
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کتاب پیدایش بازمی گردد. جمیع ما انسانهایی هستیم  مبدأشان به نخستین فصلهای 
که در تصویر خدا آفریده شده ایم و از نو در تصویر مسیح خلق گشته ایم. ما مرد و زن آفریده 
بازگشت مسیح هستیم.  منتظر  که  زمانی  در مدت  و وظایف مختلف  نقشها  با  شده ایم 
که این تفاوتها هم بازتاب پیوند ازدواج ابدی مسیح با  عهدجدید نیز به ما اعالم می کند 

کلیسا و هم بازتاب رابطه های متفاوت موجود در ذات ابدی خدا هستند.

خدمتروحانیبههمتبانوان
که می توانیم به بررسی خدمت بانوان بپردازیم. تا به حال،  کنون، به مقطعی رسیدیم  ا
که زنان در آنها با مردان شریک  گونی را مشاهده نمودیم  گونا عطیه های بسیار فراوان و 
که  ح خدمت بانوان است  که می تواند از نظر ما پنهان بماند شر می باشند. اما آن چیزی 

اغلب در عهدجدید به آن اشاره می شود.
گرفتن  از این خدمتها خدمت زنان در جماعتهای مسیحیان است. زنان در شکل  یکی 
خدمت  می شدند  جمع  هم  دور  ایمانداران  که  خانه هایی  در  و  داشتند28  سهم  جلسات 
دعا  به  دست  می کردند،  صحبت  زبانها  به  زنان  می گرفتند.29  عهده  به  را  میزبانی 
نشان  بسیار  نیکوکاری  و  احسان  و  ابتکار  خود  از  و  می نمودند30  نبوت  برمی افراشتند، 
کارهای  کلیسا خادم )شّماس( بود و به  می دادند )اعمال رسوالن 9: 36- 41(. فیبی در 
ک و هماهنگی امور  ک و پوشا خیریه مشغول بود و احتمااًل به لحاظ مالی و تأمین خورا
کمک و یاوری می رساند )رومیان 16: 1- 7(. ِپریسکیال و شوهرش َاُپُلس را تعلیم خصوصی 
را  مقدسین  پایهای  بودند،  مهمان نواز  بیوه زنان   .)26 :18 رسوالن  )اعمال  می دادند 
که در رنج و سختی بودند محبت می ورزیدند )اول تیموتائوس(.  کسانی  می شستند و به 
زنان احتمااًل در خدمت بشارت انجیل با پولس همکار بودند و جانشان را برای مسیح به 
کشیدند و به زندان افکنده  گرفتند، زحمت  خطر انداخته بودند.31 دیگران راه سفر پیش 
شدند.32 زنان به نامه نگاری مشغول بودند و یادداشتهای تشویق آمیز می نوشتند و ارسال 

می کردند و جواب نامه ها را می گرفتند.33
تیموتائوس،  مادربزرگ  است.  مادر  و  همسر  مقام  در  خدمت  زنان  خدمتهای  از  یکی 
لوییس، و مادرش، ِافنیکی، او را در دامان خود پرورش دادند تا خداوند را دوست بدارد 
کالم خدا را بیاموزد )دوم تیموتائوس 1: 5؛ 3: 14- 15(. آن بیوه زناِن شایسته در افسس  و 
)اول  بودند  کرده  تربیت  خوبی  به  را  فرزندانشان  و  بودند  مانده  وفادار  شوهرانشان  به 
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تیموتائوس 5: 9(. پولس حتی از مادر روُفس نیز طعم محبت و مراقبت مادرانه را چشیده 
بود )رومیان 16: 13(.

کلی  در سراسر عهدجدید، زنان مشغول به خدمت هستند، حتی قبل از اینکه به توصیف 
خدمت مسیحیان برسیم!34

کم اهمیت نبودند.  که برای زناِن مشغول به خدمت وجود داشتند  راهکارها و دستوراتی 
در اینجا، به طور خاص، دو حکم به ذهن خطور می کنند.

بر  باید  ایشان  بودند.35  یا همسر شماس  که شّماس  بود  زنانی  اولین حکم در خصوص 
)اول  می کردند  زندگی  وفاداری  و  خداترسی  با  و  می بودند  استوار  صحیح  آموزه های 
تیموتائوس 3: 11(. مانند شّماسان مرد، احتمااًل، خدمت آنها نیز شامل مراقبتها و کمکهای 
اما   ،)6 -1 :6 رسوالن  )اعمال  بودند  مسیحیان  جماعت  عضو  که  بود  کسانی  به  عملی 
گفتارشان می توانست یا  که  که باید واجد شرایط آنها می بودند نشان می دهد  مشخصاتی 
کند.  باعث بنای ایمان و بنای جماعت مسیحیان باشد یا ایمان و جماعتشان را ویران 

کالم خدا می بود. گفتار این خادمان می بایست موافق با  بنابراین، 
که می بایست زنان جوان را به آنچه  ِکریت بود  دومین حکم مربوط به بانوان سالمند در 
که شوهران و  نیکو بود تعلیم می دادند و آنها را اصالح و تربیت می کردند، به این هدف 
فرزندانشان را دوست بدارند و زندگی نجیبانه ای داشته باشند )تیطس 2: 3- 5(. دربارۀ 
گانه ای در این کتاب صحبت شده است، با این حال، به این نکته  این متن در فصل جدا
که بانوان سالمند نقش مادر زنان جوان  که حکم پولس عماًل به این معنا بود  کنید  دقت 
که چه عضو خانواده  را  را به عهده  می گرفتند، یعنی نقش مادران روحانی زنان جوانی 
که عضو خانواده نبودند. به عبارتی، رابطه میان بانوان بیانگر آن  بودند چه زنان جوانی 

که در انجیل برقرار می شود )اول تیموتائوس 5: 1- 2(. پیوند خانوادگی بود 
که  کلی دیگری بیان نمود: سهمی  می توان در مورد خدمت به همت بانوان توضیحات 
زنان با رابطۀ زناشویی شان در حفظ خداترسی شوهرانشان به عهده دارند )اول قرنتیان 
که از مسیح به شوهرانشان می دهند )اول قرنتیان 7: 16؛ اول پطرس  7: 1- 5( و شهادتی 
تیموتائوس  )اول  می باشند  بستگانشان  از  که  بیوه زنانی  از  مراقبت  به  زنان  نیاز  3: 2(؛ 
خواهران  با  مقایسه  در  مسیح  به  کردن  خدمت  در  مجرد  زنان  بیشتر  آزادِی  5: 16(؛ 

متأهلشان )اول قرنتیان 7: 8، 34، 40(.
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کنیم، چه به مردان  کولسیان فراموش  در پایان، نمی توانیم حکم پولس را به جملگِی 
چه به زنان:

و  تعلیم  را  یکدیگر  و  بشود  کن  سا حکمت  کمال  به  و  دولتمندی  به  شما  در  مسیح  کالم 
کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را  نصیحت 

بسرایید )کولسیان 3: 16(.

تعلیم  کنیم،  شرکت  جلسه  در  همه  می شویم  جمع  هم  دور  وقتی  که  است  این  منظور 
کنیم، نصیحت نماییم، چه زن چه مرد چه پیر چه جوان،  کنیم، توبیخ  دهیم، تشویق 
کالممان و با  کنیم و انجیل را با  که باشیم.36 یعنی همگی برای پیشرفت انجیل دعا  هر 

کل دنیا عرضه داریم )کولسیان 4: 2- 6؛ اول پطرس 2: 11- 12(. زندگی مان به 
از اینها نباید باعث تعجب ما شوند. به مانند برادران مسیحی، روح مسیح ما  هیچ یک 
کار ما همراه با برادرانمان  کارهای نیکو و خدمت مجهز نموده است و دستور  زنان را برای 
کامل در  کنیم و جمیع مردم را  کنار جهان را از پیغام مسیح پر  گوشه و  که هر  این است 
او به خدا تقدیم نماییم، زنان و مردان را، پسران و دختران را، چه در خانواده هایمان، 

کولسیان 1: 28(. کل دنیا )اعمال رسوالن 1: 8؛  کلیساهایمان و چه در  ج  چه داخل و خار

خدمتبهبانوان
سرانجام، به خدمت بانوان به بانوان می رسیم، چنان که به نمونه ای از این خدمت میان 
در خانواده شان  بیوه زنان  به  زنان  به خدمت  و همچنین  ِکریت  و جوان  بانوان سالمند 
متنوعی  خدمتهای  در  می توانیم  زن  یک  مقام  در  بودیم  شاهد  نمودیم.  گذرا  نگاهی 
که به  کنیم. با این حال، ما زنان به طور خاص از موقعیت ویژه ای برخورداریم  شرکت 

یکدیگر خدمت نماییم.
خدمت  مردان  به  می توانند  نیز  زنان  و  کنند  خدمت  زنان  به  می توانند  نیز  مردان  البته 
کنند، هر چند این خدمتها به یک شکل نخواهد بود و ممکن است چارچوبهایی را تعیین 

کت و امنیت هر دو طرف حفظ شود )چه زنان چه مردان(. کنیم تا آداب نزا
از نظر عاطفی متفاوتند، بدیهی  از نظر ساختار فیزیکی چه  اما، چون مردان و زنان چه 
که زنان بهتر می توانند زنان را بشناسند و مردان بهتر می توانند مردان را بشناسند.  است 
پس در خدمت زنان به زنان و خدمت مردان به مردان امتیاز خاصی وجود دارد. یکی از 
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که در تجربۀ زندگی به  دست آمده است، امتیاز دیگر  این امتیازات دانش و معرفتی است 
که میان مرد با مرد و میان زن با زن وجود دارد. تفاهمی است 

گفت  که  وقتی  بود  پولس  انگیزه بخش  حدی  تا  امر  این  که  است  چنین  من  برداشت 
گر مانند  که ا گاهی رسید  گشت )اول قرنتیان 9: 19- 23(. او به این آ همه کس را همه چیز 
کنیم و به  گردیم، آنها را برای مسیح صید  مردم شویم آسان تر می توانیم به آنها نزدیک 
آنها خدمت نماییم. خدمتی که مخصوص زنان یا ویژۀ مردان است به همین نکته اشاره 
می کند. نمونۀ پولس نشان می دهد که نمی بایست زن باشیم تا به یک زن خدمت کنیم، 

کمک می کند! کردن به زنان  اما زن بودن به خدمت 

کهَسراست رشدنمودنبهقامتمسیح
که ما به آن متعلق هستیم  کلیسایی وجود دارد  زمینها آمادۀ برداشت محصول هستند و 
کلیساهایمان  گماشته و مجهز نموده تا خدمتگزار باشیم و در خانه هایمان، در  و خدا ما را 
و  سازیم  فراهم  را  انجیل  پیشروی  موجبات  می کنیم  زندگی  آن  در  که  دنیایی  کل  در  و 
خوبی  به  پولس  شده ایم.  گماشته  خدمت  این  به  هستیم  زن  که  ما  کنیم.  دفاع  آن  از 

که این مهم برای ما )و برادران ما( چه مفهومی دارد: نتیجه گیری می کند 

یعنی  است،  َسر  که  او  در  نماییم  ترّقی  چیز  هر  در  نموده،  راستی  پیروی  محبت  در  بلکه 
که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته، به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازۀ  مسیح، 

هر عضوی بدن را نمّو می دهد برای بنای خویشتن در محبت )افسسیان 4: 15- 16(.

در  تا  گردد  که سبب تشویق شما  باشد  برایتان مفید است،  کتاب  این  که  به هر شکلی 
کلیسای راستینش می باشد و به آن  که فقط خودش َسر  مسیح رشد نمایید، یعنی در او 
را  دیگران  تا  سازد  فراهم  شما  برای  را  بسیاری  فرصتهای  او  که  باشد  می نماید.  محبت 

که در مسیح رشد نمایند. کنید  تشویق 
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رهبرانیجدیدراآموزشدهیم

َکریساندوم

اولین کسی که دربارۀ خداوند و مرگ و رستاخیزش به شما تعلیم داد که بود؟ شاید آن یک 
نفر یکی از والدین شما بوده است، شاید مربی تان در کالسهای ویژۀ کودکان در کلیسا شاید 
کلیسا، آقایی  گروه تعلیم جوانان در  کار. برای من سرپرست  هم دوستی در دانشگاه یا سر 
به نام هارولد ِبران، آن اولین نفر بود. مدتهای طوالنی به همراه خواهران و پدربزرگ و 
کلیسا می رفتم و در موقعیتهای بی شماری به موعظه های فراوانی دربارۀ  مادربزرگم به 
که به طور خاص  گوش سپرده بودم. اما به یاد دارم این آقای هارولد بود  انجیل مسیح 
کنم و اعتمادم را بر  گناهانم توبه  که باید از  انجیل را به من تعلیم داد و به من آموخت 
مرگ مسیح قرار دهم. مدت زیادی نگذشته بود که در یک دورهمی جوانانه که آخر هفته 
که  گناهم ملزم نمود و مرا به نقطه ای رساند  برگزار شد، خداوند در رحمت خویش مرا به 
خودم را تسلیم نمودم و به عیسی در مقام منجی و خداوندم ایمان آوردم. نمی دانم آیا 
اندازه مهم و سرنوشت ساز  تا چه  گروه جوانان  تعالیمش در آن  آقای هارولد می دانست 
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که بسیار قدرداِن خدمت او هستم و سپاسگزار وفاداری اش در بشارت انجیل  بودند؟ من 
به جمعی از نوجوانان سرکش.

چراآموزشتاایناندازهمهماست؟
انجیل  امین  کید می کند خادم  تأ تیموتائوس  به  تیموتائوس 2:2، پولس  در رسالۀ دوم 

باشد و آنچه تعلیم یافته است به نسل آینده بسپارد:

آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند.

با چهار نسل رو به رو هستیم: پولس به تیموتائوس تعلیم داد، تیموتائوس  آیه،  این  در 
آن مردمان  بسپارد،  امین  به مردمان  را  تعلیم  آن  که  به عهده داشت  را  این مسوولیت 
کنیم، متوجه می شویم خط مشِی  گر از ُبعد وسیع تر نگاه  نیز دیگران را تعلیم می دادند. ا
کاذب در امان نگاه دارد و آن را برای نسل  که انجیل را از معلمان  خدمت پولس این بود 
آینده محفوظ بدارد. رساله های شبانی )اول و دوم تیموتائوس و تیطس( همگی نشان 
را به عهده بگیرند  کلیساهای محلی  که قرار بود رهبری  می دهند انتخاب مردان امین 
کلیدی در خط مشی این خدمت به حساب می آمد، حال آنکه، اصول  یکی از سازه های 
این است روش  کاربرد وسیع تری دارند.1  این رساله ها عنوان شده اند  که در  و قواعدی 
گروه های جوانان، چه در خدمات  کودکان، چه در  کالسهای  از انجیل چه در  پاسداری 
بشارتی دانشگاه ها، چه در جلسات مطالعۀ کتاب مقدس بانوان و چه در کالسهای مطالعۀ 
کتاب مقدس ویژۀ بزرگساالن: انجیل را به مردان و زنان امین بسپاریم تا آنها نیز بتوانند 
ایشان  به  انجیل  که  این مردمان  نامبرده،  آیۀ  تعلیم دهند. طبق  به دیگران  را  انجیل 

سپرده می شود دو ویژگی دارند.

۱(بایدامینباشند
که پولس می گوید در حضور شاهدان به تیموتائوس تعلیم داد. حضور  این اتفاقی نیست 
گرفته  که از پولس فرا  که مختار نبود پیغامی را  شاهدان به تیموتائوس یادآوری می کرد 
را  تیموتائوس  پیغام  می توانستند  که  داشتند  وجود  زیادی  افراد  زیرا  دهد،  تغییر  بود 
آیا آنچه به دیگران سپرد واقعًا انجیل راستین بود یا نه.2 تیموتائوس باید  که  بسنجند 
پیغام  نخواهند  و  باشند  امین  می سپرد  ایشان  به  را  انجیل  که  مردانی  آن  می کرد  دقت 
کار معلمان دروغین همین بود. جای بسی تأسف است  انجیل را تغییر دهند. متأسفانه، 
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کار مشغولند. تیموتائوس باید وفادارانه انجیل را  که امروز هم معلمان دروغین به همین 
که ایشان را تعلیم می داد نیز انجیل را با امانت  تعلیم می داد و مطمئن می شد آن مردانی 

کافی نبود. و وفاداری تعلیم دهند. آنها باید امین می بودند، اما فقط امین بودن 

۲(بایدتواناییتعلیمداشتهباشند
کتاب مقدس را ندارند. بله، همۀ ما این  که همه عطیۀ تعلیم  کی از آن است  این جمله حا
که مسیح را بشارت دهیم. هم پطرس هم پولس این را به  مسوولیت را به عهده داریم 
که داریم از  که سبب امیدی را  روشنی بیان می کنند و از ما می خواهند آماده باشیم تا هر 
کید  ما بپرسد او را جواب دهیم اما با حلم و ترس )اول پطرس 3: 15(. همچنین به ما تأ
کن باشد تا یکدیگر را تعلیم و نصیحت دهیم )کولسیان  کالم مسیح در ما سا می نمایند 
کتاب مقدس  که به طور خاص از عطیۀ تعلیم  کسانی وجود دارند  3: 16(. با این حال، 
ایشان  به  را  انجیل  خدمت  تا  داشت  احتیاج  کسانی  چنین  به  تیموتائوس  برخوردارند. 
که هم در آنچه آموختند امین باشند هم عطیۀ تعلیم آن آموخته ها  بسپارد، یعنی مردانی 

را داشته باشند.
گر آن مردان امین می بودند اما قادر به تعلیم نبودند، مخاطبانشان  هر دو ویژگی الزم بود. ا
و  گمراهی  باعث  نمی بودند،  امین  اما  می بودند  تعلیم  به  قادر  گر  ا می کردند.  سردرگم  را 
که قادر به تعلیم دیگران  کژاندیشی مخاطبانشان می شدند. انتخاب مردان و زنان امین 
باشند کار آسانی نیست. باید حواسمان باشد مبادا کسانی را انتخاب کنیم که معلوماتشان 
که  کسی را برگزینیم  بسیار باشد اما نتوانند آن معلومات را تعلیم دهند. همچنین نباید 
بسیار خوش ُخلق و خوش سخن است اما به لحاظ الهیاتی معتبر و قابل اطمینان نیست. 
استدعا  حصاد  صاحب  »از  نمود:  کید  تأ گردانش  شا به  عیسی  خداوند  دلیل،  همین  به 

نمایید تا َعَمله در حصاد خود بفرستد« )متی 9: 38(.
که امروز مردان و زنانی به خدمت مشغولند  این نشانۀ محبت و مهربانی خداوند است 
باید  آنها  اما این معلمان مبتکر و نوآور نیستند.  را تعلیم دهند،  کتاب مقدس  که قادرند 
آنچه از آموزگاران امین آموخته اند به دیگران بسپارند. آن آموزگاران امین نیز آن تعالیم را 
از دیگران آموخته بودند. خداوند عیسی از زمان خدمتش در این دنیا تا به امروز موعظۀ 
طریق  از  تعالیمش،  طریق  از  است.  نموده  پاسداری  نسل  به  نسل  را  انجیل  وفادارانۀ 
کلیسای اولیه،  خدمت رسوالنش و به واسطۀ مردانی چون تیموتائوس و سایر رهبران در 
که تیموتائوس  کسانی  او از موعظۀ انجیلش محافظت نموده است. این روند با انتخاب 
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که این تعلیم به مردانی  )و سایر رهبران( برای تعلیم انتخاب نمودند ادامه یافت تا امروز 
گروه جوانان، منتقل شده است. چون هارولد، معلم من در 

کالم خدا را  که  که ما نه فقط این مسوولیت عظیم را به عهده داریم  این بدان معنا است 
با امانت به نسل خودمان تعلیم دهیم، بلکه به تعلیم و تربیت معلمان و آموزگاران امین 
آینده بپردازیم. در خدمت بانوان نیز به همین شکل است. من بسیار  و وفادار در نسل 
من  به  و  داده اند  تعلیم  من  به  را  کتاب مقدس  که  هستم  امینی  زنان  و  مردان  قدردان 
که چگونه سایر بانوان را تعلیم و آموزش دهم تا بتوانند معلم و آموزگار دیگران  آموخته اند 
که باید به چه کسانی آموزش دهیم و چگونه به  کنیم  باشند. اما پیش از آنکه به این فکر 
ایشان آموزش دهیم، ابتدا، الزم است تدبیر و هدف خدا را در ُبعد وسیع تری درک نماییم.

چگونهنحوۀآموزشوپرورشبااهدافومقاصدخداسازگارمیشود؟
کلیسا، عامالن خدا  سه نکته را باید درک نماییم: تدبیر خدا برای جهان، هدف خدا برای 

برای تحقق این تدبیر و هدف.

گردآورد ۱(تدبیرخدابرایجهان:تاهمهچیزرادرمسیح
کل  که در مسیح عیان است، به جهت ادارۀ  بنا بر رسالۀ افسسیان 1: 9- 10، هدف خدا 
گرد آورد، یعنی در سیطرۀ خداوندِی مسیح.  را در مسیح  که همه چیز  زمانها، این است 
کل تاریخ به سوی این مرحلۀ نهایی پیش می رود: به نام عیسی، هر زانویی از آنچه در 
که عیسی  کرد  آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد 
ح  گاهی از پایان طر کالم خدا با آ مسیح خداوند است )فیلیپیان 2: 10- 11(. خادمان امین 
اصرار  ایشان  به  این رو، همواره  از  گمشدگان می تپد.  برای  دلشان  برنامۀ خدا همواره  و 
کنند و پیش از آنکه مسیح بازگردد به خداوندی اش سر  گناهانشان توبه  که از  می ورزند 

که وقتی مسیح بازگردد دیگر چاره ای ندارند. نهند، چرا 

کندوبناشود کلیسا:تادرمسیحریشه ۲(هدفخدابرای
که باید در ایمانمان  کلیسا این است  کولسیان 2: 6- 7، هدف خدا برای  گفتۀ رسالۀ  به 
تشبیه  باشیم.  کر  شا او  کارهای  جمیع  برای  ابد  تا  و  گردیم  بنا  مسیح  در  و  کنیم  ریشه 
خودرضامندی  برای  جایی  می دهد  نشان  مسیح  در  شدن  بنا  و  مسیح  در  گرفتن  ریشه 
که آموزگاران  و بی خیالی باقی نمی ماند، همواره باید پیش رفت. این به آن معنا است 
کنند تا در شناخت مسیح و محبت به مسیح  کتاب مقدس باید مسیحیان را تشویق  امین 



71

کالم را بسپار

کنند و بنا شوند و بیش از پیش برای آنچه به انجام رسانده است  رشد نمایند، در او ریشه 
شکرگزار باشند.

۳(عامالنخدابرایتحققاینتدبیروهدف
را حکمت می بخشد  که ما  کالم خدا است  طبق رسالۀ دوم تیموتائوس 3: 15- 16، این 
که ما را برای خدمت مجهز  کالم خدا است  برای نجات، به وسیلۀ ایمان به مسیح و این 
کتاب مقدس )هم عهدعتیق هم عهدجدید( الهام خدا است و به جهت  کل  می گرداند. 
تعلیم و تنبیه )این فعل در زبان یونانی به معنی تعلیم آموزۀ صحیح است. به بیان دیگر، 
که به آن معتقدیم( و اصالح و تربیت در عدالت مفید است )این افعال در  یعنی چیزی 
بر مبنای اصول و قواعد است. به بیان دیگر، یعنی  گردسازی  زبان یونانی به معنی شا
نیست  کافی  فقط  نمود.  اصالح  را  اشتباه  و  داد  تعلیم  را  حقیقت  باید  رفتارمان(.  شیوۀ 
کالم خدا در مورد نکات منفی  کتاب مقدس را تعلیم دهیم؛ آموزگار امین به  نکات مثبت 

نیز روشنگری می بخشد.

گیرد؟ کسیآموزش چه
نیست.  ما شایسته  از  از یک نظر، هیچ یک  تکلیفی است؟  کسی شایستۀ چنین  اما چه 
کالم خدا بودن تکلیفی بسیار برجسته است.3 با این حال،  پولس تصدیق می کند معلم 
یعقوب اشاره می کند نباید این وظیفه را سطحی نگریست: »ای برادران من، بسیار معلم 

که بر ما داوری سخت تر خواهد شد« )یعقوب 3: 1(. که می دانید  نشوید، چون 
این  اما  اشاره می کند،  کلیسا  به خدمت رهبری در  یعقوب  آیه نشان می دهد  این  بافت 
که  کسی  کاربرد داشته باشد. برداشت من این است  گسترده تر نیز  اصل می تواند در ابعاد 
که از خود  کتاب مقدس را تعلیم می دهد هم مسوولیتش بسیار عظیم است هم تأثیری 
به جا می گذارد چشمگیر است، خواه کسی که به تعلیم بانوان مشغول است خواه کسی که 
کالسهای بزرگساالن  که خدمت تعلیم در  کسی  به تعلیم دانشجویان مشغول است خواه 

را به عهده دارد.
ح انتخاب رهبران  پس چه کسی شایستۀ این تکلیف است؟ دو بخش از عهدجدید به شر
آنها  از  یکی  به  فقط  مختصر  طور  به  اینجا،  در  دارد.  اختصاص  ِکریت  کلیسای  برای 

که مربوط به نامۀ پولس به تیطس است.4 می پردازیم 

که باقی مانده است اصالح نمایی و چنان  گذاشتم تا آنچه را  ِکریت وا بدین جهت تو را در 
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کسی بی مالمت و شوهر یک زن  گر  کنی. ا کشیشان در هر شهر مقرر  که من به تو امر نمودم 
که ُاسقف می باید چون وکیل  که فرزندان مومن دارد بری از تهمت فجور و تمّرد، زیرا  باشد 
خدا بی مالمت باشد و خودرأی یا تندمزاج یا ِمی گسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد، بلکه 
کالم  مهمان دوست و خیردوست و ِخَرداندیش و عادل و مقدس و پرهیزکار و متمّسک به 
کند و مخالفان را توبیخ  که یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت  امین بر حسب تعلیمی 

نماید )تیطس 1: 5- 9(.

کلیساهای هر شهر را تعیین نماید. تعیین  ِکریت نهاده بود تا رهبراِن  پولس تیطس را در 
این مردان را می توان در سه فهرست تقسیم بندی نمود.

۱(شخصیتخداپسندانه:تیطس۸-۶:۱
کلیسا باید شناخته شده می بودند و سابقۀ شفافی می داشتند. آنها باید در بسیاری  رهبران 
از  »عاری  معنی  به  یونانی  زبان  در  »بی مالمت«  واژۀ  می بودند.  بی مالمت  جنبه ها  از 
کامل و بی عیب باشند  کسی توقع نداشت آن مردان  کاستی«.  نکوهش« است نه »بدون 
کار  از مالمت باشند. به  که آن رهبران به دور  انتظار این بود  کامل نیست(.  )هیچ کس 

کسی شخصًا مسوول بود. بردن ضمیر مفرد در آیۀ 6 مهم است: هر 
که باید مورد توجه قرار می گرفت خانۀ آن رهبر بود. هر یک از این مردان  نخستین مکانی 
باید یک زن می داشتند و امور منزلشان را با نظم و انضباط اداره می کردند. آن مرد باید 
فرزندانش را به درستی سرپرستی و رهبری می نمود )آیۀ 6(. آیه ای مشابه در رسالۀ اول 
کند، نمی تواند  گر مردی نتواند خانواده اش را اداره  که ا تیموتائوس خاطرنشان می سازد 

اهل خانۀ خدا را اداره نماید.5
او  بود.  مربوط  رهبر  آن  کردار  و  رفتار  و  روابط  به  بررسی می شد  باید  که  بعدی  موقعیت 
نمی بایست خودرأی یا مغرور یا تندخو یا ِمی گسار یا خشن یا طماع می بود )تیطس 1: 7(. 
آن رهبر باید مهربان و مهمان نواز می بود. او باید دوستدار نیکویی می بود، باید منضبط 
ک و مقدس می بود )آیۀ  و پرهیزکار می بود، باید در چشم دیگران صالح و در چشم خدا پا
که ایمانش به مسیح  8(. به بیان دیگر، باید مردی صادق و درست کردار می بود، مردی 

قوی می بود و فقط به عدالت مسیح توکل می داشت.

۲(اعتقادراسخ:تیطس۹:۱
که باید اصول اعتقادات ایشان ارزیابی می شد. اعتقادات  معیار سنجش بعدی این بود 
کالم خدا و تعالیم رسوالن ریشه می داشت تا مبادا باد  کلیسا می بایست عمیقًا در  رهبران 
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تیطس  می کرد.  متزلزل  را  آنها  آسانی  به  بود  کلیسا  جان  بالی  معمواًل  که  کاذب  تعالیم 
کلیسا از اصول اعتقادات صحیحی برخوردار  که رهبر آیندۀ  باید اطمینان حاصل می نمود 

می بود و بر آنچه تعلیم یافته بود استوار می ماند )تیطس 1: 9(.
کلیسا  آیات مشابه در رسالۀ اول تیموتائوس از این هم فراتر می روند و قید می کنند رهبران 
که مبادا مغرور شوند و به محکومیت ابلیس دچار شوند.6 این بدان  نباید نوایمان باشند 
که آیا یک نفر صالحیت تعلیم  گذشت زمان باید تشخیص دهند  که سایرین با  معنا است 
کسی شخصًا و مستقل  که  کتاب مقدس را دارا است؟ عهدجدید هیچ گاه تعلیم نمی دهد 
نیز  خدمت  برای  تیموتائوس  صالحیت  حتی  گرداند.  خدا  کالم  معلم  را  خود  دیگران  از 

گذشت زمان توانایی او را ارزیابی نماید.7 که پولس با  مشروط به این بود 

۳(مهارتدرتعلیم:تیطس۹،۷:۱
کاردانی ایشان در تعلیم بود. رهبران مباشران  ک برای تعیین رهبران مهارت و  آخرین مال
کالم خدا به ایشان سپرده می شد )تیطس 1: 7(، پس می بایست در انتقال  که  خدا بودند 
کامل برخوردار می بودند. ایشان نه فقط باید آموزه های صحیح را  حقیقت خدا از اعتبار 
که با  کسانی  کنند  که ثابت  تعلیم می دادند، بلکه باید این توانایی و مهارت را می داشتند 
تعالیم صحیح مخالفت می ورزیدند در اشتباه بودند )آیۀ 9(. این اصل ُمهر تأییدی است 
کافی نیست حقیقت را تعلیم دهیم؛ مردم باید  بر آنچه تا به حال بررسی نموده ایم: فقط 
بدانند کجا در اشتباهند تا بتوانند رشتۀ افکار و رفتار و کردارشان را در دست داشته باشند.
این  پس  باشند  کلیسا  رهبر  نمی توانند  زنان  چون  که  کنیم  نتیجه گیری  اینکه  از  پیش 
دربارۀ  ببینیم  تا  می کنیم  مراجعه  پولس  گفتۀ  به  نمی کند،  صدق  موردشان  در  معیارها 
که برای بانواِن آموزگار در نظر دارد چه تعلیمی می دهد و تیطس چگونه باید بداند  نقشی 
کاماًل  گمانم، در تیطس 2: 3- 5،  کند. به  کسانی را برای خدمت تعلیم انتخاب  که چه 
که وظیفۀ تعلیم و  که همان سه معیار نامبرده برای مردان در مورد بانوانی  واضح است 
واژۀ »سالمند«  نیستم  نیز صادق است. مطمئن  دارند  به عهده  را  زنان جوان تر  آموزش 
که سن به خودِی خود  در این آیه الزامًا به سن اشاره داشته باشد، زیرا همۀ ما می دانیم 
که  بود  این  روشنی  به  پولس  این حال، دغدغۀ  با  نیست.8  ِخَردمندی  و  غ  بلو تضمین 
که در ایمانشان جوان تر بودند تعلیم  که به لحاظ روحانی بالغ بودند باید زنانی را  بانوانی 
همان  شبیه  قطعًا  ایشان  بودن  کارآمد  و  صالحیت  ارزیابی  معیار  می دادند.  آموزش  و 

که پیش از این بررسی نموده ایم. معیارهایی هستند 
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1( شخصیت خداپسندانه: تیطس 2: 3. زنان سالمندتر باید شیوۀ زندگی شان محترمانه و 
کالمش باید مشهود بود و  متین می بود )تیطس 2: 3(، محبتشان به خداوند عیسی و به 
باید به گونه ای زندگی می کردند که فقط خدا را جالل می دادند. این بانوان نباید غیبت گو 
چقدر  کلیسا  رهبران  آبروی  ویژه  به  و  کلیسا  آبروی   .)3 )آیۀ  می بودند  شراب  بندۀ  یا 
می تواند در خطر باشد وقتی رهبران به شرارت غیبت و افترا دچار باشند. اما آن آسیب 
که آن غیبت گویان و افترازنان به ِمی گساری  گردد هنگامی  چقدر می تواند جبران ناپذیر 
ِکریت به دروغگویی و شکم پرستی شهره  گردند. اهالی  مشغول باشند و مست و مدهوش 
که سبک زندگی آن مسیحیان و به ویژه بانوان آن  بودند،9 اما خواست پولس این بود 
فقط  باشند؛  چنین  نمی توانستند  خودشان  قوت  به  ایشان  البته  باشد.  متفاوت  کلیسا 
کنند، خویشتن داری  گناه آلود پشت  که آنها را قادر می ساخت به عادتهای  فیض خدا بود 
کنند و خداپسندانه زیست نمایند.10 آن بانوان سالمند باید نمودار  و درست کاری را تمرین 

شخصیت خداپسندانه می بودند.
و استوار می داشتند.  اعتقادات راسخ  باید  بانوان سالمند  اعتقاد راسخ: تیطس 2: 5.   )2
دغدغۀ پولس این بود که نیک نامِی کالم خدا به هیچ عنوان خدشه دار نگردد. آن بانوان 
که  می داشتند  شناخت  خدا  کالم  از  آن قدر  باید  می بودند،  لبریز  خدا  کالم  از  می بایست 
می دانستند چه تعلیم می دهد، تعالیمش چه مفهومی داشتند و چگونه باید آن تعالیم 
شکل  خدا  کالم  با  می بایست  زنان  آن  زندگی  می بردند.  کار  به  درستی  به  را  آموزه ها  و 
کالم  به  استوار  و  محکم  می بایست  آنها  می شدند.  متهم  کاری  ریا به  مبادا  تا  می گرفت 
را  آن  یا  دهند  تغییر  را  خدا  کالم  معنای  که  می شدند  وسوسه  نباید  و  می چسبیدند  خدا 
خوشایندتر و دلچسب تر جلوه دهند. آن بانوان می بایست توانایی می داشتند تا آموزه ها و 
که  کنند و در اعتقادات و باورهای خود جنبش نخورند، حتی زمانی  تعالیم دشوار را بیان 
با مخالفت رو به رو می شدند یا به خاطر بیان حقیقت محبوبیتشان را از دست می دادند. 
که پولس در رسالۀ دوم تیموتائوس به آنها اشاره  آنها نمی بایست مانند زنانی می بودند 
می کرد: زنان سبک مغز و سست اراده که زیر بار گناهان خم شده اند و شهوات و هوسها آنها 
کالم  ِکریت می بایست نشان می دادند  را به هر سو منحرف می کنند.11 بانوان سالمند در 
خدا شور و اشتیاق و اقتدار ایشان بود و حرف آخر را در زندگی شان می زد. آن بانوان باید 

در اعتقاداتشان راسخ و استوار می بودند.
کاردان  بانوان سالمند می بایست در تعلیم دادن  3( مهارت در تعلیم: تیطس 2: 3- 4. 
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که آن بانوان می بایست آنچه نیکو بود تعلیم  و ماهر می بودند. پولس مشخص می کند 
می دادند. به بیان دیگر، می بایست آنچه خداپسندانه بود تعلیم می دادند.12 در اینجا، 
کار رفته است به تعلیم رسمی اشاره نمی کند، به  که در زبان یونانی »تعلیم« به  واژه ای 
از موقعیت رسمی یک معلم برخوردار باشد، بلکه منظور تعلیمی  که شخص  این معنی 
غیر رسمی و بدون تشریفات است. مکمل بودن خدمت مرد و زن حکم این آیات نامبرده 
دربارۀ تعلیم بانوان را تقویت می بخشد. تیطس و سایر مردان معلمان و رهبران رسمی 
کلیسا بودند. با این حال، بانوان سالمند نیز باید به تعلیم و آموزش زنان جوان تر مشغول 
کلیسا بتوانند آن را به عهده بگیرند )زیرا  که رهبران رسمی  می بودند. این خدمتی نبود 
مردان نمی توانستند برای زنان الگوی مناسبی از زن بودن باشند!( از این رو، رهبران کلیسا 
می بایست برای تعلیم به خانمها به بانوان بالغ روحانی متکی می بودند تا بتوانند زنان 
جوان تر را زیر چتر مراقبت خود قرار دهند و ایشان را تعلیم و آموزش دهند تا جوان ترها 

گردند. بتوانند بر مسوولیتهای یک زن خداشناس و خداترس واقف 
گذارند ارزش  که باید به زنان جوان تر تعلیم داده شوند و برایشان سرمشقی به جا  مسایلی 
گرچه مطمئنم این فهرست بیشتر جنبۀ  گیرند، ا که مورد توجه و بررسی قرار  این را دارند 
روشنگری دارد تا اینکه صرفًا یک فهرست بی چون و چرا باشد. زنان جوان تر می بایست 
که  بفهمانند«(  ایشان  »به  یعنی:  کلمه  واقعی  معنای  )به  می یافتند  آموزش  و  تعلیم 
کار رفته  که برای دوست داشتن به  شوهردوست و فرزنددوست باشند )آیۀ 4(. واژه ای 
خودگذشتگی  از  با  که  است  خدمتی  بلکه  نیست،  عاشقانه  احساسات  معنای  به  است 
همراه می باشد. زنان می بایست دربارۀ خویشتن داری و عفت و نجابت نیز می آموختند 
کدامنی در خصوص امور جنسی می باشند. زنان مجرد باید  گویای پا )آیۀ 5(. این واژه ها 

از رابطۀ جنسی پرهیز می کردند و زنان متأهل باید به شوهران خود وفادار می ماندند.
که زنان خانه دار باشند باعث رنجش  در این قرن بیست و یکم، چه بسا این طرز تفکر 
اول هیچ کس شغل  که در قرن  باشیم  یاد داشته  به  باید  اما  )آیۀ 4(،  آزردگی می شود  و 
تن پروری  و  تنبلی  به  ِکریت  اهالی  نبود.  میزنشین  پشت  اصطالح  به  و  نداشت  اداری 
که زنان  معروف بودند.13 بنابراین، مشغول بودن به امور خانه داری یکی از راه هایی بود 
کید پولس در اینجا  مسیحی می توانستند برچسب تن پروری و تنبلی را از خود بردارند. تأ
که همۀ زنان باید خانه دار باشند. او زنان را از مشغول  کلی ارائه دهد  که قالبی  این نیست 
کید بر این است که زنان تشخیص دهند  بودن به یک حرفه و پیشه منع نمی کند، بلکه تأ
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که وقتی می پذیرند مسوولیت زندگی زناشویی و مادر شدن را به عهده گیرند، دیگر به طور 
که مشغول  کاری  خاص در قبال همسر و فرزندانشان مسوول می باشند. یک زن به هر 
تعهد و  این  نباید  و  باشد  به خانواده اش متعهد  باید  از هر چیز  که قبل  بداند  باید  است 

مسوولیت را نادیده بگیرد.14
زنان  زنان سالمند در جمع خانواده شان نمی پردازد.  کردار  رفتار و  آیات فقط به  این  اما 
محبت  و  پرمهر  منزل،  ج  خار چه  منزل  داخل  چه  روابطشان،  همۀ  در  باید  نیز  جوان تر 
باید  که  است  معنا  بدان  این  باشند.  شوهرانشان  مطیع  باید  هم  جوان تر  زنان  باشند. 
زنان  تعلیم داده شود.  َسر بودن و سرپرست بودن شوهر  و  ترتیب نقشهای زن و شوهر 
جوان تر باید نقش خود و نقش شوهرشان را به خوبی درک نمایند و با آغوش باز پذیرای 
این معنی نیست  به  برده می شود  نام  آن  از  اینجا  که در  بودنی  باشند. مطیع  آن نقش 
توجه  باشد.  شوهرش  مطیع  باید  زن  هر  بلکه  باشند،  مردان  همۀ  مطیع  باید  زنان  که 
کند.  اطاعت  او  از  که  بخواهد  زنش  از  شوهر  یک  ندارد  انتظار  پولس  که  باشید  داشته 
به  احترام  خاطر  به  و  مسیح  حرمت  به  می خواهد  زنان  از  پولس  که  است  اینجا  نکته 
امر بسیار اهمیت  این  گردانند.15 تشخیص  را مطیع شوهرشان  مسیح، داوطلبانه، خود 
کالم خدا  که برای این مطیع بودن ارائه شده است نیز بسیار مهم است: تا از  دارد. دلیلی 
که نشان می دهد زندگی خداپسندانه جزیی  بدگویی نشود. این نخستین اشاره ای است 
الزامی از شهادت ما به دنیا است )در آیات 2: 8، 10 نیز به دو مورد دیگر اشاره شده است(. 
که  که آن زندگی زناشویی مسیحی و خانه و خانواده ای  پولس به شفافی بیان می کند 
برابری جنسی و مکمل بودن زن و شوهر به چشم می آید، به زیبایی،  از  ترکیبی  در آن 
که از این زندگی مطلوب قاصر می مانند باعث  کسانی  زینت بخش انجیل خواهد بود. اما 

بدنامی انجیل می شوند.
برگزیده  زنان  به سایر  آموزش  و  تعلیم  برای  که  پرداختیم  زنانی  معیارهای  به  اینجا،  تا 
می شوند. همچنین به برخی از مسایل دیگر نیز توجه نمودیم. اما این تعلیم و آموزش، 

در عمل، به چه صورت است؟

چگونهبایدرهبرانجدیدراآموزشدهیم؟
کتاب مقدس آموزش  با مراجعه به آیات بسیاری، می توان رهبران را برای خدمت تعلیم 
کنیم. در  داد. اما، پیش از شروع این مبحث، به نامۀ اول پولس به تسالونیکیان مراجعه 
گردسازی را به ایمانداران یادآوری می کند. شما را  آن رساله، پولس شماری از روشهای شا
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تشویق می کنم کتاب مقدس خود را باز کنید و رسالۀ اول تسالونیکیان 2: 1- 12 را بخوانید. 
دوره های  از  بسیاری  اصلی  پایۀ  و  ستون  آیات  این  در  پولس  تدبیرهای  و  خط مشی 
کلیسای نوپای تسالونیکی، چهار  گردسازی پولس در  گردسازی می باشد. در روند شا شا

نکته وجود دارد.

۱(تمرکزبرانجیلاو:اولتسالونیکیان۹،۸،۲:۲
پولس هرگز از بشارت انجیل خسته نشد، او هرگز خسته نشد از اعالم مژدۀ عیسی مسیح 
گناهان ما جان داد و از مردگان قیام نمود. حتی پس از اینکه پولس به خاطر  که برای 
کشید و به طرز شرم آوری با او برخورد شد، انجیل را به اهالی  موعظه در فیلیپی عذاب 
تسالونیکی بشارت داد )اول تسالونیکیان 2: 2(. او انجیل را به تسالونیکیان بشارت داد 
و با خوش برخوردی و دلیری موعظه نمود )آیۀ 8(. شب و روز، او به خیمه دوزی مشغول 

کنار اعالم انجیل باری بر دوش اهالی تسالونیکی بنهد )آیۀ 9(. بود تا مبادا در 
گرفت،  نادیده  را  انجیل  نباید  که  می سازند  خاطرنشان  ما  به  توضیحات  این  همۀ 
غیر  به  باید  انجیل  بله،  گیرد.  قرار  مرکز  در  باید  انجیل  آموزشمان  فرآیند  در  برعکس، 
که مدام آن را به خودمان تعلیم دهیم  ایمانداران بشارت داده شود، اما ما هم نیاز داریم 
کمال بنا شویم و در خداوند عیسی مسیح ریشه بگیریم. در روند آموزش  تا در ایمانمان به 
آیا می توانند  کارآموزانمان بر این امر واقفند؟  آیا  رهبران، انجیل باید حرف اول را بزند. 
که  این مهم را توضیح دهند؟ آیا این مهم را در عمل زندگی می کنند؟ آیا متوجه هستند 
آیا  باخبرند؟  انجیل  کلی  ح  طر از  آیا  اعمالمان؟  با  نه  یافته ایم  نجات  فیض  محض  ما 
می توانند پیغام انجیل را در سی ثانیه توضیح دهند؟ در پنج دقیقه چطور؟ آیا می توانند 
کالم خدا  گر قرار است رهبران ما معلمان وفادار به  انجیل را در سی دقیقه تعلیم دهند؟ ا
باشند، باید بتوانند انجیل را تعلیم دهند. ما باید در روند آموزشمان انجیل محور باشیم.

۲(زندگیشفافاو:اولتسالونیکیان۱۰-۸،۶،۵،۳،۱:۲
را.  زندگی اش  کل  هم  بگذارد  میان  در  مسیحیان  با  را  انجیل  می خواست  هم  پولس 
که هم باید تعلیم داده شود هم در  بسیاری از مردم زندگی مسیحی را این گونه می بینند 
گرد( تمرکز  عمل نشان داده شود. خط مشی عیسی این بود که بر شماری اندک )دوازده شا
نماید و همزمان با اینکه به ایشان تعلیم دهد و آنها را برای خدمت آینده شان آماده نماید 
ل بودن زندگی اش  زندگی خود را نیز با آنها سهیم شود. در خدمت پولس نیز شفاف و زال
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کلیسای تسالونیکی پولس را به  از سازه های اصلی خدمتش به حساب می آمد. اعضای 
که در شهر فیلیپی بر سرش  خوبی می شناختند )اول تسالونیکیان 2: 1(. آنها از مصیبتی 
و  مخالفت  با  همواره  می نمود  موعظه  را  انجیل  کجا  هر  می دانستند  و  بودند  باخبر  آمد 
ضدیت رو به رو بود )آیۀ 3(. تعلیم پولس از انگیزۀ اشتباه یا ناسالم سرچشمه نمی گرفت، 
کلیسای تسالونیکی را فریب دهد )آیۀ 3(. پولس هرگز چاپلوسی نکرده  او سعی نمی کرد 
بود یا از ایشان سوءاستفاده ننموده بود. در دل او طمع و زیاده خواهی جای نداشت )آیۀ 
کلیسای تسالونیکی مطالبه ای نداشت یا به دنبال عزت و افتخار نبود )آیۀ  5(. پولس از 
تأمین  بار  که  بود  و حواسش  )آیۀ 8(  بود  گذاشته  میان  در  آنها  با  را  او همه چیزش   .)6
با  تسالونیکی  کلیسای  جمع  در  پولس   .)9 )آیۀ  نگذارد  کسی  دوش  بر  را  مایحتاجش 

قدوسیت و عدالت و بی عیبی رفتار نموده بود )آیۀ 10(.
کلیسای تسالونیکی در موقعیتهای مختلف  اما همۀ اینها به گذشت زمان احتیاج داشت! 
کالم خدا با او آشنا نشده بودند. آنها  پولس را شناخته بودند، یعنی صرفًا به هنگام تعلیم 
که پولس با دیگران، چه ایماندار چه غیر ایماندار، چگونه برخورد می کرد.  شاهد بودند 
که او با مرد و زن، یهود و غیر یهود، پیر و جوان، چه رفتاری داشت.  آنها شاهد بودند 
و  با معامله گران  که چگونه  بودند  بودند، شاهد  را دیده  کیفیت خیمه دوزی پولس  آنها 
کرده بودند و  گفتگو می کرد، آنها نگرش او را نسبت به سران حکومت مشاهده  تاجران 
به  زندگی پولس  بودن  ل  نه! زال یا  بود  کرده  پرداخت  مالیات  آیا پولس  که  می دانستند 
می نمود.  زندگی  را  آن  هم  می کرد  موعظه  را  انجیل  هم  که  بود  کسی  او  می آمد.  چشم 
کلیسای خدا به  گر به  کفرگوی جفا قدرت تبدیل کنندۀ انجیل در زندگی پولس او را از یک 

کالم خدا تبدیل نموده بود. یک واعظ امین و پیرِو 
گر ما هم به تعلیم و آموزش دیگران مشغولیم، باید اجازه دهیم  که ا این بدان معنا است 
کنند.  ج از دایرۀ تعلیم مشاهده  کالس درس و خار ج از  ما را بشناسند. مردم باید ما را خار
ایشان باید سبک زندگی ما و روابط ما را ببینند. باید بدانند ما اوقات فراغتمان را چگونه 
چه  به  مردم  با  برخوردمان  طرز  و  است  موردی  چه  در  شوخی هایمان  می کنیم،  سپری 
صورت است. ما مسیحیان حرفه ای نیستیم، ما خادمان مسیح هستیم و در یک مسیر 

گام برمی داریم – همۀ ما. زندگی ما باید شفاف باشد.

۳(دغدغههایمادرانهوپدرانۀاو:اولتسالونیکیان۱۲-۱۱،۸-۷:۲
که ببینیم پولس چگونه خدمتش به نوایمانان را توصیف می نماید. او برای  جالب است 
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که چطور در میان آنها به مالیمت رفتار می نمود  آنها مثل مادر و پدر بود. وقتی می خوانیم 
 ،)7 :2 تسالونیکیان  )اول  می نمود  مراقبت  فرزندانش  از  که  بود  مادری  مثل  برایشان  و 
متوجه می شویم که پولس با ظرافت به فکر نیازهای ایشان بود. من معتقدم پولس صرفًا 
گذار نمی کرد، بلکه خودش آن قدر  این مسوولیت و توجه پدرانه و مادرانه را به دیگران وا
کلیسای تسالونیکی صمیمی بود که این صمیمیت موجب شده بود آنها برایش  با اعضای 

بسیار عزیز باشند )آیۀ 8(.
در  را چه تک تک چه  آنها  اینکه  توضیح  با  او  بود.  پدر هم  مثل  ایشان  برای  پولس  اما 
تشویق  را  آنها  پولس  می نماید.  مشخص  را  پدرانه  تصویر  این  می کرد  نصیحت  جمع 
 .)12 -11 )آیات  باشد  خدا  شایستۀ  زندگی شان  که  می کرد  توصیه  ایشان  به  و  می نمود 
کی از  واژگان »نصیحت،« »تشویق،« »توصیه« همگی به تعلیم و تربیت ربط دارند و حا
که هم رهنمود ِبجا و سنجیده ضرورت دارد هم توبیخ و نکوهش مصّرانه.  این هستند 
گفته ای باقی نمی گذاشت. محبت پدرانۀ او برای آن مسیحیان هم شامل  پولس حرف نا
تشویق بود هم شامل توبیخ )در صورت لزوم(. پولس آرزو داشت انجیل در زندگی ایشان 

ثمر آورد.16
با تک تک  باید  باشیم.  پدرانه داشته  باید مثل پولس دغدغۀ  آموزش رهبران  نیز در  ما 
در  باید  اما  هستیم،  فکرشان  به  که  دهیم  نشان  آنها  به  و  باشیم  داشته  مالیمت  افراد 
گناه آلود چشم پوشی  تعلیم خود این ضرورت را هم در نظر داشته باشیم که از رفتار و کردار 
گمانم، این توازن برای ما دشوار است. برخی از ما آن قدر مالیم و بامالحظه  نکنیم. به 
که بیان امور جدی برایمان دشوار است. برخی هم آن قدر به اصطالح مسایل را  هستیم 
که دیگر جایی برای مالیمت و دلسوزی باقی نمی ماند. خداوند عیسی  جدی می گیریم 
کاملی از هر دو ویژگی بود. ما هم باید به هنگام تعلیم و آموزش دیگران  سرمشق عالی و 

گردیم. کنیم تا از حکمت خداوند عیسی بهره مند  دعا 

۴(صداقتاودرپیشگاهخدا:اولتسالونیکیان۱۰،۵،۴:۲
که یک روز به خاطر  پولس هرگز از خدمت رهبری اش سوءاستفاده نکرد. او می دانست 
رفتار و کردارش باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشد. او می دانست که خدا دلش را می آزمود 
)اول تسالونیکیان 2: 4(. پولس دو بار خدا را شاهد می آورد. یکبار خدا را شاهد می گیرد 
که طمعکار نبوده است )آیۀ 5( و بار دیگر به خاطر عدالتش در میان ایشان خدا را شاهد 
کامل بودن نمی کرد، اما از هر اتهامی مبّرا بود. او خادم  می آورد )آیۀ 10(. پولس ادعای 



َکری ساندوم

80

کفاره کنندۀ مسیح و  امین انجیل بود و در عمل انجیل را زندگی نموده بود. او به خون 
پولس  انتظار  در  محکومیتی  دیگر  که  بود  معنا  بدان  این  و  داشت  توکل  مسیح  عدالت 

نبود.17
گاه است نیز به همین صورت  که از دلهای ما آ صداقت و درست کرداری ما در حضور خدا 
کالم خدا یا خوش نام  کالم خدا یا توانایی ما در تعلیم  می باشد. آن صداقت به دانش ما از 
وابسته  ما  زندگی  در  او  فیض  کار  و  مسیح  به  فقط  صداقت  آن  ندارد.  بستگی  ما  بودن 
که تا چه  است. برای اینکه خادمان امیِن انجیل باشیم باید بر این مهم واقف باشیم 
اندازه به فیض مسیح وابسته ایم. ما جرأتش را نداریم و در واقع نمی توانیم بدون فیض 

مسیح به دیگران تعلیم یا آموزش دهیم.

کجابهآموزشمیپردازیم؟ چهتعلیممیدهیمو
ما بررسی نمودیم که چرا در خدمت کلیسای محلی آموزش دادن این همه مهم است. این 
کتاب مقدس با اهداف و  که چگونه آموزش افراد برای تعلیم  نکته را هم بررسی نمودیم 
کلیسا  کسانی را برای رهبری  که چه  ع  مقاصد خدا همخوانی دارد. همچنین این موضو
آنها  به  که  بودند  پولس موضوعات دیگری  روشهای  از  بررسی شماری  و  آموزش دهیم 
باید  کدام موقعیت  اینکه در  و  یابند  تعلیم  باید  افراد  آنچه  کنون، محتوای  ا پرداختیم. 
تعلیم یابند را بررسی می کنیم. موقعیتهای آموزشِی بسیاری وجود دارند. اما من به چهار 

که خودم سالها تجربه شان را داشته ام. مورد اشاره می کنم 

۱(آموزشبرایخدمتفردبهفرد
کالم خدا برایتان تازگی دارد و برای شروع این خدمت  گر آموزش بانوان به منظور تعلیم  ا
دچار ترس و دلهره هستید، از مرحلۀ خدمت فرد به فرد مشغول به خدمت شوید. برای 
که به  کلیساهایی  بود. در همۀ  کافی وقت خواهد  از خدمت همیشه به قدر  این شکل 
که خداوند را دوست  خدمت مشغول بوده ام، همیشه در جستجوی بانوان بالغی بوده ام 
که به صورت  کالمش هستند، اما چه بسا خیلی احساس راحتی نمی کنند  گرسنۀ  دارند و 
که از بانوان  رسمی به تعلیم و آموزش بپردازند. شاید هم هیچ گاه این تجربه را نداشته اند 
محلی  کلیساهای  حیات  برای  خدمتی  چنین  نمی دانند  بسا  چه  و  باشند  گرفته  تعلیم 
کار  چقدر مهم و اساسی است. به هر حال، هیچ یک از این موارد، دست کم، برای شروع 

گذشت زمان، همۀ این مسایل روشن خواهند شد. در درجۀ اوِل اهمیت قرار ندارند. با 
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کتاب مقدس است و یک فنجان چای  که الزم دارید  برای رهبری فرد به فرد تنها چیزی 
و متعهد شدن به اینکه به طور منظم یک ساعت و نیم از وقت خود را به این خدمت 
کافه انجام داده ام، اما ترجیح می دهم  اختصاص دهید! من این خدمت فرد به فرد را در 
منزلم  در  اینکه  ضمن  نباشد،  مزاحمتی  و  صدا  و  سر  تا  شوند  تشکیل  منزلم  در  جلسات 

کنم. معمواًل، برنامه ام به این شکل است: می توانم زمان دقیق پایان جلسه را مشخص 

کوتاه: پانزده دقیقه.	  گفتگویی  گپ و  صرف چای یا قهوه به همراه 

کتاب مقدس و دعا در مورد متن مورد نظر: چهل و پنج دقیقه.	  مطالعۀ 

کردن و دعا نمودن دربارۀ سایر مسایل و موضوعات: سی دقیقه.	  صحبت 

گفتگوی ابتدایی بسیار مهم است. ما باید با زندگی و خانوادۀ هم آشنا شویم.  گپ و  آن 
کدام یک از اعضای خانواده را در دل داریم و چگونه باید برایشان دعا  باید بدانیم دغدغۀ 
کار(. باید  کجا می لنگد )خانه، دانشگاه، محل  کنیم. باید بدانیم شهادت ایمانمان در 
کنیم تا فرصت شهادت دادن به ایشان برایمان مهیا شود.  کسانی دعا  بدانیم برای چه 

کنیم. در انتهای جلسه، می توانیم برای همۀ این موارد دعا 
کتاب مقدس خیلی رسمی نیستند، اما باید با یک نظم و ترتیبی پیش  این گونه جلسات 
روند. وقتی فقط دو نفر در جلسه حضور دارند، حال و هوا و فضای جلسه هم متفاوت 
خواهد بود. من سعی می کنم با برگه ای بلندباال از سواالت در جلسات حاضر نشوم )این 
کوچکی به همراه یک سری  کند(. معمواًل، برگۀ  می تواند روحیۀ طرف مقابل را تضعیف 
که می تواند شامل تعدادی سوال باشد یا نکاتی  کتاب مقدسم قرار می دهم  نکات درون 
که تمام جزییات آن متن  که قصد مطالعه اش را داریم. هدف این نیست  در مورد متنی 
کلیۀ مطالب را مو به مو یاد بگیرند )چنین توقعی  را تعلیم دهیم و انتظار داشته باشیم 
به  نظر  مورد  متن  در  که  است  این  از جلسات  می کند(. مقصود  خسته  را  دانش آموزان 
که مفهومشان  کنیم و درباره شان صحبت نماییم، به این معنی  یک سری موارد اشاره 
چه  به  امروزی شان  کاربرد  و  می کنند(  بیان  را  چیزی  چه  فقط  اینکه  )نه   چیست 

صورت است.
کالم خدا  کل  کنید.  کتاب مقدس را مطالعه  کتاب از  کدام  از یک نظر، واقعًا مهم نیست 
به نظرم  این حال،  با  تربیت در عدالت مفید است.  و  و اصالح  تنبیه  و  تعلیم  به جهت 
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کتاب مقدس  در جلسات فرد به فرد خیلی خوب است هدف این باشد آن بخشهایی از 
کتابها را  که پرداختن به آنها چندان دشوار و پیچیده نباشد. در گذشته، این  بررسی شوند 
کیست و به تصویر او  که خدا  بررسی نموده ام: پیدایش 1- 3 )زیربنای درک این حقیقت 
کردن  آفریده شدن به چه معنا است(، افسسیان )به منظور توضیح دربارۀ نجات و زندگی 
خدمت  برای  عملی  اصول  از  )سرشار  تیموتائوس  دوم  خدا(،  نجات یافتۀ  قوم  مقام  در 

کلیسای محلی(. روحانی(، تیطس )شفاف سازی دربارۀ خدمت بانوان به بانوان در 
گرفته ایم دعا می کنیم. سپس دربارۀ  کالم یاد  در انتهای جلسه، همیشه در مورد آنچه از 
که از  کلیسا  گپ می زنیم )مسایل و مشکالت مربوط به شبانی و رهبری  موضوعات دیگر 
که ما را به تفکر و تأمل واداشته است  آخرین دیدارمان به چشم آمده اند، موعظۀ خاصی 
که از جلساتمان سپری می شود،  و بسیاری مسایل دیگر(. پس از شش ماه تا یک سال 
کند و همۀ  همیشه آن دانش آموز را تشویق می کنم تا این جلسات را با یک نفر دیگر برگزار 
آموخته هایش را با او در میان بگذارد. این روند به من فرصت می دهد تا جلسات جدیدی 
گر این شیوۀ آموزش به خوبی پیش رود، در پایان سال دوم،  کنم. ا را با فرد جدیدی آغاز 
کنیم. پس از پنج سال، شمار  چهار نفر از ما مجهز می گردیم با چهار نفر دیگر جلسه برگزار 
این  بپردازند.  آموزش دیگران  به  که می توانند  تعلیم داده اید  را  بانوانی  از  توجهی  قابل 

شیوۀ آموزش به همین سادگی است!
که برای آموزش فرد به فرد مفید می باشند از این قرارند: شماری از منابع 

Sophie Peace, One to One: A Discipleship Handbook (Milton 
Keynes, UK: Authentic Lifestyle, 2003)

David Helm, One to One Bible Reading (Sydney, AU: Matthias 
Media, 2012)

Andrew Cornes, One 2 One: Bible Studies for Bible Reading 
Partnerships (Purcellville, VA: Good Book Company, 2003)

Phillip Jensen and Tony Payne, Just for Starters: Seven Founda-
tional Bible Studies, rev. ed (Sydney, AU: Matthias Media, 2003)

کلیسایمحلی کتابمقدسدر ۲(آموزشرهبراِنجلساتمطالعۀ
برای  آموزش  واقع شیوۀ  که در  کوچک است  گروه های  آموزش رهبران  موقعیت بعدی 
چیز  هر  از  قبل  همواره  که  است  این  راه  بهترین  ندارد.  قبلی  روش  با  چندانی  فرق  آنها 
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کتاب مقدس را تعلیم دهیم، سپس ایشان را تشویق کنیم تا آنها نیز کالم خدا را به دیگران 
گروه های  که یک هفته پیش از آنکه رهبران  تعلیم دهند. سالها، روشم این بوده است 
با  دهند  تشکیل  جلسه  خودشان  گروه  با  بانوان  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  مختلِف 
کالم خدا بپرداختیم )آن بانوان از هر قشری  کنم و با هم به مطالعۀ  آن رهبران مالقات 
از  ترکیبی  یا  بازنشسته  کارمند،  آموزگاران رسمی، خانمهای خانه دار،  بوده اند: دانشجو، 
کارگاه ها،  این  در  کرده ام.  برگزار  هم  آموزشی  کارگاه  چندین  این،  بر  عالوه  اینها(.  همۀ 
کتاب مقدس شاهد هستیم بررسی می نماییم  که در  گونی را  گونا ژانرها و سبکهای ادبی 
که چگونه و به چه روشهایی می توانیم هر سبک و ژانر را بشناسیم  و مشخص می کنیم 
کرده ام. آنچه در  و آنها را ارزیابی نماییم.18 من یک سری دوره های آموزشی هم برگزار 
کالسها بود. هدف من همیشه این  ع اصلی آن  گذاشته ام موضو این فصل با شما در میان 
ع بپردازم  کتاب مقدس را تعلیم دهم، سپس به بررسی این موضو که قبل از هر چیز  است 
کلیساهای ما به صورت  کتاب مقدس چگونه می توانند در  که اصول و قواعد موجود در 
گنجینه ای از اصول و قواعد  گردند. رساله های معروف به رساله های شبانی  عملی اجرا 
پنج سالۀ  چرخۀ  یک  در  می دهند.  قرار  کتاب مقدس  معلمان  اختیار  در  را  تعلیم  خدمت 

تعلیم، دست کم، یکبار این رساله ها را درس می دهم.
دارند،  وجود  فراوانی  گون  گونا منابع  و  سازه ها  رهبران،  تربیت  آموزشی  برنامه های  در 
با  را  منابع  آن  می توانم  که  است  این  )مزیتش  نوشته ام  را  آنها  خودم  که  منابعی  چه 
سایر  از  منابعی  چه  کنم(  هماهنگ  دهم  آموزش  آنها  به  می خواهم  که  خانمهایی  نیاز 

کنون، به دو نمونه از سازه های مهم در آموزش اشاره می کنم. نویسندگان. ا
از  را  خدا  نجات بخش  اهداف  مرور،  این  در  است.  کتاب مقدس«  »مرور  سازه  نخستین 
کلی از نظر می گذرانیم. معلمان  آفرینش جهان تا خلقت آسمان و زمین جدید به صورت 
یکدیگر  با  چگونه  کتاب مقدس  مختلف  بخشهای  بدانند  باید  کتاب مقدس  به  امین 
ابراهیم و موسی و  که در مقطعهای مختلف تاریخ )از  آنها باید بدانند  همخوانی دارند. 
چه  خدا  آن(  از  پس  و  تبعید  دوران  در  باِبل،  به  اسراییل  قوم  رفتن  اسارت  به  تا  داوود 
وعده ها  آن  و  است  بسته  ایشان  با  عهدهایی  چه  و  است  داده  قومش  به  وعده هایی 
کتاب مقدس  گونه های ادبی  چگونه در مسیح تحقق یافتند. شناخت ژانرها و سبکها و 
رسالۀ  مطالعۀ  با  مزامیر  یا  داوران  کتاب  مطالعۀ  مثال،  برای  برخوردارند:  اهمیت  از  نیز 

کتاب مکاشفه چه تفاوتی دارد؟ برخی از منابع از این قرارند: کولسیان یا 
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Christopher Ash, Remaking a Broken World: The Heart of the 
Bible Story (Milton Keynes, UK: Authentic Media, 2010)

Vaughan Roberts, God’s Big Picture: Tracing the Storyline of the 
Bible (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003)

Phil Campbell and Bryson Smith, Full of Promise: Understanding 
the Old Testament (Sydney, AU: St. Matthias, 1997)

Carrie Sandom, Bible Toolkit #1: The Story of the Bible (Creation 
to New Creation), http:// thegospelcoalition .org/2014

دومین سازه مربوط به »دوره های آموزش بشارت« است: یاد بگیریم چگونه خبر خوش 
کتاب »دو طریق زندگی« منبعی عالی برای آموزش بشارت  را واضح و موثر بشارت دهیم. 
کتاب نامبرده هم نمایی بیرونی از انجیل ارائه می دهد )شش تصویر برای  دادن است.19 
به  هم  کتاب مقدس(  از  آیه  شش  همراه  به  تجسمی  هنرهای  و  تصویر  به  عالقه مندان 
ح می باشند: آفرینش  تعلیم اصول اساسی الهیات می پردازد. این اصول اساسی بدین شر
گناه، غضب خدا، صلیب، رستاخیز، و داوری نهایی. این اصول شفاف الهیاتی  جهان، 
از  که  گاه نظرهای مخالفی  تا بتوانند به پرسشها و  را مجهز می سازد  کالم  دانش آموزان 

ح می شود پاسخ دهند. پرسشهایی از این قبیل: سوی حق جویان مطر

آیا علم مسیحیت را مردود می داند؟	 

چرا انسانهای خوب به جهنم می روند؟	 

مگر عیسی یک معلم اخالق خوب نبود؟	 

آیا مسیحیت نیز یکی از راه های فراواِن رسیدن به خدا است؟	 

کند؟	  که رستاخیز مسیح را ثابت  چه دلیل و مدرکی وجود دارد 

و سختی 	  رنج  این همه  دنیا  این  در  اجازه می دهد  چگونه خدای محبت 
وجود داشته باشد؟

کار مسیحیت نداشته 	  کاری به  آیا می شود تا وقتی بازنشسته شوم، فعاًل، 
کنم. که درباره اش فکر  باشم؟ بعدها، آن قدر وقت دارم 
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دوره های اینترنتی فراوانی هم با مدیریت سازمانهای مختلف مسیحی اداره می شوند. 
کالم خدا تجهیز نمایند.20 این دوره ها به طور  این دوره ها می توانند شما را برای خدمت 
کلیساها بسیار مفید می باشند. چقدر عالی  کلیساها و رهبران آیندۀ  خاص برای رهبران 
کنند تا همگی با هم  که رهبران در این دوره های آموزشی غنی با یکدیگر همکاری  است 
کتاب مقدس برسند و در مورد آموزه های ایمان مسیحی از  به درکی یکپارچه و منسجم از 

یک اتحاد و انسجام صحیح برخوردار باشند.

خدمتهای در فعالیت و نیمهوقت مطالعۀ با همراه رهبران ترکیبی آموزِش )۳
کلیسایمحلی مختلف

خدمت  آموزش  دوره های  از  روزافزونی  شمار  انگلستان،  در  قبل،  سال  بیست  از  بیش 
که ما آن را »آموزش  گشتند و روشی را بنا نهادند  روحانی در منطقه های مختلف تأسیس 
سازمانهای  از  شماری  می دانم  الزم  نکته  سومین  این  توضیح  در  می نامیم.  ترکیبی« 
این  منظورم  البته  کنم.  معرفی  شما  به  کرده ام  همکاری  آنها  با  که  را  آموزشی  خدمات 
بدانید  تا  کنم  تشویقتان  می خواهم  بلکه  هستند،  گزینه  تنها  سازمانها  این  که  نیست 

راه های فراوانی برای یادگیری وجود دارند.
بین   غ التحصیالِن  فار اغلب  منطقه ای  آموزشِی  دوره های  این  در  زن(  و  )مرد  کارآموزان 
که به مدت یک یا دو سال در  ردۀ سنی بیست تا بیست و پنج سال دانشگاه ها هستند 
کلیساها  برخی  )البته  می شوند  مشغول  فعالیت  به  محلی  کلیسای  مختلف  خدمتهای 
باتجربه ترها را ترجیح می دهند(. این جوانان یک روز در هفته در این دوره های آموزشی 
از  می شوند،  کار  به  مشغول  کلیساهایشان  در  را  هفته  روزهای  بقیۀ  و  می کنند  شرکت 
کتاب مقدس. در حوزۀ  کارهای اداری و اجرایی و همچنین تعلیم  گرفته تا  کارهای عملی 
کودکان یا خدمت  تعلیم، این جوانان با نظارت و سرپرستی معلمی باتجربه در خدمت 

جوانان و یا خدمت بانوان یا آقایان به فعالیت مشغول می شوند.
کلیسای  در  آموزشی  دوره های  این  از  یکی  ِجنِسن،  فیلیپ  همت  به   ،1980 سال  در 
که  آموزشِی منطقه ای  این دوره های  گشت.  »متیاس مقدس« در شهر سیدنی تأسیس 
کالس تشکیل می دهند و  شامل برنامه های آموزشی دوساله هستند هفته ای یکبار یک 
کالسهای این دوره ها شامل این  معمواًل در آن یک روز چهار جلسۀ فشرده برگزار می کنند. 
دروس می باشند: تفسیر آیه به آیۀ کتاب مقدس، الهیات کتاب مقدس و الهیات نظام مند، 
، پرسشهایی دربارۀ آموزه های الهیاتی یا مسایل مربوط به شبانی 

َ
پرسش و پاسخ )معمواًل
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ح می شود. جمعی از معلمان باتجربۀ کتاب مقدس  کارآموزان مطر کلیسا از سوی  و رهبری 
کارگاه های آموزشی ویژۀ  نیز مسوول پاسخگویی به این پرسشها می باشند(. یک سری 
کتاب مقدس در  کتاب مقدس نیز از مجموعه درسهای این دوره ها است )کارآموزان  تعلیم 
گروه های کوچک به یکدیگر تعلیم می دهند، سپس نتیجۀ کارشان به آنها اعالم می شود. 

کتاب مقدس است(. کارگاه ها به عهدۀ معلمان باتجربۀ  سرپرستی این 
کالسهای خود را  که  ُکرن هیل« یکی دیگر از دوره های ترکیبی است  »دوره های آموزشی 
دو روز در هفته به مدت دو سال برگزار می کند.21 این کالسها زیرمجموعۀ سازمان خدمات 
ُکرن هیل  مسیحی Proclamation Trust »بنیاد اعالم« واقع در لندن می باشند. آموزشگاه 
در سال 1991 به همت دو تن از خادمان خدا به نامهای دیوید َجک من و دیک لوکاس 
تأسیس گشت که هر دو این رویا را در سر داشتند تا چگونگی تفسیر آیه به آیۀ کتاب مقدس 
کلیسایشان به  تعلیم داده شود. هر یک از دانش  آموزاِن این دوره ها تشویق می شوند در 
معلمان  سرپرستی  با  را  هفته  کل  تقریبًا  دانش آموزان  این  بپردازند.  کالم محور  خدمتی 

کار و خدمت مشغولند. کلیسا به  کتاب مقدس در  باتجربۀ 
کید خاص  کتاب مقدس است. تأ تمرکز این دوره های آموزشی بر شیوۀ تفسیر آیه به آیۀ 
کنند و سایر زنان  کالم خدا مجهز  که مردان را به منظور موعظۀ  این دوره ها بر آن است 
گفت  گردند. می توان  کتاب مقدس مشغول  تعلیم  تا به خدمت  آماده سازند  را  و مردان 
کتاب مقدس قلب تپندۀ این دوره ها  کتابهای  آموزش تفسیر آیه به آیۀ بخش عمده ای از 
کتاب مقدس  که افراد را در علم تفسیر  است. یکی از تخصصهای این دوره ها این است 
کلنجارهای دلمان،  کشمکشها و  گردانند. تعالیم اساسی دربارۀ دعا، دربارۀ  استاد و ماهر 
کتاب مقدس و الهیات نظام مند نیز دروسی  کتاب مقدس، الهیات  اصول و قواعد تفسیر 

کتاب مقدس می باشند. که تکمیل کنندۀ این برنامه های آموزشی دربارۀ  هستند 
آموزشگاه  درسی  برنامه های  از  جدایی ناپذیر  جزیی  بانوان  خدمت  نیز   2000 سال  در 
به چشم  روزافزون  نگرانی  که یک  زمانی بسته شد  این خدمت  گشت. نطفۀ  ُکرن هیل 
و  مردان  که  عقیده اند  این  بر  اصالح گرا  انجیلِی  مسیحیان  از  بسیاری  گرچه  ا می آمد: 
کلیسا به عهده دارند، بسیاری از آموزشگاه ها )و دانشکده های  زنان وظایف متفاوتی در 
کلیسا تفاوتی  گویی میان وظایف مرد و زن در  که  گونه ای آموزش می دهند  الهیاتی( به 
وجود ندارد. دوره های خدمت بانوان با این هدف برگزار شدند تا این طرز فکر را اصالح 
نمایند. در این برنامه های آموزشی، بانوان به طور خاص برای خدمت تعلیم کتاب مقدس 
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آماده می شوند. شکلهای مختلف خدمت می تواند به این صورت  به شکلهای مختلف 
کنند شاید هم  کنند، شاید دستمزد دریافت  که آنها تمام وقت یا نیمه وقت خدمت  باشد 
کلیسا باشند.22 دوره های آموزشی  کارمندان  کنند، حتی می توانند جزو  کار  بدون دستمزد 
و  می گردند  برگزار  هفته  در  روز  یک  دوم  سال  در  ُکرن هیل  آموزشگاه  در  بانوان  خدمت 
کتاب مقدس، مسایل و مشکالت خدمت، مسایل  شامل این درسها می باشند: زنانگی در 

کتاب مقدس. کالسهای عملِی تعلیم  و مشکالت شبانی، 
در  دانش آموزان  می شوند  باعث  که  است  این  ترکیبی  آموزش  دوره های  این  مزیت 
که هنوز  کلیسای محلی شان ریشه بگیرند و این فرصت به آنها داده می شود تا در حالی 
گیرند! این هم نکتۀ مهمی  کار  را در عمل به  در حال یادگیری هستند آموخته هایشان 
کتاب مقدس آموزش می یابند.  کارآموزان با نظارت و سرپرستی معلمان باتجربۀ  که  است 
کارآموزی  نکتۀ مثبت اینجا است که این آموزش و تعلیم و تربیت صرفًا با پایان دوره های 
کارآموزان همچنان پاسخگو می مانند و از تشویق و دلگرمی ناظران  خاتمه نمی یابد، بلکه 

خود برخوردار خواهند بود.

کتابمقدس ۴(دانشگاههایتماموقتالهیاتودانشکدههایتعلیم
کنند،  همه این فرصت را ندارند که به صورت تمام وقت در دانشگاه های الهیات تحصیل 
که خانمها هم  اما بد نیست بانوان هم این فرصت را در نظر داشته باشند. بدیهی است 
باید وقت آزاد داشته باشند هم قادر به پرداخت شهریۀ دانشگاه باشند، البته راهکارهایی 

کمک هزینۀ تحصیلی اندیشیده شده است. برای 
ع دانشکده مهم است )آیا وابسته  ع را در نظر داشت. برای نمونه، نو باید چندین موضو
کلی مستقل است؟(  به فرقۀ خاصی است، آیا ساختارش مانند دانشگاه است یا به طور 
اهمیت  از  قطعًا  نیز  تحصیلی  مدرک  و  آموزشی  برنامه های  و  دوره ها  شیوۀ  همچنین 
که به هیئت علمی و استادان آن دانشکده  برخوردار است. اما اصلی ترین نکته این است 
کتاب مقدس هستند یا  کالم خدا را حرمت می گذارند؟ آیا متعهد به تعلیم  کنیم: آیا  توجه 
کتاب مقدس را صحیح و منسجم  کتاب مقدس صحبت می کنند؟ آیا الهیاِت  فقط دربارۀ 
تعلیم می دهند؟ آیا الهیاتشان سرسپردۀ انجیل مسیح است؟ آیا آن الهیات خود را متعهد 
کمیت خدا در  گشت؟ آیا متعهد است به حا گناهان ما  کفارۀ  که تعلیم دهد مسیح  می داند 
که با موعظۀ انجیل باید به جهان بشارت داد؟ آیا متعهد است  همه چیز؟ آیا متعهد است 
کلیسا واقف  که قدرت تبدیل گر روح القدس را تعلیم دهد؟ آیا به اهمیت ترتیب وظایف در 
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گر یک دانشکدۀ الهیات به همۀ این موارد پایبند است، حتمًا مکان مناسبی برای  است؟ ا
که جمیع آموزشگاه ها و موسسه های  کتاب مقدس می باشد. البته بدیهی است  آموختن 
آنها  بر  و علنی  به طور واضح  یا  نمی کنند  تأیید  را  نامبرده  موارد  این  کلیۀ  الزامًا  آموزشی 
که تک تک ما باید آستین همت را باال بزنیم و  ُمهر تأیید نمی زنند. در این مرحله است 
کنیم، از مشاوران دانا و قابل اعتماد مشاوره  کندوکاو  کتاب مقدس را  با امانت و وفاداری 

کتاب مقدس محور بچسبیم. کلیسایی قوی و  بگیریم و دودستی به 
که او  کردن فرم ثبت نام، ابتدا، با شبانی  که پیش از پر  توصیۀ من به خانمها این است 
که آیا  کنند. این دوستان به شما می گویند  را می شناسند یا با دوستان مسیحی مشورت 
واقعًا دانشگاه مورد نظر محل مناسبی برای سرمایه گذاری بر روی عطایایتان خواهد بود؟ 
گر از  گر به تحصیالت دانشگاهی عالقه ندارید، پس دانشگاه الهیات جای شما نیست. ا ا
عطیۀ تعلیم برخوردارید اما دل خدمت ندارید، پس دانشکدۀ الهیات جای شما نیست. 
گاه،  گر دل خدمت دارید، فرصت خدمت دارید و عطیه اش را دارید، پس بشتابید!  ولی ا
الهیاتی شان  از معلومات  که خداوند دقیقًا  خانمها نمی توانند به راحتی تشخیص دهند 
کنید،  کرد. می توانید جزو هیئت علمی دانشکده شوید و تدریس  چگونه استفاده خواهد 
کار اداری همکارتان را به نوشیدن  که پس از پایان  کار شوید و در حالی  می توانید وارد بازار 
که در آن  کلیسایی  قهوه دعوت می کنید انجیل مسیح را به او بشارت دهید، می توانید در 
عضو هستید به آموزش بانوان مشغول شوید، می توانید معلومات خود را به فرزندانتان در 
که از آموخته هایتان استفاده می کنید  کجا  خانه تعلیم دهید. یک چیز بدیهی است: هر 

که آن آموخته ها را به هدر نداده اید. بدانید 
ما  برای  نمی روند.  هدر  به  الهیاتی  تعالیم  و  آموزشها  این  از  هیچ یک  خدا،  ملکوت  در 
انجیل  بتوانند مژدۀ  نیز  آنها  تا  نماییم  بانوان  آموزش  را وقف  که خودمان  افتخار است 
که  ما است  باعث شادی و شعف  گیرند.  کار  به  زندگی شان  گون در  گونا به شکلهای  را 
کلیسا افزون شود و  ببینیم در نتیجۀ این تعلیمات شمار بانوان خداترس و قوی ایمان در 
شاهدان حقیقت انجیل خدا باشند. این تعلیم و تربیت الزم است تا در نتیجه اش نسلی 
که فیض خدا در عیسی مسیح را با صدایی پرطنین به نسل  پا به عرصۀ وجود بگذارد 

آینده اعالم نماید.
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کوْچروم سیندی

کتاب مقدس بانوان شرکت  نایانا به واسطۀ یکی از دوستانش برای اولین بار در جلسات 
کرده بود که عمدۀ جمعیتش مسلمان بودند.  نمود.1 او بیشتر عمرش را در کشوری سپری 

ک هم بود. کنجکاو بود، ولی شکا کنجکاو بود. او  کتاب مقدس  نایانا دربارۀ 
گرد هم آمده بودند به نایانا خوش آمد  کالم خدا  که برای مطالعۀ  کوچک  گروه  رهبران آن 
کالم خدا را با او در میان بگذارند. آنها نایانا را به صرف غذا  گفتند و مشتاق بودند حقایق 
پاسخ دادند.  و به پرسشهایش دربارۀ عیسی  گپ زدند  او  با  کردند،  در منزلشان دعوت 
نایانا عیسی را یک انسان خوب می دانست. به اعتقاد او، عیسی یکی از پیامبران بود، 

اما پسر خدا نبود.
و  بحثها  در  او  می نمود.  شرکت  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  نایانا  هفته،  به  هفته 
گفتگوها شرکت می کرد، با شور و حرارت از ایمانش در اسالم دفاع می کرد و حتی سعی در 
کالس می ماند و از معلمان سوال  تبلیغ آن داشت. نایانا معمواًل پس از پایان جلسات در 
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می کرد. به خاطر محدودیتهای زبان و فرهنگ، برای ما آسان نبود به منظور و مقصود 
او پی ببریم.

که  کوچکی  گروه  هیئت رهبری جلسات ما برای نجات نایانا دعا می کرد، ما برای رهبراِن 
او در آن شرکت می کرد در دعا بودیم. همچنین دعا می کردیم خداوند سایر بانوان حاضر 
باز هم،  گرفتیم،  راهنمایی  از رهبران و شبانان هم  کند. حتی  راهنمایی  نیز  را  گروه  در 

هیچ چیز تغییر نکرد.
و  کند  نرم  را  نایانا  تا دل  کار می برد  به  را  کالمش  آرامی،  به  روح خود،  به قوت  اما خدا 
کندوکاو، نایانا به خداوند عیسی  چشمانش را بگشاید. تقریبًا، پس از یک سال مطالعه و 

مسیح ایمان آورد.
گفته هایش  دربارۀ اصالت ایمانش شک و تردیدی وجود نداشت. لحن سخت و بی روح 
از  وقتی  می آمد.  چشم  به  صداقت  رنگ  سواالتش  در  و  می گشت  مالیم  و  نرم  رفته رفته 
کلیسا  که خداوندش بود صحبت می کرد چشمانش برق می زدند. او در فعالیتهای  عیسی 
سهیم می گشت و به طور مرتب در جلسات پرستشی یک شنبه ها حضور می یافت. او تشنۀ 
گوش بسپارد. در مدت  کالم خدا  یادگیری بود و از هر فرصتی استفاده می کرد تا به تعلیم 

گشت. کلیسا خانۀ نایانا  کوتاهی، 
اما تعهد و سرسپردگی نایانا به خداوند برایش بها داشت. همسرش در مقابل تغییراتی 
جلسات  در  دیگر  او  نداد  اجازه  و  کرد  مقاومت  می کرد  مشاهده  نایانا  زندگی  در  که 
کسی  با  مبادا  تا  گرفت  او  از  را  نایانا  تلفن  حتی  کند.  شرکت  کتاب مقدس  مطالعۀ 
کلی بدهی،  او ماند و دو پسر و  و  کرد  را ترک  نایانا  ارتباط داشته باشد. سرانجام هم 
کردند، پسرانش  که درآمدی هم نداشت. خانواده و بستگان نایانا تهدیدش  در حالی 
عمیق تری  پیوند  به  مسیح  بدن  در  نایانا  اما  بردند،  سوال  زیر  را  مسیحی اش  ایمان 
تازه اش  برادران و خواهران  را تجربه نکرده بود.  تا به حال مشابهش  که  رسیده بود 
ساعتها  آنها  می نمودند.  دعوت  منزلشان  در  غذا  صرف  به  را  پسرانش  و  او  مسیح  در 
که پیروی  گویند و او را تعلیم دهند  وقت صرف می کردند تا به پرسشهای نایانا پاسخ 
گذران  و  نایانا  مالی  نیازهای  نمودن  برطرف  برای  کلیسا  بود.  معنا  چه  به  عیسی  از 

یاری اش شتافت. به  زندگی 
کم کم، پسران نایانا در جلسات صبحگاهی یک شنبه ها شرکت نمودند.  چند سال بعد، 
گشته بودند. وقتی  کنجکاو  نایانا بودند و دربارۀ مسیحیت  تغییر و دگرگونی  آنها شاهد 
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در  را  خود  کار  روح القدس  کردند،  مالقات  خدا  قوم  با  و  شنیدند  را  خدا  کالم  موعظۀ 
کردند. زندگی شان شروع نمود. هر دو پسر نایانا زندگی خود را به خداوند تقدیم 

که چندین سال از آن روزها سپری گشته است پسران نایانا برای ادامۀ تحصیل به  کنون  ا
کلیسای ما است.  شهر دیگری رفته اند، اما نایانا یکی از اعضای فعال و پرجنب و جوش 
کارهای خداوند در زندگی اش صحبت می کند چشمانش  هنوز هم وقتی دربارۀ خداوند و 
کرده است. زندگی  می درخشند. به تازگی، او خانمهای دیگری را به جلسات ما دعوت 
که به جلسات ما   آن خانمها نیز به طرز چشمگیری شبیه زندگی نایانا در روز اولی است 

گذاشت. قدم 
ح حال حیات تازه و رستگاری به وسیلۀ  ح حال نایانا زیبا و دلنشین است، چون شر شر
که تصویر شفافی از عملکرد بدن مسیح  ح حال او از این جهت زیبا است  عیسی است. شر
کاستیهایی داشتیم. تقریبًا، در هر  را نشان می دهد. بی گمان، ما هم به سهم خودمان 
که تفاوت  که برمی داشتیم باید درسهایی را می آموختیم: درسهایی دربارۀ موانعی  قدم 
دربارۀ  و  خدا  کالم  قدرت  دربارۀ  حساسیتها،  دربارۀ  درسهایی  می کردند،  ایجاد  فرهنگها 
کار بود، نایانا را به سوی خودش جذب  کلیسایش در  توکل به خدا. اما خداوند از طریق 
کاستیهای ما، در نهایت، اهدافش را  کم و  می نمود، قومش را تقویت می کرد و با وجود 

به انجام می رساند.
کلیسای  که میان خدمت بانوان و  از پیوند محکمی  نایانا بود  کاتب زندگی  که  خداوند 
که آن جلسات زیرمجموعه اش بودند استفاده نمود تا تقدیر روحانی نایانا را شکل  محلی 
کند.  را تجربه  زیبایی بدن مسیح  و  داد قوت  نایانا فرصت  به  پیوند محکم  این  دهد. 
کتاب مقدس  نایانا به سرعت جذب بانوان شد و روابط دوستانه اش در جلسات مطالعۀ 
رهبران  نمی کرد.  راحتی  احساس  مختلط  جلسات  در  شرکت  از  ابتدا،  در  گرفتند.  شکل 
کلیسا دست به دعا برافراشتند تا برای خدمت به این زن حق جو راهنمایی شوند. همگام 
گویان در پی راهنمایی و پشتیبانی و تشویق بودند.  کلیسا نیز دعا کل اعضای  با رهبران، 
کنارش ایستاد تا در عمل به نیازهای او رسیدگی  کلیسا در  وقتی نایانا خداوند را شناخت، 
را دعوت  او دوستانش  به بدن مسیح پیوستند. حال،  و پسرانش  نایانا  کند. سرانجام، 

کتاب مقدس بانوان به ما بپیوندند. می کند تا در جلسات مطالعۀ 

کلیسایاولیه سبکزندگیدر
داشته  شباهت  نایانا  زندگی  به  زندگی شان  که  افرادی  نبوده اند  کم  اولیه،  کلیسای  در 
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بسته  اورشلیم  در  کلیسا  نطفۀ  می گردد،  متولد  کلیسا  رسوالن،  اعمال  کتاب  در  است. 
گون  گونا کلیسا را متشکل از افراد  گسترش می یابد. لوقا  می شود و به تدریج به سایر نقاط 
کشورهای مختلف با زبانهای مختلف، اما همگی با ایمان مشترک به  توصیف می کند، از 
که برخی از جلسات  گرد هم می آمدند. بدیهی است  عیسی مسیح در وحدت و همبستگی 
متفاوت،  پوست  رنگ  با  مردمان  باشند:  بوده  بهت آور  بسیار  می بایست  اولیه  کلیسای 
و  جالب  ترکیب  حتمًا  متفاوت  زبانهای  و  متفاوت  موی  آرایش  متفاوت،  پوشش  طرز 
را  خداوند  تا  بودند  پیوسته  هم  به  که  نوایمانان  از  دریایی  است،  بوده  هیجان انگیزی 

بستایند و بپرستند.
کلیساهای محلی در شهرهای اطراف نیز رشد  گسترش یافت،  وقتی مژدۀ نجات عیسی 
گذشت زمان، در میان جماعتهای مختلف ایمانداران مشکالتی  و توسعه یافتند. اما، با 
که  را  مشکالتی  از  گوشه چشمی  رسول  پطرس  و  رسول  پولس  نامه های  گشتند.  پدیدار 

کلیساهای اولیه با آنها رو به رو بودند به ما نشان می دهند.
که در اقتدار  که نشان می دهد جماعت قوم خدا  کلیسای قرنتس یکی از نمونه هایی است 
کالم خدا زندگی می کردند با چه معضالتی دست و پنجه نرم می نمودند. پیش از آنکه به 
کلیسای امروز به چه شکل است، الزم است  که خدمت بانوان در  این مبحث بپردازیم 

کنیم. کتاب مقدس بنا  شالودۀ صحبتمان را بر 
کرد تا پیغام انجیل را با آنها در میان بگذارد، متوجه شد به  وقتی پولس به قرنتس سفر 
گذرگاه تجارت و  کالن شهر مرکز روشنفکری بود و  گذاشته بود. آن  شهری پرهیاهو قدم 
غ محل رفت و آمد اشخاص مختلف از فرهنگها و پیش زمینه های  داد و ستد. آن شهِر شلو

مختلف بود.
کلیسایی جدید در آنجا بنا شده  یک سال و نیم بعد، وقتی پولس قرنتس را ترک نمود، 
کلیسا نوپا و سرزنده بود و به طور مرتب به ایمانداران تازه وارد خوش آمد می گفت،  بود. آن 

گشتند. که مشکالت پدیدار  اما دیری نگذشت 
نگرانی پولس برای این کلیسا باعث شد چند سال بعد به ایمانداران قرنتس نامه بنویسد. 
کلیسا به پولس  خبر تفرقه و دودستگی در میان اعضا به گوش پولس رسیده بود. رهبران 
بت پرستِی  فرهنگ  سو،  یک  از  بودند.  نموده  کمک  تقاضای  او  از  و  بودند  نوشته  نامه 
آدمها  با  رفتن  کلنجار  دیگر،  سوی  از  بود،  داده  قرار  تنگنا  در  را  کلیسا  جامعه  در  کم  حا
عیبها  را می نواخت،  ایماندار ساز خود  هر  وقتی  بود.  دیگر  واقعی!( معضلی  )گناهکاران 
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کاستیهای بزرگ تبدیل می شدند. وقتی یک  کم کم به نقصها و  کوچک نیز  و ایرادهای 
و  تفرقه ها  دیگر،  رهبری  پیرِو  سری  یک  و  شدند  رهبر  یک  پیرِو  کلیسا  اعضای  از  سری 
َاُپُلس  پیرِو  برخی  وفادارند،  پولس  به  کردند  ادعا  برخی  نمایاندند.  خ  ر نیز  دودستگی ها 
که به اصطالح می خواستند  کیفا را به رهبری برگزیدند. برخی هم  گشتند و شماری هم 
موقعیت  یک  این  بودند.  مسیح  پیرِو  فقط  کردند  ادعا  باشد  آنها  دستان  در  برنده  برگ 
کار مسیح  کلیسا تهدیدی برای ایمان ایمانداران بود و  ک بود. نفاق میان اعضای  خطرنا
کلیسای قرنتس تضعیف می نمود. به منظور مقابله با این دودستگی ها، پولس در  را در 

آغاز نامه اش هویت مشترک آن ایمانداران را به ایشان اعالم نمود:

که برای تقدس خوانده  که در قرنتس است، از مقدسان در مسیح عیسی  کلیسای خدا  به 
که خداوند ما  که در هرجا نام خداوند ما عیسی مسیح را می خوانند  کسانی  شده اند، با همۀ 

و خداوند ایشان است )اول قرنتیان 1: 2(.

کید کند که کلیسای قرنتس بر آن پیوند مشترکی که میان ایمانداران  پولس می خواست تأ
وجود داشت بنا شده بود. جمیع آنها عضو »کلیسای خدا« بودند: جماعت آنها متعلق به 
با  آنها در حضور خدا فقط  آنها در مسیح عیسی تقدیس شده بودند: موقعیت  خدا بود. 
از آنها بر روی صلیب انجام داده بود مشخص می گشت. آن  که مسیح به نیابت  کاری 
ایمانداران خوانده شده بودند که همگی با هم جزو مقدسان باشند: ایشان به قوت مسیِح 
تبدیل  زندگیهایشان  جملگی  که  باشند  جماعتی  جزو  تا  بودند  شده  خوانده   قیام کرده 

شده بود.
در جماعت ایشان، واقعیت انجیل زیربنایی مهم و حیاتی بود. آن برادران و خواهران به 
فیض و رحمت عیسی با هم متحد گشته بودند. پولس جایی برای غرور و فردگرایی باقی 
آن حقیقت  می گشت.  جاری  انجیل  از حقیقت  مستقیمًا  نامه اش  واژۀ  هر  نمی گذاشت. 

کلی پولس برای خدمت بود. زیربنای برنامۀ 
محلی  کلیسای  در  زندگی  رسم  و  راه  دربارۀ  را  پرسشهایی  مجموعه  نامه اش  در  پولس 
آن  خدمت  بودن  ثمربخش  و  سالمت  به  وضوح  به  پرسشها  از  یک  هر  می کند.  ح  مطر
که قرار بود مانند یک بدن واحد مشغول به خدمت باشند. پولس  ایمانداران اشاره داشت 
ح دعوی  گناهان جنسی و همچنین چگونگی طر با بی عفتی و  را دربارۀ برخورد  ایشان 
را رهنمود می دهد و دربارۀ  کلیسای جوان  او این  و مرافعه در دادگاه راهنمایی می کند. 

پیوند ازدواج، برگزاری آیین عشای رّبانی، و آموزۀ رستاخیز به آنها تعلیم می دهد.
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در فصلهای 12- 14، پولس به سوال دربارۀ عطایای روحانی پاسخ می دهد. او با اشاره 
را پیش می برد: »هر  با چه هدفی عطا می شوند این فصلها  گون  گونا اینکه عطایای  به 
کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود« )اول قرنتیان 12: 7(. رسالۀ اول قرنتیان 
14: 26 نیز می فرماید: »باید همه به جهت بنا بشود.« منظور این آیات بسیار واضح است: 
کلیسای محلی عطا می شوند. خدا از  عطایای روحانی به جهت منفعت و به منظور بنای 
کاماًل  گرفته است. این عطایا  طریق روح خود یک سری عطایا را برای هر ایماندار در نظر 

کلیسای محلی قرنتس و برای جالل مسیح عطا شده بودند. برای خدمت در 
بدون  را  عطایایشان  کلیسا  اعضای  بود؟  چگونه  قرنتس  کلیسای  عملکرد  حال، 
در  کلیسا  آن  و  کار می بردند  به  کلیسا  بنای  برای  و خودپسندی  هیچ گونه خودخواهی 
کالم خدا با قدرت اعالم می شد، جلسات  چشم جهان پیرامونش جلوه ای از مسیح بود. 
با  دشوار  و  سخت  پرسشهای  به  و  می رفتند  پیش  ترتیب  و  نظم  با  نیایش  و  پرستش 
کی و نجابت در روابط جنسی رعایت و حرمت  حکمت و دانایی پاسخ داده می شد. پا
در  اعضا  رسیدگی می گشت،  کلیسا  اعضای  نیازهای  به  رغبت  و  میل  با  نهاده می شد. 
این  روابط میان اعضا در  و  برای صرف غذا دور هم جمع می شدند  خانه های یکدیگر 
زمانی  این توصیفها  نبود.  دورهمی ها قوی و مستحکم می گشتند. خیر، چنین چیزی 
و  منفعت دیگران  را جهت  قرنتس عطایایشان  ایمانداران  که  واقعیت می گرفتند  رنگ 

کار می بردند. کلیسا به  بنای 
از  شماری  که  محضی  به  بود:  شکل  این  به  قرنتس  کلیسای  هوای  و  حال  واقع،  در 
خ نمایاند. برخی به خاطر  اعضای کلیسا نقش خود را فراموش کردند، تفرقه و دودستگی ر
کلیسای محلی  کامیابی و سربلندِی آن  عطایایشان فخر می فروختند و تصور می کردند در 
کلیدی داشتند. این افراد عطایای دیگران را خوار می شمردند و فراموش  نقشی مهم و 
که »نعمتها انواع است ولی روح همان« )اول قرنتیان 12: 4(. به جای اینکه  کرده بودند 
کنند، بسیاری در تالش بودند خود را به یکی از رهبران مهم  هویت خود را در مسیح بنا 
معلمانی  تعلیم  به  برسانند  تأیید  به  را  خود  اینکه  برای  هم  شماری  کنند.  وصل  کلیسا 
که در آن  کلیسایشان نبودند. فرهنگ بت پرستانی  که عضو رهبران  چشم دوخته بودند 
گناه آلود  کردار  کلیسا با رفتار و  کرده بود و اعضای  کلیسا رخنه  جامعه زندگی می کردند به 
کلیسای  خدمت  تا  بودند  داده  هم  دست  به  دست  عوامل  این  همۀ  می کردند.  مدارا 

قرنتس را به خطر اندازند.
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کار برد تا جایگاه ایمانداران در مسیح و نیاز اعضا به  پولس چه تصویری را می توانست به 
کند، بدنی  یکدیگر را توصیف نماید؟ چه چیزی بهتر از اینکه آنها را به بدن انسان تشبیه 

کار خود را به درستی انجام می داد: که سالمت بود و 

بدن  از  نیستم  دست  که  چون  گوید  پا  گر  ا است.  بسیار  بلکه  نیست،  عضو  یک  بدن  زیرا 
بدن  از  نی ام  چشم  که  چون  گوید  گوش  گر  ا و  نیست؟  بدن  از  سبب  بدین  آیا  نمی باشم، 
گر  کجا می بود شنیدن و ا گر تمام بدن چشم بودی،  نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ ا
کجا می بود بوییدن؟ لکن، الحال، خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد  همه شنیدن بودی 
کجا می بود؟ اما، االن، اعضا بسیار است  گر همه یک عضو بودی بدن  بر حسب ارادۀ خود و ا

لیکن بدن یک )اول قرنتیان 12: 14- 20(.

ع را ترسیم می کند هم اتحاد را! هر یک از اعضای  که هم تنو چه تصویر شگفت انگیزی 
کلیسا نقشی مهم و حیاتی به عهده داشتند. هر پیرِو عیسی به  کلیسای قرنتس در سالمت 
گشته است. هیچ استثنایی وجود ندارد. این بدان  واسطۀ روح القدس از عطایا بهره مند 
که نه هیچ کس بیکار و بی مسوولیت است و نه هیچ کس، به اصطالح، تافتۀ  معنا است 

جدا بافته است.
کلیسای قرنتس به درستی عمل می کرد، یعنی اعضایش به یکدیگر ارزش می نهادند و  گر  ا
کلیسای مسیح عمل می کردند، آن گاه، این جماعت  کنار هم به خیریت و منفعت  همه در 
که ناظر و شاهد  ایمانداران نوپا فیض و محبت و رحمت عیسی را به جهان پیرامونشان 

آنها بودند با قدرِت بسیار بازتاب می دادند.

کاربردبرایامروز
کاربرد دارد. مانند ایمانداران قرنتس،  تشبیه پولس قرن بعد از قرن تا دنیای امروز ما نیز 
ما نیز خوانده شده ایم تا در جمع برادران و خواهرانمان در مسیح زندگی کنیم. در این قرن 

کلیسای نوپای قرنتس رو به رو هستیم. بیست و یکم، ما هم تقریبًا با همان مشکالت 
کلیسا روزمان را با برادران و خواهرانی سپری  که هفته به هفته در  کار آسانی نیست  خیلی 
که در محبت به عیسی و محبت به یکدیگر در حال  گناهکارانی هستند  که مثل ما  کنیم 
که مستلزم  که از رابطه هایی  غ هستند. چه بسا این وسوسه وجود داشته باشد  رشد و بلو
وقت و انرژی و رسیدگی به نیازها است خودداری کنیم. دنیای ما مملو از کتابهای الهیات 
آشنا  گ هایی  وبال و  مفسران  موعظه های  از  دنیایی  با  اینترنتی  شبکه های  در  است. 
که با شنیدن  که مطالبی را از الهیدانان نام آور ثبت نموده اند. خیلی آسان است  می شویم 
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آرمانی بسازیم.  صدای رهبران و واعظان در فضای مجازی برای خودمان یک دنیای 
آسان تر است در این دنیای مجازی به سر بریم تا اینکه با زندگی واقعی رو به رو شویم و 
کنیم. آسان تر است به خصوص  کاستی دست و پنجه نرم  کامل و دارای  با انسانهای نا
کار یا هر فعالیت دیگری بوده ایم به سراغ  که مشغول به  پس از یک روز یا هفتۀ طوالنی 
را  خانواده  اعضای  سایر  شاید  )و  شویم  آماده  اینکه  تا  برویم  مجازی  فضای  و  اینترنت 

گردیم. کلیسا  کنیم( و راهی  آماده 
مهم ترین  دیگر  برایمان  است  داده  قرار  آنجا  در  را  ما  خداوند  که  کلیسایی  جمع  وقتی 
که مستقیمًا از مشارکت با همان  جمع نباشد، دیگر آن شادی و نشاط را نخواهیم داشت 
خدمت  را  ایشان  تا  است  نموده  هدیه  ما  به  خداوند  که  می گیرد  سرچشمه  اشخاصی 
گذاشتن در ستون پیغامهای  گفتگو و مناظره های اینترنتی یا با پیغام  گپ و  نماییم. با 
کشیده است. جمع مفید  که پولس به تصویر  گ ها نمی توان آن جمعی را تشکیل داد  وبال
برای  دلسوزی  و  محبت  با  شخصًا  مسیح  پیروان  که  می شود  تشکیل  زمانی  ایمانداران 
ثمر  به  زمانی  تندرست  باشند. یک جمع  باخبر  یکدیگر  زندگی  از  مداوم  به طور  دیگران 
با  مقصود  و  هدف  یک  برای  ارتباطند  در  هم  با  که  تندرست  بدنی  اعضای  که  می رسد 

یکدیگر همکاری نمایند.
در  که  نمی آورند  وجود  به  را  کنشی  وا و  ُکنش  و  نشاط  و  شادی  آن  مجازی  رابطه های 
کلیسای محلی به چشم می آید. در دنیای واقعی، همیشه نمی توانیم هر وقت  عضویت 
که به  گزینه را نداریم  دلمان می خواهد به تقاضایی پاسخ دهیم. در دنیای واقعی، این 
سادگی کسی را از فهرست دوستانمان حذف کنیم. شاید آن شخصی که با او مشکل داریم 
باز هم همان نظریات  بسا  بنشیند و چه  کنارمان  کلیسا  آینده در جلسۀ پرستشی  هفتۀ 
را  یا منظور ما  بلند سرود بخواند  کند. شاید با صدای خیلی  را تکرار  آزاردهندۀ قبلی اش 
که اعصابمان را به هم ریزد. جان ِاستات این  کار دیگر انجام دهد  متوجه نشود یا هزاران 

کلیسای محلی« توصیف می کند: حالت را »تناقض 

کی وجود دارد. میان آن  که به نظر می رسد تنش دردنا کلیسا ادعا می کند و آنچه  میان آنچه 
کی وجود دارد  کی وجود دارد. تنش دردنا دنیای آرمانی و الهی و واقعیت انسانها تنش دردنا
کلیسا »عروس مسیح« است و آن جماعت عاری از  که می گوید  میان آن احساس پرشوری 
حس عاشقانه، آن تصویر زشت و نامقدس و پرخاشگر ما مسیحیان. تنش وجود دارد میان 
کردار عاری از شکوه و جالل ما در حال حاضر در  تقدیر نهایی و پرجالل ما در آسمان و رفتار و 

کلیسا.2 این دنیا. این است تناقض و دوپهلو بودن 
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از  زیبایی  کلیسا در مسیح جمع  نیستیم؟  رو به رو  واقعیت  این  با  ایمانداران  ما  آیا جمیع 
برادران و خواهران است. اما تجربه های روزانه مان موقعیت سقوط کردۀ ما و نیازمان به 
صرف  وقت  ایمانداران  جمع  در  که  خانمی  هر  می کنند.  یادآوری  ما  به  را  نجات دهنده 
که محبت و فیض خدا را  ک را چشیده است. ولی ما  نموده است طعم این تنش دردنا
کلیسای محلی خودمان، در  کلیسا و به ویژه در جمع  که در  چشیده ایم خوانده شده ایم 
کنیم. این سرمایه گذاری روحانی خدا را  که جسم و خون دارند، خدمت  میان قوم خدا 
که خدا به ما  که آن عطایایی را  جالل می دهد و برای ما شادی به ارمغان می آورد، چرا 

کار می بریم. عطا نموده است در جمع ایمانداران به 
و  دقیق  داریم  دوستش  که  کسی  برای  می خواهد  دلمان  که  هستیم  این گونه  ما  همۀ 
کادویی زیبا می آراییم و به شخص  کاغذ  کنیم. آن هدیه را با  سنجیده هدیه ای انتخاب 
بگشاید.  را  هدیه اش  او  می مانیم  منتظر  هیجان  و  شور  با  سپس  می دهیم،  نظر  مورد 
برایش مشخص  آیا  دارد؟  را دوست  آیا هدیه اش  کنشی نشان می دهد؟  وا عزیزمان چه 
است چرا این هدیۀ خاص را به او داده ایم؟ آیا این هدیه با شخصیت او سازگار است؟ اما 
چه حالی پیدا می کنیم وقتی او هدیه اش را بگشاید و به آن توجهی نکند یا از آن استفاده 

نکند؟
گرانبها  عطایای  این  هستند.  انسانی  هدیه های  از  ارزشمندتر  بسی  روحانی  عطایای 
جمع  در  است  آنها  بخشایندۀ  که  روح القدس  قدرت  به  تا  می شوند  هدیه  بی نقص  و 
کلیسا وسعت یابد و چون  کنند تا  ایمانداران استفاده شوند و برادران و خواهرانمان را بنا 
که آن  کسی است  کاماًل مناسب هر  نوری در دنیای تاریک بدرخشد. عطایای روح القدس 
کاماًل با نیازهای بدن مسیح تناسب دارند و با یک  عطیه به او داده می شود. آن عطایا 

کلیسای محلی تقسیم می شوند. توازن و تعادل شگفت انگیز میان جماعت 
ولی ما هم مانند ایمانداران قرنتس می توانیم وسوسه شویم تا عطایایمان را به اشتباه به 
کار  گرفتن آنها یا شاید با به  کار بریم، شاید با بیش از حد بها دادن به آنها شاید با نادیده 
کلیسا نباشد، چه بسا حتی تصمیم بگیریم آن  که در راستای بنای  بردن آنها به شکلی 
کلیسا معمواًل  ج از  کار بریم. واقعیت این است که جهان خار کلیسا به  عطایا را در جایی جز 

به عطایای ما بهای باالتری می دهد و از آنها بیشتر استقبال می کند.
کار روند یا اصاًل بی استفاده بمانند، بدن مسیح در آن  کلیسا به اشتباه به  وقتی عطایا در 
را تجربه  این واقعیت  کلیسای محلی بی فایده و بی ثمر می شود. همۀ ما در بدنهایمان 
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کار خود را به درستی انجام ندهد، سایر اندامها مجبور  گر یکی از اندامهای ما  کرده ایم. ا
می دهند.  دست  از  را  قوایشان  آرام آرام  نتیجه،  در  کنند،  کار  توانشان  از  بیش  می شوند 
که جای  کلیسا جبران ناپذیر است. غیاب این اعضا بدین معنا است  گاه، فقدان اعضای 

خالی شان پر نمی گردد.
بودند  مایل  که  بود  کسانی  از  مملو  می نوشت  نامه  آنها  به  پولس  که  قرنتیان  جماعت 
که در جمع ایمانداران به وجود می آمد رسیدگی  گذارند و به مسایل روزمره ای  قدم پیش 
کنند. سوال آنها معمواًل این بود: »چگونه و کجا می توانم موثرتر خدمت کنم؟ خداوند چه 
که می توانم  گذاشته است؟ امروز، چه نیازی را مشاهده می کنم  مسوولیتی به عهدۀ من 
که خانمها  کردنش بکوشم؟« خدمت در میان بانوان زمانی شکوفا می گردد  برای برطرف 
کار برند. برای نمونه، برخی عطیۀ تعلیم دارند،  گونشان را به این شکل به  گونا عطایای 
امور  مسوولیت  می توانند  یا  مستعدند  اجرایی  کارهای  در  عده ای  هستند،  مبشر  برخی 
به  و  هستند  سخاوتمندی  و  رحمت  نمایندگان  هم  شماری  گیرند.  عهده  به  را  اجرایی 

نیازمندان خدمت می کنند )رومیان 12: 3- 8(.
آشنا می شوید  آفریقای جنوبی  و  کلیساهایی در هندوستان  با  کتاب،  این  در فصل نهم 
که غیبت مردان به طرز چشمگیری در آنها محسوس است و شکاف عمیقی در این مورد 
میان سال  زنان  حضور  آمریکا،  متحدۀ  ایاالت  کلیساهای  از  برخی  در  می شود.  احساس 
فرزندان  که  زنان  از  کناره می گیرند. بسیاری  کلیسا  در  فعالیت  از  و  کم رنگ است  بسیار 
کارهای دیگری مشغول می شوند و از خدمت  خود را به اصطالح از آب و گل درآورده اند به 
کلیسا در مسیح جنب و  گر همۀ اعضای  کلیسا بازمی مانند. چقدر همه چیز فرق می کرد ا در 

جوش داشتند و با طراوت و شادابی به بدن مسیح وصل بودند.
دیگر  یکبار  است.  فروتنی  و  تواضع  مستلزم  محلی  کلیسای  در  روحانی  سرمایه گذاری 
که از عطایای چشمگیر  کسانی  کنیم.  گفته شد تأمل  دربارۀ آنچه به ایمانداران قرنتس 
منزلت  و  مقام  کنند  فکر  که  بگیرند  قرار  وسوسه  این  معرض  در  می توانند  برخوردارند 
یک  به  عیسی   .)25 -24 :12 قرنتیان  )اول  هستند  ارزنده تر  دیگران  از  و  دارند  خاصی 
گرداند  قوی  را  کلیسایش  تا  می بخشد:  گرانبها  و  ع  متنو عطایای  کلیسایش  به  هدف 
نه  است  او  جالل  برای  همه  بشناساند.  جهان  به  را  خود  کلیسایش  نمودن  قوی  با  و 

جالل ما.
گیرند،  کار  کمال به  گرچه بانوان را تشویق می کنیم عطایای خود را به درستی و تمام و  ا
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باید حواسمان باشد در این دام گرفتار نشویم که سعی کنیم جایگاه زنان را ترفیع ببخشیم 
که هدف تقویت بانوان از  کاری نکنیم  یا دچار خودبزرگ بینی شویم. باید مراقب باشیم 
گیرند. چارلز هاج در تفسیر  گانه ای را پیش  کلیسا جدا شود و هر یک راه جدا هدف تقویت 

رسالۀ اول قرنتیان چنین می نویسد:

که از اعال عطا می شوند، عاملی برای  وقتی عطایای خدا، چه نعمتهای طبیعی چه آنهایی 
گناه به بخشندۀ آن عطایا به حساب می آیند و هم  خودستایی یا خودنمایی می گردند هم 

که قرار است آن عطایا و نعمتها به سود و منفعت آنها باشد.3 کسانی  گناه به 

که  گامی در جهت برابری زن و مرد باشد یا دری  که  خدمت بانوان به این منظور نیست 
گون به ایمانداران بخشیده شده  گونا فرصتهای طالیی را به روی زنان بگشاید. عطایای 
بر روی صلیب  یاد می آوریم  به  که  کنیم. هنگامی  بنا  را  و خواهرانمان  برادران  تا  است 
که الیقش نبوده ایم، برایمان آسان تر خواهد  فیض و رحمتی به ما نشان داده شده است 
بود بر عیسی و زیبایی انجیل تمرکز نماییم تا بر خودمان. عطایا را »به جهت منفعت« به 

کار بردن یعنی همین.

کجااست؟ کلیسایمحلیمان جایگاهمادر
کنند.  کلیسای محلی پیدا  را در  که جایگاهشان  باشد  برای خانمها دشوار  ممکن است 
از  فراتر  بانوان  به  خدا  عطایای  ارزشمندند،  اندازه  یک  به  مسیح  بدن  در  عطایا  گرچه  ا
یک  اعضای  که  ما  از  هیچ یک  است.  قهوه  کردن  درست  و  بچه  پوشک  کردن  عوض 
فراموش  نباید  اما  باشیم،  رویگردان  کارها  این  انجام  از  هیچ گاه  نباید  هستیم  بدن 
زنان  تجربۀ  و  حکمت،  دیدگاه،  از  باید  دارند.  واالیی  و  ع  متنو عطایای  زنان  که   کنیم 

بهره جوییم.
می نماید.  اشاره  است  نموده  مقرر  خداوند  که  مرزهایی  به  اسمیت  ِکِلر   ،2 فصل  در 
کلیسا منحصر  که خدمت شبانی و رهبری  کتاب مقدس در این مورد شکی باقی نمی گذارد 
گر بخواهیم در پی به دست  به برادران واجد شرایطمان در مسیح است. اشتباه می کنیم ا
که خدا برایمان تدبیر ننموده است. از سوی دیگر، در محدودۀ  آوردن خدمتهایی باشیم 
نزدیک  لرز  و  ترس  با  است  نموده  تعیین  خدا  کالم  که  مرزهایی  به  گر  ا بانوان،  خدمت 
کنیم باز هم دچار اشتباه  شویم یا بخواهیم حصارهایی بیشتری را به این مرزها اضافه 
می شویم و به نتیجه ای دست نخواهیم یافت جز خدمتی سرد و بی روح و متظاهرانه. 
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که آنها در تصمیمات و  این گونه طرز برخورد حتی می تواند بانوان را به این فرض برساند 
کلیسا هیچ نقشی ندارند. برنامه ریزی های 

گران و دامنه دار است. این نادیده  کلیسای محلی  گرفتن عطایای زنان در  بهای نادیده 
بدهیم  دست  از  را  تندرست  و  سالم  بدنی  نشاط  و  زیبایی  می شود  باعث  هم  گرفتن 
بانوان  از  سرشار  مسیح  بدن  باشیم.  کلیسا  تدریجی  شدن  بی رمق  و  ضعیف  شاهد  هم 
کلیسای محلی  کلیسا مسیح را در  که مشتاقند با نظارت و اقتدار رهبران  توانمندی است 
بتوانند عطایای منحصر به فرد  زنان صدایشان شنیده شود و  این  کنند. وقتی  خدمت 

کلیسا موثرتر و تأثیرگذارتر خواهد شد. گیرند،  کار  خود را در جماعت ایمانداران به 
که عضو شورای شهر  که با همسایگانش در ارتباط است هم خانمی  هم یک مادر جوان 
است می توانند در خصوص بشارت دادن نظرات باارزشی داشته باشند. بانوانی که کارمند 
که برای ساخت  بنگاه های معامالت ملکی هستند می توانند در جلسات هیئت مدیرانی 
که  گرد هم می آیند نقش بسیار مهمی داشته باشند. بانوانی  کلیسا  و تجهیز ساختمانهای 
که مدیر عامل  کم بضاعتان تجربه دارند یا خانمهایی  در سازمان دهی تهیۀ مسکن برای 
استفاده  کلیسا  جمع  در  خود  تخصص  از  مختلف  شکلهای  به  می توانند  هستند  بانک 
به  کتاب مقدس  چارچوب  در  می توانند  دارند  تعلیم  عطیۀ  که  خانمها  از  بسیاری  کنند. 
می تواند  است  کلیسا  اداری  امور  کارمند  که  خانمی  شوند.  مشغول  مختلف  خدمتهای 
بانوان  میان  و  باشد  کتاب مقدس  مبنای  بر  آموزش  و  خدمت  برای  برجسته ای  الگوی 

کلیسا نقش پل ارتباطی را ایفا نماید. کلیسا و رهبران  حاضر در 
کلیسا  کار گیرند، رهبران  به همان نسبت که زنان باید عطایایشان را در کلیسای محلی به 
از عطایایشان  و  کلیسا  در  ایشان  از خدمت  و  گویند  این خواهران خوش آمد  به  باید  نیز 
گون  گونا کلیسا پیشگام می شوند تا راهگشای خدمتهای  استقبال نمایند. وقتی رهبران 
بهره  روحانی اش  از سرمایه های  بیشتر می تواند  و  کلیسا مجهزتر می شود  باشند،  بانوان 
که  کجا  که از بانوان استقبال شود تا در هر  کلیساهای ما قوی تر می گردند هنگامی  گیرد. 

کتاب مقدس منع نکرده است، مفید و موثر، مشغول به خدمت باشند.

آنگاهچهمیشود؟
با  را  خود  زندگی  فروتنانه  گرفته اند  قوت  روح القدس  از  که  ایماندارانی  که  هنگام  آن 
را بنا نمایند، تغییر و تحوالت  که بدن مسیح  کلیسای محلی می کنند  این هدف صرف 
حیرت انگیزی پدیدار می گردند. وقتی رویای ما بر خدمت و رشد و شکوفایی بدن مسیح 
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را  ما  قباًل  که  و خواهرانمان  برادران  از  برخی  ُخلق و خوی  و  آن عادتها  متمرکز می شود، 
راستای  در  کند،  کار  ما  جمع  در  خدا  روح  وقتی  می بازند.  رنگ  رفته رفته  می دادند  آزار 
که  ما  همخدمتان  آن گاه،  برمی داریم.  گام  پدرمان  خدمت  و  پرستش  مشترک  هدف 
گران قدر ما تبدیل می شوند و در فرازها  کالم خدا و قوم خدا هستند به دوستان  دوستدار 
حیرت  و  بهت  در  شد.  خواهد  لبریز  همکاری  این  شادی  از  دلمان  زندگی  نشیب های  و 
کنیم  برطرف  را  آنها  نمی توانستیم  تنهایی  به  که  نیازهایی  اینکه می بینیم  از  می مانیم 

چگونه برطرف می شوند.
پیش  کمال  سوی  به  اما  نیستند،  بی عیب  و  کامل  )هیچ گاه  تحوالت  و  تغییر  این  در 
کلیسای محلی تصویری زنده از محبت مسیح - تصویری از انجیل را به دنیا  می روند(، 
که همگی  نشان می دهد. بدن مسیح از مردمانی با تفاوتهای بسیار تشکیل یافته است 
به یک اندازه ناالیق هستند و مرحله به مرحله یاد می گیرند چگونه یکدیگر را ببخشند 
روی  عیسی  صلیب  زیر  اینها  همه  باشند.  هم  فکر  به  و  دهند  نشان  محبت  و  فیض  و 
که آنها را دوست دارد، برای آنها جان داد و حیات خودش را به ایشان  می دهند، عیسی 

هدیه نمود.
اما  که در عملکردش مشکلی وجود ندارد.  ایمانداران  این است توصیف جمع تندرست 
چگونه به این سالمت دست یابیم؟ چگونه خدمتهای مختلف و به ویژه خدمت بانوان 
کلیسای محلی زمانی متعادل  کلی، جمع  گردانیم؟ در حالت  کلیسا  را جزیی از خدمتهای 
کالم خدا و به یکدیگر متعهد باشیم. ابتدا، به اهمیت تعهد به  که به  و دلنشین می شود 

کالم خدا بپردازیم.

کالمخداعاملیاستبرایپاسخگوبودنبهیکدیگر تعهدمتقابلبه
کلیسا ترویج گِر آموزه ها و الهیات صحیح هستند و تمرکزشان بر مطالعه و  که رهبران  زمانی 
کلیساهای محلی رونق می یابد. در فصل 1،  کتاب مقدس است، خدمت بانوان در  تعلیم 
کید بسیار ساده و  کید می نماید. شاید این تأ کالم محور تأ کاتلین نیلسون بر ارزش خدمت 
ابتدایی به نظر برسد، اما دنیای امروز ما و حتی دنیای مسیحیت امروزی بسیار و بسیار 
کتاب مقدس محور  کلیسای  به مسیرهای دیگری رفته است. محکم چسبیدن به یک 
حس پاسخگو بودن به یکدیگر را در ما تقویت می کند و ما را از این وسوسه در امان نگاه 
که در کالم خدا تعلیم داده می شود جنبش بخوریم. که از زیربنای محکم انجیل  می دارد 
کلیسای غالطیه دربارۀ خطرات منحرف شدن از انجیل مسیح به  پولس در نامه اش به 
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گمراه  را  ایمانداران  آن  که  کاذبی  واعظان  دایم  او  می دهد.  هشدار  اولیه  ایمانداران  آن 
کسی  گر  ا می گویم:  باز  هم  االن  گفتیم،  پیش  که  »چنان  می نمود:  محکوم  می کردند 
پرقدرتی!  جملۀ  چه   .)9 :1 )غالطیان  باد«  َاناتیما  بیاورد،  پذیرفتید  آنکه  از  غیر  انجیلی 
که  انجیلی  با  که  باشند  انجیلی  پیرِو  نبود  این  قصدشان  غالطیه  ایمانداران  مطمئنم 
با  را  آنها  رفته رفته  زندگی  تنگناها و فشارهای  اما  تفاوت داشت.  بود  تعلیم داده  پولس 
که نامۀ پولس به دستشان  که از تعالیم پولس دور شدند. زمانی  خود پیش برد تا جایی 

رسید، دیگر در سرازیرِی مسیر اشتباه در حال پیشروی بودند.
کلیسای  کلیسای تندرست در حقایق اساسی انجیل عیسی مسیح ریشه دارد. یک  یک 
در  اساسی  حقایق  این  است  حواسشان  که  است  بهره مند  رهبرانی  نعمت  از  تندرست 
کتاب مقدس از منبر اعالم  کند. هفته به هفته که حقایق  کلیسا رسوخ  تک تک خدمتهای 
کلیسا نیز با همین  که خدمتهای آن  می شوند، کالم خدا برافراشته می گردد و طبیعی است 
اولویتها به فعالیت می پردازند. دلهایی که مجذوب حقایق انجیل می گردند، هر روز بیش 
که چشیده اند عیان می سازند. این شالوده و زیربنای  از روز قبل، آن فیض و رحمتی را 
را  کلیسا  اولویتهای رهبران آن  کلیسا  مهم و حیاتی باعث می شود خدمتهای موجود در 

بازتاب دهند.
حتی در خدمتهای انجیل محور نیز به راحتی می توان به انحراف رفت. من این فرصت را 
که قربانِی تجارتهای  گو در خدمت به دختران و زنانی  که در یکی از مناطق شیکا داشتم 
و  بی حد  جوان  زنان  آن  روحی  و  جسمی  نیازهای  باشم.  داشته  سهمی  بودند  جنسی 
از  می توان  آسان  خیلی  نیازها  آن  به  رسیدگی  بحبوحۀ  در  آنکه،  حال  بود.  بی اندازه 
که همانا فیض و محبت شفابخش عیسی مسیح  ماند  آنها غافل  نیازهای  عمیق ترین 
کتاب مقدس تعلیم داده شده است. با این حال، چون این خدمت در اقتدار  که در  است 
کلیسا را در نظر داشت. در واقع،  کلیسای محلی صورت می گرفت، اولویتهای آن  و نظارت 
کانون  که انجیل در  کلیسا به انجیل ضمانت می کرد  آرایش ژنتیکی آنها یکی بود! تعهد 

خدمت به آن زنان باقی بماند.

تعهدمتقابلبهکالمخداعاملیاستبرایرشدمداومدرکتابمقدس
که با هم خدمت می کردیم. او همسری وفادار و مادر  ج یکی از دوستان خوب من بود  مار
کار بود. این دوست عزیز من انرژی بی حد و حصر خود را میان مطالعۀ  و مادربزرگی فدا
کرده  کتاب مقدس، خانواده، دوستان، سفرهای بشارتی، سیاست، ورزش، و هنر تقسیم 
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گون  ج این توانایی را داشت که به شکلهای گونا بود. او عاشق کارهای هنری اش بود. مار
نقاشی  تا  غ  تخم مر روی  نقاشی  و  طراحی  از  بیافریند:  زیبایی  زمینه ها  همۀ  در  تقریبًا  و 
روی بشقابهای قدیمی برای ضیافت در قصرهای اسکاتلندیان. او استعداد هنری اش را 
گلدانهای  گل و  کلیسا صرف نمود: پارچه نویسی های باشکوه، تزیین  وفادارانه در خدمت 
کار او همیشه  زیبا و برنامه ریزی های دقیق و سنجیده برای جلسات پرستشی عید قیام. 

دقیق و حرفه ای بود و همواره حاوی پیغامی پرقدرت.
کتاب مقدس ما بود، هر هفته، با حضور بی ریای خود به  که رهبر جلسات مطالعۀ  ج  مار
از  و هیچ گاه  را دوست داشت  کالمش  و  او خداوند  و طراوت می بخشید.  تازگی  ما  جمع 
کالم خدا را به زندگی روزمره ربط  ح سواالتش  ح سواالت دشوار نمی هراسید. او با طر طر
ج ایمان ما را عمیق تر می نمود. هفته به هفته، او در حقایق  می داد. بینش و بصیرت مار
کشف  که او در مطالعات جمعِی ما  گنجینه هایی  کندوکاو می نمود.  کتاب مقدس عمیق تر 

کار خودش نیز بی تأثیر نبود. می کرد تأثیر عمیقی بر ما داشت و بی شک بر زندگی و 
او  جز  کسی  که  بخشید  تازه ای  ُبعد  ما  جمع  به  استعدادهایش  و  عطایا  صرف  با  ج  مار
این  است،  در حضور خداوند  ج  مار که  کنون  ا باشد.  داشته  قابلیتی  نمی توانست چنین 
کلیسای ما  ج در میان ما،  ُبعد واضح تر و شفاف تر به نظرمان می آید. به خاطر حضور مار

گشته است. رنگی تر، شاداب تر، اندیشمندتر، و زیباتر 
می آموزند(  ج  مار چون  بانوانی  از  که  دیگری  خانمهای  )و  ج  مار همچون  بانوانی  وقتی 
کالم خدا به  کلیسا مستحکم می گردد.  گرد هم می آیند، تار و پود  کالم خدا  برای مطالعۀ 
کالم خدا را تعلیم دهند  که  دلها و زندگیها رسوخ می کند و خانمهای بیشتری می آموزند 
به  می گردند  کشف  زنانه  دورهمی های  این  در  که  حقایقی  کنند.  صحبت  درباره اش  و 
به  را  یکدیگر  هستند  هم  خواهراِن  مسیح  در  که  خانمها  می یابد.  گسترش  کلیسا  بدنۀ 
کندوکاو وامی دارند، خود را به یکدیگر پاسخگو می دانند و در کنار هم رشد می کنند. ایشان 
می آموزند که دوست خداترس بودن، همسر خداترس بودن، مادر خداترس بودن، کارمند 
کارفرمای خداترس بودن به چه معنا است. آنها رسالۀ تیطس 2: 3- 5  خداترس بودن و 
را زندگی می کنند. خانواده ها مستحکم تر می گردند و دوستیهای عمیق در طی خدمت با 
کلیسا و چه بسا در بشارت انجیل از  یکدیگر شکل می گیرند. خانمها مشتاق تر می شوند در 
کالم خدا عمیق می شوند، در  کنند. وقتی زنان به همراه هم در  وقت خود سرمایه گذاری 

کلیسایشان را قوی تر می نماید. که  کشف می کنند  کالم خدا غنا و ثروتی را 
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گرد هم  کالم خدا را از زبان زنان دیگر می شنوند، یعنی وقتی  که بانوان حقایق  هنگامی 
که ارتباطها  کنند، آن زمان است  کنند و برای یکدیگر دعا  کالم خدا را مطالعه  می آیند تا 
که رشد روحانی باید در جماعت  و دوستیهای عمیق شکل می گیرند. این درست است 
که به ویژه خانمها در خدمت بانوان بتوانند  گیرد، اما این آزادی وجود دارد  کلیسا صورت 
کنند. وقتی زنان برای مطالعۀ  در مورد مسایل مختلف زندگی با هم صحبت و تبادل نظر 
گرد هم می آیند، هم شخصًا به یکدیگر پاسخگو می گردند هم عمیقًا و به طور  کالم خدا 

کتاب مقدس رشد می نمایند. مداوم در 

تعهدمتقابلبهیکدیگرعاملیاستبرایخدمتاصیل
کتاب اعمال  کالم خدا تعهد به یکدیگر زاده می شود. در  در بدن مسیح، از بطن تعهد به 
که  کلیسای اولیه نمونه ای جالب توجه از تعهد متقابلی  رسوالن فصل 2، لوقا با توصیف 
کلیسای تندرست بود  که همانا ویژگی یک  میان ایمانداران وجود داشت ارائه می دهد، 
که »در همه چیز شریک می بودند« و »به خوشی و ساده دلی« خداوند  به همراه ایماندارانی 
غ روحانی می رسیدند  را می پرستیدند و همه چیز را با هم قسمت می کردند و با هم به بلو

)اعمال رسوالن 2: 44- 47(.
کلیسا دقیقًا نقطۀ مقابِل فرهنگ ناپایدار ما است. در فرهنگ ما، مردم بدون رد و بدل 
که مردم دلشان می خواهد همه گونه آزادی عمل  کنار هم می گذرند. در دنیایی  کلمه ای از 
که رابطه ها به بن بست می رسند چون دوست  و حق انتخاب داشته باشند، در فرهنگی 
تعهد  را دریابد، بدن مسیح به خاطر  ما  نیازهای  به اصطالح،  ما نمی تواند،  یا همسر  ما 
که  انسانهایی  بود. در میان  استحکام خواهد  و  ثبات  به عیسی مکان  پایدار  و  مشترک 
طور  به  مقوله  این  بازنمی ایستد.  شدن  جاری  از  فیض  یافته اند،  نجات  فیض  محض 
کم بر  خاص برای جوانان مسیحی از اهمیت برخوردار است. بر خالف آنچه فرهنگ حا
که پیوند ازدواج تعهدی برای  کلیسا می آموزند  جامعه به جوانان القا می کند، جوانان در 
که چگونه در شغلی سخت و دشوار مقاوم بایستند. نمونۀ  همۀ عمر است. آنها می آموزند 
که بی وقفه به فکر یکدیگر هستند آموزشگاه ضروری برای یادگیرِی تعهد  کلیسا  اعضای 

که محرکش فیض خدا است. است، تعهدی 
گرد هم می آیند، پیوندی  کلیسای محلی  که از فیض لبریزند در  که ایماندارانی  هنگامی 
محکم و پرقدرت به وجود می آید. برادران و خواهران در مسیح از یک روح پر هستند، 
کلیسا با هم متحد و به یکدیگر متعهد  آنها الهیاتی مشترک می آموزند و در اقتدار رهبران 
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است،  متفاوت  سلیقه هایمان  است،  متفاوت  شخصیتهایمان  که  وجودی  با  هستند. 
همه هم سن نیستیم و همه به لحاظ اقتصادی در یک سطح نیستیم، با وجود هزاران 
گرد هم می آییم  تفاوت دیگر، به فیض خدا و به قدرت روحش برای پرستش خدایمان 
کنیم و محبت عیسی را به جهان نشان دهیم. البته هرگز  تا برادران و خواهرانمان را بنا 
نمودن  توبه  از  بازنمی ایستیم  ع،  متنو بدن  این  به  تعهدمان  یادگیری  از  بازنمی ایستیم 
رحمت  واقعیت  هرچه  تعهد.  این  در  رشد  از  بازنمی ایستیم  و  تعهد  این  در  قصور  برای 
تفاوتهای  از  یکدیگر  به  تعهدمان  می کنیم،  درک  بیشتر  زندگی مان  در  را  خدا  فیض  و 

بی شمارمان سبقت می گیرد.
مشخصۀ  که  بود  خواهیم  گونیهایی  گونا قدردان  بیشتر  گردد،  ژرف تر  تعهد  این  هرچه 
کلیسا یک باشگاه انحصاری نیست که در آنجا فقط با افرادی از جنس  بدن مسیح است. 

کنیم. خودمان مالقات 
وقتی خدمت بانوان در کلیسای محلی ریشه بگیرد، تعهد ایمانداران که در تار و پود کلیسا 
دوسویه  تأثیر  این  )البته  می بخشد  تعهد  طعم  نیز  بانوان  خدمت  به  است  گرفته  جای 
کند!( با وجود همۀ  کمک  کلیسا  کل  است: خدمت بانوان می تواند به طعم بخشیدن به 
تفاوتهایمان، طعم این تعهد متقابل به یکدیگر شیرین و دلپذیر است. برای مثال، در 
گوشه چشمی از  کردیم،  که نمونه اش را در مورد نایانا مشاهده  گروه های مختلف بانوان، 
کاماًل با سبک زندگیهای ما متفاوت است شاهد بودیم.  که  وفاداری خدا را در زندگیهایی 
کالم خدا دست یابیم، می توانیم  در این تفاوتها می توانیم به بصیرت و بینش تازه ای از 
با تجربیات ما غریبه هستند. چه بسا در  که  زنانی آشنا شویم  کشمکشها و مشکالت  با 
کمک شود.  کردن را بیاموزیم هم به خودمان  کمک  آشنایی با مشکالِت این زنان هم 
را  او  که  گوش می سپاریم، عظمت خدایی  با ما متفاوت هستند  که  وقتی به خواهرانی 

خدمت می کنیم به چشممان می آید.
پربارترین  و  عمیق ترین  معمواًل  می گیرند  شکل  ایمانداران  جمع  در  که  رابطه هایی  آن 
مطالعۀ  جلسات  یا  دیگر  شهری  در  گردهمایی  یک  هستند.  زندگی مان  کل  رابطه های 
و  مفید  قطعًا  می گردند  برگزار  شهر  سوی  آن  به  شهر  سوی  این  از  که  کتاب مقدس 
که  سودمندند، اما خیلی وقتها رابطه ها عمق ندارند و صمیمیت به آن اندازه ای نیست 
که مطالعه می کنیم  کالمی  کلیسای محلی،  کلیسای محلی برقرار است. در  میان اعضای 
کار می کنیم،  کنار هم  که در طرحها و برنامه های بلندمدت در  را زیست می نماییم، چرا 
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با هم مشکالت را برطرف می کنیم، شاهد زندگیهای یکدیگر هستیم، رابطه ها معلوم و 
مشخص هستند، شاهد تولدها و مرگ یکدیگر هستیم و از شبانان و رهبرانمان راهنمایی 
می گیریم و آنها برایمان دعا می کنند. این رابطه ها مختص به امروز و فردا نیستند، بلکه 

کت لذت می بریم. کنار یکدیگر باشیم از این شرا که خداوند اجازه دهد  تا زمانی 
می گیرد،  جای  بانوان  فکر  و  دل  در  یکدیگر  به  ریشه دار  و  عمیق  تعهِد  این  ݢوقتی  ݢ
خ  خدمت بانوان به طور روزافزون از تظاهر و خودنمایی تهی می گردد، آن گاه، اصالت ر
می خواهد  کسی  چه  کند؟  دوستی  به  تظاهر  عمر  همۀ  می تواند  کسی  چه  می نمایاند. 
که خداوند بازگردد یا ما را به جای دیگری ببرد قرار است  چنین باشد؟ چون تا زمانی 
وجود  ایمانداران  میان  محلی  کلیسای  در  که  تعهدی  کنیم،  زندگی  یکدیگر  کنار  در 
کالم خدا رابطه هایی قوی  که در چارچوب حقایق  دارد به زنان این آزادی را می دهد 
اصل،  »در  می نماید:  توصیف  خوبی  به  را  واقعیت  این  ِبنْتز  ران  کنند.  بنا  را  اصیل  و 
گروهی از پیروان رستگار مسیح است. این رستگاران  کلیسای تندرست متشکل از  یک 
هنوز  که  کلیسایی  در  آنها  می دهند.  تشخیص  مسیح  کلیسای  در  را  یکدیگر  جایگاه 
را  یکدیگر  می نمایند،  زیست  بی ریا  و  اصیل  جمعی  در  است،  نشده  تکمیل  اعضایش 

می بخشند و یکدیگر را از فیض لبریز می کنند.«4
کلیسای محلی زیربنای خدمت اصیل در میان بانوان است، خدمتی  تعهد به یکدیگر در 

کالم خدا سرچشمه می گیرد. که از حقایق 

تعهدمتقابلبهیکدیگرعاملبشارتاست
کاماًل آمادۀ بشارت انجیل است. این جماعت متعهد هم  یک چنین جماعت متعهدی 
می تواند حقایق کالم خدا را تعلیم دهد هم شاهدی بامحبت باشد که اعضایش بر مبنای 
کنار یکدیگر زیست نمایند. به طور خاص، وقتی زنان در زندگی زنان دیگر  آن حقایق در 
کلیسا وصل  قدم می گذارند و با یکدیگر رابطه ایجاد می کنند، این رابطه طبیعًا آنها را به 
کنند و به بدن مسیح  که زنان با عیسی مالقات  می کند و راهگشای مسیری خواهد بود 

بپیوندند.
کلیسای اولیه این بود که همه با هم کالم خدا را می آموختند، با هم دعا می کردند،  ویژگی 
جمع  چه  می کردند.  زندگی  هم  کنار  در  و  می نمودند  قسمت  هم  با  را  داشته هایشان 
بی همتا و شورانگیزی! لوقا به ما می گوید آن گاه که آنها به زندگی یکدیگر قدم می گذاشتند 

کلیسا می افزود« )اعمال رسوالن 2: 47(. »خداوند هر روزه ناجیان را بر 
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هر  )و  زنی  هر  که  است  پرمهری  از جمع  گوشه چشمی  بانوان  و شکوفایی خدمت  رونق 
از  می کنند،  دعا  هم  با  می گیرند،  یاد  را  خدا  کالم  که  زنانی  است.  آرزویش  در  انسانی( 
گرم و صمیمانه با یکدیگر لذت می برند و به فکر نیازهای اطرافیانشان هستند  مشارکت 
هستند،  ما  جلسات  مهمان  که  کسانی  می دهند.  تشکیل  را  دلپذیر  و  خوشایند  جمعی 
کلیسایمان می پیوندند. وقتی آنها به عیسی ایمان می آورند، سایر بانوان  معمواًل، به جمع 
حقایق انجیل را با میل و رغبت با ایشان در میان می گذارند. شور و شوق آن بانوان برای 
انجیل به همۀ ما درس می دهد و الهام بخش ما خواهد بود، بر تعداد ایمانداران افزوده 
بسیاری  نمونه های  از  نمونه  یک  نایانا،  دوستم،  می یابد.  قوت  مسیح  بدن  و  می شود 
کلیسای ما هستند. خدا از طریق خدمت ما در میان بانوان  که باعث برکت جمع  است 
کلیسای ما جذب نموده است. آن خانمها نیز در کالم خدا ریشه می گیرند  این خانمها را به 
که خدا در مسیرشان قرار می دهد بشارت  کسانی  کالم خدا را به  و مجهز می شوند تا مژدۀ 

دهند.

تعهدمتقابلبهیکدیگرتصدیقنامهایمفیداست
خدمت منظم و سازمان یافتۀ بانوان در کلیسای محلی زمینه ساز است تا رهبران آن کلیسا 
خواهرانشان  فکر  به  اندازه  چه  تا  که  کنند  تصدیق  بتوانند  کلیسا(  آن  جماعت  کل  )و 
بانوان  خدمت  بر  کلیسا  رهبران  وقتی  قائلند.  ارزش  آنها  برای  و  هستند  مسیح  در 
ارزشمند  کالمشان  که  دارند  وجود  زنانی  می شود  متوجه  کلیسا  می کنند،  سرمایه گذاری 
است و الزم است که آن کالم به گوش همگان برسد. هدف و اهمیت خدمت بانوان تأیید 

کلیسای محلی تقویت می شود. می گردد و 
کلیسا حامی و پشتیبان خدمت بانوان  که رهبران  این تقویت شدن زمانی صورت می گیرد 
کار این خدمت نداشته باشند و این خدمت را به حال  کاری به  گر رهبران  باشند. ولی، ا
بلکه  نمی بخشند،  قوت  را  آنها  و  نمی کنند  کمکی  بانوان  به  فقط  نه  گذارند،  وا خودش 
کلیسا در  کلیسا می گردند و چه بسا آنها را از سهیم بودن در رویایی که  باعث انزوای آنها در 
که خدمت  کلیسا محروم می سازند. هر خدمت،  نظر دارد و از شرکت در امور مهم و حیاتی 
دخیل  آن  در  رهبران  و  شبانان  که  می گردد  تقویت  زمانی  می شود،  شامل  هم  را  بانوان 
باشند، به آن خدمت عالقه مند باشند و آماده باشند بدون اینکه نگاه سلطه جویانه ای 
در  باید  پطرس  نکنند.  دریغ  کمکی  و  راهنمایی  هیچ  از  نیاز،  هنگام  به  باشند،  داشته 

کشیده باشد: نامه اش همین طرز تفکر را به تصویر 
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زحمات  بر  شاهد  و  هستم  پیر  شما  با  نیز  که  من  می کنم،  نصیحت  شما  میان  در  را  پیران 
که در میان شما است بچرانید  گّلۀ خدا را  که مکشوف خواهد شد.  مسیح و شریک در جاللی 
و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت 
)اول  باشید  نمونه  گّله  بلکه به جهت  بر قسمتهای خود خداوندی بکنید،  که  نه چنان  و 

پطرس 5: 1- 3(.

به  که  را  مسیح  در  خواهرانشان  می توانند  بی شماری  طریقهای  به  رهبران  و  شبانان 
کنند و تأییدشان نمایند. بسیاری از این طریقها به صرف زمان و  خدمت مشغولند شبانی 
انرژی فراوان یا فعالیت بسیار احتیاج ندارند. شبانان و رهبران صرفًا می توانند به هنگام 
کتاب مقدس ویژۀ بانوان  که جلسات مطالعۀ  کنند چقدر خوشحالند  موعظۀ خود اعالم 
گردشی و تفریحی از  که خانمها می توانند در برنامه های  برقرار است و چقدر عالی است 
از هر برنامه ای  کلیسا دور هم جمع شوند. شبانان و رهبران می توانند قبل و بعد  سوی 
ارسال  کوتاه  ایمیلی  خدمت  این  از  پشتیبانی  و  دلگرمی  منظور  به  است  بانوان  ویژۀ  که 
کنند. همچنین می توانند در یکی از جلسات مطالعۀ بانوان حاضر شوند و تعلیم دهند. 
بانوان  به سرپرست خدمت  یا می توانند  باشند  راهنما  و  نیاز مشاور  به هنگام  می توانند 
کلیسا برای این خدمت دعا می کنند و حامی و پشتیبان هستند  اطمینان دهند که رهبران 

و بر فعالیتهای بانوان ُمهر تأیید می زنند.
که صبح های چهارشنبه برگزار می شود شمار زیادی از خانمها شرکت  چون در جلسات ما 
کردن جای پارک خودروها مشکل داریم )جلسات عصرهای  می کنند، همیشه برای پیدا 
دو  هر  در  می شود!(  پیدا  خودرو  پارک  جای  معمواًل  و  نیست  غ  شلو چندان  چهارشنبه 
جلسه، خانمها از هر ردۀ سنی حضور دارند. ولی به نظر می رسد در جلسات صبحگاهی 
کتاب مقدس،  با  همراه  بغل  به  بچه  که  می یابند  حضور  جوان  مادران  از  فراوانی  شمار 
از  آنها به همراه سیلی  راه می رسند.  از  گاه ظرف غذا  و  کیف دستی  ک وسایل بچه،  سا
خانمهای دیگر وارد می شوند. یکی بارهای دیگری را از دستش می گیرد. یکی به عصایش 
تکیه داده است. یکی صندلی چرخدار خانمی دیگر را به جلو می راند. صحنه هایی زیبا و 

گاه پر از هیاهو و همهمۀ جمعیت. دوست داشتنی اما 
به  ورودشان  برای  هفته  هر  خانمها  این  که  می دانند  ما  کلیسای  کارمندان  و  شبانان 
این رو، بدون هیچ گونه درنگی تصمیم  از  رو به رو هستند.  با چه دشواریهایی  ساختمان 
تا  دهند  اختصاص  خانمها  این  برای  را  مشخصی  فضای  چهارشنبه  صبح های  گرفتند 
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ساده ای  اقدام  یک چنین  حتی  کنند.  پارک  آنجا  در  راحتی  به  را  خودروهایشان  بتوانند 
کلیسا به خدمت بانوان است. کی از تعهد  حا

که جای خود دارند. بسیاری از  کمکها و پشتیبانیهای فراوان و بی شماِر دیگر  البته سایر 
کلیساها بودجه های مشخصی را برای آموزش معلمان جلسات مطالعۀ بانوان اختصاص 
می دهند. این آموزشها یا به صورت برگزاری کالسهای آموزشی برای زنان و مردان است یا 
گردهمایی های  کارگاه های آموزشی یا  که معلمان یا رهبر جلسات را به  به این شکل است 
کلیسا  کارمند  خانمهای  از  حمایت  یا  اینترنتی  آموزشی  دوره های  می فرستند.  آموزشی 
است.  بانوان  خدمت  از  پشتیبانی  دیگر  روشهای  جزو  الهیات  دانشکدۀ  در  حضور  برای 
کم کم رو به افزایش  کلیساهای قوی و مستحکم انجیلی نیز شمار بانوان حقوق بگیر  در 
کدام خدمتهای خاص را برای  که خدا  است. وقتی این مرزبندی برایمان مشخص باشد 
را به انجام  از صمیم قلب بانوان  زنان در نظر نگرفته است، آن گاه، قوم خدا می توانند 

کنند و پشتیبان آنها باشند. خدمات بی شماری تشویق 
گر میان رهبران  کنیم؟ یا ا کلیسای محلی ما بر خدمت بانوان متمرکز نباشد چه  گر  حال، ا
موقعیت  وقتی  کنیم؟  چه  باشد  نداشته  وجود  قوی  ارتباطی  بانوان  خدمت  و  کلیسا 
و  کلیسا  رهبران  رابطۀ  عبرانیان  نویسندۀ  می گوید؟  چه  ما  به  خدا  کالم  است،  این گونه 

کلیسا را چنین توضیح می دهد: اعضای 

که ایشان پاسبانی جانهای شما  مرشدان خود را اطاعت و ِانقیاد نمایید ]تسلیم باشید[، زیرا 
که این  که حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله به جا آورند، زیرا  را می کنند، چون 

شما را مفید نیست )عبرانیان 13: 17(.

مسوول  بسیار  و  دارند  دوش  بر  سنگینی  بار  خداوند  پیشگاه  در  ما  شبانان  و  رهبران 
به  و  کنیم  دعا  رهبرانمان  و  شبانان  برای  باید  کلیسا  اعضای  ما  می باشند.  پاسخگو  و 

که باعث شادی آنها شویم نه غم و غصه شان. گونه ای تسلیم آنها باشیم 
برای  که  را  برنامه هایی  و  رویاها  یا  دغدغه ها  نباید  بانوان  ما  که  نیست  معنا  بدان  این 
خدمت بانوان در نظر داریم با شبانان یا رهبرانمان در میان بگذاریم. برعکس، مسوولیت 
ما همین است! اما آیات نامبرده در رسالۀ عبرانیان به نگرش و طرز برخورد ما اشاره دارد. 
کسانی  باید با تواضع و فروتنی به خدمت بانوان مشغول باشیم. باید احترام بگذاریم به 

که خداوند رهبر و ناظر ما قرار داده است.
کلیسایمان در نظر  کلیسا برای جمع ایمانداران  که رهبران  می توانیم دیدگاه و رویایی را 
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ما  که  »رویایی  کنیم:  ح  مطر را  پرسش  این  می توانیم  بگیریم.  نظر  مد  دقت  با  دارند 
کلیسای محلی مان باشد؟«  برای بانوان در نظر داریم چگونه می تواند پشتیبان اهداف 
کنیم تا ببینیم خدمت بانوان به چه شکل می تواند با  گفتگو  کلیسا  می توانیم با رهبران 
کنیم و  کمال احترام با رهبرانمان صحبت  کلیسایمان همخوانی یابد. می توانیم در  بافت 
که خدمت بانوان به چه طریقهایی می تواند در ادامه و در راستای  برایشان توضیح دهیم 

خدمت شبانان و مراقبت ایشان از قوم خدا پیش رود.
در  قطعًا،  سازد.  هموار  را  راه  تا  بمانیم  خداوند  منتظر  و  کنیم  دعا  باید  چیز،  هر  از  باالتر 
و  پاسخها  شاید  که  چرا  می زند،  را  اول  حرف  صبوری  و  انعطاف پذیری  مسیر،  این 
برای خدمت  رویایمان  در  که  نباشد  آن چیزی  داده می شود  ما  به  که  زمان بندی هایی 
کنیم تا مقاصدش را به انجام رساند. چه بسا  در نظر داریم. می توانیم به خداوند توکل 
کاماًل متفاوت با روشهای ما و برنامه ریزی های اولیۀ ما و حتی  خداوند امور را به روشهایی 
کلیسا متعلق به خداوند است و خداوند امین خواهد بود. موثرتر و ثمربخش تر پیش ببرد. 
کالم خدا و به  که به  کلیسای محلی،  به فیض خدا، خدمت پرجنب و جوش بانوان در 
کلیسای محلی تقویت می نماید، بلکه باعث  یکدیگر متعهد است، نه فقط زنان را در آن 

کلیسا می شود. کل  کلیسا و در نهایت  کل اعضای آن  قوت 

سرمایهگذاریارزشمند
پس آیا واقعًا ارزش دارد تالش و کوشش کنیم تا جایگاه خدمت بانوان را به وضوح و شفافی 
آیا این خدمت دشواریهایی به  کلیسای محلی مستحکم نماییم؟ حتمًا ارزش دارد.  در 
کنیم  کنار خانمهایی خدمت  که در  همراه دارد؟ قطعًا. آیا خدمت بانوان به این معنا است 
کاماًل با ما متفاوت هستند؟ بی گمان، همین طور است. آیا خدمت بانوان به این معنا  که 
گردانیم؟ بله. آیا خدمت بانوان  کلیسا  که نظریات و دیدگاه هایمان را مطیع رهبران  است 

گاهی. تشویش آور است؟ 
که عطایای خدادادی مان را در مکانی صرف  اما خدمت بانوان به این معنا هم هست 
که  که پدر آسمانی مان برایمان مقرر نموده است. خدمت بانوان به این معنا است  کنیم 
کنیم که عیسی را دوست دارند. خدمت بانوان به  زندگی مان را نثار برادران و خواهرانمان 
این معنا است که در محبتمان به برادران و خواهرانمان رشد نماییم و به خاطر هویتشان 
کالم خدا  که با رشد نمودن در  در مسیح قدرشان را بدانیم و قدردانشان باشیم هنگامی 

غ می رسند. به بلو
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کنار هم می آموزیم خبر خوش  که در  کلیسای محلی به این معنا است  خدمت ما زنان در 
که دوستدار رشد بدن مسیح  انجیل را بشارت دهیم. خدمت ما زنان به این معنا است 
که  عروس  آن  دارد،  دوستش  مسیح  که  باشیم  جماعتی  همان  دوستدار  یعنی  باشیم، 

عیسی به خاطرش جان داد.
می شویم  متوجه  می گیریم،  جشن  را  بّره  عروسی  ضیافت  که  هنگامی  زمان،  آخر  در 
که متحمل  کی  کنشهای دردنا ُکنشها و وا سرمایه گذاری مان برای عروس مسیح به همۀ 
شدیم، به همۀ بی خوابی ها و به همۀ خدمتهایمان که شاید نادیده گرفته شدند می ارزید. 
آن  و پرستش  به ستایش  و خواهرانمان  برادران  به همراه همۀ  را  ابدیت  آن گاه، سراسر 

که به خاطر ما جان داد. کسی مشغول خواهیم بود 





۵

جهانپیرامونما

بشارتدهیم

گلوریافورمان

و  مطالعه  در  بانوان  خدمت  وقتی  چرا  دهم  نشان  که  است  این  هدفم  فصل،  این  در 
به آن حکم  که مسیح  را  آن مأموریت عظیمی  باشد  ریشه داشته  کتاب مقدس  کندوکاو 
که به ذهنم می آید این  نمود به شکل موثری به انجام خواهد رساند. نخستین توضیحی 

که من شخصًا تا ابد برای چنین خدمتی قدردان و مدیون خدا هستم. است 

گمشدگانبشارتدهم. میخواهمبه
کتابمقدسبرگزارمیشود؟ کجاجلسۀمطالعۀ

که خودش  کرده بود. او  آن روز بعد از ظهر، ِجیمی تور خود را در محوطۀ دانشکده پهن 
دانشجو بود به جمع ما دختران سال اولی نزدیک شد و پرسید آیا ما مسیحی هستیم؟ من 
کشوری مسیحی  که چون در  خودم را مسیحی می دانستم. درکم از مسیحیت این بود 
کودکی ام به  بزرگ شده بودم، چون بتها و خدایان را عبادت نکرده بودم، چون دوران 

کلیسا رفته بودم و چون وجود خدا را باور داشتم، پس مسیحی بودم. همراه والدینم به 
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کی  خورا و  موسیقی  با  که  کلیسا  در  باحال  دورهمی  یک  به  را  دوستانم  و  من  ِجیمی 
که  مبشرانی  گروه  میزبانی  به  دورهمی  آن  نمود.  دعوت  بود  همراه  قهوه  دنیا  یک  و 
از دانشجویان  با تعدادی  در دانشکده فعالیت می کردند برگزار می شد. در آن عصرانه، 
دختران  ویژۀ  که  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  به  مرا  آنها  و  شدم  آشنا  باالتر  سالهای 
در  ناآشنا  چهرۀ  کلی  میان  که  مقطع  آن  در  کردند.  دعوت  بود  اول  سال  دانشجوی 
که با چنین  گیج و سرگردان بودم، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم  دانشگاه 
آدمهای معرکه و بی غل و غشی آشنا شده بودم! هفته به هفته، پر و پا قرص در جلسات 
به  بود  یوحنا  انجیل  به  مربوط  که  را  تکالیفم  و  می کردم  شرکت  کتاب مقدس  مطالعۀ 
که  بود  کتاب مقدس  دقیق  مطالعۀ  طی  در  و  جمع  آن  در  می دادم.  انجام  کامل  طور 
دربارۀ  مرا  که  بود  تاب  و  تب  در  خیلی  جلسات  آن  رهبر  بودم.  گمشده  واقعًا  فهمیدم 
کرد تا متوجه شوم تربیت  کمک  پیش فرِض مسیحی بودنم به تفکر وادارد. او به من 
ربطی  مسیح  عیسی  در  داشتن  دوباره  تولد  به  بودم  یافته  رشد  آن  در  که  فرهنگی  و 
با  به مالقات عیسی  آیات مربوط  گه،  نا به  انجیل یوحنا،  نداشت. در جلسات مطالعۀ 
نیقودیموس و زن سامری برایم معنا یافتند. دوستم مژدۀ مسیح را به من بشارت داد و 
گرفت برایم توضیح داد و  که به نیابت از من انجام  کفارۀ او بر روی صلیب را  قربانی و 

به فیض خدا من ایمان آوردم.
را  این  باشد،  من  شهادت  با  مشابه  ایمانشان  شهادت  که  کسانی  نیستند  کم  گرچه  ا
مطالعۀ  جلسات  به  را  ایمانداران  غیر  دارند  تردید  خانمها  از  بسیاری  که  شده ام  متوجه 
کتاب مقدس بتواند تأثیر  که جلسات مطالعۀ  کنند. برخی شک دارند  کتاب مقدس دعوت 

بشارتی داشته باشد. شماری از تصورات اشتباه از این قرارند:

بهترین )یا تنها( ابزاری که می توان به وسیلۀ آن به غیر ایمانداران بشارت 	 
پیش زمینۀ  یا  خودشان  مذهب  دربارۀ  خاص  طور  به  که  است  این  داد 

فرهنگی شان توجیه شوند.

به 	  باید  کمتر  مشغولید،  کتاب مقدس  مطالعۀ  به  ایماندار  غیر  یک  با  گر  ا
اصاًل  بسا  )چه  هستند  بحث انگیز  یا  گیج کننده  که  بپردازید  آموزه هایی 
نباید به این آموزه ها بپردازید( تا بتوانید سیمای مسیحیت را به بهترین 

شکل نشان دهید.
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که غیر ایمانداران حضور دارند، ایمانداران بالغ نمی توانند به 	  در جلساتی 
رشد روحانی برسند.

که مبحث 	  کنند  برای غیر ایمانداران بسیار دشوار است در جلساتی شرکت 
است.  آوردن  برهان  و  دلیل  و  ل  استدال پیرامون  کتاب مقدس  جلسات 
آنها  نیازهای  به  که  است  این  ایمانداران  غیر  برای  شروع  نقطۀ  بهترین 
کنیم یا آموزش آنها را با  گفتگو  گپ و  کنیم و پیرامون نیازهای آنها  اشاره 

روشهای ساده و بی حاشیه آغاز نماییم.

ادبی 	  سبکهای  از  شماری  در  )یا  کتاب مقدس  کتابهای  از  تعدادی  در 
کتابها(، تشخیص مژدۀ انجیل دشوارتر است. در نتیجه، بهتر است غیر 
انجیلها  است  قرار  که  شوند  دعوت  جلسات  به  زمانی  فقط  ایمانداران 

گردند. بررسی 

که 	  پیدا می کند  و هوای بشارتی  زمانی حال  کتاب مقدس  جلسۀ مطالعۀ 
معلم در پایان جلسه انجیل را بشارت دهد.

گناهان جنسی، 	  گناهان فراوانی درگیرند )انواع اعتیادها،  غیر ایمانداران با 
گردند،  کالم خدا آشنا  بی ایمانی و غیره(. پیش از آنکه در این جلسات با 

گناهانشان رسیدگی شود. ابتدا، باید به 

در 	  اصاًل  چرا  پس  ندارند.  عالقه ای  هیچ  کتاب مقدس  به  ایمانداران  غیر 
کنیم؟ موردش صحبت 

اهل  »زنان  کند:  پیدا  دامنه  هم  نامعقول  باور  این  به  تا  اشتباه  تصورات  این  بسا  چه 
است،  بی معنی  آنها  برای  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  پس  تفکر.  اهل  نه  احساساتند 

که اصاًل عاری از فکر و اندیشۀ مسیح هستند.« که غیر ایماندار هم باشند  به خصوص 
کتاب مقدس و بشارت دادن )و مقولۀ  با همۀ این تصورات اشتباه دربارۀ جلسات مطالعۀ 
آیا ِبجا است این همه  که  ح می شود  که همه جا در جریان است، این سوال مطر زنان!( 
اطمینان داشته باشیم که جلسات مطالعۀ کتاب مقدس برای خانمهای غیر ایماندار برکت 
که حقیقتشان نامعلوم و نامشخص  گر اجازه دهیم چنین تفکرات و جریانهایی  است؟ ا
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برای  جلساتمان  که  کنیم  حاصل  اطمینان  می توانیم  چگونه  ببرند،  خود  با  را  ما  است 
آیا جلسات مطالعۀ  را به ساحل می رسانند؟  بشارت دادن مناسب و قابل اعتمادند و ما 
غ ایمانداران کمک کنند؟ جلساتمان  کتاب مقدس در اصل به این منظور نیستند که به بلو
را  ایمانداران  غیر  توجه  باشیم  امیدوار  بتوانیم  که  کنیم  شروع  مبحث  کدام  با  باید  را 
که  دشواری  موقعیتهای  به  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  چگونه  کند؟  جلب  خود  به 
دوستان غیر ایماندارمان در آن قرار دارند ربط پیدا می کنند؟ آیا چنین جلسات تخصصی 
کاسته شود؟ وقتی به  و خسته کننده ای باعث نمی شوند از شور و هیجان بشارت دادن 
کتاب مقدس  زنان دردمند و آسیب دیده می اندیشیم، به نظر نمی رسد جلسات مطالعۀ 
که جلسات  باشیم  داشته  اطمینان  آیا می توانیم  باشد.  مفید  آنها خدمتی چندان  برای 
کتاب مقدس برای بشارت انجیل به چنین زنانی شفاف و قابل درک است؟ در  مطالعۀ 
ل و دلیل  که به تفسیر و توضیح آیه به آیه می پردازیم و مباحثمان مملو از استدال جلساتی 
کتاب دوم پادشاهان 2: 24 باشیم  گر در حال مطالعۀ  و برهان است چطور؟ برای مثال، ا
ع بحثمان باشد، غیر ایمانداران اصاًل به این جلسات  چه می شود؟ آیا وقتی این آیه موضو

عالقه ای پیدا می کنند؟
خیلی  این  نظرم  به  داد.  پاسخ  سواالت  به  و  نمود  برطرف  را  اشتباه  تصورات  این  باید 
که می توان ارائه داد، باز  که بدانیم، با وجود همۀ راه حل های عملی  تشویق برانگیز است 
کتاب مقدس یافت و برای برطرف نمودن تصورات اشتباه به سراغ  هم باید پاسخها را در 

کتاب مقدس نرفت. منبع دیگری جز 
کتاب مقدس  این است: جلسات مطالعۀ  ح می کنم  این فصل مطر که در  پرسش اصلی 
گیر  کاماًل جامع و فرا به بشارت مسیح به زنان چه ربطی دارند؟ پاسخ من به این پرسش 
اینکه خوانندگان فکر نکنند مطلبم خیلی طوالنی  اما، برای  است: همه گونه ربط دارد! 
است، توضیحاتم را به چند نکتۀ خاص محدود کرده ام. همچنین، برای اینکه مطالبم با 
کتاب مقدس  گفته هایم را در چارچوب مطالعۀ  کتاب همخوانی داشته باشد،  ع این  موضو
شکلهای  به  قطعًا  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  بازده  کرده ام.  تنظیم  بانوان  میان  در 

کاربرد خواهد داشت. گون در موقعیتهای مختلف  گونا

کتاب مقدس محرک غیرت ما برای بشارت می باشند.. 1 جلسات مطالعۀ 



119

جهان پیرامون ما

لحاظ . 2 به  که  می نمایند  تجهیز  را  سفیرانی  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات 
روحانی تندرست هستند.

کتاب مقدس موقعیت جغرافیایی ما را مشخص می کنند: . 3 جلسات مطالعۀ 
شما اینجا هستید!

کتاب مقدس خدا را به ما نشان می دهند.. 4 جلسات مطالعۀ 

کتاب مقدس از مهمانان میزبان می سازند.. 5 جلسات مطالعۀ 

کتابمقدسمحرکغیرتمابرایبشارتمیباشند جلساتمطالعۀ
از  بکوشیم؟ پیش  برای نجات جانها  تا  ما شعله ور می شود  در  اشتیاق  آتش  آن  چگونه 
پاسخ به این سوال، به گمانم، الزم است این را درک نماییم که چه چیزی مانع از شعله ور 
شدن دلمان برای بشارت می گردد؟ معمواًل، ما مایل نیستیم دیگران را به ضیافتی دعوت 
کنیم که خودمان در آن ضیافت گوشه ای ایستاده ایم و آبی ِولرم را مزه مزه می کنیم. وقتی 
با دیگران  کالم خدا  گذاشتن  کالم حیات بخش خدا تغذیه نمی شویم، برای در میان  با 

شور و اشتیاقی نداریم.
اما هنگامی که با مزمورنویس هم احساس هستیم چه می شود؟ »جان من شکسته می شود 
از اشتیاق داوریهای تو ]فرامین تو[ در هر وقت« )مزمور 119: 20(. چه روی می دهد وقتی 
که عیسی ادعا نمود ما را تا ابد سیر می گرداند )یوحنا 6: 51- 58(؟  گرسنۀ آن نانی هستیم 
کالمش دربارۀ او  گرداند. ما در  که می تواند ما را تا ابد سیر  ما برای نان حیات ولع داریم 
بودم«  تو  وصایای  مشتاق  که  زیرا  زدم،  َنَفس  کرده  باز  نیکو  را  خود  »دهان  می آموزیم: 
را به همه جا  قیام کرده  انجیل دامنۀ پرستش مسیِح  با بشارت  )مزمور 119: 131(. وقتی 
کالم خدا دیده و چشیده ایم. وقتی  که نیکویی او را در  می گسترانیم، به این معنی است 
روح القدس به دلهای ما روح می بخشد تا طعم دلپذیر آنچه عیسی برای ما و در ما است 

بچشیم و سیراب شویم، دیگر نمی توانیم از صحبت دربارۀ عیسی بازایستیم!
بر خالف تصورات اشتباه، خانمهایی که در جلسات مطالعۀ کتاب مقدس حضور می یابند، 
در واقع، برای عمل نیکوی بشارت دادن مجهز می شوند نه اینکه از آن دور شوند. خدا 
کامل سازد نه اینکه تعلیم و تنبیه و اصالح و  کالمش را الهام بخشید تا ما را برای این امور 
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که برای اطاعت از آن مأموریت عظیم نیاز داریم از ما دریغ نماید )متی 28: 18- تربیتی را 
 20؛ دوم تیموتائوس 3: 16- 17(.

عالوه بر همۀ آنچه نیاز داریم تا بتوانیم به گمشدگان بشارت دهیم، کتاب مقدس خودش 
گردد. این  که به ما غیرت بخشد تا بخواهیم نام خدا در میان امتها عزیز  محرک ما است 
میان  را  این مهم  پیوسته  آن هستم  که عضو  کلیسایی  در  که  است  افتخار نصیب من 
کلیسای محلی ما حضور دارند.  بانوان شاهد باشم. در مشّیت الهی، ملیتهای مختلفی در 
کتاب مقدس با  که در جلسات مطالعۀ  معمواًل، بشارت میان زنان زمانی صورت می گیرد 
که  گنجینه ای را  هم مشارکت دارند و غیر ایمانداران را به زندگی خود دعوت می کنند تا 
یافته اند با آنها نیز قسمت نمایند. این گونه رابطه ها اغلب چندان رسمی شکل نمی گیرند: 
کودکان نوپایشان تاتی تاتی قدم می زنند، با همسایه شان  که با  در اتاق نشیمن، هنگامی 
کتاب اختصاص  کالم خدا صحبت می کنند، یا اینکه زمان مشخصی را به یک  نیز دربارۀ 
می دهند تا آن را به طور منظم مطالعه و تحلیل نمایند. این خانمها مانند زن سامری بر 

که شهادت داد: »بیایید و ببینید« )یوحنا 4: 29(. سر چاه هستند 
از این به دیگران  که چرا دربارۀ ایمانشان بیش  از بانوان اظهار تأسف می کنند  بسیاری 
که الزم است برای  که چرا آن طور  گاه دلسرد و سرخورده شویم  بشارت نداده اند. چه بسا 
نجات جانها شور و اشتیاق نداشته ایم. شاید به این دلیل از بشارت انجیل ناامید شده ایم 
که دشمن صداقت ما را زیر سوال برده است. در واقع، بسیاری از ما دیگر از این واقعیت 
که خدا ما را می شناسد چندان بهت زده نمی شویم. پدر آسمانی مان از ضعف دل ما باخبر 
که تا ابد جسم  است و آن را درک می کند. عیسی با ضعفهای ما همدردی می نماید، چرا 
که خبر خوش انجیل را با دیگران در  گرفته است. خبر خوش برای کسانی  انسانی به خود 
که خدا امین است تا دلهای ما را برای عشِق به خود برافروزد  میان می گذارند این است 
که در این دنیا در طلبش هستیم.  و همانا این باالتر و عظیم تر از هر چیز دیگری است 
توماس چالِمرز، شبان اسکاتلندی، این تحول را »ابراز قدرت عشقی تازه« می نامد.1 به 
بیان دیگر، وقتی در خداوند خوش هستید، او شور و اشتیاق دلتان می گردد. دلیلی ندارد 
که مبادا خدای رحیِم ما خودش را دور نگاه دارد  دلهای بزدل ما ترسی به خود راه دهند 

که روز و شب روی او را می طلبند. کسانی  از 
گشته ایم صادق است هم در مورد  که تا ابد عضو خانوادۀ خدا  این حقیقت هم در مورد ما 
که عیسی در پی آنها است. قطعًا، عیسی هم مایل است هم قادر  گمشده ای  گوسفندان 
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وقتی  سازد.  برآورده  بچشند  و  ببینند  را  او  نیکویی  می خواهند  که  را  آنانی  آرزوی  است 
کتاب مقدس شرکت می کنیم، خود را غرق شادی می یابیم، زیرا آن  در جلسات مطالعۀ 

گرفته شود. که محال است از ما  چیزی را یافته ایم 

کن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند  بر یهوه توکل نما و نیکویی بکن. در زمین سا
تمّتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد )مزمور 37: 3- 4(.

نمی مانیم.  زنده  نخوریم  غذا  گر  ا که  است  آفریده  گونه ای  به  را  همنوعانمان  و  ما  خدا 
که از آسمان  پس منظور عیسی را متوجه می شویم وقتی فرمود: »من هستم آن نان زنده 
که من عطا می کنم  کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی  گر  نازل شد. ا
که آن را به جهت حیات جهان می بخشم« )یوحنا 6: 51(. بدون هیچ  جسم من است 
توضیح حاشیه ای، واضح است که این اولویت دارد که همسایگان و دوستان غیر ایماندار 
که ما را  کالم خدا جلب شوند. هدف عیسی این است  و سایر مردمان از دور و نزدیک به 
کالم زنده و پویایش نجات خود را به ما هدیه  گرداند. او از طریق  تا ابد با خودش سیراب 
که بر مسیح عیسی است«  می دهد تا ما را »حکمت آموزد برای نجات، به وسیلۀ ایمانی 

)دوم تیموتائوس 3: 15(.
کالم خدا به دوستان غیر ایماندار برایم دشوار به نظر  که بشارت  هر زمان، به هر دلیلی 
که  گرسنه هستم  که من هم صرفًا یک زن  می رسد، شخصًا با این طرز فکر تشویق شده ام 
کجا نان حیات را بیابند. در این خبر دادن، فقط یک  گرسنه خبر می دهم  به سایر زنان 
کتاب مقدس را با دوستان غیر ایماندارم در میان می گذارم، این  نفر برکت نمی گیرد. وقتی 
فرصت به آنها داده می شود تا دربارۀ خدای زنده بشنوند که در کالمش سخن می گوید، اما، 
کتاب مقدس،  در این بشارت دادن، خودم هم دو برابر برکت می یابم. به هنگام مطالعۀ 
کالم  کردن دربارۀ  به جای اینکه غرق خواسته ها و نیازها و مسایل خودم شوم، صحبت 
بر پرستش خدا و خدمت به دیگران  تا تمرکزم دوباره  کمک می کند  بانوان  با سایر  خدا 
کمک می کند تا پیش از تغذیه نمودن دیگران،  گردد. همچنین این روند به من  متمرکز 
که مهمانداران هواپیما به  ابتدا، اولویت تغذیۀ خودم را در نظر بگیرم، دقیقًا، مثل زمانی 

کسیژن خودشان باشند. مسافران یادآوری می کنند، قبل از هر چیز، مراقب ماسک ا
گردباد است، در خود فرو می کشد!« یکی از مبشران تعریف می کرد چقدر ذوق زده  »مثل 
از  یکی  به  او  را مطالعه می کردند.  کالم خدا  که می دید همسایگانش  بود هنگامی  شده 



گلوریا فورمان

122

که او را مالقات نمود،  کرده بود انجیل لوقا را بخواند، اما، دفعۀ بعد  دوستانش توصیه 
کرده بود سوال داشت. آن دوست  کتاب اعمال رسوالن مطالعه  دوستش دربارۀ آنچه از 
باید  ندادم.  توضیح  درست  را  منظورم  انگار  »ببخشید،  گفت:  و  کرد  عذرخواهی  مبشر 
کتاب دیگر،  کردید مربوط به یک  ح  که مطر کتاب لوقا را برایتان عالمت می زدم. سوالی 
کتاب لوقا را خواندم،  گفت: »بله،  که دوستش  کتاب اعمال رسوالن، است.« اینجا بود 
کرد  کالم زنده و پویای خدا با این خانم صحبت  اما نتوانستم ادامۀ نوشتۀ او را نخوانم!« 
کالم خدا  و او را متقاعد نمود تا بیشتر و بیشتر بخواند. در نتیجه، آن مبشر دلگرم شد تا 
را با شهامت بیشتری بشارت دهد. نمی دانم آیا دوستش ایمان آورد یا نه، اما ماجرایش 
کد  را و  کن  از یک سری داستانهای سا کتاب مقدس مجموعه ای  یادآوری می کند  ما  به 
که خدا در آن سخن می گوید. ما به خود اجازه  کالمی است  کالم خدا  دربارۀ خدا نیست. 
به  خدا  کالم  مطالعۀ  و  خواندن  فرآیند  با  یا  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  با  نمی دهیم 
کالم خدا صرفًا  ابزار ما برای بشارت دادن است.  گویی جعبۀ  که  کنیم  گونه ای برخورد 
غیر  همسایگان  و  دوستان  به  می خواهد  دلمان  هرچه  آن  وسیلۀ  به  که  نیست  ابزاری 
که  ایماندارمان بگوییم. در اصل، غیر ایمانداران از طریق کالم خدا آن چیزی را می شنوند 
که می توانیم آن ضروریات را  الزم است از آن مطلع باشند. ما نیز به شور و شعف می آییم 
که  گواهی بر بی معنا بودن این نظریه است  با آنها در میان بگذاریم. ماجرای آن دوست 
کتاب مقدس بی عالقه اند و این آمادگی را ندارند تا  کندوکاو  ادعا می کند زنان به مطالعه و 

با دقت و موشکافی به این مهم بپردازند.
تغییرناپذیر  و  ثابت  حقیقِت  در  ما  غیرت  می شوند  باعث  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات 
طریقهای  و  شکلها  به  بشارتی  خدمات  جهان،  کنار  و  گوشه  در  بگیرد.  ریشه  انجیل 
گون و در زمینه ها و بافتهای مختلف صورت می گیرند، اما نباید در پیغامی  گونا متفاوت و 
در  ویرانگرترین وسوسه  و  بزرگ ترین  بسا  نماییم. چه  ایجاد  تغییری  اعالم می کنیم  که 
که یا با فرضیات پیش رویم یا حتی پیغام انجیل را تحریف  خدمات بشارتی این باشد 
که اعالم می کنیم خبر خوش خدا است: »خدا  کنیم. طبق رسالۀ رومیان 1: 1- 6، پیغامی 
کار  نیاز داریم مشخص نموده است.« این انجیل شامل شخصیت و  که  را  خبر خوشی 
پسرش، عیسی، است: »خدا محتوای پیغام را تعریف نموده است.« هدف انجیل خدا 
امتها:  جمیع  میان  در  نامش  خاطر  به  آورد  بار  به  ایمان  اطاعِت  امتها  در  که  است  این 
که باید به آن ایمان آورده شود معلوم نموده است.« به  »خدا حاصل خبر خوش خود را 
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فیض خدا، هرگز نباید در تعهدمان به اعالم یگانه انجیل حیات بخش جنبش بخوریم. 
به فیض خدا، میل و رغبت ما برای اینکه خدا ما را برای خدمت به کار گیرد باید در کنترل 
کالم ابدی خدا،  روح خدا باشد و نسبت به روح خدا حساس باشد. به جز زمان مطالعۀ 

کجا می توانیم این امور را درک نماییم؟ دیگر در 
که ما به این درک می رسیم مسیح در جسم انسانی به آسمان صعود  کالم خدا است  در 
کلیساهای محلی مجذوب محبت همین مسیح  نمود و تا ابد در جسم باقی خواهد ماند. 
گام بردارند. ما  که می توانند در همۀ تالش و تکاپوی بشارتی به قوت روح مسیح  هستند 
که دلمان می خواهد فقط با خانمهایی  در مقابل این خواسته و تمایل مقاومت می کنیم 
که مثل خانه های ما هستند  که مثل خودمان هستند دور هم جمع شویم، در خانه هایی 
که مارک لباسهایشان با مارک  کنیم  دور هم جمع شویم، فقط با خانمهایی رفت و آمد 
که مورد عالقۀ ما  کاالهایی را مصرف می کنند  لباسهای ما یکی است و همان اجناس و 
استثنایی،  هیچ  بدون  آن گاه،  نماییم،  مقاومت  درونی  تمایل  این  مقابل  در  گر  ا است. 
بدون هیچ پیش داوری یا بدون هیچ غبطه و حسادتی، انجیل را آزادانه به همه بشارت 
که  که متوجه می شویم چگونه پسر ابدی خدا خشنود بود  کالم خدا است  می دهیم. در 
که متوجه می شویم برای ما برگزیدگان خدا  کالم خدا است  گیرد. در  جسم انسانی به خود 
برای  ما  غیرت  زمانی   .)12 :3 )کولسیان  باشیم  مردمان  همۀ  دلسوز  که  است  پسندیده 
کالمش را در  که روح القدس آتش عشق ما به مسیح و  بشارت دادن برانگیخته می شود 

که این حقایق را با تمام وجودمان درک نماییم. ما برافروزد و ما را به نقطه ای برساند 

کتابمقدسنیازمندند سفیرانتندرستروحانیبهجلساتمطالعۀ
می فرستم«  را  شما  نیز  من  فرستاد،  مرا  پدر  که  چنان  باد.  شما  بر  »سالم  فرمود:  عیسی 
)یوحنا 20: 21(. او به ما که ایلچیان و سفیرانش هستیم مأموریت داده است اعالم نماییم 
که از جلسات  که را به وسیلۀ ایمان به او بچسبد عفو می نماید. خدمات بشارتی  خدا هر 
روح القدس،  قوت  به  نیستند.  شکل  یک  به  جهان  کنار  و  گوشه  در  می شوند  جاری  ما 
کجا به چشم می آید: میان روستاییان  گردان عیسی در هر  کالم خدا در میان شا خدمت 
کشور نیجریه، مدیریت هتل در شهر  گوس در  کشور فیلیپین، قابله های شهر ال ِکزون در 
کشور آمریکا. ما به هزاران دلیل  کشور برزیل و مادربزرگان شهر َچِپل هیل در  سائوپائولو در 
کنار جهان وجد و  گوشه و  گونِی خدمتمان میان بانوان در  گونا ع و  می توانیم به خاطر تنو
کن است، بنا بر اراده اش، به هر  که در ایمانداران سا که روح القدس  شادی نماییم، چرا 
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یک از ما عطایا می بخشد )عبرانیان 2: 4(. در فصل مربوط به عطایا )فصل 9(، نمونه ای 
کرد. از شهادتها دربارۀ این جنبه از خدمت بانوان را مشاهده خواهید 

که اعضای بدن او با یکدیگر  که مأموریت مسیح به ما فرض را بر این قرار می دهد  از آنجا 
کنیم  تالش  هم  دوشادوش  تا  بخشد  قوت  را  ما  باید  مسیح  روح  پس  دارند،  همکاری 
که به ما حیات  گردسازی مسیحی را به حرکت درآوریم. خدای تثلیث  ماهیچه های شا
که به ما مأموریت داده است و ما را برای خدمت روحانی  جاودان بخشیده است، خدایی 
کی از شک و تردیدمان به سایر  که نگاه حا مجهز نموده است یگانه دلیل خاص ما است 
گرفته است.  که بنا بر تفاوتهای سطحی و ظاهری شکل  کنار بگذاریم، نگاهی  بانوان را 
کنار  گوشه و  گرد هم می آییم، بنا می شویم و تجهیز می گردیم تا بتوانیم به  ما همه با هم 
جهان برویم و پیغام مژدۀ مسیح را بشارت دهیم. من به کلیساهای بین المللی می اندیشم 
کنده  شده ای هستند  ایمانداران پرا از  اینکه شاید خودشان متوجه باشند مملو  که بدون 
کرده اند و به خاطر موقعیت شغلی شان هر چند سال یکبار  که ترک دیار  )اول پطرس 1: 1( 
در شهرهای مختلف در گوشه و کنار جهان منزل گزیده اند. این ایمانداران که به مکانهای 
گرد می شوند و  کلیسایی محلی وصل می شوند، در آنجا شا تازه می آیند )به امید خدا( به 
گرد سازی به طور خاص در جلسات مطالعۀ  گردسازی دیگران می پردازند. این شا به شا
کلید شکل گیری شخصیت روحانی آنها در جمع ایمانداران  که  کتاب مقدس روی می دهد 
است. به همین شکل، آن ایمانداران از یک شهر به شهر دیگر می روند و پیغام انجیل را 
با خود می برند. دانشجویان با این روال به خوبی آشنا هستند. آنها در دانشگاه مستقر 
که حضورشان در آنجا دایمی نیست و باید دانشگاه را در مقطعی  می شوند، اما می دانند 

کنند. خاص ترک 
بانوان در این گونه خدمت نمودن میان فرهنگها نقش منحصر به فردی دارند. در نقاط 
مختلف جهان، دیدگاه نسبت به زنان بسیار متفاوت است. زنان چه فرصت فوق العاده ای 
که با محبت به سایر زنان حقیقت را با آنها در میان بگذارند. آنها فرصت  در اختیار دارند 
دارند به زنانی بشارت دهند که هرگز نشنیده اند خدا زنان را به تصویر خودش آفرید و زنان 
گرانبها و باارزش هستند! من به طور خاص به بسیاری از فرهنگها می اندیشم  در نظر خدا 
که بتوانند با سایر زنان رابطۀ دوستی برقرار  که این فرصت فقط برای زنان فراهم است 
که چرا  کنند. وقتی در چنین فرهنگهایی قرار می گیریم، به جای اینکه افسوس بخوریم 
که خداوند بر  کنیم، بر وظیفه ای  که با مردان صحبت  این فرصت در اختیارمان نیست 
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دوشمان نهاده است )وظیفه ای سنگین( متمرکز می شویم، به زنان نزدیک می گردیم و 
کاشته شده است بگسترانیم. که در ما  کالم خدا را  آماده می شویم تا بذر 

از  کنار جهان، در هر دوره  گوشه و  خدمت مهم و اساسِی رفتن و فرستادن قوم خدا به 
کن است صورت می گیرد. این روح القدس است  که در ما سا زندگی، به قدرت روح القدس 
که به خاطر تولد فرزندانم خانمها به دیدنم  که هادی و راهنمای ما است. آن زمانهایی 
می آمدند و برایم غذا می آوردند، شخصًا، برایم بسیار ارزشمند بودند. عالوه بر اینکه آن 
با  و  می کردند  دعا  هم  من  با  می نمودند،  برطرف  را  ما  خانوادۀ  فیزیکی  نیازهای  بانوان 
کتاب مقدس و جلسۀ پرستشی  هم مشارکت داشتیم و چون آن هفته را در جلسۀ مطالعۀ 
و  گپ  به  هم  با  و  می گذاشتند  میان  در  من  با  را  موعظه ها  ع  موضو بودم،  غایب  کلیسا 
کالم خدا را با آمادگی بیشتری  که باشم،  کجا  کنون، هر  گفتگو می پرداختیم. در نتیجه، ا
که  شرایطی  هر  در  باشیم،  پر  خدا  کالم  از  بانوان  ما  وقتی  می دهم.  توضیح  دیگران  به 
که  که ما به روح القدس سلوک می نماییم  قرار بگیریم، به یکدیگر خدمت می کنیم، چرا 
کالم  که  که به ما بشارت داده شده است،  الهام نمود. ما پیغامی را  را  کالم  در اصل آن 
خدا است، با خود به همراه داریم، آن را عزیز می شماریم، آن را باور داریم، از آن اطاعت 
برای  امتها، آن قوت  برای  امید  تأمل می نماییم. آن پیغام  بر آن  روز و شب  و  می کنیم 
که در بدن مسیح جای داریم.  خدمت و مایۀ تسلی در سختیها، متعلق به همۀ ما است 
چه افتخاری نصیب ما زنان پر از روح القدس است که این گنجینه را به دیگران بسپاریم. 
را  خدا برای ما زنان به طور خاص تدبیر نموده و به ما عطایا بخشیده است تا جاللش 

بستاییم.

مشخص را ما جغرافیایی موقعیت کتابمقدس مطالعۀ جلسات
میکنند:شمااینجاهستید!

که بتوانیم در آنجا شاهد بیداری جانها  گذرگاه دیگری وجود دارد  آیا در خدمت روحانی 
از  جزیی  واقع  در  زندگی اش  ماجرای  می شود  متوجه  کسی  وقتی  باشیم؟  دلها  قوت  و 
کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  که  است  توجه  جالب  بسیار  است،  ماجرا  عظیم ترین  آن 
پر  زندگی مان  ما،  به تصور  اول شهادت دهد.  بتواند دسِت  او  که  باشد  نخستین جایی 
گاه، از خودمان می پرسیم: »آیا آن لحظۀ  از پیچ و تاب و رویدادهای غافلگیرانه است. 
این  نیست.  بیجایی  این سوال  آن موقعیت دیگر؟«  یا  بود؟  زندگی ام  اوج  نقطۀ  خاص 
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کتاب مقدس در پاسخش ابهامی به جا نمی گذارد. وقتی در روند مطالعۀ  که  سوالی است 
می رسیم،  یکپارچگی  و  انسجام  یک  به  کتاب مقدس  الهیات  بررسی  در  و  کتاب مقدس 
مرکزیت انجیل در هر صفحه به چشم می آید. چقدر غافلگیر می شویم و ِیکه می خوریم 
کالم خدا متوجه می شویم نقطۀ اوج زندگی ما قباًل اتفاق افتاده است: بر  وقتی با مطالعۀ 
روی صلیب و در قبر خالی! با چه دورنمای فوق العاده ای رو به رو می گردیم وقتی متوجه 
می شویم ماحصل ابدِی تقدیر ما در عیسی مسیح رقم خورده است. این همان ماجرای 

که به ماجراهای فرعی ما معنا می بخشد. اصلی است 
خ می نمایاند: هدف اصلی خدا  از شصت و شش کتاب در کتاب مقدس یک ماجرای واحد ر
که بهایش را  که ملکوتی را برای پسرش برقرار نماید تا پسرش همراه با عروسی  این است 
پرداخته و او را برای خود طاهر نموده است، در آن ملکوت، تا ابد سلطنت نماید. وقتی به 
کتاب مقدس را دنبال نمایند و پیگیر عیسی مسیح  کمک می کنیم تا خط اصلی  دیگران 
کتاب مقدس است و از ابتدا تا انتها می درخشد و نور خود را بر  که شخصیت اصلی  باشند 
کالم  که خداوند در  ژانرها و سبکهای مختلفی  از طریق همۀ  ماجراها می تاباند، آن گاه، 
شفاف  و  می شود  جلوه گر  زیبایی  به  انجیل  است،  نموده  مکشوف  ما  به  درکش  قابل 
کالم خدا، نورافکن ها را بر  می گردد. جمیع وعده های خدا، همۀ درونمایه ها و نمادهای 
که  که مصلوب شد و از مردگان برخاست، او را  صحنۀ تاریخ می افکنند تا خداوند جالل را 

کانون همه چیز قرار دارد، مکشوف نمایند. در 
که در سراسر  کنید. این معبد یکی از عناصر خط اصلی ماجراها است  به معبد خدا توجه 
کتاب مقدس حضور دارد و ما را بر آن می دارد تا آرزومند منزلگاه حضور خدا باشیم. خدا باغ 
کن شوند. خدا در آن باغ با آدم و حوا قدم می زد.  عدن را برای آدم و حوا آفرید تا در آن سا
گناه آدم و حوا، خدا آنها را از حضور مقدسش بیرون راند و فرشته ای را با  اما، به سبب 
کتاب مقدس،  شمشیر آتشین مقرر نمود تا از ورود آنها به باغ جلوگیری نماید. بعدها، در 
که خدا آن را تعیین نمود تا محل سکونتش  دربارۀ خیمه می خوانیم، یعنی مکانی موقت 
در میان قومش باشد. وقتی قوم اسراییل به سرزمین موعود داخل شدند، خداوند در ابر 
گردد )اول پادشاهان  کن  اورشلیم سا تا در قدس االقداِس معبد واقع در  جالل ظاهر شد 
کنار قومش این امکان را فراهم  8: 10- 11(. بنا بر اراده و دوراندیشِی خدا، حضور خدا در 
تقدیم  قربانی  گناهکاران  از  نیابت  به  کاهنان  روزانه،  شود:  برپا  قربانیها  نظام  تا  نمود 
گشت. در دوران اسارت و  کرد، معبد نیز ویران  می کردند. وقتی سلطنت اسراییل سقوط 
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که خداوند دیگر  گاه فراموش می کردند(  تبعید، قوم خدا زانوی غم به بغل می گرفتند )و 
کن نبود. در معبد مقدسش در میان آنها سا

را  معبد  بازگشتند،  تبعید  از  اسراییل  قوم  وقتی  نشد.  ختم  نقطه  همین  به  ماجرا  اما 
نیامد. عیسی مسیح  ابر  بار در  این  اما  آمد،  انتظار نشستند و خدا  بازسازی نمودند و به 
که باعث شد مردم اختیار از کف بدهند: »این  آمد، در معبد ایستاد و جمله ای بر زبان آورد 
که این  کسانی  که در سه روز آن را برپا خواهم نمود« )یوحنا 2: 19(.  کنید  قدس را خراب 
کانه ای  ادعای بی با او دربارۀ ساختمان معبد چنین  کردند  را شنیدند تصور  کالم عیسی 
در  )یوحنا 2: 21(. عیسی خدا  اشاره می کرد  بدن خودش  به  آنکه، عیسی  داشت، حال 
کامل و  کرد، بر روی صلیب قربانی  جسم است. او در میان ما خیمه زد، در میان ما زندگی 
گشت و از مردگان برخاست. قوم خدا به وسیلۀ ایمان به عیسی در بدن مسیح  بی نقص 
افسسیان  3: 16- 17؛  قرنتیان  )اول  است  روح القدس  معبد  همانا  که  می آیند  هم  گرد 
که امروز نیز  کف دهند )همان طور  که باعث شد مردم اختیار از  2: 19- 22(. مورد دیگری 
که زنان هم در این جمع مقدس  در مناطق مشخصی از جهان چنین می کنند( این بود 
قوم خدا حضور داشتند. به واسطۀ سکونت روح القدس در ما، عیسی در ما و در میان ما 
کن می شود تا بتواند بگوید: »اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم«  سا
کتاب مقدس ما را به سمتی می برد تا به پایان جهان و باغ بهشتی چشم  )متی 28: 20(. 
که ساختۀ دست انسان نیست. تخت خدا و بّره در آن مکان مستقر خواهد بود و  دوزیم 
خادمانش او را پرستش خواهند نمود )مکاشفه 22: 1- 5(. در آنجا، دیگر معبدی وجود 
نخواهد داشت، زیرا »خداوند خدای قادر مطلق و بّره قدس آن است« )مکاشفه 21: 22(. 
کن  سا ما  میان  در  ابداالباد  تا  او  چون  دید،  خواهیم  را  خدا  – روی  زنان  و  – مردان  ما 
کتاب مکاشفه، از خلقت جهان تا خلفت دوباره، ماجراها  کتاب پیدایش تا  خواهد شد. از 

همچون ریسمان به هم پیوسته اند.
گشت  گناهکار بودیم، نویسندۀ تاریخ در رحمتش به زندگی ما وارد  که ما هنوز  آن هنگام 
و به خاطر ما بر روی صلیب جان داد )رومیان 5: 8(. این نقطۀ اوج ماجرا است. مصلوب 
شدن پسر خدا، یعنی نقطۀ عطف تاریخ بشریت، نقطۀ عطف زندگی ما نیز می باشد. آن 
که در شورای مقدِس خدای تثلیث تدبیر شده بود، پیش از آنکه هیچ یک  نقشۀ نجاتی 
کنون، خدای بخشندۀ ما به همۀ انسانها در  از ما متولد شده باشیم، در حال عمل بود. ا
که به وسیلۀ انسانی  کرده  که او روزی را مشخص  سراسر جهان حکم توبه می دهد، چرا 
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که خودش تعیین نموده است جهان را در راستی و عدالت داوری نماید. خدا با زنده کردن 
که این داوری را به انجام خواهد رساند )اعمال رسوالن  آن انسان به همه اطمینان داد 
کالم خدا به دوستان غیر ایماندارمان این مجال را می دهد  17: 30- 31(. مطالعۀ دقیق 
کنند و متوجه شوند در رویداد نجات انسان به دست خدا  کامل را مشاهده  تا آن تصویِر 

کجا ایستاده اند.
است:  گرفته  نشانه  را  زنان  پیغامهایش  با  دنیا  که  بیندیشید  بی وقفه ای  گلوله باران  به 
کامیابی برسند؟  بر دوش دارند؟ چگونه می توانند به  زنان چیست؟ چه رسالتی  هویت 
آن  بیندیشید،  است  ذخیره  خدا  کالم  در  که  حکمت  هنگفت  گنجینۀ  آن  به  حال، 
خدا  بدانند  تا  است  تاب  و  تب  در  دلشان  که  است  زنانی  چشم انتظار  که  گنجینه ای 
برایشان چه اهداف ابدی و نیکویی در نظر دارد، دلشان غنج می زند تا خدا امید، آینده 
این  که  بیندیشید  این  به  نماید.  عطا  ایشان  به  را  خودش  قوم  منزلت  و  شأن  همان  و 
از دنیای تنگ و  را  ابدیت هشیار می سازد چگونه ما  را نسبت به  که ما  تازه  جهان بینی 
که از  گزیده ایم به بیرون پرتاب می کند. همین حقیقت  گوشۀ انزوا  که در آن  محدودی 
که هنوز پیغام  گشود می تواند چشمهای خواهرانمان را  کالم خدا چشمهای ما را  طریق 

انجیل را نشنیده اند و به آن پاسخ نداده اند بگشاید.
گر  ا می کند  تغییر  چقدر  کتاب مقدس  به  ایماندارمان  غیر  دوستان  دیدگاه  می دانید  آیا 
کنید چقدر وجد و شادی  آیا می توانید تصور  از این ماجرا هستند؟  بدانند آنها نیز جزیی 
با آنچه  که متوجه شوند آنچه خدا برای زنان در نظر دارد یک دنیا  می نمایند هنگامی 
کالم خدا به  که  این دنیا به آنها ارائه می دهد تفاوت دارد؟ چگونه می توانند متوجه شوند 
زندگی روزمره و زندگی )ابدی شان( ربط دارد؟ چگونه این چشم انداِز تازه دیدگاه آنها را به 
روابط جنسی، به وظیفۀ مادری، به مجرد بودن و به روند باال رفتن سن آن خانمها تغییر 
کنند – به خانۀ سادۀ  کجا آنها را بفرستد تا پیغام آشتی با خدا را اعالم  می دهد؟ روح خدا 
گوشۀ دیگر جهان، به ساختمان اداری در همسایگی شان  همسایه، به آسمانخراش های 

یا به اهل خانۀ خودشان؟
کتاب مقدس را مشاهده  کنیم تا دوستانمان آن تصویر اصلِی الهیات  باید فرصت را فراهم 
در  کتاب مقدس،  تصادفِی  ظاهر  به  رویدادهای  که  می دهیم  تعلیم  آنها  به  وقتی  کنند. 
گیجی و  از میان  را به عظیم ترین )و تنها( رویداد هدایت می کنند، آن گاه،  ع، ما  مجمو
درخششی  با  شفافیت  و  وضوح  است  برده  فرو  خود  در  را  ذهنها  که  مه آلودی  سردرگمی 
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کشوری در مشرق زمین است.  فروزان و خیره کننده نمایان می شود. یکی از دوستانم اهل 
که وقتی دختری به دنیا می آید به مادر  کشور رسم بر این است  گفتۀ او، در فرهنگ آن  به 
گوش مغرب زمین آوایی غریب  نوزاد پیام تسلیت می فرستند. ممکن است این رسم در 
کنید:  که طنز تلخی هم در آن نهفته است توجه  گفته نیز  و شگرف باشد. حال، به این 
کنم بهتر باشد یک  که به تازگی صاحب فرزند دختر شده اند می گویند: »فکر  به پدرانی 
گوشه از  تفنگ بخری تا برای پذیرایی از خواستگاران آیندۀ دخترت آماده باشی.« در هر 
کتاب مقدس باخبر باشند،  گر از جهان بینی  که بدانند ا جهان، نیاز جدی زنان این است 
که باید نسبت به خودشان چه دیدگاهی داشته باشند. چه مکانی بهتر  متوجه می شوند 
که بتوانند دربارۀ این طرز تفکِر به شدت  کتاب مقدس در میان بانوان  از جلسات مطالعۀ 

کنند؟ ح  گیرند و سواالت خود را در محیطی امن و ایمن مطر متفاوت تعلیم 
کتاب مقدس شکوه و عظمت آن عظیم ترین و برجسته ترین ماجرای اصلی را به  الهیات 
دلتان می خواهد  این مکشوف شدن،  به محض  شفاف ترین شکل مکشوف می نماید. 
که در توانتان  که تا جایی  خیز بردارید و از آن سر در بیاورید و همۀ فکر و ذکرتان این بشود 
که  کندوکاو نمایید. برای مثال، جنبه های شخصیت ما  است هر ذره از آن را تجسس و 
به  را  ما  خدا  که  واقعیت  این  جمله  از  است،  شده  تنیده  هویتمان  و  وجود  پود  و  تار  در 
تصویر خودش و دارای جنسیت آفریده است، برایمان واضح تر و شفاف تر می گردند. به 
کنیم تا با مطالعۀ  کمک  فیض خدا، می توانیم به دوستان و همسایگان غیر ایماندارمان 
که با  کنند. آن گاه  که خدا به قلم درآورده است پیدا  کالم خدا جایگاهشان را در ماجرایی 
که فرمود: »نور از ظلمت بدرخشد« در  چشم دلشان شروع به دیدن می کنند، باشد خدایی 
دلهای ایشان بدرخشد تا نور معرفت جالل خدا در چهره عیسی مسیح از ایشان بدرخشد 

)دوم قرنتیان 4: 6(.

کتابمقدسخدارابهمانشانمیدهند جلساتمطالعۀ
مستور  مسیح  عیسی  در  را  خود  که  است  زیبا  کسانی  چشم  در  خدا  پرابهت  قدوسیت 
که میانجی خدا و انسان است )اول تیموتائوس 2: 5(.  نموده اند، یعنی در آن یگانه کسی 
که به ظاهر زنده اند اما به لحاظ روحانی  که در مسیح نیستند، برای آنانی  اما، برای آنانی 
که جلسات  مرده اند، قدوسیت خدا خوف و وحشتی غیر قابل تصور است. باید بپذیریم 
را  خدا  باید  گمگشته مان  دوستان  که  چرا  دارند،  بشارتی  کاربرد  کتاب مقدس  مطالعۀ 
که از مسیح جدا باشند نمی توانند خدا را ببینند و زنده  ببینند و زنده بمانند. اما تا زمانی 
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از خدا، جدا  از خالق قدوسمان،  را  ما  گناهمان  داریم:  ما مشکلی مشترک  بمانند. همۀ 
که اعالم نموده است: »انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند« )خروج  می سازد، خدایی 
می گردد،  فاش  گناهکارمان  همنوعان  از  یکی  برای  گناهمان  وقتی  معمواًل،   .)20 :33
ناراحت می شویم و دچار دل شوره ای عجیب می گردیم. اما این دل شوره سر سوزنی قابل 
که متوجه  را در بر می گیرد آن زمان  که وجود انسان  مقایسه با خوف و وحشتی نیست 
و  از خدا جدا می کند  را  ما  گناهمان  زنده چشم دوخته است.2  به جالل خدای  می شود 

کیفر ابدی به همراه می آورد. داوری عادالنۀ خدا و 
اعتراف  گناهشان  به  مکانی  در  بدانند  که  است  ارزشمند  بسیار  زنان  از  بسیاری  برای 
که اطمینان دارند حاضران در آن جلسه افرادی همدل و دلسوزند. بارها و بارها،  می کنند 
که بعضی از خانمها فرصت را غنیمت شمرده اند تا در حضور  در جلساتی حضور داشته ام 
که آن ایمانداران ایشان را به سوی نجات دهنده  کنند  گناهشان اعتراف  ایماندارانی به 
می تاباند  ما  دل  نقاط  تاریک ترین  به  را  خود  نور  که  خدا  کالم  البته  نموده اند.  هدایت 
کالم خدا ملزم  گفتگوها و مکالمه ها بوده است. روح خدا با استفاده از  گره گشای همۀ این 
می سازد، بنا می کند، هرس می نماید، رهنمود می دهد و توبیخ می کند. در نهایت، حاصل 
از این عطیۀ  کالم خدا پر هستند  از  که  اینها حیات وافر و میوۀ بسیار است. زنانی  همۀ 
کالمش  در  را  به قدم خدا  که قدم  بشتابند  زنانی  یاری  به  که  بهره مند می گردند  خاص 
نرم  پنجه  و  دست  گناه  با  که  زنانی  می نگرند،  را  خودشان  کالم  آن  پرتِو  در  و  می بینند 

می کنند و با وسوسه در حال جنگند.
همسایگان ما، همکاران ما، بستگان ما و دیگر عزیزانمان یک روز با آن قدوس اسراییل 
کجا می توانند راه دسترسی به تخت  که خبر داریم در  رو به رو خواهند شد و این ما هستیم 
که خبر خوش خدا  که در آن روز بدان نیاز دارند بیابند. ما این افتخار را داریم  آسمان را 
کنیم  دربارۀ پسرش را جار زنیم. ما باید به این خواندگی پاسخ دهیم و زندگی خود را نثار 

تا بتوانیم اعالم نماییم:

کوه بلند برآی! که بشارت می دهی به  ای صهیون 
کن! که بشارت می دهی آوازت را با قوت بلند  و ای اورشلیم 

کن و مترس آن را بلند 
که »هان خدای شما است!« )اشعیا 40: 9(. و به شهرهای یهودا بگو 
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گناهکار خدا را ببینند و زنده بمانند؟ در موعظۀ باالی  چگونه ممکن است مردان و زنان 
کدالن، زیرا ایشان خدا را خواهند دید« )متی 5: 8(.  کوه، عیسی فرمود: »خوشا به حال پا
نفر )مزمور 14: 10؛ رومیان 3: 10- 12(. حتی  از ما عادل نیست، حتی یک  ولی هیچ یک 
و  موفق ترین  و  زنان،  پرهیزکارترین  و  مذهبی ترین  زنان،  نجیب ترین  و  بی ادعاترین 
را ببینند و زنده بمانند به یک چیز نیاز دارند:  گر می خواهند خدا  ا بی نیازترین زنان نیز 
که در جلسات  از انجیلی  از انجیل می آید،  کجا می آید؟ این فیض  از  فیض. این فیض 
کتاب مقدس اعالم شود، توضیح داده شود، از آن دفاع شود و در آن وجد و شادی  مطالعۀ 
کالم خدا، خدا خودش برای ما و برای جمیع خوانده شدگانش راهی فراهم  گردد. بنا بر 
که برای ما فراهم است تا  نموده است تا روی خدا را ببینیم و زنده بمانیم. یگانه راهی 

کفاره اش بر روی صلیب. کنیم عیسی مسیح است و  این شادی وصف ناپذیر را تجربه 

تا نور  که در دلهای ما درخشید  از ظلمت درخشید همان است  تا نور  گفت  که  زیرا خدایی 
معرفت جالل خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد )دوم قرنتیان 4: 6(.

این  و   )18 :3 قرنتیان  )دوم  می نماید  تبدیل  را  ما  صلیب  بر  مسیح  جالل  دورنمای  آن 
کتاب مقدس، همواره این  کار روح قدوس خدا است. در جلسات مطالعۀ  تبدیل نمودن 
و  تهدید  و  مانع  هر  تثلیث  خدای  چگونه  باشیم  شاهد  که  است  فراهم  ما  برای  فرصت 
که سد راه وجد و شادی ما در او است متالشی می کند. عهدعتیق چشم انتظار  خطری را 
او همان مسیح موعود است  اعالم می کند  انجیلها، عیسی  در  بود.  آزادی  و  رهایی  این 
که  کتاب اعمال رسوالن و رساله ها، مشاهده می کنیم  که آمده تا اسیران را آزاد سازد. در 
آزادی را زیست  کن است این  که در ایمانداران سا چگونه می توان به قوت روح القدسی 
کتاب مکاشفه، رویای یوحنا دربارۀ زمانهای آخر به ما نشان می دهد به خاطر  نمود. در 
انجام داده است می توانیم به آن روزی چشم  برای ما  بر روی صلیب  که عیسی  کاری 
که  که مسیح بازمی گردد و ما را به ابدیت می برد تا در حضور خدا و در جایی باشیم  بدوزیم 

این وعده تحقق می یابد: »چهرۀ او را خواهند دید« )مکاشفه 22: 4(.
که  کالم خدا همان چیزی را ببینند  کنیم آنها هم در  ما می توانیم و باید از دیگران دعوت 
گردد )اول یوحنا 1: 1- 4(. در جلسات مطالعۀ  کامل  ما می بینیم، تا بدین سان شادی ما 
تغذیه  وقتی  که  باشد  یادمان  اما  شویم،  تغذیه  تا  می آییم  هم  گرد  ما  کتاب مقدس، 

می شویم باید به دیگران هم تغذیه بدهیم.
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پس یهوه را بشناسیم و به جّد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم.
ع او مثل فجْر یقین است طلو

و بر ما مثل باران
که زمین را سیراب می کند خواهد آمد )هوشع 6: 3(. و مانند باران آخر 

کنار نسل اندر نسل مردان و زنان و  وقتی سپیده سر زند و برای همیشه روز آغاز شود، ما در 
گوشه و  که شماری از آنها جزو همسایگان ما بوده اند و شماری هم از  کودکانی می ایستیم 

گرد هم آمده اند تا همه با هم ستایش فیض پرجاللش را بستاییم: گیتی  کنار 

که بر تخت نشسته است و بّره را است! )مکاشفه 7: 10(. نجاْت خدای ما را 

است،  داده  قرار  من  راه  سر  بر  کمیتش  حا در  خدا  که  بیندیشم  زنانی  به  دارم  دوست 
کالم  تا  از خدا خواسته ام به من فرصت دهد  کرده ام و  آنها دعا  که برای تک تک  زنانی 
که شما آنها را می شناسید چطور؟ به در  حیات بخش او را با آنها در میان بگذارم. زنانی 
ببینید چه  و  بنگرید  پذیرایی تان  اتاق  به  اتاق نشیمنتان،  به  بنگرید،  ورودی خانه تان 
کسی می تواند امید یا شادی یا تاج فخر شما باشد در حضور خداوند ما عیسی به هنگام 
ظهورش )اول تسالونیکیان 2: 19(؟ به فیض خدا، شاید آن یک نفر همان خانمی باشد 

کنون به ذهن شما آمد. که هم ا

کتابمقدسازمهمانانمیزبانمیسازند جلساتمطالعۀ
برای  دلیلی  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  و  مشارکتها  به  ایمانداران  غیر  دعوت  برای 
با  مشارکت  و  خدا  کالم  برای  ضیافت  از  صحبت  وقتی  ندارد.  وجود  دلواپسی  و  نگرانی 
کنار بگذاریم. آن  کاذب خود را  متعلقان به او در میان است، باید حس تقصیر ویرانگر و 
کالم خدا در ما به وجود می آید  که به هنگام مشارکت و مطالعۀ  اشتیاق و چشم انتظاری 
خدا  که  هستند  این  گویای  حقایق  آن  می باشند.  خدا  دربارۀ  صحیحی  حقایق  گویای 
شبان نیکوی ما است و در سایۀ مراقبت او به هیچ چیز محتاج نخواهیم بود. آن حقایق 
که جانمان را تازه  که خدا ما را به مرتعهای سرسبزی هدایت می کند  گویای این هستند 
که خدا ما را به راه های  که نیازمان این است  گویای این هستند  می گرداند. آن حقایق 
گویای این هستند  عدالت هدایت نماید و ما را در وادی سایۀ مرگ تسلی دهد. آن حقایق 
که حضور خدا ترسهای ما را از میان می برد و تأدیب پدرانۀ او ما را اصالح می نماید. آن 
گرداند و  که می تواند ما را سیراب  کسی است  که خدا یگانه  گویای این هستند  حقایق 
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که تا ابد در محبت او ایمن هستیم. پس جایی برای حس تقصیر  ما را خاطرجمع سازد 
بیفزاییم؛ ما  کالمش چیزی  کاذب وجود ندارد، چون ما نمی توانیم به خدا و  ویرانگر و 

گیرنده باشیم. فقط می توانیم 
ک ما است فروتنانه سیراب می شویم. اما  که خورا کالمش  ما از شخص عیسی مسیح و از 
که  باشد  برایمان معنا داشته  و  نماییم  را درک  این سیراب شدن  زمانی می توانیم  فقط 
کنیم تا بیایند و جامهای خود را لبریز نمایند. هیچ یک از ما نمی تواند فقط  همه را دعوت 
که عیسی، آن نان حیات، نیکو  به نان زنده باشد، همۀ ما نیاز داریم بچشیم و ببینیم 
که از آسمان نازل شده، به جهان حیات  که نان خدا آن است  است )یوحنا 6: 48(. »زیرا 
که برای شرکت در  کسی  کنجکاو یا حتی  می بخشد« )یوحنا 6: 33(. برای یک شخص 
که  کسانی  با  مشارکت  از  بهتر  موقعیتی  چه  و  بهتر  جایی  چه  است  دودل  ضیافت  این 
کها را چشیده اند؟ وقتی مردم چیز خوبی می یابند، به دیگران هم خبر  طعم دلپذیر خورا

می دهند.

تأمالتپایانی
فرعی  و  دلبخواهی  ابزار  یک  که  کرد  نگاه  عنوان  این  به  نباید  را  کتاب مقدس  جلسات 
کتاب مقدس هستۀ اصلی نجات  برای بشارت انجیل به زنان هستند. جلسات مطالعۀ 
گوارش برای سوخت و ساز بدن حیاتی است. هرچه  که دستگاه  جانها است، همان گونه 
کاوش می کنیم، بهتر می توانیم از خدا پیروی نماییم و به آن  کالم خدا  بیشتر در معنای 
موشکافانۀ  و  دقیق  مطالعۀ  با  نمود.  معرفی  »راه«  ما  به  را  خود  که  شویم  نزدیک  کسی 
هدایت  کسی  آن  سمت  به  را  ما  که  می یابیم  دست  حقیقتی  شناخت  به  کتاب مقدس، 
مستمر  و  مداوم  مطالعۀ  با  آن گاه،  نمود.  معرفی  »راستی«  ما  به  را  خود  که  می کند 
که  رو به رو می شویم  آن قوت  با عامل  و  کالم خدا قوت جان می گیریم  از  کتاب مقدس، 

خود را به ما »حیات« معرفی نمود )یوحنا 14: 6(.
آن زمان که در دانشگاه با گروهی از مسیحیان آشنا شدم، در جلسات مطالعۀ کتاب مقدس 
که حیات به  کردم و از طریق همان جلسات ایمان آوردم. در آن جلسات بود  آنها شرکت 
من معرفی شد، راه به من نشان داده شد و راستی به من تعلیم داده شد. وقتی خودم را از 
گشوده بود لبریز نمودم، خدا مرا از یک مهمان سرگردان  که پیِش رویم  کالم خدا  ضیافت 
و نامطمئن در مورد امور معنوی و الهی به میزبانی پرشور تبدیل نمود تا هرچه بیشتر زنان 

که خدا نیکو است. کنم تا بیایند و بچشند و ببینند  را دعوت 
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کالم معتبر و موثق خدا دانست. ما  کتاب مقدس را باید  که  ما مسیحیان اعتراف می کنیم 
کلیسا یا از مراجع انسانی  کلیسا، از سّنتهای  کتاب مقدس اقتدارش را از  که  انکار می کنیم 
که صرفًا دربارۀ خدا  کتاب مقدس مجموعه ای از واژگانی نیست  گرفته است.3 چون  وام 
صحبت کرده باشند بلکه کالمی است که خدا خودش را در آن مکشوف نموده است، پس 
نمی توانیم با تالش و تکاپویمان برای شناخت خدا یا با تقالیمان در شناساندن خدا به 
کتاب مقدس بیفزاییم. چون ایمان از شنیدن است و شنیدن از طریق  دیگران به ارزش 
که  کالم مسیح )رومیان 10: 17(، پس چه بسا اطمینانی عجیب و نامعمول در دل داریم 
کنیم و  کالم خدا به ما بپیوندند تا دعا  به دیگران اصرار می ورزیم در مطالعۀ دسته جمعِی 

که بسیاری به مسیح ایمان آورند. چشم انتظار باشیم 
میلیونها میلیون انسان در سراسر جهان هنوز نتوانسته اند یا نمی توانند عماًل )یا قانونی( از 
که به خاطر تالش ایمانداران اصالح گرا در اختیار ما قرار دارد. برخی  آن برکاتی بهره ببرند 
کالم خدا دسترسی داشته  از آن اصالح گرایان جان خود را از دست دادند تا ما بتوانیم به 
که خودمان را با خوشحالی وقف آن  باشیم. تا جان در بدن داریم، وظیفۀ خود می دانیم 
کالم خدا  کمک به دیگران برای اینکه  گردسازی نماییم.  مأموریت عظیم و خدمت شا
این خدمت است. روح القدس  از  نیز جزیی  باشد  برای همه قابل دسترس و قابل درک 
استوارشان به خدایی است  و  و اطمینان محکم  لبریزند  کالم خدا  از  که  زنانی  از طریق 
کاری می تواند انجام دهد؟ خدمت مصالحۀ ما )دوم  کالمش را به ما عطا نمود چه  که 

قرنتیان 5: 18( هر جنبه از خدمت ما را در میان زنان در بر می گیرد.
بیاورند.  ایمان  انجیل  به  و  کنند  توبه  که  التماس می کنیم  گناهکارمان  به همتایان  ما 
به  ما  که  است  آن شادی  لبریز شدن  از  ناشی  و  دارد  ریشه  کالم خدا  در  ما  التماس  این 
گناهت چکار  گرفت در دل داریم: »ای دوست، با  که در مسیح صورت  خاطر آشتی با خدا 
که در حین ظهور  کیست  که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و  کیست  کرد؟ اما  خواهی 
کجا خواهی یافت؟  کی 3: 2(. امید و آرامشی واقعی و ماندگار را در  وی تواند ایستاد؟ )مال
محتاجیم!  او  به  شدت  به  ما  همگی  چقدر  بیایی.  صلیب  نزد  من  همراه  به  می خواهم 
که ایمان آورد )رومیان  کس  که مسیح است انجام شریعت به جهت عدالت برای هر  زیرا 
که تشنه باشد  که می شنود بگوید: »بیا!« و هر  10: 4(. روح و عروس می گویند: »بیا!« و هر 
که خواهش دارد از آب حیات، بی قیمت، بگیرد )مکاشفه 22: 17(. از طریق  بیاید و هر 
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کن! راه دیگری برای رفتن به حضور پدر وجود ندارد. آیا با من به نزد  مسیح با خدا آشتی 
عیسی می آیی؟«

که  ابد زنده بمانیم! تا جایی  تا  کالم خدا زیست نماییم و  تا با  کل، ما آفریده شدیم  در 
مطالعه  ایماندارمان  غیر  دوستان  با  و  یکدیگر  با  را  خدا  کالم  وقتی  باشد،  توانمان  در 
می گیرد.  جدی  را  خودش  خدا  کالم  که  همان طور  بگیریم،  جدی  را  آن  باید  می کنیم، 
را  کتاب مقدس  خدا  روح  وقتی  زیرا  کنیم،  مطالعه  انتظار  و  امید  با  را  کتاب مقدس  باید 
گوش شنوا می دهد، آن گاه، آبهای حیات جاودان در بیابان  واضح می گرداند و به انسانها 
به  که  کسی  بنوشد.  و  آید  من  نزد  باشد  تشنه  که  »هر  فرمود:  عیسی  می گردند.  جاری 
کتاب می گوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد«  که  من ایمان آورد، چنان 
که بقای جانمان  کالم او می نوشیم  )یوحنا 7: 37- 38(. وقتی تشنۀ عیسی هستیم، از 
نزد  به  که  است  این  می کنیم  که  کاری  تنها  می شود،  برطرف  تشنگی مان  وقتی  است. 
اطرافیانمان می رویم و آنها را دعوت می کنیم که بیایند و او را بنگرند )یوحنا 4: 29(. باشد 

که غرق این مهم شوند. گردند  گون ما در میان بانوان آن قدر تجهیز  گونا که خدمتهای 
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که در فقر هم دست  ع خدمتی می تواند فریادرسی باشد برای مادران مبتال به ایدز  چه نو
که تبلیغ مذهب  کشوری توسعه یابند  و پا می زنند؟ چگونه خدمات بشارتی می توانند در 
کلیسا با اعضایی از  در آن غیر قانونی است و مجازات تغییر دین مرگ است؟ چگونه یک 
کشورهای مختلف جهان و با وجود تفاوت میان فرهنگها می تواند وحدت و یکپارچگی را 

کلیسا برقرار سازد؟ میان زنان حاضر در 
کلیساهای سراسر جهان  که در  که فرهنگها متفاوتند، مسایل و مشکالتی  به همان اندازه 
خانمها  خدمت  شیوۀ  متفاوتند،  فرهنگها  که  اندازه ای  همان  به  متفاوتند.  دارند  وجود 
به یکدیگر در آن فرهنگها متفاوت است. در واقع، مشکالت و مسایل روزانه و طریقهای 
آنکه،  حال  دارد.  فرق  دیگر  کشور  با  کشوری  هر  در  مسایل  و  مشکالت  آن  به  رسیدگی 
کالم خدا  ثمربخش ترین خدمتهای بانوان در سراسر جهان سه ویژگی مشترک دارند: از 

کلیسای محلی وصلند. لبریزند، در خصوص انجیل واضح و شفافند، به 
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کنند و بر این واقف  کالم خدا لبریز  که زنان خودشان را از  یک خدمت زمانی ثمر می دهد 
گفتن است. خدمت  کتاب مقدس با هر فرهنگ و با هر قشری قادر به سخن  که  باشند 
زندگی و خدمت  و  گردند  انجیل  زنان شیفتۀ جالل  که  زمانی شکوفا می شود  ثمربخش 
آنها متأثر از پیغام شفاف انجیل باشد و به آنها انگیزه بخشد. خدمت ثمربخش زمانی به 
کتاب مقدس بنا شده باشد، عضو  کاماًل بر پایۀ ایمان به  که زندگی زنان  نتیجه می رسد 
کلیسا در میان بگذارند و  که انجیل را موعظه می کند، نیازهای خود را با  کلیسایی باشند 
گیرند. در این فصل، این  کار  کلیسای محلی به  عطایای خود را به خیریت بدن مسیح در 
کسانی  را بررسی می نماییم و به صدای  بانوان  عناصر الزم برای خدمت سالم در میان 
که خداوند را موثرانه و با وجد و شادی خدمت  گوش می سپاریم  کنار جهان  گوشه و  از 

می نمایند.

کالمخدا لبریزبودناز
کتاب مقدس در بطن فرهنگ کهن و باستانِی خاورمیانه نوشته شد، اما به قومی خاص در 
کتاب مقدس با هر فرهنگ و هر عصر و زمانه  یک دورۀ تاریخی خاص محدود نشد، بلکه 
گرچه شماری انسان دست به قلم بردند  که ا گفتن دارد. دلیلش این است  حرفی برای 
کتاب فقط یک نویسندۀ الهی دارد: »مردمان به  کتاب مقدس را مکتوب نمودند، این  و 
گفتند« )دوم پطرس 1: 21(. خدا خودش  روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن 
ما عطا  به  را  زندگی مان  مایحتاج  کالمش همۀ  و در  نموده است  کالمش مکشوف  را در 
ُکتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در  نموده است. »تمامی 
کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود« )دوم  عدالت مفید است، تا مرد ]یا زن[ خدا 
که زنان در  کالم زنده و پویای خدا برای مسایل مختلفی  تیموتائوس 3: 16- 17(. این 
کلیساها در شمال باشند چه  گفتن دارد، چه این  کلیسا با آنها رو به رو هستند حرفی برای 
گوشه ای از این  که در  در جنوب چه در مشرق زمین چه در مغرب زمین. برای هر یک از ما 
کن هستیم هم مهم است و هم هیجان انگیز که ببینیم کالم خدا در زنان سراسر  جهان سا
گفتار یوری آی لیف از کشور  جهان و از طریق زنان در سراسر جهان در حال عمل است. به 

کلیسایش در حال عمل است: کالم خدا در  که توضیح می دهد چگونه  کنید  ژاپن توجه 

من در خانواده ای غیر مسیحی در ژاپن به دنیا آمدم و طبق معیارها و قواعد مسیحی تربیت 
دربارۀ  را  آوردم، خیلی مسایل  ایمان  و سه سالگی  بیست  نتیجه، وقتی در سن  در  نشدم. 
کنم  کتاب مقدس درک نمی کردم و نمی توانستم آنها را به هم ربط دهم. نمی توانستم درک 
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کند تا خدا را بشناسم، انسان را بشناسم و به  کمک  کتاب مقدس چگونه قرار است به من 
کلیسایی هدایت  به  مرا  مهربانی اش  و  در رحمت  ببرم. خداوند  برای خودم پی  ارادۀ خدا 

کالم خدا را با امانت تعلیم می دادند. که به هر شکِل ممکن  نمود 

جلسات،  آن  در  می کردم.  شرکت  بانوان  ویژۀ  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  من 
ل  کتاب مقدس را مرحله به مرحله مطالعه می کردیم و به دلیل و برهان و استدال کتابهای 
کنم.  کالم خدا را درک  کرد تا معنا و مفهوم  کمک  می پرداختیم. این روش مطالعه به من 
با  بپردازم.  کالم خدا  که چگونه در خانه ام به مطالعۀ  این روش به من آموخت  همچنین 
کلنجار رفتم، اما این کندوکاو  بسیاری از بخشهای کتاب مقدس که درکشان نمی کردم بسیار 
که دانه به دانه هر بار یک قسمت از آن تکمیل می شد. این  کردن پازلی بود  مثل درست 
که چقدر  کالم خدا به راستی چقدر زیبا است،  کردم  که مشاهده  کرد  کنکاش مرا بهت زده 

کامل و بی نقص است.

زبان  بر  و  می آموختم  آنچه  برای  تا  کرد  کمک  من  به  خواهران  با  شدن  جمع  هفته  هر 
کلیسا چه نقش مهمی  که  می آوردم جوابگو باشم. این جمعهای خواهرانه به من نشان داد 
در رشد روحانی ام داشت. وقتی با دل جوینده و با دعای پرشور و حرارت، همگی با هم، بر 
که  کندوکاو وامی داشتیم. من شاهد بوده ام  کالم خدا تأمل می نمودیم، یکدیگر را به تفکر و 
بوده ایم.  رشد  حال  در  خدا  فیض  در  پیوسته  و  بوده  تغییر  حال  در  پیوسته  زندگی هایمان 
همراه  به  وقتی  بود.  پابرجا  خدا  روح  قدرت  به  فقط  زیربنا  آن  و  بود  خدا  کالم  ما  زیربنای 
که در زندگی روزمره مان چقدر به  با هم می آموختیم  کشف حقیقت می پرداختیم،  هم به 
کرده ام و فهمیده ام قدم زدن  بالغ مشاهده  را در خانمهای  انجیل محتاجیم. من فروتنی 
که بسیاری از خانمها  با خدا جّد و جهدی دایم است و پر از شادی و نشاط. شاهد بوده ام 
عمومی،  مکانهای  در  عده ای  می گرفتند،  کار  به  مختلف  موقعیتهای  در  را  خدا  عطایای 
کلیسا. محبتمان به یکدیگر هم راستا با محبتمان  عده ای در خانه هایشان و عده ای هم در 
کالم خدا نان آسمانی است برای جانهای  که  به منجی مان روزافزون بوده است. به راستی 

ما. هر روز، محتاج نان تازه هستیم.

خ فرهنگ آسیایی ها بر قصه و حکایت می چرخد و نمی تواند با تعلیم  برخی معتقدند چر
کند. اما یوری از طریق خدمتی  کتاب مقدس ارتباط برقرار  مستقیم و بی حاشیۀ حقایق 
غ روحانی رسید. البته چقدر  که از کتاب مقدس لبریز بود و به قوت روح القدس به رشد و بلو
که  و داستانهایی است  و حکایتها  روایی  نثرهای  از  کتاب مقدس سرشار  که  عالی است 
که به رشد  خدا خودش را از طریق آنها مکشوف نموده است! زنان در هر نقطه از جهان 
کالم خدا را زیربنا و بنیان محکم و  روحانی می رسند و به خدمت مشغول می گردند باید 
استوارشان قرار دهند. هفته به هفته، زنان از دنیای پیرامونشان پیغامهایی می شنوند که 
کنیم، بیشترمان  که زندگی  کشوری  کالم خدا در آنها وجود ندارد. در هر  ذره ای از حقایق 
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گر احاطه شده ایم. اطرافمان ماالمال از انواع موسیقی است  اغلب با تبلیغات فریبا و ِاغوا
گفت  از سخنرانیها و  گوشمان پر است  که ذره ای به تعالی روح و جانمان نمی افزایند و 
کنیم.  کالم خدا متوقف  و شنودهای ناسالم و زیانبار. باید این تداوم و روند را با حضور 
دل  خدا  کالم  موعظۀ  و  تعلیم  به  باید  دهیم،  گوش  خدا  کالم  صحیح  موعظۀ  به  باید 
که بر  که باشد – هدفش این است  کجا  بسپاریم. خدمت صحیح و پسندیدۀ بانوان – هر 
که رسالۀ دوم تیموتائوس  کند. همان طور  آلودگیهای صوتِی در هم و بر هِم روزانه غلبه 
بنابراین، جلسات مطالعۀ  گشته اند.  کالم خدا تجهیز  با  زنان  به ما می گوید،   17 -16 :3
گردسازی، مهمان نوازی ها و فعالیتهای بشارتی ما باید از کالم  کتاب مقدس، دوره های شا

خدا لبریز باشند.

کتابمقدس جلساتمطالعۀ
لبریز  خدا  کالم  از  باید  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  که  است  بدیهی  و  واضح  بسیار 
منحرف  اصلی  ع  موضو از  جلسات  که  دارد  وجود  احتمال  این  متأسفانه،  ولی،  باشند. 
کنند. جلسات مطالعۀ  که الزامًا ناسالم نیستند، تمرکز  شوند و به امور دیگر، حتی اموری 
اولیه  هدِف  این  با  آنجا  در  همه  که  شوند  تبدیل  پاتوق  یک  به  می توانند  کتاب مقدس 
که با هم مشارکت داشته باشند و دور هم بخورند و بنوشند نه اینکه از نان  جمع می شوند 
تبدیل  به جلسات مشاوره  کتاب مقدس می توانند  تغذیه شوند. جلسات مطالعۀ  حیات 
که مشکل دارند به آنجا می آیند تا به مشکالتشان رسیدگی شود. همچنین  شوند: زنانی 
که زنان دور هم جمع می شوند و  کتاب مقدس می توانند به مکانی تبدیل شوند  جلسات 
نّیتشان خیر  گرچه قصد و  ا که  به دیدن فیلمهای ضبط شدۀ معلمانی مشغول می شوند 
امروزی  مسایل  می خواهد  دلشان  چون  اما،  می کنند،  صحبت  حرارت  و  شور  با  و  است 
البته  می مانند.  غافل  هستند  تعلیمش  حال  در  که  متنی  اصلی  نکتۀ  از  کنند،  ح  مطر را 
این جلسات است،  ثمرات  از  نیازمندان یکی  نیازهای  به  و رسیدگی  مشارکت، مشاوره، 
کالم خدا  که خانمها در این جلسات بیشتر با هم آشنا می شوند و زندگی هایشان را با  چرا 
همنوا می کنند. رهبران و معلمان جلسات مطالعۀ کتاب مقدس نیز باید کالم خدا را با وجد 
کنند.  کنند و این شور و شعف را به زندگی دیگران منتقل  و شادی و شور و شوق موعظه 
گردند، زیرا این  کتاب مقدس و تأمل بر آن  اما موارد نامبرده نباید جایگزین مطالعۀ عمیق 

کند )مزمور 119: 129(. که قدرت دارد زندگیها را عوض  کالم خدا است 
را  کالم خدا  ِکنیا،  کشور  کیِبرا واقع در  کلیسای مشایخی اطالح یافتۀ  کوکو، عضو  مارتا ما
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کتاب مقدس ویژۀ  کلیسا، چهارشنبۀ هر هفته، جلسات مطالعۀ  »حیاتی« می نامد. در این 
بانوان تشکیل می شود. این جلسات محدودیت سنی ندارند، اما بیشتر حاضران خانمهای 
که سرپرستی خانواده را به عهده دارند. البته تعدادی از حاضران در آن  مجردی هستند 
که همسر دوم یا سوم به حساب می آیند. این زنان در فقر  جلسات هم خانمهایی هستند 
بی نصیب  زندگی  مایحتاج  سایر  و  ک  پوشا و  ک  خورا از  اغلب  و  می گذرانند  روزگار  شدید 

گفتۀ مارتا: هستند. تقریبًا، نیمی از آن جمعیت نیز مبتال به ایدز هستند. به 

حضور  جلسات  این  در  که  زنانی  چون  دارند،  پیچیده ای  بسیار  فرهنگی  بافت  ما  جلسات 
دارا است.  را  فرهنگ خاص خود  قبیله  که هر  قبیله های مختلف هستند  به  متعلق  دارند 
که همان حرف می تواند  یک حرف می تواند برای یک قبیله ضد فرهنگشان باشد، در حالی 
باعث استحکام قبیلۀ دیگر شود. در یک فرهنگ، ریش سفید و بزرگ قبیله یک زن است، در 
کالم خدا می توان میان این  یک فرهنگ، ریش سفید و بزرگ قبیله یک مرد است. فقط در 
که فرهنگی  کتاب مقدس این است  کرد. هدف ما در جلسات مطالعۀ  فرهنگها توازن ایجاد 
که در مسیح به ما هویت تازه ای می بخشد آن هنگام  کتاب مقدس رواج دهیم  را بر مبنای 

گناه پشت می کنیم. که به 

کالم خدا آن زنان را با وجود تفاوتهای قومی و قبیله ای به یک  این گونه تمرکز نمودن بر 
نیازهای  به  و  هستند  یکدیگر  فکر  به  آنها  است.  نموده  تبدیل  یکپارچه  و  متحد  جمع 
کسی زایمان می کند یا بیمار می شود، بقیه به  هم رسیدگی می کنند. برای نمونه، وقتی 

کمکش می شتابند. مارتا این توجه و مراقبت را ثمرۀ جلساتشان می داند.
آشتی و مصالحه، مهر و محبت، و بشارت دادن نیز ثمرۀ این جلسات هستند. دو خانم 
که میان مسیحیت و  کردند. یکی از آن خانمها  که همسایۀ هم بودند با هم قهر  ِکنیایی 
کتاب مقدس آمد، زندگی اش متحول شد،  اسالم سرگردان مانده بود به جلسات مطالعۀ 
کنون،  که همسایۀ خوبی نبوده است. ا به نزد همسایه اش رفت و از او عذرخواهی نمود 
هر دو مسیحی هستند و با هم در جلسات شرکت می کنند. این فقط یک نمونه از قدرت 

کالم خدا متمرکزند. که بر حقیقت  تبدیل گر جلساتی است 

گردسازی شا
کالم  که با هم خیلی تفاوت دارند نیز می توانند در  کسانی  کیِبرا می دانند  کلیسای  زنان 
در  انگلیسی زبان  کلیسایی  در  که  بپردازیم  خانم  دو  به  کنون،  ا برسند.  اتحاد  به  خدا 
ژاپن است. سن  اهل  و دیگری  آمریکایی است  از خانمها  یکی  دارند.  خاورمیانه حضور 
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کرده است.  کیم بیشتر است و چهار فرزند دارد و یوری جوان تر است و به تازگی ازدواج 
کتاب مقدس توانستند در غم و  این دو خانم نقاط مشترک زیادی نداشتند، اما با تکیه بر 
گناهانشان  شادی هم شریک شوند و به یکدیگر مشاوره دهند. آنها با هم دعا می کردند، 
کنار  که در  را به یکدیگر اعتراف می نمودند و یکدیگر را در ایمان بنا می ساختند. در حالی 
گرفتند و در آن جلسات مطالعۀ  را به عهده  کوچک  گروهی  هم رشد می کردند، رهبری 
گردسازی سایر زنان مشغول شدند. محبت آنها به مسیح و محبتشان  کتاب مقدس به شا
گذاشت و وسیله ای شد تا بسیاری به آن جمع  به یکدیگر بر زندگی بسیاری از زنان تأثیر 
خدمت  در  ولدی  و  زاد  عجب  باشند.  یکدیگر  پاسخگوی  و  کنند  دعا  هم  با   بپیوندند، 

روی داد!
پس زمینۀ  لحاظ  به  نیز  است  یکی  پوستشان  رنگ  و  مادری شان  زبان  که  زنانی  حتی 
خانوادگی تفاوتهای زیادی دارند، نیازهایشان متفاوت است و شرایط زندگی شان با هم 
که حقیقتی جهانی است به شرایط و موقعیتهای  را  کالم خدا  فرق دارد. وقتی حقیقت 

مختلف زندگی مان ربط دهیم، ثمره اش اتحاد و رشد روحانی خواهد بود.

کتابمقدس مهماننوازیبرمبنای
پیوند  باستان  دوان  در  خاورمیانه  فرهنگ  بافت  با  که  کتاب مقدس  فرهنگی  بافت 
و رهبران  از ویژگیهای مشایخ  کید دارد. یکی  تأ بر رسم مهمان نوازی بسیار  گشته است 
1: 8(. پولس، پطرس،  تیموتائوس 3: 2؛ تیطس  )اول  بودن است  کلیسا مهمان دوست 
12: 13؛  )رومیان  می دهند  حکم  بودن  مهمان نواز  به  جملگی،  عبرانیان،  نویسندۀ  و 
کاملی  عبرانیان 13: 2؛ اول پطرس 4: 9(. پطرس از هدف و حاصل مهمان نوازی تصویر 
کثرت  محبت  که  زیرا  نمایید،  محبت  شدت  به  یکدیگر  با  همه  اول  »و  می دهد:  ارائه 
کنید و هر یک به حسب نعمتی  گناهان را می پوشاند و یکدیگر را بدون همهمه مهمانی 
گون خدا . . .  گونا که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکالء امین فیض 
تا در همه چیز خدا به واسطۀ عیسی مسیح جالل یابد« )اول پطرس 4: 8- 11(. در این 
که یکدیگر را دوست  کلیسا را جمعی زنده و پویا توصیف می کند، جمعی  آیه ها، پطرس 
که عیسی مسیح را جالل می دهد یکدیگر را خدمت  دارند و به طریقهای عملی و روحانی 
که بخشندۀ جمیع نعمتها است نمایان می سازند.  که فیض خدا را  گونه ای  می کنند، به 
کلیسا میان اعضا حیات، محبت، و رابطه ایجاد می کند و بهترین وسیله  مهمان نوازی در 
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سراسر  فرهنگهای  فراسوی  چه  فرهنگها  میان  در  چه  است،  خدا  کالم  بذر  کاشت  برای 
جهان.

و  اقامتگاه  یک  هستم،  کن  سا آن  در  من  که  عربی  متحدۀ  امارات  در  شهری  دبی، 
کلیسای  استراحتگاه بین المللی در خاورمیانه است. بیشتر شهروندان دبی مهاجر هستند. 
کلیسای ما اصلی  ما نیز متشکل از مهاجران سراسر دنیا است، در نتیجه، مهمان نوازی در 
مهم و اساسی است. ما خیلی دوست داریم به منزل یکدیگر برویم و حتی ماهی یکبار 
بیمار  کلیسا  اعضای  از  کسی  وقتی  و مشارکت دور هم جمع می شویم.  برای صرف غذا 
کرده است برایش غذا می پزیم. سالی دو بار  است یا در حال نقل مکان است یا زایمان 
غذا  میز  سر  بر  معمواًل  اعضا  گونی  گونا و  ع  تنو می رویم.  پیک نیک  به  دسته جمعی  هم 
کشور  که آدیام اهل  بسیار به چشم می آید. از یک طرف، رایحۀ دانه های بودادۀ قهوه ای 
کردنش است به مشام می رسد. از طرف دیگر، دارلی در حال آماده  اتیوپی در حال درست 
کردن بریانِی خوشمزه اش است و ِاتین به شیوۀ طبخ آفریقای جنوبی مشغول کباب کردن 
شیرینی  و  شهد  آشپزخانه هایمان  در  که  حالی  در  فعالیتها،  این  همۀ  در  است.  گوشتها 

کالم خدا شهد بنوشیم. که از مسیح بگوییم و از  تدارک می بینیم، تالشمان این است 
کلیسا جاری است، اما این مهمان نوازی  کل اعضای  البته روحیۀ مهمان نوازی در میان 
در دورهمی های زنانه صمیمیت خاص و منحصر به فردی به وجود می آورد و فرصتهایی 
گر  ا آنکه،  حال  شویم،  باخبر  بیشتر  یکدیگر  احوال  و  حال  و  زندگی  از  که  می کند  ایجاد 
اتحاد و همبستگی دست نمی یافتیم. یکی  این  به  نبود، هرگز  مسیح نقطۀ مشترکمان 
دیگر از کارهای دلپذیری که انجام می دهیم این است که برای اعضای کلیسایمان جشن 
آمریکایی تبار  یک  که  ِبتانی  می دهیم.  ترتیب  نوزاد  به  خوش آمد گویی  جشن  و  عروسی 
کلیسا و  کشور جیبوتی بزرگ شده است هنر تزیین و آذین بندی یکی از اتاقهای  است و در 
کیها و نوشیدنیها را به عهده دارد. یکی از خانمهای  مسوولیت چیدمان میز تنقالت و خورا
کالم خدا را به جا می آورد. به این ترتیب،  مّسن تر نیز خدمت نیایش و پرستش و تأمل بر 
مشارکت ما با یکدیگر و محبتمان نسبت به هم فقط به هیجان و ذوق و شوقمان برای 
که در  برگزاری مراسم عروسی و تولد محدود نیست، بلکه این مراسمها فرصتی هستند 
کالم خدا آن مراسمها را برگزار  کالم خدا شادی نماییم و در پرتِو حقیقت  کنار یکدیگر در 

نماییم.
گام  یکدیگر  آسایش  و  رفاه  جهت  در  و  می رسانیم  ک  خورا را  یکدیگر  که  حالی  در 
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کالم خدا هم جان می گیریم. می توانیم با هم بذر افشانیم تا  کنار هم از  برمی داریم، در 
کنیم تا جانهای  کلیسا شویم و تالش  آن بذرها رشد نمایند، می توانیم باعث بنا و تشویق 
که  گردند تا عیسی مسیح جالل یابد، چرا  بسیاری نجات یابند و بکوشیم محبتها افزون 
او ابتدا ما را محبت نمود. عیسی مسیح باالترین نمونۀ مهمان نوازی است. وقتی هنوز 
گناهکار بودیم، وقتی هنوز دشمن او بودیم، عیسی مسیح ما را دعوت نمود. ما در خطایا 
که برای ما  ک داد، یعنی با بدنش  گناهانمان مرده بودیم، اما او ما را با نان حیات خورا و 
پاره شد و به ما حیات بخشید. عیسی مسیح از ما می خواهد در او آرامی یابیم، همان طور 

کنون با از خودگذشتگی از دیگران مهمان نوازی می کنیم. که ما ا

کالممحور خدماتبشارتی
است  کرده  کور  انجیل  به حقیقت  را  کل جهان  و  کرده  رخنه  فرهنگها  به همۀ  شیطان 
و  ادیان  نیرنگ،  و  فریب  با  ورزد،  ضدیت  خدا  با  اینکه  برای  او   .)4 :4 قرنتیان  )دوم 
مذاهب کاذب را اختراع کرده است و سبکهای ناسالم زندگی را ترویج داده است. هیچ یک 
را  مشخصی  جهان بینی  یک  کاذب  مذاهب  و  ادیان  نیستند.  خنثی  مذاهب  و  ادیان  از 
و  می روند  پیش  انجیل  با  ضدیت  و  مخالفت  جهت  در  شدت  به  که  می دهند  ترویج 
خشنودی  باعث  که  دارند  را  توانایی  این  خود  در  که  می کنند  متقاعد  را  ایمانداران  غیر 
که به وجود خدا اعتقاد ندارند  و رضامندی آن نیروی برتر در عالم هستی شوند )کسانی 
که عمیقًا در فرهنگها ریشه دوانده  خودشان را آن نیروی برتر می دانند(. این جهان بینی 
و  مشرق زمین  فرهنگ  در  می سازد.  اسیر  را  آنها  و  می اندازد  دام  به  را  هوادارانش  است 
کار عیسی  و  به هویت  کوتاه و مختصر  اشارۀ  کنون در فرهنگ مغرب زمین، صرفًا یک  ا

که یک عمر به بیراهه رفته است تغییر دهد. کسی را  نمی تواند دیدگاه و جهان بینی 
ما باید بانوان را به عمق کالم خدا ببریم تا خودشان مشاهده کنند که عیسی واقعًا کیست. 
که می تواند تو را حکمت آموزد  کالم خدا چنین می گوید: »ُکتب مقدسه  پولس در توصیف 
که بر مسیح عیسی است« )دوم تیموتائوس 3: 15(. ِبکی  برای نجات به وسیلۀ ایمانی 

کل دیدگاه او را به جهان تغییر داده است: کالم خدا  والِدز شهادت می دهد قدرت 

که ما مسیحی بودیم  کشور مکزیک تربیت شدم. شکی نداشتم  کاتولیک در  در خانواده ای 
که راهبه ها  کم، این چیزی بود  و شکلهای دیگر مسیحیت، جملگی، فرقه بودند. دست 
دارم.  کم  چیزی  می کردم  احساس  شدم،  بزرگ تر  وقتی  می دادند.  یاد  ما  به  مدرسه  در 
حضور  زندگی ام  در  عیسی  شدم  متوجه  مذهبی،  تشریفات  و  آیینها  همۀ  انجام  وجود  با 
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کتاب مقدس بود  که رهبر جلسۀ مطالعۀ  از دوستان مسیحی ام  نداشت. مدتی بعد، یکی 
می کردم  احساس  ندارد.  ضرر  امتحانش  گفتم  خودم  با  نمود.  دعوت  جلسه  آن  به  مرا 
خواندن  به  شروع  وقتی  پس  شوم.  نزدیک تر  او  به  و  بشناسم  بهتر  را  خدا  بودم  مشتاق 
بودم.  که  من  واقعًا  و  بود  که  خدا  اینکه  شد،  روشن  برایم  همه چیز  کردم  کتاب مقدس 
را  این  ببینم.  را  او  نجات بخش  قدرت  تا  کرد  رهنمون  عیسی  صلیب  به  مرا  تجربه  آن 
گناهان من جان می داد. در مسیح، آمرزش و محبت  که چرا عیسی باید برای  کردم  درک 
برقرار نمودم،  رابطه ای عمیق و صمیمی  با منجی ام  بار،  را چشیدم. برای نخستین  خدا 
که قباًل  او محبتی در دل داشتم  که قباًل هیچ گاه تجربه اش نکرده بودم. برای  رابطه ای 
ذره ای هم با آن محبت آشنا نبودم. تبدیل و تغییر زندگی ام از آنجا شروع شد و این تبدیل 

و تغییر تا امروز همچنان ادامه دارد.

کتاب مقدس را به بانوان تعلیم می دهد. قباًل، آداب و تشریفات مذهبی او را  کنون، ِبکی  ا
گشت. آداب و  کتاب مقدس نمود، بینا  که شروع به خواندن  کرده بود، اما، هنگامی  کور 
که به  کور نگه داشته است. اسالم دینی است  تشریفات مذهبی پیروان دین اسالم را هم 
کتاِب مقدس مسلمانان،  قصد ضدیت و دشمنِی مستقیم با مسیح پایه گذاری شده است. 
که عیسی بر  که خدا پسر ندارد. دین اسالم بر این پافشاری می کند  قرآن، تعلیم می دهد 
او  برده شد و یک مجرم به جای  باال  به آسمان  بلکه جسمش  نداد،  روی صلیب جان 
گشت. برای بشارت انجیل به مسلمانان الزم است خیلی نکته ها توضیح داده  مصلوب 
شوند. البته الزم نیست کارشناس اسالم باشیم تا بتوانیم انجیل را به دوستان مسلمانمان 

کتاب مقدس را بخوانند. که آنها  کنیم  کاری  بشارت دهیم. فقط باید 
مطالعۀ  بودن  ع  ممنو شد.  عالقه مند  مسیحیت  به  سلیمه  نام  به  مسلمان  خانم  یک 
که  بود  برانگیخته  را  او  کنجکاوی  سلیمه  جامعۀ  بر  کم  حا فرهنگ  در  کتاب مقدس 
کرد دربارۀ  کتاب مقدس را بخواند. از این رو، از دو تن از دوستان مسیحی اش درخواست 
کردند و به  کتاب مقدس تهیه  مسیحیت به او تعلیم دهند. این دو دوست برای سلیمه 
که خودش  کردند  را تشویق  همراه او شروع به خواندن انجیل مرقس نمودند و سلیمه 
که عیسی باد و امواج را  هم آن انجیل را بخواند. وقتی سلیمه به فصلی از انجیل رسید 
که او باد و امواج را آفریده بود، پس  گفت: »بسیار خوب، البته  آرام نمود، با خود چنین 
کار خود را در سلیمه آغاز نمود و چشمان او را به  کالم زنده  کند.«  می توانست آنها را آرام 
که عیسی او را می خواند. خانوادۀ پدرِی  گشود؛ سلیمه متوجه شد  حقیقت دربارۀ عیسی 
کودک بود، عمویش َفک  سلیمه مسلمانانی متعصب از اهالی یمن بودند. وقتی سلیمه 
کرده بود. با این حال،  که سلیمه دربارۀ اسالم سوال  او را فقط به این دلیل شکسته بود 
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زندگی اش درک نمود:  را در  آیه  این  کاربرد  را خواند،  انجیل مرقس 8: 35  وقتی سلیمه 
به  را  که جان خود  و هر  ک سازد  را هال آن  را نجات دهد  که خواهد جان خود  »زیرا هر 
گر برای پیروی  گفت: »ا جهت من و انجیل بر باد دهد آن را برهاند.« پس سلیمه با خود 

از عیسی جان خود را هم از دست بدهم ارزشش را دارد، چون با خدا آشتی هستم.«
کتاب مقدس بیاییم.  که باشیم باید به سمت  از هر فرهنگ و پیش زمینۀ خانوادگی هم 
که تاجری موفق از اهالی فیلیپین بود و تازه  ِجنی، همسر شبانی در خاورمیانه، با خانمی 
بود و اصرار  رفته  کلیسا  کودکی به  از دوران  آشنا شد. آن خانم  بود  آمده  کلیسایشان  به 
گناهانش نداشت. او تصور می کرد پله پله  که انسان خوبی بود و نیازی به توبه از  داشت 
به مطالعۀ  و  کرد  گفتگو  این خانم  با  ِجنی صبورانه  بود.  به خدا  نزدیک شدن  در حال 
که در دلش  گشوده شد و به این درک رسید  کالم خدا پرداخت تا اینکه چشمان آن زن 
گناهکار بود و سرکش به خدا. او متوجه شد هرگز در زندگی اش هیچ کاری انجام نداده بود 
کرد و ایمان آورد.  که الیق لطف خدا باشد، بلکه فقط سزاوار مجازات و مرگ بود. او توبه 
که خدا چگونه این خانم  کار خود را انجام دادند و ِجنی شاهد بود  کالم خدا  روح القدس و 

عزیز را به خودش جذب نمود.
است«  خدا  صورت  که  مسیح  جالل  بشارت  »تجلی  مبادا  که  می کند  تقال  بسیار  شیطان 
مردم جهان را روشن سازد )دوم قرنتیان 4: 4(. اما »به اظهار راستی« )دوم قرنتیان 4: 2(، 
که عیسی مسیح خداوند است  کنیم  کالم خدا است، ما زنان می توانیم اعالم  که همانا 
در چهرۀ عیسی مسیح«  »نور معرفت جالل خدا  به  باشیم چشمان دوستانمان  و شاهد 
هر  از  است.  بودنش  جهان شمول  در  انجیل  زیبایی   .)6 :4 قرنتیان  )دوم  شود  گشوده 
نیازمندیم  گناهکاریم و به منجی  که باشیم، همۀ ما  پیش زمینه و فرهنگ و زبان هم 

که نجات را به همگان هدیه می دهد رستگار می گردیم. و با پیغام شگفت انگیز انجیل 
خاطرجمع  و  داشتن  اطمینان  با  می توانیم  بانوان!  میان  در  خدمت  است  افتخاری  چه 
لبریزند  کتاب مقدس  از  که  خدمتهایی  طریق  از  و  شویم  شجاع دل  خدا  کالم  در  بودن 
کلیسای تعمیدی »کاْبواتا«  کنیم، خدمتهایی مثل خدمت  کالم خدا دعوت  بانوان را به 
کاْبواتا در جلسات مطالعۀ  کلیسای  کشور زامبیا. خانمهای اعضای  کا در  واقع در شهر لوسا
گردسازی فعال می باشند.  کتاب مقدس شرکت می کنند و در مهمان نوازی و بشارت و شا
کلیسا حضور می یابند، اما  آن خانمها در سنین مختلف و با سطح زندگیهای متفاوت در 
کالم خدا به شکوفایی رسیده است. ِفلیستاس، همسر شبان  خدمتشان به خاطر مرکزیت 
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از  و  خدا  کالم  موعظۀ  با  را  معلمان  و  رهبران  کلیسا  »مشایخ  می گوید:  کلیسا،  این  ارشد 
کتاب مقدس آموزش می دهند. زنان سالمند خانمهای جوان تر را  طریق جلسات مطالعۀ 
با تدبیری سنجیده و دقیق آموزش می دهند و به همراه هم برای رهبران دعا می کنند. 
گردند. در هر  که بانوان نجات یابند و تقدیس  کالم خدا به این منظور تعلیم داده می شود 
کالم خدا تعلیم داده می شود  که ما خانمها مشغول به خدمتی هستیم،  زمان و هر مکان 
کالم خدا بر ما احاطه داشته باشد.« شور و حرارت، اعتماد و اطمینان، و  تا به این وسیله 
که در صدای این خواهر اهل زامبیا موج می زند می تواند همۀ ما را در هر کجا  عزم راسخی 

که به خدمت مشغولیم به تأمل وادارد.

شفافیتدربارۀانجیلپرجاللخدا
که اول به شما سپردم آنچه نیز  در رسالۀ اول قرنتیان 15: 3- 4، پولس می نویسد: »زیرا 
گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم  ُکتب در راه  که مسیح بر حسب  یافتم، 
که در  زنانی  این مهم ترین مطلب است.  انجیل است،  این  برخاست.«  ُکتب  بر حسب 
انجیل  پیغام  جذب  خودشان  می دهند  جالل  را  خدا  که  می گردند  مشغول  خدمتهایی 
می شوند و آن پیغام زندگی و خدمت ایشان را فرا می گیرد و به ایشان انگیزه می بخشد. 
که ما را قائم نگاه می دارد.  که ما را نجات می دهد، این انجیل است  این انجیل است 
انجیل  از  عمیق تری  شناخت  با  چگونه  که  می دهد  توضیح  ِکنیا،  کشور  اهل  نعومی، 

زندگی اش دگرگون شد:

کلیسایی  که من در  کارتا در اندونزی نگذشته بود  هنوز چند ماهی از اقامتمان در شمال جا
که می توانست ناشی از  َکریزماتیک ایمان آوردم. در بحبوحۀ آشفتگی و نابسامانِی عاطفی 
مواجه شدن با فرهنگی تازه باشد، خدا مرا خواند )البته آن زمان از این حقیقت خواندگی 
کردم، اما درکم از  کلیسا رشد  خبر نداشتم، فقط فکر می کردم دیگر زمانش آن موقع بود(. در 
گناه در انجام اعمال زشت و قبیح خالصه می شد. نمی دانستم ذات خودم  گناه و تعریفم از 
گناهکار و اسیر و در َغل و زنجیر بود. نمی دانستم بدون مسیح امیدی نداشتم. بنابراین، 
که یک نوایمان بودم با تکیه بر این حقیقت غبارآلود سعی می کردم زندگی تازه ام را با  من 
و درمانده  اوقات سرگشته  بیشتر  این رو،  از  ببرم.  ورزیدن پیش  نیکویی  و  بودن  درست کار 
بودم. احساس می کردم باید به تالشم ادامه دهم، ولی نمی دانستم تا چه زمان می توانستم 
انتها حفظ  به  تا  را  نتوانم نجاتم  که  بود  این  ترسم  ادامه دهم. همۀ  تقال  و  این تالش  به 
را  کالم خدا  را تشویق می کرد  نیز ما  کارتا  کلیسای جا را دوست داشتم و  کالم خدا  اما  کنم. 

کنیم. مطالعه 
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کلیسایی انجیل محور رفتم. باید بگویم حتی تا آن زمان  کردیم و من به  از آنجا نقل مکان 
کلیسا  که از حضورم در  هنوز واقعًا نفهمیده بودم نجات محض فیض یعنی چه؟ سالها بعد 
کل حقیقت جزء به جزء و با امانت برایم توضیح داده شد )هر واژه، هر آیه،  گذشت، وقتی 
که در رویداد رستگاری انسان در  کتاب(، آن حقیقت باشکوه و آن یکپارچگی  هر فصل، هر 
کتاب  مفهوم  پیدایش،  کتاب  در  گشت.  شفاف  برایم  است  شده  داده  ح  شر کتاب مقدس 
کتابها نیز به  کتاب پیدایش برایم معنا یافت )سایر  کتاب مکاشفه  مکاشفه را فهمیدم و در 
کسی مفهوم پیدایش فصل 3 را درک نکند، چگونه  گر  همین شکل بودند(. برای نمونه، ا
می تواند به معنی یوحنا 3: 16 پی ببرد؟ نقطه نظر انجیل اصل و اساس است نه نقطه نظر 
گشوده  حقیقتی  یگانه  به  انسانها  دلهای  است،  کلیسا  تپندۀ  قلب  انجیل  وقتی  انسانها. 

که می تواند بشر را آزاد سازد. می شود 

که در مسیح دارم با  کنون می توانم دلیرانه دربارۀ امیدی  که ا با شناخت این حقیقت است 
همه صحبت کنم. دیگر الزم نیست به تالش و تکاپوی خودم متکی باشم، من زنده ام، چون 
کنون، می توانم به سایر ایمانداران  می دانم مسیح در نام خودش ایمان مرا حفظ می کند. ا
محبت ورزم )البته نه به طور کامل(، چرا که مسیح مرا که دوست داشتنی نبودم محبت نمود 
و مرا جزیی از این بدن، یعنی کلیسا، قرار داد که برایش جانش را فدا نمود. به سبب این تعلیم 

که قادرم تعلیم و آموزه های نادرست را تشخیص دهم. نیکو و صحیح است 

و این حقیقت فقط بر روی من تأثیر ندارد، بلکه بر سایر مقدسان در کلیسا نیز تأثیرگذار است. 
که  وقتی در جلسات بانوان محبت خانمها را به یکدیگر مشاهده می کنم، در حیرت می مانم 
کالم خدا و تعلیم و نصیحت به یکدیگر این گونه با صمیمیت و صداقت  آنها چطور دربارۀ 
می بینم  وقتی  می شوم  حیرت زده  بوده اند!  مفید  برایم  چقدر  اینها  همۀ  می کنند.  صحبت 
گوشم می رسد و با  گفتگوهای انجیل محوری به  گپ و  کالم خدا چه  پس از پایان مطالعۀ 
که این جنگ نیکو را این چنین به پایان  شنیدن این گونه مکالمه ها چقدر دلگرم می شوم 

برسانم. ثمرۀ انجیل راستین این است.

کامل تر درک  را  کتاب مقدس  یکپارچگی ماجرای اصلی نجات بشر در  و  نعومی عظمت 
گناه بجنگد، به دیگران محبت ورزد و انجیل را با  کرد با  کمک  نمود و این درک به او 

شهامت و شجاعت بشارت دهد. اینها ثمرات شگرف خدمت انجیل محورند.
چگونه زنان می توانند انجیل را در خط ُمقدم خدمتشان نگاه دارند؟ به این منظور باید 
هدفمند باشیم. وقتی تعلیم می دهیم، همواره باید قصدمان این باشد که پیغام انجیل را 
کلی، تعلیم هر متن  که درس می دهیم ربط دهیم. به طور  توضیح دهیم و آن را به متنی 
را در بافت و زمینۀ کتاب مقدس تنظیم نماییم. ما از پرداختن به آموزه های کتاب مقدس 
تعلیم می دهند عیسی  که  آموزه هایی  یعنی  آموزه های فیض،  به خصوص  نداریم،  عار 
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که دست  گرفت. ما در حالی  گناهکاراِن بی امید غضب خدا را بر دوش  مسیح به خاطر 
کالمش هادی و  به دعا بلند می کنیم به روح مسیِح قیام کرده متکی هستیم تا در درک 
یا  باشیم  پاسخگو  ایمانداران  به سایر  را موظف می دانیم  وقتی خود  باشد.  راهنمایمان 
گناهکاران اعظمی هستیم اما خدای عظیم تری  که  کنیم، یادمان می ماند  برای هم دعا 
مسیح  در  که  را  جاللی  می نماییم،  مشورت  یکدیگر  با  دشوار  زمانهای  در  وقتی  داریم. 
عیسی در انتظارمان است به یکدیگر یادآوری می کنیم. در مناسبتهای مختلف، انجیل 
به بانوان بشارت داده می شود و ایشان تشویق می گردند تا انجیل را به خانواده و دوستان 
و همسایگانشان بشارت دهند. کل خدمت بانوان باید طنین انداز این پیغام باشد که خدا 

گناهکاران ناالیق را نجات می دهد. از طریق پسرش، عیسی، 
کتاب مقدس ویژۀ بانوان هندی را به عهده  که رهبری جلسات مطالعۀ  خانم پادمینی، 
دارد، خدمتش را چنین توصیف می نماید: »خدمت ما خدمتی برای تشویق و پشتیبانی 
کانون  که پیغام انجیل را در  غ و به نقطه ای برسند  زنان است تا به لحاظ روحانی به بلو
کرده اند  کلیسایشان عزم خود را َجزم  زندگی روزمره شان قرار دهند.« او و سایر بانوان در 
زندگی اش  که  است  دیگری  برجستۀ  نمونۀ  هم  شینا  دارند.  نگاه  مرکز  در  را  انجیل  تا 
به  کشور عمان  در  کلیسایی  در  را  بانوان  انجیل محور می باشد. شینا مسوولیت خدمت 
عهده دارد، کشوری که با محدودیتهای زیادی از سوی حکومت رو به رو است. ایمانداران 
کلیسا دعوت نمایند. در  کنند یا مسلمانان را به  اجازه ندارند در خانه هایشان جلسه برگزار 
ع است. این محدودیتها باعث می شوند ایمانداران حتی  کشور عمان، تبلیغ مذهبی ممنو
کید دارد: »خدا با محدودیتهای دولت  بیشتر و جدی تر بر انجیل متمرکز شوند. شینا تأ
روشی  به  را  انجیل  چگونه  که  می دهیم  تعلیم  ]بانوان[  به  مرتب  ما  نمی شود.  محدود 
ساده و واضح بشارت دهند. آنها را تشویق می کنیم با خانمهای دیگر دوست شوند. آنها 
فرزندانشان  معلمان  با  شوند،  دوست  فرزندانشان  همکالسی های  مادران  با  می توانند 
که برای نظافت منزل به خانه شان می آید رابطۀ دوستی برقرار  دوست شوند، با خانمی 
کجای  که در طول هفته در باشگاه ورزشی یا هر  کنند یا با همسایگان و با هر خانم دیگر 

گردند.« دیگر با او آشنا می شوند دوست 
این  انجیل غافل می ماند؟ معمواًل،  از  که یک خدمت روحانی  اتفاقی روی می دهد  چه 
را جذب  بیشتری  اینکه جمعیت  به قصد  کلیسا،  رهبران  که  روی می دهد  زمانی  اتفاق 
کنند، از تأثیر و قدرت انجیل می کاهند تا آن را خوشایندتر و دلنشین تر جلوه  کلیسایشان 
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که به دستشان سپرده شده است به خوبی پاسداری نمی کنند )دوم  دهند. آنها از امانتی 
کنند تا مثبت اندیشی  کاری  که  تیموتائوس 1: 14(. همۀ تالش این گونه رهبران این است 
و عمل گرایی بر مسیِح مصلوب ُمقدم شود تا موجبات آسایش و رفاه ایماندارانی نازپرورده 
جهان  سراسر  در  انجیل  شمردن  کوچک  این  که  است  تأسف  بسی  جای  گردد.  فراهم 
داده اند.  تطبیق  اسالم  و  هندو  آیین  با  را  خود  هندوستان  کلیساهای  می آید.  چشم  به 
کلیساهای آفریقا و خاور  کامیابی مشهور است بر بسیاری از  که به انجیل  کاذبی  انجیل 
دور رخنه کرده است. در کلیساهای پرآوازۀ اروپا، انجیل کاًل غایب است و شاید هر از گاهی 
بانوان نیز مثل هر خدمت دیگری  در مراسمهایشان اشاره ای به انجیل بکنند. خدمت 
که به او سپرده شده است به خوبی پاسداری نماید و انجیل را  از امانتی  کلیسا باید  در 
که مسیر هر تعلیم، هر مهمان نوازی، و  مهم ترین بداند. انجیل باید مشعل فروزانی باشد 
هر مشارکت را روشن سازد. این مشعل نه فقط باید زینت بخش هر خدمت و عمل نیک 
را نگاه دارد. بدون این ریسمان،  کلیسا باشد، بلکه باید همچون ریسمانی همه چیز  در 
را در همۀ  اینکه مشعل انجیل  گسسته می شوند و بی ثمر می مانند. برای  همۀ خدمتها 
ج نهیم و آن را از گزند هرچه می خواهد  خدمتها روشن نگاه داریم، باید انجیل راستین را ار

جایگزین انجیل راستین شود در امان نگاه داریم.

انجیلچهچیزینیست؟
و  کنیم  صحبت  خدا  دربارۀ  که  نیست  این  صرفًا  انجیل  که  است  این  مورد  نخستین 
کرده است. شادی دلمان باید این  کارهایی  که او در زندگی مان چه  خاطرنشان سازیم 
کشیده است. شهادت ما می تواند دیگران  کنیم خدا چقدر برای ما زحمت  که اعالم  باشد 
این حال، دوستانمان  با  بکارد.  را  کالم خدا  بذر  ایمانداران  در دل غیر  و  کند  را تشویق 
که دوستم به چیزی دست  می توانند با شنیدن شهادت ما با خود بگویند: »خوشحالم 
این  به  نباید  فقط  ندارد.«  کاربردی  که  من  زندگی  در  اما  است،  مفید  برایش  که  یافته 
انجیل  انجام داده است. فقط  کارهایی  زندگی مان چه  در  که خدا  کنیم  کتفا  ا شهادت 
که موجب رستگاری می شود،  نجات می بخشد، فقط این حقیقت عینی دربارۀ خدا است 
که  کسی را  گناه هر  که خدا یگانه پسرش، عیسی، را فرستاد تا جریمۀ  یعنی این حقیقت 

کند. کند و به او ایمان آورد پرداخت  توبه 
دومین مورد این است که انجیل دربارۀ این نیست که عنوان کنیم چقدر عیسی را دوست 
داریم. مسلمانان و هندوها هم عیسی را دوست دارند. مریم، یک مسلمان اهل امارات، 
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که او ظهور خواهد  که مسلمانان برای عیسی احترام واالیی قائلند و باور دارند  اصرار دارد 
کرد تا داوری اش را به پایان رساند. مسلمانان عیسی را پیامبری بزرگ می دانند، اما او را 
آیین هندو در هندوستان بوده است، به همراه سایر  که قباًل پیرِو  ِپریا،  خدا نمی دانند. 
که  کلیسایشان به بررسی و مطالعه مشغولند. او می گوید: »هندوها مشکلی ندارند  بانوان 
عیسی را نیز به جمع یکی از خدایانشان بیفزایند. همیشه بانوان حاضر در جلسه مان را 
گذارند و دربارۀ منحصر به  که وقتی انجیل را بشارت می دهند پا را فراتر  تشویق می کنم 
که به وجود خدا اعتقاد ندارند  کسانی  کنند.« حتی بسیاری از  فرد بودن مسیح صحبت 
عیسی را دوست دارند و او را انسان خوبی می دانند. چه مذهبیان چه غیر مذهبیان در 
کتاب مقدس به عیسی مشکل دارند،  کلی با عیسی مشکلی ندارند. آنها با دیدگاه  حالت 
گفته می شود عیسی تنها راه ایجاد رابطۀ صحیح  که  مشکل آنها از جایی شروع می گردد 
به  پدر جز  نزد  و حیات هستم. هیچ کس  راستی  و  راه  فرمود: »من  با خدا است. عیسی 
وسیلۀ من نمی آید« )یوحنا 14: 6(. عیسی پسر بی همتای خدا است. فقط عیسی می تواند 
چه  اینکه  و  عیسی  واقعی  هویت  دربارۀ  توضیح  هنگام  به  برهاند.  داوری  از  را  انسانها 
کید  گر از این تأ کید نماییم. ا کاری انجام داده است باید بر این منحصر به فرد بودن تأ
کنیم، راه نجات و رستگاری را به مردم نشان نداده ایم و انجیل را به معنای  خودداری 

واقعی به آنها بشارت نداده ایم.
که بتوانیم به وسیلۀ آن به یک زندگی  که انجیل ابزاری نیست  سومین مورد این است 
کلیساها و حتی مبشران مسیحیت را با این دیدگاه معرفی  آرمانی دست یابیم. بسیاری از 
مسیحی  »وقتی  است:  جذاب  دردمند  و  رنجور  دنیای  برای  روش  این  چون  می کنند، 
پولدار  بود،  خواهی  تندرست  و  سالم  دیگر  بود:  خواهی  سرشار  مادی  برکات  از  شوی، 
انجیل  این  که  است  تأسف بار  می شود.«  گلستان  دیگران  با  رابطه ات  و  شد  خواهی 
آنجا  فاجعه  اما  است موعظه می شود،  لبریز  نعمت  وفور  از  که  اروپا  و  آمریکا  در  کامیابی 
کشورهای فقرزده ای چون آفریقا و  کامیابی در  که شاهد هستیم چگونه این انجیل  است 

گسترده است. ایران و چین چتر 
گروهی از خانمهای ایرانی آشنا شده بود. شماری از آن  ماری، یک مبشر اهل اسکاتلند، با 
که ماری هم عضوش بود. شماری از  کلیسایی پیوسته بودند  خانمها مسیحی شده و به 
آن خانمها هنوز مسلمان بودند. ماری متوجه شد که مسیحیان سعی داشتند مسلمانان را 
کنند زندگیهای بهتری خواهند داشت، شغل بهتری  گر از عیسی پیروی  که ا کنند  متقاعد 
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پیدا می کنند، ازدواجهای موفق تری خواهند داشت و سالم و تندرست خواهند بود. اما 
گفته بود: »شاید زندگی ام برای مدتی بهتر شود.  یکی از آن خانمهای مسلمان در پاسخ 
اما وقتی زندگی آن روی ناخوش خود را نشان دهد چه می شود؟ آن موقع با عیسی چکار 
کامیابی به واقعیت دنیای  کنم؟« این خانم مسلمان حکمت داشت. او از فراسوی انجیل 
که ماری توانست با این خانم دوست شود و انجیل  سقوط کرده می نگریست. خدا را شکر 

راستین را به او بشارت دهد.
با وجودی که می دانیم عیسی نیامد تا در این دنیای گذرا ما را تندرست و ثروتمند گرداند، 
کنیم.  گاهی به این موارد اشاره  باز هم می توانیم در بشارت به بانوان یا مشاوره به آنها 
تا  می کنیم  دعا  آنها  همراه  به  دردمند  زنان  به  مشاوره  هنگام  به  که  است  این  نه  مگر 
که آنها را به  خ دهد و آنها را از شرایط دشوارشان برهاند؟ مگر نه این است  معجزه ای ر
که قادر است به هنگام سختیها ما را تسلی دهد و هرگز ما را ترک  خدایی امیدوار می کنیم 
ایمان  تشویق می کنیم  را  زنان  که  است  این  نه  مگر  نمی کند؟  رها  را  ما  و هرگز  نمی کند 
که خدا مشکالتشان را از سر راه برخواهد داشت و دردشان را تسکین خواهد  داشته باشند 
به  مشکالتشان  و  دردها  از  حتی  خدا  که  می گوییم  زنان  به  که  است  این  نه  مگر  داد؟ 
خیریت ایشان استفاده می کند تا خودش جالل یابد؟ می توانیم سختیهای زندگی زنان 
کنند  فکر  اینکه  نه  البته  کنیم،  هدایت  عیسی  سوی  به  را  آنها  که  بدانیم  وسیله ای  را 
که عمیق ترین نیازشان را برطرف  عیسی حاّلل فورِی مشکالتشان است، بلکه کسی است 

می کند، یعنی آنها را با خدای قدوس آشتی می دهد.
بانوان  به  باید  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  مسلمانان  به  بشارت  در  مورد  این 
بگیرند.  نظر  در  را  پیروی  این  بهای  از مسیح  پیروی  از  که پیش  یادآور شویم  مسلمان 
وقتی مسلمانان به مسیح ایمان آورند جفا خواهند دید و چه بسا خانواده و امنیت و حتی 
»غربیها  می گفت:  من  به  سومالی،  اهل  مسلمان،  دوستی  بدهند.  دست  از  را  جانشان 
کنند که مسیحی شدن در کشورهای مسلمان نشین به چه صورت است.  نمی توانند درک 
خانواده هایمان  این  کند.  اعدام  را  ما  و  برساند  جفا  مسیحیان  ما  به  دولت  نیست  الزم 
کت نمی نشینند و ما را زنده نمی گذارند.« همین اواخر، در عربستان سعودی  هستند که سا
اتفاقی روی داد. پدر دختری شانزده ساله فقط به خاطر اینکه دخترش مسیحی  چنین 
کشت. خیر، در این دنیای سقوط کرده، انجیل وسیلۀ  شده بود زبان دختر را برید و او را 
رسیدن به یک زندگی عالی و بی دغدغه نیست. انجیل عظیم تر و ماندگارتر از این است 
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که حتی جانمان را از  که صرفًا یک زندگی خوب داشته باشیم. انجیل ارزِش آن را دارد 
که این بها را در نظر بگیرند، باید  دست بدهیم. باید به صراحت به زنان مشورت دهیم 

که این دنیا وطن ما نیست. به آنها تعلیم دهیم 
خدا  دربارۀ  کردن  صحبت  صرفًا  انجیل  نیست.  چیزی  چه  انجیل  بدانیم  است  مهم 
که بگوییم عیسی را دوست داریم. انجیل این نیست  نیست. انجیل صرفًا این نیست 
اینها  از  فراتر  انجیل  یابیم.  دست  بهتری  زندگی  به  مادی  لحاظ  به  آن  وسیلۀ  به  که 
مسیح  عیسی  واسطۀ  به  می توانند  گناهکاران  که  است  پیغام  این  اعالم  انجیل  است. 
بردن  لذت  با  و  بشناسند  را  که خدا  بیابند  را  توانایی  این  کنند،  آشتی  با خدای قدوس 
از جالل خدا قاصر می باشند  کرده اند و  گناه  را جالل دهند. »زیرا همه  ابد خدا  تا  از خدا 
که در عیسی مسیح  و به فیض او مجانًا عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه ای 
کفاره باشد به واسطۀ ایمان، به وسیلۀ خون او«  کرد تا  که خدا او را از قبل معین   است، 

)رومیان 3: 23- 25(.

کلیسایمحلی وصلشدنبه
که  کهانت ُملوکانه و امت مقدس و قومی  از میان جمیع جهانیان، خدا »قبیلۀ برگزیده و 
را  کلیسا  برگزیدگان  این   .)9 :2 پطرس  )اول  می آورد  هم  گرد  را  باشد«  خدا  خاص  ملک 
کتاب مکاشفه چنین توصیف شده است: »شهر مقدس اورشلیم  که در  تشکیل می دهند 
که برای شوهر  که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی  جدید 
کلیسا ترسیم  خود آراسته است« )مکاشفه 21: 2(. عجب تصویرهای زیبایی در توصیف 
که نورش  گوهرنشان  کی و طهارت می درخشد، شهری  که از سپیدِی پا گشته اند! عروسی 
از  شهر  این  که  زمانی  تا  نمی شوند.  بسته  هرگز  دروازه هایش  و  نمی گردد  خاموش  هرگز 
که اقامتگاهشان آسمان است، پایگاه های آن شهر  کلیساهای محلی،  آسمان فرود آید، 
کلیسای محلی قرنتس می گوید:  که پولس به  به حساب می آیند. به همین دلیل است 

کلیسا افزوده شوید« )اول قرنتیان 14: 12(. »بطلبید اینکه برای بنای 
شبه جزیرۀ  در  مشغولند.  فعالیت  به  نیز  کلیسا  از  مستقل  مسیحی  سازمانهای  قطعًا، 
انجام  دانشجویان  میان  در  را  توجهی  قابل  خدمات  مسیحیان  از  جماعتی  عربستان، 
ایمان  مسیح  به  مذهبی  مختلف  پیش زمینه های  با  دانشجویان  از  بسیاری  می دهند. 
به  می رسند،  غ  بلو و  رشد  به  ایمانشان  در  که  حالی  در  مسیح  به  ایمانداران  و  آورده اند 
با  دهند.  بشارت  خود  همکالسی های  به  را  انجیل  تا  نمی شناسند  پا  از  سر  اصطالح، 
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تشویق  را  دانشجویان  می کند،  عمل  کلیسا  از  مستقل  بشارتی  سازمان  این  که  وجودی 
کلیسا  کلیساهای محلی بپیوندند. این دانشجویان شور و هیجان خود را به  می نماید به 
کلیسا در این مقطِع حیاتی از زندگی دانشجویان به آنها خدمت می کند  منتقل می کنند و 

و ایشان را تشویق می نماید.
جلوه  کم اهمیت  را  کلیسا  اهمیت  سازمانها  این  از  شماری  که  است  تأسف  باعث  البته 
کنند. یکی  کلیسا عمل  می دهند و همین باعث می شود خدمتهای بانوان نیز مستقل از 
کلیسایش در یکی از این  که اعضای  کشور مالزی اظهار تأسف می کرد  کن در  از شبانان سا
جلسات مطالعۀ کتاب مقدس که به طور مستقل برگزار می شود شرکت می کنند و گویا دیگر 
شبان  این  باشند.  فعال  خودشان  کلیسای  در  که  دارند  عالقه ای  نه  دارند  را  وقتش  نه 
کتاب مقدس را مطالعه می کردند، اما معمواًل آن قدر  کلیسایش  که اعضای  خوشحال بود 
کلیسای خودشان غافل  که از خدمت در  سرگرم خدمت در این سازمانهای مستقل بودند 
خانواده،  میان  باید  را  زمان  این  و  داریم  اختیار  در  محدودی  زمان  ما  همۀ  می ماندند. 
کنیم. خوب است همۀ ما از خودمان این سوال را  کلیسا، شغلمان، و روابطمان تقسیم 
کسی متعهد هستم؟ چگونه می توانم وقت و استعدادهایم  بپرسیم: اول از همه، به چه 
و  تنها هستم دانش  که  زمانی  آیا  گیرم؟  کار  به  کلیسا  به  به طور موثرتری در خدمت  را 
که در جمع خانواده و دوستانم به  کتاب مقدس بیشتر افزایش می یابد یا زمانی  معرفتم به 
کلیسامحور است یا اینکه مطالعۀ  پرستش دسته جمعی مشغولم؟ آیا زندگی ام خدامحور و 

کتاب مقدس صرفًا برایم فعالیتی جانبی است؟
ک حاصلخیزی را برای خدمت ثمربخش بانوان فراهم می کند.  کلیسای تندرست خا یک 
کلیسای  کجای دنیا و در هر  ع پرداخته است. هر  فصل 4 به شکل دقیق به این موضو
که همه با هم از یک منبع تعلیم می گیرند و به  که خانمهایی  محلی، معقوالنه این است 
یک موعظه گوش می دهند کتاب مقدس را نیز در کنار هم مطالعه نمایند. به این شکل، از 
ح  دانش الهیاتِی یکسان و یکپارچه ای برخوردار خواهند بود. وقتی پرسشهای دشواری مطر
به آن پرسش می نگرند و می توانند  زیربنا و شالودۀ مشترک  با یک  می شود، آن خانمها 
نیز  رهبران  آن  بگذارند.  میان  در  کلیسا  رهبران  و  شبانان  با  را  خود  نتیجه گیری های 
که رهبران  می توانند در رابطه با سرپرستی بانوان به ایشان مشاوره و راهنمایی دهند، چرا 
که شبان جانهای زنان و  کلیسا در پیشگاه خدا این مسوولیت را به عهده دارند  و شبانان 
کلیسایشان باشند. عالوه بر اینکه هر ایمانداری شخصًا باید به لحاظ روحانی  مرداِن عضو 
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کلیسا می شود،  کل  کلیسا وابسته باشد نیز باعث بنای  رشد نماید، وقتی خدمت بانوان به 
زیرا خانمها با یکدیگر آشنا می شوند، با هم صمیمی می گردند و دوستیهای ماندگاری میان 
کل خانواده ها تأثیرگذار خواهد بود. مونیکا، رهبر و  که رفته رفته در  آنها به وجود می آید 

کتاب مقدس در آفریقای جنوبی، چنین معتقد است: آموزگار جلسات مطالعۀ 

کار  به  را  کالمش  دارند  موعظه  و  تعلیم  عطای  که  معلمانی  و  واعظان  واسطۀ  به  خداوند 
گرفته است تا مرا بیشتر با شخصیِت خودش آشنا نماید. این تعلیمات محبت مرا به خدا و 
گرفتم مربوط به اهمیت  که یاد  گمانم، عالی ترین درسی  کلیسایش بیشتر نموده است. به  به 
کلیسا در شهادت دادن به حقیقت خدا چه نقش مهمی بر عهده دارد.  کلیسا است و اینکه 
بنا  می کوشند  که  هستم  ایمانداران  از  جماعتی  عضو  که  است  این  زندگی ام  بخش  بهترین 
بانوان سهم  که در خدمت  این است  باالترین شادی من  کنند.  زندگی  کالم خدا  بر حقایق 
کالم خدا به یکدیگر بنا می شود. ما زنان با هم دعا  داشته ام. جمع ما با تعلیم دادن و مطالعۀ 
می کنیم، با هم می خندیم و گاه با هم اشک می ریزیم و این کالم خداوند است که این خدمت 

کلیسا را دوست بدارم. را استوار نگاه می دارد. با مطالعۀ کالم خدا بود که آموختم چگونه 

که نمی توانست در هیچ نقطۀ دیگری  کلیسا تجربه نمود  مونیکا آن شادیی را در جماعت 
کالم خدا در  کرۀ زمین به آن دست یابد. وقتی هم وقت و هم ذهنش را وقف مطالعۀ  در 

کلیسا. که به آن تعلق داشت، هم خودش بنا شد هم  کلیسایی نمود 
فراهم  بشارت دادن  برای  بیشتری  کلیسای محلی می تواند فرصتهای  به  متعهد شدن 
آن  زیبایی  جذب  می کنند،  مشاهده  را  کلیسا  جمع  عملکرد  ایمانداران  غیر  وقتی  آورد. 
گروه یا یک ردۀ سنی مشخص یا یک طبقۀ خاص  کلیسا فقط به یک  می گردند. جمع 
کلیسا متشکل از مردان و زنان در همۀ رده های سنی است. از هر  اجتماعی متعلق نیست، 
طبقۀ اجتماعی و اقتصادی، همه گرد هم می آیند تا خداوند عالم هستی را بستایند. وقتی 
که فقط بر مسیح استوار است مشاهده می کنند، جالل آن  غیر ایمانداران چنین وحدتی را 
کلیسا داد، که  یگانه کسی به چشمشان می آید که َسر همه چیز است: »او را َسر همه چیز به 

که همه را در همه پر می سازد« )افسسیان 1: 22- 23(. بدن او است، یعنی ُپری او 
بودیم،  کرده  برگزار  کلیسایمان  در  نوزاد  خوش آمدگویی  برای  که  جشنهایی  از  یکی  در 
خانمی باردار به نام ُاُمالده، اهل نیجریه، به همراه دوست مسلمانش در جشن ما حاضر 
کتاب تثنیه فصل 6 را مطالعه  نماییم. در مورد نیکو بودن احکام  شد. آن روز قرار بود 
که واقعًا امیدی نداریم بتوانیم  کردیم و به این واقعیت اشاره نمودیم  خداوند صحبت 
این  واقعیت  که مهم ترین  کردیم  آوریم. سپس خاطرنشان  به جا  کمال  به  را  آن احکام 
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که قادر نیستیم فرزندانمان را  گناهکاران جان داد تا حتی هنگامی  که عیسی برای  است 
گفته  به خوبی تربیت نماییم، در او، امیدی عظیم داشته باشیم. بعدها، دوست ُاُمالده 
که هر یک از ما پیشینۀ فرهنگی  کرده بود از اینکه می دید با وجودی  که بسیار تعجب  بود 
دربارۀ  او دلش می خواست  بودیم.  یکدیگر  به فکر  متفاوتی داشتیم، چقدر  اقتصادی  و 
که ما را با هم متحد نموده بود بیشتر بداند. او پیغام انجیل را شنیده بود و آن را  عیسی 

کلیسای ما مشاهده نموده بود. به شکل عملی در میان بانوان 
در انجیل یوحنا فصل 17، عیسی شب قبل از مصلوب شدنش برای ایمانداران آینده دعا 
که تو مرا فرستادی« )یوحنا 17: 20- گردند . . . تا جهان ایمان آرد  می کند »تا همه یک 
که به  که به پدرش اعالم می کند جاللی را   21(. عیسی دعایش را تا به آنجا ادامه می دهد 
او )عیسی( عطا شده است به ایمانداران عطا نموده است »تا یک باشند، چنان که ما یک 
هستیم« )آیۀ 22(. اتحاد ایمانداران از قدرت خاص و منحصر به فردی برخوردار است و 
گر  گر می خواهید بشارت روزافزون شود، ا کلیسای محلی به چشم می آید. ا این قدرت در 
کلیسای محلی به خدمت  می خواهید رشد روحانی بانوان روزافزون شود، در اقتدار یک 
کلیسای محلی  کلیساها پایگاه های آسمان هستند. در  که  گردید. یادتان باشد  مشغول 
تعلیم،  گردسازی،  شا کتاب مقدس،  مطالعۀ  جلسات  داد:  انجام  می توان  کارها  خیلی 
کجا را بهتر از این پایگاه خانۀ  مهمان نوازی، خدمت به یکدیگر، و بشارت به دیگران. 
که بتوانیم همراه با خانوادۀ واقعی مان وقت و استعدادها و عطایا و  ابدی مان سراغ دارید 

کنیم؟ داشته ها و زندگی هایمان را وقف 

مردمانیازهرطایفه،ازهرزبان،وازهرملیت
دبی، واقع در امارات متحدۀ عربی، خیلی از آن »دورترین نقطۀ جهان« )اعمال رسوالن 
از  باشند.  شاهدانش  آنجا  در  داد  مأموریت  گردانش  شا به  عیسی  که  نیست  دور   )8 :1
که در مرکز جهان  گویی »دورترین نقطۀ جهان« است. این شهر،  بسیاری جهات، دبی 
کار برده ام(  کعبۀ )مخصوصًا، این آرایۀ ادبی معروف به »ِجناس« را به  اسالم قرار دارد، 
کناری یک مسجد  گوشه و  گرچه در هر  اقوام و ملیتهای مختلف از سراسر جهان است. ا
که به وجود خدا و عالم  وجود دارد، بسیاری از هندوها، سیکاها، بودایی ها و حتی کسانی 

ماوراء شک دارند نیز دبی را خانۀ خود می دانند.
گونی به شکل چشمگیری در دبی مشهود است. بیش از دویست ملیت  گونا ع و  بله، تنو
کافه بروید،  گر به یک  کاری ندارند. ا کار هم  زیر سقف این شهر زندگی می کنند، اما به 
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آفریقایی و آسیای شرقی مشاهده  اروپایی و  تا هندی و  امارات  از عرِب اهل  را  مردمانی 
دور  خودشان  ملیت  و  نژاد  به  بنا  کدام  هر  بلکه  ندارند،  ارتباطی  هم  با  البته  می کنید. 
کنار هم ایستاده بودند، یکی اروپایی  کافه، دو خانم  هم جمع می شوند. در پیشخوان 
و دیگری عرِب اهل امارات. خانم اروپایی شلوارک و یک نیم تنۀ یقه باز به تن داشت، 
بلندی  پاشنه  کفش  زاویه دار دور شکم عریانش بسته بود و  را هم به صورت  کمربندی 
به  عربی،  عبای  یعنی  خود،  سّنتی  لباس  امارات  اهل  خانم  که  البته  داشت.  پا  به  هم 
کل بدنش و بازوها و پایهایش را پوشانده بود، سربندی هم به  تن داشت و ردایی سیاه 
که حتی یک تار مویش هم پیدا نبود. این دو خانم همزبان نبودند، اهل  سر بسته بود 
آنها در دبی به  تا آسمان تفاوت داشت.  کشور مختلف بودند و فرهنگهایشان زمین  دو 
گرفتند و بر سر میز  یکدیگر برخوردند اما فقط برای یک لحظه. آن خانمها قهوه هایشان را 
خود رفتند: بر سر یک میز، خانمهای اماراتی دور هم جمع بودند و بر سر میز دیگر دو مرد 

اروپایی نشسته بودند.
اما  می کنند،  زندگی  مکان  یک  در  بسیاری  کافه منظره ای از دبی است – ملیتهای  آن 
کلیسا در دبی تصویر متفاوتی را به نمایش می گذارد. ژاپنی ها  با هم ارتباطی ندارند. ولی 
از هندیان مهمان نوازی می کنند. اهل غنا  کنار ایرانیان قهوه می نوشند. فیلیپینیان  در 
کتاب مقدس، مردمانی از هر قاره حضور  با آمریکاییان دعا می کنند. در جلسات مطالعۀ 
که سرپرستی اش به عهدۀ من است شامل زنانی می باشد از نیجریه،  کوچکی  گروه  دارند. 
کلیسا در دبی  ژاپن، سوییس، ترکیه، استرالیا، آفریقا، ایرلند، انگلستان، آلمان، و آمریکا. 
کار خدا در سراسر جهان. به قدرت روح القدس، انجیل تا دورترین نقطۀ  منظره ای است از 
گرد می آورد تا جالل  جهان وسعت می یابد و از هر طایفه و زبان و ملیت مردمانی برای خدا 
خدا را بگسترانند و تا ابد از او لذت ببرند. در نهایت، این مردمان تنها نمی مانند، بلکه 
کنار هم، خدا را می ستایند  گران قدر خدا در جشن عروسی بّره، همه در  چون گنجینه های 
کالم خدا  از  که  با مشغول شدن به خدمتهایی  زنان  تا آن روز، ما  )مکاشفه 19: 6- 10(. 
لبریزند نقش خود را با هیجاِن بسیار به انجام می رسانیم، شیفتۀ جالل انجیل می گردیم 

کلیسای محلی به جا می آوریم. و سهم خود را در 
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ِکریستیآنیابویله سوزانهانتو

که زنان  ع  کاتلین( مایل نبودیم دربارۀ اهمیت این موضو برای این فصل، ما )گلوریا و 
که در رساله به تیطس فصل 2 به آن  کلیسا زنان جوان را تعلیم دهند، چنان  سالمند در 
گپ و  که در این مورد به یک  اشاره شده است، فقط نظریه ارائه دهیم. قصد ما این بود 
کردیم  کلیسا به خدمت مشغولند دعوت  که در  گوش دهیم. بنابراین، از دو بانو  گفتگو 
که بیشتر عمرش را به خدمت  گفتگویی را ترتیب دهند. سوزان هانت،  در منظر همگان 
گردسازی به شیوۀ تیطس فصل 2 سپری نموده است، خطاب به نسل جوان نامه ای  شا
قدیم  نسل  به  خطاب  جوان  نسل  از  نمایندگی  به  نیز  آنیاب ویله  ِکریستی  می نویسد. 
گفتگو نیست. این فصل با یادداشتی شخصی از سوی یکی به  می نویسد. اما این پایان 
ِکریستی به سوزان. گفتگوی  ِکریستی و از سوی  دیگری خاتمه می یابد: از سوی سوزان به 
گردسازی زنان جوانی است  گفتگویی دلپذیر و تفکربرانگیز در مورد شا ِکریستی  سوزان و 
کالسهای  که  که به همت بانوان سالمند صورت می گیرد. باید این را هم توضیح دهیم 
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که ما زنان  کتاب مقدس شوند. البته، زمانی  گردسازی نباید جایگزین جلسات مطالعۀ  شا
کندوکاو  که با هم به  اجازه می دهیم سایر زنان به زندگی مان قدم بگذارند، بدیهی است 
مطالعۀ  جلسات  از  جزیی  اغلب  رابطه ای  چنین  می پردازیم.  هم  خدا  کالم  در  کاوش  و 
را  روابط  این  برمی خیزند. سوزان  این جلسات  از بطن  یا طبیعتًا  کتاب مقدس می گردند 
گردی« می نامند،  ِکریستی آنها را »روابط استاد و شا گردسازی به شیوۀ تیطس 2« و  »شا
که این رابطه ها  کنیم باید در نظر داشته باشیم  که خطاب  اما این روابط را به هر نامی 
که در اطاعت از کالم خدا زندگی می کنند. امیدواریم  جزیی از زندگی زنان مسیحی هستند 

کلیسا. گفتگوهای بسیار میان نسلهای مختلف زنان در  این فصل شروعی باشد برای 

کلیساازطرفسوزانهانت نامهایبهزنانجوان
به  رساله  دربارۀ  و  بنوشیم  چای  و  بنشینیم  خانه مان  ایوان  در  می توانستیم  کاش  ای 
بگذارم،  میان  در  شما  با  می خواهم  که  دارند  وجود  بسیاری  نکات  بزنیم.  گپ  تیطس 
این  به  کنون،  ا می داشتم.  گاهی  آ آنها  از  بودم  شما  هم سن  که  زمانی  کاش  که  نکاتی 
گفتگوی خود را با آیات تیطس 2: 3- که چرا باید حکم تیطس را جدی بگیریم.  بپردازیم 

 5 شروع می کنیم:

همچنین زنان پیر در سیرت متّقی باشند و نه غیبت گو و نه بندۀ شراب زیاده بلکه معلمات 
تعلیم نیکو، تا زنان جوان را ِخَرد بیاموزند که شوهردوست و فرزنددوست باشند و ِخَرداندیش 

کالم خدا متهم شود. که مبادا  و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود 

کتاب مقدس به چشمم  که شگفتی و زیبایی این حکم  اواسط دهۀ چهل سالگی ام بود 
که شوهرم شبان بود و جوان بودیم، غرور روحانی ام سبب شد برای بانوان  آمد. هنگامی 
که در زندگی ام حضور داشتند ارزش قائل نباشم. روحانی بودن آنها را با معیار  سالمندی 
و درازمدت  باتداوم  و  اطاعت بی سر و صدا  بود  باعث شده  خودم می سنجیدم و همین 
از چشمانم پنهان بماند. تیطس فصل 2  بروز می دادند  از خود  که در غم و شادی  آنها 
را جدی نگرفتم و یکی از برکات غنی خدا را برای رشد نمودن در فیض از دست دادم. 
گناه و بیهودگی با شگفتِی صبر خدا و محبت او به فرزند مغرورش  کنون، غم و اندوهم بر   ا

تسکین می یابد.
تا  شده  خواسته  من  از  سالگی ام،  هفتاد  دهۀ  اواسط  در  حال،  که  است  دلپذیری  هدیۀ 
کنم. آن تجربه هرگز سفری تک و تنها  کتاب تیطس برای شما بیان  تجربۀ خودم را از 



163

سالمندتر و جوان تر

تعالیم  که  کلیسایی  به تیطس فصل 2 در چارچوب  راسخ و سرسپردگی ام  اعتقاد  نبود. 
رهبر  که  دیگر  مردان  و  شوهرم  از  خداوند  گرفت.  شکل  می نمود  موعظه  را  صحیح 
کرد تا مسیر  کلیسایمان بودند و همچنین از زنان بسیار و دو رویداد در زندگی ام استفاده 

این سفر را شکل دهد.
که سرپرستی خدمت بانوان در  اولین رویداد تقریبًا سی سال پیش در زمانی اتفاق افتاد 
برای من  نکته  این  که  نگذشت  گشت. چندی  گذار  وا به من  آمریکا  کلیسای مشایخی 
از  را  کنند راه خودمان  کمک  تا به ما  که منابع انگشت شماری وجود داشتند  روشن شد 
مکمل  خدمت  که  دهند  نشان  ما  به  و  کنیم  پیدا  بانوان  خدمت  آشفتۀ  وضعیت  میان 
کردم و با تیطس  ع  کالم خدا رجو کند. پس به  بانوان چه باید باشد و چگونه باید عمل 

2: 3- 5 مواجه شدم.
نخست،  گام  در  اما،  کردند.  مشغول  خود  به  را  فکرم  تیطس  کتاب  نکته های  کم کم، 
را  تا بانوان سالمند  کردم  را تنظیم  چشم اندازم چندان وسیع نبود. عجوالنه، برنامه ای 
که در خصوص  زمانی  ولی  بدانم.  تمام شده  را  این خدمت  و  کنم  زنان جوان وصل  به 
را جلب  کتاب تیطس نظرم  کل  کرد، سپس  را جلب  کل فصل نظرم  کردم  آیه دعا  این 
پاسخ  و  به »پرسش  پاسخ معروف  و  کتاب مقدس. مجموعه پرسش  کل  و سپس  نمود 
خدا  کالم  مکشوف کنندۀ  »کتاب مقدس  می دهد:  توضیح  چنین  میِنستر«  ِوست  مفصل 
که جالل دادن خدا است.«1  کلی آن،  است . . . با همخوانی تمام قسمتهایش و هدف 
کالم خدا را با شفافیت بیشتری  کرد این بخش از  کمک  کلی آن« به من  مشاهدۀ »هدف 
بنا شده  بر عهد خدا  که  کلیسای خدا،  این مسوولیت  که متوجه شدم  بنگرم. هنگامی 
است، جزیی از رویداد عظیم نجات می باشد، اشتیاقم برای تیطس فصل 2 شدیدتر شد 

کتاب مراجعه نمایید(. گشت )به فصل 1 این  و دیدگاهم وسیع تر 
که خدا ما را در مسیح برگزید تا ِملک  رویداد نجات قبل از آفرینش شروع شد، یعنی زمانی 
را در تصویر خودش  انسان  او باشیم )افسسیان 1: 4، 6(. سپس خدا  بازتاب جالل  او و 
آفرید: »ایشان را نر و ماده آفرید« )پیدایش 1: 27( )برای توضیحات بیشتر در این مورد به 

فصل 2 مراجعه نمایید(.
که برای همین هدف  کاماًل احساس خوشبختی داشت، چرا  اولین زن از اینکه یاور بود 
کرد. شیطان به سراغ زن رفت  آفریده شده بود، تا اینکه شیطان ترتیب خلقت را وارونه 
که زن میوۀ  گذارد. هنگامی  را زیر پا  کند و آن  کرد تا به حکم خدا شک  او را وسوسه  و 
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گشتند. ولی، قبل از آفرینش  کرد، آنها عهدشکن  ممنوعه را بخورد و شوهرش نیز چنین 
بخشند.  نجات  را  مردمانی  تا  بستند  عهد  هم  با  روح القدس  و  پسر  و  پدر  هستی،  عالم 
را مغلوب  که نسل زن شیطان  او وعده داد  به عهد.  تثلیث خدایی است وفادار  خدای 
کرد )پیدایش 3: 15(. در پاسخ به این نخستین مکاشفۀ عهد فیض،2 آدم »زن  خواهد 

که او مادر جمیع زندگان است« )آیۀ 20(. خود را حوا نام نهاد، زیرا 
به  فقط  نجات  به  شدن  خوانده  این  نمی کنم  فکر  است.  »حیات بخش«  معنی  به  حوا 
منظور حیات بخشیدن به لحاظ بیولوژیکی باشد. حیات مسیح در ما به زنان این توانایی 
که در هر رابطه، در هر موقعیت، و در هر دوره از زندگی حیات بخش باشند نه  را می بخشد 
کلیساهایمان چه در محل زندگی مان  محروم کننده از حیات. چه در خانه هایمان چه در 
که ثمرۀ عهد است رشد  کارمان، فیض خدا ما را قادر می سازد در حیاتی  و چه در محل 
که در مسیح به  که بنیاد آن بر وعده های شکست ناپذیر خدا استوار است  نماییم، حیاتی 

گشته اند. ما عطا 
ِوست  میِنستر  اعتقاد نامۀ  در  است  شده  بنا  عهد  بر  که  خدا  قوم  حیاِت  دلپسند  زیبایی 
گر به مسیح وصل  که ا گشته است: این اعتقادنامه به ما تعلیم می دهد  چنین توصیف 
که به ما داده شده  شده ایم، »در محبت به یکدیگر وصل شده ایم، در عطایا و فیضهایی 
است شریک هستیم و چه در میان جمع چه در تنهایی متعهد به انجام وظایفی هستیم 

که به خیریت همگی ما است، هم در انسان درونی مان هم در انسان برونی مان.«3
با وجود اینکه مردان و زنان در مسیح نجات می یابند، در این دنیای سقوط کرده، هدف 
کردن برای جالل خدا است و خواندگی ما به زندگِی بناشده بر عهد خدا، به  که زندگی  ما 
کم بر جامعه تضاد دارد. ما نیز مانند  چشم جهان، نامعقول به نظر می رسد و با فرهنگ حا
کالم خدا تربیت  قائن می پرسیم: »مگر پاسبان برادرم هستم؟« )پیدایش 4: 9(. باید در 
کلیسا را بدان موظف نمود )متی 28: 18- 20(.  که عیسی  شویم. این همان امری است 
تیطس 2: 3- 5 مأموریت انجیل را در قالب آنچه به زنان مربوط است بیان می کند. برخی 
گردسازی ها، البته نه همه، بلکه شماری از آنها باید به صورت دونفره – دو خانم با  از شا
کالم خدا از ما می خواهد به دیگران  که  گیرند، زیرا یکی از آن »همه چیزها«  هم- انجام 
که خدا تمایز جنسیتی را مقرر نموده است و وظایفی را بر حسب  تعلیم دهیم این است 
که صرفًا دوستیها را  کرده است. تیطس فصل 2 فراتر از این است  گذار  جنسیت به ما وا
کند و زنان جوان را به بانوان سالمند وصل نماید. هدف تیطس 2 این است  مستحکم 
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کالم خدا برای جالل  گردسازی او بپردازیم تا طبق  که پاسبان خواهرمان باشیم و به شا
کلیسا از آن مأموریت بزرگ است. قصد تیطس  خدا زندگی کند. تیطس 2 جزیی از اطاعت 
فرمان  این  عظمت  تا  نمود  تازه  را  ذهنم  خداوند  باشیم.  حیات بخش  که  است  این   2

کنم. او مرا به این شکل برای قدم بعدی در این سفر آماده ساخت. باشکوه را مشاهده 
که بر سفرم در تیطس تأثیرگذار بود خواندگی شوهرم به خدمت در  دومین رویداد زندگی 
که اعضای آن را آمیخته ای از نسلهای مختلف مردمان خداترس تشکیل  کلیسایی بود 
می دادند. تأثیر تیطس 2 بر الهیات من بیشتر و بیشتر می گشت و رنگ و بوی شخصی 
که از بانوان سالمند و زنان  کتاب مقدس  و عملی به خود می گرفت. در جلسات مطالعۀ 
زن  آن  من  »آیا  می پرسیدم:  خود  از  تعجب  با  و  می دادم  تعلیم  بود  شده  تشکیل  جوان 
گوشه  جوان هستم یا آن سالمندم؟« اشتیاقم در مورد آنچه تیطس 2 بازگو می کرد در هر 
کم کم، به بررسی و تبادل نظر دربارۀ  که می دادم به چشم می آمد. از این رو،  از تعلیمی 

گامهای نخست را برداشتیم. گردسازی به شیوۀ تیطس 2 و ماحصل آن پرداختیم و  شا
به جای ناامید شدن از اینکه بانوان سالمند قدم پیش نمی گذاشتند تا سکان رهبری را 
در دست گیرند، به آنان گوش سپردم. از آنان درخواست کردیم که تجربیات روحانی شان 
که هم سن ما بودند دلشان می خواسته چه  کنند و به ما بگویند زمانی  را برایمان تعریف 
گیرند؟ از آنها خواستیم آیه ها و سرودهای مورد عالقه شان را با ما در میان  چیزهایی را فرا 
کالم خدا با هم  کاربرد  گذاشتند و دربارۀ  بگذارند. وقتی بانوان سالمند و جوان قدم پیش 
که با هم آشنا شدند، پس به  کردند، مدتی نگذشت  گفتگو پرداختند و با یکدیگر دعا  به 
گرفتند. بنابراین، به این نتیجۀ شگفت انگیز  یکدیگر محبت نمودند و از یکدیگر تعلیم 
ایمان یکدیگر بیشتر  از  که  که تک تک ما هم جوان بودیم هم سالمند. زمانی  رسیدیم 
و  پرشور  متقابل  درک  می گشتیم،  یکدیگر  ایمان  رشد  و  تشویق  باعث  و  می شدیم  گاه  آ

هیجانی در میان همگان به چشم می آمد.
بگو.«  را  صحیح  تعلیم  شایستۀ  سخنان  تو  »اما  می گردد:  آغاز  چنین   2 تیطس  رسالۀ 
را  زنان  که زنان سایر  که شبان بود، نوشت. این حکم  را برای تیطس،  آیه  این  پولس 
و سرپرستی  نظارت  با  باید  این خدمت  داده شد.  کلیسا  رهبران  به  نمایند  گردسازی  شا
پایۀ  بر  که  کلیسا  و جوش جمع  و در جنب  تعالیم صحیح  در چارچوب  و  کلیسا  رهبران 
که اصول و قواعد عهد خدا  کلیسا مکانی است  گیرد.  گرد هم می آیند صورت  عهد خدا 
کارهای عظیم خدا را  که  که از یک نسل،  در آن به جا آورده می شود، اصول و قواعدی 
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اعالم می کنند، به نسل دیگر منتقل می شوند )تثنیه 6: 1- 9؛ مزامیر 145: 4؛ 78: 1- 7(. 
گردسازی بسیار ژرف است و هیچ گاه قدیمی نمی شود: توصیف پولس از چنین شا

را می پرورد.  اطفال خود  که  دایه ای  به سر می بردیم، مثل  به مالیمت  میان شما  در  بلکه 
که نه همان انجیل خدا را به شما دهیم، بلکه  بدین طرز شایق شما شده، راضی می بودیم 

که عزیز ما بودید. جانهای خود را نیز از بس 

روابط  از  سرشار  و  آموزنده  است  استوار  خدا  عهد  بر  اساسش  و  پایه  که  گردسازی  شا آن 
انسانی و تبدیل کننده  می باشد. زنان به بانوان خداترس و ورزیده نیاز دارند تا »تعلیمات 
که در خصوص  کالم خدا را به آنها آموزش دهند. نیاز ما خانمها این است  نیکو« بر اساس 
کلیسا  از نقش خودمان در خانه و  باید  گیریم،  را فرا  الهیاتی  آفریده شدنمان اصولی  زن 
گاه شویم و به این خواندگی پی ببریم که در هر نقش و در هر دوره از زندگی حیات بخش  آ
باشیم. زنان به خانمهایی احتیاج دارند که زندگی شان را به روی آنها بگشایند تا به ایشان 
کالم خدا را در تمامی امور زندگی به جا آورند. برای مثال، چگونه  که چگونه  تعلیم دهند 
کنند، چگونه به نیازهای خانوادۀ خودشان رسیدگی نمایند، چگونه  به دیگران محبت 
کالم خدا  کنند، چگونه مفید باشند و چگونه طبق  کمک  به بهبود اجتماع پیرامونشان 
کنند. زنان به بانوان خداترس احتیاج دارند  دست محبت و شفّقت به سوی دیگران دراز 
کتاب مقدس رهنمون  کفایت و بسنده بودن  کنند و ایشان را بی وقفه به  که با آنها دعا 

سازند تا زنان بتوانند بخشندۀ حیات باشند نه محروم کننده از حیات.
اصل خدمت تیطس 2: 3- 5 مادری کردن است. این مادری کردن زمانی صورت می گیرد 
»که زنی باایمان و ورزیده در زندگی روحانی زنی جوان تر را زیر بالهای خود می گیرد تا به 
کند.«4  که برای جالل خدا زندگی  کند و او را تشویق و تجهیز نماید  کمک  رشد روحانی او 
با  اسراییل،  در  باشد.  زاده  را  فرزندش  نباید  حتمًا  باشد  معنوی  مادر  کسی  اینکه  برای 
که مجرد بودند و هرگز فرزندی نداشتند. خواندگی  مادران بسیار فوق العاده ای آشنا شدم 

برای مادر معنوی بودن به این زنان شادی و تسلی عظیمی می بخشد.
آشنا  یکدیگر  زندگی  با  بیشتر  چقدر  هر  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  حاضر  زناِن  ما 
که در روال زندگی انجام  گردسازی  که شا می شدیم درکمان از این حقیقت بیشتر می شد 
کاری. مادر بودن معنوی نیز چنین است.  گران دارد. مادر بودن یعنی فدا می گیرد بهایی 
زندگی  و  وقت  از  این چنین  باید  زن  یک  »چرا  کردیم:  آغاز  پرسش  این  با  را  مبحثمان 
که مادر معنوی باشیم و چه مایل باشیم مادر  خودش مایه بگذارد؟« چه مایل باشیم 
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گر احساس تقصیر یا احساس خودکامگی یا هیجان برای خدمتی  معنوی داشته باشیم، ا
کامی به ما دست می دهد  جدید انگیزه بخش ما باشد، قطعًا پژمرده می شویم و احساس نا
دلیل  یگانه  پولس  نرود.  پیش  موفقیت  با  گاهی  گردسازی مان  شا خدمت  که  آن گاه 

معقوالنه  برای تن دادن به چنین از خودگذشتگی را این گونه بیان می کند:

که  که برای همۀ مردم نجات بخش است ظاهر شده، ما را تأدیب می کند  که فیض خدا  زیرا 
کرده، با ِخَرداندیشی و عدالت و دین داری در این جهان  بی دینی و شهوات دنیوی را ترک 
ما عیسی  و نجات دهندۀ خود  و تجلی جالل خدای عظیم  مبارک  امید  آن  و  کنیم  زیست 

کشیم )تیطس 2: 11- 13(. مسیح را انتظار 

که به ما اشتیاق می بخشد تا تمامی طول عمرمان اطاعت  انجیل یگانه انگیزه ای است 
کنیم. عیسی در فیض به جهان آمد و در جالل به جهان بازمی گردد. در این فاصله، از ما 

گردسازی مشغول باشیم. انتظار می رود به خدمت شا
گردسازی  پولس بی درنگ به ما تضمین می دهد این قدرت انجیل است که زنانی را که شا
آنها. آن  ما در متقاعد ساختن  نه مهارت  و تقدیس می نماید  می کنیم نجات می بخشد 

متن چنین ادامه می یابد:

که خود را در راه ما  کشیم،   . . . خدای عظیم و نجات دهندۀ خود ما عیسی مسیح را انتظار 
که ِملک خاص او و غیور  فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد 

در اعمال نیکو باشند )آیات 13- 14(.

دوش  بر  مسوولیت  سنگین  بار  پس  می سازد.  طاهر  و  می رهاند  را  خودش  قوم  عیسی 
رشد  برای  من  راهنمایی  به  خانمی  که  است  خدا  فیض  کار  این  نمی کند.  سنگینی  ما 
که انجیل را به دیگران بشارت می دهم و  روحانی اش پاسخ مثبت می دهد. اما، هنگامی 
کار  کنشی هم که نشان دهد، خدا  زندگی خود را به روی دیگران می گشایم، هر کسی هر وا

رهایی بخش و تقدیس کنندۀ خویش را در من پیش خواهد برد.
در اینجا، من اصِل مطلب نیستم، بلکه اصِل مطلب فیض خدا است. تأخیر من در پاسخ 
کمانۀ خدا برای من بود. چه بسا تدبیر خدا این بود  دادن به تیطس 2 جزیی از برنامۀ حا
که هر فرصت را غنیمت بشمارید تا بتوانید  که به من اشتیاق بخشد تا به شما اصرار ورزم 

گردسازی نمایید. که سایر بانوان را شا بانویی باشید 
گر برای رستگاری ات  دوست جوان من، شاید روی تو را ندیده باشم و نامت را ندانم، ولی ا
را به فرزند خواندگی  کنی، دختر روحانی من هستی چون خدا ما  فقط به مسیح اعتماد 
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فیلیپیان  کتاب  در  پولس  واژگان  است.  گردانده  خویش  خانوادۀ  عضو  را  ما  و  پذیرفته 
شکر  را  خود  خدای  شما،  یادگاری  تمامی  »در  می کند:  بیان  تو  مورد  در  را  من  دغدغۀ 
که او  که به این اعتماد دارم  می گزارم . . .  به سبب مشارکت شما برای انجیل . . . چون 
کمال خواهد رسانید. چنان  کرد آن را تا روز عیسی مسیح به  که عمل نیکو را در شما شروع 
که شما را در دل خود می دارم  کنم، زیرا  که دربارۀ همۀ شما همین فکر  که مرا سزاوار است 
که در زنجیرهای من و در حّجت و اثبات انجیل همۀ شما با من شریک در این نعمت 

هستید« )فیلیپیان 1: 3- 7(.
سوزان

ِکریستیآنیابویله کلیساازطرف نامهایبهبانوانسالمند
اولین  برای  که  سالمندی  بانوی  دو  می کنم.  شروع  غم انگیز  داستانی  با  را  نامه  این 
خوبی  به  را  آنها  دادند.  منفی  جواب  من  به  کنند  گردسازی  شا مرا  خواستم  آنها  از  بار 
کلیسا خدمت می کردیم و  که در مسیح خواهراِن هم بودیم با هم در یک  می شناختم. ما 
ِگِریسی« معروف  با یکدیگر مشارکت دلپذیری داشتیم. آن دو بانو به »خاله ماری« و »ماما 
»ماما  و  ماری«  »خاله  دربارۀ  گویی  می خوانید،  را   5 -3 :2 تیطس  که  هنگامی  بودند. 
ِگِریسی« نوشته شده است. آنها الگویی بودند از زنان باتقوا، خویشتن دار، شوهردوست، 
این دو  کردار خداپسندانۀ  رفتار و  از  از خانمها  فرزنددوست، و ویژگیهای دیگر. بسیاری 
که من  گرفته بودند. طبیعی است  بانو و ایمان قوی شان درسهای آموزندۀ بسیاری فرا 
بودم.  بسیار ذوق زده  کنم  آنها شخصًا مالقات  با  تا  اینکه فرصتی نصیبم می شد  از  هم 
گر این همه از آنها آموخته بودی، دیگر می خواستی چه چیزی بیاموزی؟«  شاید بپرسید: »ا
که به مسیح ایمان آورده بودم می گذشت، در جستجوی بانوی  چون دو سال از زمانی 
کسی دستم  که زیر و َبم زندگی ام را با او در میان بگذارم. دلم می خواست  سالمندی بودم 
بود  شده  مادر  تازگی  به  که  جوان  همسری  وظایف  در  و  ایمانم  مسیر  در  مرا  و  بگیرد  را 
که بتواند مرا تعلیم دهد و  کسی  کند. من به یک مادر معنوی احتیاج داشتم،  راهنمایی 

کنم. کند تا همه جانبه برای جالل خدا زندگی  تربیت 
رستوران  یک  به  ِگِریسی  ماما  با  نمایم،  ح  مطر را  درخواستم  می خواستم  که  هنگامی 
با تشویش  را  بود، صورت غذا  که می دانستم صبحانۀ مورد عالقه ام چه  رفتیم. هرچند 
کنم و بتوانم به  کردم و برای اینکه شهامت پیدا  گذراندم و لحظه ای درنگ  از زیر چشم 
کسی یاری  که از چه  کردم. قباًل، از خدا حکمت خواسته بودم  کنم دعا  درستی صحبت 
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که به مسیح ایمان  که این بانو می تواند ایمان جوانی مانند مرا  بطلبم. بر این باور بودم 
که برازندۀ خداوند است تجهیز نماید.  کند و مرا برای طریق آن زندگی  آورده است تشویق 
کشیدم  گذاشتم، َنَفس عمیقی  کنار  سرانجام، صبحانه ام را سفارش دادم، صورت غذا را 
که قدم رنجه فرمودید و تشریف آوردید  ِگِریسی ممنونم  کردم: »ماما  و سر صحبت را باز 
از ایمان شما بسیار تشویق می شوم. از شما خیلی چیزها یاد  کنید.  با من صبحانه میل 
کودکان نوپا را تعلیم می دادید و از فرزندانتان و نّوه هایتان مراقبت و  که  گرفته ام زمانی 
پرستاری می کردید و همچنین به شوهرتان محبت می نمودید. از بسیاری جنبه ها، شما 
کلی نکته بیاموزم. مدتها، برای  برای من یک الگو هستید. ولی می دانم هنوز مانده تا 
کرده تا از شما  که خداوند مرا نزد شما هدایت  داشتن یک مرشد در دعا بودم، باور دارم 

کنم.« کنید در رابطه ام با خداوند رشد  کمکم  کنم مربی من باشید و  درخواست 
گفت: »عزیزم  کشید و  ِگِریسی َنَفس عمیقی  سکوت برقرار شد، سکوتی ناخوشایند. ماما 
به  را  درخواستی  چنین  که  من  برای  است  افتخاری  این  است[،  او  تکه کالم  ]عزیزم 
هستم  نّوه هایم  سرگرم  است.  منفی  جوابم  حاضر  حال  در  ولی  می دهی،  پیشنهاد  من 
»فکر  شد:  برقرار  سکوت  هم  باز  دارد.«  زحمت  خیلی  بچه ها  به  رسیدگی  که  می دانی  و 
که شرمنده و ناراحت بودم، سعی  نمی کنم در حال حاضر وقت داشته باشم.« در حالی 
کنم: »بسیار خوب، مشکلی نیست. موقعیت شما را درک  ع صحبت را عوض  کردم موضو
گر در آینده بارتان سبک تر شد، حتمًا به من خبر بدهید.« می کنم ]البته درک نمی کردم[. ا

»حتمًا عزیزم« )عزیزم تکه کالم او است(.
کردم و اشک ریزان راهی خانه شدم. در آن لحظه، با خدا  صبحانه ام را هرچه زودتر تمام 
عهد بستم و با فیض خدا بیست سال است به آن عهد وفادار مانده ام. به خدا قول دادم 
کند مربی او شوم، هرگز جواب منفی ندهم. قطعًا،  کلیسا از من تقاضا  گر هر خانمی در  ا
گردسازی شکل بگیرد، چه ماهی  کرد تا این رابطۀ شا وقت مناسبی برای او پیدا خواهم 

یکبار چه هفته ای یکبار، شاید به مدت چند هفته شاید چند ماه شاید چند سال.
نیاز  دربارۀ  گفتگویمان  و  بودم  صحبت  گرم  ِگِریسی  ماما  با  ببرید.  جلو  سالها  را  زمان 
ِگِریسی چند لحظه ای به فکر فرو رفت و سکوت اختیار  گردسازِی زنان جوان بود. ماما  شا
کردی تا تو  که از من خواهش  گفت: »از تو چه پنهان، زمانی را  کرد، سپس خطاب به من 
کنم به خاطر دارم. راستش را بخواهی، تا آن موقع هرگز چنین درخواستی  گردسازی  را شا
که برای تو وقت  غ نبود  از من نشده بود و نمی دانستم چه جوابی بدهم. سرم آن قدر شلو
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که درخواست  نداشته باشم. اما ترسیدم، چون فکر نمی کردم توانایی اش را داشته باشم 
گفتگو من  تو را به جا آورم. عزیزم، متأسفم از اینکه آن روز به تو آن جواب را دادم.« آن 
خواندگی شان  و  شوند  تشویق  سالمند  بانوان  که  کردم  دعا  خیلی  و  برد  فرو  فکر  به  را 
آن  به   2 تیطس  در  که  همان طور  بپذیرند،  دل  و  جان  با  را  جوان  زنان  به  تعلیم   برای 

اشاره شده است.
که نشان می دهد  کسانی هستند؟ دست کم، سه اصل وجود دارد  اما بانوان سالمند چه 
یک  مشخصۀ  روحانی  رشد  معتقدند  برخی  می گنجند.  »سالمند«  تعریف  در  کسانی  چه 
بانوی سالمند است. برخی دیگر معتقدند همگی می توانیم سالمند باشیم، چون به هر 
به حساب  برای سالمند  که  باورند  این  بر  بزرگ تر هستیم. عده ای هم  نفر  از یک  حال 
آمدن شرط سنی وجود دارد، اما کسی شهامتش را ندارد که بگوید زنان از چه سنی سالمند 

به حساب می آیند!
آن  از  می رسیدند،  سالگی  پنجاه  سن  به  الویان  که  زمانی  کتاب مقدس،  گفتۀ  طبق 
می کشیدند  دست  داشت  نیاز  بازو  قوت  به  که  خیمه  در  کهانت  مسوولیتهای  از  دسته 
عهده  به  را  روزمره  وظایف  آن  که  می شدند  مشغول  جوانی  مردان  از  پشتیبانی  به  و 
که نعومی با توجه به اینکه مادر پسران بالغی  می گرفتند )اعداد 8: 25- 26(. می دانیم 
از سن  که  را هم می دانیم  این   .)4 -1 :1 باشد )روت  کمی داشته  بود نمی توانست سن 
کردن  کار  گذشته بود )آیۀ 12(. سن نعومی دیگر به او اجازۀ  ازدواج مجدد و زایمان نیز 
رفت  بوعز  زمینهای  به  خوشه چینی  برای  تنهایی  به  روت  چون  نمی داد،  را  مزرعه  در 
گرامی می دارد )امثال 16: 31؛  کهن سال بودن را  کتاب مقدس موی سپید و  )روت 2:2(. 
تشویق  به  بود  حامله  اینکه  با  و  شد  باردار  باال  سن  در  الیزابت   .)4 :46 اشعیا  20: 29؛ 
زنان  که  56(. همچنین می دانیم   ،45 -39  ،36 :1 )لوقا  کمر همت بست  مریم جوان 
شصت  از  بیش  ایشان  سن  اینکه  مگر  شوند  مالی  حمایت  کلیسا  طرف  از  نمی توانستند 

سال می بود )اول تیموتائوس 5:9- 10(.
ایمان  که در  بانوانی می نویسم  به  را خطاب  نامۀ خودم  آیات مختصر،  این  با توجه به 
خانمهایی  به  گذاشته اند،  سر  پشت  را  بارداری  و  ازدواج  طبیعی  سن  و  هستند  باتجربه 
کنند و به تعلیم  کار روزانه اند و آزادی بیشتری دارند تا زنان جوان را حمایت  غ از  که فار
و تربیت آنها بپردازند. مایلم سه نکته را با این بانوان سالمند در میان بگذارم: )1( اجازه 
کنند؛ )2( احتیاج ما فقط به تعلیماتی  ندهید توقعات دسِت باالی دیگران شما را دلسرد 
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را به ما نشان می دهند، ما به تعالیم دیگر هم نیاز داریم؛ )3(  که راه حل عملی  نیست 
گردد. که بیش از آنچه از خود مایه می گذارید نصیبتان  بدانید و چشم انتظار باشید 

که بدانید توقعات ما  کنیم  گرامی در مسیح، اول از همه، خیالتان را راحت  خواهر سالمند 
بسیار دسِت باال است. این را نمی گویم که شما را بترسانم. خواهش می کنم در نظر داشته 
باشید که حکمت و تجربۀ شما می تواند مستقیمًا برای نیازها و دردها و خواسته های زنان 
جوان کارساز باشد. بانوان سالمند اغلب این نگرانی را ابراز می کنند که نمی توانند توقعات 
زنان جوان را برآورده سازند. بسیاری اوقات، ما می توانیم از بانوان سالمند توقعات غیر 
همین  به  دقیقًا  ولی  باشیم.  داشته  خودمحور  و  سرسختانه  کتاب مقدسی،  غیر  واقعی، 
دلیل ما به شما نیاز داریم! ما باید بیاموزیم که پایه و اساس دوستیهایمان، مشورتهایمان، 
قرار  رساند  انجام  به  ما  از  نیابت  به  که  مسیح  کامل  کار  در  را  زنانگی مان  و  دانشمان، 
که ما هرگز نمی توانستیم آن را برای خودمان به انجام  کاری را انجام داد  دهیم. مسیح 
کوشش ما در حضور او لیاقت و شایستگی محسوب شود.  برسانیم. محال است سعی و 
کنید و ما را به سوی مسیح هدایت نمایید  شما می توانید آن توازن را در توقعات ما برقرار 

که امید ما به مسیح است. کنید  و به ما یادآوری 
خواسته های ما به چهار طریق توازنشان را از دست می دهند. می خواهم این چهار طریق 

که چگونه می توانید آن توازن را از نو برقرار نمایید. کنم و بگویم  را به شما معرفی 
کنار فرهنگمان به  گوشه و  که از  نصیحت مادرانه. شماری از ما باخبر هستیم نداهایی 
کرده اند. بسیاری  از معنای زن بودن خدشه دار  را  گوش می رسند به چه شدتی درک ما 
دنیا  به  را  ما  که  آنها  چه   – مادرانمان  باید  که  خداپسندانه ای  و  روحانی  تأثیر  از  ما  از 
که ما را در دامن خود پرورش داده اند - بر ما می گذاشتند محروم بودیم.  آورده اند چه آنها 
از شما  احتیاج داریم  راهنمایی نشدیم.  زنانگی عماًل  و ویژگیهای  هرگز دربارۀ زن بودن 
 بیاموزیم که چطور ببخشیم، چطور بر طبق کتاب مقدس زن باشیم و چطور فرزندانمان را 

تربیت نماییم.
الهیداِن همیشه در دسترس. شماری از ما دلمان می خواهد بانوان سالمند تمام پرسشهای 
کتاب مقدس  دشوارمان را پاسخ دهند و ما را الهیات بیاموزند و برایمان واژه نامه و آیه یاب 
کندوکاو نماییم تا  کالم خدا را  که چگونه خدا را بجوییم و  گیریم  باشند. باید از شما یاد 

که ایمانمان به مسیح و توکلمان به او را انگیزه بخشد. گیریم  معرفتی را فرا 
که  مشاور َخّیر و روح القدس ویژه. بسیاری از ما در جستجوی بانوی سالمندی هستیم 
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در  را  حکمتش  و  گذشته  سالیان  تجربیات  اندوختۀ  کند،  برطرف  را  مشکالتمان  تمام 
که چگونه با موانع سر راهمان برخورد  اختیار ما قرار دهد و به ما مسیحیان نشان دهد 
کنیم و به منظور  که مشاورمان است تکیه  که به روح القدس  کنیم. باید از شما یاد بگیریم 

کالمش بجوییم. حکمت یافتن برای عبور از پیچ و تاب های زندگی خدا را در دعا و 
کسی را می خواهیم  دوست و هم صحبت. برخی از ما فقط به یک دوست احتیاج داریم. 
که با او گپ بزنیم، با هم آشپزی کنیم، به گشت و گذار و خرید برویم و اوقات فراغتمان را 
که از برادر یا خواهر به ما  که دوستی وجود دارد  کنیم. باید از شما یاد بگیریم  با هم سپری 
نزدیک تر است. باید درک کنیم چگونه می توانیم با سرگرمی ها و تفریحاتمان خدا را جالل 

کنیم. کاردانی زندگی  دهیم و چگونه در این دنیای سقوط کرده با حکمت و 
 5 -1 :2 تیطس  وقتی  گاه،  داریم.  نیاز  عملی  تعلیمات  از  فراتر  تعلیماتی  به  اینکه،  دوم 
آنها را حکم  که خداوند  را تعلیماتی عملی به حساب می آوریم  آیه ها  را می خوانیم، این 
می نماید و آن تعالیم از شبان به بانوی سالمند و از بانوی سالمند به زن جوان می رسند. 
که چگونه در حضور خدا و مردم زندگی می کنیم. مهم است زنان  به راستی مهم است 
کانون محبت،  تا  کنیم  با شوهر و فرزندانمان رفتار  که بدانیم چگونه  و مادرانی باشیم 
در  بودن  وفادار  که  می دهد  تعلیم  پولس  گردد.  حفظ  خانه هایمان  آرامش  و  شادی، 
نهاده  حرمت  آن  به  و  آید  چشم  به  جذاب  خدا  کالم  می شود  سبب  عملی  امور  چنین 
نجات  مسیح  انجیل  وسیلۀ  به  که  ما  در  که  است  خدا  فیض  گواه  وفاداری  این  شود. 
یافته ایم عمل می کند. بانویی سالمند و حکیم چنین می گفت: »انجیل ما را قادر می سازد 
کنیم.  که مختص به ما است زندگی  ح و الگویی  و ما را برمی انگیزد تا مطابق با آن طر
معقوالنه ای  معنای  چارچوب  آن  در  ما  بودِن  یاور  که  می کند  مهیا  را  چارچوبی   انجیل 

خواهد داشت.«
کنیم و فقط  که فقط دغدغه های عملی را برطرف  گر به این قانع باشیم  با این حال، ا
از درک هدف عظیم تر نجاتمان غافل  نماییم،  تمرکز  و عملکردهای خودمان  نقشها  بر 
کنیم. قاصر می مانیم  می مانیم و قاصر می مانیم که جهد و کوششمان را بر پایۀ انجیل بنا 
که خوانده  که شخصیتمان را به وسیلۀ روح القدس شکل دهیم. در نتیجه، از آن هدفی 

شده ایم تا زنان رستگاِر متعلق به خدا باشیم دور خواهیم ماند.
کنیم، به  را در زندگی عملی  که تیطس 2: 3- 5  که شما به ما یاری می رسانید  هنگامی 
ج از خانه  که مثاًل آیا زنان باید خار که اساسی ترین نکته این نیست  این درک می رسیم 
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که آیا زنان با اعمالشان قدوسیت  کنند یا نه، بلکه اساسی ترین نکته این خواهد بود  کار 
کی را چه در برون و چه در درون خانه هایشان نمایان می سازند؟ آنچه از همه بیشتر  و پا
که ثمرۀ روح القدس به چشم آید، یعنی محبت، خویشتن داری،  اهمیت دارد این است 
که به وسیلۀ ثمرۀ  کدامنی، پشتکار، مهربانی، اطاعت، احترام. این تمرکز بر قدوسیت،  پا
روح القدس هویدا می شود، به هر زنی، چه متأهل چه مجرد، این اجازه را می دهد تا این 
تعلیم و تربیت را بپذیرید و آن را عملی سازد. وقتی این مجموعه آیه ها را بدون توجه به 
کاشانه ربط می دهیم، دامنۀ  کتاب مقدس فقط به مسایل مربوط به خانه و  رهنمودهای 
کاربرد آنها را محدود می کنیم. تیطس فصل 2 فقط در مورد وظایف خانه داری نیست. آن 

که زینت بخش انجیل می باشد. رهنمودها دربارۀ قدوسیتی است 
که بیش از آنچه از خود  در پایان، شما بانوان سالمند را تشویق می کنم چشم انتظار باشید 
گیریم. می خواهیم  گردد. ما زنان جوان می خواهیم از شما یاد  مایه می گذارید نصیبتان 
کنید و ما را تصحیح نماید )بیشتر اوقات(. می خواهیم  کنید، ما را مجهز  شما ما را تشویق 
که خداوند  باشید  متوجه  از شما درخواست می کنم  ولی  نماییم.  رشد  ایمان  در  همواره 
که در زندگی ما می کنید چه منفعتی به خودتان برساند. من  می خواهد از سرمایه گذاریی 
و  تشویق  را  شما  می کنیم  صرف  یکدیگر  با  ما  که  زمانی  این  طریق  از  خداوند  دارم  باور 
که شما نیز ما را تشویق می کنید  کنید، چنان  تجهیز خواهد نمود تا برای جالل او زندگی 

و ما را آموزش می دهید.
گردسازی زنان جوان تر از خودم کسب نموده ام، خداوند درسهای  که در شا کمی  با تجربۀ 
گردسازی آنها را  ج از آن روابط شا که احتمااًل خار بسیار ارزشمندی را به من آموخته است 
گاه، احساس می کنم برای خدمت به آنها آمادگی الزم را ندارم. خداوند  یاد نمی گرفتم. 
که  که آری من آمادگی الزم را ندارم! او به من شهامت می بخشد  به من یادآوری می کند 
گناهانم  که از آنها عبور می کنم و همچنین  اجازه دهم زنان جوان نه فقط آزمایشهایی را 
کنشم چگونه  که خدا مرا از بوتۀ آزمایشها می گذراند وا را ببینند، بلکه شاهد باشند آن گاه 
گردانم مثل آینه صاف  که یاد می گیرم زندگی ام را پیِش روی شا است. از این طریق است 
کنم و تسلی  گردانم. یاد می گیرم به مقاصد نیکوی خدا برای تقالها و تکاپوهایم اعتماد 

او را بپذیرم و دیگران را تسلی دهم.
خداترس  و  سالمند  بانوان  محضر  در  نمودن  گردی  شا برای  درخواستهایم  به  معمواًل، 
خداترسی  و  ایمان  به  هیچ گاه  گشتم،  دلسرد  منفی شان  پاسخ  از  هرچند  می کنم.  فکر 
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که بسیاری از بانوان سالمند به شکل جدی تعلیم  آنها شک نکردم. این را درک می کنم 
و  می بینند  ضروری  را  نیاز  این  بسیاری  اما  باشند،  معنوی  مادر  چگونه  که  نیافته اند 
از این آمادگی سازی به  بسیار مشتاق هستند در این مورد تعلیم یابند. بخش عمده ای 
مشایخ  و  شبانان  طریق  از  و  محلی  کلیسای  در  صحیح  آموزه های  مداوم  تعلیم  وسیلۀ 
امکانات فراهم  فراتر می توان  این هم  از  امین صورت می گیرد. در جماعتهای مسیحی 
که طی سالیان سال با پیروی از  کمک شود تا آن حکمتی را  که به بانوان سالمند  نمود 
گر چنین روندی طی نشود، زنان جوان  مسیح اندوخته اند به نسل آینده بیاموزند. ولی ا
می توانند از فاصلۀ دور از بانوان سالمند بیاموزند. شاید از همۀ تعالیم و امکانات آموزشی 
آن  از  و  بنگریم  آن  به  می توانیم  که  هستید  زندگی  یک  صاحب  ولی  نباشید،  برخوردار 
که او در دل شما  سرمشق بگیریم. خدا از طریق آن جواب منفی در دلم عمل نمود. باشد 

که جوابتان مثبت باشد. کند  چنان عمل 
ِکریستی

ِکریستی پاسخسوزانبهنامۀ
ِکریستی عزیز،

است.  تو  در  خدا  فیض  حضور  گواه  سالمند  بانوان  محضر  در  گردی  شا برای  تو  اشتیاق 
کالمت خطاب به ما سپاسگزارم.  این اشتیاقی مقدس است. برای صداقتت و شفافیت 
ممنون تو هستم که می خواهی به ما کمک کنی تا نیاز زنان جوان و توقع آنها از سالمندان 
که خوانندۀ  کنیم و دوستانی  گفتگو  را درک نماییم. خیلی خوشحالم از اینکه می توانیم 

گوش سپارند. گفتگوی ما  کتاب هستند به  این 
جدی  را   2 تیطس  باید  چرا  که  کردم  صحبت  ع  موضو این  خصوص  در  قبلی،  نامۀ  در 
اجرا  کلیساهایمان  در  را  حکم  این  چگونه  که  بیندیشیم  این  به  بیایید  حال،  بگیریم. 
گفت: »ترسیدم،  ِگِریسی در توضیح اینکه چرا درخواست تو را نپذیرفت چنین  کنیم. ماما 
گفتۀ ماما  که درخواست تو را به جا آورم.«  چون فکر نمی کردم توانایی اش را داشته باشم 
یا  به خاطر بی عالقگی  زنان سالمند  که درنگ  تأیید می زند  ُمهر  باور من  این  بر  ِگِریسی 
نااطاعتی خودسرانه نیست. بانوان سالمند معمواًل می ترسند، چون برای تعلیم به زنان 

جوان مجهز نیستند.
از  پیش،  ماه  »شش  کرد:  باز  چنین  من  با  را  صحبت  سر  خانمی  کنفرانسها،  از  یکی  در 
او  بگیرد.  عهده  به  مرا  گردسازِی  شا خدمت  که  کردم  درخواست  کلیسایمان  در  خانمی 
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و مأیوس شدم.« جواب  ناامید  او خبری نشد. من هم  از  پذیرفت، ولی دیگر  مشتاقانه 
است.  ناامیدتر  شما  از  خانم  آن  که  است  این  من  حدس  ولی  »متأسفم،  بود:  این  من 
ولی  بگیرد،  به عهده  را  این خدمت  پذیرفت چون دلش می خواست  او درخواست شما 
که حس تقصیر و بی کفایتی هر روز بیشتر و  کند. مطمئن باش  کجا شروع  نمی دانست از 

بیشتر به سراغش می آید.«
ارتباط  در  مختلف  نسلهای  با  می خواهند  که  هستند  زنانی  از  مملو  بسیاری  کلیساهای 
آموزه های  اساسِی  تعالیم  زنان  سایر  بردارند.  را  قدم  این  چگونه  نمی دانند  اما  باشند، 
کتاب مقدسی نیست.  را باور دارند، ولی نگاهشان به ویژگیهای زنانگی نگاهی  صحیح 
که در امور  که مستقل بودن به منزلۀ قوی بودن است، ولی نپذیرند  کنند  چه بسا تصور 
روحانی به نصیحت مادرانه نیاز دارند. بسیاری از بانوان سالمند خودشان را واجد شرایط 
کلیساهای محلی باید با دعا و تمنا از خدا  که زنان جوان را پند روحانی دهند.  نمی دانند 
گردسازی به شیوۀ تیطس 2 تدبیر بیندیشند  در این فکر باشند که چگونه برای تعلیم و شا
کلیساهای محلی باید  کنند.  کتاب مقدس ثابت  و دلیل ضرورت آن تعلیم را با تکیه به 
که با یکدیگر آشنا شوند و  کنند  کمک  زنان را برای این خواندگی تجهیز نمایند و به آنها 

با هم ارتباط برقرار نمایند.
که دختری دانشجو این  گردسازی زمانی برای من پررنگ تر شد  ضرورت این شیوه از شا
کتاب مقدس به زنانگی ام  ح نمود: »چگونه ممکن است بتوانم از دیدگاه  پرسش را مطر
که مستقل بودن به منزلۀ قوی  گوشم نجوا می شود  که بی وقفه در  کنم در حالی  نگاه 
که خودم سرنوشت خودم را تعیین می کنم و جنسیت یک ساختار  بودن است و می گویند 
خداترس  زنان  از  که  کردم  تشویقش  و  شدم  یادآور  او  به  را   2 تیطس  است؟«  اجتماعی 
کتاب مقدس  کنند و اصول زنانگی از دیدگاه  گردسازی  کلیسایش درخواست نماید او را شا
اما  که همانا نقطۀ مقابِل دیدگاه دنیا به جنسیت است.  آموزش دهند، اصولی  او  به  را 
کلیسا زنان را برای این خواندگی  کرد، چون با خود اندیشیدم آیا در آن  پرسش او نگرانم 

آماده می کنند؟
که بانوان سالمند به زنان  که مقولۀ زنانگی باید یگانه موضوعی باشد  منظورم این نیست 
که  گر تعلیم ندهیم  که ا جوان تعلیم دهند. ولی می خواهم این نکته را خاطرنشان سازم 
خدا،  کالم  به  امروزی  فرهنگ  شدید  تاختن  مقابِل  در  است،  نیکو  نعمت  یک  جنسیت 

زنان را بی دفاع می گذاریم.
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را به لحاظ روحانی پند مادرانه می دهم، ولی  که زنان  ِکریستی جان، دیر زمانی است 
به  گوش سپردن  نبوده ام.  پرثمر  کنم  آماده  این خدمت  برای  را  بانوان  اینکه سایر  در 
و  فکر  در  تیطس  که حکم  زمانی  اما،  نشد.  کارساز  آنها  زندگی  در  زندگی من  تجربیات 
زنان  به  کلیسا  خدمت  دوانید،  ریشه  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  حاضر  زنان  دل 
گروه های  که این امر را برای دیگران نیز ممکن سازد. پس الگویی را ویژۀ  مشتاق شد 
گردسازی بپردازند.5 به مرور زمان،  که به روش تیطس 2 به شا کردیم  کوچک تنظیم 
خدا  عهد  پایۀ  بر  نمودن  زندگی  نمودند.  شرکت  جلسات  آن  در  خانمها  از  زیادی  شمار 
برای  کلیسا سرایت نمود.  کل  به  و  گرفت  به خود  و دلپذیر  برای خانمها شکلی جدی 
مزایا  این  به  نمونه،  برای  شد.  تبدیل  زندگی  روش  و  راه  به  گردسازی  شا خانمها  این 

پی بردیم:

کنند 	  مادری  روحانی  لحاظ  به  تا  می کنیم  ثبت نام  را  زنان  که  هنگامی 
داوطلبان  می دهیم،  مداوم  حمایت  و  آموزش  وعدۀ  آنها  به  و  معلمی  نه 

فراوانی مراجعه می کنند.

گروه به عهدۀ مّسن ترین خانم باشد. از 	  که رهبری یک  الزامًا قرار نیست 
کنند و عضو آنها شوند.  گروه ها شرکت  بانوان مّسن نیز تقاضا می کنیم در 
گیرند  که از حکمت چنین زنانی بهره  گونه ای آموزش دیده اند  رهبران به  

و ما از برکت اندوخته ها و تجربیات زندگی آنها ثمر ببریم.

به یکدیگر جایگاه 	  بودن  که جوابگو  به شکلی است  این خدمت  ساختار 
تأیید  را  رهبران  این  کلیسا  مشایخ  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  مهمی 
ترتیب  آموزشی  دوره های  آنها  برای  می دهند،  آموزش  را  آنها  می کنند، 
حمایت  متناوب  جلسات  برگزاری  و  ایمیل  طریق  از  را  آنها  و  می دهند 
ح می گردد و از موانع  می کنند. در آن جلسات، نقطه نظرهای مختلف مطر

و معضالت صحبت می شود.

یا 	  گروه  یک  رهبر  که  صورتی  در  بخشید.  تداوم  خدمت  این  به  می توان 
می تواند  تصمیم گیرنده  شورای  شوند،  غ  فار خدمت  از  گروه  از  عضوی 

تغییرات الزم را مدیریت نماید.
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این الگو را می توان نمونه برداری کرد و به شکلی بسیار آسان به کلیساهای 	 
دیگر منتقل نمود.

خانمها 	  چون  می دهند،  ثمر  بیشتر  مراتب  به  خودجوش  و  دونفره  روابط 
کنند. می دانند چگونه از نظر روحانی مادری 

هر چقدر زنان بیشتری برای خدمت تیطس 2 تعلیم گرفتند، این خدمت در میان نوجوانان 
گردسازی می کنند6  و دختران جوان توسعه یافت. شماری از خانمها دختران نوجوان را شا
و عده ای هم دربارۀ خلقت خدا و الگویی که خدا در آن مقرر نمود و دربارۀ فراخوان نجات 
کالسهای ابتدایی تعلیم می دهند. مادر روحانی، یاور روحانی، و حیات بخش  به دختران 

گشته اند. کلیسای ما  که جزیی از واژه نامۀ  روحانی اصطالحاتی هستند 
کوچک از ما سرچشمه نگرفت.  گروه های  که الگوی اولیۀ این  کرد  این را باید یادآوری 

گردسازی نمود. گردانش را به همین شیوه شا عیسی خودش شا
که تیطس 2 به آن اشاره  نسخۀ تعریف شده ای برای خدمت بانوان وجود ندارد. روابطی 
می کند می تواند رسمی یا خودمانی باشد، اتفاقی یا از پیش برنامه ریزی شده باشد، ولی 
برای  را  چهارچوبی  تا  نشود  پیگیری  هدفمند  کوششی  و  سعی  با   2 تیطس  خدمت  گر  ا
کلیسا شود بسیار  کند، احتمال آنکه این خدمت جزیی از تار و پود  گردسازی زنان بنا  شا

اندک خواهد بود.
کلیسای ما است در یکی از جلسات مخصوص خدمت بانوان  که عضو  مادِر خانم جوانی 
کلیسای ما، زنان بر مبنای ردۀ سنی با  کرد: »در  شرکت نمود و این نکته را خاطرنشان 
هم در ارتباطند. اما به نظر می رسد اینجا سالمند و جوان، حتی دختران نوجوان، همه 
خ می دهد؟« دختر  همدیگر را می شناسند و به هم محبت می کنند. چگونه این اتفاق ر
گفت: »این اتفاق تصادفی نیست. ما هدفی را دنبال می کنیم.  آن خانم لبخندی زد و 

تیطس 2 را بسیار جدی می گیریم.«
کلیساهای دیگر را انگیزه بخشد تا بانوان سالمند  گفتگوی ما  ِکریستی جان، دعا می کنم 
زنانی  که  از خود  و  کنند  زیستن مجهز  واالی خداپسندانه  آن خواندگِی  برای  را  و جوان 
این خدمت  گرِو  امری مهم در  یادگار بگذارند.  به  را  زنانگی  رستگار هستند میراث غنِی 
اهانت نخواهد شد  کالم خدا  به  اطاعت می کنند،  از تیطس 2  زنان  که  است. هنگامی 
ِکریستی جان، تو را و هم نسلهایت را دوست دارم. انتظارات من از تو بسیار باال  )آیۀ 5(. 
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کنیم،  که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر  است، چون خدا »قادر است 
که برکت دعای پولس  که در ما عمل می کند« )افسسیان 3: 20(. باشد  به حسب آن قوتی 
ابداالباد جالل باد،  تا  کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها  را در  او  آِن ما شود: »مر  از 

آمین« )افسسیان 3: 21(.
سوزان

ِکریستیبهنامۀسوزان پاسخ
سوزان عزیز،

گفته هایتان بانگ برمی آورد: »بله درست  که نامۀ شما را می خواندم، دلم به همۀ  مادامی 
کالم خدا بودید و تفکر عمیق شما دربارۀ زنانگی از  که غرق  است، آمین!« تمام سالهایی 
گردسازی به شکل تیطس 2، جملگی، نشانۀ ثمرۀ تعلیم آموزه های  دید کتاب مقدس و شا
کرده اند تا  که در زندگی شما سرمایه گذاری روحانی  صحیح به وسیلۀ شبانان امین است 

بتوانید نسل آینده را تعلیم دهید و تربیت نمایید.
حاصل  یقین  پیش،  از  بیش  نزدیک تر،  سالمندی  به  و  می شوم  دور  جوانی  از  چقدر  هر 
کالم خدا باشم، حال چه قرار باشد  که پیوسته غرق در  که چقدر ضروری است  می کنم 
ترس  واقع  در  الهیات  از  من  ترس  گردم.  دیگران  برکت  سبب  چه  یابم  برکت  خودم 
همۀ  برای  را  آن  که  بود  خدا  کالم  به  من  بی اعتمادی  از  نشان  این  و  بود  خدا  کالم  از 
جوانب زندگی ام بسنده نمی دیدم. با ترس و نگرانِی برخی از بانوان سالمند در خصوص 
کمبودهای خودم را می بینم، ولی  گردسازی آشنا هستم و آن را خوب درک می کنم.  شا

که ضعیفم، آن گاه، در قوت او قوی ام. خداوند به من یادآوری می کند زمانی 
برای  خدا  نیکوی  ح  طر آن  تا  شده  باعث  گناه  که  می دانم  شوم.  گرد  شا که  است  الزم 
در  که  موقعیتی  هر  برای  و  بچه داری،  برای  ازدواج،  برای  بودن،  مجرد  برای  زنانگی، 
که زندگی ما بیشتر به  مقام زن با آن رو به رو می گردیم خدشه دار شود. بارها، اتفاق افتاده 
که بدنهایمان را چون قربانی  شباهت دنیا تبدیل می شود تا به شباهت مسیح. اما باید 
کامل و بی عیب، تقدیم نماییم، آن قربانی که به وسیلۀ خون مسیح  زنده، ولی نه قربانی 
کنیم تا با تازه  که بدنهایمان را چون قربانی زنده تقدیم  کامل شدن است. باید  در حال 
شدن فکر و ذهنمان تبدیل شویم و ارادۀ نیکو و بی نقص خدا را تشخیص دهیم )رومیان 
این  و  کرده ام  تجربه  را  متعددی  کشمکشهای  زندگی مسیحی ام،  12: 1- 2(. طی سالها 
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کشمکشها برایم انگیزه بوده اند تا خدا را برای امین بودنش، برای دلسوزی و رحمتش، و 
کنم. برای صداقت و قابل اعتماد بودنش ستایش 

گردسازی به شیوۀ تیطس 2 متشکرم. این نکته قابل  از توضیحات شما دربارۀ مزایای شا
دارد.  جهانی  و  جمعی،  شخصی،  ابعاد   2 تیطس  شیوۀ  به  گردسازی  شا که  است  توجه 
که فرد به فرد انجام می شود.  کردن به لحاظ روحانی است  ُبعد شخصی آن در مادری 
که ما را می خواند تا  کلیسای محلی  کتاب مقدس است برای  ُبعد جمعی آن همان حکم 
کل بدن مسیح  یکدیگر را با تمامی حکمت تعلیم و پند و اندرز دهیم )کولسیان 3: 16( تا 

کل عالم است. بنا شود. ُبعد جهانی آن نیز همانا بشارت انجیل به 
از  سالمند  بانوان  دارد.  شخصی  ُبعد   2 تیطس  شیوۀ  به  گردسازی  شا اول،  وهلۀ  در 
را راهنمایی می کنند و شخصیت روحانی  که زنان جوان  لبریز می شوند هنگامی  شادی 
با فیض  که  آنها هستند، رشدی  رشد  و  ایمان  و شاهد شکوفایی  را شکل می دهند  آنها 
راهنمایی،  تشویق،  از  جوان  زنان  می گردد.  میّسر  زنان  آن  به  خدمتشان  طریق  از  خدا 
گردسازی، و جوابگویی بهره مند هستند. این مزایا می توانند برای چندین دهه تأثیری  شا
دخترانمان،   - زنان  بعدی  نسلهای  که  می کنیم  دعا  بگذراند.  زندگی مان  بر  چشمگیر 
بزرگ  خدا  قوم  خانواده های  کانون  در  که  فرزندانی  همۀ  و  نتیجه هایمان  نّوه هایمان، 

کنند. که از چنین خدمتی به بار می آید تجربه  می شوند - برکتی را 
گردسازی به شیوۀ تیطس 2 باعث ایجاد اعتماد، صمیمیت، و اتحاد  در ُبعد جمعی، شا
میان  روابط  می شوند،  جوابگو  یکدیگر  به  بیشتری  شمار  می گردد،  کلیسا  بانوان  میان 
دسته بندی ها  و  گروه بندی ها  شکل گیری  احتمال  می کند،  پیدا  توسعه  کلیسا  اعضای 
کمتر می شود و زنان فرصتهای بیشتری پیدا می کنند تا یکدیگر را بهتر بشناسند. چنین 
)اول  می دهد  گواهی  مسیح  در  خواهران  ما  خویشاوندی  به  سالم  دسته جمعِی  روابط 
کتاب مقدس را در  تسالونیکیان 4: 11(. همچنین محیط را برای ما مهیا می کند تا حکم 
کولسیان  4: 32؛  افسسیان  12: 10؛  رومیان  13: 34؛  )یوحنا  آوریم  به جای  یکدیگر  مورد 
3: 13(. عالوه بر این، الگویی را برای نسل آینده به جا می گذارد )اول قرنتیان 11: 1(، بدن 
مسیح را تشویق می کند )اول تسالونیکیان 5: 11(، رشد روحانی به ثمر می آورد )فیلیپیان 
گناه را ترویج می دهد )یعقوب 5: 16(. چنین مزایایی  گناه و اقرار به  3:12- 17( و توبه از 
که  گردسازی همۀ مسیحیان است هنگامی  فقط به زنان محدود نیست، بلکه نشانۀ شا

در بدن مسیح به فکر یکدیگر هستیم.
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زیرچشمی  را  ما  که  گری  تماشا و  بی ایمان  دنیای  به  است  شهادت  بانوان  گردسازِی  شا
دنیا  چشم  به  ایمانداران  کشمکش  و  نفاق  و  دعوا  می نامد.  کار  ریا را  ما  دنیا  می نگرد. 
که  هنگامی  نمی بیند.  را  محبت  چون  است؟  اتفاقاتی  چنین  شاهد  دنیا  چرا  می آید. 
گردسازی صورت می گیرد. مسیح به صراحت می فرماید:  کمر همت می بندد، شا محبت 
که من شما را محبت  که یکدیگر را محبت نمایید، چنان  »به شما حکمی تازه می دهم 
گرد من  که شا نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید 
بسیار  این موضوعی  )یوحنا 13: 34- 35(.  باشید«  را داشته  یکدیگر  گر محبت  ا هستید 
گردسازِی هدفمندانه یکدیگر را  کردن و راهنمایی نمودن و شا مهم است. وقتی با مادری 
محبت می کنیم، توجه دنیا جلب می شود و جذب این محبت می گردد. در نتیجه، دنیا 

کنیم. آرزومند آن محبت می گردد و ما می توانیم آن محبت را در انجیل به دنیا تقدیم 
که  حکمی  است.  بشارت  خدمت  آوردن  جوش  به  ما  گردسازِی  شا روابط  نهایی  هدف 
گرد بسازیم. هنگامی  گرد باشیم، بلکه شا که شا به ما داده شده است فقط این نیست 
غ می رسند،  گردان به بلو کفارۀ مسیح به روشنی توضیح داده می شود، شا که خبر خوش 
گناهانشان و از داوری خویش  روح القدس به دلهای انسانها نفوذ می کند و خدا آنها را از 

نجات می بخشد، برای ستایش و جالل ابدی اش.
گردسازی به روش تیطس 2 باید به چند طریق غیرت ما را برای بشارت دادن شعله ور  شا
گردسازی مان باید انجیل محور باشند و باعث شوند  کالسهای شا سازد. نخست اینکه، 
در همۀ روابطمان، از جمله روابطمان با غیر مسیحیان، بیشتر بر انجیل متمرکز باشیم. 
از  هم  این  و  نداده ام  قرار  مرکز  در  را  انجیل  گردسازی ام،  شا کالسهای  در  مواقع،  بیشتر 
که ما فقط در یک  کاسته است هم از تأثیر بشارتم. این گونه نیست  گردسازی ام  تأثیر شا
مقطع از زمان انجیل را باور کرده باشیم؛ ما روزانه انجیل را زندگی می کنیم. انجیل قدرت 
خدا است برای نجات. انجیل به ما یاد می دهد با هشیاری و راست کرداری روزهایمان 
گهانی و قطعی منجی مان هستیم. در  که چشم انتظار بازگشت نا را به سر بریم، همزمان 
که بنا بر تجربۀ شخصی ام تأثیر انجیل را در  بشارت دادن خاطرجمع تر می شوم هنگامی 

گردانم و زندگی معلمانم مشاهده می کنم. زندگی خودم و زندگی شا
گردسازی باشد. باید محبتمان  دوم اینکه، محبتمان به یکدیگر باید محرک ما برای شا
که آنها به مسیح ایمان آورند.  گردد و اشتیاق دلمان این باشد  گمشدگان افروخته  برای 
)یوحنا  هستیم  مسیح  آِن  از  راستی  به  ما  که  می برد  پی  یکدیگر  به  محبتمان  با  دنیا 



181

سالمندتر و جوان تر

بیان می کند:  زیبایی  به  را  این حقیقت  َمتیو هنری  اول یوحنا 4:7- 11(.  13: 34- 35؛ 
به  باید  گردان  شا داد.  تازه  حکمی  آنها  به  کند،  ترک  را  گردان  شا مسیح  آنکه  از  »پیش 
که او از خود به جا گذاشته بود  خاطر مسیح به یکدیگر محبت می نمودند و بنا بر سرمشقی 
گرفته بود آرمان  که از یک روح سرچشمه  به فکر منافع یکدیگر می بودند و در یک بدن 

انجیل را ترویج می دادند.«7
کتاب مقدس باید الهام بخش ما باشد  گردسازی بر مبنای  سوم اینکه، جنب و جوش شا
تا در فیض و شناخت مسیح رشد نماییم و به ما دلیری بخشد تا حقیقت خدا را با غیر 
که به لحاظ روحانی به هم پیوند  مسیحیان در میان بگذاریم. وقتی ما مادران و دختران 
کالم  به  ولعمان  و  مسیح  به  عشقمان  باید  می کنیم،  سپری  هم  با  را  اوقاتمان  شده ایم 
آمادگی  پرسشها  به  پاسخ  برای  آن گاه،  آن عمیق تر شود.  در  تمام حقایق موجود  و  خدا 
بیشتری خواهیم داشت، افکارمان خداپسندانه تر خواهند بود و بهتر می توانیم راهنمای 
که به قوت روح القدس به مسیح ایمان می آورند و نجات می یابند. غیر ایماندارانی باشیم 
که  من هم دلم می خواهد بنشینیم و با هم یک فنجان چای بنوشیم و به این بیندیشیم 
کنیم خداوند چگونه  کوشیده ایم بر طبق رهنمودهای تیطس 2 زندگی  که  در طی سالها 
کارهای خداوند.  غ رسانده است. مطمئنم طومارها پر خواهند شد از بازگویی  ما را به بلو
که به قوت روح القدس برای  که خداوند با تالشهایی  طی همۀ این سالها، شاهد بوده ایم 
کارهایی را به ثمر رسانده است.  تغذیۀ روحانی بانوان و تشویق آنها انجام داده ایم چه 
را  زندگی شان  که  ببرد  نام  بسیاری  بانوان  از  تا  است  احتیاج  بیشتری  طومارهای  حتی 
که بسیاری از خانمها این امتیاز را  کردم  وقف ما نموده اند. در پایان نامۀ قبلی ام، عنوان 
که از  که از وجود مادری معنوی بهره مند شوند. این خانمها را تشویق می کنم  نداشته اند 

راه دور از آموخته های بانویی سالمندتر بهره بگیرند.
سوزان عزیز، طی سالها، شما دقیقًا به همین شکل بر زندگی من تأثیرگذار بوده اید. من از 
پِس نوشته ها و سخنرانیهای شما به تماشای زندگی شما نشسته ام. بیشتر آنچه دربارۀ 
وظایف مادر معنوی بودن، خدمت بانوان، و خدمت در مقام همسر یک شبان آموخته ام 
که به واسطۀ دوستم، َمندی، به  از شما آموخته ام و عالوه بر شما این خداوند بوده است 
من آموخته چگونه به همسرم عشق بورزم. خداوند از طریق نادیا به من آموخته چگونه 
را در  کالم خدا  یاد داده چگونه  نانسی به من  از طریق  کنم. خداوند  را شبانی  فرزندانم 
کیم  کنم.  زندگی ام در اولویت قرار دهم. سارا به من آموخته چگونه دربارۀ همه چیز دعا 
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کنم. از ِالی مهمان نوازی آموخته ام. می توانم  به من تعلیم داده چگونه خانه ام را اداره 
که چگونه از  که من پیوسته می آموزم  باز هم از دوستانم نام ببرم. اما نکته اینجا است 
از این دوستیها مخصوصًا دونفره بوده  بانوان بزرگ تر از خودم سرمشق بگیرم. شماری 
کتابها و  است. با برخی از آنها جلسات غیر رسمی داشتیم و از بقیۀ خانمها نیز به واسطۀ 
کنفرانسهایشان بسیار آموخته ام. در بسیاری از موارد نیز در جلسات پرستشی یک شنبه ها 

کنارشان نشسته ام و از آنها آموخته ام. کالسهای تعلیمی یک شنبه ها  یا 
که به لحاظ معنوی به هم  کلیسا، شمار زیادی از مادران و دخترانی را  هر یک شنبه، در 
کنار هم خداوند را می ستایند و پس از پایان جلسه  پیوند شده اند مشاهده می کنم. آنها در 
با هم  با هم اشک می ریزند،  گاه  و  با هم دعا می کنند  کنار هم غذا صرف می کنند،  در 
برای صرف چای و غذا برنامه ریزی می کنند و با هم در بدن مسیح خدمت می کنند. زنان 
جوانی را مشاهده می کنم که در ایمانشان و در گام برداشتن با مسیح در حال رشد هستند. 
و  وجد  با  تا  می گیرند  قوت  و  می شوند  تشویق  که  می کنم  مشاهده  را  سالمندی  بانوان 
که نامه های ما را می خوانند در  کسانی  شادی در ایمانشان ثابت قدم بمانند. دعا می کنم 
کلیساهایشان همین صحنه ها را بارها و بارها شاهد باشند و خدمتهایشان ثمر آورد، ثمری 

که فقط در ابدیت آن را به چشم خواهیم دید.
ِکریستی



۸

سالمتجنسی

بادلسوزیحقیقتراتصدیقنماییم

ِاِلنماریدیکاس

که در آن به خدمت مشغولم مالقات نمودم. دالیل  الرن و تیا1 را در موسسۀ مشاوره ای 
و  گناه جنسی  از  بود: »چگونه می توانم  اما دردشان مشترک  نبود،  یکسان  آنها  مراجعۀ 
عیسی  به  ایمانشان  به  صادقانه  نفر  دو  هر  شوم؟«  خالص  کی  ناپا و  شرم  احساس  این 
کلیساهای  در  نیز  و خداوندشان می دانستند. هر دو  را منجی  او  و  بودند  مسیح معترف 
رشتۀ  در  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  الرن  بودند.  فعالیت  به  مشغول  انجیلی  راستین 
کتاب مقدس پرورش یافته  کتاب مقدسی بود و تیا و همسرش، هر دو، با تعلیم  مشاورۀ 
که بسیاری از خانمهای  بودند. متأسفانه، هیچ یک از آنها در این مورد تعلیم نیافته بودند 
گناهان جنسی است  که تقریبًا همیشه نتیجۀ  گناه جنسی و شکست در روابط  مسیحی با 
و خودتحریکی  یا هرزه نگاری  پورنوگرافی  با  به مدت دوازده سال  کلنجار می روند. الرن 
که ناشی از وسوسه و میل  دست و پنجه نرم می کرد. تیا نیز با تصویرپردازی های جنسی 
را با خدا  گناهان هم رابطه شان  کلنجار می رفت. این  جنسی به همجنس خودش بود 

گذاشته بودند. کرده بودند هم در سایر روابطشان تأثیر مخربی به جا  خراب 
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کسی  که حتی با  کند، اما خودش را شایسته نمی دانست  الرن دلش می خواست ازدواج 
کشمکشهای پنهانی اش بر سایر جنبه های زندگی اش تأثیر  که  قرار مالقات بگذارد، چرا 
مطالعۀ  هفتگی  جلسات  در  هیچ کس  زیرا  می کرد،  تنهایی  احساس  او  بودند.  گذاشته 
گفتۀ او: »هر از  کشمکشهای جنسی نمی کرد. به  کتاب مقدس حتی اشارۀ مختصری به 
که با شهوت دست و پنجه  گروهی برای مشاوره به مردانی  که  کلیسا پیش می آید  گاه، در 
کشمکشهای ما ]زنان[  کار می شوند، اما در خصوص  نرم می کنند، بی سر و صدا، دست به 

سکوت محض برقرار است!«
تیا شکرگزار شوهر صبور و مهربانش بود، اما میلش به زنان و هوسها و تصویر پردازی های 
فقط  دیوار  این  بود.  کشیده  همسرش  قلب  و  او  قلب  میان  دیواری  همجنس گرانه اش 
که چقدر دلسرد  دیوار عاطفی نبود، بلکه دیوار جنسی و روحانی هم بود. او اشاره می کرد 
ازدواج  مسیحی  دوستان  که  بود  شاهد  اجتماعی  شبکه های  در  وقتی  می شد  دل زده  و 
که نمی دانست چگونه  همجنس گرایان را ترویج می دادند. او مأیوس و ناامید بود، چرا 
با وسوسۀ همجنس گرایی اش بجنگد بدون اینکه شوهرش را تحت تأثیر قرار دهد یا به 

خاطر برادران و خواهرانش در مسیح در اطاعتش از خدا بلغزد.
کند زنانی مثل الرن  کمک  که به خوانندگانش  این فصل بدین منظور نوشته شده است 
در پی قدمهای عیسی  تا  گردند  زنان تشویق  که  این است  نمایند. هدف  را درک  تیا  و 
کشمکشهای سایر زنان آشنا شوند و  گام بردارند، با زندگی و  مسیح، منجی دلسوزمان، 
امید و شفّقت انجیل را به ارمغان آورند. در واقع، انجیل جوهرۀ اصلی هر مطلبی است 
کلیسا عنوان می کنم،  را در محدودۀ  گفته هایم  دارد. من  را  بیانش  این فصل قصد  که 
که قوم خدا به وسیلۀ ایمانشان مورد تأیید قرار می گیرند. ضمن  کلیسا جایی است  چون 
که خدا فراهم نموده است و در عیسی مسیح ما را به رستگاری  اینکه، خبر خوش نجاتی 
که  می شود  داده  تعلیم  کلیسا  در  می شود.  داده  تعلیم  کلیسا  در  بی وقفه،  می رساند، 
پیروز  مرگ  بر  برخاست،  مردگان  از  داد،  جان  ما  جای  به  صلیب  روی  بر  مسیح  عیسی 
کن شود. برای اینکه  کنار قومش سا گشت و بازمی گردد تا همه را داوری نماید و تا ابد در 
ابتدای  به  باید  دارد،  ماحصلی  چه  جنسی مان  مسایل  برای  انجیل  که  شویم   متوجه 

کتاب مقدس بازگردیم.

قصدخالقوتباهیسقوطانسان
کنان آن« این اعالم مزمور 24: 1 است.  »زمین و ُپری آن از آِن یهوه است، ربع مسکون و سا
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کولسیان 1: 16 با اشاره به عیسی دربارۀ خلقت خداوند بیشتر توضیح می دهد: »زیرا  رسالۀ 
که در او همه چیز آفریده شد . . . همه به وسیلۀ او و برای او آفریده شد.« خدای ما خالقی 
که جمیع خلقتش را به نیکویی طراحی و تدبیر نموده است. با این حال، از  پرمهر است 
که بنا بر آن تدبیر طراحی شده بود، تمام  زمان آدم و حوا به بعد، هیچ انسانی زندگیی را 
فصل  )پیدایش  حوا  و  آدم  سقوط  نتیجۀ  در  است.  نکرده  تجربه  دنیا  این  در  کمال،  و 
کرده است.  را هم شامل می شود ویران  که روابط جنسی ما  از خلقت  گناه هر جزء   ،)3
کرده است و بر امیال جنسی و  این تباهی و ویرانی در ُبعد وسیعی به زندگی زنان نفوذ 

گذاشته است. احساسات ما و در واقع بر تک تک روابطمان عمیقًا تأثیر 
کرد تا با تدبیر خالقمان برای  کتاب مقدس را بررسی خواهیم  کلیدی  کنون، چهار تعلیم  ا

گناه بر آن میل آشنا شویم.2 میل جنسی و تأثیر 

۱(خداخالقمیلجنسیاست
کولسیان۱۶:۱( )پیدایش۱-۲؛مزمور۱:۲۴-۲؛رومیان۳۶:۱۱؛اولقرنتیان۵:۸-۶؛

خالق  او  می کند.  معرفی  همه چیز  خالق  را  روح القدس(  پسر،  )پدر،  خدا  کتاب مقدس 
مهربان است و در آفرینش ما همه چیز را تدبیر نموده است – جنسیت ما را، توانایی ارتباط 
کردن با دیگران، همۀ ابعاد بدن ما را و میل جنسی ما را. خدا ما را چنین آفریده  برقرار 
است تا بنا بر آنچه خودش تدبیر نموده است عمل نماییم. خالق ما خودش مقّدر نموده 
که قدوسیت  که چرا مخلوقاتش را بدین شکل آفریده است: هدف نهایی جالل خدا است 
کل وجود متعالش را بازتاب دهد. انسان  خدا، محبت خدا، نیکویی خدا، قدرت خدا، و 
در تصویر خدا آفریده شده است )پیدایش 1: 27( تا تصویر پرجالل خدا را عیان سازد. ما 
خدا را جالل می دهیم و زیبایی و معقوالنه بودن طراحی خدا را تجربه می کنیم آن هنگام 
که حکمت شخصیت خدا  کالمش پیروی می نماییم و به شیوه ای زندگی می کنیم  که از 
ما  به  و  ما مکشوف می نماید  برای  را  آن  کتاب مقدس  که  آشکار می سازد، شخصیتی  را 
کاملیت  نشان می دهد تا چه اندازه شایستۀ پرستش و اطاعت است. بازتاب جالل خدا در 
و نیکویی خلقتش مشهود است. خدا خدای خالق است و خداوند پرمحبت، بنابراین، 
جالل  را  او  است  نموده  مقرر  خدا  که  جنسی  میل  ابراز  طریق  از  و  بدنهایمان  با  وقتی 
کرده است در زندگی مان ثمر می آورد.  که خدا برایمان طراحی  می دهیم، نعمت نیکویی 
که خدا در رحمت خود برایمان  که خود را متعهد می نماییم در محدودۀ حفاظی  هنگامی 

کنیم، فیض اعجاب انگیز خدا به ما آشکار می گردد. گرفته است عمل  در نظر 



ِاِلن ماری دیکاس

186

کهبرایپیوندازدواجعطامیگردد ۲(میلجنسِیخداپسندانهنعمتیاست
)پیدایش۲۴:۲؛افسسیان۲۲:۵-۳۳؛عبرانیان۴:۱۳؛غزلغزلهایسلیمان(

که خدا برای ابراز  پیوند ازدواج و زندگی زناشویی همان محدوده و چارچوب مبارکی است 
میل جنسی مقرر نموده است. خدا بنیان گذار و طراح ازدواج است: پیوند و تعهد یک مرد 
که در چارچوب پیوند  و یک زن به یکدیگر برای همۀ عمر. میل جنسی خداپسندانه ای 
که زن و شوهر شادی نعمت نیکوی خدا  زناشویی ابراز می گردد خدا را جالل می دهد، چرا 
را تجربه می کنند و از آن لذت می برند. بهره بردن از این نعمت نیکوی خدا بدین طریقها 

میّسر است:

زن و شوهر با یک عمر وفادار ماندن به هم، با از خودگذشتگی، به یکدیگر 	 
ابراز  که  است  معنا  بدان  این  می کنند.  خدمت  هم  به  و  می ورزند  عشق 
نباید  و  است  شوهر  و  زن  خصوصِی  حریم  به  محدود  فقط  جنسی  عالقۀ 

ردپایی از یک شخص سوم در این رابطه دیده شود.

چه بسا یک تازه وارد )کودک!( ثمرۀ این رابطۀ زناشویی به حساب آید.	 

که میان زن و شوهر به وجود می آید نشانی از پیوند مسیح 	  پیوند محبتی 
با قومش است، این واقعیتی جاودانه است که جمیع ایمانداران از آن بهره 

خواهند برد.

زن و شوهر بدون هیچ خجالتی از رابطۀ جنسی با یکدیگر لذت می برند و 	 
به لحاظ ذهنی و عاطفی لبریز از خوشی می گردند، این خوشی و لذت خدا 

را جالل می دهد و موجب ستایش او می گردد.

۳(میلجنسِیخداپسندانهنعمتیبرایمجرداناست
کولسیان۵:۳؛عبرانیان۴:۱۳( )اولقرنتیان۳۵:۷؛

را  مسیح  زناشویی  رابطۀ  در  خود  همسر  به  ماندن  وفادار  با  تا  شده اند  خوانده  متأهالن 
اطاعت نمایند. مجردان نیز خوانده شده اند تا با پرهیز از رابطۀ جنسی از مسیح اطاعت 
که به اشخاص  کنند  گونه ای تفسیر  را به  کالم خدا  کنند. عده ای بسیار تالش می کنند 
ج از عقد ازدواج رابطۀ جنسی داشته باشند، حال آنکه، در هیچ آیه ای از  مجوز دهند خار
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ج از پیوند ازدواج رابطۀ جنسی را برکت داده باشد.3  که خدا خار کتاب مقدس نمی بینیم 
میل جنسی خداپسندانه در مجردان این گونه می باشد:

گونه رابطۀ جنسی.	  فرصتی است برای پرهیز از هر 

فرصت 	  بودن  مجرد  بودن.  عیسی  سرسپردۀ  وفادارانه  برای  است  راهی 
که باعث می شود شخص مجرد همۀ توجهش به  منحصر به فردی است 

مسیح باشد و او را خدمت نماید.

عرصه ای است برای ایجاد رابطه های غنی و پربار با افراد مختلف.	 

داشتِن 	  نگاه  ک  پا و  ازدواج  پیوند  به  نهادن  حرمت  برای  است  فرصتی 
با  است  مجرد  که  زنی  است.  آینده  زناشویِی  رابطۀ  جایگاه  که  بستری 

اطاعت نمودن از مسیح آمادگی می یابد تا در آینده همسری وفادار باشد.

عیسی 	  زندگی،  نعمت  وفور  این  در  می کند،  مشخص  که  است  نشانه ای 
کاماًل سرسپرده اش باشیم. که  بسنده است و سزاوار آن است 

یاری به جنسی امیال خصوص در جوان، یا پیر متأهل، یا مجرد زنی، هر )۴
منجیاشمحتاجاست.

او  ذهنی  تصویرهای  ولی  است،  جذاب  برایش  شوهرش  و  دارد  دوست  را  شوهرش  تیا 
که از میل جنسی به زنان حکایت می کنند خودشان را به این یک تن بودن با شوهرش 
تحمیل می کنند و تیا نمی داند چگونه از شّر این تصویرهای ذهنی خالص شود، چه بسا 
بسیار دردمند است  او  برهاند.  این تصاویر ذهنی  از  را  نمی خواهد خود  گاهی هم دلش 
که به هنگام برقراری رابطۀ جنسی با  و عمیقًا احساس شرم دارد نه فقط به این علت 
آرامش  او  به  تصاویر  این  چون  بلکه  می آورند،  هجوم  ذهنش  به  تصاویر  این  شوهرش 

خاطر می دهند.
الرن عیسی را می شناسد. او آرزو دارد در رابطه اش با منجی اش به آرامشی ژرف تر برسد، 
گناه  که در دانشگاه فرا می گیرد بر  گویا تمام آن حقایق و تعالیم عالی و برجسته ای را  اما 
کلیسایش موعظه می کنند و تعلیم می دهند و او را  پنهانی اش تأثیر نگذاشته اند. رهبران 
که زندگی انجیل محوری داشته باشد، ولی او هیچ گاه درک نکرده است  تشویق می کنند 
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که مرگ و رستاخیز مسیح چگونه می تواند به کشمکش او با پورنوگرافی و آتش شهوتی که 
کند. در قلب زنانه اش شعله ور است ربط پیدا 

با امیال جنسی  در دل این زنان چه می گذرد؟ چرا این دختران خداوند به این شدت 
است  بدیهی  و  واضح  باشیم.  داشته  کشمکشهایی  می توانیم  هم  ما  می روند؟  کلنجار 
که واقعۀ سقوط انسان بر امیال جنسی شان  که تیا و الرن نیز مثل همۀ زنان از تأثیری 
بیراهه رفته اند و ذهن  امیال و خواسته های ما به  گذاشته است بی نصیب نمانده اند. 
گردد.  ما به تغییر و تحول نیاز دارد. دل ما دوباره باید از اساس و بنیان متوجه مسیح 
خودمان.  برای  نه  نماییم  زیست  او  برای  کمال  و  تمام  که  است  خوانده  را  ما  مسیح 
این مسایل  به  را  پرمهر منجی مان  بتوانیم حقیقت  تا  داریم  احتیاج  کمک  به  ما  همۀ 
و  خدا  کالم  شفّقت  و  دلسوزی  به  هم  ما  دهیم.  ربط  زندگی مان  حساس  و  شخصی 
کلنجار و   قوم خدا احتیاج داریم هم به اینکه ما را به حال خودمان نگذارند و ما را به 

تفکر وادارند.
گناه جنسی و نابسامانِی روح و روان دست و پنجه نرم می کنند به دلسوزی  که با  زنانی 
جزیی  می توانند  جنسی  کشمکشهای  که  چرا  محتاجند،  خدا  قوم  و  خدا  کالم  شفّقت  و 
گناهان جنسی معمواًل یک شبه به وجود  از جنگ دامنه دار و توان فرسای ایمان باشند. 
است.  مستمر  فرآیند  یک  توبه  بلکه  نمی شود،  طی  یک شبه  هم  توبه  جادۀ  و  نمی آیند 
نیز معمواًل  گناه جنسی  روال  تغییر  آرام پز )به جای مایکروِویو(،  همچون پختن غذا در 
کالم  که به مدت طوالنی و تدریجی در فیض و حقیقت خدا بجوشد.  نیازمند آن است 
که در جمع قوم خدا و به مرور زمان صرف شود  خدا به این منظور به ما داده شده است 
کالم خدا را در دلهای ما جای  که روح القدس  گردد و این زمانی میّسر است  کاماًل هضم  و 
می دهد. معمواًل، وسوسه ها و امیال از بین نمی روند، بلکه فرزندان خدا یاد می گیرند به 

کالم خدا و با یاری دلسوزانۀ قوم خدا با وسوسه ها و امیال بجنگند. قوت روح القدس و 
رحیمانۀ  دلسوزی  و  شفّقت  به  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  جنسی  گناهان  با  که  زنانی 
گناهان جنسی هستند و به آنها به  که بسیاری از این زنان قربانیان  مسیح محتاجند، چرا 
که به زنانی مثل الرن و تیا و همچنین به  گناه شده است. در تمام سالهایی  لحاظ جنسی 
گناهان جنسی اسیر شده اند، متوجه شده ام  که در دام زنجیرۀ  کرده ام  سایر زنانی خدمت 
که بسیاری از آنها به خاطر امیال و خواسته های خودخواهانۀ دیگران قربانی خشونتها و 
سوءاستفاده های جنسی شده اند. همۀ ما این تمایل را داریم که وقتی به ما گناه می شود، 
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کنش نشان دهیم. این قضیه در خصوص کلنجار  با ارتکاب به گناهی دیگر، به آن گناه وا
که  زنانی است  از  بر بسیاری  نیز صدق می کند. تمرکز این فصل  گناهان جنسی  با  زنان 
به  دیگران  که  پرداخته ایم  هم  زنانی  به  البته  هستند،  خودشان  جنسی  گناهان  درگیر 
گناهان  کرده اند، در نتیجه، این زنان به شکلهای مختلف با  گناه  لحاظ جنسی به آنها 
از جانب قوم خدا و  نرم می کنند و هم محتاج رحمت و دلسوزی  جنسی دست و پنجه 
کالم خدا و از طریق قوم خدا به  که به واسطۀ  کالم خدا هستند هم نیازشان این است 
کنیم  کمک  کندوکاو درونی بپردازند. ما از تالش بازنمی ایستیم تا به زنانی مثل الرن و تیا 
گناهان جنسی آزاد شوند، اما، در این میان، رحمت و شفّقت شخصی مسیح  که از اسارت 
که به هنگام ارتکاب  که با زنی  از ضرورت خاصی برخوردار است، او همان مسیح است 
کنند، آن گاه، به جای  زنا دستگیر شده بود صبورانه مدارا نمود تا دیگران صحنه را ترک 
گناه نکند )یوحنا 8: 1- 11(. قوم خدا  اینکه آن زن را محکوم نماید، از او خواست دیگر 
گناهان جنسی  که درگیر  که این خداوند را به زنانی  باید این فرصت را غنیمت بشمارند 
که وقتی از او می خواهیم ما را بشوید و  کنند، یعنی همان خداوند خدایی  هستند معرفی 

طاهر سازد، او را سرشار از رحمت و رأفت می یابیم )مزمور 51: 1- 2(.
که  دارند  نیاز  زندگی شان می جنگند  در  گناهان جنسی  برای شکستن ساختار  که  زنانی 
که صحبت از خیلی  کندوکاو نمایند، چرا  کالم خدا خود را  از جانب قوم خدا و به واسطۀ 
که خالق مهربان زنان است برای ما چنین مقرر نموده است  مسایل در میان است! خدا 
این  با  و  نماییم  تسلیم  عیسی،  قدوسمان،  پادشاه  به  زنده  قربانی  همچون  را  خود  که 
)اشعیا  نمی شود  سهیم  ما  بتهای  با  را  جاللش  خدا  برسیم.  شکوفایی  به  شدن  تسلیم 
بتها  برهاند، همان  که پیروشان هستیم  کاذبی  بتهای  از  را  ما  او مشتاق است   .)8 :42
که به تصورمان می توانند به ما حیات بخشند، حال آنکه، چیزی جز اختالل و اغتشاش 
تا  و مرگ به جا نمی گذارند. خداوند خدا برای ما برنامه های نیکویی تدارک دیده است 
ملکوتش را وسعت بخشد و محبتش را بر این جهان نابسامان بگستراند. این خواندگی 
گرم  که زنان خوشحال تر و راضی تر شوند یا سرشان به خدمت روحانی  بدین معنا نیست 
گردند. عیسی ما را  که زنان به تصویر مسیح تبدیل  شود. این خواندگی به این معنا است 
از خودمان و از گناهمان می رهاند و ما را به ملکوتش وارد می سازد تا با تمام وجودمان خدا 
گردسازی همۀ امتها  را دوست داشته باشیم، فقط او را بپرستیم و در مأموریت او برای شا

کولسیان 1: 13(. گردیم )متی 28: 18- 19؛ افسسیان 5: 1- 2؛  سهیم 
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گردسازینهفقطتعلیمدادن نیازبهشا
گناه آنها را نشانه بگیریم یا  کنیم؟ آیا ابتدا باید  کجا باید شروع  کمک به الرن و تیا از  برای 
که الرن به مجرد  کنیم؟ آیا باید ابتدا تمرکزمان بر این باشد  به هویتشان در مسیح اشاره 
کنیم تا متوجه شود رابطۀ زناشویی قرار است چگونه  بودنش قانع باشد و به تیا نیز کمک 
از  را  ایشان  کتاب مقدس  بر  بنا  و  کنیم  فراموش  را  آنها  نابسامانی جنسی  باید  آیا  باشد؟ 
مطالعه و بررسی جنسیت و مؤنث بودنشان لبریز نماییم؟ آیا واقعًا الزم است از پیشینۀ 
کنیم  گناه شده است؟ آیا باید آنها را تشویق  کنیم و اینکه به چه صورت به آنها  آنها سوال 

کنند و به وعده های خدا برای امروز متکی شوند؟ گذاشته اند فراموش  تا آنچه پشت سر 
محدود  موارد  این  به  فقط  اما  دارند،  نیاز  کمک  به  نامبرده  موارد  تمام  در  تیا  و  الرن 
به  آنها  نیاز  می شود  احساس  زن  دو  این  در  که  شدیدی  عطش  و  کمبود  آن  نمی شود. 
گردسازی است. ایشان باید بدانند که زندگی شان در مسیح به کشمکش آنها با گناهان  شا
که مشکل  گردد تا به این درک برسند  کمک  جنسی ربط خواهد داشت. به این زنان باید 
کالم  گناهان خاص وامی دارد. آنها باید از  که در دلشان ریشه دارد آنها را به این  عمیقی 
که عیسی هر آنچه برای حیات و زندگی خداپسندانه نیاز داریم  خدا و از قوم خدا بیاموزند 

به ما عطا می کند )دوم پطرس 1: 3- 4(.
حکمت  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  جنسی  گناهان  با  که  زنانی  گردسازی  شا منظور  به 
آن  با  که  گناهی  با  خاص  طور  به  و  کنیم  پیدا  شناخت  آنها  از  خوبی  به  که  است  این 
کشمکش آنها بیاوریم و ایشان را  کلنجار می روند آشنا شویم، آن گاه، انجیل را به میانۀ 
آنها است. آن منجی ایشان  کردار  که شاهد و ناظر بر دل و  به منجی شان پیوند دهیم 
که بی وقفه  را به خوبی می شناسد و در رحمت و شفّقتش آن زنان را آن قدر دوست دارد 
کنون، با نگاهی به خدمت عیسی به زنی دردمند، این اصول نامبرده  پیگیرشان باشد. ا

گردسازی را از نظر می گذرانیم: برای شا

که مدت هجده سال روح ضعف  اینک زنی  و  تعلیم می داد  کنایس  از  و روز سّبت در یکی 
را  او  آنجا بود. چون عیسی  بایستد در  ابدًا، نمی توانست راست  می داشت و منحنی شده، 
بر وی  را  از ضعف خود خالص شو!« و دستهای خود  گفت: »ای زن،  را خوانده  دید، وی 
نمود  غضب  کنیسه  رییس  آن گاه،  نمود.  تمجید  را  خدا  شده،  راست  ساعت  در  که  گذارد 
گفت: »شش روز است  که عیسی او را در سّبت شفا داد. پس به مردم توجه نموده  از آن رو 
گفت: »ای  کار بکنید. در آنها آمده شفا یابید نه در روز سّبت.« خداوند در جواب او  که باید 
کرده، بیرون نمی برد تا  از آخور باز  را  گاو یا االغ خود  از شما در روز سّبت  آیا هر یکی  کار،  ریا
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که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدت هجده سال تا به حال  کند؟ و این زنی  سیرابش 
همۀ  بگفت  را  این  چون  و  نمود؟«  رها  بند  این  از  سّبت  روز  در  را  او  نمی بایست  بود  بسته 
که از  کارهای بزرگ  گروه شاد شدند، به سبب همۀ  گردیدند و جمیع آن  مخالفان او خجل 

وی صادر می گشت )لوقا 13: 10- 17(.

که نشان دهد هدف  گفتن دارند. قصد عیسی این بود  این آیه ها حرفهای بسیاری برای 
واقعی سّبت چه بود: قوم خدا رحمت خدا را بچشند – در این ماجرا، به طور خاص، از 
که بود  که نشان دهد  که منزوی و در حاشیه بود. هدف نهایی عیسی این بود  طریق زنی 
که آمد تا انسانها را از اسارت شیطان برهاند  و چرا به جهان آمده بود: او آن منجی بود 

)آیۀ 16(.
می خواهیم آن صحنه را تشریح کنیم: کنیسه یک مکان مذهبی بود و عیسی در آن روز در 
که  کسی  کنیسه تعلیم می داد. طبق رسم آن زمان، فقط مردان اجازه داشتند نزدیک به 
کنیسه داشتند، اما جدا  کنند. زنان هم اجازۀ ورود به  گفتگو  تعلیم می داد بنشینند و با او 
گوش  از مردان می نشستند. این زِن خمیده بر روی ایوان نشسته بود و به تعلیم عیسی 
گوشۀ سالن، پشت پرده یا حصار نشسته بود. او از فاصلۀ دور  می داد. شاید هم جایی در 
که جماعتی از مردان بین او و خداوند  گوش می سپرد، در حالی  نظاره گر بود و به عیسی 
زیبایی در مرکز توجه  به  را  گمنام و مشکلش  این زن  بودند. عیسی  کرده  ایجاد  فاصله 

گل سرسبد محبت رحیمانه اش قرار داد. گذاشت و وی را 
الرن و تیا با این زِن خمیده درد مشترک دارند. جسم آنها خمیده نیست، بلکه به لحاظ 
انگار در جماعت  آنها هم احساس می کنند  روحانی، عاطفی، و جنسی خمیده هستند. 
شرم  بار  زیر  خمیده  پنهانی،  گناه  در  خمیده  گمنام،  شده اند:  گوشه نشین  مسیحیان 
کشمکشهایشان، با حصاری مشخص میان خودشان و عیسی. آنها نمی دانند چگونه به 

که عمیقًا آرزومندش هستند. آزادی و شفا و تغییری دست یابند 
کنون، می خواهیم با  که عیسی به او محبت نمود، ا گمنام و عزیزی  با توصیف این زن 

کشمکشهای خاص آنها آشنا شویم. الرن و تیا و 

شناختزنخمیده
که زن نامبرده در انجیل لوقا فصل 13 خمیده و اسیر است. او  نخستین مورد این است 
گشته بود، شاید لنگان لنگان  هجده سال به این شکل زندگی نموده بود، زیر بار درد خم 
کارهای روزمره اش برآید. در مورد  راه می رفت و چه بسا به سختی می توانست از عهدۀ 
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این زن )البته در مورد بیماریهای جسمانی همیشه این طور نیست( اسارت جسمانی و 
جان فرسایش نشانی از اسارت روحانی بود: این زن »روح ضعف« داشت و عیسی اشاره 
گویایی از اسارتی است  که او اسیر شیطان بود. بدن خمیدۀ این زن تصویر زنده و  نمود 

که همۀ انسانها، بدون مسیح، در بند آن هستند.
که آن راست و قائم بودن مطلوب از دست رفته و به  خمیده بودن بر وضعیتی داللت دارد 
گناه هستیم.  ترمیم و بازسازی احتیاج دارد. وضعیت ما بدون مسیح همین است: اسیر 
کولسیان: »ما را  گفتۀ پولس رسول به  از این رو، خدا پسرش را فرستاد تا ما را برهاند. به 
که در وی فدیۀ  منتقل ساخت،  پسر محبت خود  به ملکوت  رهانیده،  از قدرت ظلمت 
ایمانداران  حال،  این  با   .)14 -13 :1( یافته ایم«  را  خویش  گناهان  آمرزش  یعنی  خود 
که در  کلنجار بروند(  گاه  حتی پس از نجاتشان نیز باید به قوت روح القدس بیاموزند )و 
را هم  که جنبۀ مسایل جنسی  که مستلزم قدوسیت و سالمت است،  روابطی  خصوص 
شامل می گردد، قائم و محکم و استوار گام بردارند. حتی زمانی که پولس نجات کولسیان 
که مسیح عیسی خداوند را  را شادباش می گفت نیز به آنها چنین هشدار می داد: »چنان 
که بر زمین است مقتول سازید: زنا و  پذیرفتید، در وی رفتار نمایید« و »اعضای خود را 

کی و . . . « )2: 6؛ 3: 5(. ناپا
گونه ای از خمیدگی مقاوم و بی وقفه است. وقتی الرن نوجوان  گناهان جنسی  اسارت در 
گرفتار پورنوگرافی شد و با خودارضایی نمودن بالفاصله بر درد عاطفی خود مرهم  بود، 
که آن تسکین فیزیکی  می گذاشت. اما این مرهم چندان دوام نداشت. دیری نمی پایید 
که باعث می شد الرن قانع نباشد  گریزناپذیری می داد  و عاطفی جای خود را به احساس 
کشد. پس دلش می خواست دوباره آن حس را  و درد و رنجی را برای درازمدت به دوش 

که آن عادت ملکۀ وجودش شد. کند. این گونه بود  تجربه 
که زن نامبرده در انجیل لوقا فصل 13 مطرود بود و او را با نگاه  دومین مورد این است 
اهل  و  شریعت گرا  اغلب  مذهبی  رهبران  مسیح،  زمانۀ  در  می نگریستند.  قضاوت گرانه 
گناهتان بود.  گر دردمند و رنجور بودید، به احتمال زیاد، عواقب  قضاوت دیگران بودند: ا
کارم با او رو به رو شدم خانمی چهل ساله  که در مرکز مشاورۀ محل  یکی از نخستین زنانی 
کار خود را با  که به مددکار احتیاج داشت. پس از دو دهه بی بند و باری جنسی، خدا  بود 
که در سن نوزده سالگی  کرده بود. او تعریف می کرد  قدرت بسیار در دل آن خانم شروع 
گروه سرایندگان خدمت می نمود. در آن زمان،  کلیسا بسیار فعال بود و وفادارانه در  در 
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ج می دهد و موضوعی را با شبانش در میان می گذارد: در همان  سرانجام، شجاعت به خر
گیج  این احساساتش هم  و به خاطر  سالهای نوجوانی، به دختران میل جنسی داشت 
و سرگشته بود هم ترسان و نگران. البته تسلیم آن خواسته ها و امیال نشده بود، اما به 
کشیش، آیا ممکن است به من  کند. »آقای  مشاوره احتیاج داشت تا بداند با آن حس چه 
کشیش چنین  کنم؟« و آن  کار  کنید؟ نمی دانم با این حس چه  کنید و برایم دعا  کمک 
بی درنگ  باید  اما  دهیم.  انجام  شما  برای  کاری  نمی توانیم  واقعًا  »ما  بود:  داده  پاسخ 
گذاشت و رفت.  کنار  کنار بگذارید.« و آن دختر خدمتش را  که در آن مشغولید  خدمتی را 
او  که بدون هیچ گونه قضاوتی  پناه برد  کسانی  گشادۀ  کلیسا هم رفت و به آغوش  از  او 
آن  بی محبتی  و  قضاوت  صرفًا  البته  شد.  همجنس گرایان  اجتماع  وارد  او  پذیرفتند:  را 
کند،  که او به همجنس خود میل جنسی پیدا  گرفتن دردش باعث نشد  کشیش و نادیده 
که او  کسانی رود  گذاشت تا به سمت  کشیش بر روی آن دختر جوان تأثیر  کنش آن  اما وا

را از خودشان نمی راندند.
بود.  گذاشته  میان  در  شوهرش  با  را  زنان  با  جنسی اش  رابطۀ  تیا  ازدواجش،  از  پیش 
کرده بود و در  که پسر شبانش از او سوءاستفادۀ جنسی  گفته بود  همچنین به شوهرش 
کرده بود. در نتیجۀ این تجربه های دلخراش،  سن شانزده سالگی رییسش به او تجاوز 
که ضرری ندارد،  میلش به زنان حتی شدیدتر هم شده بود. با خود فکر می کرد امتحانش 
که چگونه  که عضوش بود می شنید  کلیسایی  پس با دخترها قرار مالقات می گذاشت. در 
بنابراین،  می کنند.  محکوم  شدت  به  را  آنها  و  می گیرند  ُسخره  به  را  همجنس گرایان 
که باید شرایط خود را از چشم همه پنهان نگاه دارد. سالها بعد، به شدت دلش  فهمید 
آونِگ قضاوت  قباًل،  بود:  آشفته تر  و  باشد، ولی حتی سرگشته تر  پیرِو مسیح  می خواست 
خالف  قضاوت  آونِگ  می رسد  نظر  به  کنون،  ا می کرد،  حرکت  همجنس گرایی  خالف 
گمان می کرد عده ای او  که خالف همجنس گرایی هستند. تیا  کسانی به حرکت درآمده 
که تصویرهای ذهنی و میل جنسی به همجنس را  کرد  را به این دلیل قضاوت خواهند 
که صرفًا آن تصویرها را در  که قضاوت عده ای این بود  گناه می دانستند، در حالی  بدترین 
گناه بود. او به شدت تنها بود و احساس  گناه نبود، بلکه تن دادن به آنها  ذهن پروراندن 

کسی او را درک نمی نمود. می کرد 
که زن نامبرده در انجیل لوقا فصل 13 باعث شرمساری رهبران  سومین مورد این است 
که شفا یافته  کنیسه بدون هیچ درنگی و دقیقًا در حضور زنی  مذهبی بود. وقتی سران 
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که چرا  کردند، عیسی از آن سران مذهبی سوال نمود  بود به آن شفا در روز سّبت اعتراض 
اما چرا نباید  باز می کردند و آب می نوشاندند،  از آخور  را  خودشان در روز سّبت حیوانات 
اصل،  در  حیرت انگیز!  چه  که  وه  می گشت؟  آزاد  اسارتش  از  ابراهیم  دردمند  دختر  این 
آن رهبران مذهبی این زن را حتی به اندازۀ یک االغ هم به حساب نمی آوردند. این زِن 
را به عهده  او  از  که مسوولیت مراقبت و نگهداری  کسانی بود  خمیده باعث شرمساری 
کرد )آیۀ  کردن آن رهبران، در واقع، آنها را شرمنده  داشتند. حال آنکه، عیسی با محکوم 

17( و ننگ و سرافکندگی درازمدت آن زن را از وی برداشت.
و  است  پنهان  اغلب  جنسی  نابسامانی  است،  مشهود  که  جسمانی  خمیدگی  خالف  بر 
کشمکشهایی در خود دارند  که چنین  این پنهان بودن در واقع بر عمق شرمساری زنانی 
بیشتر  مانند  هم  او  داشت،  مالقات  قرار  من  با  بار  نخستین  برای  الرن  وقتی  می افزاید. 
که  کلیسایی  که او در  که با آنها صحبت می کنم بی نهایت بی قرار بود. می دانستم  زنانی 
خدمت می کرد رهبری خوش برخورد و خوش معاشرت بود، اما هیچ گاه دربارۀ راز پنهانش 
به من  را  گناهان جنسی شان  که  زنانی  از  بود. همانند بسیاری  نکرده  کسی صحبت  با 
گذاشت  کرده بودند، او هم با اشک و آه و ناله دردهای دلش را با من در میان  اعتراف 
دل  درد  مسیحی اش  خواهر  با  وقتی  نمود.  فاش  داشت  پنهان  سینه  در  که  را  رازی  و 
او  ریخت.  فرو  و خجالت  و دیوار شرم  آمد  روشنایی  به  تاریک  َپستویی  از  گناهش  کرد، 
کالسهای مشاوره اش هیچ گاه  گریه می کرد و می گفت هرگز هیچ موعظه ای نشنیده یا در 
که شاید زنان هم اسیر پورنوگرافی  کسی حتی اشاره ای هم به این احتمال نکرده است 
کرده بود: او یک زن  و هرزه نگاری باشند. او این دروغ ناشی از ننگ و بی آبرویی را باور 
ک بود. سالها، این حس درونی ناشی از ننگ و سرافکندگی به الرن قبوالنده  کثیف و ناپا
که رازش را حتی بیش از قبل پنهان نگاه دارد. این آیه از  کرده بود  بود و او را مصمم تر 
گناه خود را بپوشاند برخوردار  که  گرفته بود: »هر  امثال سلیمان 28: 13 در ذهن او جای 

نخواهد شد.«
اسیر  احساس می کرد  لوقا فصل 13  انجیل  در  نامبرده  زن  که  است  این  مورد  چهارمین 
گر خدا با معجزه اش  کرده بود. ا بدنش است. پیکر خمیدۀ این زن به شدت او را محدود 
ناامیدی در اسارت  کمال  آزادش نمی نمود، آن زن در  از روح ضعف  و  را شفا نمی داد  او 
کمک می کند  گرفته بود به ما  که این زن را در بدن بیمارش در بر  باقی می ماند. اسارتی 
گر منجی مان ما را نجات ندهد و ما را آزاد نکند و ما را شفا  که ا این حقیقت را درک نماییم 
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گناه باقی خواهد ماند. در رسالۀ رومیان 7: 24، پولس چنین  ندهد، دل ما نیز در اسارت 
موت  این  جسم  از  مرا  که  کیست  هستم!  شقیی  مرد  که  من  بر  »وای  می دهد:  سر  ناله 
گناهان جنسی شان این  که در خصوص  رهایی بخشد؟« این نالۀ بسیاری از زنانی است 
گوش بسپارند.  ک  سوال از دلشان برمی خیزد. آنها باید به پاسخ پولس به این نالۀ دردنا
ما  خداوند  وساطت  به  می کنم  شکر  را  »خدا  برمی آورد:  شادی  بانگ  پولس   ،25 آیۀ  در 
آرزوی  که  که در خدمت خودشان هستند، در حالی  زنان می دانند  این  عیسی مسیح!« 
گردسازی شوند تا  خدمت به مسیح را در دل دارند. پس باید در این زمینۀ مشخص شا

بتوانند حقیقت رومیان 7: 24 را به رومیان 7: 25 ربط دهند.
گرفتار رابطۀ جنسی با زنان هستند و چه بسا در شکل و شمایل یک  که  بسیاری از زنانی 
مرد با زنان رابطه برقرار می کنند برایشان سخت است بپذیرند که شکل دیگری هم وجود 
را بررسی  آنها  گر تاریخچۀ روابط  ا که بتوانند مانند یک زن به زندگی ادامه دهند.  دارد 
وابسته  به هم  به لحاظ عاطفی  به شدت  زنان  این  که معمواًل  کنیم، متوجه می شویم 
خود  از  هم  به  احساسات  ابراز  در  و  یکدیگرند  دل باختۀ  و  شیفته  عبارتی  به  و  هستند 
بی خود می شوند. بیشتر این زنان همۀ تعریفشان از رابطۀ صمیمی و عاشقانه و هدفمند 
آزاد  بتوان  راستی ممکن است  آیا به  زنان در همین احساسات خالصه می شود.  با سایر 
شد و رابطه های دوستانۀ سالم و خداپسندانه برقرار نمود؟ آیا به راستی ممکن است این 
اختالل و ناراستی برطرف شود؟ آیا واقعًا می شود دوران مجردی را با شادی و نشاط طی 

کرد و پیوند زناشویی خجسته ای را با یک مرد آغاز نمود؟
تمنای تیا این بود: »آیا ممکن است بتوانم بدون اینکه تصویر زنان را به ذهنم بیاورم با 
کثیف هستم و چقدر غمگین  شوهرم رابطۀ جنسی داشته باشم؟ چقدر احساس می کنم 
و  قلب  تمام  با  می خواهد  دلش  و  می گذارد  اختیارم  در  را  خودش  شوهرم  وقتی  می شوم 
وجودم به او عشق بورزم، اما من نمی توانم احساساتش را پاسخ دهم. احساس می کنم 
روحانی  لحاظ  به  مثل الرن می داند  تیا هم  انزوا هستم.«  در  احساس می کنم  معیوبم، 
یک  از  خانم  دو  این  نمی برد.  سر  به  سالمی  و  صحیح  وضعیت  در  جنسی  و  عاطفی  و 
دور  فاصلۀ  از  دو  هر  دارند.  شباهت   13 فصل  لوقا  انجیل  در  نامبرده  زن  به  جنبه هایی 
عیسی را می بینند و صدایش را می شنوند. اما چگونه باید به او نزدیک شوند؟ چگونه باید 
حقایق پرفیض انجیل را به خمیدگیهای پنهان زندگی شان ربط دهند؟ چگونه می توانند 

که متحمل می شوند مسیح را به شفافی ببینند؟ از پشت غبار درد و شرمی 
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۱(بهعیسیبنگریم،خدابامااست
و  اولین  هستند  جنسی  گناهان  گرفتار  که  زنانی  به  خدمت  عنصر  مهم ترین  و  اولین 
مهم ترین عنصر خدمت به همه در هر زمان است: به عیسی بنگریم، خدا با ما است. در 
کنیسه رفت تا در آنجا تعلیم دهد. اما عیسی  آن صحنۀ نامبرده از انجیل لوقا، عیسی به 
ما است  تعلیم دهد. عیسی معبد  را دربارۀ خدا  که صرفًا حقایقی  بود  از یک معلم  فراتر 
کفاره می شود و خدا در آنجا  گناه  )یوحنا 2: 21(، او قدس ما است، قدسی که در آنجا برای 
که از دل خدا برآمد: »ایشان قوم  با قومش مالقات می کند. عیسی تجسم آن بانگی است 
کنیسه  من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود« )حزقیال 11: 20(. عیسی در آن 
گناه آلود آمد، جان خود را  فراتر از یک معلم یا رهبر معنوی بود. پسر خدا به این دنیای 
گناه غلبه یافت و به آسمان صعود نمود، با این  کرد، از مردگان برخاست، بر مرگ و  فدا 
که قومش هستیم سکونت  کنون، او به واسطۀ روح خود در ما  حال، او از ما دور نیست. ا
نزد  به  او  است،  گشته  کن  سا ما  در  که  است  ما  خداوند  قیام کرده  مسیِح  است.4  گزیده 

گشته است. دلشکستگان آمده است، او به قلب ما وارد 
گناهان جنسی هستند، قبل از هر چیز،  گرفتار  کلیساهای ما و در جمعهای ما، زنانی که  در 
که فرض می کنند  کسانی  که همان خدا با ما است. بسیاری از  باید به نزد عیسی بیایند 
ایماندار هستند، در واقع، باید قدم اول را بردارند و ایمان خود را بر این منجی قرار دهند، 
گناهمان جان  برای  است،  آمده  ما  نزد  به  بودیم  گناه  در  وقتی هنوز  که  این منجی  بر 
که زن نامبرده در انجیل لوقا فصل 13 را خواند ما را نیز خوانده  داده است و همان طور 
است: »ای زن، از ضعف خود خالص شو!« )آیۀ 12(. بسیاری از کسانی که به مسیح تعلق 
که آنها را به تفکر و  گردسازِی دلسوزانه  گردسازی شوند. آن شا دارند نیز باید شخصًا شا
که به ما نزدیک شده است نزدیک شوند.  که به منجی  تأمل وامی دارد یاری شان می کند 
که ما نیز  گناهکار هستیم این حقیقت را بشنوند  که مثل خودشان  بسیاری باید از زبان ما 
ح زندگی مان  نزدیک آمده ایم و فیض یافته ایم تا به هنگام نیاز یاری شویم. ما باید در شر
بسنده بودن مسیح را با آنها در میان بگذاریم. این انجیل است، این خبر خوش است 
کرده است. همۀ ما پیوسته به شنیدن  که مژده می دهد خدا در عیسی مسیح برای ما چه 

این خبر خوش محتاجیم.
سالها پیش، از شنیدن دیدگاه زن جوانی بسیار ِیکه خوردم. پدر این دختر جوان خدمتی 
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گناه جنسی اش با من صحبت  روحانی را به عهده داشت. قرار بود آن زن جوان دربارۀ 
گفت: »ولی ِاِلن، قرار نیست فرزندان والدین مسیحی با این  کند. اما پس از چند دقیقه 
کلنجار بروند!« دلم شکست و صادقانه بگویم خیلی ناراحت شدم و تصور می کنم  مسایل 
تعلیم  او  به  کسی  چه  بود؟  رسیده  نتیجه  این  به  او  چگونه  نبود.  نامربوط  ناراحتی ام 
گناهان جنسی در امان هستند؟ رسالۀ  که مسیحیان از وسوسه های جنسی و  داده بود 
که ما می توانیم به تخت عیسای پادشاه  عبرانیان 4: 14 به زیبایی به ما یادآوری می کند 
نزدیک آییم، چون به او تعلق داریم! بر آستانۀ آن تخِت پادشاهی تابلویی نصب نشده 
که  گناهکارانی  جز  می گوییم،  خوش آمد  محتاج  گناهکاران  همۀ  »به  بگوید:  که  است 

گناهان جنسی هستند.« درگیر 
خدمت عیسی در این دنیا فقط به این دلیل برجسته نبود که با مطرودان جامعه معاشرت 
انجیل  در  می کرد.  محبت  آنها  به  سخاوتمندانه  چون  بود  برجسته  او  خدمت  داشت، 
گناه جنسی بود. عیسی به او توجه نشان داد  گرفتار  که بر سر چاه آمد  یوحنا فصل 4، زنی 
و با احترام با وی برخورد نمود، سپس او را به تأمل واداشت تا سبک زندگی اش را تغییر 
و دلشکسته  زنا دستگیر شد خمیده  به هنگام  که  زنی  یوحنا فصل 8،  انجیل  در  دهد. 
گناه جنسی شده بود، اما این را می دانیم: حتمًا،  بود. ما نمی دانیم به چه دالیلی اسیر 
که در  گرفته باشد هنگامی  می بایست چه احساس سرافکندگی و حقارتی وجودش را فرا 
که همگی به درست کاری خویش می بالیدند.  مقابل جماعتی از تماشاچیانی ایستاده بود 
زمین  بر  را  او  که  هنگامی  باشد  گرفته  فرا  را  وجودش  می بایست  وحشتی  و  ترس  چه 
کنند و جانش  کینه توزان بی رحم سنگها را به سویش پرتاب  انداختند و منتظر بود تا آن 
گفت، او را بخشید و او را به  را بگیرند. اما عیسی هم آنجا بود: پر از محبت، با او سخن 

زندگی تازه ای فرا خواند.

۲(وقتیصحبتازکشمکشهایجنسیدرمیاناست،حضورخودرادریغنکنیم
گناهان جنسی در  که با  کنار زنانی  ما هم در پی قدمهای عیسی می رویم و حضورمان را از 
کشمکش هستند دریغ نمی کنیم. ما حضور عیسی را به آنها هدیه می دهیم و توجهشان 
را به حضور او جلب می کنیم. اما چگونه این زنان را بیابیم؟ چگونه به آنها نزدیک شویم 
وقتی خود را پنهان می کنند و می ترسند قدم پیش گذارند و درخواست کمک کنند؟ من در 
کمک به چنین زنانی است. در نتیجه، از  که هدفش  سازمانی مشغول به خدمت هستم 
ج از این سازمان همواره  کارم چه خار کار دشواری نیست. اما چه در اتاق  یک نظر، برایم 
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کشمکشهای روزانه ام و نیازم  کنار زنان حاضر باشم و  که بیشتر در  به دنبال این هستم 
که وقتی  کالم حیات بخش او را با آنها در میان بگذارم. این را متوجه شده ام  به عیسی و 
که چقدر دلم  گاه شوند و بدانند  اجازه می دهم دیگران از جنبه های مختلف مشکالتم آ
می خواهد در حضور خدا با ایمان گام بردارم، آن گاه، دیوارهای دل زنانی که خودشان هم 
کشمکش دارند، آرام آرام، فرو می ریزند. وقتی زنان آسیب دیده متوجه می شوند که عیسی 
کنارمان حضور دارد و در واقع به واسطۀ روح  کشمکشهایمان در  از ما دور نیست، بلکه در 
که به فیضش پی می برند،  کالمش با ما سخن می گوید، آن زمان است  خود و از طریق 

که همۀ ما را جذب می کند تا از عیسی پیروی نماییم. فیضی 
گناهان جنسی دست و پنجه  که با  این فصل به خدمت به زنانی اختصاص یافته است 
که به خدمت برای  گرفتن فصلهای دیگر  که باید با در نظر  نرم می کنند. اما بدیهی است 
درگیر  که  را  زنانی  داریم  قصد  وقتی  نمود.  مطالعه  را  فصل  این  دارد  اختصاص  بانوان 
کلیدی در خدمت بانوان  کنیم، باید همۀ این عناصر  گردسازی  گناهان جنسی هستند شا
کالم خدا باید در مرکز همۀ تعالیم قرار داشته باشد. برای نمونه، رساله  را در نظر بگیریم: 
ایمانداران  جماعتهای  و  محلی  کلیساهای  در  زنان  میان  رابطه  به   2 فصل  تیطس  به 
که خدا به چه طریقهایی ما را برای  ع است  کلیدی دیگر درک این موضو می پردازد. نکتۀ 

کلیدی را در نظر داشته باشیم.5 خدمت روحانی مجهز می نماید. باید همۀ این نکات 

تودلسوزیتعلیمدهیم
ّ
کاملوباشفق کالمخدارابهطور )۳

کالم خدا را به طور  که می دانیم به لحاظ جنسی آسیب دیده اند باید  در خدمت به زنانی 
کنیسه حضور یافت تا به مردم  مشخص و مداوم به آنها تعلیم دهیم. عیسی آن روز در 
کمک احتیاج داریم، این طور نیست؟ در اولین  تعلیم دهد، همۀ ما نیز برای یادگیری به 
کلیسایش فقط چند  که شبانش و رهبران خدمت بانوان در  کرد  گفتگویم با الرن، او اشاره 
گناهان جنسی اشاره کرده اند. آنها خیلی وارد جزییات نشده بودند و  کلی به  بار به صورت 
کی  کرده بودند لحن صحبتشان آزارنده و حا ع اشاره  که به این موضو در همان حدی هم 
کار اشتباه است!« البته الرن در این خصوص تعلیم  کار را نکنید! این  از قضاوت بود: »این 
چرا  که  می دانست  کلی  طور  به  او  است،  گناه  جنسی  کی  ناپا و  بی عفتی  که  بود  گرفته 
کمترین  گردسازی ها  گناهان جنسی باشند، اما در آن تعالیم و شا مسیحیان نباید درگیر 

گناهان جنسی غلبه نمود. که چگونه می توان بر  اشاره ای نشده بود 
که آنها را  زنانی مانند الرن و تیا نیازمند معلمان و خواهران قابل اعتماد در مسیح بودند 
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کنند و متوجه شوند  به خوبی بشناسند و به ایشان تعلیم دهند تا ماهیت وسوسه را درک 
کمک  گناه می کشاند. این دو خانم به  که آنها را به  چه اتفاقی در دلشان روی می دهد 
آنها  مشکل  ببرند.  پی  جنسی  میل  برای  خدا  نیکوی  ح  طر غنای  به  تا  داشتند  احتیاج 
صرفًا با امر به معروف و نهی از منکر برطرف نمی شد. بسیاری از خواهران عزیز مسیحی 
کتاب مقدس واقعًا حقایقی  که آیا  گناه جنسی هستند دلشان می خواهد بدانند  گرفتار  که 
که بتواند به موضوعات سخیفی همچون شهوت و امیال جنسی و  کرده است  را عنوان 
کتاب مقدس را از همان ابتدا تا انتهایش  گر  افکار لگام گسیخته ربط داشته باشد. قطعًا، ا
کامل اشاره شده است  کنیم، متوجه می شویم به طور جامع و  با امانت و وفاداری مطالعه 
نابهنجاری  و  کج روی  می شویم  متوجه  آفرید،  نیکو  نعمت  یک  را  جنسی  میل  خدا  که 
گناه است و هم همواره نمادی از طغیان بر ضد خدایی  امیال جنسی هم در ذات خودش 
که  کمال رسیدن نقشۀ نجاتی  که ما را مثل یک شوهر دوست دارد. به  عنوان شده است 
کشیده شده است.  خدا مهیا نموده است نیز به صورت جشن پرشکوه عروسی به تصویر 
کندوکاو در تعالیم کالم خدا نه فقط حقایقی را دربارۀ مسایل جنسی شفاف می سازد، بلکه 
که شخصًا می توانند در  حقایقی را دربارۀ خداوند خدا مکشوف می نماید، یعنی حقایقی 

گناه دور سازند. کنند و از  کاربرد داشته باشند، ما را به خدا نزدیک  مورد ما 
گذارند و تعلیم بگیرند.  که زنان خودشان قدم پیش  ولی نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
خدمت به زنانی که به لحاظ جنسی آسیب دیده اند مستلزم این است که به دنبال کسانی 
که  که خود را از دیدگان پنهان می کنند. خیلی این بخش از ماجرا را دوست دارم  باشیم 
که آن زن به احتمال بسیار عقب نشسته بود، عیسی او را دید و  به ما می گوید با وجودی 
کلیسا، معمواًل، وقتی صحبت از مسایل جنسی به  او را به نزد خود خواند )لوقا 13: 12(. در 
گرفته می شوند. زنان به نزد مسیح نمی آیند، چون جای خالی  میان می آید، زنان نادیده 
که همراه با رحمت و شفّقت باشد محسوس است و وقتی  کتاب مقدسی  تعالیم صحیح و 
کشمکشهای جنسی برده نمی شود.  از مسایل و مشکالت زنان صحبت می گردد نامی از 
فاقد غریزۀ جنسی هستند.  زنان  گویی  است،  مردان  اول مشکل  در درجۀ  گویا شهوت 
که زنان نیز انسان هستند و مانند مردان  کنند  وقتی شبانان و رهبران مسیحی تصدیق 
نابهنجاری های  این  آن گاه،  می باشند،  نابهنجاری  دارای  جنسی  مسایل  خصوص  در 
خاطرش  به  که  می آورند  حساب  به  سقوط کرده مان  انسانیت  همان  از  جزیی  را  جنسی 
نزد شبانش رفت،  که در سن نوزده سالگی به  انجیل محتاجیم. مانند زنی  همۀ ما به 
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بسیاری از زنان نیز مشکالتشان را با رهبران مسیحی در میان می گذارند، اما آن رهبران 
حقیقت  تا  ندارند(  را  آمادگی اش  آن قدر  می کنند  احساس  شاید  )یا  ندارند  تمایلی  واقعًا 

گناهان جنسی ربط دهند. انجیل را به 
گذاشت.  در انجیل لوقا فصل 13، عیسی محبت و رحمت خارق العاده اش را به نمایش 
که خمیدگی اش بر همه آشکار  او با مهربانی به سوی آن زن ناتوان قدم برداشت، زنی 
تا  ماند  منتظر  صبورانه  و  خواند  خود  نزد  به  را  او  نمود،  توجه  زن  آن  به  عیسی  گشت. 
با  آیا  نمی دانیم  می گذشت.  چه  زن  آن  ذهن  در  کنیم  تصور  نمی توانیم  آید.  نزدش  به 
که میان او و عیسی قرار داشتند چه می گفتند و  که آن جماعت مردان  کرده  خودش فکر 
کنار آن زن نشسته بودند؟  کنشی نشان می دادند؟ نمی دانیم آیا زنان دیگری هم  چه وا
کرده اند به نزد این معلم، به نزد عیسی، برود، چرا  شاید به او لبخند زده اند و تشویقش 
که دردمندان را به حضورش می پذیرفت. اما این را می دانیم:  که او به این معروف بود 
او  از  نیازمند بود به خواندگی عیسی پاسخ داد و به حضورش رفت و عیسی  که زنی  او 
که این  کسی رفت  استقبال نمود. دیگر مخفی نبود، دیگر مطرود جامعه نبود. او به نزد 
و  نماید  لمس  را  رنجورش  بدن  و  کند  خطابش  ابراهیم  دختر  که  داد  وی  به  را  افتخار 

شفایش دهد.
کنند برایم بسیار  کارم می آیند و می خواهند با من درد دل  که زنان به محل  این واقعیت 
میان  در  کسی  با  را  زندگی تان  رازهای  عمیق ترین  که  است  ک  ترسنا خیلی  دارد.  معنا 
این  در  سالها  که  زنانی  فروتنی  و  شهامت  بنشیند.  پیشانی تان  بر  شرم  عرق  و  بگذارید 
که  خصوص به نزدم آمده اند محرکی برای قدمهای ایمانم بوده اند. به راستی، باور دارم 
کند تا مردم را از چشم او ببینیم، بهتر یاد می گیریم  کمک  وقتی از خدا می خواهیم به ما 
کردن احساس راحتی  که برای آمدن به نزد ما و درد دل  گونه ای یاری رسانیم  آنها را به 

کنند. و امنیت 
کنیم: چگونه به دیگران  که در زندگی مان حضور دارند سوال  کسانی  باید از خودمان و از 
نزدیک شوم؟ آیا خوش برخورد به نظر می رسم؟ آیا زنان آن قدر در کنار من احساس امنیت 
که  کسی باشیم  گر می خواهیم  که چینِی دل و روحشان را با من شریک شوند؟6 ا می کنند 
َکرنا جار بزنیم یا  دیگران ما را امین خود بدانند، الزم نیست همۀ رازهایمان را در بوق و 
منبر موعظه و تعلیم را فرصتی برای اعتراف به گناهان خودمان قلمداد کنیم. امین بودن 

به این معنا است:
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مایل باشیم سرمشقی از توبه نمودن ارائه دهیم. همانند نمونۀ رسالۀ اول 	 
تسالونیکیان 1: 9- 10، تجربه های شخصی مان را در میان بگذاریم )نمونۀ 
که قلبمان را تسخیر  کمک نیاز داریم تا از بتهایی  که روزانه به  زنی باشیم 
می کنند به سوی عیسی مسیح بازگشت نماییم(. به این شکل می توانیم 

کنیم و تعلیم نیکو دهیم. به رسالۀ تیطس فصل 2 عمل 

یاد بگیریم چگونه شنونده ای باحکمت و بامحبت باشیم.	 

به 	  و  ببرد  کار  به  عملی  صورت  به  را  الهیاتش  که  باشیم  زنی  بگیریم  یاد 
خدا  کالم  شکل،  این  به  گذارد.  تأثیر  دیگران  بر  که  کند  زندگی  گونه ای 
کاربرد خواهد  که بر سر راهمان قرار می گیرند  در واقعیتهای زندگی زنانی 
گامهای استوار  گردسازی مان، بدون ترس و با  داشت. آن گاه، در روند شا
تا  می کنیم  کمک  آنها  به  و  می گذاریم  قدم  زنان  نابسامان  زندگیهای  به 

که به چشمشان نمی آیند مشاهده نمایند. گناهان جنسی را  وسوسه ها و 

۴(بهدستهایشفابخشعیسیتبدیلشویم
از ما استفاده می کند تا شفای عیسی را به زندگی زنان  که خدا  چقدر شگفت انگیز است 
را با قوم خدا سهیم شویم. عیسی می توانست  کنیم و شادی آن شفا  آسیب دیده هدیه 
همۀ شفاها را به شکل خصوصی انجام دهد. او می توانست شفای نامبرده در انجیل لوقا 
فصل 13 را در حضور همگان به انجام نرساند. او می توانست در ذهنش به آن زن نظر 
گوشۀ سالن نشسته بود او را بی سر و صدا شفا بخشد. اما  که در  لطف بیندازد و در حالی 
که به  کاری را  عیسی نیاز آن زن به عیسی و محبت عیسی به زن را علنی نمود. عیسی 
انجام می رساند عیان می نمود و آن را به دیگران نشان می داد. او شفا و آزادی آن زن را 
کنید آن زن چه حالی  کرد. تصور  اعالم نمود، سپس با دستهای قدوِس خدا او را لمس 
کالم معجزه آسا را شنیده و دست نوازشگر و شفابخش عیسی را بر بدن  داشته وقتی آن 
که شاهد این معجزه بودند تصور  کرده است. بهت و حیرت کسانی را  دردمندش احساس 
که از وی صادر می گشت« )آیۀ 17(.  کارهای بزرگ  کنید. آنها »شاد شدند به سبب همۀ 
که بر سر راه ما  گناهی است  عیسی نزدیک شکسته دالن است و نزدیک آن زنان اسیر در 
قرار می گیرند. او ما را به نزد این زنان می فرستد تا محبت عیسی را با آنها سهیم شویم، تا 
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کاری  کنیم و تا سبب شویم جمیعت بیشتری در  آنها را با رحمت و دلسوزی عیسی لمس 
که عیسی به انجام می رساند وجد و شادی نمایند.

فیض  سفیران  ما  می کنیم.  خدمت  که  هنگامی  هستیم  خدا  دستان  در  ابزارهایی  ما 
کالم خدا را به زنان هدیه می دهیم و حقایق انجیل را در  که  شفابخش هستیم هنگامی 
کار می بریم. »آن گاه در تنگی خود نزد یهوه فریاد برآوردند  زندگی آسیب دیدگان جنسی به 
کالم خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید  و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید. 
اینکه، در خصوص  برای  ایشان رهانید« )مزمور 107: 19- 20(.  کتهای  از هال را  ایشان  و 
باید در  باشیم،  انجیل و نمونۀ تیطس 2  برای سالمت جنسی، سفیران هدفمند  تالش 
کالم خدا برای بانوان،  کوچک ویژۀ مطالعۀ  گروه های  گردسازی های تک نفره مان، در  شا
زنان  گردهمایی های  در  حتی  و  بانوان  برای  کتاب مقدس  مطالعۀ  هفتگی  جلسات  در 
گردسازی  کاربردی شا کلیسایمان مراحل مختلف تعلیم را وسعت بخشیم و به شکل  در 

نماییم. هدف ما این است:

ح و تدبیر نیکویی که . 1 بر مبنای کتاب مقدس، به وضوح و شفافی دربارۀ طر
خدا برای میل جنسی در نظر دارد تعلیم دهیم.

که سقوط انسان بر همۀ جزییات هویت . 2 کنند  کنیم درک  کمک  به زنان 
گذاشته است. ما تأثیر 

همه . 3 برای  مشترک  آزمونی  جنسی  وسوسۀ  که  دهیم  اطمینان  زنان  به 
که در این دنیا هستیم با این وسوسه رو به رو خواهیم بود.  است و مادامی 
کشمکشهای  که  گردیم، به ویژه در این روزها  به همین دلیل باید مجهز 
گرفته است. مجهز  جنسی به بیراهه رفته است و چهرۀ عمومی به خود 
که پذیرای حضور منجی مان شویم و به قوت روح  گشتن مستلزم آن است 
خواسته های  و  امیال  برای  چگونه  بگریزیم،  بتها  از  چگونه  بیاموزیم  او 
جسم تدارک نبینیم و چگونه در عمل »عیسی مسیح خداوند را« بپوشیم 

)رومیان 13: 8- 14؛ اول قرنتیان 10: 13- 14(.

که چیزی . 4 کنند، به این معنا  که در نور زندگی  کنیم  به همۀ زنان توصیه 
به  وقتی  که  است  این   13 :28 سلیمان  امثال  زیبایی  نکنند.  مخفی  را 
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به  هم  را  وعده ای  می دهد،  هشدار  گناه  کردن  مخفی  دربارۀ  صراحت 
رحمت  نماید  ترک  و  کند  اعتراف  را[  ]گناهش  را  آن  که  »هر  دارد:  همراه 
گام برداریم  کالم خدا به ما حکم می کند با یکدیگر در نور  خواهد یافت.« 
گردسازی، اغلب  )اول یوحنا 1: 5- 10(، حال آنکه، در خصوص خدمت شا
به نظر می رسد هیچ گاه از عمق زندگیها باخبر نمی شویم. دلیلش این است 
که ما در برابر اینکه خوِد واقعی مان را به یکدیگر نشان دهیم سرسختانه 
گناهانمان را به یکدیگر اعتراف  مقاومت می کنیم و چندان تمایل نداریم 
در  فقط  نه  کنند.  ترک  را  گناهانشان  کمک شود  به دیگران هم  تا  کنیم 
که با آنها  کشمکشهایی  کشمکشهای جنسی بلکه در خصوص همۀ  مورد 
دست و پنجه نرم می کنیم چنین است. آن آزادی و شکوفایی فقط زمانی 
کنیم،  اعتراف  یکدیگر  به  و  خدا  به  را  واقعی مان  خوِد  که  می افتد  اتفاق 
کنیم تا فیض و راستی را به  کمک  برای یکدیگر دعا نماییم و به یکدیگر 

کشمکشهایمان ربط دهیم. جمیع 

کار بریم. با . 5 که به آنها مشغولیم به  تمام نکات نامبرده را در خدمتهایی 
کاربردی  کردن، با مثال زدن و نمونه آوردن و با  توضیح دادن و تشریح 
که در حال مطالعه اش هستیم همۀ این نکات را با هم به  نمودِن متنی 

گیریم. کار 

کرد. آن دفتر از  وقتی تیا دفترچۀ یادداشتهای روزانه اش را به من نشان داد مرا بهت زده 
که در طول روز بر آنها  کتاب مقدس مملو بود. هدف تیا از نوشتن آن آیات این بود  آیات 
کند  کودک نوپا می دانست برای اینکه افکارش را مهار  تأمل و تفکر نماید. این مادر دو 
کند و مبنای دعایش حقایقی باشند  کالم خدا ماالمال  باید سخت بکوشد تا ذهنش را با 
کلنجار می رفت  که با آن  کشمکشی را  که آنها را به خاطر می سپرد. او متعهد شد مشکل و 
کلیسایش حضور داشتند در میان بگذارد. من به  که در  با همۀ جزییاتش با دو زن دیگر 
که آن دو زن برای درد دل امین هستند.7 تیا تمایل  کردم تا خاطرجمع شود  کمک  تیا 
کند. شبان  که به همراه همسرش در جلسات مشاورۀ ازدواج شرکت  بیشتری نشان داد 
کالسها مشاوره می دادند.  کلیسایشان بود آنها را در این  که عضو  کلیسایشان و مشاوری 
تیا و همسرش در خصوص مشکالت رابطۀ زناشویی شان و همچنین در رابطه با تأثیرات 
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با  مشاوره  جلسات  در  گرفتند.  مشورت  بود  تیا  به  جنسی  خشونت  از  ناشی  که  مداومی 
گرفته بود. او  که چگونه میل به همجنس در زندگی اش ریشه  من، تیا به این درک رسید 
که خدا به او هدیه داده است، یعنی به شوهرش،  کسی  که چگونه می تواند به آن  فهمید 
کالم خدا  گردد. تیا به قوت  عشق بورزد و هرچه بیشتر به لحاظ میلی جنسی مجذوب او 

گشت. و به یاری قوم خدا در این نبرد پیروز 
که عادت داشت هر موقع هم اتاقی اش خانه نبود، به سرعت، به  کرد  الرن نیز اعتراف 
که  سراغ رایانه اش برود و غرق تماشای فیلمهای هرزه نگاری شود. از این رو، متعهد شد 
فقط زمانهایی به سراغ اینترنت برود که هم اتاقی اش در خانه است و یا هر دو در یک اتاق 
گوشی  مشترک با رایانه هایشان مشغول هستند. عالوه بر این، او قول داد بر روی رایانه و 
کند تا نتواند به سایتهای پورنوگرافی دسترسی داشته باشد.8 الرن  همراهش فیلتر نصب 
که دربارۀ وسوسۀ هرزه نگاری و عادت  ج داد و این قدم ضروری را برداشت  شهامت به خر
که  کمال تعجب، فهمید  کند. در  خودتحریکی اش با دو تن از همکالسی هایش صحبت 
نیز  آن دوست دیگرش  نرم می کرد.  پنجه  و  با همان مشکالت دست  آنها دقیقًا  از  یکی 
اعتراف کرد به لحاظ عاطفی به دوستان مؤنث خود دلبستگی داشت و گاه و بی گاه دربارۀ 
نتیجه،  در  بود.  کرده  کمک  مربی اش درخواست  از  او  زنان خیال بافی می کرد.  به  میل 
که با هر سه نفرشان جلسه بگذارد. آنها با  کرد  که خانم میان سالی بود موافقت  مربی اش 
کتاب مقدس شرکت می کردند و خود را به یکدیگر پاسخگو  هم در جلسات دعا و مطالعۀ 
زندگی  بودند  مجرد  که  مادامی  می خواست  دلشان  نفر  سه  هر  که  چرا  می داشتند،  نگاه 
خداپسندانه ای داشته باشند و در مسیر توبه و سرسپردگی به منجی شان، روز به روز، با 

ایمان قدم بردارند.
که با وجود مخالفتهای  نقش دستهای شفابخش عیسی را ایفا نمودن به این معنی است 
کار  این پیگیری  با  و  که به لحاظ جنسی آسیب دیده اند  باشیم  کسانی  احتمالی پیگیر 
خدا را در زندگی شان جشن بگیریم. وقتی آن زِن خمیده در انجیل لوقا فصل 13 شفای 
گرفتند. همان  را به باد تمسخر  او  کنیسه  را تجربه نمود، رهبران مذهبی در  معجزه آسا 
که باید به آن زن محبت و رحمت نشان می دادند اصاًل به درد او توجه نداشتند.  کسانی 
که به شریعت متعهد باشند و همۀ هوش و حواسشان به این  تب و تاب آنها فقط این بود 
بود که در اجتماع مذهبی شان همه چیز، به اصطالح، به درستی انجام پذیرد. عیان شدن 
رحمت و شفّقت عظیم عیسی آتش ستیزه با عیسی را در دل آن مردان شعله ور ساخت، در 
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ج نهاد. عیسی از  پاسخ به این ستیزه و جدال، عیسی به دفاع از آن زن پرداخت و او را ار
تمسخر و سرزنش آن رهبران مذهبی واهمه ای نداشت. آن سران مذهبی از این ناراحت 
کرده بود. خداوند مهربان ما  که عیسی روال عادی فعالیتهای روز سّبت را مختل  بودند 
کار بود – حتی در رویارویی با ضدیتها و مخالفتها – تا رستگاری و خبر  همواره در حال 
خوش آمرزش و فیض و شفا را به ارمغان آورد و شروعی تازه را به دردمندان و شکسته دالن 

نوید دهد.
کنیم،  گناهان جنسی هستند شناسایی  که درگیر  که زنانی را  چگونه می توانیم بیاموزیم 
نابسامان  زندگیهای  به  وقتی  یعنی  باشیم،  عیسی  مانند  و  نماییم  گردسازی  شا را  آنها 
آنها قدم می گذاریم و با مخالفتها رو به رو می شویم متزلزل نشویم؟ چه بسا اساسی ترین 
که آیا از خبر خوش انجیل شادی می کنیم؟ آیا شادمان می گردیم وقتی  سوال این باشد 
جنسی  نابهنجاری های  که  ما  نابهنجاری های  همۀ  به  انجیل  می شویم  متوجه  که 
گناهان جنسی خمیده  که زیر بار  کسانی  زنان را هم شامل می شود رسیدگی می کند و به 
آرزومند تعالیم جدی و محکم  از دختران خداوند  امید می بخشد؟ شمار زیادی  شده اند 
گردسازی شوند تا به هنگام توبه  کتاب مقدس هستند و دلشان می خواهد به مالیمت شا

هادی و راهنما داشته باشند.
کنیسه با شما به مخالفت برخیزند و نظرشان این باشد: »زنان  کسانی مانند رهبران  شاید 
جمعهای  در  نباید  باشند  داشته  هم  گر  ا حتی  و  ندارند!  کشمکشهایی  چنین  مسیحی 

کنیم.« خدمت زنان دربارۀ این مسایل صحبت 
بانوان  گردسازی  آموزشی ما ویژۀ دوره های شا در سال 2013، وقتی مجموعه درسهای 
به نام »سالمت جنسی برای بانوان: شفا از آسیبهای جنسی و آسیبهای رابطه ای« منتشر 
شد، نامه ای از یک خانم به دستم رسید. او نوشته بود: »خودتان هم به خوبی می دانید 
کثر  کلیسا هرگز خودشان را وارد چنین ماجراهایی نمی کنند. ا که نود و نه درصد از زنان در 
کمی عصبانی شدم. برای تهیۀ  ع نمی پردازند!« من مأیوس و  کلیساها اصاًل به این موضو
گذاشته بودم. آیا این خانم اصاًل  این مجموعه درسها دوران طوالنی و سختی را پشت سر 
ع توجه کنند؟ متوجه بود که ما دلمان می خواست به کلیساها کمک کنیم تا به این موضو
کردم و در دعا بودم، روح القدس مرا به  پس از اینکه دو روز به صحبتهای آن خانم فکر 
گویی خدا از من می پرسید:  گر حق با آن زن باشد چطور؟  خودم آورد و به تأمل واداشت. ا
»ِاِلن، آیا همان یک درصد ارزش ندارد؟« این سوال آشفتگی و خشمم را فرو نشاند، چرا 
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که پاسخم بدون هیچ گونه درنگی مثبت بود. دلم به تب و تاب افتاد و چهرۀ بسیاری از 
گناهان جنسی، باشهامت  کردن با  که با وجود دست و پنجه نرم  زنانی را به ذهن آوردم 
که  و دلیری، قدم توبه را برمی دارند، زنانی مانند الرن و تیا، زنانی مانند آن زِن خمیده 
و شرمسارانه شان  کشمکشهای حساس  آن  با وجود  و  دادند  پاسخ  به خواندگی خداوند 
خفای  و  انزوا  کنج  از  نیز  آنها   ،13 فصل  لوقا  انجیل  در  نامبرده  زن  مانند  آمدند.  او  نزد 
کمک ایمانداران باتقوا در مسیر تقدیس شدن و به  کلنجارها بیرون آمدند. ایشان به  آن 
گناه  که روز به روز در پی اطاعت بیشتر و  شباهت مسیح درآمدن رشد می کنند، در حالی 

کمتر هستند.
که در حال خواندن این فصل هستید با نقاط مخفی خمیدگی تان  شاید عده ای از شما 
گر  کالمش و قومش تجربه نموده اید. ا رو به رو شده اید و حضور رحیمانۀ عیسی را از طریق 
چنین است، شما به طرز شگفت انگیزی آماده هستید تا برای دیگران همچون دستان 
با  را  کالمش  تا  را می فرستد  آمرزیده اش  او تک تک ما فرزندان  شفابخش عیسی باشید. 
گشاده دستی بکاریم، حقایق رحیمانۀ فیض و آمرزش را در میان بگذاریم  سخاوتمندی و 
گناهان جنسی  – از جمله نجات از  گناهکاران اعالم نماییم  و راه نجات را برای جمیع 
از  را در مورد آن دسته  آنها  کنیم و فقط  گنجینه های انجیل را ذخیره  را. ما نمی توانیم 
کار ببریم. عیسی ما خادمانش را به  که با آنها احساس راحتی می کنیم به  کشمکشهایی 
را به زندگیها و  که خودش خشنود باشد می فرستد. پس می تواند ما  گونه  کجا و هر  هر 
که ترجیح می دهیم دربارۀ آنها چیزی ندانیم. شاید این بدان معنا  کند  دلهای زنانی وارد 
باشد که باید نمونۀ زن نامبرده در رسالۀ تیطس فصل 2 باشیم و به کسی که اسیر گناهان 

کنیم. جنسی است خدمت 
شرمساری  و  ننگ  از  و  گناه  آسیب  از  خدا،  محبوب  دختران  این  زنان،  این  نباید   آیا 

آزاد شوند؟
آنها  نشدند.  آفریده  خمیده  زندگیهای  برای  خداوند  عزیزان  این  شوند.  آزاد  باید  آری، 
کنند و برای ستایش خدایمان محکم و استوار بایستند.  آفریده شدند تا با عیسی مالقات 
تا  بخشد  شادی  و  حکمت  و  شهامت  ما  به  خدمتهایمان  در  پادشاه  عیسای  که  باشد 
گرد  را شا آنها  گوییم،  آنها خوش آمد  به  را بخوانیم،  آنها  ببینیم،  را  ارزشمندش  دختران 

سازیم و به آنها محبت ورزیم.



۹

عطایاوعطیهداشتن

جایگاهخدمتمانرابیابیم

گلوریافورمان کاتلیننیلسونو

وقتی صحبت از خدمت مکمل برای بانوان به میان می آید، سوال اغلب زنان این است 
کلیسا وجود دارد؟ این فصل با این هدف پیش می رود  که آیا جایی برای عطایای آنها در 
کید بسیار و با دلگرمی عمیق به شما بگوید: بله! جایی  که به این سوال پاسخ دهد و با تأ
زنان می خواهد  از  از مردان هم  این فصل هم  کلیسا وجود دارد.  برای عطایای شما در 
کامل تر و ثمربخش تر توسعه دهند و از آنها  کلیساهای محلی شان عطایای بانوان را  در 

پشتیبانی نمایند.
گلوریا این فصل را با هم نوشته ایم. ما پرسش نامۀ ساده ای را در اختیار  من )کاتلین( و 
کتاب مقدس محور  و  قوی  بسیار  کلیساهای  در  خانمها  این  دادیم.  قرار  خانم  هجده 
فقط  شبانی  و  موعظه  خدمت  نامبرده،  کلیساهای  این  در  هستند.  خدمت  به  مشغول 
به عهدۀ آقایان است و مشایخ آنها نیز فقط تشکیل یافته از مردان می باشد. پرسش نامۀ 
که یازده تن از پاسخ دهندگان به نمایندگی  ما چندان فنی و علمی نبود، اما خوشحالیم 
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از مناطق مختلف ایاالت  کلیساهای مستقل( و  از شش شاخه و فرقۀ مختلف )از جمله 
خانمها  این  دادند.1  جواب  پرسش نامه  این  به  مختلف  کشور  شش  از  و  آمریکا  متحدۀ 
کتاب مقدس هستند و سرپرستی خدمت بانوان را به عهده دارند  رهبران جلسات مطالعۀ 
یا همسر شبانانی هستند که در خدمت به بانوان سهم دارند. سعی ما بر این بوده است که 
که در سفرها و خدمتهای  با جمع آوری اطالعات از این خانمها )و از بسیاری از زنان دیگر 
مشاهده  کلیسا  در  را  زنان  خدمت  چگونگی  از  گوشه ای  شده ایم(  آشنا  آنها  با  خودمان 
کند تا ثمربخش تر  کلیسا می تواند زنان را تشویق  که چگونه  کنیم و به این نتیجه برسیم 
کرده ایم. از همۀ  کسب اجازه از خانمها عنوان  خدمت نمایند. بسیاری از نقل قول ها را با 
ع مهم با ما  که نظرها و پیشنهادهای خود را دربارۀ این موضو این خانمها سپاسگزاریم 

گذاشتند. در میان 
گیرند بیشتر از یک فصل را به  کار  کلیسا به  که زنان چگونه عطایایشان را در  ع  این موضو
گوشه چشمی از این مقوله نظر  که به  خود اختصاص خواهد داد. اما هدف ما این است 
ح می کنم: »در حال حاضر،  گردد. از این رو، ابتدا، این سوال را مطر کنیم تا باعث تشویق 
ح  گلوریا این پرسش را مطر خدمت در میان بانوان به چه صورت پیش می رود؟« سپس 
کلیسا می تواند به ترویج روزافزون خدمت ثمربخش بانوان کمک کند؟« می کند: »چگونه 

درحالحاضر،خدمتدرمیانبانوانبهچهصورتپیشمیرود؟

،مثلسایرخدمتهایدیگرپیشمیرود
ً
پاسخشماره۱:دقیقا

بسیاری از زنان ابتدا به این نکته اشاره می کنند و بدیهی است که باید هم نخستین نکته 
که به تصویر خدا آفریده شدند،  که زنان مخلوقاتی هستند  گفت  باشد. در وهلۀ اول باید 
کثیر شوند، زمین را پر سازند، بر زمین تسلط  آنها به همراه مردان آفریده شدند تا بارور و 
آفریده  انسان  می شویم.  رو به رو   1 فصل  پیدایش  با  ابتدا،  کنند.  حکومت  آن  بر  و  یابند 
کند. بنابراین، در واقع، زنان و مردان و پسران و  کالم خدا را بشنود و از آن اطاعت  شد تا 
کالم خدا را بیاموزند و بر طبق آن زیست نمایند. خدا عطایا،  دختران باید همگی با هم 
می کند،  عطا  قومش  به  سخاوتمندانه  را  مهارت  و  هوش،  دانش،  حکمت،  توانایی ها، 

همه را برای جالل خود و برای خیریت بدن مسیح ارزانی می دارد.
به  که  هستند  خدمتهایی  صرفًا  می شوند  عهده دار  بانوان  که  پسندیده ای  خدمات  آن 
همراه  به  کتاب مقدس  مطالعۀ  خدمت  دهد:  انجام  را  آنها  باید  مسیحی  هر  کلی  طور 
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کودکان،  از  نگهداری  خدمت  بشارت،  خدمت  نوازندگان،  گروه  در  خدمت  یکدیگر، 
کردن با  گردسازی دیگران، خدمت کمک به سالمندان و معلوالن، خدمت دعا  خدمت شا
دیگران، خدمت مالقات بیماران، خدمت در بخش امور مالی و اجرایی، خدمت طراحی 
و آماده سازی بیانیه ها و اطالعیه ها، خدمت تهیه و توزیع غذا. هیچ یک از ما نمی توانیم 
تا  شده ایم  خوانده  ایمانداران  ما  همۀ  اما  باشیم،  مشغول  کارها  این  همۀ  به  همیشه 
شده اند  خوانده  گّله  به  که  دیگری  گوسفندان  و  گّله  گوسفندان  سایر  با  را  عطایایمان 

گردیم. سهیم 
که مشایخ و  کلیسا و خدمتی  که خدمت مقتدرانۀ تعلیم و سرپرستی  واقعیت این است 
تیموتائوس  )اول  باشد  شرایط  واجد  مردان  دوش  بر  باید  دارند  عهده  به  کلیسا  رهبران 
که فقط مخصوص آقایان است حصار مشخصی  2: 12؛ 5: 17(. این خواندگِی اختصاصی 
گستردۀ فراوانی وجود  که خدمات وسیع و  دور این خدمتهای خاص می کشد، در حالی 
به  خدمتها  آن  در  را  عطایایشان  که  شده اند  خوانده  یکسان  به  زنان  و  مردان  که  دارند 
کتاب مقدس  گیرند. البته در هر جهتی خطر وجود دارد: بعید نیست از تعلیم شفاف  کار 
که در تالشمان برای حفظ این شفافیت به  غافل بمانیم، اما این احتمال هم وجود دارد 
که به خاطر محدودیتها و قید و بندهای  آن چیزی بیفزاییم. این امکان هم وجود دارد 
سایر  ارزش  است  نموده  مشخص  خدمت  حوزه های  برخی  در  کتاب مقدس  که  مهمی 
که شخصًا با آنها مالقات داشته ام هر  حوزه های خدمت را دست کم بگیریم. بیشتر زنانی 

یک به طریقی با این خطرها رو به رو بوده اند.
که اغلب به  کید نماییم مواردی است  تأ بر آن  اینجا می خواهیم  آنچه در  با این حال، 
کافی به آنها اشاره نمی شوند: ماجراهای خدمت پسندیده و پربار بانوان. این ماجراها  قدر 
که در بطن  کسانی  گوشمان نمی رسند، چون  گاه به  همین حوالی ما هستند، ولی شاید 
که به پرسشهای  کسانی  گرم است. اغلب  کار خودشان  آن ماجراها قرار دارند سرشان به 
بی نقصی  و  کامل  موازنۀ  همواره  کلیساهایشان  در  که  نبودند  مدعی  دادند  پاسخ  ما 
که زنان به شکل سالم و قابل قبولی در بسیاری از  وجود دارد، اما خاطرنشان نموده اند 
بزنید، متوجه  آنها سر  کلیساهای  گر به  ا حوزه های مختلف مشغول به خدمت هستند. 
که هم زنان هم مردان به شما خوش آمد می گویند و چه بسا راهنمای شما برای  می شوید 
یا  بدهند  کنند، شهادت  قرائت  را  کالم خدا  بخوانند،  باشند، شاید سرود  به سالن  ورود 
خدمت  یکدیگر  دوشادوش  باشد.  مختلف  کمیته های  یا  خدمتها  فهرست  در  نامشان 
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کردن نه فقط امکان پذیر است، بلکه در بسیاری از زمینه ها در حال انجام است. چقدر 
کار هستند و چقدر باعث دلشکستگی است وقتی این  که همه با هم مشغول به  زیبا است 
همکاری وجود ندارد. البته هنوز تا رسیدن به هدف راه زیادی در پیش است، اما تا همین 

نقطه نیز خدمت بانوان پر از جنب و جوش پیش رفته است.
در حال حاضر، خدمت در میان بانوان به چه صورت پیش می رود؟ نخستین پاسخ این 
است که دقیقًا مثل سایر خدمتهای دیگر پیش می رود. زنان و مردان در کنار هم مشغولند، 

کالمش از او پیروی نمایند. که خدا آنها را خلق نمود و ایشان را خواند تا بنا بر  همان طور 
گر مرد و زن از همان ابتدا مذکر و مؤنث آفریده شدند،  اما پرسش قابل توجه این است: ا
گر کالم  کلیسا به وجود می آورد؟ ا این متفاوت آفریده شدن چه تمایزهایی را در خدمتهای 
کلیسا  خدا میان زن و مرد تبعیض جنسیتی نمی گذارد و آنها را چه در پیوند ازدواج چه در 
که قباًل به آن پرداخته ایم )به ویژه در فصل 2(، پس  مکمل یکدیگر می داند، همان طور 
که این  کلی این نقشها در خدمت روحانی به چه صورت پیش می روند؟ باید گفت  به طور 

تمایزها چندشاخه هستند.

گردسازِیمجزا پاسخشماره۲:باتعلیموشا
که  کلی مثل هر خدمت دیگری پیش می رود، مهم است  گرچه خدمت بانوان به طور  ا
این تفاوتها و تمایزها را به طور خاص در چارچوب نقش مکمل زنان تشخیص دهیم. 
داریم  انتظار  پس  نمود،  تفکیک  را  مردان  و  زنان  نقش  نمی توان  که  باوریم  این  بر  گر  ا
خدمت  توسعۀ  برای  هم  انگیزه ای  بنابراین،  نباشند،  تفکیک  قابل  نیز  آنها  خدمتهای 
و مردان مجزا هستند،  زنان  که نقش  داریم  باور  گر  ا ولی  بانوان وجود نخواهد داشت. 
که  که خدمتهایشان نیز مجزا باشند. این واقعیت اساسی  انتظارمان هم این خواهد بود 
کلیسا فقط منحصر به مردان واجد شرایط است بدین معنا خواهد  نقش رهبران و مشایخ 
که با خدمتهای مکملشان، با اقتدار و نظارت  کلیسا خوانده شده اند  که همۀ زنان در  بود 
واقعیت  یک  این  باشند.  مشغول  خدمت  به  هستند،  مخالف  جنس  که  کلیسا  رهبران 
که هر دو طرف با  شاخص و مشخص است. این گونه خدمت نمودن مستلزم آن است 

گام بردارند. ُپری روح القدس 
در  را می توان  زنان  و  و متفاوت مردان  نقشهای مجزا  نمونۀ  و ملموس ترین  عینی ترین 
توضیح پولس در رسالۀ اول تیموتائوس 2: 12 یافت. حدسش خیلی هم دور از ذهن نیست 
که چرا این نکته نیاز به توضیح و روشنگری دارد. وقتی قرار است مردم زندگی هایشان 
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کالم خدا را به مردم تعلیم دهیم. در این میان، زنان  کنند، پس باید  کالم خدا بنا  را بر 
نیز اغلب به اندازۀ مردان آموزگاران خیلی خوبی هستند )گاهی بهتر هم هستند(. برای 
که به خاطر جوهرۀ ترتیب  نمونه، ِپریسکیال را در نظر بگیرید. البته به یاد داشته باشید 
که مردان را تعلیم دهند. رسالۀ اول تیموتائوس  آفرینش به زنان این اقتدار داده نشده 
کتاب مراجعه نمایید(. آن  این  را توضیح می دهد )به فصل 2 در  ع  این موضو فصل 2 
که زنان به مردان موعظه نکنند، بلکه زنان  نتیجۀ عینی و ملموس در اینجا این نیست 
که برازندۀ آنها است به موعظه و تعلیم  باید در یک بافت و زمینۀ مناسب و در جایگاهی 
گرد هم می آیند  که خانمها  باشد  برازنده معمواًل می تواند جمعی  این جایگاه  بپردازند.2 
این  به  و  می دهند  تعلیم  را  یکدیگر  می پردازند،  کتاب مقدس  مطالعۀ  به  جمع  آن  در  و 
که جلوه گر زنانگی  ترتیب سرمشقی مشخص و خداپسندانه برای یکدیگر به جا می گذارند 
کالم  که قرار است سرمشق باشد زنی لبریز از  و ویژگیهای زنانه است. در این جایگاه، زنی 
کالم خدا را  کالم خدا دارد و با زندگی و تعالیمش  که درک شفافی از  خدا است، زنی است 

به دیگران منتقل می کند.
که پولس به تیطس حکم می دهد دارای جنبه های  تعلیم یک خانم به یک خانم دیگر 
کل منظور آن  که  کتابی عنوان شده است  بسیار عملی و خوبی است، اما این حکم در 
کردار خداپسندانه از حقیقت انجیل سرچشمه می گیرد. این دو  که رفتار و  کتاب این است 
کنند )برای توضیحات بیشتر دربارۀ رسالۀ تیطس 2 به فصل  مهم باید دوشادوش حرکت 
گر ما زنان فقط نکات عملی را به هم یاد دهیم یا حتی با  کتاب مراجعه نمایید(. ا 7 این 
کتاب مقدس فقط دربارۀ زنانگی و ویژگیهای زنانه به یکدیگر تعلیم دهیم، از  مراجعه به 
که درسهای زندگی  حقایق ژرف غافل می مانیم و این حقایق ژرف همان حقایقی هستند 
و  شالوده  همانا  که  دهیم  تعلیم  را  کتاب مقدس  کل  باید  ما  می گیرند.  سرچشمه  آنها  از 
زیربنای همه چیز است. بیشتر کسانی که به پاسخ نامۀ ما جواب دادند )و بسیاری از زنانی 
که ما آنها را می شناسیم( با شور و شوق فراوانی مشتاقند که در کلیسایشان جلسات مطالعۀ 
کتاب مقدس ویژۀ بانوان برگزار شود. البته آنها نمی خواهند این جلسات جایگزین سایر 
کوچک مطالعه در  گروه های  از جمله جلسات ثابت پرستش و  کلیسا شوند،  فعالیتهای 
میان اعضای بدن مسیح یا هر برنامه و خدمت دیگری که رهبران کلیسا جهت رشد کلیسا 
کالم خدا را با ذوق و شوق  کنند  که زنان را تشویق  در نظر دارند. قصد خانمها این است 
پذیرا شوند و آن را با دیگران تقسیم نمایند )و سایر بانوان را به این مهم ترغیب نمایند(.
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کتاب مقدس بانوان به همه گونه شکلی برگزار می شود. برای نمونه، در  جلسات مطالعۀ 
کتابهای  کنار هم  گرد هم می آیند تا در  کلیسای دانشگاه ویتون، صدها خانم هر هفته 
که  کوچکی تشکیل می دهند تا تکالیفی را  گروه های  کتاب مقدس را مطالعه نمایند. آنها 
گوش  کامل معلمشان  کنند. سپس به تعلیم جامع و  در خانه انجام داده اند با هم مرور 
این گونه  در  سالها،  می نماید.  تفسیر  و  می دهد  توضیح  آیه  به  آیه  را  متن  که  می سپارند 
مطالعه  هم  با  را  خدا  کالم  خانمها  وقتی  که  بوده ام  شاهد  و  داشته ام  شرکت  جلسات 
دگرگون  را  زندگیها  خدا  کالم  چگونه  می شوند،  آشنا  یکدیگر  زندگیهای  با  و  می کنند 
می نماید. اما امروزه بسیاری از جلسات چندان شکل رسمی ندارند و بیشتر حالت شخصی 
کتاب مقدس را با هم می خوانند و به هم  گرفته اند: »خانمها به صورت دونفره  به خود 
کلیسای »هلن مقدس« واقع در بیشاپ ِگیت در لندن(؛  تعلیم می دهند« )لئونی ماسون از 
که به لحاظ روحانی بالغ و ورزیده است تعداد بی شماری از زنان را  »سالها است بانویی 
کلیسای انجیلی »باغستان«  گیرین از  گردسازی نموده و مشوق آنها بوده است« )لیندا  شا
گردسازی  واقع در شهر آرلینگتون هاْیتز در ایالت ایلینوی(؛ »زنان در خدمت بشارت و شا
سایر بانوان بسیار فعال و پویا هستند . . . به منزل دوستانشان می روند، برای هم دعا 
کلیسا،  کتاب مقدس در  کالم خدا را می خوانند . . . در جلسات مطالعۀ  می کنند و با هم 
کلیسای »صهیون«  بانوان سالمندتر به زنان جوان تر تعلیم می دهند« )ِهپزیباه ِشخار از 

واقع در شهر لوکنا در استان اوتار ِپراِدش در هندوستان(.

کمکنمودنزنانبهیکدیگر پاسخشماره۳:بهشکل
چون  می کند.  پیدا  ربط  زنان  میان  در  دیگری  متفاوت  خدمتهای  به  خدا  کالم  خدمت 
در  آفرید،  مادر  و  ازدواج(  پیوند  )در  همسر  و  زن  را  زنان  خلقت،  ابتدای  همان  از  خدا، 
که ازدواج نمی کنند و صاحب فرزند نمی شوند در همان تجربیات  نتیجه، حتی زنانی هم 
که آنها را از مردان جدا می سازد. خدمت در میان بانوان به چه  زنانه ای شریک هستند 
که زنان با این درک و با این احساس  صورت پیش می رود؟ به این صورت پیش می رود 
که قرار است با یک زن و با یک همجنس معاشرت  امنیت به یاری یکدیگر می شتابند 

داشته باشند.
گفته های کسانی  ع کمک نمودن زنان به یکدیگر را با توجه به  بسیار مهم است که موضو
گیرین  کلیسای لیندا  که در  که به پاسخ نامۀ ما جواب داده اند بررسی نماییم. آن بانویی 
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کنون، مشکل شنوایی دارد. بنابراین،  گردسازی می نمود، ا تعداد بی شماری از زنان را شا
کالسهای  در  که  است  گرفته  عهده  به  را  جوان تری  زنان  کودکان  از  نگهداری  خدمت 
گردسازی شرکت می کنند. در بیشتر موارد، زنان با مراقبت از بچه های یکدیگر به هم  شا
ایاالت  کم درآمد در  از مناطق  البته همیشه این گونه نیست. در بسیاری  کمک می کنند، 
که خودشان سرپرست خانواده هستند یا زنانی  متحدۀ آمریکا و در سراسر جهان، زنانی 
که شوهرانشان خدا را نمی شناسند در پرورش و تربیت بچه هایشان با مشکالت فراوانی 
شهر  در  واقع  »متروپالیتن«  انجیلی  )کلیسای  هنری  پاتریشیا  گفتۀ  به  هستند.  رو به رو 
کیپ تاون در آفریقای جنوبی(، به خاطر اثرات وسیع و ناخوشایند سیاستهای نژادپرستانۀ 
کلیساها را زنان تشکیل می دهند  نظام آپارتاْید، بیش از هشتاد درصد جمعیت بسیاری از 
گونه ای  به  دارند،  عهده  به  را  خانواده  سرپرستی  تنهایی  به  زنان  خانواده ها،  کثر  ا »در 
کلیسا به معنای واقعی  از این رو،  کاماًل مشهود است.«  که فقدان پدر در این خانواده ها 
کلیسا ارزش  که برای رهبرِی مردان در  نقش خانوادۀ این زنان را ایفا می کند. این زنان 
کمک می کنند: »مشارکت  نیز به یکدیگر  زیادی قائل هستند به شکلهای قابل توجهی 
کلیسا است . . . مکانی است برای تشویق یکدیگر،  زنان یکی از وسیع ترین خدمتهای 
که با مشکالتی مشابه دست و پنجه  پاسخگو بودن به یکدیگر و بشارت به سایر زنانی 

نرم می کنند.«
آنچه در ادامه به آن اشاره می کنم یکی از بی شمار موارد بدیهی و گویایی است که پاتریشیا 
ح می دهد. دورکاس فقط نمونه ای از آنها است )به خاطر حفظ حریم شخصی، او را  شر

دورکاس می نامیم(:

داد(.  دست  از  بزهکاری  خاطر  به  را  شوهرش  قبل،  سال  )سه  است  بیوه زن  یک  دورکاس 
آورد و هفت سال است  ایمان  به مسیح  بود  زندانی  به خاطر قاچاق مواد مخدر  که  زمانی 
که فقط دختر  پسر است  و یک  او صاحب دو دختر  برمی دارد.  گام  با خداوند  وفادارانه  که 
کنون میان  بزرگش به مسیح ایمان دارد. قباًل، در محله شان همه از او فرار می کردند، ولی ا
کاماًل  مسیح  در  متحولش  زندگی  که  چرا  است،  برخوردار  زیادی  احترام  از  همسایگانش 
او  کودک غذا می دهد.  از چهل  کوچکش به بیش  بار در هفته، در خانۀ  مشهود است. دو 
کها را با دستفروشی تأمین می کند. دورکاس مواد شویندۀ خانگی را خودش  هزینۀ این خورا
خ دستی اش به  با چر تهیه می کند، خودش بسته بندی می کند و در اوقات فراغتش همراه 
فروش اجناسش مشغول است. دورکاس از بسیاری بیماران و سالمندان نیز عیادت می کند 
را  اجتماعی  مسوولیتهای  و  فرصتها  این  و  می رود(  آنها  مالقات  به  بیمارستان  یا  خانه  )در 
را به مردم بشارت  از خدا به خاطر نجاتش انجیل  تا به نشانۀ قدردانی  غنیمت می شمارد 
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را برای خدمات بشارتی اش پشتیبانی نماید، دورکاس نیز  کلیسا قادر است دورکاس  دهد. 
کلیسا جدا نمی بیند. که انجام می دهد از جمع  خدمتی را 

گوشه چشمی از خدمت برای  دورکاس به خاطر انجیل مددکار سایر زنان گشته است. این 
که همۀ ما باید آن را در نظر بگیریم. بانوان است 

ِاستر  است.  پرو  کشور  در  بانوان  خدمتهای  از  یکی  نام  دورکاس  که  است  اینجا  جالب 
کشور پرو، دربارۀ این  کاخامارکا در  کلیسای مشایخی پرو، واقع در شهر  لوپز دی رامیرز از 
که به این خدمت مشغولند مدیریت و نظارت بر هر  خدمت توضیحاتی می دهد. زنانی 
آنچه از طریق یاری و مساعدت مبشران به این سازمان هدیه می شود و فروش و توزیع 
کودکان را در پوشش خود دارد و در  آنها را بر عهده دارند. این سازمان جمعیت عظیمی از 
کتاب مقدس و »مجموعه مختصر پرسش و  ک آنها است،  ک و پوشا که به فکر خورا حالی 

پاسخ ِوست میِنستر« را نیز به آنها تعلیم می دهد.
کیِبرا  کوچک از زنان را در یکی از محله های زاغه نشین منطقۀ  گروهی  هیچ گاه تعلیم به 
گروه مبتال به ویروس ایدز  از یاد نمی برم. بیشتر زنان در آن  ِکنیا  کشور  در شهر نایروبی 
که از طریق مترجم برایشان ترجمه  کالم خدا  بودند. آنها ساعتها می نشستند و به تعلیم 
کودکانشان در بغلشان آرام و قرار نداشتند یا بر روی  که  می شد گوش می سپردند، در حالی 
از اینکه آن زنان مجذوب و غرق توجه به تعالیم  کثیف سینه خیز می رفتند. جدا  زمین 
بودند، چیزی که به خوبی در ذهنم ماندگار شده است این است که می شنیدم آنها پس از 
گرچه در فقر شدید دست  مرگ زنان دیگر سرپرستی بچه هایشان را به عهده می گرفتند. ا
اطالح یافتۀ  و  مشایخی  کلیسای  در  که  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  می زدند،  پا  و 
)و  یکدیگر  به  چگونه  می دانستند  و  بودند  یافته  تعلیم  خدا  کالم  از  می شد،  برگزار  کیِبرا 

کنند تا روزگار بگذرانند. این یعنی خدمت در میان بانوان. کمک  به بچه های یکدیگر( 
هر زنی نیازی دارد که می تواند به دست زنی دیگر برطرف شود. کریستین هوِور، از کلیسای 
که نظارت بر آنها را  گروه اشاره می کند  جماعت شارلوْتزویل در ایالت ویرجینیا، به چندین 
که بسیاری از آنها دربارۀ مسایل  به عهده دارند: »جمعیتی وسیع از دانشجویان دانشگاه 
کنند.  کنونی شان برخورد  گذشته و  گناهان جنسی  جنسی سوال دارند و اینکه چگونه با 
کنون اشتیاق دلشان  گناهان جنسی بودند و ا گرفتار  که قباًل  گروهمان زنانی هستند  در 
راهنمایی  را  آنها  و  دهند  مشاوره  جوان  زنان  به  کدامنی  پا و  عفت  دربارۀ  که  است  این 
که بتوانند در  که در خصوص دوست شدن با جنس مخالف چه تصمیمی بگیرند  کنند 
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خیلی  است،  میان  در  جنسی  مسایل  بحث  چون  قطعًا،  بردارند.«  گام  خداترسی  مسیر 
که زنان به زنان مشاوره دهند. در همین خصوص، به خانمی به نام  بهتر و مفیدتر است 
را می گذراند  کارآموزی خود  که دورۀ  که همسر پزشکی است  او  ویرجینیا اشاره می کنم. 
کارآموز  از همسران پزشکان  با جمعیت وسیعی  بتواند  تا  استفاده می کند  »از تجربیاتش 
کلیسای آنها شامل شش خانم است  در شهرمان ارتباط برقرار نماید.« خدمت بانوان در 
دیگر  خدمتهای  به  هم  هستند  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  سرپرست  و  ناظر  هم  که 

رسیدگی می کنند.
کالم خدا جدا نمی سازیم. ساندرا اسمیت )کلیسای  ما یاری نمودن به دیگران را از بشارت 
که چگونه  »مشارکت شهر جدید« واقع در شهر چاتانوگا در ایالت تنسی( توضیح می دهد 
ختم  صمیمانه  و  مفید  روابط  به  یک شنبه  روزهای  در  کتاب مقدس  تعلیم  کالسهای 
کالسها را به  می شوند. خانمی آفریقایی- آمریکایی و خانمی سفیدپوست تدریس در این 
عهده دارند: »خانمهایی از فرهنگهای مختلف و نسلهای مختلف با سطح اقتصادی و 
کالسها شرکت می کنند. آن خانمها از این مرزها عبور می کنند و  تحصیلی متفاوت در این 
گرامی می دارند. همه یکدیگر را ارشاد و راهنمایی می نمایند و پیر و جوان  انجیل عیسی را 

از یکدیگر می آموزند.«
اغلب دلشان  تنگنا هستند  که در  زنانی  یا  نیازمند  ِهپزیباه ِشخار چنین می گوید: »زنان 
این خانمها  به  زنان مسیحی  که  زنان حمایت شوند. هنگامی  از سوی سایر  می خواهد 
توجه می کنند و برایشان دعا می کنند و انجیل را به آنها بشارت می دهند، خدا هم معمواًل 
از چنین موقعیتهایی استفاده می کند تا این زنان و خانواده هایشان را به نزد خود آورد.« 

خانمهای هندی، ما را تعلیم دهید!

پاسخشماره۴:درهمبستگیبارهبریمردان
دارند  باور  را  این  زنان  کردیم:  اشاره  استثنا  یک  به  زنان  مکمل  خدمت  خصوص  در  ما 
که هر  که با نظارت و اقتدار جنس مخالف به خدمت بپردازند. همچنین اشاره نمودیم 
تعلیم  اطاعت  کماِل  به  »با سکوت،  بیاموزند  – زنان  باشند  انعطاف پذیر  باید  دو طرف 
گیرد« )اول تیموتائوس 2: 11( و مشایخ و رهبران بیاموزند با حکمِت متواضعانه و سرشار از 
کلیسا هستند  که عضو معمولی  که مردانی  محبت خدمت نمایند. البته بسیار مهم است 
کلیسا باشند. اما تسلیم و اطاعت مردان  که تسلیم اقتدار مشایخ و رهبران  نیز بیاموزند 
جنس  به  نباید  که  است  نشده  داده  مشخصی  حکم  مردان  به  که  چرا  است،  متفاوت 
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مخالف تعلیم دهند یا بر آنها اقتدار داشته باشند. چون برای مردان این فرصت فراهم 
گردد. وقتی  کفایت و واجد شرایط بودن آنها تأیید  که خودشان رهبر باشند، باید  است 
بانوان  خدمت  دربارۀ  است  محال  می آید،  میان  به  بانوان  برای  مکمل  خدمت  بحث 
خدمت  نگردد.  اشاره  کلیسا  رهبران  با  زنان  فرد  به  منحصر  رابطۀ  به  اما  شود  صحبت 

که با رهبری و نظارت آقایان در ارتباط باشد. بانوان زمانی به ثمر می رسد 
را انجام نمی دهیم، بلکه در  کارهای مشخصی  کلیسا صرفًا یک سری  ما همه در جمع 
دایرۀ مجموعه روابط مختلف زندگی می کنیم: والدین و فرزندان، زن و شوهر، رهبران 
کلیسا، مردان و زنان. این دورنمای یک جامعه است و چه دورنمایی  و اعضای معمولی 
گاه،  که خدا آن را برای شادی ما و برای جالل خودش طراحی نموده است.  زیبایی است 
کنیم و بی گمان هم چنین می کنیم، ولی مخدوش  ممکن است این دورنما را مخدوش 
مختل  است  نموده  مقرر  خودش  که  را  خدا  نیکوی  و  ذاتی  ترتیب  و  نظم  آن  ما  کردن 

نمی کند.
تکاپو و جنب  این دیدارها  و در  زنان دیدن می کنم  کلیساها و جمعهای  از بسیاری  من 
که  است  این  شده ام  متوجه  آنچه  هستم.  شاهد  بانوان  خدمت  در  را  فراوانی  جوش  و 
معمواًل  )که  هستند  آقایان  که  کلیسا  رهبران  و  زنان  میان  حمایتگرانه  رابطۀ  نتیجۀ  در 
کار خواهم برد( مسرورترین و  این آقایان شبانان می باشند، پس من عنوان شبان را به 
گر زنان خدمت خود را مستقل و خودمختار  پربارترین خدمت بانوان به ثمر می نشیند. ا
قطع  کلیسا  با  ارتباطشان  و  می مانند  بی بهره  کلیسا  راهنمایی  و  هدایت  از  برند،  پیش 
و  رشد  با  قیاس  در  و  بود  خواهند  برخوردار  کمتری  حمایت  از  نتیجه،  در  شد،  خواهد 

کلیسا چندان ثمری به بار نخواهند آورد. برومندِی 
ولی، هنگامی که حمایت و تشویِق دوجانبه وجود داشته باشد، زنان و مردان به شکلهای 
یا  گردهمایی  آغاز یک  از  گاه، پیش  به  گاه  بود.  یکدیگر خواهند  انگیزه بخش  مختلف 
دعا  حال  در  که  می کند  عنوان  و  می نویسد  یادداشتی  برایم  شبانان  از  یکی  زنانه،  جمع 
گردهمایی جاری شود. این برایم خیلی باارزش است  است تا برکت خدا بر آن جلسه و 
حضور  شبانان  از  یکی  گردهمایی،  شروع  از  پیش  گاه،  می کند.  آشکار  را  چیزها  خیلی  و 
برکت  واقع  به  نیز  حاضران  نماید.  برکت  دعای  و  گوید  خوش آمد  حاضران  به  تا  دارد 
که در رده های مختلف رهبری مشغول  گاه، خانمهایی  می یابند و مشتاق تر می گردند. 
کلیسا در خصوص روشهای  به خدمت هستند به صرف نهار دعوت می شوند تا با شبانان 
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که باید تعلیم داده شود بحث و تبادل نظر  کتاب مقدس و موضوعاتی  تعلیم و مطالعۀ 
گفتگوها و تبادل نظرها فقط مخصوص بانوان است و شماری از آنها  نمایند. برخی از این 

مخصوص هر دو می باشند.
رابطۀ  به یک  و  برقرار می کنند  ارتباط  یکدیگر  با  به سرعت  پرثمر  از خدمتهای  بسیاری 
دوطرفه و حمایتگر تبدیل می شوند، مردان و زنان با هم دعا می کنند و در مورد خانواده ها 
مطلع  یکدیگر  نظرهای  از  مسایل  سایر  و  خدمتها  خط مشی های  میان  هماهنگی  و 
بانوان  ویژۀ  »تی جی سی«  مسیحی  خدمات  سازمان  که  گردهمایی هایی  در  می گردند. 
گردهمایی شرکت می کنند نه فقط برایشان یک  که در این  برگزار می کند، هزاران خانمی 
گیرند، بلکه حضور رهبران این سازمان  که از بانوان عالی و برجسته تعلیم  دنیا ارزش دارد 
که به ما ملحق می شوند و از جان و دل تعلیم می دهند نیز برای خانمها یک دنیا معنا 
کلیسا  جذب  زنان  می گیرد،  صورت  حمایتهایی  چنین  بانوان  خدمتهای  از  وقتی  دارد. 
کل  می گردند و رهبران را پشتیبانی می کنند. در نهایت، همه دست به دست می دهند تا 

کنند. کلیسا را بنا 
گلوریا آنها  که هم من هم  کسانی  که به پرسش نامۀ ما پاسخ دادند با بسیاری از  کسانی 
را می شناختیم هم صدا شدند تا تشکر و قدردانی خود را از پشتیبانی شبانان ابراز نمایند و 
یادآور شوند که به پشتیبانی بیشتری نیاز است: پشتیبانی معنوی و الهیاتی و معلوماتی )و 
کلیسای مشایخی »رهاننده« واقع در شهر نیویورک، این نیاز  ِکِلر، از  پشتیبانی مالی(. کتی 
که همواره به این اولویت  کسانی است  کاماًل صریح و مستقیم عنوان می کند. او یکی از  را 
که  کارمندان خانم را استخدام نماید: »شبانانی  کلیسا  که چقدر مهم است  اشاره می کند 
باور دارند زنان نیز مانند مردان به تصویر خدا آفریده شدند تا بر خلقت تسلط یابند باید 
کریستین هوِور نیز معتقد است: »وقتی می دانند عضو باارزش  باورشان را عملی نمایند.« 
کار خدا در  که خدمتهای چشمگیر و برجسته ای به عهده دارند و  کلیسا هستند و هنگامی 

گرامی شمرده می شود، آن گاه، خدمتشان پربار و پرثمر خواهد بود.« آنها 
زمانی که به شهر سیدنی در کشور استرالیا رفته بودم، به صرف چای با جمعی از خانمهای 
خدمتهایی  به  شهر  آن  سراسر  در  خانمها  آن  شدم.  دعوت  ایمان  در  قوی  و  خداترس 
کلیساهایی خدمت  که به خاطرشان حقوق دریافت می کردند. همۀ آنها در  مشغول بودند 
به  مردان  دوشادوش  زنان  و  بود  مردان  عهدۀ  به  کلیسا  شبانی  و  رهبری  که  می کردند 
خدمتهای دیگر مشغول بودند. همۀ آنها هم خودشان الهیات آموخته بودند هم در حال 
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کارآموزی را می گذراندند.  کلیساها به طور رسمی دوره های  که در  آموزش به زنانی بودند 
گرفته است؟«  به چه صورت شکل  روالی  ح شد: »چنین  برایم مطر این سوال  آنجا،  در 
پشتوانۀ  به  که  بود  این  دلیلشان(  اولین  بلکه  دلیلشان  تنها  نه  )البته  آنها  پاسخ  اولین 
رهبری قوی مردانی )مثل پولس رسول( توانسته اند به این دست آورد برسند، به همت 
مردانی که برای زنان ارزش قائل هستند و می دانند که همکاری زنان بسیار مهم و حیاتی 

است )فیلیپیان 4: 3(. آن منظرۀ سیدنی به واقع منظره ای زیبا بود.
که از یکی از دانشکده های الهیات اصالح یافتۀ بسیار ممتاز در ایاالت متحدۀ آمریکا  زمانی 
دیدار کردم، این بار، به صرف چای در کنار شمار زیادی از دانشجویان خانم دعوت شدم. 
کلیسا جایی برای خدمت ما  در جلسۀ پرسش و پاسخ، سوال اصلی آنها این بود: »آیا در 
کردم و با  که الهیات آموخته بودند نگاه  موجود است؟« به آن جمع مشتاق و خدادوست 
کلیسا جایی برای خدمت زنان موجود است.  گفتم آری! در  همۀ وجودم با صدای بلند 
که رویایش را در سر داریم.  البته این جایگاه همیشه آن جایگاه عالی و بی نقصی نیست 
که برایشان برنامه ریزی نکرده ایم یا دوست  کارهایی را انجام دهیم  شاید خوانده شویم 
که انجامشان دهیم. دورکاس همیشه به اندازۀ استحقاقش مزد نمی گیرد. ولی ما  نداریم 
کنیم، می خواهیم با تسلیم  کنیم، می خواهیم بی سر و صدا خدمت  می خواهیم خدمت 
قوتی  با  می خواهیم  کنیم،  خدمت  گویان  دعا می خواهیم  کنیم،  خدمت  سرسپردگی  و 
کنیم، چون خداوندمان را خدمت می کنیم.  کنیم. می خواهیم خدمت  بی امان خدمت 
را  برایش جان خود  و  را دوست دارد  آن  که خداوندمان  را خدمت می کنیم  کلیسایی   ما 

فدا نمود.
کلیسا بخواهیم )یا شاید مهم تر این است که  و در حالی که خدمت می کنیم باید از رهبران 
کلیسا بخواهند( موقعیتهای بیشتر و بیشتری را برای خدمت بانوان فراهم  رهبران باید از 
کنند، شرایط را برای تعلیم و آموزش بانوان مهیا نمایند و موقعیتهای خدمت را هم به 
لحاظ معنوی پشتیبانی نمایند هم به لحاظ مادی. در این میان، ما نیز باید با فروتنی 
به   ،)11 :2 تیموتائوس  )اول  گیرد«  تعلیم  اطاعت  کماِل  به  سکوت،  »با  کنیم:  خدمت 
کنیم و همواره در پی فرصتهای طالیی  گذاریم، برایشان دعا  کلیسایمان احترام  رهبران 
گفتگو و تبادل نظر نماییم و بالغ تر شویم )به فصل 4 و مبحث رهبری  باشیم تا بتوانیم 
کلیسای »صهیون« واقع در شهر لوکنا در استان  کلیسا مراجعه نمایید(. ِهپزیباه ِشخار، از 

اوتار ِپراِدش در هندوستان، در مورد خواهر سین چنین می گوید:



219

عطایا و عطیه داشتن

کار بردن نام وی خودداری می کنیم( زنی  خواهر سین )به خاطر حفظ امنیت ایشان از به 
باشهامت است و همیشه در  او در خدمت بشارت بسیار  او زن دعا است.  خداترس است، 
او  این رو،  از  . . خانواده اش فقیر و تهیدست می باشند.   . انجیل بسیار فعال است  بشارت 
این  همۀ  با  برآید.  خانواده اش  ج  مخار عهدۀ  از  بتواند  تا  است  مردم  خانه های  خدمتکار 
به جا  را  خانه داری اش  وظایف  می کند،  دعا  بی ایمانش  شوهر  برای  وفادارانه  او  مشغله ها، 
می آورد و به سراغ زنان دیگر می رود و انجیل را به آنها بشارت می دهد. خداوند در رحمت و 
کلیسا نیز که محبت این زن به خداوند  کرده است.  مهربانی اش دل شوهر این زن را دگرگون 
و عشقش به بشارت را شاهد است وی را برای خدمت بشارت و خدمت برای بانوان انتخاب 
که با همان سختیهای  که بتواند وقت بیشتری داشته باشد تا به سراغ زنهایی برود  کرده 
مشابه او دست و پنجه نرم می کنند. او انجیل را به صدها زن بشارت داده است، با صدها 
و  آورده اند  ایمان  خداوند  به  زنان  از  شماری  که  بوده  شاهد  و  است  نموده  دعا  آنها  از  تن 

گشته اند. چندین خانواده متحول 

پاسخشماره۵:باتنوعدرموضوعامابایکدرونمایۀاصلی
سایر  مثل  دقیقًا،  می رود؟  پیش  صورت  چه  به  بانوان  میان  در  خدمت  حاضر،  حال  در 
گردسازِی مجزا پیش می رود. این  خدمتهای دیگر پیش می رود. این خدمت با تعلیم و شا
کمک نمودن زنان به یکدیگر پیش می رود. این خدمت در همبستگی  خدمت به شکل 
ع اما با یک  ع در موضو با رهبری مردان پیش می رود. سرانجام اینکه، این خدمت با تنو

درونمایۀ اصلی پیش می رود.
تا  کند  تشویق  را  زنان  شده  تعیین  پیش  از  و  ثابت  روش  یک  با  نمی تواند  هیچ کس 
که به آن تعلق دارد و  کلیسایی بنا بر شاخه ای  گیرند. هر  کار  عطایایشان را در خدمت به 
کلیساهایی  مطابق با شهر و فرهنگ محل سکونتش به خدمت مشغول است. برخی از 
که در شهرها به خدمت مشغولند اعضایشان را مجردان و زنان و مردان متخصص تشکیل 
بر  است  ممکن  چارچوب،  این  در  می کنند.  خدمت  مختلف  طریقهای  به  که  می دهند 
کمتر  که مختص همراهی و مددکاری یک خانم به خانم دیگر است  خدمتهای تک نفره 
که چنین خدمتهایی وجود نداشته باشند. بسیاری  گردد، اما قطعًا این طور نیست  کید  تأ
برنامه های مختلف  و  کارمندان  تعداد  به  تا  ندارند  بودجه  آن قدر  کوچک  کلیساهای  از 
که به  کلیساهای مناطقی  کلیسای خواهر سین استثنا است!  گرچه  کلیسا بیفزایند، ا در 
که بار یکدیگر را به دوش  لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار دارند اغلب مملو از زنانی است 
می گیرند. معمواًل، خدمت نمودن به یکدیگر در این مناطق بسیار پررنگ است. شماری 
کتاب مقدس را به زنان تعلیم می دهند  که  کلیساها دارای برنامه های پررونقی هستند  از 
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کلیساها رویایشان این است  و آنها را به خدمت نمودن تشویق می کنند. بسیاری از این 
که بتوانند این خدمت  که زنان بیشتری را آموزش دهند و از آنها معلمان و رهبرانی بسازند 

را ادامه دهند.
ع اما با یک درونمایۀ اصلی پیش می رود: در دل  ع در موضو خدمت در میان بانوان با تنو
برای  اشتیاق  و  شور  کرده ایم  مشاهده  را  آنها  از  گوشه چشمی  که  ع  متنو خدمتهای  این 
انجیل نهفته است. ماحصل این خدمتها شور و هیجان برای استفاده از عطایا نیست، 
از  و  بشناسند  را  مسیح  عیسی  مردم  و  کند  رشد  کلیسا  که  است  این  برای  اشتیاق  بلکه 
گر دلمان برای انجیل جوش و خروش ندارد، خدمتمان بی فایده  کالمش پیروی نمایند. ا
بانوان  باید در خدمت  گیرین احساس می کند  لیندا  است و عطایایمان عبث و بیهوده. 
کلیسا  خدمتهای  در  افراد  نبودن  سهیم  علت  یابد.  دوباره  جانی  انجیل  بر  تمرکز  مقولۀ 
است  این  مشکل  معمواًل،  نیست؛  موجود  آنها  برای  جایی  که  نیست  این  هم  همیشه 
که »به جای اینکه دلهایشان را محک بزنند و اولویتهایشان را با عدسِی انجیل تطبیق 
کلیسا قاصر می مانند  دهند، زندگی شان را وقف امور دنیا می کنند و از درک اهمیت ابدی 
که وقت خود را وقف نمایند و هیچ تالشی را در این  و متوجه نیستند چقدر ارزشمند است 
گردد، با انجیل ادامه یابد و  گفتۀ لیندا: »همه چیز باید با انجیل آغاز  راه دریغ ندارند.« به 

با انجیل تشدید شود، همه برای جالل مسیح.«

پربارتر روزافزون طور به را بانوان خدمت میتواند کلیسا چگونه
گرداند؟)گلوریا(

متوجه  گیتی  کنار  و  گوشه  محلِی  کلیساهای  در  بانوان  خدمت  نمونه های  مشاهدۀ  از 
کریم  گشته اند. خدا را شا که در مسیح هستند به قوت الهی قادر به خدمت  شدیم زنانی 
که هر یک از اعضای بدن مسیح – که زنان را هم شامل می گردد - عملکرد مشخصی به 
گرفته شده است و می توانند به قوت خدا  که از جانب خدا برای آنها در نظر  عهده دارند 
کلیسا به چه صورت می تواند برای چنین زنان صاحب عطایا رویا  آنها را به جا آورند. حال، 

داشته باشد و خدمت آنها را توسعه دهد؟
ما مسیحیان درک می کنیم که اصاًل زن و مرد قبل از همۀ این حرفها انسانهایی هستند که 
به تصویر خدا آفریده شدند. خدا ما را آفرید تا مخلوقات صاحب تفکری در تصویر او باشیم 
گیریم و به طرز صحیحی  گوش  کالمش را به درستی به  که  گونه ای زیست نماییم  و به 
به آن پاسخ دهیم. پس، با این نقطۀ شروع، مسیحیان نمی توانند پذیرای دیدگاه دنیا 
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که معتقد است اهمیت و ارزش زنان  کنیم  به زنان باشند: ما باید این دیدگاه را تکذیب 
و  استعدادهایشان  بودنشان،  مجرد  یا  متأهل  باروری شان،  روابطشان،  اندامشان،  با 
کند و ما را  شغلشان تعیین می گردد. دنیا نمی تواند آن زیربنای مورد نیازمان را برایمان بنا 
کند تا برای  که ما را مدیریت  مدیریت نماید. ما به خدای خالقمان و به کالمش می نگریم 

خدمت زنان رویا داشته باشیم و آن خدمت را توسعه دهیم.
کلیساهای اولیه، تردیدی باقی  گرفتن هدف رهنمودهای پولس و پطرس به  با در نظر 
کالمشان در خصوص عطایا هم زنان را در نظر دارد هم مردان را. از همان  که  نمی ماند 
داشته اند.  نقش  مسیح  بدن  بنای  در  زنان  رسوالن،  اعمال  کتاب  در  کلیسا  تولد  روز 
زنان  بودند،  مشغول  ایمانداران  رهبری  و  شبانی  به  و  می کردند  موعظه  رسوالن  وقتی 
امتها فعال  و  به سایر قومها  انجیل  و در بشارت  ایمان می آوردند، خدمت می کردند  نیز 
بار  اغلب  که  پولس،  هستیم.  شاهد  عهدجدید  سراسر  در  را  زنانی  چنین  نمونۀ  بودند. 
گرفته  نشانه  را  او  کلیسا  در  و  در خانواده  زنان  سنگین سوءتفاهمات در خصوص نقش 
برای  را به خدمت  زنان  به طور جدی  و  به میان قومهای دیگر می رود  واقع،  است، در 
هشت  و  بیست  به  رومیان،  به  رساله اش  پایان  در  نمونه،  برای  می خواند.  فرا  انجیل 
به  اینکه می توانیم  زنان می باشند. در خصوص  آنها  از  که یک سوم  نفر سالم می رساند 
کنیم تا دربارۀ خدمت بانوان به ما رویا دهد نباید هیچ شک و تردید و  کتاب مقدس تکیه 
کتاب مقدس  که  دودلی برایمان باقی بماند. به هزاران دلیل، ما اطمینان محض داریم 
راهنمای قابل اعتماد ما است که می تواند به ما نشان دهد چگونه بانوان را برای استفاده 
کتاب مقدس راهنمای ما است، به هفت  که  از عطایایشان تشویق نماییم. پس، حال 

نکتۀ عملی می پردازیم.

براساسموقعیتهایمانپلبسازیمبرایفرصتهایخدمت
که زنان وارثان فیض حیات می باشند )اول پطرس  ما نیز مانند پطرس رسول باور داریم 
که مدعی است زنان از مردان  3: 7(. بنابراین، هر دروغ شیطانی را باطل اعالم می کنیم 
این دیدگاه  از  با شادمانی  باید  نیز  کلیسا  کلیسا و اعضای معمولی  کمتر هستند. رهبران 
آن  از  و  بشنوند  را  خدا  کالم  تا  شده اند  آفریده  انسانها  همۀ  که  کنند  دفاع  کتاب مقدس 
کنند. از این رو، باید با شور و هیجان بکوشیم تا موانع را از سر راه برداریم و پل  اطاعت 
کتاب مکاشفه بشنوند و از آن  کتاب پیدایش تا  کالم خدا را از  بسازیم تا همۀ زنان بتوانند 
گوشه از جهان به شکلهای مختلفی خودنمایی می کنند.  کنند. این موانع در هر  اطاعت 
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از منزل به هنگام شب چه  که برای خروج  کنید  به نمونۀ ِهپزیباه و زنان هندی توجه 
مشکالتی دارند:

زنان چندان  بیشتر  که  این است  بانوان  گرفتاریها در خدمت  بزرگ ترین  از  یکی  اینجا،  در 
مستقل نیستند، وسیلۀ نقلیۀ شخصی ندارند و رانندگی هم نمی کنند، ضمن اینکه، غروبها 
که در اینجا انجام می شود  که بتوانند در خیابان تنها باشند. هر خدمتی  چندان امن نیست 
به  زنان  باید  که  کاری  هر  انجام  برای  حاال،  تا  باشد.  داشته  نظر  در  را  ع  موضو این  باید 
و  بیاورند  به محل  با ماشین  را  آنها  بتوانند  که  بوده ایم  به دنبال داوطلبانی  بگیرند  عهده 
را  کودکان  از  نگهداری  که  بیابیم  هم  را  کسانی  باید  همچنین  باشند.  همراهشان  و  ببرند 
تاریک شدن هوا  از  باید قبل  کارها  که همۀ  این است  از همه  اما مهم تر  به عهده بگیرند. 
کنا در استان اوتار ِپراِدش در  کلیسای »صهیون« واقع در شهر ال تمام شود )ِهپزیباه ِشخار از 

هندوستان(.

کلیسای »تثلیت« در ساتون  ترکیبی از همه گونه مانع از هر سو بر ما می تازند. َپم ِبران، از 
جنوبی واقع در ایالت نیوهمشیر، مشغله داشتن را یک مانع به حساب می آورد: »بیشتر 
که وقت خاراندن سرشان را  کلیسا هستند  کار و  همسران و مادران آن قدر غرق خانواده و 

کلیسای »رهاننده« در دبی به چند مورد دیگر اشاره می کند: هم ندارند! « لیان ِاستایلز از 

حیرت انگیزند:  ما  کلیسای  جماعت  است.  یافته  وسعت  سرعت  به  ما  چهارسالۀ  کلیسای 
کلیسای ما حضور  بیش از پنجاه قوم و ملیت از هر قشر و از هر سطح و طبقۀ اجتماعی در 
کلنجار هم نبوده است. این  ع و این وسعت یافتن بدون  با این حال، این تنو دارند . . . 
با  افراد مختلف جذب مشارکت  قرار است  که  به چشم می آید  به طور خاص وقتی  کلنجار 
گاه، در یک هتل همدیگر را  گاه، تازه واردان یواشکی جمع را ترک می کنند!  گردند.  یکدیگر 
گرد هم می آییم. بسیاری از  کنار شهر  گوشه و  مالقات می کنیم، از این رو، در طی هفته در هر 

کار می کنند. کلیسا شش روز در هفته  اعضای 

را  زنان  بتوانیم  تا  کنیم  ایجاد  ارتباطی  پلهای  موجود،  شرایط  و  بافت  به  توجه  با  باید 
برای خدمت نمودن مجهز نماییم. پل معروف آهنین و پوالدین شهر سان فرانسیسکو 
رودخانه های  روی  بر  و  شده اند  ساخته  درخت  از  که  معلقی  پلهای  با  کنید  مقایسه  را 
کرۀ زمین است یکی  که یکی این سوی  گشته اند. این پلها،  خروشان هندوستان نصب 
سوی دیگر، به چشم ما یک دنیا تفاوت دارند، اما عملکردشان یکی است. پلهایی هم 
که در آن قرار داریم متفاوت  کلیساهای محلی مان بسازیم بنا بر موقعیتهایی  که ما باید در 
کنند و ایشان را برای خدمت  که بانوان را بنا  به نظر می رسند، اما عملکردشان این است 

گردانند. پربار به خداوند مجهز 
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در کشور هندوستان، زنان باید وسیلۀ نقلیه در اختیار داشته باشند و فقط به هنگام روز به 
خدمت مشغول باشند. از نیوهمشیر تا دبی، زنان باید هدفمند باشند و بازده خدمتشان 
از  کنند. در بیشتر موارد، نگهداری  ارتباطهای شخصی برقرار  افزایش دهند و بتوانند  را 
کودکان موضوعی است که باید به آن توجه شود. در برخی موارد، زنان باید مهارتهای خود 
کنند. در بسیاری از موارد، زنان باید به نیازشان به خواندن  را در خواندن و نوشتن تقویت 
گذاشتن کالم خدا با یکدیگر پی ببرند و توانایی هایشان  کتاب مقدس و در میان  و مطالعۀ 
که بانوان  را برای انجام این مهم دریابند. همۀ این پلها به این هدف ساخته می شوند 
کالم خدا بدن مسیح را مفید و موثر خدمت  کنند و در پرتِو  کالم خدا رشد  کنار هم در  در 

نمایند.
ما  به  و  ما عطا شده است  به  آفریده شده ایم، ذهن مسیح  به تصویر خدا  ایمانداران  ما 
کنیم تا حکمت بی دریغ خدا به ما بخشیده  گفته شده وقتی محتاج حکمت هستیم دعا 
کالم خدا را  که پل بسازیم تا زنان بتوانند  شود. پس، وقتی صحبت از این به میان می آید 
که زنان هرگز در وضعیت نابرابری به سر نمی برند.  کنند، می دانیم  بشنوند و از آن اطاعت 
کالم خدا بازمی دارند؟ چه  که زنان را از خدمت  کلیسای شما وجود دارند  چه موانعی در 
چیزهایی مانع از پربارتر شدن خدمت زنان می گردند؟ برای اینکه در همۀ خدمتهایمان 

کافی و بسنده است. در سراسر جهان پل بسازیم، حکمت خدا برایمان 

دربارۀامانتداریتعلیمدهیم
باید  چگونه  کلیسا  در  خدمتشان  مورد  در  خصوص  به  زنان  پلها،  از  عبور  هنگام  به 
شامل  هم  را  زنان  که  مسیحیان،  همۀ  می فرماید  ما  به  خدا  کالم  بنگرند؟  خودشان  به 
می گردد، باید در خصوص امانت داری از عطایایشان آمادگی ذهنی بیابند. واژۀ »عطیه« 
گیرندۀ  که عطایا دربارۀ ما نیستند، بلکه ما صرفًا  )کاریزما در زبان یونانی( نشان می دهد 
گون خدا هستیم )رومیان 12: 6؛ اول قرنتیان 1: 7؛ 12: 4، 9، 28، 30- 31؛ اول  فیض گونا

تیموتائوس 4: 14؛ دوم تیموتائوس 1: 6(.
که  کسانی  و  مباشران  که  چرا  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  حقیقت  این  درک 
امانت دار هستند مالک آن داشته ها نیستند، بلکه فقط ناظر و سرپرست می باشند )لوقا 
12: 42؛ 16: 1، 3، 8؛ اول قرنتیان 4: 1- 2؛ غالطیان 4: 2؛ تیطس 1: 7(. متأسفانه، طبع 
گناه آلودمان ما را به سمت خودبینی سوق می دهد و دلمان آماده است عطایای روحانی 
کند. دلمان می خواهد خودمان را مالک ببینیم و از عطایای روحانی  را فقط در ما خالصه 
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برطرف  را  خودمان  نیازهای  و  بخشیم  تحقق  را  خودمان  رویاهای  تا  کنیم  استفاده 
می گیریم  کار  به  را  عطایایمان  که  هنگامی  می دهد  دست  ما  به  خوبی  احساس  کنیم. 
از  بیش  این رو،  از  گرفته اند.  برکت  ما  خدمت  از  که  می شنویم  را  کسانی  بازخوردهای  و 
دربارۀ  وقتی  می دهیم.  پر  و  بال  خودشیفتگی مان  حس  به  بمانیم،  امین  خدا  به  آنکه 
عطایا و فرصتهای خدمت نمودن تعلیم می دهیم، باید مراقب باشیم این حس را منتقل 
که عطایای روحانی عاملی برای عزت َنْفس و خود  نکنیم )چه عمدی چه غیر عمدی( 

بزرگ پنداری ما هستند، ابزاری برای ابراز هویت ما یا نشانۀ ارزش و اهمیت ما.
کید عطایا بر جنبۀ بیرونی شان است )هم عطایای مربوط به موعظه نمودن  تمرکز و تأ
کلیسا خدمت می کنند( و هدف همۀ  که به صورت عملی به  و تعلیم دادن هم عطایایی 
گر خانمی عطیۀ سخنوری و تعلیم دارد، باید بکوشد  آنها بنا نمودن بدن مسیح است. ا
گر خانمی عطیۀ خدمت نمودن دارد، باید بکوشد به  کالم خدا سخن بگوید. ا مطابق با 
که از جانب خدا می آید همراه باشد. وقتی زنان  که خدمتش با قوتی  کند  شکلی خدمت 
به این شکل به خدمت مشغول می شوند، آن گاه، عطیه و قوت و ثمره و شکوه خدمتشان 
جملگی برای ستایش جالل خدا خواهد بود )اول پطرس 4: 10- 11(. واجب است که کلیسا 
این مهم را تعلیم دهد و سرمشقی ارائه دهد تا به ایمانداران آمادگی ذهنی ببخشد: ما باید 
گام برداریم، زیرا خدا آن عطایا را  عطایایمان را بپروریم و از طریق عطایایمان به خیریت 
به ما بخشیده است تا دیگران را قوت بخشد. شاید زنان به خدمتی مشغول باشند که قباًل 
رویایش را نداشتند یا به خدمتی خوانده شوند که شخصًا از آن لذت نمی برند، اما هنگامی 
که در هر حال امین و وفادار باشند، آن گاه، روح  که به یاد می آورند خدا از آنها می طلبد 
که  کرد. به راستی  و جانشان تازه می گردد. خدا به تمام نیازهای ایشان رسیدگی خواهد 
گیتی مشاهده  این گونه امانت داری در خصوص عطایا چه بسیار در میان زنان این پهنۀ 

گذراندید. که نمونه هایی از این امانت داری را از نظر  می شود، همان طور 

آموزشالهیاترادراولویتقراردهیم
باید این را هدف قرار دهیم که پل بسازیم و امانت دار بودن را تعلیم دهیم و بانوان را تشویق 
کتاب مقدس حفظ  که سالمتی روحانی خود را در خصوص تعالیم الهیاتی و تعالیم  کنیم 
کلیسایشان باشند. اما چرا؟ به چه منظور؟ باید در خاطر زنان )و مردان!(  کنند و عضو فعال 
در سابقۀ  امتیاز  نیست، یک  برنامه  فعالیت فوق  کلیسا یک  در  فعالیت  که  نماییم  ثبت 
گر بخواهیم این موضوع را  کردن تقاضانامۀ دانشگاه نیست. ا کاری یا یک مزیت برای پر 
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کلیسا باعث می شود بدن مسیح  کنیم، باید بگوییم فعالیت در  کتاب مقدس بیان  به زبان 
کند تا بتواند با محبت مسیح به سراغ  کند و خودش را در محبت بنا  عضله هایش را تقویت 
کلیسا در  گروه جوانان  گمشدگان جهان برود. ما فرزندانمان را به این دلیل با فعالیتهای 
کاری  که به اصطالح آنها را از پرسه زدن در خیابانها بازداریم یا  طول هفته سرگرم نمی کنیم 
که از دردسرهای دوران جوانی دور باشند. ما زنان نیز به این دلیل در خدمت سهیم  کنیم 
کنیم. بر خالف  که به اصطالح می خواهیم اوقات فراغتمان را به این طریق پر  نمی شویم 
این سوءتعبیر که خدمت بانوان را صرفًا یک فعالیت اجتماعی می پندارد، در خدمت بانوان 

حقیقتی بس الهیاتی و وابسته به ابدیت نهفته است.
که مدعی است آموزش  کنیم  ما باید یکبار برای همیشه این سوءتفاهم زشت را برطرف 
یا روح  از زنانگی زنان می کاهد  یا  را زیر سوال می برد  اقتدار شوهرانشان  الهیات به زنان 
در  بیراهه رفته ای  دیدگاه  نشانۀ  سوءتعبیر  این  می کند.  خدشه دار  را  لطیفشان  و  آرام 
آموزه های  که  می دهد  قرار  این  بر  را  فرض  و  است  شدن  تقدیس  و  قدوسیت  خصوص 
 صحیح و آموزشهای الهیاتی باعث می شوند افراد از دانش و معرفتی عاری از مهر و محبت 

برخوردار شوند.
بانوان پیش رود )همان طور  از مجرای خدمت  انجیل  که  باشیم  گر می خواهیم شاهد  ا
که هم زنان به لحاظ  کنیم  کاری  که پولس و پطرس از این مجرا بهره می بردند(، باید 
)به فصل 3  آموزش دهند  را  زنان  که چگونه سایر  بیاموزند  ببینند هم  آموزش  الهیاتی 
که رویای  گردسازی های تک نفره ای  مراجعه نمایید(. این دیدگاه باعث می شود به شا
مشارکتهای دسته جمعی را به فراموشی سپرده اند هوای تازه دمیده شود. خداوند از طریق 
گران  کلیسای محلی این قدم  گر هر  کارهایی می تواند انجام دهد ا خدمت دخترانش چه 

که به زنان الهیات بیاموزد! )اما پرپاداش( را بردارد 

کلیسا زمانی می تواند  کند.  کمک  کلیسا می تواند با مهیا نمودن آموزشهای الهیاتی به بانوان 
که آنها را زیر پرچم »خدمت بانوان« به حاشیه نفرستد )کریستین هوِور  کند  کمک  به بانوان 

کلیسای جماعت شارلوْتزویل در شهر شارلوْتزویل و ایالت ویرجینیا(. از 
گروه عظیم داوطلبان را برای  که انگیزۀ این  در این لحظه، بزرگ ترین وظیفۀ ما این است 
که به لحاظ روحانی  پیشبرد خدمت انجیل حفظ نماییم. از این رو، تمرکز ما بر این است 
که وقتی این داوطلبان به لحاظ روحانی  از آنها مراقبت و پشتیبانی نماییم. ما باور داریم 
کلیسای انجیلی  تغذیه شوند، ثمره اش در خدمتشان نمایان خواهد بود )پاتریشیا هنری از 

کیپ تاون در آفریقای جنوبی(. »متروپالیتن« واقع در شهر 
ضروری  نیازهای  به  تا  دهد  تشکیل  آموزشی  کارگاه های  و  آموزشی  خدمات  باید  کلیسا 
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رسیدگی شود و تدبیر بیندیشد تا آنچه می آموزیم، بی درنگ، به مرحلۀ اجرا درآوریم )ِاستر 
کشور پرو(. کاخامارکا در  کلیسای انجیلی مشایخی پرو، واقع در شهر  لوپز دی رامیرز از 

قدردانتنوعهاباشیم
گون نیز از جانب  گونا که آن را از خدا نیافته ایم؟ عطایای  هر یک از ما چه چیزی داریم 
خدا به زنان بخشیده شده اند )همه نمودار فیض خدا است( تا برای بنای بدن مسیح 
کدو  شکالتی  کیک  پخت  عطیۀ  او  می گوید  شوخی  به  کتی،  دوستم،  گردند.  استفاده 
و  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  در  و  است  برجسته  شیرینی پز  یک  چون  دارد،  حلوایی 
این  چون  گذشته،  شوخی  از  اما،  می گیرد.  بهره  عطیه اش  از  ایمانداران  مشارکتهای 
او با ُپری روح القدس به این خدمت  کتی بخشیده است و  استعداد و قابلیت را خدا به 
کند، پس به خاطر وفور  کمک  کلیسا  که به بنای  می پردازد و هدف از خدمتش این است 

کتی سرازیر نموده است باید جالل را به خدا دهیم. که خدا بر  فیضی 
که عضو بدن مسیح هستند به خدمت مشغول باشند و  کلیسا نیاز دارد تک تک بانوان 
در محبت ریشه بگیرند و بنیان شوند تا به همراه جمیع مقدسان بتوانیم طول و عرض 
و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نماییم )افسسیان 3: 17- 18(. در استفادۀ پرثمر 
باعث  این  و  نماییم  مشاهده  را  فیض  گون  گونا جنبه های  می توانیم  عطایایمان،  از 
کلیسای تندرست محلی به یک منظرۀ تماشایی تبدیل شود. ما به صورت  می شود یک 
که به آنها بخشیده  که شاهد باشیم وقتی بانوان با عطایایی  دسته جمعی عالقه مندیم 
گردد.  شده است، پربار و پرثمر، خدمت می کنند سودی جمعی و مشترک نصیب همۀ ما 
که وقتی سایر اعضایمان عطایایشان را به طور  اعضای یکدیگر بودن به این معنا است 
کل ابعاد محبت مسیح  کار می برند ما هم از آن سود می بریم. برای اینکه بتوانیم  موثر به 
کل بدن مسیح و همۀ اندامها و مفصلها مشغول به  را به لحاظ هندسی درک نماییم باید 
گونشان تشخیص داده  گونا که عطایای  کار باشند. خدمت بانوان زمانی پربارتر می گردد 

گردد. شود و اثرات بنا نمودن آن عطایا اثبات 

کلیسارابهبانوانتعلیمدهیم تاریخ
کتاب مقدس به طور خاص از این  تأیید عطایای یکدیگر و معتبر شمردن آنها بر مبنای 
که از هجوم اعتبار بخشیدن های جذاب و  که در دنیایی به سر می بریم  نظر اهمیت دارد 
پرحرارت و غیر کتاب مقدسی در امان نیستیم. قشونی از نظریه های دنیوی به سوی زنان 
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که زنان دربارۀ  که به پرسش نامۀ ما پاسخ دادند معتقدند  کسانی  سرازیر است. بسیاری از 
هویتشان و هدف زندگی شان با هجوم پیغامهای درون ستیز رو به رو هستند. این دوستان 
کتاب مقدس دربارۀ هویت و  گر با جهان بینی  که ا با امیدی قاطع پیشنهادشان این بود 
هدف و مقصود به زنان تعلیم داده شود، زنان پربارتر خدمت می کنند. چه کسی جز کلیسا 
کتاب مقدس بنگرند و دلیل حضورشان در  که زنان خودشان را با دیدگاه  سبب می شود 

کلیسا برایشان روشن شود؟
برای این مقولۀ نامبرده یک راه حل چشمگیر و بدیهی وجود دارد: هم مردان هم زنان 
را در مسیح درک نمایند و به این  را به طور پیوسته تعلیم دهیم تا هویت معنوی خود 
که آنها را به تصویر خودش آفریده است، اما مرد و زن آفریده  ح نیکوی خدا پی ببرند  طر
گاه، آن نمونه های ملموس و قابل  کاربرد ظریف غافل بمانیم:  است. ولی چه بسا از یک 
ابر  کرده است. این  را احاطه  از شاهدان ما  ابر پهناوری  گرامی نمی شماریم.  را  مشاهده 
که چشم بندهایمان  خ نمایانده اند، اما مشکل خود ما هستیم  شاهدان از زمانهای قدیم ر
است  بدیهی  بی نصیب می مانیم.  آنها  دلگرم کنندۀ  از شهادتهای  و  را محکم می بندیم 
گویای  نمونۀ  است  شده  برده  نام  آنها  از  فصلها(  سایر  )و  فصل  این  در  که  خانمهایی 
خواهرانی هستند که به خدمت پربار و پرثمر در میان بانوان مشغولند. می توانیم به تاریخ 
زدند،  لبخند  آینده  به  که  کنیم  را مطالعه  زنانی  زندگی نامۀ  و  نماییم  مراجعه  نیز  کلیسا 

که منجی شان زنده است محکم چسبیدند. چون به این حقیقت 
گردند:  کلیساهای ما باید با خدمت وفادارانۀ زنانی که پیش از ما زیسته اند تشویق  بانوان 
کارمایکل، لوتی مون،  لوسیا، بالندینا، ِپرِپچوآ، بتی ِاستام، بتی ُالِسن، آن جادُسن، ِامی 
این  ایمان  در  وقتی  که  کرده ام  تجربه  و  دیده ام  شخصًا  خودم  دیگران.  و  ادواردز  سارا 
که زنان به تصویر بزرگ تر  پیشینیان عمیق می شویم چقدر قوت قلب می گیریم. هنگامی 
که دنیا الیقشان نبود چه نقاط  می نگرند و به عقب برمی گردند و متوجه می شوند با زنانی 
مشترکی دارند بهتر می توانند به عطایایشان پی ببرند. ما همه دختران یک پدر هستیم 
گرفته ایم و برای یک هدف  که با ایمان به یک منجی نجات یافته ایم و از یک روح عطیه 

تکاپو می کنیم.

بهامتیاززنبودنبیاعتنانباشیم
که در ایمان زیستند مبشر بودند و این اصل را درک نموده  شمار زیادی از این پیشینیان 
گرفت  کارمایکل این اصل را زمانی فرا  که به امتیاز زن بودن بی اعتنا نباشند. ِامی  بودند 
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که در جنوب هندوستان دور از چشم همگان در َپستوی خانه ها با بسیاری از زنان جلسه 
که  می دهند  انجام  را  کاری  است  سالها  بشارتی  خدمات  سازمانهای  می داد.  تشکیل 
که  گاه مشغول به انجامش هستند. سپس، زمانی  کلیساهای مشرق زمین به طور ناخودآ

موقعیت برای خدمت فراهم می شود، بانوان را برای خدمت عازم می کنند.
که امکان بشارت انجیل چندان فراهم نیست، قانونهای اجتماعی  در بسیاری از نقاطی 
زیر  را  فعالیتشان  یا هر  ع می کنند  را ممنو زنان  فعالیتهای  یا  که  شدیدی حکمفرما است 
گونه ارتباط زنان با مردان غریبه  ذره بین قرار می دهند. در بسیاری از این فرهنگها، هر 
ع است. بسیاری از زنان همۀ عمرشان از چهاردیواری خانه  نه فقط ناخوشایند بلکه ممنو
گفت و شنود  بیرون نمی آیند، نه مدرسه می روند، نه سفر می روند، نه با هیچ غریبه ای 
دارند. البته در این جامعه های بسیار محدود نباید زنان را از قلم انداخت و چنین پنداشت 
که هیچ گاه امکان شنیدن مژدۀ انجیل برای آنها فراهم نیست. زنان این امتیاز را دارند 
را درک می کنند،  بودنشان  امتیاز زن  بروند. وقتی خانمها  زنان  این  به سراغ  بتوانند  که 

خدمت بانوان پربارتر هم می شود.
که زنان در حاشیه هستند و مورد تجاوز قرار می گیرند و در  به هنگام خدمت در جوامعی 
َرِحم به قتل می رسند، امتیاز زن بودن بدیهی تر و آشکارتر به چشم می آید. بانوان مسیحی 
این  به  است  ممکن  غیر  مردان  برای  که  طریقهایی  به  تا  یافته اند  عطیه  روح القدس  از 
کنند. آنچه خدمت به این زنان را امکان پذیر می سازد حضور تسلی بخش  زنان خدمت 
کمکشان می شتابند، ضمن اینکه آن زنان خیالشان راحت است  که به  خانمهایی است 
که در جمع زنان هستند دیگر الزم نیست نگران تماس فیزیکی باشند. نکتۀ دیگر  چون 
که به این زنان خدمت می کنند ایمانشان قوی و محکم است،  گرچه خانمهایی  اینکه ا
ح نیکوی خدا برای  دارای نرمی و لطافت زنانه هستند. پس مبادا هیچ گاه ناخواسته طر

دخترانش و خواندگی آنها را برای خدمت به دیگران یک مانع به حساب آوریم.

کنیم بیوقفهبرایتغییردعا
گفته می شد در شهر محل سکونت من )گلوریا(، بیش از  گذشته های نه چندان دور،  در 
کار می باشند.  کرانۀ خلیج فارس مشغول به  نیمی از جرثقیل های دنیا در این نوارۀ باریک 
ک می تواند به گودالی عمیق  شهر دایم در حال ساخت و ساز است. گویا یک شبه تّلی از خا
شوند.  ساخته  جدید  آسمانخراشی  برای  بتونی  زیربناهای  و  پای بست ها  و  شود  سرازیر 
کلیساها  کلیساها غیر ممکن نیستند، ولی در برخی  این گونه تغییراِت سریع در بسیاری از 
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کلیساها نزدیک به  از  ک مورد نظر چندان قابل قبول نیست. یادم می آید رهبر یکی  خا
تا  یابد  تحقق  کلیسایش  در  مبشری  و  بشارتی  خدمات  رویای  که  می کرد  دعا  دهه  یک 
این  دعایش  همچنین  گردند.  مشغول  جدید  کلیساهای  پایه گذاری  خدمت  به  بتوانند 
تحقق  بشارت  رویای  آن  تا  کنند  تقدیم  مالی  هدایای  ایثارگرانه  دلی  با  بتوانند  که  بود 
یابد. سالها بعد، خدا به واسطۀ عواملی ساده و معمولی دعایش را اجابت نمود. خدا به 
که در مورد بشارت به امتها با آن رهبر همفکر و هم نظر بودند،  کلیسا رهبرانی بخشید  آن 
کلیسا  کمک نمودند، سرمایۀ نقدی اندوخته شد، اعضای  که وفادارانه  کسانی  از طریق 
کلیساهای جدید آماده  کلیسا برای بنای  گردسازی یکدیگر مشغول شدند و رهبران  به شا
کلیسای شما نسبت به  که  که وقتی صحبت به میان می آید  گشتند. من درک می کنم 
نظر  به  وقتی  گردد.  آشوب  دلتان  شما  از  برخی  شاید  دارد  دیدگاهی  چه  بانوان  خدمت 
که  بازایستیم  از این دعا  کندی صورت می گیرد، نباید  می رسد روند تغییر و تحوالت به 
کلیسا روی  خدا در میان ما جالل یابد. ممکن است یک شبه تغییرات اساسی و بنیادین در 
که به طریقهای معمولی و با زحمت و تالش و تقالی  دهند و این امکان هم وجود دارد 

بی وقفه تحقق یابند.
با فیض به موقعیتهای ناخوشایند  باید همراه  که در دعا صبور هستیم،  در همان حال 
که اقتدار ما است پابرجا می مانیم. ولی باید با  کالم خدا  نزدیک شویم. ما به تعهدمان به 
که زنان در بسیاری از موقعیتها با یک سری ابهام رو به رو  کنیم  صبوری و متانت تصدیق 
که زنان مجبور  هستند. برای نمونه، بسیاری از زنان مبشر وجدانهایشان آزرده است، چرا 
می شوند به خاطر عدم حضور مردان وظایف و خدمتهای خاصی را به عهده می گیرند. 
کلیسا منحصر به مردان است، بر برادران مسیحی مان واجب  که خدمت رهبری  از آنجا 
که در خدمت به سایر قومها و ملتها نقش رهبری را به عهده بگیرند و خواهرانشان  است 
باید ایشان را برای این خدمت تشویق نمایند. ما به قوۀ تشخیص احتیاج داریم و این 
که به ما این قوۀ تشخیص را عطا می کند و همواره ما را به سوی قدوسیت  روح خدا است 

که خداوندمان را حرمت می دهند. و تصمیماتی هدایت می نماید 
کلیسا هستند، به فیض خدا از عالم باال قوت می یابند  که عضو معمولی  بانوان مسیحی، 
که روزانه پیگیر این خواندگی مهم و اساسِی پیروی از مسیح باشند. در این فصل بررسی 
نمودیم که معمولی بودن تعریف مطلقی ندارد و هر خدمتی که با قوت خدا انجام می شود 
که زن و  همواره پرجالل است. خالصه اینکه، بیایید در حکمت خدا وجد و شادی نماییم 
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گرفت! لیندا  مرد را متفاوت آفرید و آنها را برای نقشها و وظایف مختلف و مجزایی در نظر 
گیرین با دلی شکسته چنین می گوید:

کلیسا دست برمی دارند  وقتی زنان از مقایسۀ خودشان با مردان و رقابت با مردان در خانه و 
که یک زن خداترس می تواند چه تأثیر پرقدرتی داشته باشد )البته باید  و به این پی می برند 
گردی نمودن وابسته هستند(، دلشان بسیار شاد  کالم خدا، دعا، و شا که به  کنند  تصدیق 
باشند.  مشغول  خدمت  به  انجیل  جالل  برای  مردان  دوشادوش  می توانند  که  شد  خواهد 
کالم خدا فقط برای مردان  که  کسب آن دو مقامی نیست  آن گاه، دیگر همۀ فکر و ذکرشان 
که برای  گشوده می شود  مقرر نموده است. آن گاه، چشمشان به روی فرصتهای بی شماری 
که خدا به آنها بخشیده است استفاده نمایند.  زنان مهیا است و می توانند از هر عطیه ای 
امکانش  مردان  برای  که  بی همتایی  طریقهای  به  می توانند  می شوند  متوجه  زنان  وقتی 
فراهم نیست مسیح و انجیلش را جالل دهند، از انجام آنچه قباًل به نظرشان بی معنی بوده 
کلیسای انجیلی »باغستان« واقع در شهر  از  گیرین  است بسیار به وجد خواهند آمد )لیندا 

آرلینگتون هاْیتز در ایالت ایلینوی(.

که در آن به سر می بریم برای خدمت  که دریافته ایم چگونه بر اساس موقعیتهایی  کنون  ا
که می دانیم چگونه امانت داری از عطایایمان را بنا  کنون  در میان بانوان پل بسازیم، ا
که متوجه شده ایم آموزش الهیات به بانوان  کنون  کتاب مقدس تعلیم دهیم، ا بر دیدگاه 
که  باشیم  مختلفی  طریقهای  قدردان  نموده ایم  درک  که  کنون  ا دهیم،  قرار  اولویت  را 
که پیش  که فهمیده ایم بر نمونه های زنانی  کنون  روح القدس از طریق ما عمل می کند، ا
که تشخیص داده ایم چگونه در خدمت  کنون  از ما می زیستند با فروتنی تأمل نماییم، ا
که به همۀ اینها پی برده ایم،  کنون  به خداوندمان به امتیاز زن بودن بی اعتنا نباشیم، ا
و  چشم انتظاری  با  باید  ما  دیدگاه  گردانیم.  متکی  خدا  به  گویان  دعا را  دلمان  که  باشد 
کالم خدا به ما داده شده است تا راهمان را  امیدواری و شور و هیجان آذین شده باشد. 
گشته است تا هادی مان باشد. دعا می کنیم خداوند  روشن سازد و روح القدس به ما عطا 

که دخترانش می خواهند در نام او و برای جالل او خدمت نمایند. گردد  خشنود 
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روزی  به  کردن  فکر  با  را  زندگی مان  روزهای  بیشتر  که  نمی رسد  نظر  به  این طور  گاه  آیا 
در آینده سپری می کنیم؟ وقتی ُخردسال بودیم، برای روز تولدمان روزشماری می کردیم 
می رفتیم،  مدرسه  وقتی  نیست(.  این طور  دیگر  گویا  )البته  بودیم  چشم انتظارش  و 
روزشماری می کردیم تا آخرین روز مدرسه فرا رسد و فصل آزادی و تفریح از راه برسد )البته، 
عده ای  می کردند(.  روزشماری  مدرسه ها  بازگشایی  برای  والدین  احتمااًل  روز،  همان  در 
که در پیش داریم برنامه ریزی می کنیم و هفته ها و روزها را  از ما با دقت برای مسافرتی 
می شماریم تا سفرمان آغاز گردد. عده ای تا فرا رسیدن روز عروسی شان روزها را می شمارند 

کودکشان روزشماری می کنند. و عده ای برای به دنیا آمدن 
نداریم  آمدنشان  به  میلی  که  دارند  قرار  پیِش رویمان  هم  روزهایی  می زنم  حدس  اما 
کسی  با  باید  که  روزی  جراحی،  روز  طالق،  ثبت  روز  هستیم:  آمدنشان  دلواپس   یا 

کنیم. خداحافظی 
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کالم خدا از آن نام برده شده است، روز مداخلۀ الهی در  که در سراسر  روزی هم وجود دارد 
گاه، این روز خداوند صرفًا »آن روز« نامیده می شود.  که »روز خداوند« نام دارد.  تاریخ بشر 
که بارها از شانه ها برداشته خواهد شد )اشعیا 10: 27(، روز شکرگزاری،  آن روز روزی است 
روز سرافرازی، روز برقراری روابط، روز فیض، روز محبت، روز بنا شدن، روز رقصیدن، روز 
بهره مندی، روز تازه شدن، روز شادی و شادمانی، روز تسلی، روز وفور، روز سیراب شدن، 
گرفتن، روز آرامش،  روز صمیمیت، روز آمرزش، روز پاداش )ارمیا 30: 19- 31: 40(، روز یاد 
کسازی، روز تعلق یافتن )زکریا 13(. از قرار معلوم، آن  روز امنیت، روز شفا )میکاه 4(، روز پا
کتاب مقدس  که چنین خواهد بود. اما  که مشتاق آمدنش هستیم و قطعًا  روز روزی است 

این روز را فقط این چنین توصیف نمی کند.
و  حقارت  روز  بود:  خواهد  هم  این گونه  خداوند  روز  که  می شویم  متوجه  خدا  کالم  در 
1: 15(، روز قساوت )اشعیا  کت )اشعیا 13: 2؛ یوئیل  سرافکندگی )اشعیا 2: 12(، روز هال
عقوبت  روز   ،)18 :5 )عاموس  تاریکی  روز   ،)3 :30 )حزقیال  محکومیت  روز   ،)9 :13
روز   ،)15 :1 )صفنیا  ویرانی  روز  خرابی،  روز  اضطراب،  روز  تنگی،  روز   ،)15 )عوبدیا 
انفجار )دوم پطرس 3: 10(، روز نبرد )مکاشفه 16: 14(.  کی 4: 1(، روز  آتش سوزی )مال
باید  که  باشد  روزی  دقیقًا  روز  آن  نمی رسد  نظر  به  می خوانیم،  را  توصیفها  این  وقتی 
آن  از  باید  که  است  روزی  روز  آن  برعکس،  باشیم،  آمدنش  مشتاق  خوشحالی   با 

بیم داشت.
که مسیح بازمی گردد – روز عزا است یا روز  پس جریان چیست؟ آیا روز خداوند – روزی 
شادمانی؟ آیا روز ویرانی است یا روز بازسازی؟ آیا روز عجیب از دست دادن ها است یا روز 

شگفت انگیز به دست آوردن ها؟
آینده مقرر نموده  که خدا در  اینها خواهد بود. آن روزی  که روز همۀ  واقعیت این است 
است، آن روزی که خدا در تاریخ بشر وارد می گردد، برای کسانی که ترس خداوند را در دل 
داشته اند و به انجیلش ایمان داشته اند و محض ایمان به مسیح پیوسته اند، روزی است 
که ارزشش را دارد با دلی مشتاق چشم انتظارش باشیم و هر صبح که از خواب برمی خیزیم 
از خود بپرسیم آیا امروز همان روز است؟ اما، برای کسانی که به رحمت خدا پشت کرده اند 
گرفته اند و نخواسته اند به امنیت آغلش داخل شوند، روز  و دعوت رحیمانۀ خدا را نادیده 
با ترس و هراسی دلهره آور به  از خواب برمی خیزیم  که  که هر صبح   خداوند روزی است 

آن می اندیشیم.
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واقع،  در  دارد.  اهمیت  بسیار  زنان  خدمت  امروز،  رسید،  خواهد  فرا  قطعًا  روز  این  چون 
خدمت زنان اهمیت ابدی دارد، چون زنان با ابدیت رو به رو هستند.

که خدمت بانوان فقط به  گاه این چشم انداز را از دست بدهیم. خیلی آسان است  شاید 
آنها را به چشم ببینیم، به  که می توانیم  زمان حال محدود شود، یعنی به واقعیتهایی 
این  با  می توانیم  می شوند.  قلمداد  مسایل  و  نیازها  مهم ترین  نظرمان  به  که  چیزهایی 
که  کنیم  هدایت  کتاب مقدس  به  را  خانمها  سایر  و  برویم  کتاب مقدس  سراغ  به  هدف 
اول به دنبال تسلی  اغلب در درجۀ  و  یابیم  به پاسخ اضطراری ترین سوالهایمان دست 
گذرایمان باشیم. می توانیم ساعتها بر راه حل ها و طرحها و  یافتن از زحمات و سختیهای 
برنامه هایی برای بهبود شرایط زندگی دنیوی مان تمرکز نماییم ولی با نگاهی مختصر به 
آخرتمان نظر داشته باشیم، یعنی به آن ابدیتی که از آن روز آغاز خواهد شد و کتاب مقدس 
آرامی  ابدی و  آغاز شادی  یا روز  را به آن معطوف می دارد. آن روز  بارها توجه ما  بارها و 

یافتن در حضور خدا است یا بدبختی و سیه روزِی جدا ماندن از حضور او است.
کتاب و جمع بندی خدمت بانوان نزدیک می شویم، می خواهیم  که به پایان این  کنون  ا
هدف نهایی چنین خدمتی را بررسی نماییم. بدیهی است که هدف نهایی کار خدا در این 
جهان و هدف نهایی مقاصد نجات بخش خدا در این جهان از آن روز که روز تکمیل شدن 
از معرفت جالل  که سرانجام زمین  – روزی  – روز خداوند  تاریخ بشر است آغاز می گردد 
که آبها دریا را می پوشانند )حبقوق 2: 14(. عظیم ترین  خداوند مملو خواهد شد، چنان 

که بدون آمادگی با این روز رو به رو شویم. فاجعۀ زندگی این است 
چه بسا این حقیقت باعث شود واالترین هدف خدمت بانوان به نظرمان بیاید: بانوان 
که در  گر زنان را مجهز نماییم  ک آماده سازیم. بی گمان، ا را برای آن روز عظیم و هولنا
این دنیا نیکویی ورزند و روابط خوبی با دیگران داشته باشند و همسران و مادران خوبی 
امروز  گر  ا رسالتمان شکست خورده ایم.  در  نکنیم،  آماده  روز  آن  برای  را  آنها  ولی  باشند 
کنیم و با آنها  که خدا در زندگی مان قرار داده است ارتباط الزم را برقرار  نتوانیم با زنانی 
که وقتی آن روز در حضور خداوند می ایستیم  معاشرت داشته باشیم، مگر جز این است 
دورهمی هایمان  و  گردهمایی ها  و  ما  مبتکرانۀ  آشنایی های  و  ما  صحیح  الهیات  همۀ 

بیهوده به حساب خواهند آمد؟
که به تعلیم دربارۀ روز خداوند می پردازند  که بسیاری از خدمتها  جای بسی تأسف است 
رویدادهای  به  را  کتاب مقدس  نبوتهای  که  باشد  این  بر  بیشتر  تمرکزشان  دارند  تمایل 
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که باید  گویی مهم ترین مسأله دربارۀ آن روز این است  معاصر و امتها و ملتها ربط دهند، 
که  که آن روز قرار است در طول حیات ما از راه برسد. بدیهی است  گاه شویم  بدانیم و آ
از  پیش  هفتۀ  در   ،24 فصل  متی  انجیل  در  نیست.  جدیدی  مقولۀ  تمرکز  و  کید  تأ این 
که این امور  گفتند: »به ما بگو  گردان در خلوت به نزد او آمدند و  مصلوب شدن عیسی، شا

کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟« )متی 24: 3(.
به  ندارد.  روز خبر  آمدن آن  زمان  از  که هیچ کس جز پدرش  بود  این  اولیۀ عیسی  پاسخ 
که  نظر می رسید عیسی به جای تمرکز نمودن به زمان آن روز بیشتر به این عالقه داشت 
کمک  گردانش  گردان برای آن روز آماده باشند. عیسی با چندین تصویر و َمَثل به شا شا
که آماده بودن برای آن روز به چه معنا بود و نتیجه و عاقبت آن آماده  کنند  نمود تا درک 
بودن چه بود. همچنین عیسی خاطرنشان ساخت که چه چیزی در انتظار کسانی خواهد 
گویی آن روز فرا نمی رسد و فقط برای امروزشان  که  گونه ای زندگی می کنند  که به  بود 

تدارک می بینند.
گر جمعی از زنان زمانۀ ما در حضور عیسی بودند و دربارۀ زمان بازگشتش از  تصور می کنم ا
گردانش فرمود. در  که به شا او سوال می کردند، عیسی به آنها نیز همان چیزی را می گفت 
گفته های او را دارد، ما نیز می توانیم با  کالم الهام شدۀ عیسی حکم  حقیقت، چون امروز 
گردانش فرمود به نتیجه برسیم. آن تصویرها  که عیسی به شا همان تصویرها و َمَثلهایی 
که چگونه خدمت  و َمَثلها در انجیل متی فصلهای 24 و 25 ثبت شده اند تا نشان دهند 
امروزۀ ما در میان بانوان می تواند مددکاری باشد تا زنان را برای آن روز آماده سازد. پاسخ 

گردانش را در انجیل متی 24: 37- 42 با شما در میان می گذاریم: عیسی به شا

که در  که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. زیرا همچنان  لیکن، چنان 
ایام قبل از طوفان می خوردند و می آشامیدند و نکاح می کردند و منکوحه می شدند تا روزی 
پسر  ببرد، همچنین ظهور  را  آمده همه  تا طوفان  نفهمیدند  و  گشت  کشتی  نوح داخل  که 
دیگری  و  گرفته  یکی  می باشند،  مزرعه ای  در  که  نفری  دو  آن گاه،  بود.  خواهد  نیز  انسان 
گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید،  که دستاس می کنند یکی  گذارده شود و دو زن  وا

کدام ساعت خداوند شما می آید. که نمی دانید در  زیرا 

که روز بازگشت مسیح روز  که عیسی دربارۀ آن روز می فرماید این است  نخستین مطلبی 
کت می رسند. داوری خواهد بود. در آن روز، برخی نجات می یابند و برخی به هال

کرد، مردم سرگرم  در زمان نوح، وقتی آسمان شروع به باریدن نمود و آب از زمین فوران 
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باران  که داوری خدا به شکل قطره های  انتظار نداشتند  آنها  زندگی روزمره شان بودند. 
روزمره مان  زندگی  مشغول  که  بودند  امروزی  زنان  ما  از  بسیاری  مانند  آنها  شود.  نازل 
کنیم، به فکر برنامه های فردا  هستیم، برنامه ریزی می کنیم برای شام چه غذایی آماده 
کارمان ذهنمان را به خود مشغول  کارهای بچه ها هستیم و شاید طرحی مهم در محل  یا 
دارد،  ادامه  زندگی  و  می آیند  هم  پی  در  روزها  که  است  این  هم  تصورمان  است،  کرده 
که حتی در زمان نوح  بی آنکه خطر نازل شدن داوری را احساس نماییم. بدیهی است 
که خدا پا به عرصۀ تاریخ بشر بگذارد و شرارت انسان را داوری نماید باورپذیر  این عقیده 

نبود و بی گمان ضرورت و اضطرارش را هم متوجه نبودند.
ع بپردازیم. پیغام کتاب مقدس  کنون، به این موضو آیا امروز هم به همین شکل نیست؟ ا
به  مسیح  عیسی  شخص  در  نخواستند  که  کسانی  همۀ  که  می آید  روزی  که  است  این 
ک خواهند شد، در حالی که کسانی که به مسیح  کشتی پناه برند در طوفان داوری خدا هال
پناه برده اند نجات خواهند یافت. حال آنکه، امروز، این پیغام به تمسخر گرفته می شود، 
از  بسیاری  نظر  به  حقیقت  این  قطعًا،  می شود.  گرفته  نادیده  و  می گیرد  قرار  حاشیه  در 

که با آنها معاشرت داریم ضرورت به حساب نمی آید. زنانی 
موضوعات  دست کم  یا  دیگری  ضروری  موضوعات  که  رسد  نظر  به  چنین  می تواند  و 
که باید در خدمت بانوان به آنها پرداخته شود. زنان به شدت به  مهم تری وجود دارند 
کتاب مقدس نیاز دارند تا بدانند برای ابدیت چه چیزی ضروری است و چه  چشم انداز 
که تشخیص دهیم باید از  چیزی ضرورت ندارد. همۀ ما نیاز داریم به نقطه ای برسیم 
گشودۀ مسیح  نیاز داریم به آغوش  یابیم. همۀ ما  که در راه است نجات  داوری واقعی 
که به جای ما جان  که می توانیم با ایمان به منجی مان  هدایت شویم، زیرا در آنجا است 
گناه پیروز گشت  گرفت و از مردگان قیام نمود و تا ابد بر مرگ و  داد و غضب خدا را به خود 

از این داوری قطعی نجات یابیم. همۀ ما به انجیل محتاجیم.
که روز داوری اش روز  عیسی در حکایت بعدی اش )متی 24: 45- 51( مکشوف می سازد 
سنجش است. در آن روز، عده ای از آنچه دارند محروم می شوند و عده ای به مسوولیت 

گماشته می گردند.
به سایر  اربابش  در خانۀ  وفاداری  و  امانت  با  که  دانایی حکایت می کند  از غالم  عیسی 
وقتی  که  می نماید  مقایسه  شریری  غالم  با  را  غالم  این  عیسی  می کند.  خدمت  غالمان 
اربابش سوء استفاده  از دارایی های  و  آزار می رساند  را  تأخیر می کند سایر غالمان  اربابش 
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می کند. وقتی ارباب بازمی گردد، غالم دانا برکت می یابد و ناظر بر جمیع دارایی های ارباب 
که غالم شریر از خانۀ ارباب اخراج می گردد و به جایی فرستاده می شود  می گردد، در حالی 

که چیزی جز غم و اندوه مداوم و حسرت و افسوس جان فرسا در انتظارش نیست.
را  کسانی  حکایت  این  بلکه  نیستند،  حکایت  این  مخاطبان  بی خدا  دنیای  بی شک، 
کلیسا، به اهل خانۀ ایمان، ملحق شده اند: هر دو شخصیت  که به  مخاطب قرار می دهد 
نامبرده در این حکایت خادمان خانۀ ارباب هستند و به انتظار بازگشت او می باشند. این 
که با خدمت  گوش سپرده اند  که به این خواندگی  کسانی را به تفکر وامی دارد  آیات همۀ 
به همخدمتاِن خود در خانۀ اهل بیت ایماْن به َسرورشان، عیسی، خدمت نمایند. این 
را به  کلیسا هستیم شامل می گردد، چه مسوولیت رهبری  که عضو  را  خواندگی همۀ ما 
عهده داشته باشیم چه به صورت غیر رسمی مسوولیت مراقبت از سایر همخدمتان به ما 
سپرده شده باشد. شاید با خدمت نمودن به والدین سالمندمان یا تربیت فرزندانمان یا 
کنیم. آیا هر روز امین هستیم »تا ایشان  خدمت به همسایه مان باید به َسرورمان خدمت 
که با حکمت و دانایی نه  کاری می کنیم  ک« دهیم )آیۀ 45(؟ آیا  را در وقت معین خورا
آنها بدهیم؟ آن  را به  فقط به فکر نیازهای جسمانی شان باشیم، بلکه غذای روحشان 
که در خانه اش به  کسانی را بسنجد  که َسرورمان بازگردد و خدمت  روز فرا خواهد رسید 
که  کسانی است  آنها مسوولیت بخشیده است. او خدمت ما را خواهد سنجید، او در پی 
با پشتکار و ثباِت قدم با امانت و دانایی خدمت نموده اند. این گونه خدمت نمودن نشانۀ 

گشته است. که از انجیل سرچشمه می گیرد تبدیل  که با فیضی  دلی است 
که می خواهند با وفاداری باثباتشان و با حکمت خداپسندانه شان  این حکایت به زنانی 
کنند چه پیغامی می دهد؟ این حکایت چه پیغامی دارد برای زنانی  َسرورشان را خدمت 
که می خواهند خدمتشان به حساب آید و در روز بازگشت مسیح حتی به آنها فرصتهای 
بیشتری دهد تا او را تا ابد با معنا و با مفهوم خدمت نمایند؟ امروز، زنان دایم به دنبال 
کارهای نیک و مهم و برجسته ای از  که بتوانند برای بهبود اوضاع جهان  راه هایی هستند 
کار نیک مهم است،  خود به جا بگذارند. چه بسا به همۀ ما باید بارها و بارها گفته شود که 
که جهان را تغییر دهد یا به عادل شمردگی ما  اما این اهمیت فقط به این دلیل نیست 
که تا ابد  کار نیک خدمتی است سرشار از محبت و ارزش ابدی به َسرورمان  بیفزاید، بلکه 
در خانه اش مکانی برای ما مهیا نموده است. خدمت به خدا از خانه اش شروع می شود 
که بیهودگی و عجز و درماندگی ناشی از تقالیمان  و تا ابدیت ادامه می یابد. در آن روزی 
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در این دنیای ملعون تا ابد ناپدید شود، خدمت به او چه معنایی خواهد داشت! به این 
برکت بیندیشید.1

گردانش و برای ما بیشتر  در انجیل متی فصل 25، با اشاره به دو حکایت، عیسی برای شا
که روز بازگشتش چگونه خواهد بود. در نخستین حکایت )آیات 1- 12(، او  آشکار می کند 
می فرماید آن روز مثل روز عروسی خواهد بود. در آن جشن عروسی، ندیمه های عروس 
این مسوولیت را به عهده دارند که مسیر جشن عروسی را روشن کنند. آنها به انتظار آمدن 
داماد  استقبال  به  گرفته اند  دست  به  را  خود  چراغهای  که  حالی  در  و  ایستاده اند  داماد 
که داماد به آن  کنند. اما زمانی  می روند تا داماد و عروسش را تا ضیافت عروسی همراهی 
که آنها تصور می کردند نمی آید، ندیمه ها به خواب می روند. پنج نفر از آنها برای  سرعتی 
که چراغهای خود  چنین انتظار طوالنی آماده نیستند و آن قدر روغن به همراه نیاورده اند 
که سرانجام داماد از راه می رسد، آن پنج ندیمۀ نادان  را روشن نگاه دارند. پس، هنگامی 
که پنج ندیمۀ دیگر،  آماده نیستند تا به جشن عروسی وارد شوند. فرض آنها بر این است 
که آماده و مجهز هستند، روغنهایشان را با ایشان تقسیم می کنند. اما نمی توان به آماده 

کرد. از این رو، در به روی ندیمه های نادان بسته می شود. بودن دیگران تکیه 
که روز بازگشتش روز ضیافت خواهد بود. در آن روز،  عیسی با این حکایت به ما می گوید 
که عده ای به ضیافت  گفته می شود، در حالی  به عده ای برای ورود به ضیافت خوش آمد 

راه نخواهند یافت.
کنیم و از آنها سهمی داشته  در آن روز، نمی توانیم به آماده بودن سایر مسیحیان تکیه 
گرچه قوم مسیح در واقع یک بدن هستند، هر عضو آن بدن خوانده شده اند تا  باشیم. ا
که خودش را در آماده شدن برای بازگشت مسیح  شخصًا به مسیح ایمان آورند، ایمانی 
کنیم، نمی توانیم  کنون نخواهیم خودمان را برای آمدن مسیح آماده  گر ا نشان می دهد. ا
بازگردد، به خاطر محبت و مهربانی اش، در  که وقتی مسیح  قرار دهیم  این  بر  را  فرض 
گر جزو دانایانی نباشیم  آخرین لحظه اجازه می دهد به جشن عروسی بّره داخل شویم. ا
که خود را آماده کنیم، دعوت شدن به جشن عروسی و درخواست برای شرکت در آن صرفًا 

تضمین ورود به جشن نخواهد بود.
یا  اطرافیانشان  بودن  آماده  به  که  دارند  حضور  ما  کلیسای  جمع  در  زنان  از  تعداد  چه 
کرده اند یا فرض را بر مهربانی داماد قرار داده اند؟ نه  که با آنها ارتباط دارند تکیه  کسانی 
هیچ شخص دیگری، نه هیچ داماد زمینی، نه هیچ میراث ایمان، و نه هیچ مشارکت 
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گردد.  وفادارانه در میان وفاداران نمی تواند جایگزین رابطۀ شخصی با داماد آسمانی مان 
را نمی شناسم«؟  »تو  گفت:  ما خواهد  کسانی در جمع  به چه  روز، عیسی خطاب  آن  در 
گردیم  چقدر احتیاج داریم هشدارهای این حکایت را از زبان دامادمان بشنویم و آماده 
که شاید طوالنی تر از آنچه می پنداریم به  تا بتوانیم به انتظار آمدنش بایستیم، انتظاری 
او  کنون به منجی مان ایمان آوریم، در پی شناخت  طول انجامد. چقدر احتیاج داریم ا
که او ما را بشناسد تا بتوانیم در آن روز او را رو در رو مالقات  باشیم و جّد و جهد نماییم 
کنیم تا در  که بانوان را برای مالقات با مسیح آماده  نماییم. چه خدمت بامعنایی است 
گفته شود نه اینکه در به رویشان  آن روز برای ورود به ضیافت عظیم به آنها خوش آمد 

که برای ابدیت اهمیت دارد. بسته شود. این خدمتی است 
چگونه زنان را برای مالقات با مسیح آماده می کنیم؟ به جای اینکه فرض را بر این قرار 
که قباًل به مسیح ایمان آورده اند، آنها را دلیرانه می خوانیم تا همین حاال نزد مسیح  دهیم 
کاماًل توجه خود را معطوف دارند به »کالم انبیا . . . مثل  بیایند. آنها را تعلیم می دهیم 
تفکر  به  را  آنها   .)19 :1 روز بشکافد« )دوم پطرس  تا  تاریک،  چراغی درخشنده در مکان 
که خدا با ما نموده است« و در آن محبت بمانند  کنند »آن محبتی را  وامی داریم تا باور 
»تا در روز جزا ما را دالوری باشد« )اول یوحنا 4: 16- 17(. »هر روزه همدیگر را نصیحت 
سخت دل  گناه  فریب  به  شما  از  احدی  مبادا  می شود،  خوانده  امروز  که  مادامی  کنید، 
انتها  به  تا  خود  اعتماد  ابتدای  به  گر  ا گشته ایم،  شریک  مسیح  در  که  آن رو،  از  گردد. 
سخت متمّسک شویم )عبرانیان 3: 13- 14(. با امید به خدای زنده و با قوت روح مسیِح 
قیام کرده، می کوشیم خداپسندانه زیستن را قاطع و محکم در ایمانداران پرورش دهیم، 
چرا که می دانیم خداترسی »برای هر چیز مفید است، که وعدۀ زندگی حال و آینده را دارد« 

)اول تیموتائوس 4: 8، 10(.
می شود،  نامیده  ِقنطارها«  »حکایت  معمواًل  که   ،)30 -14 :25 )متی  بعدی  حکایت  در 
که روز بازگشتش روز پاسخگویی خواهد بود. در آن روز، تنبلی  عیسی مکشوف می سازد 
که عده ای به خاطر امانت و وفاداری شان  و تن آسایی عده ای فاش می گردد، در حالی 

تحسین می گردند.
از  مشخصی  مقدار  سفرش،  از  پیش  اما،  است.  سفر  رهسپار  ارباب  حکایت،  این  در 
سرمایه اش را به هر یک از غالمان می سپرد و فقط از آنها یک انتظار دارد: غالمانش باید 
ِقنطار به  ِقنطار و دو  که پنج  کنند. غالمانی  را برای ملکوتش سرمایه گذاری  آن سرمایه 



241

اهداف نهایی

آنها سپرده شده است بی درنگ می روند و با آن تجارت می کنند و آن سرمایه را با دو برابر 
که یک ِقنطار به او سپرده  سود بازمی گردانند تا به سرمایۀ اربابشان بیفزایند. اما غالمی 
کند و نقد آقای خود را پنهان نمود« )آیۀ 18(. »بعد از مدت مدیدی«  شده بود »زمین را 

اربابشان بازگشت و از ایشان حساب خواست )آیۀ 19(.
دارایی  امین  که  آنهایی  چه  می دهند،  پس  حساب  غالمان  از  یک  هر  حکایت،  این  در 
پس  حساب  روز  آن  در  نبوده اند.  خوبی  امانت داران  که  آنهایی  چه  بوده اند  اربابشان 
دادن، حقیقت مباشر بودن و امانت داری جمیع خادمان بر همگان آشکار خواهد شد. در 
که این دقیقًا همان چیزی است  گفته شده است  کتاب مقدس به ما  بخشهای مختلف 
گرفت. وقتی عیسی بازگردد، از خادمانش حساب  که در روز بازگشت مسیح صورت خواهد 
که همۀ ما  خواهد خواست. پولس به ایمانداران قرنتس چنین نوشت: »زیرا الزم است 
پیش مسند مسیح حاضر شویم« )دوم قرنتیان 5: 10(. همه، ایمانداران و غیر ایمانداران.
گالس سیان ُادانل در تفسیر انجیل متی عنوان می کند که داورِی آینده یکی از بیشترین  دا
گرفته می شود. او ادامه می دهد: »دومین موضوعی  کلیسا نادیده  که در  موضوعاتی است 
کلیسا داوری خواهد شد: داوری از خانۀ خدا شروع  که  گرفته می شود این است  که نادیده 
که  گرفته می شود این است  نادیده  که  می شود )اول پطرس 4: 17(. سومین موضوعی 
کارهایشان  برای همۀ  تا  تک تک مسیحیان در پیشگاه تخت داوری مسیح می ایستند 

حساب پس دهند )متی 16: 27؛ رومیان 14: 12(«.2
ح ترین سوالی  که مطر با توجه به این پاسخگویی و حساب پس دادن، تصور این است 
که با آن رو به رو هستیم این خواهد بود: آیا این حقیقت مرا هم تحت تأثیر قرار می دهد؟ 
وفاداری ام  خاطر  به  یا  شد  خواهد  فاش  کاهلی ام  آیا  دهم،  پس  حساب  شود  قرار  وقتی 
تحسین می گردم؟ آیا رانده می شوم یا پاداش می گیرم؟ البته در حالی به این سوالها توجه 
که  می کنیم و ماحصل آن روز حساب پس دادن برای خدمت بانوان را از نظر می گذرانیم 
که در مسیح عیسی هستند« )رومیان 8: 1(.  می دانیم: »پس هیچ قصاص نیست بر آنانی 
فقط  نه  روز،  آن  در  تباهی ناپذیرند.  مسیح  مانند  گشته اند  ملحق  مسیح  به  که  کسانی 
زندگی ایمانداران واقعی آسیب نمی بیند، بلکه آنها پاداش هم می گیرند. از چشم انداز این 
زندگی زمینی، برای ما دشوار است که ماهیت چنین پاداشی را به طور کامل درک نماییم، 
که به آن پاداشها اشاره می نماید. در رسالۀ اول  گوش بسپاریم  کالم خدا  اما می توانیم به 
قرنتیان 3: 13- 15، پولس آن روز حسابرسی را چنین توصیف می کند: »آتْش عمل هر کس 



گاْتری نانسی 

242

گذارده باشد بماند اجر خواهد  کسی بر آن  که  کاری  گر  که چگونه است. ا را خواهد آزمود 
کسی سوخته شود زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد، اما چنان  گر عمل  یافت و ا
از  یا  بود  پاداش جاودانه خواهد  یا  داوری  این  نتیجۀ  معلوم،  قرار  از  آتش.«  میان  از  که 

دست دادن آن پاداش.
گناهم را  گر  گناه را پرداخت و ا گر مسیح بهای  کنون، شاید با خود چنین بیندیشید: »ا ا
داده ام  انجام  آنچه  برای  باید  که  است  چگونه  پس  شده ام،  آمرزیده  و  کرده ام  اعتراف 
که مسیح همه چیز را به  و آنچه انجام نداده ام حساب پس دهم؟ آیا مگر نه این است 
کنیم.  انجام رسانده است؟« نمی توانیم نعمت نجات خدا را با وعدۀ پاداش او مغشوش 
نجات  است.  داده  انجام  ما  برای  خدا  که  است  کاری  »نجات  آلکورن:  راندی  قول  به 
کاری  گرفتن مربوط به  کاری نکرده ایم. اما پاداش  که ما برایش  هدیۀ رایگان فیض است 
که ما برای خدا انجام می دهیم.«3 ما مجهز گشته ایم و توانایی یافته ایم تا با فیض  است 

کارمان را به انجام برسانیم. خدا در ما 
بنابراین، َسرورمان به هنگام بازگشتش با تحسین کردنمان چه پاداشی به ما می دهد؟ ما 
زنان با پاداش گرفتن در این دنیا و در جامعه مان به خوبی آشنا هستیم. مگر جز این است 
که پاداش برای ما زنان در توجه و تعریف و تمجید و تحسین خالصه می شود؟ مگر جز این 
که بدون هیچ درنگی به یکدیگر می گوییم: »خیلی ناز شدی!« ما لب می گشاییم  است 
و از مد روز و هنر تزیین و چیدماِن هر چیز تعریف می کنیم، ما مهارت والدین را در تربیت 
کسب درجات تحصیلی افراد آفرین می گوییم، افزایش  فرزندانشان تحسین می کنیم، به 
تقدیر می کنیم و حتی  و استعدادهای چشمگیر  توانایی ها  از  را تحسین می کنیم،  درآمد 
آبادانی و رفاه اجتماعی را می ستاییم. البته هیچ یک از اینها در ذات خودشان بد نیستند، 
دیگر  کند  تأیید  را  ما  دنیا  می خواهیم  و  هستیم  گذرا  و  موقت  پاداش  پی  در  وقتی  اما 

که ثمرۀ تأیید خداوند می باشد. حواسمان متوجه پاداش جاودانه ای نیست 
را  نکته ای  چه  می دهد  پاداش  ما  به  ما  تحسین  با  خدا  اینکه  دربارۀ  حکایت  این  پس 
که از جانب خدا به  آشکار می نماید؟ پاداش ما ترفیع یافتن به جایگاه ناظر و مباشر است 
ما عطا می شود. خدا تقریبًا بیشتر دارایی اش را به ما می سپارد تا بر سرمایه اش بیفزاید. او 
گذار  گونی وا گونا به هر یک از ما خادمانش مهارتها، استعدادها، توانایی ها، و فرصتهای 
که نیازهایمان متفاوت  می نماید. خدا ما را در مکانهای مختلف قرار می دهد، در حالی 
از خودمان بپرسیم: خدا چه  باید  با یکدیگر فرق می کنند. پس  است و شخصیتهایمان 
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ملکوتش  برای  را  آن  بتوانم  که  است  سپرده  من  به  فرد  به  منحصر  طور  به  را  چیزی 
سرمایه گذاری کنم؟ چه چیزی را پنهان کرده ام که باید برای خدمت انجیل سرمایه گذاری 
کنم؟ چگونه خدا مرا به طور منحصر به فردی شکل داده است تا بتوانم ملکوتش را در 
گسترش دهم؟ چگونه می توانم در به وجود آوردن این فرهنگ در میان زنان  این جهان 
کنند  که آنها را تشویق و تحسین نماید تا برای پاداش جاودانه تالش  سهمی داشته باشم 
که چه چیزی به دیگران سپرده شده است، باید  کشند؟ وقتی متوجه می شویم  و زحمت 
از  به چه صورت  یعنی  نماییم،  ایشان تصدیق  در  را  آن سپردگی  و  کنیم  را تشویق  آنها 
کنند )و حتی  وقتشان برای مسیح مایه بگذارند، به چه شکلی از ِقنطارهایشان استفاده 
تا در  باشند  را بشارت دهند، به چه صورت مهمان نواز  انجیل  تا  بانکی شان(  از حساب 
خدمت محبت مسیح باشند، چگونه از طریق شهادتهای ایمانشان ماجرای منجی شان، 

ح می دهند. مسیح، را شر
در روز حسابرسی، وقتی در پیشگاه مسند داوری مسیح می ایستیم، از ما خواسته می شود 
گرفتیم.  کار  که به ما سپرده شده بود به  که چگونه همۀ چیزهایی را  حساب پس دهیم 
که امانت بوده اند به چه شکلی  که فرزندانشان را  مادران از این نظر حساب پس می دهند 
تربیت کرده اند که باعث گسترش ملکوت َسرورشان شده است. آن کسانی از ما که فرصت 
به  امتیازها  آن  از  که  بود  این نظر پاسخگو خواهیم  از  گرفته ایم  امانت  به  را  تحصیالت 
که  کرده است. رهبران  کمک  گسترش ملکوت خدا  که به  کرده ایم  چه شکلی استفاده 
چون  دهند.  پس  جواب  رهبری شان  شیوۀ  برای  باید  هستند  رهبری  خدمت  امانت دار 
کمال خواهد  کرد آن را تا روز عیسی مسیح به  که عمل نیکو را در شما شروع  می دانیم »او 
رسانید« )فیلیپیان 1: 6(، می توانیم با اطمینان و خاطرجمعی چشم انتظار روزی باشیم 
که َسرورمان به ما بگوید: »آفرین ای غالِم نیک متدّین! بر چیزهای اندک امین بودی، تو 

گماشت. به شادی خداوند خود داخل شو!« )متی 25: 21(. را بر چیزهای بسیار خواهم 
آنان  باید محکم به آن بچسبند.  که  زنان قرار دارد  امید شگفت انگیزی پیِش روی  چه 
کار می کند تا عدالت  که با ایمان آوردن به مسیح به او پیوسته اند و روح مسیح در ایشان 
صدای  بلکه  شد،  نخواهند  شرمنده  که  باشند  روزی  چشم انتظار  می توانند  آورد  بار  به 
که به آنها می گوید: »مرحبا، آفرین! چیزهایی  که دوستش دارند می شنوند  َسرورشان را 
که  کردی  که به دیگران سپردم فرق داشتند و تو ثابت  با چیزهایی  که  را به تو سپردم 
امانت دار خوبی هستی. چون به آنچه در این زندگی به تو سپردم امین بودی، در زندگی 
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کرد،  خواهی  سپری  من  دوستداران  همۀ  و  من  کنار  در  جدید  خلقت  در  که  آینده ای 
چیزهای بیشتری به تو می سپارم. دِر خانۀ من به روی تو باز است، در خانه ام، تا ابد طعم 

کنارم را خواهی چشید.« شادِی بودن در 
به  ما  دشوار  معمواًل  خدمتهای  است،  قطعی  برایمان  وقوعش  که  چیزی  آن  پرتِو  در 
گاه با غم و غصه همراه می شوند رنگ و بوی متفاوتی به خود می گیرند.  که  َسرورمان 
که پطرس اشاره می کند )اول پطرس 1: 6؛ 5: 10(، این »اندکی« را باید در پرتِو  همان طور 
که ما را آماده  ابدیت تاب آوریم و نه فقط آن را تاب آوریم، بلکه در آن شادی نماییم، چرا 
می کند تا ابد در خانۀ خدا زیست نماییم و ما را مهیا می سازد تا از دیگران هم بخواهیم 
کنار تحمل ناخوشی های مشترک میان  که امروز داخل این خانه شوند. وقتی زنان، در 
و  دست  دیگری  خاص  دردهای  همۀ  با  انسان،  سقوط  از  ناشی  عواقب  و  انسانها  همۀ 
چقدر  است،  زنان  بدن  به  منحصر  زنان  خلقت  ساختار  خاطر  به  که  می کنند  نرم  پنجه 
و  تازه  بدنهای  با  که همراه  بدوزند  روزی چشم  به  آنها دلگرمی ببخشیم  به  مهم است 
که  کن خواهند بود. در حالی  که رستاخیز را تجربه نموده است در خانۀ خدا سا بی نقصی 
که هر اشکی  گاه دیدگانمان از اشک پر می شوند، چقدر حیرت آور است به این بیندیشیم 
کلنجار  زمینی  مسایل  و  مشکالت  با  زنان  از  بسیاری  وقتی  شد.  خواهد  ک  پا چشمها  از 
می روند، چشم دوختن به داماد آسمانی چقدر باعث قوت قلب ما قوم خدا خواهد بود. 
همۀ این کشمکشها و کلنجارها سهم ما خادمان خداوند شده است تا آنها را سرمایه گذاری 

گردیم. که شاهد توسعۀ ملکوت خداوند  کنیم  نماییم و از طریق آنها دعا 
روزی  بلکه  بود،  نخواهد  وحشت  و  ترس  روز  حسابرسی  روز  هستیم،  مسیح  در  گر  ا
که به قدر  که با شادمانی برای رویارویی با آن آماده شده ایم. نباید بترسیم  خواهد بود 
که  که ما زنان معمواًل در تب و تاب هستیم  کفایت خدمت نکرده ایم )مگر نه این است 
کارهایمان  که باید  کنون هم آن طور  که باید به نتیجه نرسانده ایم و ا کارهایمان را آن طور 
که  کفایت انجام نمی دهیم؟( در این حکایت، خطر واقعی برای ما این نیست  را به قدر 
کفایت برای َسرورمان خدمت نکرده ایم. آن دو خادم امین سرمایه های متفاوتی  به قدر 
کردند و در انتها مقدار سودشان هم متفاوت بود و هر دو نیز دقیقًا به یکسان از  دریافت 
که با  کسانی است  کمین  گرفتند. خطر واقعی در  جانب اربابشان تحسین شدند و پاداش 
که هیچ سودی  کسانی  کاری انجام نداده اند،  آنچه به آنها امانت سپرده شده است هیچ 
گرامی داشتند،  را  َسرورشان  نه  پاسخ دادند،  انجیل  به  ایمانشان  با  نه  بازنگرداندند،  را 
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گسترش ملکوت َسرورشان قدمی  گذاشتند، نه برای  نه ثمرۀ روح القدس از خود به جای 
کاری نکردند. نکتۀ مورد نظر در مورد سومین خادم همین است. او نه  برداشتند – هیچ 

فقط پاداش نگرفت، بلکه جانش را هم از دست داد.
در آیات پایانی انجیل متی فصل 25 )آیات 31- 46(، در توصیف آن روز، عیسی از جالل 
که در مقام پادشاه بازمی گردد و بر تخت  عظیم سخن می گوید، از زمانی سخن می گوید 
ح آن حکایت این نیست  که منظور عیسی از شر پادشاهی می نشیند. توجه داشته باشید 
که در آن حکایت عیسی مثاًل در مقام  کنیم  گمان پیش برویم و فرض  که ما با حدس و 
کشیده شده است. او مستقیم و بدون هیچ ابهامی به ما می گوید در آن  پادشاه به تصویر 

گشت. روز در مقام پادشاه بازخواهد 

کرسی جالل  چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکۀ مقدس خویش آید، آن گاه، بر 
خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به 

که شبان میشها را از بزها جدا می کند )متی 25: 31- 32(. قسمی 

که برای شنوندگانش تصویری  عیسی در توصیف روز بازگشتش از تصویری استفاده نمود 
گوسفندان نگهداری می کردند هم از  بسیار آشنا بود. در آن روزگار، شبانان اغلب هم از 
گوسفندان و بزها  که  کنار هم می چریدند. اما زمانی  گوسفندان و بزها در  بزها. در مرتع نیز 
را به آغل بازمی گرداندند باید آنها را از هم تفکیک می کردند، چون از یک جنس نبودند. 
که به واسطۀ  گونه استفاده می کند تا تفکیک آنانی را  عیسی از تصویر جداسازی این دو 

که از آِن عیسی نیستند نشان دهد. ایمان به عیسی به او تعلق دارند از آنانی 
که روز بازگشتش روز جداسازی خواهد  ح این حکایت خاطرنشان می سازد  عیسی با شر
واقعیتی صریح  این  برکت می یابند.  و عده ای  ملعون می شوند  روز، عده ای  آن  در  بود. 
این طور  باشند،  بزها حضور داشته  گوسفندان هم  نیز هم  ما  کلیساهای  است. شاید در 
را تشخیص  گوسفند  و  بز  تفاوت  که  نداریم  را  و بصیرت  بینش  این  ما همیشه  نیست؟ 
اهمیت  ابدی  لحاظ  به  بانوان  برای  خدمت  است.  بصیرت  صاحب  عیسی  اما  دهیم. 
موقعیت  بانوان یک  است. خدمت  راه  در  واقعًا  روز عظیم جداسازی  این  که  دارد، چرا 
که به زنان این فرصت را می دهد بتوانند به طور پیوسته  حیاتی و خاص و شخصی است 
و بدون هیچ گونه خجالتی، مطابق با کالم خدا، از یکدیگر چنین بطلبند: »خود را امتحان 

که در ایمان هستید یا نه« )دوم قرنتیان 13: 5(. کنید 
بودم  گرسنه  »زیرا چون  گوسفندانش می فرماید:  به  بازگردد  که  روزی  عیسی می فرماید 
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مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا 
کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید« )متی 25: 35- پوشانیدید، مریض بودم عیادتم 
کارها را برای او انجام  گوسفندان در پاسخ از عیسی سوال می کنند چه موقع این   36(. اما 
داده اند؟ و عیسی پاسخ می دهد: »هر آینه، به شما می گویم آنچه به یکی از این برادران 

کرده اید« )آیۀ 40(. کردید به من  کوچک ترین من 
سخن  است  شده  انجام  برادرانش  برای  که  کارهایی  از  اینجا  در  عیسی  که  کنید  توجه 
آسمان  در  که  مرا  پدر  ارادۀ  که  »هر  می فرماید:  او  کیستند؟  عیسی  برادران  می گوید. 
است به جا آَورد همان برادر و خواهر و مادر من است« )متی 12: 50(. بنابراین، صحبت 
که ایمانداران برای برادران و خواهرانشان در  کارهایی است  عیسی به طور خاص دربارۀ 
گرسنه و عریان و در حبس هستند. چون ایمانداران  که نیازمند و  مسیح انجام می دهند 
برای  گویی  انجام شود  ایماندار  برای یک  که  کاری  هر  بدن مسیح می باشند،  اعضای 
کتاب اعمال رسوالن نیز  گرفته است. این پیوند مسیح با ایمانداران را در  مسیح انجام 
می رساند  جفا  را  مسیحیان  که  شائول  به  عیسی  رسوالن،  اعمال  در  می کنیم.  مشاهده 
گفت: »ای شائول، شائول، برای چه بر من جفا می کنی؟« )اعمال رسوالن 9: 4(.  چنین 
 خدمت به ایمانداران خدمت به مسیح است. جفا رساندن به مسیحیان جفا رساندن به 

مسیح است.
وقتی به خواهرانی می اندیشم که به »این کوچک ترین ها« در بدن مسیح خدمت می کنند، 
کودکان یا خدمت  که همیشه برای خدمت در اتاق نگهداری از  زنانی به ذهنم می آیند 
کودکان پیشقدم هستند. ایشان با از خودگذشتگی به این »کوچک ترین ها« خدمت  برای 
کتاب مقدس  می کنند، پوشک آنها را عوض می کنند، به آنها تغذیه می دهند و ماجراهای 
که  که هر هفته خانمی را  را برایشان تعریف می کنند. به خواهری در مسیح می اندیشم 
کتاب مقدس می آورد و سپس او را به  بر روی صندلی چرخدار می نشیند به جلسه مطالعۀ 
که در  گروهی از خانمهای آشنا به تخصص پرستاری می اندیشم  منزلش بازمی گرداند. به 
جمع خود برنامه ریزی کرده اند که روزانه مونس خانمی باشند که به خاطر ابتال به سرطان 
که به  که خدمتش این است  روزهای پایانی عمرش را می گذراند. به خانمی می اندیشم 
کند. به بیوه زنی می اندیشم  ک تهیه  طور مرتب برای خانواده های مبشران لباس و پوشا
که خودش را با وجد و شادی وقف خدمت به زندانیان نموده است و با آنها به مطالعه و 
که عیسی به این زنان بگوید: »بیایید  کتاب مقدس می پردازد. روزی خواهد آمد  بررسی 



247

اهداف نهایی

که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به  ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را 
گیرید« )متی 25: 34(. میراث 

گر می خواهیم  که ا کنند  کنند تا ما را متقاعد  البته عده ای سعی دارند از این آیات استفاده 
ک  گرسنگان را خورا در آن روز از ما استقبال شود باید به خدمت به جهان مشغول شویم: 
این  اما منظور عیسی  برویم.  بیماران  به مالقات  و  گوییم  به غریبان خوش آمد  دهیم، 
انجام  را  کارها  این  باید  یابیم  برکت  شدن  ملعون  جای  به  می خواهیم  گر  ا که  نیست 
را  خدمتها  این  هستیم  او  آغل  گوسفندان  واقعًا  گر  ا که  است  این  عیسی  منظور  دهیم. 
به جا می آوریم. این گونه خدمتهای پرمهر و ایثارگرانه به خواهران و برادرانمان در مسیح، 
به ویژه به کسانی که دردمند و نیازمندند و به خاطر بشارت انجیل دربندند، امری طبیعی 
گوسفندان پرسه  که در میان  گوسفندیم و بز نیستیم  در زندگی ما است و ثابت می کند ما 
آیا در  که  ببینیم  و  بیازماییم  را  بتوانیم خودمان  که  زنیم. خدا به ما وسیله ای می دهد 

ایمان هستیم یا نه.
که  که هر خانمی  قرار دهیم  این  بر  را  نباید فرض  زنان خدمت می کنیم  وقتی در میان 
عضو کلیسایمان است یا هر خانمی که کالمش حال و هوای روحانی دارد یا نام عیسی ِورد 
که باید  کنیم این است  زبانش است به لحاظ روحانی زنده است. آنچه باید بدان توجه 
کالم خدا هستند و محبتشان به قوم خدا چگونه است. باید به  ببینیم زنان چقدر مشتاق 
که آیا زنان در زندگی شان به دیگران هم توجه می کنند؟ آیا زندگی شان  دنبال این باشیم 
با توصیف عیسی در آیات نامبرده همخوانی دارد، آیا زندگی شان از پیوند با مسیح خبر 
گوسفند و  گردانش تصویر  که عیسی به هنگام صحبت با شا می دهد؟ توجه داشته باشید 
گردان عیسی بز بود، چرا  که یکی از شا کار برد. در چند روز آینده، مشخص می شد  بز را به 
گردان عیسی هم بز وجود داشت، اما بزی  که به عیسی خیانت می کرد. حتی در میان شا

گوسفندان او را تشخیص نمی دادند. که 
زیر  برایشان  ایمانشان  و اصالت  کلنجار می روند  با خود  که  زنانی  به  اغلب، می خواهیم 
سوال است به سرعت اطمینان دهیم که از نجات برخوردارند. حال آنکه، حکمت خدمت 
کنیم و بی درنگ و بدون  گوسفند و بز توجه  که به واقعیت  در میان بانوان اینجا است 
که پیِش روی  تفکر از اطمینان نجات صحبت نکنیم. چه بسا جدی بودن حیات ابدی 
که در انتظار بزها است باید ما را دایم برانگیزد تا انجیل  گوسفندان است و مجازات ابدی 
را  کالم خدا  باشند. وقتی  ایمان داشته  به مسیح  انسانها بخواهیم  از  و  نماییم  اعالم  را 
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به  برای نجات،  آموزد  را »حکمت  ما  که می تواند  کالمی  این   - با هم مطالعه می کنیم 
که بر مسیح عیسی است« )دوم تیموتائوس 3: 15( – نمی توانیم از اعالم  وسیلۀ ایمانی 
کنیم. باید همواره با یکدیگر دربارۀ حقیقت  کامل و قاطع انجیل خودداری  پیغام جامع و 
کامل و بی نقص است و به مرگ و زندگی مربوط است صحبت  که حقیقت  کتاب مقدس 
کنیم، باید به یکدیگر از پیغام انجیل بگوییم، چه زمانی که به زنانی خوش آمد می گوییم 
که در جمع حضور دارند یا  کسانی  که همۀ  کاماًل نمی شناسند چه زمانی  که هنوز مسیح را 
که مدتی بسیار طوالنی  کسانی هستند  گفتگو می باشند  دور یک میز نشسته اند و مشغول 

کلیسا حضور داشته اند. در 
را می شناسد خیلی  او  را می شناسد و مسیح  که تصور می کند مسیح  زنی  برای  می دانیم 
که هرگز واقعًا به مسیح توکل نداشته است تا باعث رستگاری اش  کند  سخت است قبول 
بوده  اشتباه  روحانی اش  وضعیت  از  ارزیابی اش  که  بپذیرد  است  سخت  او  برای  گردد، 
قرار می دهیم، متوجه می شویم چقدر  را مد نظر  اعتراف  این  است. وقتی سخت بودن 
که فقط از عهدۀ خودش برمی آید. قطعًا،  کاری را انجام دهد  به روح القدس محتاجیم تا 
کردن باشد.  باید خدمت دعا  بانوان  که عمدۀ خدمت ما در میان  این بدان معنا است 
که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی، لیکن نمی دانی از  که »باد هرجا  می دانیم 
گردد« )یوحنا 3: 8(. از  که از روح مولود  کجا می رود. همچنین است هر  کجا می آید و به 
این رو، خدمت در میان بانوان ما را به روی زانوانمان می برد تا از روح القدس بخواهیم به 
کار روح بخش و  که بدون  کلیساهایمان بوزد، به خانه هایمان بوزد و به زندگی زنانی بوزد 

نجات بخش روح القدس در آنها با جدایی ابدی رو به رو خواهند بود.
عیسی در پاسخ به این سوال که چه زمانی بازمی گردد به یک سری مثالها و حکایتها اشاره 
گاهی یافتن از زمان بازگشت او  نمود. در این مثالها و حکایتها، متوجه می شویم مهم تر از آ
که در هر زمان برای بازگشت عیسی آماده باشیم. پیغام  که اهمیت دارد این است  چیزی 
ثابت قدم ماندن و منتظر ماندن و آماده بودن برای بازگشت مسیح در سراسر عهدجدید 
مشهود است. پولس رسول به قرنتیان چنین می گوید: »منتظر مکاشفۀ خداوند ما عیسی 
که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود« )اول قرنتیان 1: 7- 8(.  مسیح می باشید 
با یکدیگر و  را نمّو دهد و در محبت  که »خداوند شما  برای تسالونیکیان دعا می کند  او 
استوار  را  شما  دلهای  تا  می نماییم،  محبت  را  شما  ما  که  چنان  بخشد،  افزونی  همه  با 
عیسی  ما  خداوند  ظهور  هنگام  در  ما  پدر  و  خدا  حضور  به  قدوسیت،  در  بی عیب  سازد، 
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مسیح، با جمیع مقدسین خود« )اول تسالونیکیان 3: 12- 13(. نویسندۀ رسالۀ عبرانیان 
مسیح  به  را  خود  امید  که  می سازد  خاطرنشان  اولیه  کلیسای  در  یهودی  ایمانداران  به 
با  از جمع شدن  نمایند،  ترغیب  نیکو  اعمال  و  را به محبت  محکم نگاه دارند، یکدیگر 
که آن روز  که می بینید  کنند »زیادتر به اندازه ای  یکدیگر غافل نشوند و یکدیگر را تشویق 

نزدیک می شود« )عبرانیان 10: 22- 25(.
که خدمت میان زنان اهمیت  دوستان من، آن روز نزدیک می شود. به همین دلیل است 

ابدی دارد، چون زنان با ابدیت رو به رو هستند. تک تک ما با ابدیت رو به رو هستیم:

تا ابد یا از حضورش رانده می شویم یا تا ابد در حضورش ایمن هستیم.	 

با 	  ابد  تا  یا  می شویم  افکنده  وصف ناشدنی  و  جانکاه  عذاب  به  یا  ابد  تا 
اعمال پرثمر برکت می یابیم.

تا ابد یا از حضور داماد رانده می شویم یا تا ابد در ضیافتش حضور داریم.	 

َسرورمان 	  شادی  با  ابد  تا  یا  می شویم  افکنده  خارجی  ظلمت  به  یا  ابد  تا 
احاطه می گردیم.

مبارک 	  ابدی  حیات  با  ابد  تا  یا  می شویم  ملعون  ابدی  آتش  در  یا  ابد  تا 
می گردیم.

باطل  خداوند  در  ]ما[  »زحمت  چون  داشت،  خواهد  ابدی  اهمیت  بانوان  میان  خدمت 
نیست« )اول قرنتیان 15: 58(. دعای پولس برای فیلیپیان زحمت امروزۀ ما را به امید 

قطعِی روز بازگشت مسیح پیوند می دهد:

و برای این دعا می کنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزون تر شود، تا چیزهای 
که به  بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی غش و بی لغزش باشید و پر شوید از میوۀ عدالت 

وسیلۀ عیسی مسیح برای تمجید و حمد خدا است )فیلیپیان 1: 9- 11(.
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جدید  کلیساهای  پایه گذاری  بر  خدمتش  که  است  شبانی  همسر  آنیاب ویله  ِکریستی 
گردسازی بانوان را به عهده دارد.  او مادر سه فرزند است و خدمت شا متمرکز می باشد. 
می باشند.  کن  سا دی سی  واشنگتن  شرق  جنوب  در  خانواده اش  همراه  به  ِکریستی 
دل مشغولی او سخنرانی و نوشتن دربارۀ وظایف مادری، ازدواج، و خدمت روحانی است. 
که جلوه ای از رسالۀ رومیان فصل 1 است نمونۀ  ِکریستی با فیض خدا می کوشد در دنیایی 

زن نامبرده در رسالۀ تیطس فصل 2 باشد.

کلیسای دانشگاه ویتون واقع  کتاب مقدس در  کوْچروم مسوول جلسات مطالعۀ  سیندی 
در ایالت ایلینوی است. او به تعلیم بانوان مشغول می باشد، رهبران را آموزش می دهد و 
کتابها را به قلم درآورده است: »مالقات با پادشاه« که تفسیری بر انجیل مرقس است  این 
کتابهای  که تفسیری بر  که متعلق به خدا است«  و »زنان متعلق به خدا در زمان و مکانی 
کتاب دوم را به همراه نویسنده ای دیگر به نگارش درآورده  روت و ِاستر می باشد. او این 

ِکنت، صاحب چهار فرزند و یک عروس می باشند. است. سیندی و همسرش، 

الهیات »عهد«( مسوول  از دانشکدۀ  ارشد  کارشناسی  ِاِلن ماری دیکاس )دارای مدرک 
Harvest USA می باشد. خدمت  هماهنگی خدمت بانوان در سازمان خدمات مسیحی 
که با مسایل و مشکالت جنسی دست و  کسانی  که به  خاص این سازمان ملی این است 
گردسازی و تعلیم آنها بپردازد. او  پنجه نرم می کنند مشاوره دهد و با تکیه بر انجیل به شا
در نوشتن این کتاب همکاری داشته است: »سالمت جنسی برای بانوان: شفا از آسیبهای 
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کتابچه را نیز به رشتۀ تحریر درآورده است: »دختران  جنسی و آسیبهای رابطه ای« و این 
مجرد و رابطۀ جنسی: روشهای هوشمندانه برای مراقبت از قلبتان«.

از مدرسۀ عالی حقوق »لویاال« واقع در لس آنجلس(  )دارای دکترای حقوق  ِکری فولمار 
سه  مادر  ِکری  می باشد.  دبی،  در  متحد«  مسیحی  »کلیسای  ارشد  شبان  جان،  همسر 
را  کتاب مقدس  مطالعۀ  جلسات  رهبری  و  می کند  تدریس  می نویسد،  او  است.  نوجوان 
کتابها را به رشتۀ تحریر درآورده است: »شادی!  ِکری این  کلیسایشان به عهده دارد.  در 
و  یعقوب(  رسالۀ  بر  )تفسیری  »ایمان«  کتاب  بانوان«  برای  فیلیپیان  رسالۀ  بر  تفسیری 

کتاب »فیض« )تفسیری بر رسالۀ افسسیان(.

امارات  در  داالس(  الهیات  دانشکدۀ  از  ارشد  کارشناسی  مدرک  )دارای  فورمان  گلوریا 
گلوریا، ِدیو،  متحدۀ عربی به خدمت در میان فرهنگهای مختلف مشغول است. همسر 
کلیسای »رهاننده« در دبی می باشد. او صاحب چهار فرزند است و نویسندگی این  شبان 
مشغله  از  لبریز  که  هنگام  »آن  فیض«  از  »گوشه چشمی  است:  داشته  عهده  به  را  کتابها 

گنجینۀ خود بدارید« »همسر یک شبان«. هستید، مسیح را 

گاْتری در کلیسای مشایخی »سنگ زاویه« واقع در شهر فرانکلین در ایالت تنسی با  نانسی 
کتاب مقدس مشغول است. او در  کتاب مقدس به تدریس  کتابهای تفسیر  گرفتن از  کمک 
کالم خدا را تعلیم می دهد. خدمت نانسی دلداری  کشور نیز  ج از  کنفرانسهای داخل و خار
از  افراد  این  تا  کتابهای مسیحی می کوشد  از طریق  او  است.  و غمدیدگان  به سوگواران 
خانواده های  برای  او  بنگرند.  است  آمده  سرشان  بر  که  ماتمی  به  کتاب مقدس  دیدگاه 
یابد. »در غمتان شریک هستیم«  تا داغ دلشان تسکین  داغدار خلوتگاهی مهیا می کند 
که در راستای این خدمت به همت همسر نانسی، دیوید،  نام مجموعه ویدیوهایی است 

تهیه شده است و به همدردی با عزاداران می پردازد.

سوزان هانت پنجاه سال است که شریک زندگی همسرش، ِجین هانت، است که شبانی 
بازنشسته می باشد. آنها صاحب سه فرزند و دوازده نّوه هستند. سوزان قباًل مدیر خدمت 
از  زنان نوشته است،  کتاب برای  آمریکا بوده و چندین  کلیسای مشایخی در  بانوان در 
که مربی زنان  جمله: »انجام وظیفۀ مادری از ُبعد روحانی: الگوی تیطس 2 برای زنانی 

هستند«.
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در  بانوان  خدمت  مدیر  »واندربیلت«(  دانشگاه  از  دکترا  مدرک  )دارای  نیلسون  کاتلین 
انگلیسی مشغول  زبان  به تدریس  که  او  سازمان خدمات مسیحی تی جی سی می باشد. 
کلیسا سرپرستی جلسات مطالعۀ کتاب مقدس بانوان را نیز به عهده  بوده است در چندین 
کاتلین  گسترده بر سخنرانی و نوشتن متمرکز است.  کاتلین به طور  داشته است. خدمت 
کن هستند و حاصل ازدواجشان سه پسر، دو  ایلینوی سا ایالت  و نیل در شهر ویتون در 

عروس، و چهار نّوه می باشد.

بیست  از  بیش  کسفورد(  آ دانشگاه  از  الهیات  کارشناسی  مدرک  )دارای  ساندوم  َکری 
کلیسای  که به خدمت در میان بانوان مشغول می باشد و عمدۀ خدمتش در  سال است 
کلیسا به  »یوحنای قدیس« واقع در شهر تانبریج ولز در انگلستان متمرکز است. او در این 
َکری سخنگوی  اجتماعی خدمت می کند.  و هر طبقۀ  از همۀ رده های سنی  خانمهایی 
در  »ُکرن هیل«  آموزشی  موسسۀ  در  را  بانوان  خدمت  مسوولیت  و  است  کنفرانسها  ثابت 

لندن به عهده دارد.

کتاب مقدس  ِکِلر اسمیت )دارای مدرک دکترا از دانشگاه الهیات سیدنی( خدمتش تعلیم 
ج از استرالیا است )ِکِلر و همسرش،  به بانوان در شهر سیدنی، در سراسر استرالیا، و حتی خار
اول  رساله های  بررسی  ع  موضو با  ِکِلر  دکترای  پایان نامۀ  هستند(.  سیدنی  کن  سا راب، 
قرنتیان، اول و دوم تیموتائوس، و رساله به تیطس به چاپ رسیده است. عالوه بر این، 
کتاب مقدس دربارۀ  ح نیکوی خدا:  کتاب را نیز به رشتۀ تحریر درآورده است: »طر او این 

مردان و زنان واقعًا چه می گوید؟«
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پولس در رساله به تیطس 2: 11- 14 این را تأیید می کند.

 .11
کنید به دوم تیموتائوس 3: 6. ع  رجو

 .12
کسی نیکو نیست جز خدا )مرقس 10: 18؛ لوقا 18: 19(. که  عیسی خطاب به آن جوان ثروتمند فرمود 

 .13
کنید به تیطس 1: 12. ع  رجو

 .14
ج از منزل نیز وظایفی به عهده داشت، اما واضح است که شوهر  آن زن نمونه در امثال سلیمان فصل 31 خار

و فرزندانش اولویتهای اصلی اش بودند.

 .15
کولسیان 3: 18. کنید به افسسیان 5: 22؛  ع  رجو

 .16
نویسندۀ عبرانیان در فصل 12: 7- 11 تقریبًا همین را می گوید.
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 .17
ع را روشن می سازد. کولسیان 3: 18، پولس این موضو در رسالۀ رومیان 3: 25 و 

.18
Carrie Sandom, “Equipped for Every Good Work: Profitable Handling 
of the Scriptures,” address, The Gospel Coalition 2012 National Women’s 
Conference, http://resources.thegospelcoalition.org/library/equipped-for-
every-good-work-profitable-handling-of-the-scriptures-2-timothy-3-17.
It includes some of the tools needed for understanding the New Testa-
ment Epistles. See also Carrie Sandom, “Bible Toolkit #2: Rightly Handling 
the Word of Truth,” which presents the tools needed for unpacking Old 
Testament narrative. http://resources.thegospelcoalition.org/library/bible-
toolkit-2-rightly-handling-the-word-of-truth.

 .19
کامل آموزشِی بسیار  که به قلم فیلیپ ِجنِسن و تونی پاْین نوشته شده است به منزلۀ یک دورۀ  کتاب  این 
کتابچۀ تمرین برای دانشجویان و عالقه مندان هم به  کتاب راهنما برای رهبران و  مفید به حساب می آید. 

کتابها برای دانلود نیز موجود می باشد. چاپ رسیده است. نسخۀ این 

 .20
من به همت سازمان The Good Book College و با همکاری دانشکدۀ الهیات »موور« تدریس در چندین 
که فرصتهای  کتاب مقدسی دیگری هم موجودند  دوره را به عهده داشته ام. منابع خوب و بسیار صحیح 

فراوانی را برای یادگیری در اختیار شما قرار می دهند:

www.thegoodbookcollege.co.uk
www.moore.edu.au/distance

 .21
کسب اطالعات بیشتر در خصوص موسسۀ آموزشی »ُکرن هیل« به این تارنما مراجعه نمایید: برای 

www.proctrust.org.uk/cornhill

 .22
بانوان  انگلستان برای  کشور  که هر سال در  Proclamation Trust )بنیاد اعالم(  کنفرانس ساالنۀ سازمان 
کتاب مقدس مشغولند فراهم  که به خدمت تعلیم  برگزار می شود فرصت بسیار مفیدی را برای خانمهایی 
گو  شیکا در  که  نیز    The Charles Simon Trustسازمان گردند.  ورزیده تر  تعلیمی  مهارتهای  در  تا  می آورد 

کارگاه های آموزشی مشابهی را در آمریکا برگزار می نماید: مستقر است یک چنین 

http://www.proctrust.org.uk/cornhill
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www.proctrust.org.uk/conferences
www .simeon trust.org

کلیسای محلی فصل ۴: 
 .1

نایانا اسم مستعار است.

.2
John Stott, Basic Christian Leadership (Downers Grove, IL: InterVarsity, 
2002), 17.

.3
Charles Hodge, 1 Corinthians (Wheaton, IL: Crossway, 1995), 219.

.4
Ron Bentz, The Unfinished Church: God’s Broken and Redeemed Work-in-
Progress (Wheaton, IL: Crossway, 2014), 37.

فصل ۵: جهان پیرامون ما
.1

Thomas Chalmers, “The Expulsive Power of a New Affection,” sermon 
(1817), http://manna.mycpanel.princeton.edu/rubberdoc/c8618ef3f4a7b-
5424f710c5fb61ef281.pdf.

 .2
44: 4؛  43: 3؛  3: 23؛  1: 28؛  حزقیال  6: 5؛  اشعیا  13: 22؛  داوران:6: 22؛  17: 3؛  پیدایش  به  کنید  ع  رجو

دانیال 8: 17؛ مرقس 9: 6؛ اعمال رسوالن 9: 4؛ مکاشفه 1: 17.

.3
“Chicago Statement on Biblical Inerrancy” (Chicago: International Council 
on Biblical Inerrancy, 1978). A published copy of the statement may be 
found in Carl F. H. Henry, God, Revelation, and Authority, vol. 4 (Waco, 
TX: Word, 1979), 211–19.
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فصل ۷: سالمندتر و جوان تر
.1

 Westminster Larger Catechism (Atlanta: Presbyterian Church in America 
Committee for Christian Education & Publications, 1990), 4.

.2
قومش  با  تثلیث  خدای  طریق  بدین  تا  شد  گذاشته  بنا  ابتدا  از  خدا  کمیت  حا در  فیض  عهد  اصل،  »در 
گرداند. چون  رابطه ای سرشار از رحمت برقرار نماید و لطف و محبت نجات بخش خود را نصیب ایشان 
ما با خدا در اتحاد هستیم، با فرزندانش نیز در اتحاد خواهیم بود. از این رو، »عهد فیض« رابطۀ ما را با 
که از وعدۀ حیات سرچشمه  خدا و با دیگران تعریف می نماید. این عهد شکل دهندۀ سبکی از زندگی است 
می گیرد. برای اینکه این مهم را درک نماییم، باید طرز تفکر و طرز زندگی مان عهدمحور باشد.« برگرفته از 

ن دانِکن و سوزان هانت:
ُ

کلیسای محلی« نوشتۀ: جی. لیگ کتاب »خدمت بانوان در 

Women’s Ministry in the Local Church (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 32.

 .3
اعتقادنامۀ ِوست میِنستر، فصل 26: »مشارکت مقدسان«

(Atlanta: Presbyterian Church in America Committee for Christian Educa-
tion & Publications, 1990), 85.

.4
 Susan Hunt, Spiritual Mothering (Wheaton, IL: Crossway, 1992), 12.

 .5
به یادداشت شماره 2 مراجعه نمایید.

 .6
کلیسای مشایخی آمریکا به برگزاری یک دورۀ آموزشی سه ساله ویژۀ دختران  گردسازی در  هیئت خدمت شا
مناسب  نیز  ابتدایی  دورۀ  دختران  برای  دارند  نام  »واقعی«  که  دوره ها  این  است.  نموده  اقدام  نوجوان 

می باشند.

http://www.mytrueteen.com

منابع دیگری نیز خدمتتان معرفی می شوند:
Susan Hunt and Mary A. Kassian, Becoming God’s True Woman: While I 
Still Have a Curfew, new ed. (Chicago: Moody, 2012); and Susan Hunt and 
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Richie Hunt, Cassie and Caleb Discover God’s Wonderful Design, new ed. 
(Chicago: Moody, 2013).

.7
Matthew Henry, Matthew Henry’s Concise Commentary on the Whole Bible, 
“John 13:34–35” (accessed 12/15/2014), Bible Hub: Online Bible Study 
Suite, http://biblehub.com/commentaries/mhc/john/13.htm).

فصل ۸: سالمت جنسی
 .1

به منظور حفظ حریم شخصی، یک سری جزییات را تغییر داده ایم.

 .2
نام  به  بانوان  گردسازی  شا دوره های  آموزشی  درسهای  مجموعه  در  کامل تری  شکل  به  موضوعات  این 
این  شده اند.  داده  توضیح  رابطه ای«  آسیبهای  و  جنسی  آسیبهای  از  شفا  بانوان:  برای  جنسی  »سالمت 

مجموعه به قلم ِاِلن دیکاس به چاپ رسیده است.
(Greensboro, NC: New Growth Press, 2013)

 .3
که یک زن و شوهر متعهد هستند شخص سومی به روابط زناشویی آنها وارد نشود، افراد مجرد  همان طور 
نیز باید به یک چنین تعهدی پایبند باشند، حال آنکه، تعهد مجردان به این شکل است که باید از هر گونه 
کنند. این شکل و حالت و طریق می تواند یک دوست  فعالیت جنسی به هر شکل و حالت و طریقی پرهیز 
باشد، می تواند خود شخص باشد، می تواند یک وسیله یا شیء باشد – چه به طور مستقیم چه از طریق 
با  اینترنتی  گپ سراهای  و  اتاقکها  یا  پیامهای جنسی  تلفنی حاوی  تماسهای  و  پیامک  یعنی  تکنولوژی، 

محوریت مسایل جنسی.

 .4
گردانش  که می آید و نزد شا انجیل یوحنا 14: 23 وعدۀ زیبای عیسی را ثبت نموده است. عیسی وعده داد 
گزیدن را به شکل چشمگیری در تعلیم یوحنا فصل 15 توصیف  ع منزل  گزید. او این موضو مسکن خواهد 
کن  )سا او می مانند  در  که  را شاخه هایی  پیروانش  و  معرفی می کند  ک حقیقی  تا را  نمود. عیسی خودش 

می شوند(.

 .5
به  پرداختن  وقتی  که  رسیده ام  نتیجه  این  به  بانوان،  گردسازی  شا و  کتاب مقدس  تعلیم  خدمت  در 
موضوعات جنسی جزء معمول دروس و جلسات باشد، خانمها بیشتر تمایل پیدا می کنند دربارۀ این مسایل 
که صحبت از مسایل جنسی به میان  کنند. در واقع، بسیاری از خانمها خیلی خوشحال می شوند  صحبت 
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ع باز کنند. ما باید به زنان مسیحی  می آید، چون خودشان نمی دانند چگونه سر صحبت را دربارۀ این موضو
گفتگو  کنند و بدانند چگونه به بحث و  ع نگاه  کتاب مقدس به این موضو کنیم تا با الهیات برگرفته از  کمک 

در این مورد وارد شوند.

 .6
و  آموزش  »بنیاد  علمی  هیئت  سابق  عضو  که  ایشان،  هستم.  تیریپ  پاول  دکتر  مدیون  را  اصطالح  این 
بر  تغییر  »روشهای  عنوان  با   )2006 )سال  کالس  در  سخنرانی شان  طی  در  می باشند،  مسیحی«  مشاورۀ 

کار بردند. کتاب مقدس« این اصطالح را به  مبنای 

 .7
نفر  یک  از  بیش  به  و  باشند  داشته  مددکار  یک  از  بیش  تا  کنیم  تشویق  را  خانمها  که  است  این  حکمت 

کند. کار باعث می شود مددجو وسوسه نشود به مددکارش دلبستگی ناسالم پیدا  گردند. این  پاسخگو 

 .8
کنیم هم دشوار است هم بها  که در نور زندگی  اینکه خودمان را به یک نفر پاسخگو بدانیم و متعهد شویم 

دارد، اما به همۀ سختیهایش می ارزد!

فصل ۹: عطایا و عطیه داشتن
 .1

که به این پاسخ نامه جواب داده اند اشاره شده است. کسانی  در بخش »تشکرات ویژه« به نام 

 .2
کردن« را  کلیسا نقشها و خدمتهای مکمل را به عهده دارند واژۀ »موعظه  که معتقدند زنان در  گروه هایی 
کار  زنان به  را در مورد  کردن«  آمریکاییان معمواًل عنوان »موعظه  کار می برند.  گونی به  گونا به شکلهای 
کلیسا خدمت رهبری  کلیسا و در جمع اعضای  که زنان خوانده نشده اند در  نمی برند )منظورشان این است 
گر در مورد زنان  گویا مشکلی نیست ا کلیسا را به عهده داشته باشند(. اما در انگلستان و استرالیا  و شبانی 

کالم خدا برای یکدیگر(. کار رود )به معنی توضیح و تفسیر  کردن« به  عبارت »موعظه 

فصل ۱۰: اهداف نهایی
 .1

رومیان 8: 18- 25

.2
Douglas Sean O’Donnell, Matthew: All Authority in Heaven and on Earth 
(Wheaton, IL: Crossway, 2013), 725.
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.3
Randy Alcorn, “Questions to Randy Alcorn about Eternal Rewards,” March 
2, 2010, http://www.epm.org/resources/2010/Mar/2/questions-randy-
alcorn-about-eternal-rewards/.



سازمانخدماتمسیحیتیجیسی

که با هم مشارکت داریم و عمیقًا متعهد شده ایم تا ایمانمان را در  کلیساهای انجیلی هستیم  ما جمعی از 
کتاب مقدس  کاماًل با  که  کنیم  گونه ای سامان دهی  انجیل مسیح جانی دوباره بخشیم و خدمتمان را به 
همنوا باشد. ما خود را متعهد کرده ایم تا با امیدی تازه و شادیی که نمی توان جلودار آن بود به کلیساها قوت 
که فقط محض فیض و فقط محض ایمان  و جنب و جوش بخشیم. اساس این شادی وعده هایی است 

و فقط در مسیح امکان پذیر است.

ما می خواهیم پرچمدار انجیل عیسی مسیح باشیم و این اشتیاق دلمان را با زاللی و شفافیت، با دلسوزی و 
که  شفّقت، با شجاعت و دلیری، و با شادی و ُسرور به انجام رسانیم. باعث خرسندی و خوشحالی ما است 
که ایمانداران را از هر قوم و نژاد و هر سطح  دلهای ایمانداران را به هم پیوند دهیم. خواست ما این است 
که در چارچوب ایمان مسیحی به آن معتقدند با هم متحد سازیم. آرزوی  و طبقۀ اجتماع و با هر باوری 
که با ما عقیده و دیدگاه و رویای مشترک دارند و می خواهند مسیح َسر و  کسانی است  ما همکاری با همۀ 
که به قدرت روح القدس انسانها و جوامع و  کل زندگی شان باشد و امید محکمشان این است  َسرور و آقای 

فرهنگها متحول شوند.

که این سازمان پشتیبان بانوان  از همان آغاز خدمت بانوان در سازمان تی جی سی، هدف این بوده است 
غ روحانی برسند. هدف این  کنند و به بلو کالم خدا و بشارت آن به دیگران رشد  باشد تا در مطالعۀ وفادارانۀ 
کوشا باشند و در  کلیسا را دوست داشته باشند، در خدمت به آن فعال و  که بانوان را حمایت نماییم تا  است 

که مشغولند انجیل عیسی مسیح را بشارت دهند. هر خدمتی 

که شما را مجهز می گردانند  کنید تا با منابع تازه ای آشنا شوید  به این هدف بپیوندید و از تارنمای ما دیدن 
با همۀ دل و جان و فکر و قوتتان خدا را دوست داشته باشید و همسایه تان را همچون خودتان محبت 

نمایید.

TGC.org
MahfeleEnjil.com






	پیشگفتار
	مقدمه
	کلام خدا در مرکز
	کاتلین نیلسون

	دیدگاه کلام خدا به زنان
	کِلِر اسمیت

	کلام را بسپار
	کَری ساندوم

	کلیسای محلی
	سیندی کوچْروم

	جهان پیرامون ما
	گلوریا فورمان

	تا دورترین نقاط جهان
	کِری فولمار

	سالمندتر و جوانتر
	سوزان هانت و کِریستی آنیابویله

	سلامت جنسی
	اِلِن ماری دیکاس

	عطایا و عطیه داشتن
	کاتلین نیلسون و گلوریا فورمان

	اهداف نهایی
	نانسی گاتْری

	تشکرات ویژه
	نویسندگان
	یادداشتها



