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٤ 
  بخش نخست

  کند خدايی که شما را دعوت می
  

قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم؛ و قبل از ”

  ).۵ :١ارميا (“ بيرون آمدنت از رحم، تو را تقديس نمودم

جوانی که در کنار من ايستاده بود، تازه دعای گناهکاران را ادا مرد 

آن يکی از . عنوان منجی خود پذيرفته بود کرده بود و مسيح را به

کند که محبت خدا قلب تاريک و سرد  لحظاتی بود که انسان احساس می

ديگری را لمس کرده و چشمان ديگری را از برق حيات و اميد جديد 

سپس، در نهايت تعجب شنيدم که اين طفل در . درخشان ساخته است

مسيح گفت که از سوی خدا دعوت دارد تا شبان شود، و از من خواست 

ناگهان . تا بالفاصله بر او دست بگذارم و او را به خدمت تعيين کنم

احساس کردم که زمان از حرکت باز مانده و گردبادی از سؤاالت به 

خواند؟  شخص را به خدمت فرا میخدا از چه طريق : ذهنم هجوم آورده

کند؟ کليسا يا بدن مسيح چه  آيا او نوايمانان را نيز به خدمت دعوت می

  کند؟ نقشی در اين ميان ايفا می

خداوند توصيه پولس رسول به تيموتاؤس را به ذهنم آورد که 

در دست گذاشتن بر کسی شتاب مکن و در گناهان ديگران ”: فرمايد می

من از دست گذاردن بر اين ). ٢٢ :۵يموتائوس اول ت(“ شريک مشو

خواستم اراده خود را بيشتر در اين  برادر عزيز امتناع کردم و می



٥ 
شايد شما نيز دچار اين کشمکش شده باشيد که بر چه کسی . مورد بدانم

شايد برخی از شما . بايد دست بگذاريد و او را به خدمت منصوب کنيد

 کشمکش و تالطم فکری شده باشيد نيز در زمينه دعوت خودتان دچار

و از خود پرسيده باشيد که خداوند چگونه اين امور را بر ما روشن 

آنچه مرا بر آن داشت تا کالم خدا را برای يافتن پاسخ جستجو . سازد می

خواهم نتايج مطالعات خود را در  لذا می. کنم، همين سؤال خودم بود

  .ارمخصوص اين موضوع مهم با شما در ميان بگذ

  

  کند خدايی که دعوت می
مقدس را در خصوص دعوت الهی به خدمت مورد  وقتی تعليم کتاب

خدا انسان را . دهيم، بايد ابتدا از خود خدا شروع کنيم بررسی قرار می

خواند؛ برای مثال، الزم است به زندگی پولس  به خدمات خاصی فرا می

 ما خدا و  دهنده نجاتاز پولس که به حکم ”: فرمايد رسول نگاه کنيم؛ می

اول تيموتائوس (“ اميدمان، مسيح عيسی، رسول عيسی مسيح است

. توانيم مشاهده کنيم که دعوت خدا شخصی است می). ، هزاره نو١ :١

. گويد هايی خاص، مستقيمًا با انسان سخن می ها و مکان او در زمان

 بتواند نخستين دعوت او برای اين است که نجات را دريافت داريم تا او

امين است خدايی که شما را به رفاقت با ”. با ما مصاحبت داشته باشد

، ٩ :١اول قرنتيان (“ پسرش خداوند ما عيسی مسيح، فرا خوانده است

واسطه  خواند تا به او کسانی را که دور هستند فرا می). هزاره نو

اش بر صليب،  پسرش عيسی مسيح نزد او بيايند و از طريق فداکاری



٦ 
درست است که همه ايمانداران دعوت دارند تا با استفاده از .  يابندنجات

عطاهای روحانی خود، مسيح را خدمت کنند، اما از کالم خدا بروشنی 

طور خاص برای خدماتی معين در  کنيم که خدا بعضی را به درک می

 تحت اين ١١ :۴اين خدمات در افسسيان . کند بدن مسيح دعوت می

در . رسول، نبی، مبشر، و معلمی که شبان است: اند عناوين تعيين شده

. مقاالت آينده به تعريف دقيق هر يک از اين خدمات خواهيم پرداخت

مقدس  اما در اينجا ذکر اين نکته کافی است که خدمات خاصی در کتاب

پولس رسول به خدمات . هست که خدا برای کليسايش مقرر داشته است

 من به همين منظور بر گماشته شدم تا و”: کند خود اينچنين اشاره می

اول (“ واعظ و رسول و معلم ايمان راستين برای غيريهوديان باشم

تر قرار  ما همين دعوت خاص را مورد بررسی دقيق). ٧ :٢تيموتائوس 

خواهيم داد به اين اميد که رهنمودهايی برای کشف دعوت خودتان 

  .دست دهيم به

  

  نحوه تشخيص دعوت
ايی است شخصی، بلکه در تاريخ نيز حضور دارد و خدا نه فقط خد

. گزيند هايی خاص برای تحقق اهدافی خاص بر می افراد را در زمان

تفاوت نيست؛ رحمت و شفقت  خدا نسبت به نيازهای قومش و جهان بی

بينيم تا عامل رهايی يهوديان از  او را بروشنی در دعوت موسی می

آيد که از همان  راغ کسانی میدعوت او اغلب به س. اسارت مصر باشد

حدود دوازده سال پيش، . شکند برخوردار باشند باری که دل او را می



٧ 
اين بار سنگين را احساس کردم که کليساهای ايرانی نياز به خادمين 

شده دارند؛ همين يقين بود که خدا مورد استفاده قرار داد تا مرا  تربيت

خدا چه بار . يت کند هداTalim Ministriesبسوی آغاز فعاليت 

روحانی را در دل شما قرار داده است؟ چه نيازهايی در کليسای شما 

شود، يا در شهر شما مردم با چه مشکالتی دست به  ناديده گرفته می

حضور خدا  شويد و با دعا به ور می گريبانند؟ وقتی در اين نيازها غوطه

  .رويد، ممکن است کليدی برای دعوت خود بيابيد می

  

  “همکار”ايی خد
ديديم که خدای ما خدايی است شخصی و در تاريخ ما حضور دارد؛ 

کنم خصوصيت حياتی ديگری در خدا هست، در خدايی که  اما فکر می

است و “ همکار”خواند؛ و آن اين است که خدا  ما را به خدمت فرا می

ما فقط ”: فرمايد پولس می. خواهد ما با او در خدمت همکاری کنيم می

رانی هستيم متعلق به خدا، و شما مزرعه و ساختمانی متعلق به همکا

اين واقعيت که خدا مقرر داشته تا ). ٩ :٣اول قرنتيان (“ خداييد

مردمانی عادی مثل من و شما، مشيت او را تحقق بخشند، پيوسته مرا 

دنبال خادمينی امين است تا بتواند روح  او به. به حيرت وا داشته است

ن افاضه دارد و ايشان را برای پيشرفت ملکوتش بر خود را بر آنا

خواند که خدا  می“ ای مزرعه”پولس ما را . کار برد روی زمين به

خواهد در آن خصائل الهی خود را در آن رشد و نمو دهد؛ اين نکته  می

خواهد نه فقط خدمت  کند که او می اين حقيقت را به ما يادآوری می



٨ 
که تبديل به الگويی شويم که ديگران خاصی برای او انجام دهيم، بل

: دهد يعقوب رسول چنين هشدار می. بتوانند از آن پيروی کنند

برادران من، مباد که بسياری از شما در پی معلم شدن باشند، زيرا ”

). ١ :٣يعقوب (“ تر خواهد شد دانيد که بر ما معلمان، داوری سخت می

شان دهد که بايد اراده او خواند تا ن می“ ساختمان”پولس همچنين ما را 

چقدر . را بنا کنيم و اينکه خدمات خاصی را در کليسا انجام دهيم

آميز است که بدانيم خدا برای هر يک از ما نقشه و هدف خاصی  تشويق

. خواهد زندگی ما را برای ملکوت خود مفيد و سازنده سازد دارد و می

خدا را برای خدمت يابد که دعوت خاص  مندی زمانی تحقق می اين فايده

کنم که صدای خدا را  هرگز آن روز را فراموش نمی. خود کشف کنيم

اين . خواند تا خود را برای خدمت انجيل آماده کنم شنيدم که مرا فرا می

اما ”: فرمايد دعوت شبيه همان چيزی بود که يعقوب توصيف کرده، می

 ماليم آميز و آن حکمت که از باال است، نخست پاک است، سپس صلح

پذير، و سرشار از رحمت و ثمرات نيکو، و َبری از تبعيض  و نصيحت

  ).١٧ :٣يعقوب (“ و ريا



٩ 
  بخش دوم

  کند خدا چگونه دعوت می
  

لبيک، مرا ’: گفتم‘ که را بفرستم و کيست که برای ما برود؟”’

  ).٨ :۶اشعيا (‘“ بفرست

او را ای ترديد بداند که خدا  بخش است که انسان بدون ذره چه شادی

عوامل متعددی ممکن است شخص را . برای خدمت فرا خوانده است

بر انگيزد تا وارد خدمت انجيل شود، اما بسيار حياتی است که بدانيم 

وقتی در دانشگاه الهيات بودم، اغلب شبها . همه آنها از جانب خدا نيست

کرديم که چرا وارد اين  هايم بحث می تا ديروقت با ساير همکالسی

هايم که پدرش شبان معروفی بود،  يکی از همکالسی. ايم شدهرشته 

خاطر خشنودی پدرش بوده که وارد اين رشته  اعتراف کرد که فقط به

شده است؛ يکی ديگر از آنان معتقد بود که شبان شدن، بهترين راه است 

  .برای برقراری عدالت در دنيا و ايجاد تغيير در آن

ام و احساس  بانان گفتگو داشتههای متمادی با ش از آن پس، ساعت

اند چون  ام که بعضی از برادران ما خدمت شبانی را انتخاب کرده کرده

توانند از موقعيتی مناسب و اقتدار بر ديگران  به اين شکل، می

وقتی جوان و مشغول تحصيل الهيات بودم، سؤالی . برخوردار باشند

چه روشی شخص را خدا دقيقًا به ”داد، اين بود که  که مرا عذاب می

خواستم مطمئن شوم که انگيزه من،  می“ کند؟ برای خدمت دعوت می



١٠ 
خواستم بتوانم  شديدًا می. آلود نيست طلبی و ساير احساسات گناه جاه

هايی را در زندگی خود تشخيص دهم تا نشان دهد که مرا خدا  نشانه

تشخيص دعوت ”در اين دومين بخش از مجموعه . دعوت کرده است

خواهم آنچه را که در طول اين سالها تجربه  ، می“برای خدمتالهی 

  .ام، با شما در ميان بگذارم کرده

  

  اطمينان از دعوت
سوخت که صدای  خواندم، قلبم می  را می٨ :۶در جوانی، وقتی اشعيا 

طور مطلق يقين حاصل کنم که او مرا  خدا را مانند اين نبی بشنوم و به

رسد که اشعيا ترديدی نداشت که او  نظر می هب. فرا خوانده تا شبان باشم

سبب تجربه عميقی بود که در  آيا يقين او به. را خدا فرا خوانده است

سبب تطهير از گناه که  مواجهه با قدوسيت خدا در معبد داشت؟ به

دست فرشته خداوند صورت گرفت و فرشته  دنبال اين مواجهه، به به

توانستم يقين داشته  ؟ آيا من نيز میلبان او را با اخگر فروزان پاک کرد

شنيدم از خدا است؟ آيا خدا راهی برای من  باشم که صدايی که می

خواند تا  فراهم کرده بود تا اطمينان داشته باشم که او مرا فرا می

  خدمتش کنم؟

 

 

  



١١ 

  ابزارهای الهی تشخيص
  شهادت درونی

ين مسائل دهد تا ا کالم خدا ابزارهايی مفيد در اختيار ما قرار می

نخست بايد به آن عاملی توجه کنيم که پدران . عاجل را تشخيص دهيم

. خواندند در مورد دعوت خدا می“ شهادت درونی”اوليه کليسا آن را 

پس کالم ”: نويسد کنيم که می اين امر را در زندگی ارميا مشاهده می

اين عنصری است ). ۴ :١ارميا (“ ...خداوند بر من نازل شده، گفت

گويد و  تی در شنيدن صدای خدا که طی آن، او با قلب ما سخن میحيا

تواند  اين تجربه می. کارد عشقی عميق را برای خدمت در دل ما می

فقط . نقطه آغازی باشد برای شما، همان گونه که برای من نيز بود

نوزده سال داشتم که در يک جلسه عبادتی، بروشنی احساس کردم که 

اين تجربه . کند تا خدمت انجيل را دنبال کنم  میالقدس مرا هدايت روح

مرا در اين مسير قرار داد که خدا را بهتر بشناسم و مطمئن گردم که 

نتيجه آن الزام درونی اين بود که . دهم صدای او را درست تشخيص می

. کرد ای روزافزون رشد می گونه اين عشق به خدا و خدمتش در من به

پره بسوی نور کشيده   همانگونه که شبشدم، من بسوی آن کشيده می

داد و هر روز دلم  خدمت به خدا مرا به جلو سوق می. شود می

ای در خدمت، شادی و  خواست بيشتر او را خدمت کنم؛ با هر تجربه می

دانستم که مشغول انجام کاری  آوردم و می دست می آرامش بيشتری به

است اين دعوت را بعد ديگران ممکن . ام هستم که برای آن آفريده شده



١٢ 
از مدتی اشتغال به خدمت درک کنند، و کشف نمايند که نسبت به آن 

کند،  هر گاه خدا ما را برای خدمت خود انتخاب می. اشتياقی شديد دارند

آنچه دال بر دعوت او است، يقين عميق و روزافزونی است از اين امر 

تواند آن   نمیخواند و هيچ چيز که براستی او است که ما را فرا می

  .نجوای درونی را خاموش سازد

  

  شهادت بيرونی
هنگام تالش برای تشخيص دعوت خدا،  متأسفانه، عده زيادی به

اند که دعوت درونی يگانه ضابطه  اند و تصور کرده دچار گمراهی شده

های شخصی عميق با خدا  ايشان به تجربه. برای ورود به خدمت است

 متقاعد کرده که قطعًا از سوی خدا فرا کنند که ايشان را اشاره می

توانيم از تاريخ کليسا درسی بياموزيم و  در اينجا نيز می. اند خوانده شده

شهادت ”پدر کليسا آن را . دومين ُبعد از دعوت خدا را مشاهده کنيم

  .اند ناميده“ بيرونی

تر  دل از همه چيز فريبنده”دهد که  مقدس بروشنی تعليم می کتاب

ای  ؛ به همين دليل، خدا وسيله)٩ :١٧ارميا (“ يار مريضاست و بس

دهد که  کالم خدا تعليم می. تدارک ديده تا احساسات دل ما را بسنجد

. شود دعوت واقعی از سوی خدا، همواره از جانب بدن مسيح تأئيد می

، ٢ :١٣در کتاب اعمال . کنيم اين امر را در زندگی رسوالن مشاهده می

بينيم که همراه با تمام کليسا، در دعا منتظرند که   میبرنابا و پولس را

القدس  وقتی روزه گرفتند و دعا کردند، روح. خدا ايشان را هدايت کند



١٣ 
جهت کاری  برنابا و سولس را برای من جدا سازيد، به”: چنين فرمود

القدس به کليسا تأئيد کرد  بدينسان، روح“ .ام که ايشان را بدان فرا خوانده

اند؛ فقط در اين شرايط  ا و پولس واقعًا از سوی خدا انتخاب شدهکه برناب

  .بود که کليسا بر ايشان دست گذاشت و برای خدمت گسيل داشت

مقدس، چند عامل بسيار مهم برای تشخيص  در اين متن از کتاب

نخست آنکه ما بايد از سوی بدن مسيح مورد . دعوت خدا وجود دارد

کنيد، بايد  دا را بر وجود خود احساس میاگر دست خ. تأئيد قرار گيريم

عضو فعال جماعت محلی خود گرديد و آنگاه دعوت خود را با شبان يا 

مشايخ در ميان بگذاريد و از ايشان بخواهيد با شما در مورد تأئيدتان 

دوم، بديهی است که کليسا بايد اين مسؤوليت را خيلی جدی . دعا کنند

هند خدمت کنند وقت صرف کند و از اين خوا تلقی کرده، با آنانی که می

راه، احساس دعوت ايشان را بسنجد؛ برای اين منظور، بايد در بدن 

مسيح خدماتی مناسب به ايشان بسپارند؛ به دنبال اين، بايد خصوصيات 

اخالقی شخص داوطلب ارزيابی شود، و سنجيده شود که آيا خدمت او 

ران کليسا ممکن است در بعضی از موارد، رهب. ثمربخش است يا نه

شايد به همين . پيش از خود فرد، مسح الهی را در او تشخيص دهند

به آن عطايی که در ”: نويسد علت است که پولس به تيموتائوس می

مفهوم ). ، هزاره نو١۴ :۴اول تيموتائوس (“ اعتنايی مکن توست بی

مهمی که از اين امر بايد درک کرد، اين است که در دعوت الهی دو 

  .بخش وجود دارد که هر دو بايد تأمين شود

  



١٤ 
  شهادت شرايط

اما خدا از سر فيض خود، نشانه ديگری برای تأئيد دعوت خود عطا 

هايی در زندگی  است، يعنی فرصت“ شهادت شرايط”کند و آن،  می

گاه، خدا فرصت يا نيازی را . دهد واقعی که خدا بر سر راه ما قرار می

در زندگی .  تا ما را بسوی خدمت جذب کنددهد بر سر راه ما قرار می

خود من، نياز کليسا به خادم جوانان بود که خدا مورد استفاده قرار داد 

گاه نيز ممکن است نبودن فرصت، مانع . تا مرا وارد خدمت سازد

شناسم که هدايتی عميق  بسياری را می. شخص از ورود به خدمت گردد

ای انجام تحصيالت الزم يا برای خدمت دارند، اما نبودن فرصت بر

در چنين . فراهم شدن جايی خالی در کليسايشان، مانع آنان شده است

طور  کنم که تحصيالت را به شرايطی، چنين اشخاص را تشويق می

خصوصی انجام دهند و شروع به انجام خدماتی غيررسمی به اطرافيان 

سايش شناسم که هيچ مقام رسمی در کلي برادری را می. خود نمايند

نداشت؛ اما به ابتکار خود، شروع کرد به هدايت مردم بسوی مسيح و 

کار  وقتی رهبران ديدند که خدا چگونه او را به. شاگرد ساختن آنان

  .برد، از او دعوت کردند تا جزو هيأت رهبران گردد می

 

خواند؟ ابتدا با ما سخن  پس خدا چگونه ما را به خدمت فرا می

سپس آن را . آورد يق و درونی در ما پديد میگويد و اشتياقی عم می

های خاصی برای  آنگاه فرصت. دهد وسيله کليسا مورد تأئيد قرار می به

خواهيد صدای او را بشنويد؟ پس يقين  آيا می. کند خدمت ايجاد می



١٥ 
گوش “ شهادت بيرونی”و نيز به “ شهادت درونی”حاصل کنيد که به 

  .دهيد فرا می



١٦ 
  بخش سوم

  مقدس  در کتابخدمات مختلف
  

عنوان  عنوان رسول، برخی را به و او است که بخشيد برخی را به”

“ عنوان شبان و معلم عنوان مبشر، و برخی را به نبی، برخی را به

  ).١١ :۴افسسيان (

در اين مجموعه از مقاالت، قصدم اين است به سؤاالت جستجوگران 

ا از سوی خدا برای اند بدانند که آي صادقی پاسخ دهم که براستی مشتاق

نخست ديديم که خدای . اند يا نه انجام خدمتی خاص در کليسا دعوت شده

کند و افراد را برای خدماتی خاص فرا  ما شخصًا در تاريخ مداخلت می

سپس ديديم که دعوت خدا دارای شهادتی درونی است که . خواند می

و را به گويد و ا واسطه آن مستقيمًا با شخص سخن می القدس به روح

اما همچنين ديديم که اين دعوت درونی بايد با . خواند خدمت فرا می

شهادتی بيرونی تأييد شود، و اين ُبعد دعوت از سوی کليسا تحقق 

زمانی که دعوت درونی و بيرونی در کنار يکديگر پديدار . پذيرد می

. توان با اطمينانی بسيار دانست که دعوت خدا تأييد شده است گردند، می

اين تأييد به شخصی که دعوت شده است، شادی و آرامشی زائدالوصف 

  .بخشد می

خواهيم به اين موضوع بپردازيم که در بدن مسيح چه نوع  اکنون می

برد که  پولس رسول از پنج خدمت خاص نام می. خدماتی وجود دارد



١٧ 
در اين مقاله خواهم کوشيد . دارد خداوند عيسی به کليسا ارزانی می

 يافت ١١ :۴مقدس در باره اين خدمات که در افسسيان  ز کتابتعريفی ا

  .دست بدهم شود، به می

  

  نرسوال
از سوی مسيح ”مقدس، رسول کسی است که  طبق تعريف کتاب

، و شخصًا از )١٣ :۶؛ لوقا ١۴ :٣؛ مرقس ٢ :١٠متی (رسالت يافته 

در کتاب اعمال، “ .باشد جانب مسيح تعيين شده، و شاهد قيام او می

عمل  ، معجزه به)٢اعمال (دادند  بينيم که رسوالن بشارت می یم

اعمال (دادند  ، نوايمانان را تعليم می)١٢ :۵؛ ۴٣ :٢اعمال (آوردند  می

دادند تا افراد بتوانند به  ، و در ساختار کليسا تغييراتی می)۴٢ :٢

اما مهم است توجه داشته ). ۴ -١ : ۶اعمال (نيازمندان رسيدگی کنند 

 که رسوالن حکمرانانی نبود که کليسا را کنترل کنند، بلکه باشيم

القدس کليسا را  رهبران روحانی دانايی بودند که تحت هدايت روح

ايشان کسانی بودند که خدا مقرر کرده بود تا . کردند رهبری می

مکاشفه خود را به کليسای اوليه بدهند؛ تعاليم آنها قرار بود بنياد تمام 

مسيحيان ). ٣۵ -١ :١۵اعمال (کليسا را تشکيل دهد اعتقادات و عمل 

). ۴٢ :٢اعمال (اوليه اين امر را بدون هيچگونه سؤالی پذيرفته بودند 

برای من بسيار جالب است که نقش رسوالن هيچگاه تبديل به منصبی 

لذا ما منصب رسول را در . نهادين نشد، مانند نقش شبانان يا مبشرين

  .کنيم کليسای اوليه مشاهده نمی



١٨ 
) ١. کار رفته است به سه طريق مختلف به“ رسول”کلمه يونانی 

شود؛  کسی که در مقام فرستاده يا نماينده مقامی برتر گسيل داشته می

فرستد؛ و  کسی که نماينده شخصی از سوی فردی است که او را می) ٢

ها کمک  آگاهی از اين تعريف. گويد کسی که با اقتدار الهی سخن می) ٣

د تا در يابيم که رسوالن جايگاه خاصی در نقشه خدا داشتند و کن می

اين . رسالت آنان اين بود که حقايق بنيادين را برای کليسا به ما بدهند

و ديوار شهر ”: فرمايد خوانيم که می  می١۴ :٢١حقيقت را در مکاشفه 

  “.دارای دوازده پی بود که بر آنها نام دوازده رسول بره نوشته شده بود

 از بذل توجه به نقش خاص دوازده رسول اوليه، مهم است که پس

گويد که رسول  بدانيم عهدجديد در باره کسان ديگری نيز سخن می

خواند  پولس، اندرونيکوس و يونياس را رسول می. اند شده خوانده می

پس خدمت آنان چه تفاوتی و چه شباهتی با آن دوازده ). ٧ :١۶روميان (

ور خاص خدمت سيار داشتند و کليساهای جديد رسول داشت؟ آنها بط

کردند و اغلب پيام انجيل را به  گذاشتند و آنها را تقويت می را بنيان می

از بسياری از جهات، . کردند مردمانی از فرهنگی متفاوت اعالم می

به اين ترتيب، وقتی . دادند ايشان کار ميسيونرهای امروزی را انجام می

توانيم چنين   به کليسا رسوالن بخشيده، مینويسد که عيسی پولس می

فرض کنيم که منظور او اشاره به دوازده رسول اوليه بود که بنياد 

عقيدتی ايمان ما را نهادند، و نيز آنانی که دعوت خاصی داشتند تا 

روشن . بنيانگذار کليساهای جديد باشند يا کليساهای جديد را شبانی کنند

د بودند و بر کليساها حکمرانی است که رسوالن خادمين خداون



١٩ 
شان، تعليم  کردند، بلکه اقتدارشان از روحيه خدمتگزاری نمی

خدا هنوز . شد شان و الگوی نيکشان برای گله خدا ناشی می وفادارانه

خواند که دارای خدمت رسالت باشند تا کليساهای  نيز کسانی را فرا می

حبت رهبری کنند و جديد بنيان بگذارند و تعليم صحيح بدهند و با م

های جديد ارائه دهند، تا بدينوسيله مسيح  ای خداپسندانه برای گله نمونه

  .مقدس، جالل يابد از طريق استقرار کليساهای سالم و مبتنی بر کتاب

  

  انبيا
در عهدعتيق، نبی اساسًا کسی بود که اجازه داشت از جانب خدا 

ت که از سوی بينيم که نبی کسی اس در عهدجديد می. سخن بگويد

شود تا پيام خاصی را از جانب خدا به قوم او  القدس بر انگيخته می روح

داد؛  در برخی موارد نيز نبی در مورد امور آينده هشدار می. بيان کند

آغابوس به پولس هشدار داد که در اورشليم قحطی روی خواهد داد 

اشت که د واسطه انبيا مقرر می همچنين خدا به). ٣٠ -٢٧ :١١اعمال (

). ٣ -١ :١٣اعمال (افراد خاصی برای خدمت تبشير اختصاص يابند 

گفت،  ای واقعی سخن می درضمن، بايد توجه داشت که وقتی نبی

انبيای عهدجديد در . کرد نوعی به کليسا نيز تأييد می القدس آن را به روح

ا کردند و کليسا ر القدس بيان می اکثر موارد، کالم خدا را با اقتدار روح

امروزه بسياری از . نمودند به زندگی مقدس و عادالنه ترغيب می

خدا هنوز نيز به کليسا کسانی را . شده، عطای نبوت دارند واعظان مسح

دارند و به ما هشدار  بخشد که کالم خدا را با اقتدار الهی بيان می می



٢٠ 
دهند که در صورت عدم اطاعت از کالم خدای زنده، آينده تلخی در  می

  .ارمان خواهد بودانتظ

  

  مبشران
رساند که آن را  مبشر کسی است که مژده انجيل را به آنانی می

، زيرا از )٨ :٢١اعمال (فيليپس عنوان مبشر را داشت . اند نشنيده

. عطای خاصی برخوردار بود تا پيام نجات را به مردمان اعالم دارد

دوم ( آورد عمل دهد که کار مبشر را به پولس به تيموتائوس اندرز می

کند که همه ايمانداران  ؛ اين نکته به ما يادآوری می)۵ :۴تيموتائوس 

  .دعوت دارند ايمانشان را با مردم در ميان بگذارند

  

  شبان
. شبان دعوت خاصی از جانب خدا دارد تا گله او را شبانی کند

داند چگونه گله خود  الگوی ما، خداوند عيسی، شبان نيکو است که می

.  دهد، و آنان را به نام بخواند، و از ايشان محافظت کندرا خوراک

شبان دعوت شده تا جماعت خود را با وفاداری از کالم خدا خوراک 

دهد و در همان حال، گله خود را بشناسد و با ايشان و برای ايشان دعا 

دهد تا انگيزه خود را از خدمت به قوم خدا  پطرس به شبانان پند می. کند

 قرار دهند و بر ايشان فرمانروايی نکنند، بلکه الگوی مورد آزمايش

شبان برای اينکه خدمتی مؤثر انجام دهد، بايد . خوبی برای ايشان باشند



٢١ 
خواهد مورد پذيرش  جماعت خود را دوست داشته باشد؛ و اگر می

  .ايشان باشد، بايد از محبت ايشان برخوردار باشد

  

  معلمان
به رهبران . صی قائل استعهدجديد به خدمت معلمان ارج خا

توصيه شده که ايمان را به آنانی که قادر به تعليم ديگران هستند، انتقال 

، اصطالح ٢ :٣پولس در اول تيموتائوس ). ٢ :٢دوم تيموتائوس (دهند 

برد؛ مقصود اين است که بعضی از اعضا  کار می را به“ قادر به تعليم”

 ديگران را تعليم دهند؛ اما اين اند تا در بدن مسيح هستند که خوانده شده

اصطالح حاوی اين مفهوم است که معلم کسی است که خودش نيز 

آورد که معلم نياز دارد دائمًا کالم خدا  اين به ياد ما می. پذير باشد تعليم

خدمت تعليم برای سالمت جماعت بسيار . را بهتر و بهتر فرا بگيرد

  .حياتی است

ر کليسايش مقرر داشته، بسيار آگاهی از اين خدمات که خدا د

باشد که اين حقايق به شما کمک کند تا در يابيد خدا شما . ارزشمند است

  .را برای چه خدمتی فرا خوانده است



٢٢ 
  بخش چهارم

  دعوت الهی را با چه حالتی بشنويم
  

ای که فرا راه  همه رهبران مسيحی توافق دارند که بزرگترين مسأله

ديده  شده و تعليم ارد، نياز به رهبران تربيتزبان قرار د کليسای فارسی

انجمنهای بسياری به ترجمه مطالب تعليمی و تربيتی خود به . باشد می

اند و در جستجوی راههايی هستند تا  زبان فارسی همت گماشته

در چنين فضای . های خاص خود را در ميان ايرانيان پياده کنند برنامه

سيار مهم است که از نگرشی آکنده از نياز فوری به رهبران، ب

مقدس در مورد دعوت الهی برخوردار باشيم و  مستحکم بر اساس کتاب

. تواند صدای خدا را تشخيص دهد بدانيم که شخص براستی چگونه می

در اين مجموعه از مقاالت، به اين امر پرداختيم که شخص چگونه 

ديم که تا اينجا دي. تواند دعوت الهی را برای خدمت تشخيص دهد می

دعوت خدا دارای عنصری درونی است که از طريق آن، اشتياقی 

کنيم؛ همچنين مشاهده کرديم که  فزاينده به خدمت خدا را احساس می

دعوت خدا از ُبعدی بيرونی نيز برخوردار است که طی آن، خدا 

  .دهد واسطه بدن مسيح مورد تأييد قرار می دعوت خود را به

 

 

  



٢٣ 

  توجه به نظر ديگران
. يرًا جوانی با من تماس گرفت تا در باره خدمتش با من گفتگو کنداخ

کرد که از جانب خدا دعوت دارد تا  او مدتی بود که شديدًا احساس می

آنچه که . وارد خدمت شود، اما ثمر چندانی حاصل نکرده است

ساخت اين بود که او به نظرات بدن مسيح در  تر می موضوع را مشکل

برای من ناخوشايند بود . کرده است وجهی نمیخصوص نتيجه خدمتش ت

شايد کمی . که به او بگويم در خصوص دعوتش ترديدی جدی دارم

آميز باشد که خدمتمان را ديگران مورد ارزيابی قرار دهند، اما  حقارت

خدا در برابر ”هيچگاه اين اندرز کالم خدا را نبايد از ياد برد که 

در ). ۶ :۴يعقوب (“ بخشد  فيض میايستد، اما فروتنان را متکبران می

خواهم حالت الزم برای شنيدن صدای خدا و دريافت  اين مقاله، می

  .هدايت از او را مورد کند و کاو قرار دهم

  

  اهميت ترس خدا
هنگام آغاز وظايف خود،  ام بود و به نخستين سال خدمت شبانی

ير خواست مطمئن باشم که در مس خيلی دلم می. بسيار مضطرب بودم

مقدسم را با خود  رفتم و کتاب به محراب کليسا می. اراده خدا قرار دارم

در يکی از . زدم تا به من کمک کند بردم و در حضور خدا فرياد می می

 براستی ١۴ پرداختم که ناگاه آيه ٢۵ها، به خواندن مزمور  اين موقعيت

ا ايشان ِسّر خداوند با ترسندگان او است و عهد او ت”: با دلم سخن گفت
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در وهله اول، بسيار تشويق شدم که دانستم خدا “ .را تعليم دهد

او . خواهد به من اعتماد کند و اسرار خود را با من در ميان بگذارد می

خواست اموری را بر من مکشوف سازد که قبًال برايم روشن نبود،  می

وقتی فکر . ام محدود بود زيرا قدرت تعقل بشری و تجربيات زندگی

خواهد   که خدا مسائلی را بر من آشکار خواهد ساخت و میکردم

زده  اش را برای زندگی من به من نشان دهد، بيش از پيش هيجان نقشه

: اما بعد متوجه شدم که اين وعده وابسته به يک شرط است. شدم می

ترس يهوه آغاز علم ”: فرمايد  می٧ :١امثال . بايست از خدا بترسم می

از همان “ .شمارند کمت و ادب را خوار میاست، ليکن جاهالن ح

روزهای نخستين، به درک اين نکته نائل آمدم که از هر چه بترسيم، 

ترس از خدا . همان نهايتًا زندگی ما را تحت سلطه خود خواهد گرفت

يعنی اينکه باالترين جايگاه را در زندگی خود به او بدهيم و او را 

اين آيه . ز او با روحی فروتنحرمت و تکريم بداريم؛ يعنی اطاعت ا

خواهيم او  دهد که اگر خواهان شنيدن صدای خدا هستيم و می تعليم می

ِسّر خود را با ما در ميان بگذارد، بايد تمام جوانب زندگی خود را تحت 

پولس اين حقيقت را درک کرده بود و به همين . سلطه او قرار دهيم

ام وجود خود را همچون جهت در رساله به روميان نوشت که بايد تم

ای، حس تشخيص  قربانی به او تقديم کنيم و ثمره چنين قربانی زنده

آنگاه قادر به تشخيص خواست خدا خواهيد ”: فرمايد خواهد بود؛ می

  ).٢ :١٢روميان (“ بود، خواست نيکو، پسنديده و کامل او



٢٥ 
 را خواندم ٢۵وقتی به چنين بصيرتی دست يافتم، بار ديگر مزمور 

بايست در خودم پرورش  نج حالت عمده را کشف کردم که میو پ

هايش را برای زندگی و  دادم تا آمادگی آن را بيابم که خدا نقشه می

  .خدمتم به من نشان دهد

  

  پنج حالت ضروری
  تسليم روزانه

داود ). ١آيه (“ افرازم ای خداوند، بسوی تو جان خود را بر می”

اين . کند خود را به خداوند تسليم میفرمايد که پيش از هر چيز، جان  می

بدان معنا است که هر روز را با پرستش خدا و مطالعه کالم او آغاز 

طور روزانه به مسيح  اما اين امر همچنين شامل تسليم زندگی به. کنيم

گويد که ما بايد در حضور کسی که گفت  آزؤلد چمبرز می. گردد می

 بگذاريم که خدا خدا باشد و اين يعنی بايد. هيچ شويم“ هستم آنکه هستم”

حقيقت را بپذيريم که او از طريق شرايط و نيز واکنشهای ديگران و 

  .گويد همچنين از طريق نجوای درونی با ما سخن می

  

  اعتماد فعاالنه
توکل يعنی رها کردن ). ١آيه (“ دارم ای خدای من، بر تو توکل می”

داود . يرهای خداتدبيرهای انسانی خويشتن و توسل جستن به تدب

دارد که دچار همان ترسی شده که همه ما دچارش  بروشنی بيان می

. ترس از اينکه در اثر شکستها و قصورات خود شرمسار شويم: ايم شده
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کشد،  هر که انتظار تو می”: گويد اما داود در پاسخ به اين ترس می

که اين آيه مرا سی سال پيش متقاعد کرد ). ٣آيه (“ خجل نخواهد شد

کالم خدا را در زندگی و خدمت خود آگاهانه مورد سازشکاری قرار 

چنين کاری ساده نبود، زيرا بارها از سوی ديگران تحت فشار . ندهم

توانم با يقين  شديد قرار گرفتم که از احکام خدا تخطی ورزم، اما می

عميق بگويم که تا زمانی که فعاالنه به خدا توکل کردم، او مرا از 

  .شدن دور نگاه داشته استشرمسار 

  

  درخواست ُمصِرانه
عيسی ). ۴آيه (“ های خود را به من بياموز ای خداوند، طريق”

فرمود که اگر چيزی را نداريم، به اين علت است که درخواست 

متی (“ بکوبيد که در به رويتان گشوده خواهد شد”: او فرمود. کنيم نمی

صورات و ادراکات خود اعتماد به ت! بياموزيد که از خدا بطلبيد). ٧ :٧

وقتی پاسخ . گويد نکنيد، بلکه طالب اين باشيد که بدانيد خدا چه می

شود، يا سؤاالت مربوط به زندگی را  سؤاالتی را که از شما می

دانيد، با فروتنی از خدا بپرسيد؛ همچنين از دوستان خداترس خود  نمی

  .مشورت بطلبيد

  

  يادگيری مداوم
به من تعليم ده؛ مرا به راستی خود سالک راههای خويش را ”

واسطه يادگيری مداوم و  تشخيص هدايت خدا به). ۵ و ۴آيات (“ گردان
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به ياد دارم وقتی . گردد پذير ميسر می ای تعليم برخورداری از روحيه

من به الهيات نيازی ”: تر گفتم که شبانی جوان بودم، به شبانی مسن

خورم که چرا  امروز تأسف می“ !ندارم؛ يگانه نياز من عيسی است

ای بر زبان آوردم، زيرا پس از آن زمان، چيزهای  چنين گفته نابخردانه

تر و از  شکلی غنی به. ام زيادی از طريق مطالعه الهيات آموخته

ام که عيسی کيست و معنی کفاره برای من  تر، آموخته راههايی عملی

تهای خود را از عالقه پيدا کردم که مطالعه کنم و برداش. چيست

مقدس، با تفسيرهای معلمان برجسته و نويسندگان کليسا محک  کتاب

  .بزنم

  

  روحيه فروتن
مسکينان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکينان طريق ”

غرور و تکبر باعث مخدوش شدن ). ٩آيه (“ خود را تعليم خواهد داد

يق عينک گردد، زيرا در اين صورت، همه چيز را از طر امور می

بينيم که خودمان  نگريم؛ همه چيز را آن گونه می خويشتن می

مشورت دادن به . گيريم خواهيم؛ و تحت تأثير اهميت خود قرار می می

شخص مغرور دشوار است، چرا که او همان کاری را خواهد کرد که 

چنانچه مايليد که خدا اسرار خود را با شما در ميان . خواهد دلش می

در خصوص تشخيص . د خود را در مقابل او فروتن سازيدبگذارد، باي

دعوت الهی، نه فقط نياز داريد خود را در حضور خدا فروتن سازيد، 

 .بلکه در حضور بدن او نيز که کليسا است



٢٨ 
  بخش پنجم

  چگونه خدمت خود را کشف کنيم
  

ايم تا  زيرا ساخته دست خداييم، و در مسيْح عيسی آفريده شده”

جام دهيم، کارهايی که خدا از پيش مهيا کرد تا در آنها کارهای نيک ان

  ).١٠ :٢افسسيان (“ گام بر داريم

تشخيص دعوت خدا برای خدمت فرايندی است که معموًال مستلزم 

ديديم که دعوت خدا شامل شهادتی است درونی که از . زمان است

کنيم، اشتياقی  طريق آن، احساس اشتياق شديدی برای خدمت به خدا می

، به حاالت و ٢۵در مزمور . شود که با گذشت زمان، شديدتر می

نگرشهای خاصی که خادم خدا بايد دارا باشد تا دعوت الهی و درونی 

توان از طريق  دعوت خدا را همچنين می. را بهتر بشنود، توجه کرديم

کند که  دعوتی بيرونی تشخيص داد که از طريق آن، کليسا تأييد می

چه . الزم برای خدمت به کليسا را داريم يا نهخصوصيات و عطاهای 

احساس زيبايی است وقتی که تجربه فردی شخص با اشتياق به خدمت 

دهند و کليسای خاصی نيز آن را تأييد  به مسيح دست به دست هم می

ام،  های آخر دوره دانشگاهی برم که در هفته هيچگاه از ياد نمی! کند می

هيچ دعوتی احساس : اسی داشتمالتحصيلی، چه احس پيش از فارغ

تا اينکه سرانجام کليسايی عالقه خود را به خدمت من نشان . کردم نمی

در اينجا بود که احساس شادی و . داد و مرا به شبانی دعوت کرد
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! آرامش کردم چرا که دانستم دعوت من براستی از سوی خدا بوده است

ام،  ال انجام داده س٣٣از آن زمان به بعد، هر خدمتی که در طول اين 

همراه بوده است با اين آرامش که دعوت من از سوی خدا است، نه از 

خوانيد،  چقدر آرزو دارم که هر يک از شما که اين مقاله را می. خودم

  !همين اطمينان را داشته باشيد

  

  خدمت خاص من چيست؟
موضوعی که هنوز بدون پاسخ باقی مانده، ممکن است اين باشد که 

اميدوارم بتوانم شما را “ خواند؟ خدا مرا به چه خدمت خاصی فرا می”

 تعليم ١٠ :٢پولس در افسسيان . در يافتن پاسخ به اين سؤال کمک کنم

. فراهم ساخته است“ کارهای نيکی”دهد که خدا برای هر يک از ما  می

. خاص را برای خود کشف کنيم“ کار نيک”است که آن به نفع ما 

سالها پيش در تبريز، به فروشگاه کفشی رفتم و متوجه شدم که در آن، 

اما صاحب فروشگاه مرتب سعی . کفشی به اندازه پای من وجود ندارد

او مرتب به . هايی را به پای من کند که به اندازه من نبود کرد کفش می

کفش مناسب من خواهد بود، اما من تنها چيزی داد که  من اطمينان می

کردم، درد ناشی از فشار دادن اجباری پايم داخل  که احساس می

کوشيم خود را  ما نيز به همين ترتيب، اغلب می. های کوچک بود کفش

. که مناسب عطاها و شخصيت ما نيست“ جا کنيم”در خدمت خاصی 

  ما چيست؟“  مناسبخدمت کامًال”توانيم کشف کنيم که  پس چگونه می
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  سؤاالتی برای کشف دعوت خاص خود
برم تا به ديگران کمک  سالها است که سؤاالت زير را به کار می

در اينجا نيز قويًا به شما توصيه . کنم که به اين موضوع حياتی بينديشند

  :کنم که به اين سؤاالت با دقت برای خود پاسخ دهيد می

  

  ريد؟برای کدام خدمت اشتياق وافر دا
طرف  برای کدام خدمت اشتياق وافر داريد؟ چه چيزی دل شما را به

دارد؟ از خود بپرسيد که قهرمانان  کشد و شما را به عمل وا می خود می

هايی عالقه  شما در خدمت چه کسانی هستند؟ به خواندن چه نوع کتاب

داريد؟ من شخصًا خيلی زود کشف کردم که واعظان بزرگ را خيلی 

کنم و دوست دارم مطالبی در مورد واعظان و موعظه  تحسين می

کنم،  وقتی موعظه می. دهنده من موعظه است اشتياق انگيزش. بخوانم

برم و در جالل تعليم حقايق الهی به ديگران محو  خود را از ياد می

  اشتياق شما چيست؟. شوم می

  

  به کدام نيازها توجه داريد؟
کند؟ آيا گروه  شما را جلب میکدام نيازها در بدن مسيح بيشتر نظر 

سنی خاصی هست که برای آن دلمشغولی داريد؟ آيا به نيازهای مادی 

توجه داريد يا نيازهای روحانی؟ فهرستی از نيازهايی را در کليسای 

به اين ترتيب، نشانه . کند خود تهيه کنيد که بيشتر توجه شما را جلب می

  .ديگری خواهيد يافت برای کشف دعوت خود
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  شود؟ دام خدمت شما باعث برکت ديگران میک
ايد، باعث برکت ديگران شده  کداميک از خدماتی که انجام داده

است؟ متأسفانه، بعضی افراد به داليل نادرستی، در خدمتی معين قرار 

مثًال ممکن است شخص از ايستادن در مقابل جماعت و . اند گرفته

ببرد چرا که حس رهبری بخش پرستش يا موعظه کردن شخصًا لذت 

چه چيزی به ”اما سؤال اين نيست که . شود اش ارضاء می نمايی بزرگ

خدا چه چيزی را ”، بلکه سؤال اين است که “دهد من احساس لذت می

تشخيص اينکه آيا خدمت ما باعث برکت هست يا نه، “ .برد کار می به

 به همين منظور، ممکن است الزم باشد نظر. ای نيست اغلب کار ساده

اين کار ممکن است . يکی از دوستان مورد اعتمادمان را جويا شويم

تواند حقايقی را بر ما آشکار سازد که  نوعی تهديدکننده باشد، اما می به

مثًال اگر هر بار که گروهی را شبانی . درک ما را از خدمت تغيير دهد

که آيا ايد، جدايی و رنج پديد آمده، بايد صادقانه از خود سؤال کنيد  کرده

بکوشيد کشف کنيد که چه زمانی و . در خدمت درستی قرار داريد يا نه

چگونه خدا واقعًا از طريق شما باعث رشد روحانی و برکت ديگران 

  .شده است

  

  ايد؟ در کدام خدمت بيشتر پيشرفت کرده
کنيد؟  ايد، پيشرفت بيشتری مشاهده می در کدام خدمتی که انجام داده

 وقتی عطای خدادادی خود را کشف کنيد، در آن اعتقاد راسخ دارم که
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زمينه سخت به مطالعه خواهيد پرداخت و در کارآيی خود پيشرفت 

  .خواهيد کرد

  

  واکنش ديگران به خدمت شما چيست؟
کنيد؟  در کدام خدمت خود، اظهارنظرهای ديگران را دريافت می

. ی کنددرستی ارزياب داند چگونه واکنشهای ديگران را به شخص دانا می

تواند بسيار ويرانگر باشد، اما معموًال در آنها  اظهارنظرهای منفی می

وقتی تازه شروع به موعظه کرده بودم، . ای نهفته است حقايق سازنده

کننده  هايم خسته گفتند که موعظه آمدند و می افراد جوان نزد من می

شنيدن چنين چيزی مرا دل مرا شکست، اما باعث شد که سعی . است

های  نم طوری موعظه کنم که به زندگی مردم مربوط باشد و تمثيلک

کننده  تواند بسيار دلگرم اظهارنظرهای مثبت می. کار ببرم بهتری به

باشد و به ما کمک کند تا واکنش ديگران را نسبت به خدمت خود درک 

تواند باعث  اما اين امر می. کنيم؛ از اين بابت بايد شکرگزار باشيم

. کنيم دد و فکر کنيم که در کارمان بسيار خوب عمل میغرورمان گر

کار  ها ما را به بسيار مؤثر است که تشخيص دهيم خدا در کدام زمينه

ها بيشتر کار کنيم تا به پيشرفتهای  برد، و بکوشيم در اين زمينه می

  .بيشتری نائل آييم
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  هايی در مقابل خود داريد؟ چه موقعيت

کنيد؟ برخی از خادمان  يی مشاهده میها در مقابل خود چه فرصت

منتظر . کنند و منتظر خدمتی کامل هستند مسيحی در رؤيا زندگی می

 در همان جايی که هستيد، شروع به خدمت -بهترين فرصت نباشيد

: در دفتر کارم پوستری داشتم که بر روی آن چنين نوشته شده بود. کنيد

بايد خدا را در همان . “ايد، شکوفا شويد در همان جا که کاشته شده”

ای هستيد که در اردوگاه  اگر پناهنده. موقعيتی که هستيم خدمت کنيم

کند، درست در همانجا که هستيد، شروع به خدمت  پناهندگان زندگی می

خرج  اگر در کليسايی هستيد که ظاهرًا مرده است، ابتکار عمل به. کنيد

ست که با واقعيت هدف اين ا. ای برای دعا شروع کنيد دهيد و جلسه

. موقعيتی که در آن قرار داريد، روبرو شويد و دست به خدمت بزنيد

  .کند، اما ما بايد شروع کنيم به کوبيدن در در را خدا باز می

القدس شما را در  کنم که با پاسخ گفتن به اين سؤاالت، روح دعا می

  .تشخيص خدمتی که خدا از شما انتظار دارد، هدايت کند



٣٤ 
  بخش ششم

  اشتباهاتی که از آنها بايد پرهيز کرد
  

دانايان از عزت و احترام برخوردار خواهند گرديد، ولی نادانان ”

  ).، ترجمه تفسيری٣۵ :٣امثال (“ رسوا خواهند شد

تواند راهی دشوار  راه کشف دعوت و جايگاه خدمت شخصی، می

کنم برای شنيدن درد آنانی  ها وقت صرف می من هر هفته ساعت. باشد

که احساس کرده بودند که برای خدمت به کليسا دعوت دارند، اما اغلب 

“ کجای کار اشتباه بود؟”: پرسند کنند، از خود می وقتی به عقب نگاه می

اينها “ چه گناهی مرتکب شدم که سزاوار چنين رفتاری بودم؟”يا 

در کالم خدا مطالب بسياری در باره ! تواند سؤاالت خوبی باشد می

خواهد به خدمت آنانی ببخشد که  تی نوشته شده که خدا میعزت و حرم

دانايان از عزت و احترام ”. های او را پيروی کنند مايلند او و طريق

ما خيلی سريع آنانی را که به ). ٣۵ :٣امثال (“ برخوردار خواهند گرديد

کنيم، اما مشکالت ما در خدمت ممکن  اند سرزنش می ما وفادار نبوده

بود حکمت در ما يا غرور ما در رفتار با ديگران بوده است نتيجه کم

. يا شايد نخواسته باشيم کارها را به طريق الهی انجام دهيم. باشد

آيند، اما عاقبت به مرگ  نظر انسان راست می راههايی هستند که به”

شايد با سرسختی تصميماتی در باره ). ٢۵ :١۶امثال (“ شوند منتهی می

اند، اما بر خالف مشورت خدای  اهرًا درست بودهايم که ظ خدمت گرفته



٣٥ 
ثمره تواضع و خداترسی، ثروت و ”بايد يادآور شوم که . اند متعال بوده

چنانچه در خدمت خود ). ۴ :٢٢امثال (“ احترام و عمر طوالنی است

دچار رنجهای عاطفی و سرخوردگی هستيد، لطفًا اين مقاله را با فکری 

ير بخوانيد و آماده باشيد تا خدا دلتان را پذ ای تعليم گشوده و روحيه

ام که طبق کالم خدا، اگر مسيح را  من به اين نکته پی برده. بيازمايد

براستی، همه کسانی که ”. وفادارانه خدمت کنيم، حتمًا آزار خواهيم ديد

“ بخواهند در مسيْح عيسی با دينداری زيست کنند، آزار خواهند ديد

اين مقاله نه فقط به آزاری اشاره دارد که ). ١٢ :٣دوم تيموتائوس (

ای خداپسندانه است، بلکه همچنين به رنج و دردی که  ناشی از زندگی

  .ايم ناشی از اشتباهاتی است که در راه خدمت مرتکب شده

در طول مقاالتی که در زمينه تشخيص دعوت الهی در زندگی 

 برای تشخيص ام مقدس ذکر کرده ام، اصولی را از کتاب خادمين نوشته

. ايم، آيا صدای خدا بوده است يا نه اين واقعيت که صدايی که شنيده

  .ام ترين اشتباهاتی بپردازم که مشاهده کرده خواهم به رايج اکنون می

  

  

   دليلی کافی است برای دعوت الهی، اصرار بر اينکه دعوت درونی-١
نده گويند که خدا ايشان را به خدمت فرا خوا برخی با اصرار می

وسيله ديگران  است، و به همين دليل، حاضر نيستند دعوت خود را به

: گويند ام که بعضی چنين می شنيده. مورد آزمايش و ارزيابی قرار دهند

ام و برايم مهم نيست  من دعوت خود را از عيسی دريافت داشته”



٣٦ 
چنين تفکری چه اشکالی دارد؟ اشکال آن اين “ .گويند ديگران چه می

القدس با تمام   روح٢ :١٣در اعمال . ر خالف کالم خدا استاست که ب

. را برای خدمت جدا سازند) پولس(کليسا سخن گفت تا برنابا و شائول 

القدس از طريق  طور کامل توضيح دادم که روح در مقاالت گذشته به

کند، و بدن  سخن گفتن با بدن مسيح، دعوت درونی فرد را تأييد می

اشتباه . دهد شکلی بيرونی مورد تأييد قرار می مسيح اين دعوت را به

است که ايماندار تصور کند دعوتی از خدا دارد که کس ديگری 

شد، چه مقدار  چنانچه حکمت خدا دنبال می. تواند ببيند و تأييد کند نمی

  .آمد های دردناک در خدمت پيش نمی از موقعيت

  

   ساختن دعوتی تصنعی-٢
زيرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به ”: نويسد پولس به قرنتيان می

کرد که دست  او مشاهده می). ٩ :١۶اول قرنتيان (“ ...رويم گشوده شده

ها، قدم  کند؛ به همين دليل، با وجود مخالفت خدا در دعوت او عمل می

بينند و با  شده نمی اما بعضی هستند که دری گشوده. به جلو گذاشت

اشعيا هشدار . دا بسازندوجود اين، مصمم هستند که دری برای خ

. دهد که وقتی خدا راهی نشان نداده، نبايد دست به اتخاذ تصميم زد می

رود و چراغی ندارد، بايد به  آن که در تاريکی راه می”: فرمايد او می

کنيد و برای خود مشعل  اما شما که آتش روشن می. خداوند توکل کند

دهد  اشعيا هشدار می“ .سازيد، برويد و در نور آتش خود راه برويد می

چنانچه مطمئن ! ايم راه نرويم که در نور آتشی که خودمان بر افروخته



٣٧ 
کند، برای او انتظار بکشيد تا او  نيستيد خدا شما را به کجا هدايت می

شايد بتوانيم در جايی که واقعًا خدمتی نيست، . خودش دری باز کند

ر نور خود راه برويم، از اما بايد بدانيم که اگر د. خدمتی اختراع کنيم

برکات مشورت خدا برخوردار نخواهيم شد و به احتمال زياد شکست 

  .خواهيم خورد

  

   امتناع از دريافت مشورت از ديگران-٣
گردد؛  ای که بدون مشورت کشيده شود، با شکست مواجه می نقشه”

برای خود ). ٢٢ :١۵امثال (“ شود اما مشورت بسيار، باعث موفقيت می

 دور از تصور است که بدون مشورت دوستان خداترس، تصميم من به

مهمی در زندگی اتخاذ کنم؛ اما بسياری موضوع را به اين شکل 

شود که  ام درک کنم که چه عاملی سبب می من سعی کرده. بينند نمی

به نظر من . افراد نخواهند از دوستان مورد اعتماد راهنمايی بخواهند

خطاناپذيری خود اعتماد دارد و قادر فقط شخص مغرور است که به 

من مديون کسانی هستم که مرا در زندگی . نيست به ديگران اعتماد کند

اند؛ من سپاسگزار آن همکاران  در اتخاذ تصميمات مهم ياری داده

خداترسی هستم که مرا در اتخاذ تصميم در مورد خدمتم اعتماد به نفس 

  .اند بخشيده

  



٣٨ 
يی که خدا ما را در آن قرار داده و  احساس عدم رضايت از جا-۴

نظر   بهتر تالش برای دستيابی به جايی که به نظر خودمان مناسب
  رسد می

وقتی شبان . ظاهرًا برخی دستخوش شهوت قدرت و مقام هستند

جوانی بودم، کسی به من اندرز داد که در جايی شکوفا شوم که در آن 

ن که در امور کوچک آ”: عيسی در همين مورد فرمود. ام کاشته شده

در ). ١٠ :١۶لوقا (“ امين باشد، در امور بزرگ نيز امين خواهد بود

گويد اگر در خدمت خود در  نحوه تفکر ما نقصی هست که به ما می

اما هيچ . موقعيت بهتری قرار بگيريم، بيشتر مثمر ثمر خواهيم بود

قرار مهم آن است که در جايی که . تضمينی برای اين امر وجود ندارد

در واقع، خدا زمانی ما را . هايش، ثمر بياوريم داريم، با تمام محدوديت

کند که در همان جايی که هستيم بمانيم، نه زمانی که ما را در  هرس می

انگيز است  من کامًال آگاهم که چقدر وسوسه. موقعيت جديدی قرار دهد

م، به که در پی مقامی جديد در خدمت يا تغييری در مسؤوليتمان باشي

اين اميد که بيشتر مورد توجه قرار گيريم؛ اما آنچه ممکن است اتفاق 

خواهد  بيفتد، اين است که فرصت تغيير عميق روحانی را که خدا می

بياموزيد که به آنچه خدا به شما سپرده . در ما پديد آورد، از دست بدهيم

  .قاء دهدوفادار بمانيد و اجازه بدهيد که او در زمان معين، شما را ارت

 

 

  



٣٩ 
   راه دادن گناه به دل و مخدوش شدن فکر-۵

کند که دل خود را از گناه و فريبی که   به ما يادآوری می٢٣ :۴امثال 

مواظب افکارت باش، زيرا زندگی ”: همراه دارد، دور نگاه داريم به

وقتی در پی تشخيص اين امر هستيد “ .گيرد انسان از افکارش شکل می

 چه جايی قرار گيريد، مهم است که بگذاريد دل خواهد در که خدا می

به ياد دارم وقتی شبانی جوان بودم، انتظارات . شما را تفتيش کند

نخستين دعوت . زيادی از خدمتم داشتم تا بيشتر مورد توجه قرار گيرم

خدا از من اين بود که شبان کليسای کوچکی در شهری کوچک باشم که 

تا . ياد دارم که چقدر دلسرد شده بودمبه . هرگز نامش را نشنيده بودم

هيج فرد کوچکی و هيچ ”اينکه کتابی خواندم از فرانسيس ِشيِفر به نام 

با خواندن آن متقاعد شدم که در نظر خدا . “خدمت کوچکی وجود ندارد

بعدها پی بردم که خدا از روی چه حکمتی مرا . هر خدمتی مهم است

وجود  ات بزرگی در من بهدر آن محل کوچک گمارده بود تا تغيير

کنم که در آن درسهای  خدا را برای آن کليسای کوچک شکر می. آورد

آنگاه خدا در زمان مقرر، مرا به خدمتی فرا . بسيار خوبی آموختم

  .خواند که بيشتر در معرض ديد قرار داشت

  

  شود  اتخاذ تصميماتی که باعث شقاق در کليسا می-۶
 شش مورد هست که خداوند از آنها خوانيم که  می١٩ :۶در امثال 

که در ميان دوستان تفرقه ”نفرت دارد؛ يکی از آنها شخصی است 

بايد به ياد داشته باشيم که اتخاذ تصميماتی که باعث بروز “ .اندازد می



٤٠ 
هنگام نوشتن اين مقاله،  به. شود، کار خطرناکی است تفرقه در کليسا می

 آن، يکی از رهبران، گروهی در حال بازديد از کليسايی هستم که در

کند که کليسا خدمت  را در مخالفت با شبان بر انگيخته، زيرا فکر می

تواند کار بهتری  دهد، و اينکه خودش می درستی به جوانان ارائه نمی

. نتيجه دعوت مورد ادعای او، بروز شقاق در کليسا بود. انجام دهد

چگونه ممکن . ر گيردمشروعيت چنين دعوتی بايد قويًا مورد سؤال قرا

است خدا کسی را دعوت کند تا اتحاد کليسا را بر هم زند؟ تصميم 

بود که اين شخص با شبان همکاری کند و دست او  خداپسندانه اين می

را در خدمت قوی سازد، نه اينکه به او حمله کند و سبب بروز چنين 

د، اما کن کنيد که خدا شما را هدايت می چنانچه احساس می. رنجی شود

تواند موجب بروز شقاق در کليسا شود، باز  نتيجه چنين هدايتی می

چرا خدا بايد کسی را هدايت . ايستيد و در هدايت خود تجديد نظر کنيد

ای پيدا کند تا  توانست راه سازنده کند که کليسايش را بدرد؟ آيا او نمی

ل بيشتری همه با هم همکاری کنند و کليسای متحدی بنا نمايند تا او جال

  بيابد؟

هنگام  يقين دارم اشتباهات بسيار ديگری نيز هست که همه ما به

در خاتمه اين . ايم تالش برای وفادار ماندن به خداوند مرتکب شده

دهم که منتظر خداوند باشيد و يقين حاصل کنيد که هدايت  اندرز را می

تن بدون تان نيست، بلکه از خداوند است، زيرا جلو رف طلبی شما از جاه

  .هدايت خداوند فقط منتهی به عواقبی منفی و درد و رنج خواهد شد



٤١ 
  بخش هفتم

  کند لياقتی می شاگردی که احساس بی
  

مقدس اين است که خدا از  انگيزترين پيامهای کتاب يکی از حيرت

در سراسر . کند اش استفاده می های ساده برای اهداف آسمانی انسان

های عادی را   هستيم که چگونه خدا انسانمقدس، شاهد اين تاريخ کتاب

شايد باعث تعجب شما شود که . کند برای وظايفی خاص انتخاب می

بدانيد اکثر افرادی که خدا فرا خواند، در مقابل دعوت او مقاومت 

در واقع، در دل بسياری از افرادی که خدا فرا خواند، . کردند

دند که نااليق يا ايشان بر اين باور بو: موضوعی واحد وجود داشت

اين نکته ما را بسوی جنبه مهمی در زمينه تشخيص . باشند نامجهز می

هايی است که شاگرد نااليق  کند، و آن بهانه دعوت خدا از ما هدايت می

نظر من اين موضوعی  به. دهد در مقابل دعوت روشن خدا ارائه می

کنند  ر میاست مهم، زيرا همان طور که بسياری هستند که به اشتباه فک

اند، بسياری از ايمانداران فروتن نيز هستند  که از سوی خدا دعوت شده

کنند که محال است خدا آنان را دعوت  که درست بر عکس، فکر می

نويسم که اشتياق برای خدمت  من اين مقاله را برای آنانی می. کند

و نيز ممکن است . کنند که واجد شرايط نيستند دارند، اما احساس می

اعث حيرت شما شود که بدانيد يکی از بزرگترين رهبران در ب

کرد، زيرا ترديد داشت  مقدس، در مقابل دعوت خدا مقاومت می کتاب



٤٢ 
خدا با شکيبايی به هر . کار گيرد که خدا بتواند شخصی چون او را به

های او گوش فرا داد و سپس به او نشان داد که چرا  يک از بهانه

اکنون ما نگاهی جدی به زندگی موسی و . ندهايش مشروع نيست بهانه

شايد شما نيز دچار وضعيتی مشابه با . اندازيم ترسها و ترديدهای او می

  .موسی باشد؛ پس نياز داريد به خدا گوش دهيد

  

  لياقتی او موسی و احساس بی
دعوت موسی زمانی در رسيد که او طبق معيارهای امروزی، 

کرد  شايد او فکر می.  سال داشتمردی سالخورده بود، چرا که هشتاد

. که عمر خود را کرده و قطعًا در پی دعوت جديدی از طرف خدا نبود

چهل سال . ساله تقسيم کرد توان به بخشهای چهل سفر زندگی او را می

کرد  مند نبود، زيرا موسی واقعًا فکر می نخست ظاهرًا برای خدا فايده

يم نبود و ممکن بود بکوشد داند؛ در نتيجه، قابل تعل که همه چيز می

نژادان  وقتی او فرياد يکی از هم. کنترل امور را به دست خود بگيرد

خود را شنيد، واکنش او قتل مصری ستمکار بود؛ اين امر سبب شد که 

او چهل سال بعدی زندگی خود را در . او از مصر به َمديان بگريزد

 رسيد که چيزی در طول اين سالها، موسی به اين باور. آنجا گذارند

هايی  اما درست در همين سالها بود که ثمره. داند و ارزشی ندارد نمی

ترين فرد روی  خوانيم که او فروتن می. آمد عالی در زندگی او پديد می

زمين گرديد؛ پس تصادفی نبود که دعوت خدا زمانی در رسيد که او 

 آتش بر خدا در بوته. در اثر جريان زندگی، شکسته و فروتن شده بود
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دانست  او ظاهر شد و از او خواست تا کاری را انجام دهد که او می

خدا از او خواست تا به . باشد اش ناممکن می انجام آن با قدرت انسانی

دعوت . مصر برود و از فرعون بخواهد که بنی اسرائيل را رها سازد

ناتوانی ايم و با درد، از  آيد که ما کامًال شکسته شده خدا اغلب زمانی می

، اين افتخار را داريم که ۴ و ٣های  در خروج، فصل. خود آگاهيم

سعی کنيد تشخيص دهيد . گفتگوی خصوصی خدا و موسی را بخوانيم

  .هايی نظير موسی داريد که آيا شما نيز بهانه

  

  “من کيستم؟”: بهانه اول
اين گفته او ). ١١ :٣خروج (“ من کيستم؟”: موسی از خدا پرسيد

ين است که او در خصوص هويت و ارزش خود، چقدر حاکی از ا

انديشيد که سالها است  شايد او با خود می. کرد احساس عدم امنيت می

با اينکه . تواند بکند ساله نيز می مشغول کاری است که هر پسر دوازده

او بهترين تحصيالت روزگار خود را داشت، اما چنان خوار شده بود 

اگر شما نيز احساسی نظير . ز دست داده بودکه اعتماد به نفس خود را ا

آيه (“ البته با تو خواهم بود”: موسی داريد، به پاسخ خدا توجه بفرماييد

مهم نيست که ”: خواست چنين چيزی به او بگويد گويا خدا می). ١٢

توانم  که هستی؛ مهم اين است که من که خدا هستم، چه کاری می» تو«

ای به  ه خدا برای تأييد فرمايش خود، وعدهآنگا“ .از طريق تو انجام دهم

ام، اين باشد که چون قوم را از  عالمتی که من تو را فرستاده”: او داد
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خروج (“ مصر بيرون آوردی، خدا را بر اين کوه عبادت خواهيد کرد

١٢ :٣.(  

  

  “تو کيستی؟”: بهانه دوم
ه پرسد ک کند و از خدا می حاال موسی دومين بهانه خود را مطرح می

موسی در مورد ماهيت “ نام تو چيست؟”). ١٣ :٣خروج (کيست “ او”

سالهايی که در بيابان گذرانده بود، . و خصائص الهی دچار ترديد بود

عميقًا بر او اثر گذاشته بود؛ او نه فقط اعتماد به نفس خود را از دست 

خدا در پاسخ . داده بود، بلکه اعتماد به خدا را نيز از کف داده بود

. و فرمود که او خدای پدران ايشان است“ هستم آنکه هستم”: مودفر

های زندگی دل شما را سخت ساخته و با خدا سلوک  وقتی سختی

بايد به . کنيد، طبيعی است که در برابر دعوت خدا مقاومت نماييد نمی

  .خواند، گوش بسپاريد صدای او که شما را نزد خود فرا می

  

  “يرفتمرا نخواهند پذ”: بهانه سوم
همانا مرا تصديق ”: موسی که هنوز متقاعد نشده بود، باز گفت

ايد؟  آيا شما نيز دچار چنين ترسی نشده). ١ :۴خروج (“ نخواهند کرد

چه تعداد از خادمين مشتاق که خود را “ آيا مردم مرا خواهند پذيرفت؟”

پاسخ خدا اين است که ما را فرا ! اند در پس چنين ترسی پنهان نکرده

خواند تا به او اعتماد کنيم؛ در اينصورت، او عمل خود را در  می
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زندگی و خدمتمان ثابت خواهد کرد، به شرط اينکه اين فرصت را به 

او به موسی اطمينان داد که از طريق خدمت او چنان عمل . او بدهيم

. روشنی ببينند که او را خدا فرستاده است خواهد کرد که همگان به

کننده است، اما وقتی ترس ما از خدا باشد، ديگر از  ترس از انسان فلج

  .دعوت او فرار نخواهيم کرد، بلکه با دليری آن را خواهيم پذيرفت

  

  “من فصيح نيستم”: بهانه چهارم
ای ديگری برای فرار از دعوت الهی نداشت،  موسی که ظاهرًا بهانه

ين تالش ديگری کرد تا خدا را متقاعد سازد که شخص مناسبی برای ا

من ”: او عدم توانايی خود را در سخن گفتن مطرح کرد. رسالت نيست

مردی فصيح نيستم، نه در سابق، و نه از وقتی که به بنده خود سخن 

ارزش بودن خود اشاره کرده  موسی قبًال به بی). ١٠ :۴خروج (“ گفتی

ظاهرًا اين چهل سال . کند های خود اشاره می بود، اما حاال به ناتوانی

کداميک . ی در بيابان، هر نوع اعتماد به نفسی را از او ستانده بودزندگ

از ما در مقطعی از خدمت خود، احساس نکرده که توانايی الزم را 

برای خدمت ندارد؟ زمانی که خدا مرا فرا خواند تا خدمت در کليسای 

زبان گردم، با  وقت کليسای فارسی زبان را رها کنم و شبان تمام انگليسی

کردم که مهارت الزم را در اين زبان ندارم و مردم  ر و بحث میخدا ج

فرمايش خدا به موسی تسالی بزرگی برای من . به من خواهند خنديد

من با زبانت خواهم بود و هر چه بايد بگويی، تو را خواهم ”: بود

وعده خدا در خصوص سخن گفتن از طريق ). ١٢ :۴(“ آموخت
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ام که خدا  من ديده. بخش است سلیانگيز و ت های ما، چه شگفت ضعف

بسياری از کسانی را که قابليت طبيعی برای سخن گفتن را نداشتند، 

  .کار برده است گرفته و آنان را با قوت به

  

  “!کس ديگری را بفرست: آخرين تالش
ممکن است تصور کنيم که اکنون ديگر موسی بايد کامًال متقاعد شده 

 بهتر است اطاعت کند؛ اما او هنوز باشد که خدا او را فرا خوانده و

استدعا دارم، ای خداوند، که بفرستی به ”: يک بهانه ديگر نيز داشت

او هنوز خود را با ديگران مقايسه ). ١٣ :۴(“ فرستی دست هر که می

توانند کار را  کرد و بر اين باور بود که کسان ديگری هستند که می می

ای بود که اين کار را انجام  نبال بهانهد شايد هم به. بهتر از او انجام دهند

به احتمال زياد، خدا به خشم آمد زيرا موسی شديدًا نسبت به او . ندهد

اما خدا از سر فيض، پذيرفت که هارون را که زبانی . اعتماد بود بی

تر از او داشت همراه او سازد و گروهی را برای خدمت به  فصيح

 همه ما وجود دارد، و آن اينکه در اين ماجرا، درسی برای. وجود آورد

تواند هارونی فراهم سازد  هايی که ما ضعيف هستيم، خدا می در زمينه

  .تا در کنار ما بايستد و ما را در انجام دعوتمان ياری دهد

دعای من اين است که اگر شما را خدا برای خدمت فرا خوانده، 

: ند بگوييدلياقتی نکنيد، بلکه در پاسخ خداو مانند موسی احساس بی

  “!لبيک ای خداوند، مرا بفرست”
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  بخش هشتم

  خادم مشتاق
  

لبيک، مرا ”: گفتم“ که را بفرستم؟ و کيست که برای ما برود؟«”

  ).٨ :۶اشعيا (“» !بفرست

منظور درک الهيات مربوط به دعوت به خدمت  در بررسی خود به

ار های آن را مورد مطالعه قر مقدس، تا اينجا اکثر جنبه طبق کتاب

اميد من . داديم؛ اکنون فقط يک ُبعد ديگر مانده که بررسی خواهيم کرد

اين است که مطالعه ما شبيه ماجرای مردی باشد که وارد آسانسور شد 

هايی  که در هر چهار ديواره آن، آينه بود؛ برای چند لحظه، او با جنبه

ين اميد من اين بوده که ا. از خويشتن روبرو شد که قبًال نديده بود

مجموعه در زمينه تشخيص دعوت الهی، به شما کمک کرده باشد که 

های مختلف ديده، و برای خدمت به  موضوع را تا حد امکان از جنبه

اکنون به بررسی خصوصيات . خداوند ما عيسی مسيح دلگرم شده باشيد

  .خادم مشتاق خواهيم پرداخت

  

  خصوصيات خادم مشتاق
زندگی و خدمت پولس رسول برای اين منظور، بجا است که به 

در “ خادم مشتاق”نظری بيفکنيم، نه به اين دليل که او يگانه نمونه 

های خود اين  باشد، بلکه به اين دليل که او در نوشته مقدس می کتاب
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امکان را فراهم ساخته تا بتوانيم به درون قلب و فکرش نگاه کنيم، و به 

بايد گفت که .  آوريمدست اين طريق، اصولی را برای زندگی خود به

پولس، مانند موسی، همواره خادمی مشتاق نبود، اما خدا از طريق کار 

اين خدا است که شعله اشتياق را  . القدس، او را دگرگون ساخت روح

  نتيجه اين کار مقدس در پولس چه بود؟. سازد در دل خادم فروزان می

  

   خويشاطمينان از دعوت
پولس، رسول عيسی ”: نويسد ی م١ :١پولس در اول تيموتائوس 

دهنده ما خدا و مسيْح عيسی خداوند که اميد ما  مسيح به حکم نجات

خادم مشتاق از دعوت خود اطمينان دارد؛ او در تمام طول “ .است

اش نيز به اين اطمينان نياز دارد، زيرا خدمت امری است بس  زندگی

ای  دم دلشکستهاخيرًا خا. دشوار و همراه است با تجربياتی بس دردناک

های قوم خدا را تحمل  تا ِکی بايد اهانت”: نزدم آمد و با اندوه پرسيد

تا ”: پاسخی که دادم، قطعًا آن چيزی نبود که او انتظار داشت“ کنم؟

هيچ خدمتی بدون “ !زمانی که خدا تو را دعوت کرده که خدمتش کنی

قادرند با درد نيست، اما فقط آنانی که از دعوت خود اطمينان دارند، 

وقتی نتايج دلخواه را . محبت به خدمت به ايمانداران سختدل ادامه دهند

کنيم، اطمينان به دعوت  بينيم و تأييد مورد انتظار را دريافت نمی نمی

  .سازد الهی است که ما را به ادامه راه دلگرم می
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  اطاعت از مشورت کليسا
 داشته بود واسطه تأييدی که از کليسايش دريافت پولس رسول به

او و برنابا صبر . ، از دعوت خود اطمينان داشت)٣ -١ :١٣اعمال (

خادم مشتاق . کرده بودند تا کليسايشان سفر بشارتی ايشان را تأييد کند

. آماده است تا به مشورت کليسا گوش فرا دهد و از آن اطاعت کند

خواست واعظ بشود، اما عطای الزم  برادری را به خاطر دارم که می

وقتی کليسايش مانع موعظه او شد، او آن . را برای اين خدمت نداشت

. کليسا را ترک کرد و کليسای ديگری يافت که به او اجازه موعظه داد

داد، ناديده گرفت؛  او پيامی را که خدا از طريق مشايخ کليسا به او می

  .طلب و سرسخت لذا تبديل شد به خادمی جاه

  

  اطمينان از مسح الهی
شکر ”: فرمايد کند؛ می سول به مسح خاص خود اشاره میپولس ر

کنم خداوند خود مسيح عيسی را که مرا تقويت داد، چونکه امين  می

خدا ). ١٢ :١اول تيموتائوس (“ شمرده، به اين خدمتم ممتاز فرمود

مسح ”مفهوم . القدس برای خدمت مسح کرده بود پولس را با روح

دست سموئيل  داود نيز به. داردمقدس معنای عميقی  در کتاب“ کردن

معنی دريافت قدرت برای  مسح کردن به. برای مقام پادشاهی مسح شد

فرمايد که خدا وفاداری او را پاداش داد و  پولس می. دعوت الهی است

در دل خادم مشتاق . به او نيروی فوق طبيعی برای خدمت عطا فرمود
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نيروبخش الهی در اين يقين وجود دارد که چنانچه بخواهد از حضور 

مقدس وفادار  خدمتش برخوردار باشد، بايد به ارباب خود و به کتاب

بينيم خادمين خداوند، بسياری از  انگيز است که می بسيار غم. بماند

گذارند، اما توقع دارند خدا خدمتشان را برکت  احکام او را زير پا می

  .بدهد

  

  های خود آگاهی از ضعف
رداری از دلی فروتن و شناخت پولس رسول بر ضرورت برخو

گو  سابقًا کفرگو و ُمضّر و َسقــَط”. فرمايد واقعی از خويشتن تأکيد می

اول (“ ايمانی کردم بودم، ليکن رحم يافتم از آنرو که از جهالت در بی

خادم مشتاق هيچگاه نبايد از ياد ببرد که خدا او را ). ١٣ :١تيموتائوس 

کرده خود، قادر  سبب طبيعت سقوط  که بهاز کجا بر آورده، و بايد بداند

به ياد دارم که برادری در کليسای ما . است هر لحظه باز در گناه بيفتد

يک بار علت را از او جويا . گريست بود که در هر جلسه عبادتی ما می

اگر کسی شما را از گدايی در ”: برم پاسخش را هرگز از ياد نمی. شدم

برد، آيا چنين  ا به هتلی لوکس میداد و شما ر ها نجات می کوچه

بريد؟ اين همان کاری است که عيسی با من  شخصی را هرگز از ياد می

  “.گريم کنم، از شادی می کرد، و هر بار که پرستش می
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  جالل را خدا بايد دريافت کند
های پولس به تيموتائوس، درک او را از اين حقيقت مهم  در نوشته

شود که از  ه مسيح در کسی بهتر ديده میکنيم که شباهت ب مشاهده می

های خود آگاه است، تا در کسی که احساس اعتماد به نفس  ضعف

کنيم از کسانی  مقدس الگويی را مشاهده می در واقع، در کتاب. کند می

. اند که چون با دعوت الهی رويارو شدند، خود را ناکافی احساس کرده

ن رحم شد تا اول در من، از اين جهت بر م”: فرمايد پولس رسول می

جهت حيات  مسيْح عيسی کمال حلم را ظاهر سازد تا آنانی را که به

اول تيموتائوس (“ جاودانی به وی ايمان خواهند آورد، نمونه باشم

های  واسطه ضعف خادم مشتاق آماده است تا بگذارد مسيح به). ١۶ :١

اخيرًا . يحبخش مس ای باشد از قدرت رهايی بشری او بدرخشد تا نمونه

ای بسيار حقير آمد؛  کسی به من يادآوری کرد که مادر ترزا از خانواده

خداوندا، بگذار تا در دست تو ”: اما در نوجوانی دعا کرد و گفت

خدا با وفاداری به دعای او “ .ام را بنويسی مدادی باشم تا داستان زندگی

الم ، برکتی را برای خدمتش اع١٧پولس رسول در آيه . پاسخ داد

باری، پادشاه سرمدی و باقی و ناديده را، خدای ”: فرمايد دارد و می می

اول تيموتائوس (“ !آمين. حکيم و وحيد را اکرام و جالل تا ابداآلباد باد

در نهايت، هر خادمی بايد به اين سؤال دشوار پاسخ دهد که ). ١٧ :١

وقتی ديگران به زندگی و “ دارد؟ چه کسی جالل را دريافت می”

کنند، دوست داريد چه بگويند؟ از دکتر ويليام ميلر،  خدمت شما فکر می

خواهی برای چه دعا  می”: اش پرسيدند در واپسين روزهای زندگی



٥٢ 
من “ !دعا کنيد که هيچگاه نام عيسی را ننگين نسازم”: پاسخ داد“ کنيم؟

آورم؛ و دعا  خاطر روح مسيح که در او بود به ياد می دکتر ميلر را به

  .کنم که شما نيز به همين شکل به ياد آورده شويد می

  

  گفتار پايانی
برم، مايلم يادآوری کنم که در  حال که اين مجموعه را به پايان می

های زيادی از خادمين برجسته و مشتاق وجود دارد  مقدس نمونه کتاب

بود که به “ مشتاق”ابراهيم . توانند درسهای مهمی به ما بياموزند که می

بود “ مشتاق”کرد برود؛ شما چطور؟ اشعيا  که خدا دعوت میهر جا 

کردند؛  تا هر چه را که خدا مايل بود بگويد، حتی اگر پيامش را رد می

آيا شما مشتاقيد که به کالم خدا وفادار بمانيد، حتی اگر مورد تمسخر 

بود که به خدا توکل کند و مطيع او باشد، “ مشتاق”واقع شويد؟ يوشع 

واست خدا با عقل او سازگار نبود؛ شما چطور؟ آيا به هر حتی وقتی خ

های  بود که در شعله“ مشتاق”کنيد؟ دانيال  قيمتی از او اطاعت می

سوزان جفا وفادار بماند و خدا در کنار او ايستاد؛ شما چطور؟ آيا در 

ها و آزارها استوار خواهيد ايستاد؟  های آتش مخالفت ميان شعله

ر است از شرح حال مردان و زنانی که خادمينی صفحات تاريخ کليسا پ

وقتی فصل بعدی تاريخ کليسا نوشته شود، آيا نام شما در . مشتاق بودند

ميان نام کسانی خواهد بود که برای مسيح ايستادند و او را خوب خدمت 

  !آمين. کردند؟ بادا که چنين باشد



٥٣ 
 

  “تعليم”ساير نشريات مؤسسه 
  

  )نوشته لوئيس برکهوف(يحيت  خالصه اصول اعتقادات مس●

  )نوشته تت استيوآرت( تشخيص اراده خدا ●

  )نوشته تت استيوآرت( در جستجوی اهميت و بزرگی ●

  )نوشته تت استيوآرت(مقدسی   موعظه کتاب●

  )نوشته تت استيوآرت( ازدواج مسيحی ●

  )نوشته تت استيوآرت(مقدس و تربيت فرزند   کتاب●

  )شته تت استيوآرتنو(مقدسی   قدرت بخشش کتاب●

  )نوشته تت استيوآرت(انداز کليسای پرزبيتری   آيين تعميد از چشم●

  )نوشته تت استيوآرت( پرستش خدا ●

  )نوشته تت استيوآرت( تشخيص دعوت الهی برای خدمت ●

  )القدس دهنده روح بررسی عطاهای انگيزش( تجهيز مقدسان ●

  )نوشته تت استيوآرت(
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