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٤ 
  نخستبخش 

  

  هر ايماندار عطای خاصی دارد
  

عنوان رسول، برخی را  و اوست که بخشيد برخی را به”  

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

-١١ :۴افسسيان (“ معلم، تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازند

  ).، هزاره نو١٢ 

کنم،  در طول سالهای متمادی که به کليساها سرکشی می  

مقدس را در  ام که بسياری از رهبران دعوت کتاب مشاهده کرده

. اند کلی اشتباه درک کرده خصوص تجهيز مقدسان برای کار خدمت، به

 توان اند و بيش از حد ام که خسته بارها شده که به شبانانی بر خورده

کنند  کنند و حتی از باری که برای کليسايشان حمل می خود کار می

اند حتی برای تعطيالتی  ام که به من گفته با شبانانی روبرو شده. اند دلزده

توانند کليسا را ترک کنند، زيرا کسی نيست که کليسا را  کوتاه نيز نمی

 ها پای درد دل اعضای عادی در همين حال، ساعت. رهبری کند

اند که شبانشان سهمی در  کرده ام که شکايت می کليساها نيز نشسته

نتيجه روشن چنين روشی در رهبری، . دهد خدمت به ايشان نمی

با مشاهده رشد . باشد شبانانی خسته و اعضايی سردرگم می



٥ 
دست بگيرم  کنم تا قلم به کليساهايمان، اين بار را در دل خود احساس می

  .مقدسان مطالبی بنويسمو در باره مجهز ساختن 

کنيم که خوِد عيسی  ای که ذکر کرديم، مشاهده می در آيه  

های مختلفی به کليسا عطا فرموده تا وظايف گوناگونی تحقق  خدمت

نظر  اما خواه شخص خوانده شده باشد تا مبشر باشد يا شبان، به. يابد

ای رسد که رسالت هر دو يکی باشد که آن همانا تربيت ديگران بر می

دهد که چنانچه  پولس رسول تعليم می. باشد خدمت به مسيح همراه ما می

ديگران را مجهز سازيم تا در کنار ما خدمت کنند، بدن مسيح را بنا 

شود به اتحاد در ايمان؛ و اتحاد در  ايم؛ بنا شدن بدن منجر می کرده

 کار .شود به تربيت تعداد بيشتری از ايمانداران بالغ ايمان نيز منجر می

خدمت هرگز نبايد توسط شخصی واحد صورت پذيرد، چرا که در 

اينصورت، سايرين از شادی کشف عطاها و خدمات روحانی خود 

وقتی ايمانداران خدمت خود را کشف کنند، خواهند . مانند محروم می

شبانی که خود . توانست با ديگران همکاری کنند و در مسيح رشد نمايند

پندارد، سايرين را برای انجام خدمت تربيت  یرا خادمی تک و تنها م

لحاظ  لحاظ روحانی و هم به شود، هم به کند و مانع رشد کليسايش می نمی

مقدسی دارد، خواهد کوشيد تا  اما شبانی که تفکری کتاب. تعداد اعضا

هايی برای  به جماعتش در باره عطاهای روحانی تعليم دهد و فرصت

  .ا و خدمات مناسب خود را کشف کندگله خود فراهم آورد تا عطاه

اما در باره عطايای روحانی، ای ”: نويسد پولس رسول می  

، ترجمه ١ :١٢اول قرنتيان (“ خبر باشيد خواهم شما بی برادران نمی



٦ 
بسيار مهم است که کليسا موضوع عطاهای روحانی را درک ). قديمی

فرمايد تا  القدس عطاهای روحانی را به ايمانداران عطا می روح. کند

ظهور روح به هر ”. برای نفع همگان در بدن مسيح به کار برده شود

به هر ). ٧ :١٢اول قرنتيان (“ شود کس برای منفعت همگان داده می

ايمانداری ميزان معينی از فيض مسيح عطا شده تا قدرت يابد که به 

اما به هر يک از ”. ميزان معينی در خدمت زمينی مسيح شريک شود

افسسيان (“ فراخور اندازه بخشش مسيح، فيض بخشيده شده استما به 

تنهايی پری و کمال مسيح را  تواند به هيچ فردی نمی). ، هزاره نو٧ :۴

بر زمين متجلی سازد؛ اما وقتی هر عضوی از بدن عطاهای خدمت را 

تواند  برد، آنگاه کليسا می کار می تحت حاکميت و اقتدار مسيح به

انگيز اين است  واقعيت غم. گر سازد ين دنيا جلوهحضور مسيح را در ا

که بسياری از شبانان و ايمانداران در باره اين حقيقت بسيار کم 

کننده در بسياری  عدم آگاهی از اين حقيقت موجب نتايجی فلج. دانند می

  .کنيم ذيًال به چند مورد آن اشاره می. ها شده است از جماعت

  

انی موجب سرخوردگی اعضا  عدم آگاهی از عطاهای روح-١  

ها هرگز  بعضی. شود سرخوردگی به چند صورت ظاهر می. شود می

گردند که چه خدمت خاصی دارند، زيرا فکر  به کشف اين امر نائل نمی

بينند  شود به خدماتی خاص و رسمی و نمی کنند که خدمت محدود می می

 وجود که برای خدمت به مسيح، راهها و روشهای متفاوت و گوناگونی

کنند که خدمت يعنی موعظه و رهبری پرستش يا مقام  فکر می. دارد



٧ 
شود که اين وظايف را انجام  شيخی، و چون از ايشان خواسته نمی

برخی ديگر بر اساس عطاهای . کنند دهند، احساس طردشدگی می

بينند اما  خاصی که خدا به ايشان داده، بعضی از نيازها را در کليسا می

طور خالصه، همه اينها  به. ونه آنها را برطرف سازنددانند چگ نمی

  .گردد باعث سرخوردگی ايمانداران می

شود شخص   عدم آگاهی از عطاهای روحانی موجب می-٢  

در اوائل زندگی . ای غيرمنصفانه خود را با ديگران مقايسه کند گونه به

من ديدم که مبشرينی توانا بودند؛ و  ام، ايماندارانی را می روحانی

وقتی خود را با کسانی . کردم که چرا مانند آنان نيستم احساس خطا می

کنيم که از برخی عطاها برخوردارند، ممکن است يا احساس  مقايسه می

وقتی کشف کردم که عطاهای . حسادت کنيم يا احساس دلسردی

ام  روحانی من، تشويق و بنا و شبانی است، احساس کردم که آزاد شده

شان در باره عطاهای روحانی تعليم   خادمانی که به گله.تا خودم باشم

شود احساس خطا  کنند که سبب می دهند، خدمت بزرگی به آنان می می

  .برداشته شود و افراد با قدرت خدمت کنند

 عدم آگاهی از عطاهای روحانی موجب بروز منازعه در -٣  

حانی هر فرد به امر خدمت از دريچه عطاهای رو. گردد بدن مسيح می

منظورم اين است که کسی که عطای بشارت دارد، . نگرد خود می

. سنجد اصالت ايمان سايرين را بر اساس ميزان شهادت و بشارتشان می

آنانی که عطای سخاوت دارند، اصالت سرسپردگی ديگران را بر 

چقدر احساس آزادی . سنجند دهند، می اساس پولی که به خداوند می



٨ 
انداز عطای   هر کس به بدن مسيح از چشمکردم وقتی پی بردم که

تر است که تنوع ديدگاهها را در  نگرد؛ چقدر سالم روحانی خود می

دست  ميان خود درک کنيم، زيرا در اين تنوع است که درکی متعادل به

  .آوريم از انتظاری که مسيح از ما دارد می

  

اميد من اين است که توانسته باشم فکر شما را در زمينه   

های روحانی بر انگيزم و شما را تشويق کرده باشم تا اعضای عطا

پولس رسول ما را ترغيب . کليسايتان را در انجام خدمت مجهز سازيد

بر حسب فيضی که به ما بخشيده شده است، دارای ”: نويسد کرده، می

گام بعدی طرح اين ). ، هزاره نو۶ :١٢روميان (“ عطايای گوناگونيم

توانيم کشف کنيم که عطاهای روحانی ما  یسؤال است که چگونه م

  .بعدی خواهيم پرداختبخش به اين سؤال مهم در . چيست
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  بخش دوم

  

  کشف عطاهای شخصی
  

همچون کارگزاران امين بر فيض گوناگون خدا، يکديگر را با هر ”

  ).، هزاره نو١٠ :۴اول پطرس (“ ايد، خدمت کنيد عطايی که يافته

 مسيحی، اين است که ديگران را يکی از خصوصيات حياتی رهبر

در بخش اول اين مجموعه، ديديم که عدم . برای خدمت مجهز سازد

شود که  آگاهی از عطاهای روحانی، اغلب منجر به اين مشکل می

ايماندار خود را با ديگران مقايسه کند، يا اينکه فرد عطاهای ديگران 

. دهدرا از ديدگاه عطای خاص خود مورد داوری و سنجش قرار 

کنند چرا که هيچگاه عطای  ای نيز احساس عدم رضايت می عده

. کنند فردی را که خدا برای خدمت به ايشان داده، کشف نمی منحصربه

شود که  بنابراين، نخستين گام در جهت تجهيز کليسا زمانی برداشته می

رهبر به اين يقين برسد که بايد خودش عطاهای گوناگون را درست 

، اين ١٠ :۴در اول پطرس . اش تعليم دهد  آن را به گلهدرک کند و سپس

. تأئيد وجود دارد که هر ايمانداری از عطاهايی خاص برخوردار است

دانيم که هر که عيسی را   مقدس، می بر اساس درک درست کتاب

القدس را در خود  دهنده و خداوند بپذيرد، سکونت روح عنوان نجات به

وی يک يا چندين عطا ارزانی خواهد القدس به  خواهد داشت و روح



١٠ 
کند به اينکه همچون  پطرس رسول ايماندار را سفارش می. نمود

کارگزار يا پيشکار امين فيض خدا، از عطاهای خود برای خدمت به 

خواند تا عطاهای خود را  او ايماندار را فرا می. ديگران استفاده کند

در اين مقاله، . ردکار بب کشف کند و سپس آنها را شکوفا سازد و به

توانيم عطاهای  واسطه آن می خواهم فرايندی را تشريح کنم که به می

  .کار بيندازيم روحانی خود را کشف کنيم و آنها را در بدن مسيح به

  

  دهيم؟  چه نيازی را تشخيص میشخصًا
تواند  يکی از نخستين گامها در جهت کشف عطای روحانی خود، می

همه . دهيد  خودتان در بدن مسيح تشخيص میدر نيازهايی باشد که شما

بينند زيرا هر کس کليسا را از عينک  همان نيازها را در کليسا نمی

از خودتان بپرسيد چه . دهد عطای خاص خود مورد مالحظه قرار می

من شخصًا بيشتر . سازد نيازی در گروه شما واقعًا شما را نگران می

شوم که نسبت به ساير  ه میدغدغه کمبود تعليم را دارم، لذا متوج

معلمان حالتی انتقادی دارم؛ علتش اين است که اين يکی عطاهای 

اخيرًا در باره اين موضوع با عضوی از يکی از . روحانی من است

کرد که چرا بيش  کردم که از شبانش انتقاد می کليساهای محلی بحث می

 شايد اين عطای وقتی به او گفتم که. کند اش سرکشی نمی از اينها به گله

برايم روشن شد . ها را انجام دهد، تعجب کرد خودش باشد که مالقات

که او انتظار داشت که شبانش از همه عطاها برخوردار باشد و به 

فکرش خطور نکرده بود که شايد ديگران در همان جماعت باشند که 
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در طول سالهايی که . عطای رحمت و حتی عطای شبانی داشته باشند

اند و نگرانی  ام، بسياری به من مراجعه کرده ام شبان خدمت کردهدر مق

ام،  در دوران جوانی. اند خود را در باره برخی از نيازها ابراز داشته

کردم که بايد همه کار برای همه انجام دهم، اما تجربه و  احساس می

مقدس به من آموخت که کسی را که به من مراجعه  درک بهتر کتاب

  .يب کنم که وارد نوعی خدمت گرددکند، ترغ می

  

  عمًال وارد نوعی خدمت شويم
گام دوم اين است که ايمانداران را تشويق کنيم که وارد نوعی 

خدمت شوند، زيرا فقط در حين انجام خدمت است که عطاهايمان تأئيد 

کنند که عطاهای  ها گويا در رؤيا هستند و فکر می بعضی. شوند می

شود درست  هنگام خدمت عملی است که ثابت می بسياری دارند؛ اما به

کنند هيچ عطايی  بعضی ديگر نيز هستند که فکر می. کنند يا نه فکر می

شوند، عطايشان آشکار  ندارند، اما وقتی مشغول انجام خدمتی می

تواند کارساز باشد، زيرا  در اينجا است که تشخيص رهبر می. گردد می

رد چيست و او را تشويق کند تا اگر بتواند احساس کند که عطای ف

در . خدمتی را شروع کند، آن شخص هميشه سپاسگزار او خواهد بود

يکی از کليساهای من، مردی خجالتی بود که خيلی زود تشخيص دادم 

آنانی که عطای خدمت دارند، معموًال در . که عطايی برای خدمت دارد

ديگران پی جلب توجه نيستند، بلکه رضايت خود را از کمک به 

اين مرد دوست داشت کارهايی را انجام دهد که باعث . کنند دريافت می



١٢ 
من توانستم او را به انجام برخی . شد من از انجام آنها آزاد شوم می

  .خدمات در کليسا هدايت کنم

  

  های ارزيابی عطاهای شخصی نشانه
گام سوم اين است که به ديگران کمک کنيم تا عطاهای خود را 

کند،  ند، زيرا وقتی شخص مطابق عطاهای خود خدمت میارزيابی کن

  .شود چند نشانه نمودار می

کند، معموًال از خدمت   کسی که مطابق عطای خود خدمت می●

ها موعظه  اخيرًا بعد از ساعت. شود برد و از آن دلزده نمی خود لذت می

“ !ايد حتمًا خيلی خسته شده”: در کنفرانسی، شخصی به من گفت

به اين گفته فکر کردم و پی بردم که خسته نبودم، چون از ای  لحظه

  .کارم لذت برده بودم

کند، معموًال در عطاهای   کسی که مطابق عطاهايش خدمت می●

او اشتياق دارد در . شود تر می خود ترقی کرده، در انجام آنهای قوی

کند تا معلم  برای مثال، معلم بيشتر مطالعه می. خدمتش استعال بيابد

کند تا واعظ  های بيشتری گوش می تری بشود؛ واعظ به موعظهبه

کند تا قادر  ها به مشکالت مردم گوش می بهتری بشود؛ و مشاور ساعت

توجه به اين نکته بسيار . مقدس مشورت بدهد شود بهتر بر اساس کتاب

مهم است، زيرا وقتی ديگران را در خدمتشان مورد مالحظه قرار 

  . ايشان را تشويق به ترقی کنيدشويد دهيد، مايل می می



١٣ 
کند، ثمرات روزافزونتری   کسی که مطابق عطاهايش خدمت می●

يابند؛ و اين تأئيدی است  بيند و ديگران نيز از خدمت او برکت می می

در يکی از کليساهايی که خدمت . نيرومند بر عطاهای روحانی او

گرچه . دخوان کردم، خانمی بود که معموًال در جلسات سرود می می

ای نداشت، اما اين عطای خاص را داشت که از طريق  صدای قوی

هر بار که سرودی . سراييدن، امواج شادی را به ديگران منتقل کند

گفتند که چقدر از خدمتش  رفتند و به او می خواند، بسياری نزدش می می

  .اند برکت يافته

  

  عطای اصلی هر فرد
عطا برخوردار باشد و اينکه آيا تواند از چند  در مورد اينکه شخص می

های زيادی  دهد، بحث های مختلف عطاهای مختلف می خدا برای زمان

مشاهده شخصی من اين بوده که خدا ممکن است عطاهای . هست

مختلفی به شخص بدهد، اما بعضی از آنها فعال باشد و بعضی ديگر 

تصور من اين است که هر شخص عطای اصلی و . غيرفعال

گردد و اگر درست تشخيص  ای دارد که تاج خدمت او می ندهده انگيزش

در مقاالت بعدی، به اين عطاهای . داده شود، باعث برکت خواهد شد

دهنده خواهيم پرداخت و کمک خواهيم کرد تا هر کس  اصلی و انگيزش

فرموده پولس رسول را به تيموتاؤس . عطای خاص خود را بيابد

اعتنايی   عطايی که در توست بیبه آن”: فراموش نکنيد که فرمود

  ).، هزاره نو١۴ :۴اول تيموتاؤس (“ مکن



١٤ 
  بخش سوم

  

  عطای نبوت
  

بر حسب فيضی که به ما بخشيده شده است، دارای عطايای ”

اگر عطای کسی نبوت است، آن را متناسب با ايمانش به . گوناگونيم

  ).، هزاره نو۶ :١٢روميان (“ کار گيرد

دارد تا  ولد تازه، عطايی روحانی دريافت میهنگام ت هر ايمانداری به

بندی و  در خصوص نحوه طبقه. کار گيرد آن را برای بنای بدن مسيح به

القدس، مباحثات بسياری وجود داشته است؛ من دو  تفسير عطاهای روح

برخی اين سه دسته . سازم بندی آنها را اجماًال خاطرنشان می نحوه طبقه

) ی گفتاری نظير موعظه و تعليم؛ بعطاها) الف: دهند ارائه می

عطاهای نشانه که ماهيتی ) عطاهای خدمت نظير رحم و شفقت؛ و ج

  .گونه دارند، نظير شفا معجزه

بندی ديگری  بندی گرچه مفيد است، اما به نظر من، طبقه اين طبقه

لحاظ درک نحوه عملکرد عطاها در جماعت محلی، مفيدتر  هست که به

ندی، نگرشی کاربردی دارد و عطاهای مذکور در ب اين طبقه. نمايد می

عطاهای ) نخست: کند بندی می  را به اين صورت دسته١٢روميان 

دهنده نظير نبوت، خدمت، تعليم، تشويق، هديه دادن، سازمان  انگيزش

در اين طبقه بندی، فرض بر اين است که هر . دادن، و رحم و شفقت



١٥ 
زش دادن روحانی را در ايمانداری عطايی مشخص دارد که نقش انگي

پس خدمات خاص دارا است و نگرش شخص در عملی ساختن خدمت 

هايی را برای  عطاهای خدمت که فرصت) دوم. کند خود را تعيين می

آورد و انواع خدماتی را که ايماندار بر عهده  خدمات خاص بوجود می

های چنين عطاهايی، خدمت  نمونه. کند خواهد گرفت، تعيين می

) سوم. باشد  انبيا، معلمين، مددرسانان، شفادهندگان و غيره میرسوالن،

های خاصی را برای خدماتی  شونده که قابليت عطاهای متجلی

جزو اين دسته، تجلی قدرت الهی را . دهد دست می مخصوص به

  .کنيم صورت کالم حکمت، کالم علم، ايمان و غيره مشاهده می به

دهنده، آن گونه که در  ما بررسی خود را با عطاهای انگيزش

کنيم، زيرا به باور بنده، بسيار مهم   آمده، آغاز می١۶ -٣ :١٢روميان 

است که تشخيص دهيم خدا هر يک از ما را به چه شکلی برای خدمت 

در اين بخش از رساله روميان، به هفت عطا . دهد مسيحی انگيزش می

وت شروع اشاره شده؛ ما در اين مقاله، بررسی خود را با عطای نب

  ).٩آيه (کنيم  می

  

  نبوت در عهدعتيق
برای درک بهتر عطای روحانی نبوت، الزم است نقش انبيا را در 

خدمت ايشان اين بود که کالم خدا را با شجاعت . عهدعتيق بررسی کنيم

همين تأکيد را در . اعالم کنند، طوری که با زندگی قوم خدا انطباق بيابد



١٦ 
کند، با انسانهای ديگر،  ن که نبوت میآ”: کنيم عهدجديد مشاهده می

). ٣ :١۴اول قرنتيان (“ گويد شان سخن می برای بنا، تشويق و تسلی

های عهدعتيق، بيان آن چيزی است که  دومين عنصر موجود در نبوت

اين عنصر را در پيشگويی اشعيا در . در انتظار قوم خدا است

ان بر هويت او بينيم و بدينس خصوص جزئيات والدت خداوند عيسی می

بينيم، و  در عهدجديد، پيشگويی آينده را کمتر می. شود تأکيد گذارده می

بيشتر شاهد اعالم کالم خدا هستيم؛ اما هشداری جدی داده شده که به آن 

مقدس مکشوف شده، چيزی اضافه نشود يا چيزی  چه که قبًال در کتاب

صه، کسی که طور خال به). ١٩ -١٨ :٢٢مکاشفه (از آن کاسته نگردد 

القدس  عطای نبوت دارد، اين قابليت روحانی را تحت کنترل روح

دريافت داشته که کالم خدا را با چنان قدرت و وضوحی بيان کند که 

  .باعث ايجاد الزام و يقينی عميق در کليسا گردد

  

  خصوصيات نبی
بياييد اکنون به بررسی خصوصيات ويژه شخصی بپردازيم که 

ست؛ به اين ترتيب، خواهيم توانست تشخيص دهيم دارای عطای نبوت ا

پطرس رسول نمونه خوبی . که آيا شخص دارای اين عطا هست يا نه

او بود که باشهامت  هم. باشد است از کسی که از اين عطا برخوردار می

او بود که با فريبکاری حنانيا و  در روز پنطيکاست موعظه کرد و هم

گذرانيم،   خدمت او را از نظر میوقتی پيشينه. سفيره مقابله نمود

  .کنيم خصوصيات ذيل را در او مشاهده می



١٧ 
  گويند سريع و صريح سخن می

انبيا اهل سخن گفتن هستند و آنچه را که درست يا نادرست 

پطرس نظرات خود را صريحًا بيان . کنند انگارند، سريع بيان می می

يعنی ظاهرًا پيش داد،  زده انجام می داشت و اين کار را اغلب شتاب می

احتمال  اگر عطای شما نبوت است، به. گفت از آنکه فکر کند، سخن می

  .گوييد زياد، سريع و صريح سخن می

  

  کنند سريع قضاوت می
انبيا گرايش دارند که سريع قضاوت کنند، حتی پيش از آنکه همه 

پطرس با اصرار از عيسی . اطالعات الزم را در دست داشته باشند

ه اورشليم نرود؛ درضمن، او نخستين کسی بود که گفت خواست که ب

  .هرگز به خداوندش خيانت نخواهد کرد

  

  شوند باعث رنجش می
طرزی  انبيا ممکن است با خطاهای اطرافيان و اعضای کليسا به

اين خصوصيت را در نحوه مقابله پطرس با حنانيا . دردآور مقابله کنند

اگر شخصی را . کنيم می کتاب اعمال مشاهده ۵و سفيره در فصل 

شويد و  شناسيد که اين عطا را دارد، اغلب از سوی ايشان زخمی می می

به . رنجانند کنيد که به شکل خاصی ديگران را از خود می احساس می

دهد که  همين دليل است که خدا اغلب در کنار نبی، کسی را قرار می

  .عطای رحمت و شفقت داشته باشد



١٨ 
  ناپذيرند سازش

به فرمايش پطرس به . ناپذيرند مقدس، سازش ر استفاده از کتابانبيا د

اعمال (“ !تو نه به انسان، بلکه به خدا دروغ گفتی”: حنانيا توجه کنيد

تواند با گناه و  اگر واعظ کليسای شما عطای نبوت دارد، می). ۴ :۵

عدالتی بسيار سخت برخورد کند، طوری که بسياری از رفتار  بی

گرا  انبيا ممکن است بسيار شريعت. او شاکی شوندعاری از مالطفت 

  .القدس کنند و نه در روح باشند، خصوصًا وقتی که در جسم عمل می

  

  وفادارند
انبيا معموًال به عقايد و به مردم بسيار وفادارند و خيلی سخت 

پطرس عيسی را مطمئن ساخت که . کنند توانند بپذيرند که اشتباه می می

خواهد کرد؛ و وقتی خيانت کرد، پذيرش آن برايش هرگز به او خيانت ن

تنها راه برای متقاعد کردن يک نبی به پذيرش . بسيار دردناک بود

مقدس را به او يادآوری کنيد و برای  خطايش، اين است که آيات کتاب

  .القدس دعا کنيد الزام روح

  

  کنند از رنج استقبال می
انگيز استقبال  ای شگفت گونه خاطر راستی به انبيا از رنج کشيدن به

:  اعمال، وقتی پطرس را بازداشت کردند، گفت۵در فصل . کنند می

بعدًا در همان فصل ). ٢٩آيه (“ خدا را بايد بيش از انسان اطاعت کرد”

خوانيم که رسوالن شادی کردند زيرا شايسته شمرده شدند که  می



١٩ 
 برای خود نبی معموًال). ۴١آيه (خاطر نام او متحمل رسوايی شوند  به

داند که مردم با پيامش مخالفت کنند، زيرا بر اين باور است  افتخار می

  .کند که او يکه و تنها برای خدا ايستاده است که اين امر بيشتر تأئيد می

  

  گويند متقاعدکننده سخن می
هنگام اعالم کالم خدا، بسيار  انبيا اين قابليت را دارند که به

آور را برای  پطرس اين موعظه الزاموقتی . متقاعدکننده باشند

شنوندگان يهودی خود ايراد کرد، خدا هزاران نفر را به ايمان رهنمون 

آن مرد بنا بر مشيت و پيشدانی خدا، به شما تسليم کرده شد و شما ”: شد

انبيا با شور ). ٢٣ :٢اعمال (“ دينان بر صليب کشيده، کشتيد به دست بی

کنند و شنوندگان خود را به گناه و  میو حرارت و قدرت بسيار موعظه 

سازند و به اين ترتيب، برکتی برای کليسا  نيازشان به نجات ملزم می

  .هستند

باشند، زيرا دائمًا حقيقت کالم خدا  انبيا هديه خاص خدا به کليسا می

دارند؛ اما قرار نيست ايشان تنها باشند؛ از اينرو، خدا  را باال نگاه می

نده را در بدن خود، يعنی کليسا قرار داده، همچون کن عطاهای متعادل

عطای رحم و شفقت را، تا به بدن مسيح کمک شود که به شخصيت و 

  .تر بينديشند کار خداوند ما عيسی مسيح عميق



٢٠ 
  بخش چهارم

  

  عطای خدمت
  

  ).٧ :١٢روميان (“ اگر خدمت است، خدمت کند”

حانی کليسا بدن مسيح است و مسيح به هر عضوی عطاهای رو

اما به هر يک از ما به فراخور اندازه بخشش مسيح، ”. بخشيده است

لذا وظيفه رهبران کليسا اين ). ٧ :۴افسسيان (“ فيض بخشيده شده است

مقدس درک کنند و به  است که کارکرد و نقش عطاها را در کتاب

، بخش قبلدر . جماعت خود تعليم دهند که چگونه از آنها استفاده کنند

 را آغاز کرديم و ديديم که در اينجا پولس ما ٨ -۶ :١٢ميان بررسی رو

 که خدا به کليسايش داده است، آشنا دهنده را با هفت عطای انگيزش

واسطه عطايی  من اعتقاد دارم که هر عضوی در کليسا، به. سازد می

، ۶در آيه . يابد که به او داده شده، در خدمت مسيحی خود انگيزش می

 پيشين به آن بخشکند که در  ا معرفی میپولس عطای نبوت ر

هم پطرس و . پردازيم می“ خدمت”، به عطای ٧پرداختيم؛ اينک در آيه 

کند،  اگر کسی خدمت می”. اند هم پولس به اين عطای خاص اشاره کرده

واسطه  بخشد خدمت کند، تا در همه چيز، خدا به با قدرتی که خدا می

سازد  پطرس روشن می). ١١ :۴اول پطرس (“ عيسی مسيح تمجيد شود



٢١ 
القدس انجام  که خدمتگزاری امری است روحانی و بايد با قدرت روح

  .ای که جالل به خدا برسد گونه شود، به

  

  چرا خدمتگزاری مهم است
کسی که عطای خدمتگزاری دارد، از قابليت خاصی برای تشخيص 

برای من . نيازهای ديگران و برطرف ساختن آنها برخوردار است

انگيز است که پولس عطای خدمت را درست بعد از عطای  فتشگ

القدس اين ترتيب را برای  يقين دارم که روح. نبوت قرار داده است

  .کار برده تا چند حقيقت حياتی را به ما يادآوری کند عطاها به

  

  ُمهر اصالت پيام ما
نخست، خدمت کردن به ديگران در بدن مسيح ضروری است تا به 

تواند کالم خدا را اعالم دارد،  نبی می. لت و اعتبار ببخشدپيام ما اصا

کند،  اما اغلب اوقات، اين عمل خدمتگزاری است که مردم را جذب می

. کند بخشد، و حقيقت را در دل مردم ُمهر می و به سخن ما جسم می

يافته است، همچون خدمتگزار ظاهر  خداوند ما عيسی که کلمه تجسم

گويم که مسيح برای نشان دادن امانت خدا،  زيرا به شما می”. شد

هايی که به پدران داده شده بود، ُمهر  خدمتگزار يهوديان شد تا بر وعده

اند فقط به  چه بسيار افراد بسوی مسيح آمده). ٨ :١۵روميان (“ تأييد زند

  !اند آميز خادم مسيح را ديده اين دليل که اعمال محبت

  



٢٢ 
  دهنده خصائل مسيح نشان

. دهنده خصائل مسيح است ت کردن به ديگران، نشاندوم، خدم

همين ). ٧ :٢فيليپيان (“ بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذيرفت”

: فرمايد بينيم که پولس می خصلت را بهتر درک خواهيم کرد، وقتی می

طلبی يا تکبر نکنيد، بلکه با فروتنی ديگران  هيچ کاری را از سِر جاه”

وقتی ديگران را با فروتنی ). ٣ :٢فيليپيان (“ درا از خود بهتر بداني

کنيم و اشتياقی خالص داريم که خدا را جالل دهيم، اين امر  خدمت می

  .دهد بر پيغامی که نبی اعالم داشته، شهادت می

  

  چگونه تشخيص دهيم
بديهی است که همه ايمانداران دعوت دارند که بخاطر مسيح 

ليسايش افرادی را بخشيده که ديگران را خدمت کنند، اما خدا به ک

تواند تشخيص دهد  شخص چگونه می. عطای روحانی خدمت را دارند

تيموتائوس اين عطا را داشت و . باشد که از اين عطا برخوردار می

توانيم در زندگی او خصوصيات شخصی را مشاهده کنيم که دارای  می

  .باشد آن می

  

  جاری بودن اشتياق به خدمت
اين را دارد که نيازهای عملی ديگران را ببيند و خدمتگزار قابليت 

برای چنين شخصی، خدمت کردن . مشتاق است آنها را برطرف سازد

اين عطيه را در . امری اجباری نيست، بلکه از درون او جاری است



٢٣ 
کنيم و پولس در خصوص او چنين شهادت  تيموتائوس مشاهده می

“ ه به فکرتان باشدکسی ديگر ندارم که اينچنين خالصان”: دهد می

  ).٢٠ :٢فيليپيان (

  

  احساس شادی
کند تا به خدمت  بيند که بار ديگران را سبک می خدمتگزار وقتی می

پولس شهادت . کند خاص خود بپردازند، شادی خاصی احساس می

دهد که تيموتائوس برای او همچون پسر است تا خودش بتواند در  می

ينکه بتوانند واعظان و معلمان خدمتگزاران از ا. خدمتش مؤثرتر باشد

های مختلف آزاد سازند تا تمام نيرويشان را صرف  را از مشغله

  .شوند خدمتشان بکنند، بسيار شاد می

  

  !تواند پاسخ منفی بدهد نمی
برای خدمتگزار دشوار است که به مردمی که نيازمند کمک او 

متعددی شود که وظايف  اين امر اغلب سبب می. هستند پاسخ منفی بدهد

کسانی که انتظارهايشان . های زيادی بدهد بر دوش بگيرد و قول

اين . شود، ممکن است احساس سرخوردگی و خشم کنند برآورده نمی

هايی که به  در قول: هشداری است برای کسانی که عطای خدمت دارند

توانيد سر قولتان  بين باشيد، و مطمئن شويد که می دهيد، واقع ديگران می

  .بايستيد

  



٢٤ 
  نياز به تشويق دارد

کند، مورد  خدمتگزار نياز دارد از سوی کسانی که خدمتشان می

پولس اين نکته را در تيموتائوس مشاهده کرد، و از . تشويق قرار گيرد

  .اينرو او را مورد تشويق قرار داد

  

  ميل به ديدن نتيجه
های روشنی در مورد خدمتی که  خدمتگزار مايل است دستورالعمل

مدت واکنش  های کوتاه رود، داشته باشد و به طرح انتظار میاز او 

. تواند نتايج آنها را زودتر مشاهده کند دهد، زيرا می تری نشان می مثبت

کرد که در دعوت خود استوار بماند  پولس تيموتائوس را تشويق می

  ).١۶ :۴اول تيموتائوس (

  

  کند احساس عدم کفايت می
گريبان است و ممکن  به کفايت دستخدمتگزار اغلب با احساس عدم 

ديد  پولس الزم می. است خود را از نظر روحانی واجد صالحيت نداند

مکررًا به تيموتائوس يادآوری کند که واجد صالحيت است زيرا دعوت 

اغلب اوقات، عطاهای تکلمی ممکن است . او از خدا بوده است

 که تر تلقی شود؛ به همين جهت، ممکن است سبب شود روحانی

  .خدمتگزاران کار خود را آنقدر مهم نينگارند

  

  



٢٥ 

  دو گرايش خطرناک
شايد شما خودتان اين خصوصيات خدمتگزاری را در خود يا در 

در خاتمه اين مقاله، به زنی . يکی از اعضای جماعتتان تشخيص دهيد

. ها، عطای خدمتگزاری داشت توجه کنيم که طبق شهادت انجيل

در کسانی که .  يافت۴٢ -٣٨ :١٠ در لوقا توان ماجرای مارتا را می

عطای خدمت دارند، دو گرايش ممکن است به چشم بخورد که بايد آنها 

  .را تحت کنترل در آورد

  

  القدس فراموش کردن نياز به روح
شده بود که فراموش کرده “ محور خدمت”نخست اينکه مارتا آنقدر 

سخت مشغول ... تااما مار”. بود بايد در کنار پای عيسی نيز بنشيند

برای خدمتگزاران اين خطر وجود ). ۴٠آيه (“ تدارک پذيرايی بود

دارد که خود را در اثر خدمت به ديگران درمانده سازند و فراموش 

مقدس و دعا، از  کنند که الزم دارند با مطالعه و تعمق بر کتاب

  .القدس پر شوند روح

  

  قضاوت کردن بر ديگران
شد و مريم را شماتت کرد “ نی عطای خودفرافک”دوم، مارتا دچار 

: کنان به عيسی گفت او شکايت. که چرا مانند او مشغول خدمت نيست

سرورم، آيا تو را باکی نيست که خواهرم مرا در کار پذيرايی تنها ”

کسانی که عطای خدمت دارند، ممکن بسيار ). ۴٠آيه (“ گذاشته است؟



٢٦ 
ممکن است دچار اين تصور . آسان در دام قضاوت کردن ديگران بيفتند

شوند که همه پيروان واقعی عيسی بايد همواره در حال خدمت کردن 

پاسخ البته اين است که بايد ميان مريم که در کنار پای . به ديگران باشند

وجود  کرد، تعادلی به عيسی نشسته بود، و مارتا که عيسی را خدمت می

  .آورد

  

اند سپاس   را دريافت داشتهخدا را برای آنانی که عطای خدمتگزاری

دهيد و  يقين حاصل کنيد که ايشان را مورد تشويق قرار می. گوييم می

  .آوريد عمل می از آنان قدردانی به



٢٧ 
  بخش پنجم

  عطای تعليم
  

  ).٧ :١٢روميان (“ اگر تعليم است، تعليم دهد”

وظيفه . خدا به هر ايماندار يک يا چند عطا ارزانی داشته است

 اين است که عطای خودشان را تشخيص دهند تا بتوانند رهبران کليسا

کليسا . ديگران را تشويق کنند تا عطاهای خاص خود را کشف نمايند

های کليسا است که بر آن تصوير   مانند نقاشی زيبايی روی شيشه پنجره

عيسی نقش بسته باشد؛ اين شيشه از قطعات مختلف رنگی درست شده 

در اين . شود تابد، عيسی ديده می میکه وقتی آفتاب از طريق آن 

 ١٢مجموعه از مقاالت در باره تجهيز مقدسان، به بررسی فصل 

تا اينجا . ناميديم، پرداختيم“ دهنده عطاهای انگيزش”روميان و آنچه که 

اکنون توجه خود را به . عطاهای نبوت و خدمت را بررسی کرديم

کر شده، يعنی عطای بعدی که در اين فصل از رساله به روميان ذ

اميد من اين است که اين بررسی به . سازيم معطوف می“ تعليم”عطای 

شما ياری دهد تا معلمان را در ميان جماعت خود تشخيص دهيد و از 

های الزم را برای رشد قابليتشان در اختيارشان قرار  اين راه، فرصت

  .دهيد
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  اهميت عطای تعليم
هاد چرا که وقتی رسالت بزرگ خداوند ما نقش تعليم را بسيار ارج ن

ها را  برويد و همه قوم”: را بر دوش شاگردان گذارد، به ايشان فرمود

تعميد دهيد و به آنان تعليم دهيد که هر آنچه ... شاگرد سازيد و ايشان را

آنچه که در کليسا ).٢٠ -١٩ :٢٨متی (“ جا آورند ام، به به شما فرمان داده

يد در مسيح رشد کنند و به شباهت او در شود که ايمانداران جد سبب می

 و يوحنا ١٧ -١۶ :٣دوم تيموتائوس (آيند، همين خدمت تعليم است 

لذا عطای روحانی تعليم آن قابليت خاص و خدادادی است ). ١٧ :١٧

منظور انتقال حقايق کالم خدا به ديگران، آن سان که ايشان بتوانند آن  به

  .کار برند ونه در زندگی خود بهرا درک کنند و بدانند که آن را چگ

  

  معلم خوب کيست؟
های خوب در اين زمينه، آپولـُس است که معلم کالم  يکی از نمونه

  :بريم که او چه نوع معلمی بود  پی می٢٨ -٢۴ :١٨از اعمال . خدا بود

  

دانست  دقت می کرده و کتب مقدس را به او مردی بود تحصيل) الف

که خود را با مطالعه فراوان آماده معلم خوب کسی است ). ٢۴آيه (

  .ساخته باشد

  



٢٩ 
“ او در طريق خداوند آموزش يافته بود”بود؛ “ پذير تعليم”او ) ب

پذير باشد و حاضر باشد از  معلم خوب کسی است که اصالح). ٢۵آيه (

او در مقابل عقايد متفاوت ديگران حالت دفاعی به . ديگران بياموزد

ت تا درک خود را در پرتو کالم خدا مورد گيرد، بلکه آماده اس خود نمی

  .تجديد نظر قرار دهد

  

آيه (“ گفت سخن می) با شور و حرارت(با حرارت روح ”او ) ج

روح حقايق نبود، بلکه آنها  تعليم او فقط بازگو کردن خشک و بی). ٢۵

معلم خوب کسی است که هم دل خود . کرد را با شور و شوق بيان می

  .ار گيرد، و هم ذهن خود راک را در تعليم خود به

  

معلم خوب ). ٢۵آيه (“ داد دقت در باره عيسی تعليم می به”او ) د

پردازد تا مطمئن گردد که آنچه تعليم  کسی است که به تحقيق می

  .دهد، دقيق است می

  

). ٢٨آيه (او قادر بود بيانات خود را از کتب مقدس اثبات کند ) هـ

 و تعليم خود را به کمک شواهد و معلم خوب از قدرت منطق آگاه است

  .بخشد براهين استحکام می

  

  



٣٠ 

  خصوصيات معلم خوب
توان تشخيص داد که کسی عطای تعليم را دارد يا نه؟  اما چگونه می

مقدس  های کتاب باز برای پاسخ به اين سؤال، به يکی از شخصيت

کنم که به باور من، از عطای تعليم برخوردار بود؛ اين  رجوع می

های او  از نوشته). لوقای طبيب(مان دکتر لوقا است شخص ه

  :آموزيم که می

  

  اطمينان از درستی مطالب
 معلم بايد ابتدا خودش به درستِی مطالب يقين حاصل کند و بعد -١

دکتر لوقا اين امر را در مقدمه انجيلش : آن را برای ديگران اثبات کند

 همه امور را از آغاز گويد که شخصًا او به تئوفيلوس می. کند تشريح می

ايد، يقين پيدا  تا از درستِی آنچه آموخته”مورد تحقيق قرار داده است 

  ).۴ :١لوقا (“ کنيد

  

  اعتبار بخشيدن به مطالب
 معلم بايد پيش از تعليم يا سخنرانی، به مطالب خود اعتبار -٢

هنگام آغاز به نوشتن، برای مطالب خود مراجعی  دکتر لوقا به: ببخشد

کند که اطالعات  او تأکيد می. دهد  اعتبار بخشيدن به آنها ارائه میبرای

دست آورده و آنها را از ابتدای امر، مورد  خود را از شاهدان عينی به

کوشد اعتبار مطالب خود را به اثبات  او می. تحقيق قرار داده است



٣١ 
بعضی از معلمين برای اثبات اعتبار بيانات خود، به عناوين . برساند

  .کنند تا توجه مردم را جلب کنند يلی و شغلی خود اشاره میتحص

  

  رعايت ترتيب و توالی مطالب
ای منظم   معلم گرايش دارد مطالب خود را با ترتيب و توالی-٣

دارد که کوشيده تا روايت را با نظم و  دکتر لوقا بيان می: ارائه دهد

اصی دارد و او به ترتيب و توالی رويدادها توجه خ. ترتيب ارائه دهد

معلم . کوشد فرايند پيشرونده و منطقی آنها را به نگارش در آورد می

خوب بايد رئوس مطالب و نکات مهم را طوری ارائه دهد که 

  .يافته درک کنند شکلی منظم و سازمان شنوندگان بتوانند آنها را به

  

  مطالعه فراوان
عاتی به  معلم گرايش دارد که به مطالعه فراوان بپردازد و اطال-۴

ترين انجيل است و مبتنی است بر  انجيل لوقا طوالنی: حد نياز ارائه دهد

ها يافت  پردازد که در ساير انجيل او به ذکر جزئياتی می. تحقيقات دقيق

ای تئوفيلوس، ”: نويسد او در مقدمه کتاب اعمال رسوالن می. شود نمی

 عيسی به من کتاب نخست خود را در باب همه اموری تأليف کردم که

کوشد  او می). ١ :١اعمال (“ عمل نمودن و تعليم دادنشان آغاز کرد

بسياری از معلمين برای اثبات نظر خود، . ای هم از قلم نيفتد حتی نکته

دهند که  کنند، و آنقدر شواهد ارائه می از ده آيه يا بيشتر استفاده می

  .گردند شنوندگان قادر به جذب آنها نمی



٣٢ 
  

  يارارائه جزئيات بس
لوقا در مقام :  معلم گرايش دارد که جزئيات بيشتری ارائه دهد-۵

در لوقا . دهد پزشک، در روايت خود جزئيات پزشکی بسياری ارائه می

او . “تبی سخت”: نويسد کند، بلکه می اکتفا نمی“ تب”، او به ذکر ٣٨ :۴

ها و رويدادهايی  ها و شهرها و تاريخ به ذکر اسامی و منصب

همه اينها حاکی از . شود ها يافت نمی که در ساير انجيلپردازد  می

  .عالقه وافر معلم به دقت مطالب است

  

  استفاده از مطالب مستند
 معلم خوب گرايش دارد از مطالبی استفاده کند که مستند است، و -۶

ايد  حتمًا به معلمينی برخورد کرده. اش نه مبتنی بر مالحظات شخصی

اما معلم واقعی . سازند ب خود استوار میکه تعليم خود را بر تجار

او در . باشند کوشد از مراجعی نقل قول کند که صاحب مرجعيت می می

لوقا اغلب به . پی آن است که از درستی تعليم خود يقين حاصل کند

  .کند ساير منابع اشاره می

  

  کوشی برای درک حقيقت سخت
ت را درک نمايد تا حقيق کوش است و تالش می  معلم خوب سخت-٧

لوقا وقت زيادی را با پولس صرف . کند و آن را به ديگران منتقل سازد

تنها لوقا با ”: فرمايد پولس می. کرد، حتی زمانی که وی در حبس بود



٣٣ 
لس و عطش او وفاداری لوقا به پو). ١١ :۴دوم تيموتائوس (“ من است

برای حقيقت، او را تبديل کرد به معلمی برجسته که باعث برکت 

  .اند همگی کسانی شده که انجيل لوقا و کتاب اعمال رسوالن را خوانده

اميدوارم اين توصيف از کسانی که دارای عطای تعليم هستند، باعث 

تشويق شما شده باشد تا اين عطا را در خود و در ديگران تشخيص 

  .دهيد



٣٤ 
  بخش ششم

  

  عطای تشويق
  

يک شما چون رفتار پدری با  دانيد، رفتار ما با يک چنانکه می”

داديم و سفارش  شما را تشويق کرده، دلداری می. فرزندش بود

کرديم که شيوه رفتارتان شايسته خدايی باشد که شما را به پادشاهی  می

زاره ه”، ١٢ -١١ :٢اول تسالونيکيان (“ خواند و جالل خود فرا می

  ).“نو

القدس را  دهنده روح  پيشين، با يکديگر عطاهای انگيزشبخشهایدر 

“ تشويق” آمده، بررسی کرديم؛ اينک به عطای ٨ -۶ :١٢که در روميان 

اساس عقيده ما اين .  ذکر شده است٨رسيم که در آيه  يا نصيحت می

ای از عطاها داده شده که يکی از  است که به هر ايمانداری مجموعه

. کند دهنده بازی می ها غالب است و در خدمت ايماندار، نقشی انگيزشآن

معنی کنار کسی  است، به“ پاراکِلت”در يونانی واژه “ تشويق”کلمه 

قرار گرفتن برای سهيم شدن در نيازهای او و ارائه کمکهای الهی به 

القدس داده شده که الگوی کامل ما  اين همان نامی است که به روح. وی

در اينجا منظور ما اين است که . دهنده است ان مشوق و تسلیعنو به

  .تواند بنا به اقتضای موقعيت، تشويق يا توبيخ کند شخص مشوق می

  



٣٥ 

  عطايی برای همه
تشويق عطايی است روحانی، اما درضمن، خدمتی است که تمام 

مقدس ما را سفارش کرده به  کتاب. بدن مسيح بايد در آن سهيم باشد

کند تا ماهيت  مشوق يکديگر باشيم؛ اين امر کمک میاينکه همگی 

  .عطای تشويق روشنتر گردد

  

  ق به رشديتشو
رود تا يکديگر را به رشد در مسيح  نخست، از همه ما انتظار می

کنيم، و هر کس را با  ما او را وعظ می”: فرمايد پولس می. تشويق کنيم

ل در مسيح حاضر آموزيم، تا همه را کام دهيم و می کمال حکمت پند می

همه ايمانداران بايد يکديگر را تشويق کنند تا ). ٢٨ :١کولسيان (“ سازيم

در کالم بمانند و برای دعا وقت صرف کنند و در حضور در جلسات 

  .منظور الهام يافتن از يکديگر وفادار باشند به

  

  ها هنگام سختی تشويق به
و ماتم و دوم، خدا حکم کرده که يکديگر را در مواقع اندوه 

که ”: فرمايد  چنين می۴ :١پولس در دوم قرنتيان . دلسردی، تسلی دهيم

بخشد تا ما نيز بتوانيم با آن  هايمان دلگرمی می به ما در همه سختی

گذرند، دلگرم  ها می ايم، ديگران را که از سختی دلگرمی که از او يافته

يستيم و ما بايد در کنار برادر و خواهر رنجديده خود با“ .سازيم



٣٦ 
بگذاريم احساس کنند که به آنان توجه داريم، و نيز از طريق کالم خدا 

  .و دعا، به ايشان اميد ببخشيم

  

  مشاوره بر اساس کالم
دهد که بايد خدمت ارائه مشاوره به  مقدس تعليم می سوم، کتاب

فرمايش پولس . ديگران را داشته باشيم، مشاوره بر اساس حکمت خدا

دهد؛   مرا عميقًا تحت تأثير قرار می١۴ :١۵رسول در روميان 

ای برادران، من خوْد اين اطمينان را دارم که شما خود از ”: فرمايد می

نيکويی مملو، و از معرفت کامل برخورداريد و به پند گفتن به يکديگر 

خدمت تشويق ما شامل آگاهی کامل از کالم خداست، “ .نيز تواناييد

راحتی با آنانی که در  رت آن را بهطوری که بتوانيم حکمت و مشو

  .های زندگی درمانده هستند، در ميان بگذاريم سختی

  

  خصوصيات مشوق
های  تا به اينجا، در اين مجموعه از مقاالت، يکی از شخصيت

روشنی ويژگيهای  ايم که به مقدس را مورد بررسی قرار داده کتاب

 من، پولس به نظر. اند عطای روحانی مورد بحث ما را دارا بوده

رسول يک مشوق بود؛ اکنون با بذل توجه به خصوصيات بارز خدمت 

العاده  او، اميد دارم که بتوانيد تشخيص دهيد که آيا از اين عطای فوق

  .برخوردار هستيد يا نه
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  کند  تشويق میسمت رشد روحانی به

کنند تا ديگران را  کنندگان انگيزشی قوی در خود احساس می تشويق

ای دقيق، اين موضوع را در  با مطالعه. حانی سوق دهندبه رشد رو

، پولس ٢٩ -٢٨ :٢در کولسيان . رساالت پولس مشاهده خواهيد کرد

دارد که هدفش در خدمت، موعظه در باره مسيح است و  اعالم می

همه را کامل در مسيح ”اينکه هر کس را با هر حکمتی تشويق کند تا 

کند؛   به موعظه کردن اکتفا نمیکننده فقط شخص تشويق. سازد“ حاضر

ها  او مشتاق است نتايج را در زندگی شنوندگانش ببيند و اغلب ساعت

ماند تا با مردم در باره مسيح سخن  بعد از اتمام جلسه در کليسا می

  .بگويد

  

  دهد مشکالت ديگران را تشخيص می
کنندگان قابليت زيادی برای تشخيص سريع وضعيت روحانی  تشويق

. گويند را دارند و با ايشان در سطح درک و رشدشان سخن میديگران 

سازد؛  اش به مسيحيان قرنتس ظاهر می پولس اين عطا را در رساله

اما ای برادران، من نتوانستم با شما همچون اشخاص ”: فرمايد می

روحانی سخن بگويم، بلکه همچون اشخاصی نفسانی سخن گفتم، يعنی 

تعليمی ). ١ :٣اول قرنتيان (“ دِک نوزادندمانند کسانی که در مسيح، کو

گذارد زيرا  دهد، تأثير بيشتری بر شنوندگان می کننده می که تشويق

دهند که از مشکالتشان با  کنند که به کسی گوش می ايشان احساس می



٣٨ 
به اين ترتيب، تعليمش قابل درک و معموًال بسيار عملی . خبر است

  .است

  

  گرا است عمل
گرا هستند و اغلب  ر خدمتشان معموًال بسيار عملکنندگان د تشويق

دهند که برای رشد روحانی  های عملی مشخصی ارائه می اوقات قدم

ايشان اغلب استعداد زيادی دارند در استفاده از منطق . ضروری است

دوست دارند از نمودارها و . ها برای روشن ساختن حقيقت و تمثيل

اگر بتوان معلم را . قابل اجرا گرددوسايل بصری استفاده کنند تا حقيقت 

توان به جراحی تشبيه کرد که  به يک محقق تشبيه کرد، مشوق را می

  .ُبرد شکافد و آنچه را که مانع سالمتی است، می بدن بيمار را می

  

  بيند ای درخشانتر را می آينده
توانند شرايط کنونی شخص را ببينند و بدانند که  کنندگان می تشويق

پولس رشد روحانی . تواند تبديل به چه شخصی شود ح میوی در مسي

ای ”: ديد؛ از اينرو به آنان چنين نوشت ايمانداران در شهر فيليپی را می

برادران، با هم از من سرمشق بگيريد، و توجه خود را به کسانی 

“ کنند معطوف کنيد که مطابق الگويی که در ما سراغ داريد، رفتار می

گويند واعظ معروفی که عطای تشويق داشت،  می). ١٧ :٣فيليپيان (

هنگام موعظه، تاجهايی را ديد که بر سر هر يک از شنوندگانش  به

ديد که ايشان آنقدر رشد خواهند کرد که شايسته  قرار گرفته بود، و می
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ای دارند،  ريخته هم توانند با کسانی که زندگی به مشوقين می. آن گردند

وانند به ايشان کمک کنند که بر مشکالتشان ت شکيباتر باشند، زيرا می

  .فائق آيند و در ايمان رشد کنند

  

  کند مشکالت را استقبال می
کنندگان از مشکالت شخصی در زندگی  با نهايت تعجب، تشويق

های زندگی چه  دانند بحران کنند، زيرا می خود و ديگران، استقبال می

لس به مشکالت خود پو. آورد همراه می قدرتی برای رشد روحانی به

زيرا رنجهای ”: نويسد نگريست؛ او می فرد می شکلی منحصربه به

آورد که با آن  ارمغان می جزئی و گذرای ما، جاللی ابدی برايمان به

دنبال مشوقی  اگر به). ١٧ :۴دوم قرنتيان (“ پذير نيست رنجها قياس

ه او بجای هستيد تا مشکالتتان را با او در ميان بگذاريد، تعجب نکنيد ک

همدردی با شما، به هيجان بيايد و مشکالت شما را فرصتی برای 

ممکن است از شما بپرسد که خدا از طريق اين . رشدتان تلقی کند

  .آموزد مشکالت چه درسی به شما می

  

  شود شکل مسيحيان مختلف می هم
شکل شدن با گروههای  کنندگان قابليت بسياری دارند برای هم تشويق

اند تا  حيان تا افراد بيشتری را جذب انجيل کنند؛ ايشان آمادهمختلف مسي

پولس دل . در جزئيات سازش کنند تا هدف کلی مسيح را تحقق بخشند

همه کس ”: فرمايد کند و می خود را در خصوص اين موضوع باز می
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اول قرنتيان (“ را همه چيز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم

ی نبوت و تعليم دارند، معموًال از اين امر کسانی که عطا). ٢٢ :٩

کنندگان دست به سازش  کنند که تشويق خشنود نيستند و فکر می

کنندگان هستند که مجراها را برای برقراری  اما اين تشويق. زنند می

دارند، زيرا بر اين باورند که انجيل  ارتباط با طردشدگان باز نگه می

  .و چنين نيز خواهد کردتواند زندگی مردم را عوض کند  می

  

  سازند صلح و صفا برقرار می
سازند زيرا  کنندگان درکليسا معموًال صلح و صفا برقرار می تشويق

انگيزه آنان اين است که ميان گروههای مختلف مسيحيان هماهنگی 

ها در کليسا معموًال عدم  دانند که علت اختالف ايجاد کنند، چرا که می

ف تصور اکثر مردم، مسيحيان نابالغ در بر خال. بلوغ روحانی است

. گزاران اند، تا بدعت وجود آورده کليساها بيشتر اختالف و شقاق به

بياييد ”: نويسد سازد و می پولس اشتياق خود را به اتحاد آشکار می

شادی مرا به کمال رسانيد و با يکديگر وحدت نظر و محبت متقابل 

مشوقين آرزو دارند که ). ٢ :٢ن فيليپيا(“ داشته، يکدل و يکرأی باشيد

رسند و خواست مسيح را تحقق  ببينند کل کليسا به بلوغ روحانی می

بخشند، اين خواست را که ايمانداران در يگانگی روح و هدف  می

زندگی کنند، چرا که به اين شکل است که دنيا خواهد دانست که مسيح 

 .واقعًا کيست
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  بخش هفتم

  

  عطای دادن
  

قدر بدهد که در دل قصد کرده است، نه با اکراه و هر کس همان ”

دوم قرنتيان (“ دارد اجبار، زيرا خدا بخشنده شادمان را دوست می

  ).، هزاره نو٧ :٩

های روحانی  ای از عطاها و خدمت خدا به کليسايش طيف گسترده

در . ارزانی داشته است تا بازتابی باشند از حيات و خدمت او بر زمين

دهنده را طبق   مقاالت، عطاهای روحانی انگيزشاين مجموعه از

ام اين بوده که  ای که ارائه داده نظريه. ايم  بررسی کرده١٢روميان 

دهنده خاصی در  شود، نقش انگيزش عطاهايی که در اين فصل يافت می

زندگی ما دارد و اکثر ما انگيزه خدمت خود را در حول و حوش اين 

اگر کمک به ”: فرمايد رسيم که می  می٨اکنون به آيه . يابيم عطاها می

اين عطا غالبًا عطای دادن “ .نيازمندان است، با سخاوت چنين کند

هنگام خواندن جمالت پيشين، وسوسه شده باشيد  شايد به. شود ناميده می

که احساس راحتی کنيد و بگوييد که قطعًا از اين عطا برخوردار 

اما ما ! دارند شگرگزار هستيدنيستيد، اما برای آنانی که اين عطا را 

همگی بايد به ياد داشته باشيم که حتی اگر از عطای دادن برخوردار 

يک بدهيم و سخاوتمندانه  خواهد که ده نباشيم، کالم خدا کماکان از ما می



٤٢ 
لذا پيش از پرداختن به . به کليسا و برای نيازمندان هديه تقديم کنيم

مقدس را در خصوص  تابخصوصيات اين عطا، الزم است تعليم ک

  .شود، مرور کنيم دستی که به همه ما مربوط می دادن و گشاده

  

  مقدس در خصوص دادن ديدگاه کتاب
نحوه هديه دادن ما برای کار مسيح آشکارکننده جايگاهی است که او 

راحتی  تواند به دهد که پول می مقدس تعليم می کتاب. در زندگی ما دارد

سليمان خطرات پول را تذکر .  اشغال کندجای خدا را در زندگی ما

آورد و شراب باعث خوشی  جشن، شادی می”: فرمايد دهد و می می

، ١٩ :١٠جامعه (“ شود اينها را فراهم کرد گردد، اما بدون پول نمی می

چه ساده است که پول را خدای خود بسازيم؛ خداوند ). ترجمه تفسيری

هيچ غالمی دو ارباب را ”: عيسی قدرت پول را تأييد کرده، فرمود

خدمت نتواند کرد، زيرا يا از يکی نفرت خواهد داشت و به ديگری 

ِمهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرده يکی خواهد بود و ديگری را خوار 

، ١٣ :١۶لوقا (“ توانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول نمی. خواهد شمرد

سازد که  طر نشان میپولس با در نظر گرفتن اين حقايق، خا). هزاره نو

آنچه سبب شد اهالی مقدونيه چنين سخاوتمندانه هديه بدهند اين بود که 

نخست خويشتن را به خداوند تقديم داشتند، و سپس به ما نيز، ”ايشان 

نحوه عملکرد ما با اموالمان، ). ۵ :٨دوم قرنتيان (“ بر طبق اراده خدا

  .دهد بر اينکه خداوند ما کيست شهادت می
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وه، هديه دادن شما به کليسای مسيح، آشکارکننده وضعيت دل عال به

های نادرست بسياری وجود  برای دادن، انگيزه. شما در برابر خدا است

دهند تا گناهانشان آمرزيده شود و بر اين  ها هديه می بعضی. دارد

. توانند گناهانشان را نزد خدا جبران کنند تصورند که با هديه دادن می

دهند با اين تصور که خدا مانند بانکی است که  ر هديه میای ديگ پاره

ای را  عده. شود انداز کنيد، بيشتر عايدتان می هرچقدر بيشتر در آن پس

کالم خدا ما . دهند تا در نظر مردم مقبوليت بيابند شناسم که هديه می می

سازد که انتظار خدا اين است که با دلی شادمان و در پاسخ  را آگاه می

های او هديه بدهيم و تصديق کنيم که هر چه داريم، متعلق به  حمتبه ر

دوم قرنتيان (“ دارد زيرا خدا بخشنده شادمان را دوست می”او است؛ 

خواهد طوری بدهيم که بيانگر ايمان و اعتماد ما به او  خدا می). ٧ :٩

و خدای من، همه نيازهای شما را بر ”: برای رفع نيازهايمان باشد

فيليپيان (“ پرجالل خود در مسيْح عيسی رفع خواهد کردحسب دولت 

يک درآمدمان به  بهترين راه برای انجام اين امر، دادن ده). ١٩ :۴

مقدس که خدا ما را فرا  در واقع، تنها جايی در کتاب. باشد خداوند می

مالکی (باشد  يک می خواند تا او را بيازماييم، در زمينه دادن ده می

ای شويم برای تأمين  بايد طوری بدهيم که وسيلههمچنين ). ١٠ :٣

تا ”: فرمايد پولس می. نيازهای ديگران و پيشبرد کار مسيح در اين دنيا

غنای شما در حال حاضر، کمبود آنان را برطرف کند، و روزی نيز 

  ).١۴ :٨دوم قرنتيان (“ غنای آنها کمبود شما را برطرف خواهد کرد

  



٤٤ 

  خصوصيات صاحب عطای دادن
دستی  مقدس را در مورد وظيفه ما برای گشاده دوارم موضع کتابامي

اکنون به خصوصيات کسی . در راه خداوند، روشن ساخته باشم

متی اين عطا . پردازيم که از عطای بخشش و دادن برخوردار است می

. ُبرد کار می پس ببينيم او چگونه آن را در زندگی خود به. را داشت

ز عطای بخشش و دادن برخوردار است، طبق انجيل متی، کسی که ا

  :باشد دارای خصوصيات زير می

تواند   کسی که از عطای دادن برخوردار است، اغلب می-١

گذاری کند تا پول بيشتری  تشخيص دهد که چگونه با دانايی سرمايه

نگاران  متی بيش از ساير انجيل. دست آورد برای دادن به کار خداوند به

بر زمين ”: نويسد او می. ز پول سخن گفته استبر کاربرد عاقالنه ا

-١٩ :۶متی (“ بلکه گنج خود را در آسمان بيندوزيد... گنج ميندوزيد

او همچنين تأکيد زيادی کرده است بر پاسخگويی ما به خدا برای ). ٢٠ 

لذا يکی از ). ٣٠ -١۴ :٢۵متی (منابعی که در اختيار ما قرار داده است 

ابليت زياد کردن سرمايه برای کار مسيح های عطای دادن، ق نشانه

  .است

 چنين شخصی اغلب دوست دارد در خفا هديه بدهد و کسی -٢

که صدقه  پس هنگامی”: فرمايد متی می. متوجه اين امر نشود

کند، آگاه  ، چنان کن که دست چپت از آنچه دست راستت می...دهی می

ات کردم که اخيرًا با مرد ثروتمندی مالق). ۴ -١ :۶متی (“ نشود

طور خصوصی از من  او به. خواست مبلغ هنگفتی به کليسا بدهد می



٤٥ 
برای من روشن بود که او از عطای دادن . پرسيد که چه مقدار بدهد

اش جلب  خواهد توجه کسی را به خود يا به هديه برخوردار است و نمی

  .کند

کند که اين خداوند است که از او   او اغلب قويًا احساس می-٣

انگيزه او از دادن، خشنود ساختن خداوند است، . خواهد تا هديه بدهد می

دهيم، بايد آگاه باشيم که  فرمايد که هر گاه صدقه می متی می. نه انسان

متی (“ زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد”: دهيم به خداوند می

چه زيبا است مشاهده اين واقعيت که خدا شخص را بر ). ٣۵ :٢۵

 تا به کسی کمک مالی کند و به اين ترتيب، باعث برکت و انگيزد می

پيشنهاد من اين است که تا حد امکان مستقيمًا به . تشويق او گردد

. نيازمندان کمک نکنيد، بلکه آن را از طريق کليسا به دست او برسانيد

گردد که  شود که خدا جالل يابد، نه انسان؛ و نيز باعث می اين سبب می

  .ود را مديون يک فرد نداند، بلکه مديون بدن مسيحشخص نيازمند خ

تواند وفاداری و دانايی ساير ايمانداران را در اداره   او می-۴

دهد که  متی اين ارزيابی را زمانی انجام می. پولشان ارزيابی کند

اند، نشان  حماقت آنانی را که از پولشان به شکل بدی استفاده کرده

دهد که اگر کسی نتواند  يسی نيز تعليم میع). ٣۴ -٣٣ :٢١متی (دهد  می

درستی اداره کند، معموًال نخواهد توانست حقايق  پول خود را به

لذا روشن است که پيش از آنکه . درستی اداره نمايد روحانی را نيز به

های بيشتری از خدا انتظار داشته باشيم، بايد در  بتوانيم مسؤوليت

  . وفادار باشيمخصوص آنچه که به ما ارزانی داشته،
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ای داشته باشند تا   چنين اشخاصی اغلب شادند که زندگی ساده-۵

متی همه چيز را رها کرد تا . بتوانند بيشتر به کار خدا کمک مالی کنند

نام (الوی ”: نويسد لوقا در اين مورد چنين می! عيسی را پيروی کند

ن بر خاسته، همه چيز را ترک گفت و از پی عيسی روا) ديگر متی

ای که در  شناختم که با اختراع وسيله مردی را می). ٢٨ :۵لوقا (“ شد

ها کاربرد داشت، ميليونر شد، اما عده کمی از اين موضوع  زيردريايی

ای معمولی  شد و در خانه او سوار خودرويی قديمی می. خبر داشتند

پوشيد؛ شادی او اين بود که به  هايی عادی می کرد و لباس زندگی می

  .ای مربوط به آموزش مسيحی و امور بشارتی کمک مالی کنده طرح

ای را تشخيص دهد که   او قابليتی خدادادی دارد تا نيازهای مالی-۶

متی توجه شديدی به نيازهای ديگران داشت، . گيرند ديگران ناديده می

و به همين سبب، فريسيانی را که نسبت به کمک مالی افراد به 

شناسيد که  اگر کسی را می. نمايد  محکوم میتوجه بودند والدينشان بی

چنين عطايی دارد، او همان کسی خواهد بود که نسبت به پرداخت 

او همان کسی خواهد بود که . دهد حقوق مکفی به شبان توجه نشان می

زنان و يتيمان رسيدگی  به ياد بدن مسيح خواهد آورد که به نيازهای بيوه

  .کند

ا بيابد تا ديگران را تشويق به دادن  او دوست دارد راههايی ر-٧

روشن نيست که آيا متی خودش چنين خصوصيتی داشت يا نه، . بکند

سالها پيش، دکتر . ام باشند ديده اما آن را در کسانی که مشتاق دادن می

ای داشت در مورد خريد  ويليام ميلر با چند تن از مشايخ کليسا جلسه
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خاطر  سه کسانی بودند که بهدر اين جل. زمينی برای کليسايی جديد

دکتر ميلر دست به جيب کرد و هر چه . کمبود پول، دچار ترديد بودند

ای برای اين  حاال سرمايه”: پول داشت روی ميز گذاشت و گفت

بسياری ديگر از الگوی او پيروی کردند و آن “ .کليسای جديد داريم

ران را به آنانی که از اين عطا برخوردارند، ديگ. زمين خريداری شد

  .دهند دادن انگيزش می

خدا را شکر برای کسانی که از طريق دادن، محبت مسيح را به نمايش 

سازند که  دهند، کسی را منعکس می گذارند، زيرا وقتی هديه می می

 دوم(“ فقير شد تا شما در نتيجه فقر او دولتمند شويد”ثروتمند بود، اما 

 ).٩ :٨ قرنتيان
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  بخش هشتم

  

  عطای رهبری
  

روميان (“ اگر رهبری است، اين کار را با جديت انجام دهد”

  ).، هزاره نو٨ :١٢

دهنده روحانی  ای منظم عطاهای انگيزش گونه های پيشين، بهبخشدر 

 به بخشدر اين . را بر اساس فصل دوازدهم روميان بررسی کرديم

ما وقت زيادی را صرف بحث در خصوص . رسيم عطای رهبری می

دهنده کرديم، زيرا برای شبان بسيار ضروری و  عطاهای انگيزش

حياتی است که نه فقط عطای خود را کشف کند، بلکه عطاهای 

اطرافيان خود را نيز تشخيص دهد تا بتواند ايمانداران را کمک کند که 

درک عطای رهبری برای . خدمت خود را در بدن مسيح کشف کنند

 اين عطا برخوردار شبان اهميت خاصی دارد، زيرا اگر خوِد او از

نباشد، کليسا لطمات فراوانی خواهد ديد، مگر اينکه او آنقدر فروتن 

باشد که افراد ديگری را بيابد که چنين عطايی داشته باشند و از ايشان 

  .پس ببينيم عطای رهبری چيست. استفاده کند
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  عطای رهبری چيست
ان در اول قرنتي. به عطای رهبری در دو جا اشاره شده است

در “ ...مديريت... خدا قرار داد در کليسا”: خوانيم  چنين می٢٨ :١٢

اينجا، موضوع رهبری به شکل مديريت کليسا معرفی شده است، 

ها، نظير رعايت روزهای مهم در تقويم  خصوص مديريت برنامه به

کليسايی، و حصول اطمينان از برقراری ارتباط درست ميان رهبری 

: کند ر واگنر اين عطا را اينچنين توصيف میپيت. کليسا و اعضای آن

کند تا  قابليت خاصی که خدا بر برخی از افراد در کليسا عطا می”

هايی برای  اهداف آنی و بلندمدت کليسا را درک کنند و قادر باشند طرح

  “.تحقق اين اهداف تهيه کرده، به موقِع اجرا بگذارند

ق تفاوت دارد، به اين  با مفهوم فو١٢اما مفهوم رهبری در روميان 

معنی که رهبری نه فقط نقشی اداری، بلکه تأثيری معنوی و روحانی 

تعريف پيتر واگنر از . دهد بر ديگران تلقی شده که خدا را جالل می

گويد که رهبر بايد نه فقط  او می. سازد رهبری، اين نکته را روشن می

بايد قادر باشد ديد و اهدافی روشن برای خدمت خود داشته باشد، بلکه 

اين ديد و هدف را به اعضای گله خود نيز منتقل سازد، طوری که 

ايشان با رغبت و با هماهنگی، در جهت تحقق آنها برای جالل خدا، 

کند که  رهبر کاردان در اعضای خود اين اعتماد را ايجاد می. کار کنند

خاصی دارد؛ او بر ديگران تأثير روحانی  او در اراده خدا گام بر می

اعضا از سوی چنين رهبری تحت اجبار يا فريب قرار . گذارد می

اين نوع رهبری . پذيرند ای اصيل از او الهام می گونه گيرند، بلکه به نمی
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در . آيد دست می از طريق زندگی دائمًا مقدس و تعليم دقيق کالم خدا به

کند و به ايشان، مطابق  ضمن، رهبر خداترس به ديگران اعتماد می

چنانچه رهبری از عطای . سپارد وابق و عطاهايشان، مسؤوليت میس

معتمد بيابد تا او را در اين مديريت برخوردار نباشد، بايد همکاری 

  .خدمت خطير ياری دهد

هر رهبری بايد به روش رهبری خود نگاهی صادقانه بيندازد تا در 

طبعًا برای چنين آزمايشی . يابد از چه عطاهايی برخوردار است

چنانچه ميز کارتان هميشه پر از کاغذ . های آشکاری وجود دارد محک

گرديد، يا اغلب اوقات  دنبال شماره تلفنی می و نامه است، يا هميشه به

کنيد، قطعًا دچار مشکالتی در  های خود را فراموش می زمان مالقات

اگر کليسايتان دائمًا در اغتشاش است زيرا . زمينه سازماندهی هستيد

افتد، و قسمت عمده خدمات را خودتان  داند چه اتفاقاتی می میکسی ن

دهيد، قطعًا دچار مشکل مديريت هستيد که بايد حل و فصل  انجام می

  .شود

  

  ای برجسته نمونه: نحميا
مقدس،  به باور من، نمونه خوبی از يک رهبر بزرگ در کتاب

خيص با بررسی خدمت نحميا، اميدوارم بتوانيد تش. نحميای نبی است

  .دهيد که آيا عطای رهبری و مديريت را داريد يا نه
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  تحقيق و بررسی

نحميا وقت صرف کرد تا از وضعيت يهوديان در اورشليم اطالع 

نحميا . حاصل کند، و با اين کار، ديد روشنی از مشکل به دست آورد

اند،  آنانی که در آنجا در بلوک از اسيری باقی مانده”: فرمايد  می٣ :١

رهبر خوب آن است که دائمًا “ .باشند يبت سخت و افتضاح میدر مص

در حال بررسی و مطالعه اوضاع و احوال باشد تا آنها را بهتر درک 

نحميا به گزارش برادرش گوش . هايی بايد بر دارد کند و بداند چه قدم

  .کند رهبر خوب به نظرات ديگران توجه می. کرد

  

  دعا و اشتياق برای جالل خدا
نحميا . پيش از اتخاذ هر گونه تصميمی، به درگاه خدا دعا کردنحميا 

چون اين سخنان را شنيدم، نشستم و گريه کرده، ”: فرمايد  چنين می۴ :١

ايامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته، دعا 

رود، و  رهبر خوب برای کسب مشورت، نخست نزد خدا می“ .نمودم

يتی که در نحميا برای من خوشايند است، دل خصوص. سپس نزد مردم

او اجازه داد که خدا دل او را با چيزهايی بشکند . پاک و صادق او است

انگيزه او برای رهبری، اشتياق او برای . که دل خدا را شکسته بود

  .جالل خدا بود
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  برخورداری از هدفی مشخص

دشير وقتی به حضور ار. نحميا برای قوم خود هدفی مشخص داشت

او مشکل . رفت، اجازه خواست تا ديوارهای اورشليم را بازسازی کند

توانست آن را  را ارزيابی کرده بود و اکنون هدفی داشت که می

توان هدف خود را  رهبر خوب می. شکلی مؤثر به ديگران بيان دارد به

شکلی مفيد و مختصر به ديگران بيان کند تا ايشان نيز آن را درک  به

  .کنند

  

  قسيم کارت
نحميا رهبر کارآمدی بود، چرا که قادر بود کار عظيم بازسازی 

ديوار را به بخشهای کوچکتر و قابل اجرا تقسيم کند و آن را به افراد 

رهبر خوب آن است که بتواند ). ٣٢ -١ :٣نحميا (مختلف تفويض نمايد 

کارهای بزرگ را در ذهن خود مجسم کند و آنها را با استفاده از 

  .ا و استعدادهای افراد مختلف تحقق بخشدعطاه

  

  ها شيوه تأمين هزينه
. نحميا قادر بود حمايت مالی الزم را برای مأموريتش فراهم سازد

او اين کار را از طريق ارائه طرحی معتبر به پادشاه انجام داد؛ پادشاه 

ای داد و دستور داد که چوب الزم برای کار  نامه نيز به او سفارش

رهبر خوب ). ٨ -۶ :٢نحميا (عبد را در اختيار او قرار دهند بازسازی م

آن است که بداند مردم زمانی حاضر به حمايت مالی هستند که هدفی به 
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های  رهبر برای تأمين هزينه. ايشان ارائه شود که دلشان را لمس کند

طرح خود، بايد آن را با مردم در ميان بگذارد و مردم را در آن سهيم 

کار ببرد يا در مردم احساس تقصير  ينکه سخنان فريبنده بهسازد، نه ا

  .ايجاد کند

  

  ايجاد انگيزش در اعضا
نحميا رهبری برجسته بود زيرا توانست ملتی را انگيزش دهد تا 

او هرگز خودش را درگير کار . ديوارهای اورشليم را بازسازی کنند

کرد  یاجرايی نکرد، بلکه تمام نيروی خود را صرف حل مشکالتی م

رهبر خوب آن ). ١٣ -١ :۵نحميا (توانست مانع پيشرفت کار شود  که می

آيد حل کند تا بتوانند به  است که مشکالتی را که ميان اعضا پيش می

  .خدمت خود ادامه دهند

  

  حل مشکالت
های بسياری مواجه  نحميا از جانب افراد داخل و خارج با مخالفت

مور مانع رسيدن او به هدفش گردد داد اين ا بود، اما هرگز اجازه نمی

اغلب اوقات، هر بحرانی که بر کليسا عارض ). ١٨ -٨ :۴نحميا (

در اين . گردد خدمت از مسير خود منحرف شود شود، سبب می می

آلود  شرايط، رهبران درگير منازعات شخصی و واکنشهای گناه

ت و مقدسی تحت کنترل در نيايند، وحد گردند که اگر به روشی کتاب می

در چنين شرايطی، رهبر بايد . شهادت کليسا از ميان خواهد رفت



٥٤ 
ای خاص قوی باقی بماند و کليسا را در عبادت و مشارکت  گونه به

  .رهبری کند

  

  ايجاد اشتياق و حفظ آن
نحميا . نحميا قوم را از طريق تشويق ايشان در ايمان، رهبری کرد

اوند عظيم و مهيب را به از ايشان مترسيد، بلکه خد”: فرمايد  می١۴ :۴

های  جهت برادران و پسران و دختران و زنان و خانه ياد آوريد و به

رهبر خوب آن است که بداند چه زمان و چگونه دل “ .خود جنگ نماييد

داند چگونه کالم را  می. اعضای کليسايش را بر خداوند متمرکز سازد

ود را برای خدمت تشريح کند و ايشان را تعليم دهد تا ايشان اشتياق خ

  .به خدای آسمانها باز يابند

باشد که خدا رهبران بسياری به کليسايش ببخشد تا بتوانند همچون 

  !آمين. نحميا رهبری کنند
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  بخش نهم

  

  عطای رحم و شفقت
  

اگر رحم و شفقت به ديگران است، شادمانه به اين کار مشغول ”

  ).، هزاره نو٨ :١٢روميان (“ باشد

القدس برکت بزرگی نهفته  دهنده روح ای انگيزشدر مطالعه عطاه

دهند تا دعوت خاص خود را  است، چرا که اين عطاها ما را ياری می

طور سيستماتيک عطاهای روحانی  ما تا اينجا، به. در بدن مسيح بيابيم

شوند، بررسی کرديم؛ بسياری از   يافت می٨ -۶ :١٢را که در روميان 

در اين . دانند دهنده می عطاهای انگيزشنظران آنها را ماهيتًا  صاحب

احتمال زياد آنچه را که اشتياق شما را در خدمت مسيحی بر  فهرست، به

درک اين امر ضروری است، زيرا اگر . انگيزد، کشف خواهيد کرد می

کسی دارای عطای خاصی باشد، به اين معنی نيست که در کاربرد 

قت بهترين نمونه از عطای رحم و شف. ساير خدمات مسؤوليتی ندارد

با اينکه ممکن است شخصی از عطای ديگری . باشد اين حقيقت می

ايم تا عطای رحم و شفقت  برخوردار باشد، اما همه ما فرا خوانده شده

: فرمايد پولس رسول می. اجرا در آوريم را در حق ساير ايمانداران به

“ يت ايمانويژه به اهل ب پس تا فرصت داريم، به همه نيکی کنيم، به”

  .حال، ببينيم عطای رحم و شفقت چيست). ١٠ :۶غالطيان (
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  مفهوم عطای رحم و شفقت
کار  مقدس برای رحم و شفقت به نگاهی سريع به کلماتی که در کتاب

سازد که نشان دادن رحمت به ديگران از سه ُبعد  رفته، آشکار می

  .بنيادين برخوردار است

  

   استشراکت در رنجهای ديگران
ت، آنانی که اين عطا را دارند، رحم و شفقتی قلبی نسبت به نخس

کنند که بايد در  شکلی اصيل احساس می آنان به. کنند ديگران احساس می

اين . رنجهای ديگران شريک شوند و با دردهای ايشان همدردی کنند

احساس صرفًا برخاسته از عواطف انسانی نيست، بلکه انگيزشی است 

کسانی که اين عطا را دارند، . ت به ديگرانالهی در دل شخص نسب

  .کشند شوند که رنج می بسوی کسانی کشيده می

  

  محبتی است عملی
مقدس صرفًا واکنشی احساسی به  دوم، رحم و شفقت در کتاب

رنجهای ديگران نيست، بلکه واکنشی است که در محبت و توجه عملی 

از داشتی، به من هر وقت ني”: گويد چنين رحمتی فقط نمی. شود ديده می

دهد و برای يافتن راه حل،  ، بلکه نياز شخص را تشخيص می“تلفن کن

يعقوب رسول آن دسته از ايماندارانی را . دارد قدمی عملی بر می

توجهی  بينند، اما با بی کند که برادری را بدون پوشاک می مالمت می
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 رحم و). ١۶ -١۵ :٢يعقوب (کنند  برای او آرزوی خير و برکت می

رود و وارد قلمرو  کننده می شفقت واقعی به فراسوی کلمات دلگرم

  .شود اعمال نيک می

  

  همراه است با شادی
“ شادمانه”سوم، رحم و شفقت طبق فرموده پولس رسول، بايد 

اگر چنين نباشد، محبت ما چيزی جز انجام وظيفه . صورت گيرد

 گفت که شخصی که در بيمارستان بستری بود به دوستش. نخواهد بود

روح بود که باعث شد  وقتی شبانش به مالقات او آمد، چنان خشک و بی

بسياری از اوقات، کمکهای ما به کسانی که در ! حالش بدتر شود

منزله انجام وظيفه است و کارمان فاقد شادی و  شرايط دشوار هستند، به

  .اميد الهی است

  

  خصوصيات اين عطا
تواند بداند که از عطای  میچگونه شخص ”سؤال بعدی اين است که 

طبيعتًا همه عطاهای روحانی را بايد “ رحم و شفقت برخوردار است؟

در چارچوب مشارکت کليسايی کشف کرد و در همان چارچوب نيز به 

در طول مطالعاتمان در اين مجموعه، به بررسی . آن عمل نمود

مقدس پرداختيم که صاحب عطاهای گوناگون  هايی از کتاب شخصيت

من معتقدم که يوحنای رسول بهترين نمونه رحم و شفقت در . دندبو
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چنانچه دارای اين عطا باشيد، بسياری از . باشد مقدس می کتاب

  .خصوصيات او را در خود تشخيص خواهيد داد

  

   داردمحبتی اصيل
باشند، قادرند در خود  کسانی که دارای عطای رحم و شفقت می

اين نکته را در . ًا محبت کنندمحبتی اصيل را احساس کنند و عميق

کنيم؛ او همان  رابطه شخصی يوحنا با خداوند عيسی مشاهده می

توجه عمده او در . شاگردی است که از همه به عيسی نزديکتر بود

او بر محبت . هايش متمرکز است بر محبت در چارچوب روابط نوشته

 تأکيد خدا نسبت به ما، و محبتی که ما بايد به يکديگر نشان دهيم،

اشخاص رحيم و شفيق از محبتی عميق برخوردارند و آرزو . گذارد می

اما همين عطا ممکن است آنان را در . دارند به ديگران نزديک باشند

ايشان . معرض زخمی شدن و طرد شدن از سوی ديگران قرار دهد

شوند، اغلب احساس  چون از نظر عاطفی درگير مشکالت ديگران می

  .کنند درماندگی روحی می

  

  امکان دلشکستگی عميق هست
آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، وقتی شاهد گسسته شدن روابط 

گردند و ممکن است واکنشهای تندی نشان  شوند، عميقًا دلشکسته می می

بينيم؛ او وقتی مشاهده کرد که  اين خصلت را در يوحنا می. دهند

است که از آسمان بر اند، به خشم آمد و خو سامريها عيسی را رد کرده
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افراد رحيم در معرض اين وسوسه قرار ). ۵۴ :٩لوقا (آنان آتش ببارد 

دارند که زخمها را برای مدتی طوالنی در دل خود نگاه دارند و 

تر از  يابند، زيرا درد گسسته شدن روابط را عميق بخشش را دشوار می

  .کنند ديگران حس می

  

  به رنج ديگران حساس است
طای رحم و شفقت دارند، نسبت به دردهای عاطفی و آنانی که ع

خواهد  گويد که می يوحنا اغلب می. اند فيزيکی ديگران بسيار حساس

). ۴ -٣ :١اول يوحنا (خوانندگانش شادی و اميد و اطمينان داشته باشند 

تواند امواج درد و رنج ديگران را دريافت  گويی او آنتنی دارد که می

دانيد که چقدر دشوار است  داشته باشيد، میاگر چنين دوستی . کند

تواند بسيار  اين عطا می. احساسات واقعی خود را از او پنهان سازيد

شوند، خصوصًا  فرسا باشد؛ افراد رحيم معموًال خسته و درمانده می توان

  .اند که چگونه درد و رنج ديگران را به خداوند بسپارند وقتی نياموخته

  

  ندک دردمندان را جذب می
آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، افراد دردمند را به خود جذب 

کنند که شخص رحيم ايشان را مورد  ديدگان احساس می رنج. کنند می

مردم . داوری قرار نخواهد داد، بلکه با درد ايشان همدرد خواهد شد

توانند درد خود را با  شمارند که می ايشان را افرادی قابل اعتماد می

پس جای تعجب نيست که خداوند عيسی . ر ميان بگذارندايشان د
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وقتی دچار ). ٢۶ -٢٣ :١٣يوحنا (هنگام شام آخر به يوحنا اعتماد کرد  به

رنجی هستيد، کمتر احتمال دارد بخواهيد با شخصی که عطای نبوت 

دانيد که او ممکن است خطايتان را به شما  دارد مالقات کنيد، زيرا می

شتر مايل خواهيد بود با شخصی رحيم مالقات کنيد گوشزد کند؛ بلکه بي

  .که به دردهايتان گوش بسپارد

  

  به درد توجه دارد تا به علت آن
دهد، بيشتر عالقه دارد دردهای آنی  کسی که رحم و شفقت نشان می

توان  و فوری را برطرف سازد تا اينکه به درسهايی توجه کند که می

ند کسانی هستند که به کمک چنين اشخاصی مان. از آن درد آموخت

شتابند تا جلِو خونريزی را بگيرند و درد را  مجروحان تصادف می

تخفيف دهند، نه مانند پليسی که هدف اولش تهيه گزارش از تصادف 

به همين دليل است که اشخاص رحيم اغلب در معرض اين اتهام . است

“ ح خطایاصال”و کاری به “ کنند ناز می”قرار دارند که دردمندان را 

کوشند از  و باز به همين دليل است که ايشان می. آنان ندارند

ای  برخوردهای تند پرهيز کنند، چرا که بر اين باورند که انتقاد نتيجه

  .جز افزودن درد ندارد

  

  شود جذب انبيا می
شوند که  آنانی که عطای رحم و شفقت دارند، اغلب جذب کسانی می

). ٨ :٢٢لوقا (طرس بسيار نزديک بود يوحنا به پ. عطای نبوت دارند
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. طرف قبر خالی دويدند و ظاهرًا خيلی به هم متکی بودند ايشان با هم به

تواند اين باشد که شخص رحيم در کنار انبيا  يکی از داليل اين امر می

يابد، زيرا انبيا اغلب با برخوردهای تند  زمينه مساعدی برای خدمت می

کنند  همچنين شايد ايشان احساس می! ندشو خود، باعث رنجش مردم می

کنند،  که بايد به کسانی نزديک باشند که حقيقت را با شهامت بيان می

ام  من مشاهده کرده. زيرا برای خودشان انجام چنين کاری دشوار است

کنند، يکی از آنها نبی است و  که کسانی که در کنار هم خدمت می

خواهد   اين حقيقت است که خدا میاين باز تأييدکننده. کننده ديگری رحم

کار ببريم، نه  همگی ما عطاهای خود را در درون بدن مسيح به

  .تنهايی به

  

اميدوارم اين بحث مختصر در باره عطای رحم و شفقت شما را 

قادر ساخته باشد که عطاهای خود را بهتر تشخيص دهيد و به کسانی 

خود را مديون کسانی من شخصًا . که عطاهای ديگری دارند، ارج بنهيد

  .اند دانم که عطای رحم و شفقت داشته می
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  “تعليم”ساير نشريات مؤسسه 

  

  )نوشته لوئيس برکهوف( خالصه اصول اعتقادات مسيحيت ●

  )نوشته تت استيوآرت( تشخيص اراده خدا ●

  )نوشته تت استيوآرت( در جستجوی اهميت و بزرگی ●

  )تنوشته تت استيوآر(مقدسی   موعظه کتاب●

  )نوشته تت استيوآرت( ازدواج مسيحی ●

  )نوشته تت استيوآرت(مقدس و تربيت فرزند   کتاب●

  )نوشته تت استيوآرت(مقدسی   قدرت بخشش کتاب●

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

  )نوشته تت استيوآرت( پرستش خدا ●

  )تت استيوآرتنوشته ( تشخيص دعوت الهی برای خدمت ●

  )القدس دهنده روح بررسی عطاهای انگيزش( تجهيز مقدسان ●

  )نوشته تت استيوآرت(
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