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مشارکت مسیحى 

دیتریش بونهافر
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مقدمه 

بامداد یکى از روزهاى تیره و تار آوریل سال هزار و نهصد و چهل و پنج، تنها مدت کوتاهى قبل از آنکه 
P{برگها واقع در فالسنبازداشتگاه زندانیان سیاسى نازى - P Flassenburg{

Pتوسط نیروهاى متفقین آزاد شود، دیتریش بون هوفر{ - P Dietrich Bonhoeffer{
ویژه هنریش هیملر اعدام گردید. بدستور

}P - P Heinrich Himmler{
P، کشیشان باواریا در{1953روز دوشنبه عید پاك سال  - P Bawaria{

بردارى کردند که این عبارات ساده برروى آن به چشم اى پردهبرگ از لوحهکلیسایى واقع در شهر فالسن
خورد:مى

مسیح در میان برادرانش.دیتریش بونهافر، شاهد عیسى 
، برسلو 1906تولد: چهارم فوریه 
برگ. ، فالسن1945وفات: نهم آوریل 

شمار آلمان، اروپا، انگلیس و آمریکا، تأیید دیگرى بر صحت شعار مرگ دیتریش بونهافر براى مسیحیان بى
P{چرا که» خون شهیدان بذر کلیسا است.«بود: » ترتولیان« - P Tertullian{

هایش بیانگر ایمان ساده و صریح فردى است که مسیح را مالقات کرده و پیامدهاى این زندگى، مرگ و نوشته
هاى واقعى که توسط اى از مسؤولیتدنیایى که وى آن را مجموعه-پذیرفته است » دنیا«مالقات را در همین 

ز هم بعنوان شاهدى زنده در کلیساى جهانى محل ها هنوداند. این نوشتهمسیح و در نام او به ما محول شده مى
کنند. خدمت او عمل مى

واقع در آلمان شرقى سابق چشم به جهان گشود و در برلین » برسلو«اى هفت نفره در بونهافر در خانواده
رود. پرورش یافت. پدرش که پزشک سرشناسى بود، نخستین روانپزشک صاحب منصب در آلمان بشمار مى

کند، سبک خاص نگارشش را که نمودى از اش از زندان خاطرنشان مىمانگونه که خود در آخرین نامهه
پردازى است، مدیون پدرش است. بونهافر بر این گرایى و سیر بجانب واقعیترئالیسمى پایدار، گریز از سفسطه

هایى که فاقد مآبانه و آموزهوفىتوان در تئوریهاى فیلسوفانه، احساساتى صباور بود که مسیحیت را هرگز نمى
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اند خالصه نمود بلکه باید همواره بصورت اعمال مطیعانه و مسؤوالنه و هرگونه کاربرد در زندگى روزمره
گر باشد و همین امر بود که سرانجام وى را به پیروى از مسیح در کلیه شرایط زندگى فردى و اجتماعى جلوه

وقتى «. شش سال قبل از زندانى شدنش توسط گشتاپو چنین نوشت: زندان و باالخره بسوى مرگ سوق داد
اى بونهافر درحومه برلین و در خانواده» خواهد آمده جان خود را فدا کند.خواند، از او مىمسیح کسى را فرامى

شاد و صمیمى که ارتباطشان با یکدیگر ناگسستنى بود پرورش یافت و بزودى جوانى قوى و ورزشکار شد. 
ساخت (او پیانیست ماهرى بود) از خاندان عالم الهى کرد و آهنگ مىشان که وى با آنها بازى مىاى محلههبچه

Pمشهور آدوولف فون هارناك و{ - P Adolf Von Harnack{
هانس دلبروك مورخ معروف بودند. 

}P - P Hans Delbrدck{
1924پس از گذراندن یک سال در توبینگن در سال بونهافر در شانزده سالگى تصمیم گرفت الهیات بخواند.

P{به - P Tدbingen{
اش را در آنجا گذراند. صبحها به همراه کشیش هارناك با دانشگاه برلین راه یافت و مابقى دوران دانشجویى

بِرگ، الیتزمن و لوتگرت رفت. استادانش عالمان الهى مشهور برلین نظیر هل، سىاتوبوس برقى به دانشگاه مى
ارت را نشنیده بود ولى از حامیان پروپا قرص هاى کارل ببودند. با اینحال گرچه وى هرگز هیچیک از سخنرانى

گویند روزى در یکى از جلسات سمینارهاى بارت در بن شرکت کرد و در خالل بود. مى» الهیات جدید کلیسا«
ایمان از هللویا گاهى نفرین یک فرد بى«سخنرانى وى، به آرامى این نقل قول را از مارتین لوتر بمیان آورد: 

بارت که از این نقل قول بسیار لذت برده بود با خوشحالى » ر نزد خدا گواراتر است.گفتن شخصى پارسا د
هویت گوینده را جویا شد و همین امر سبب آشنایى این دو گردید. وى دانشجوى جوانى بود که با بصیرت 

یگر لوتر که بعدها در مقام توضیح و تشریح جمله مبهم و پیچیده د» لوتر«گرایى صریح کامل نسبت به واقعیت
آور شو ولى باز هم با اطمینان و جرأت تمام به مسیح ایمان مرتکب گناهان شرم«شود برآمد: اغلب سؤتعبیر مى

»داشته باش و در او شادى کن.
}P - Sin boldly but believe and rejoice in Christ more

boldly .P still{
ه دکتراى خود را که تحقیقى بنیادین در زمینه مشارکت نامه دوروى در سن بیست و یک سالگى پایان

، تعریف »بودن و عمل کردن«اش تحت عنوان قدیسین بود به اتمام رساند و بعدها در جلسه دفاعیه رساله
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P}1928جامعى از موقعیت و اهمیت الهیات دیالکتیک ارائه داد. در سال  - P Dialectic
Theology{

به برلین بازگشت و پس از پذیرش در دانشکده الهیات، به مدت یک 1929در کشیش شهر بارسلون شد و 
مکانى است معروف و «گفت: سال به دانشکده علوم الهى در نیویورك فرستاده شد. خودش دراین مورد مى

هاى خاص رود. جایى که شهامت عامه مردم که از ویژگىمعتبر که مرکز عمده نقد در آمریکا بشمار مى
در اینجا بود » هاى آزاد را میسر ساخته است.جویى در روابط فردى، برپایى بحثیان است و عدم سلطهآمریکائ

P{معروفند آشنا شد. وى همچنین» بوهرهانیِه«که وى با دو عالم الهى مشهور که به  - P
Niebuhrs{

الها بعد، در حالیکه دیوار مجذوب آوازهاى مذهبى سیاهان آمریکا و مبارزاتشان براى کسب مساوات شد و س
هوفر، ترین دوست بونساخت. صمیمىاختناق آلمان را احاطه کرده بود، شاگردان خود را با این آوازها آشنا مى

Pابِرهارد بِثج، که اکنون شبان دانشجویان برلین و ویرایشگر{ - P Eberhard Bethge{
- له گردآورى این مطالب را مدیون زحمات اوست و نویسنده این مقا-آثار پس از مرگ بونهافر است 

هاى کنسرت سال قبل از آنکه توسط رادیوها و سالن20ماشعر نزدیکتر پرواز کن از ارابه زیبا را «نویسد: مى
مند هاى خود را در مورد الهیات نظامبونهافر به هنگام مراجعت به برلین، سخنرانى» کردیم.رواج یابد، زمزمه مى

که تفسیرى عالمانه در مورد » آفرینش و سقوط«و چندى نگذشت که پیروان بسیار یافت. اولین کتابش آغاز کرد
هاى خودش نشأت گرفته بود. عالوه بر این وى بعنوان شبان فصل نخست پیدایش بود، از سخنرانى3

P{کرد و جلساتش همیشهدانشجویان هنرستان شارلوتن برگ نیز انجام وظیفه مى - P
Charlottenburg{

مملو از جمعیت بود.
فرا رسید. در فوریه آن سال، بونهافر از رادیو برلین نطقى ایراد کرد و در آن 1933ساز سپس سال سرنوشت

شک تا زمانى که صریحاً از بت ملت شدن دست برندارد، که بى» رهبرى«مردم آلمان را بخاطر حمایتشان از 
کاره قطع گردید. هنگامى ود، شدیداً مورد نکوهش قرار داد. این نطق رادیویى، نیمهآنان خواهد ب» کنندهگمراه«

هاى مقیم کلیساى متعلق به آلمانى2پیروز شده است، بونهافر دعوت شبانى -هیتلر -که معلوم شد بت ملت 
انگلستان با دولت نازى شرکت جوید. در » مسیحى- آلمانى «لندن را پذیرفت زیرا حاضر نبود در سازش 

Pدرآمد و بعنوان یکى از{» بِل چیچستر«بصورت یکى از دوستان صمیمى اسقف  - Chichester
_ P Bell J{
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کنندگان عمده حوادث کلیساهاى آلمان به دنیاى خارج انجام وظیفه نمود. سپس در حالیکه به پیشنهاد منعکس
P{ا آییناندروز آماده دیدار با گاندى در هند بود تا ب- اف -سى  - Andrews .P C.F{

ها کلیسایى است که پس از روى کار آمدن نازى-P{صلحجویى بیشتر آشنا شود، از سوى کلیساى معترف
}Pحاضر به همکارى با آنان و کنار گذاردن اصول اعتقادات خود نشد. م. 

را بمنظور آموزش شبانان جوان در پومرانییا » غیرقانونى«دعوت یافت رهبرى یک دانشکده علوم الهى مخفى و 
P{به زینگست و از آنجا به فینکنوالد در نزدیکى ستتین1935بعهده گیرد. بنابراین بالفاصله بازگشت. در سال 

- P Zingst{
}P - Finkenwalds  P{
}P - P Stettin{

هایى که بصورت اضطرارى ساخته شده بود زندگى نقل مکان کرده بهمراه بیست و پنج کشیش دیگر در خانه
بود، زندگى جامعه مسیحایى که بهمراه توضیحات » زندگى مشارکتى«مشترکى را آغاز نمود. این همان 

اضر از بررسى شده و ترجمه آن در کتاب حGemeinsames Leben) 1938مقدسى، در کتاب (کتاب
را نوشت که در انگلیس و آمریکا تحت Nachfolgeگذرد. وى همچنین در این مدت کتاب نظر مى
» مفهوم زندگى مسیحایى«منتشر شده است. اساس پیام او در این دو کتاب نهفته است: » بهاى شاگردى«عنوان 

مقدس: نگاهى (مناجاتنامه کتابGebetbucl der Bible Dasاندکى پس از انتشار کتاب کوتاه 
دهد. پس از آن وى از نگارش و انتشار این کتاب را تشکیل مى2به مزامیر) که نظریات مطرح شده در فصل 

نیز توسط گشتاپو تعطیل شد. » زیرزمینى«کتاب منع گردید و دانشکده الهیات 
اش در کشور استبدادزدهاما بونهافر از مدتها قبل شدیداً خود را درگیر مسائل و جریاناتى کرده بود که 

P{شوهر خواهرش-گذشت. وى از طریق هانس فون دهنانى مى - P Hans Von
Dohnanyi{

Pهاى درونى ژنرال فریتسش و{از کشمکش- کریستل  - P Christel{
}P - P Fritsch{

P{هاى مخفیانه ژنرال بِک و دیگران براى سرنگونىنقشه - P Beck{
د. هیتلر باخبر ش
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را سنجیده بود به این نتیجه » بهاى شاگردى«جویانه را حس کرده و وى که نیروى نهفته در موضع صلح
نظامى شرکت دارند، عملى بزدالنه و -رسید که خود را کنار کشیدن از کسانى که در مقاومت سیاسى 

Pاو{«گوید: غیرمسؤوالنه، و فرار از واقعیت است. همانطور که دوستش بِثج مى - P Bethge{
دید که هیچ با اینحال خود را در موقعیتى مى-ابداً بر این باور نبود که همگان نیز باید همچون او عمل نمایند 

نشستن به ملجایى پاك و عارى از گناه وجود نداشت. گناه مردم محترم و آبرومند همانا فرار از نوع امکان عقب
د چنین گناهى ممکن است گریبانگیر خودش نیز بشود، موضعى قاطعانه در دیقبول مسؤولیت بود و او که مى

وى در این مورد مطابق اصل اخالقى که بدان پایبند بود عمل کرد: یک شخص مسیحى باید » پیش گرفت.
1939مسؤولیت خود را بعنوان فردى از این جهان، جهانى که خدا او را در آن قرار داده است، بپذیرد. در سال 

کوتاهى را در آمریکا گذراند و دوستانش مصرانه از وى خواستند در همانجا بماند و بعنوان استاد و عالم مدت
ها الهى، تجربیات و برکاتش را در خدمت کلیساى جهانى بکار گیرد اما نپذیرفت و سوار یکى از آخرین کشتى

هایى بود که توسط کلیساى معترف و اش وقف مأموریتاش گردید. از آن ببعد زندگىشده عازم مقصد نهایى
» اخالقیات«شد. از آن هنگام تا زمان مرگش، اوقات فراغت خود را به نگارش نهضت مقاومت به او محول مى

دانست که قادر بود بعنوان یک عالم الهى انجام ها را جزئى از خدمت مشخصى مىداد. این نوشتهاختصاص مى
رفت و به موعظه و مت در برلین منع شده بود، به نقاط مختلف کشور مىدهد. وى که از تعلیم، نوشتن و اقا

کرد. در همین پرداخت و بعنوان پیک بین گروههاى مختلف انجام وظیفه مىگفتگو با گروههاى زیرزمینى مى
Pخود را در صومعه بندیکتى واقع در اتل یا نقاط امن دیگر{» اخالقیات«اثنا فصلهایى از  - P

Benedictine{
}P - P Ettal{

نوشت. مى
اى غیرمترقبه رخ داد. روز پنجم آوریل، بونهافر بهمراه خواهرش ، حادثه1943اما یکى از روزهاى آوریل 

کریستل و شوهرش هانس فون دهنانى دستگیر و به یک زندان نظامى در تگل فرستاده شد و تا هشتم اکتبر 
Pدر{1944 - P Tegel{

اراده داشتند و مخفیانه وى را به اى با این کشیش آهنینآنجا بسر برد. نگهبانان زندان رفتار کامالً دوستانه
ها، مقاالت و اشعارش مراقبت بردند تا برایشان موعظه کند. بخوبى از نوشتهسلولهاى زندانیان نومید مى

نمودند.ان پیام رد و بدل مىکردند و حتى بین او و خانواده و دوستانش در خارج از زندمى
Pاما بدنبال واقعه ناگوار پتسش در بیستم جوالى،{ - Putsch  .واقعه ترور نافرجام هیتلر مP{
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کردند. او به زندانهاى مختلف گشتاپو در برلین، بونهافر را پیوسته از زندانى به زندان دیگر منتقل مى
Pولد،{بوخن - P Buchenwold{
P{برگ افکنده شد و کلیهرگ و باالخره فالسنبِشُن - P Schonberg{

هاى هاى آخر عمر خود را در جمع مردان و زنان از ملیتتماسهایش با دنیاى خارج قطع گردید. وى هفته
مختلف روسى، انگلیسى، فرانسوى، ایتالیایى و آلمانى گذرانید. یکى از این افراد که افسرى انگلیسى بود نوشت: 

اى استفاده کرده آن را سبب شادى دیگران کوشید از کوچکترین مسألهبونهافر همیشه در نظرم فردى بود که مى«
کرد. او یکى از معدود سازد و همواره خدا را بخاطر اینکه اجازه داده هنوز زنده باشد از صمیم قلب شکر مى

س کرده باشد ... روز یکشنبه هشتم آوریل ام خدا را اینقدر واقعى و نزدیک حکسانى است که تابحال دیده
، کشیش بونهافر جلسه عبادتى کوتاهى برایمان ترتیب داد و نحوه صحبت کردنش طورى بود که بردل 1945

مان بود. هنوز دعاى برد دقیقاً بیانگر روح اسیر و افکار و آمال درونىامان نشست. کلماتى که بکار مىهمه
زندانى بونهافر، دنبال ما "ز شد و دو نفر با لباس شخصى وارد شدند و گفتند: آخرش تمام نشده بود که در با

کردیم به این عبارت براى تمام زندانیان تنها یک معنى داشت: چوبه دار. در حالیکه با او خداحافظى مى"بیا!
برگ اعدام شد. روز بعد در فالسن"این پایان کار است، ولى براى من آغاز زندگى است."آرامى به من گفت: 

»"از زخمهاى او ما شفا یافتیم."کرد این بود: اش در مورد آن صحبت مىقسمتى که در آخرین روز زندگى
اى با بصیرت و آگاهى معلمى به تمام معنى براى کلیسا و نویسنده-این بود زندگى و مرگ دیتریش بونهافر 

ضر در صحنه و حساس نسبت به واقعیت. شاهدى که الوصف فردى حامقدس و علوم الهى و معتام از کتاب
طریق شاگردى را تشخیص داده آن را تا به آخر طى نمود. شناساندن بیشتر وى به کسانى که با آثار او به زبان 

آلمانى تسلط ندارند افتخارى است بس عظیم. 
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فصل اول 

مشارکت 

).1:133(مزمور » چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلى با هم ساکن شوند«
مقدس در خصوص چگونگى با زیستن با یکدیگر را تحت در این فصل برخى از تعالیم و رهنمودهاى کتاب

کالم خدا مورد بررسى قرار خواهیم داد.
فیض مشارکت با مسیحیان دیگر به هیچ وجه نباید امرى بدیهى و طبیعى قلمداد گردد. عیسى مسیح همواره 

سرانجام نیز شاگردانش جملگى از وى روى برتافتند. بر روى صلیب نیز زیست و در جمع دشمنان خویش مى
یکّه و تنها بود و شریران و استهزاءکنندگان او را از هر سو احاطه نموده بودند چرا که هدفش از آمدن به این 

جهان، به ارمغان آوردن صلح و آرامش از بهر دشمنان خدا بود. 
نج صومعه، بل میان انبوه دشمنان است و هم در آنجا است که مأموریت وى فرد مسیحى را نیز جاى نه در ک

ملکوت خدا را باید در قلب دشمنان جست و کسى که حاضر به پذیرش این «نهفته است. بقول مارتین لوتر: 
دهد بین دوستانش بوده میان گل سوسن و رز بزید، باشد زیرا ترجیح مىواقعیت نیست، طالب ملکوت نیز نمى

با پارسایان نشست و برخاست نماید و او را با شریران کارى نباشد. واى بر شما اى کافران و خائنان به مسیح! 
» توانست نجات یابد؟گرفت دیگر چه کسى مىاگر مسیح هم روش شما را پیش مى

). اراده خدا 9:10یا (زکر» و ایشان را در میان قومها خواهم کاشت و مرا در مکانهاى بعید بیاد خواهند آورد«
). این امر 25:28(تثنیه » در تمامى ممالک جهان«چنین است که مسیحیان قومى پراکنده باشند، پراکنده چون بذر 

ایمانان ساکن گردند ولى در عین حال بذر هم لعنت و هم وعده او است. قوم خدا باید در مکانهاى بعید میان بى
ام ... و ایشان را ... جمع خواهم کرد زیرا که ایشان را فدیه داده. «ملکوت خدا در سراسر جهان خواهند بود

). این امر چه زمان بوقوع خواهد پیوست؟ درواقع این امر در عیسى 9ù8:10(زکریا » مراجعت خواهند کرد
) و 52:11(یوحنا » تا فرزندان خدا را که متفرقند در یکى جمع کند«مسیح بوقوع پیوسته است. او که مرد 

برگزیدگان او را از «رانجام این امر در زمان آخر بطور مشهود رخ خواهد داد، هنگامى که فرشتگان خدا س
). ولى تا آن هنگام، قوم خدا پراکنده 31:24(متى » بادهاى اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد

باشند زیرا گرچه در میان متحدند و یکى مىخواهند ماند. تا آن زمان، قوم خدا تنها در عیسى مسیح با یکدیگر 
آورند. اند، او را در مکانهاى بعید بیاد مىایمانان پراکندهبى
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هاى زمان آخر است بنابراین در فاصله بین مرگ مسیح و روز قیامت، تنها بواسطه انتظارى دلپذیر براى نشانه
با مسیحیان دیگر زیست نمایند. تنها بواسطه فیض خدا اند آشکارا در مشارکتى مشهود که مسیحیان توفیق یافته

اند آشکارا در این دنیا گردهم آورده در کالم خدا و عشاءربانى سهیم شوند. همه است که جماعتى اجازه یافته
مسیحیان از این موهبت برخوردار نیستند. کسانى که بخاطر اسم مسیح در زندانند، بیماران، افراد تنها و پراکنده 

دانند که مشارکت ملموس و آشکار، ایمانان، یکّه و تنهایند. آنان بخوبى مىبشران انجیل در سرزمین بىو م
رفتند و با جماعت مى«آورند که چگونه برکتى از جانب خداوند است. آنان نیز همانند سراینده مزامیر بیاد مى

). اما در 4:42(مزمور » گروه عیدکنندگانکردند، به آواز ترنّم و تسبیح درایشان را بخانه خدا پیشروى مى
توانند بطور سرزمینهاى بعید تنها مانده طبق اراده خدا بذرهاى پراکنده هستند. با اینحال چیزى را که نمى

نمایند. اینچنین است که رسول تبعید شده ملموس و واقعى تجربه کنند در ایمان با جدیت بیشتر دنبال مى
در «وحنا، در تنهایى جزیره پطموس، بهنگام پرستش آسمانى با برادران مسیحى خود مسیح، نویسنده مکاشفه ی

نماید. او برادران مسیحى خود را که همانا هفت ) شادى و وجد مى10:1(مکاشفه » روز خداوند در روح
ر انسان دید و در میان آنها و فوق همه، پساند، مىشمعدان باشند، و هفت ستاره را که فرشتگان آن مسیحیان

نمود. مسیح با کالم خود یوحنا را قدرت داده بنا عیسى مسیح را در تمام شکوه و جالل رستاخیز مشاهده مى
کرد. این است آن مشارکت آسمانى که یوحناى تبعید شده در روز قیامت خداوندش در آن سهیم است. مى

-ناپذیر. رسول زندانى تى است وصفحضور جسمى مسیحیان دیگر براى فرد ایماندار مایه خوشى و قدر
خواهد که در روزهاى آخر عمر در زندان تیموتائوس مى» فرزند بسیار عزیزش در مسیح«مشتاقانه از -پولس 

بدیدنش بیاید تا بتواند بار دیگر او را دیده نزدیکش باشد. پولس هنوز اشکهایى را که تیموتائوس بهنگام جدا 
). او با بیاد آوردن مسیحیان تسالونیکى 4:1خاطر داشت (دوم تیموتائوس شدن از یکدیگر ریخته بود در

). 10:3(اول تسالونیکیان » کنیم تا شما را روبرو مالقات کنیمروز بیشمار دعا مىشبانه«کند: اینچنین دعا مى
خود آمده اش کامل نخواهد شد مگر آنکه بتواند بار دیگر نزد قومداند که خوشىیوحناى سالخورده نیز مى

).12بجاى نوشتن، رودررو با آنان سخن گوید (دوم یوحنا 
کند براى حضور جسمى مسیحیان دیگر، به هیچ اشتیاق فرد ایماندار هنگامى که هنوز در بدن زندگى مى

وجه مایه شرم و خجالت او نیست. انسان با بدن  خلق شد، پسر خدا نیز در بدن بر این جهان ظاهر شد و در 
کند و قیامت مردگان نیز نیز قیام فرمود. فرد مسیحى بهنگام عشاءربانى، بدن عیسى خداوند را دریافت مىبدن

جسمانى خداوند خواهد گردید. بنابراین فرد ایماندار خالق و منجى - موجب مشارکت کامل مخلوقات روحانى 
گوید. شخص زندانى، بیمار مىالقدس را بخاطر حضور جسمى برادر مسیحى شکرخود یعنى پدر، پسر و روح
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اى جسمى و ملموس از حضور یا ایماندارى که در تبعید است در مشارکت خود با فرد مسیحى دیگر، نشانه
بیند. هم مالقات کننده و هم مالقات شونده بهنگام تنهایى، مسیح مجسم شده را در دلپذیر خداى سه گانه مى

کنند به دیدار یکدیگر فروتنى و شادمانى که با مسیح مالقات مىبینند و با همان احترام،وجود یکدیگر مى
پذیرند. حال اگر تنها در مالقات شتابند. دعاى خیر و برکت یکدیگر را نیز بسان فیض و برکت خداوند مىمى

ترى در انتظار کسانى برادرى با برادرى دیگر تا این حد شادى و برکت نهفته است، چه برکات فراوان و غنى
اند در زندگى مشارکتى روزمره با دیگر برادران مسیحى خود بسر برند. ست که بواسطه اراده خدا توفیق یافتها

رود، ناپذیر از جانب خدا بشمار مىالبته پرواضح است امرى که در نظر فردى تنها و دورافتاده موهبتى وصف
شود. این اهمیت انگاشته مىى مواجه شده و بىاعتنایبراحتى از سوى کسانى که همه روزه از آن بهرمندند با بى

اى از جانب شود که مشارکت برادران مسیحى، بخشش فیض و هدیهواقعیت به سهولت به فراموشى سپرده مى
خدا است و ممکن است هر آن از ما گرفته شود؛ و زمانى که هنوز تا تنهایى مطلق فاصله داریم ممکن است 

اند باید از کسانى که تاکنون از فیض زیستن در میان مسیحیان دیگر برخوردار بودهبسیار کوتاه باشد. بنابراین 
فقط و «کنان اعالم دارند: صمیم قلب و از ته دل خدا را از این بابت شکر کنند. باید روى زانوان افتاده ستایش

»م.ایم در جمع برادران مسیحى خود زیست نماییفقط بواسطه فیض خدا است که اجازه یافته
نماید. مالقات کوتاه خداوند هدیه مشارکت مشهود را به طرق گوناگون و به نسبتهاى مختلف اعطا مى

برادرى مسیحى، دعاى با یکدیگر و برکت برادرى ایماندار، براى تسلى مسیحى در تبعید کافى است. در واقع او 
ابد و سالمهاى پولس که با خط خودش یاى که بدست مسیحى دیگر نگاشته شده باشد قدرت مىحتى از نامه

برند اى از این مشارکت است. بعضى در روزهاى یکشنبه از این فیض بهره مىدر رساالت نوشته به شک نمونه
هاى مسیحى خود در مشارکت دائم بسر برند. دانشجویان و برخى دیگر این توفیق را دارند که در خانواده

شدن به مقام کشیشى براى مدت معینى از فیض زندگى مشترك با دیگر هاى الهیات نیز قبل از منصوب دوره
جویند. در بین مسیحیان جدى کلیساى امروزى نیز اشتیاقى روزافزون پدیدار شده است تا برادران خود تمتّع مى

در ساعات فراغت از کار بمنظور زندگى مشترك تحت کالم با مسیحیان دیگر جمع شده با دیگران مالقات 
» ماه عسل«العاده و د. زندگى مشترك دیگرباره توسط مسیحیان امروزى بعنوان فیضى واقعى و خارقنماین

زندگى مسیحایى شناخته شده است. 

در مسیح و بتوسط او
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مسیحیت به معناى اشتراك در مسیح و جمع شدن بتوسط او است و هیچ جامعه مسیحایى، مفهومى بیش یا 
شود، خواه این امر در قالب دیدارى مختصر باشد، کمتر از این ندارد. جامعه مسیحیایى تنها در همین خالصه مى

که بیکدیگر تعلق داریم. این امر به چه خواه بصورت سالها مشارکت روزمره. ما تنها در مسیح و بتوسط او است
معنا است؟ بدان معنا است که اوالً نیاز یک فرد مسیحى به ایمانداران دیگر بخاطر عیسى مسیح است و در ثانى 

کند. ثالثاً ما در عیسى مسیح از فرد مسیحى تنها از طریق مسیح و بتوسط او با دیگر ایمانداران پیوند برقرار مى
ایم. ایم و در زمانى خاص پذیرفته شده تا ابد متحد گردیدهدهازل برگزیده ش

اوالً فرد مسیحى کسى است که نجات، رهایى و عدالت خویش را نه در شخص خود، بلکه فقط در مسیح 
شمارد ولو اینکه خودش احساس داند که کالم خدا در عیسى مسیح وى را مجرم و گناهکار مىجوید. او مىمى

داند حتى اگر خود احساس عیب مىداند که کالم خدا در عیسى مسیح او را عادل و بىو نیز مىگناه نکند 
کند بلکه محض عدالت نکند. فرد مسیحى دیگر براى خود و بواسطه حقوق و عدالت خویش زیست نمى

م او را مجرم نماید، خواه این کالکند زیست مىها و عدالت خدا و نیز توسط کالمش که بر وى داورى مىوعده
گناه. شمارد، خواه بى

زند بلکه تعیین کننده این اش را رقم مىهاى فرد مسیحى نیست که مرگ و زندگىاین امکانات و توانایى
"عدالتى غریب"عدالت ما، «اند: طلبان دینى این قسمت را اینطور بیان کردههردو، همانا کالم خدا است. اصالح

منظورشان این بود که فرد مسیحى متکى بر کالم خدا است که با » ن بیرون از ما است.است، عدالتى که منشأ آ
دهد. وى تنها محض حقیقت کالم آید سوق مىگوید و او را به مکانى دیگر که کالم از آنجا مىاو سخن مى

تواند ز نمىکند بنابراین اگر کسى از او بپرسد: نجات و عدالت تو کجاست هرگخدا در عیسى مسیح زیست مى
کند که به او در خصوص نجات و عدالت اطمینان به خود اشاره کند بلکه به کالم خدا در مسیح عیسى اشاره مى

ماند و از آنجایى که در خود بخشد. فرد مسیحى همواره تا سرحد امکان گوش به زنگ فرمان کالم مىمى
بخش که تنها از مکانى براى کالم رهایىکند، هر روزهگرسنگى و تشنگى روزانه نسبت به عدالت حس مى

کشد چرا که بخودى خود فقیر و مرده است. کمک براى او باید از مکانى دیگر برسد و آید اشتیاق مىدیگر مى
رسد و نجات، عدالت، پاکى و برکت را با این کمک مستمراً و هر روزه از طریق کالم عیسى مسیح رسیده و مى

آورد. خود به ارمغان مى
نهاده است تا از آن طریق به انسانهاى دیگر انتقال یابد. هنگامى که » مردم«اما خداوند کالم خود را در دهان 

خواهد آن را با دیگران نیز در میان نهد. اراده خدا چنین بوده کالم فردى را تحت تأثیر قرار داد، شخص مى
را از دهان او بشنویم. از این رو فرد مسیحى محتاج اش را در شهادت برادرمان جسته و آناست که کالم زنده
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گوید، و مخصوصاً به هنگام یأس و شک بیش از پیش محتاج مسیحى دیگرى است که کالم خدا را به او مى
وجود او است زیرا به تنهایى قادر نیست بدون نقض حقیقت به خود یارى رساند و به همین خاطر به همنوع و 

ل و نداکننده کالم الهى نجات نیاز دارد. او تنها بخاطر عیسى مسیح محتاج برادرش است برادر خود بعنوان حام
تر از مسیحى است که در کالم برادرش وجود دارد. قلب زیرا آن مسیح که در قلب خودش است ضعیف

خودش مردد است اما در دل برادرش اطمینان جاى دارد. 
کند. مسیحیان یکدیگر را بعنوان هاى مسیحایى را توجیه مىو هم این امر است که هدف تمامى مشارکت

دهد با یکدیگر مشارکت داشته باشند و کنند و بهمین خاطر خدا اجازه مىحامالن مژده نجات مالقات مى
بنا شده » عدالت غریب«کند. مشارکت آنها فقط برپایه عیسى مسیح و آن میانشان اشتراك و توافق ایجاد مى

طلبانه مبنى بر مقدسى و اصالحتوان گفت: مشارکت مسیحیان فقط و فقط از مژده کتابتنها مىاست. بنابراین
گیرد و میل و اشتیاق مسیحیان براى یکدیگر نیز شود نشأت مىاینکه انسان تنها از طریق فیض عادل شمرده مى

تنها برپایه همین اصل استوار است. 
کند، زیرا نزد انسانها جز جنگ و جدال ى مسیح با دیگران رابطه برقرار مىثانیاً فرد مسیحى تنها از طریق عیس

بدون » زیرا که او سالمتى ما است.«گوید: در مورد مسیح مى2:14توان یافت چنانکه پولس نیز در افسسیان نمى
ارد. این مسیح مسیح هم بین خدا و انسان و هم میان انسانها با یکدیگر چیزى جز اختالف و ناهمنوایى وجود ند

است که واسطه ما شده و میان ما و خدا و نیز دربین خودمان صلح و آشتى برقرار نموده است. بدون او خدا را 
شناختیم و قادر به توانستیم او را خوانده بحضورش آییم. بدون مسیح برادرمان را نیز نمىشناختیم و نمىنمى

کرد. مسیح راه ارتباط با خدا و نیز ارتباط با راه شناخت را سد مىما، » خودخواهى«ارتباط با او نبودیم چرا که 
برادرمان را هموار ساخت و اکنون مسیحیان قادرند در صلح و آرامش با یکدیگر بسر برند و یکدیگر را محبت 

او و خدمت نموده یکى گردند. اما استمرار این امر فقط از طریق عیسى مسیح میسر خواهد بود و تنها از طریق
ایم. او تا به ابد تنها منجى ما خواهد بود. است که با یکدیگر یک بوده به هم پیوند خورده

شائبه خود، حقیقتاً و جسماً موجودیت، ماهیت و ثالثاً هنگامى که پسر خدا جسم پوشید، بواسطه فیض بى
در او سالک هستیم. هرجا که او تک ما را برخود گرفت. این نقشه ازلى خداى سه گانه بود و اکنون وجود تک

هست ما نیز هستیم و این همه بواسطه تجسم، برروى صلیب و در رستاخیز او میسر شده است. ما به او تعلق 
خواند. اما اگر حتى پیش از مقدس ما را بدن مسیح مىداریم زیرا در او هستیم و بهمین خاطر است که کتاب

ایم، در آنصورت با یکدیگر در ابدیت به کُل کلیسا برگزیده و پذیرفته شدهآنکه بدانیم یا بخواهیم، در مسیح با 
کنیم، روزى با او در مشارکتى او تعلق داریم. ما که امروز در اینجا در مشارکت با برادر ایماندار خود زیست مى



6

در ابدیت در عیسى نگریم باید بخاطر داشته باشیم که ابدى خواهیم بود بنابراین هنگامى که به برادر خود مى
مقدس براى زندگى مشترك مسیحیان نیز بر هاى کتابمسیح با او متحد خواهیم بود و تمامى رهنمودها و آموزه

فرض استوار است. همین پیش
اید که اما در خصوص محبت برادرانه الزم نیست که به شما بنویسم زیرا خود شما از خدا آموخته شده«

(اول تسالونیکیان » ید ... لیکن اى برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقى کنیدیکدیگر را محبت نمای
10ù9:4آموزد و انسانها تنها باید این پند و تعلیم الهى را بخاطر ). خود خداوند محبت برادرانه را به ما مى

امى بود که خدا بر ما رحم آورده همواره بیش از پیش در آن ترقى نمایند. آغاز تعلیم ما در محبت الهى هنگ
کرده عیسى مسیح را بعنوان برادرمان بر ما آشکار ساخت و با محبت خود، قلوبمان را تسخیر کرد. زیرا وقتى 
خدا نسبت به ما رحیم و رئوف بود ما نیز یاد گرفتیم با برادرمان رحیم و رئوف باشیم، و هنگامى که بجاى 

دن برادران خود گشتیم. بنابراین آنچه خدا در حق ما انجام داد، ما نیز داورى بخشوده شدیم، ما نیز آماده بخشی
مان کمتر توانیم بدهیم و هرچه محبت برادرانهیابیم، بیشتر مىدهیم. هر چه بیشتر مىدر حق دیگران انجام مى

ما آموخت کنیم. بنابراین خود خدا روبرو شدن با یکدیگر را به باشد، کمتر در رحمت و محبت خدا زیست مى
پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را «همانگونه که خود او نیز در مسیح با ما روبرو شده است. 

).7:15(رومیان » پذیرفت براى جالل خدا
برد، به معناى بدین سان است که کسى که محض فیض خدا در زندگى مشترك با سایر مسیحیان بسر مى

). برادر 14:1نامد (فیلپیان مى» برادران در خداوند«. پولس ایمانداران کلیساى خود را برداخوت و برادرى پى مى
کند. بواسطه آنچه که عیسى مسیح براى من و در من بودن با ایماندارى دیگر، تنها از طریق مسیح معنا پیدا مى

ه است برادر من محسوب انجام داد، برادر شخص دیگرى هستم و او نیز بواسطه آنچه مسیح برایش انجام داد
شویم از اهمیت واالیى برخوردار است. تنها نباید گردد. این امر که از طریق مسیح برادر یکدیگر شمرده مىمى

خواهد بعنوان برادر نزد من آید مشارکت داشته باشم بلکه هرآنکس با کسى که فردى مشتاق و مؤمن است و مى
گردد و مان و زندگى جاوید فراخوانده شده است برادرم محسوب مىکه توسط مسیح از گناه آزاد شده و به ای

هاى بالقوه فرد مسیحى نیست که شالوده مشارکتمان را تشکیل شایسته مشارکت است. روحانیت، تقوا و توانایى
ایم. دهد بلکه آنچه بسبب اخوت و برادرى میان ما است، همانا موجودیتى است که توسط مسیح یافتهمى

ان با یکدیگر تنها بر پایه آنچه مسیح براى هردویمان انجام داده استوار است و این امرى نیست که تنها مشارکتم
در ابتداى راه صدق کند و نباید فرض کنیم و به مرور زمان موارد دیگرى هست که باید به مشارکتمان افزوده 

ند. مشارکت من با دیگران از حال تا به ابد تنها شود بلکه این قانون در آینده و تا به ابد ثابت و پایدار خواهد ما
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تر شود به همان میزان مسائل تر و عمیقپذیر خواهد بود و هرچه مشارکتمان واقعىاز طریق عیسى مسیح امکان
ترى بصورت تنها تر و ملموسدیگرى که بین مان حائل است از میان رفته عیسى مسیح و کارش بطور واضح

الواقع خواهد آمد. تنها از طریق مسیح به یکدیگر تعلق داریم ... آرى از طریق مسیح، فىامر حیاتى بین ما در
بطور کامل و تا ابدیت به یکدیگر تعلق داریم. 

سازد. کسى که در جستجوى ها هرگونه میل و خواسته دیگرى را یکبار براى همیشه منتفى مىاین واقعیت
باشد، خواهان اخوت مسیحایى نیست بلکه در پى دست یازیدن به چیزى بیش از آنچه مسیح مقرر کرده مى

هاى آشفته و اى است که نتوانسته آن را در جاى دیگر بیابد. چنین شخصى خواستهالعادهتجربه اجتماعى خارق
نماید چنین برخوردى شخص  را در همان بدو امر با بزرگترین ناپاك خود را وارد حیطه اخوت مسیحایى مى

سازد یعنى خطر تباهى از بیخ و بین، خطر اشتباه گرفتن اخوت مسیحایى با عقاید واهى چون اجه مىخطر مو
ایده همایش مذهبى، خطر اشتباه گرفتن میل طبیعى قلب پارسا به شرکت در جمع، با واقعیت روحانى اخوت 

وضع خود را صراحتاً به مسیحایى. بنابراین در اخوت مسیحایى همه چیز در گرو آن است که از همان ابتدا م
آل بل حقیقتى است الهى و دوم آنکه اخوت وضوح اعالم داریم: نخست آنکه اخوت مسیحایى نه امرى ایده

مسیحایى نه واقعیتى روانى بلکه حقیقتى است روحانى. 

آل، بل حقیقتى الهى نه امرى ایده
پاشیده زیرا خاستگاه آن رؤیایى بیش نبوده است. بارها اتفاق افتاده است که یک جامعه مسیحى بالکل از هم

فردى که واقعاً خود را تسلیم مسیح کرده و جداً در پى او است، از همان بدو ورود به جامعه مسیحى ایده معین 
کوشد اما در مورد خیاالت واهى باید و دقیقى از مشارکت مسیحایى دارد و در جهت دست یازیدن به آن مى

سازد. درست همان طور که مطمئنیم فیض خود بالفاصله چنین رؤیاهایى را نقش برآب مىگفت خدا بواسطه 
خواهد در زمینه مشارکت واقعى مسیحایى به آگاهى کامل دست یابیم، در خصوص قطع امید کردن از خدا مى

یم. اى شک و تردید بخود راه دهدیگران، دل نبستن به سایر مسیحیان و حتى به خود نیز نباید لحظه
خدا محض فیض بیکران خود هرگز اجازه نخواهد داد حتى براى مدتى کوتاه در عالم رؤیا سیر کنیم. او ما 

گیرند رها نخواهد کرد زیرا او آور و حاالت متعالى که بسان رؤیایى واهى ما را دربرمىرا در تجربیاتى خلسه
آن نوع مشارکتى که توانایى رویارویى با این خداى احساسات نیست بلکه خداى حقیقت و راستى است و تنها

هاى ناخوشایند و آزار دهنده آن را دارد قادر است در مسیر مورد پسند خدا گام بردارد سرخوردگى و تمام جنبه
اى را که به او داده شده است بپذیرد. هرچه این ضربه تکان دهنده زودتر بر پیکر فرد و جامعه و با ایمان وعده
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اى که تاب تحمل رویارویى با گردد. جامعهد آید به همان میزان باعث سعادتمندى بیشتر آنها مىمسیحى فرو
چنین بحرانى را نداشته باشد و بجاى پشت پا زدن به خیاالت خام و تصورات واهى خود همچنان مصرانه خود 

دهد و دیر یا است از کف مىاى را که به جامعه مسیحى داده شدهرفته وعدهرا در پس آنها پنهان سازد، رفته
پاشد. هر آرزوى واهى انسانى که به حیطه جامعه مسیحایى وارد گردد مانعى بر سر راه تحقق زود از هم مى

رود و باید به منظور بقاى آن طرد شود و هر آنکس که رؤیاهایى را که براى جامعه در جامعه واقعى به شمار مى
سازد ولو آنکه مقاصد ارج نهد، اسباب نابودى آن را فراهم مىسر دارد بیش از خود جامعه مسیحایى

اش فداکارانه، محبانه و از سر صداقت باشد. شخصى
کند. باف او را به شخصى مغرور و پرمدعا بدل مىبافى متنفر است. خیال پردازى فرد خیالخدا از خیال

پروراند از خدا، دیگران و نیز از خودش سر مىکسى که خواب و خیاالتى چنین آرمانى در مورد جامعه در
کند و انتظار دارد به رؤیاهایش جامه عمل بپوشانند. چنین شخصى مطابق قوانینى که خود وضع کرده عمل مى

کند. همواره از خود مطمئن است اش نیز براساس معیارهاى خودش قضاوت مىدر مورد خدا و برادران مسیحى
کند گویى جامعه مسیحى به مدد او دهد. طورى رفتار مىنکوهش و مالمت قرار مىو سایر برادران را مورد

شکل گرفته است و رؤیاهاى او است که موجب وحدت و انسجام سایرین شده است. و هرگاه شرایط باب 
اش نقش برآب شود هایش با شکست مواجه شده است. وقتى تصویر آرمانىپندارد تالشطبعش نباشد مى

بیند و از این رو انگشت اتهام را نخست بسوى برادران و سپس به جانب خدا دراز روبه زوال مىجامعه را
دهد.کند و سرانجام نیز نومیدانه خود را مورد مالمت قرار مىمى

ریزى کرده و ما را در مسیح عیسى با سایر مان را پىاز آنجایى که خدا از مدتها قبل تنها شالوده مشارکت
کنندگانى شکرگزار وارد ن پیوند داده است، دیگر نه بعنوان افرادى طلبکار و پرمدعا بلکه بعنوان دریافتمسیحیا

مان کرده و به جهت برادرانى که به ما شویم. خدا را بخاطر آنچه در حقزندگى مشترك با سایر مسیحیان مى
کنند. بخاطر آنچه خدا به ما ت مىگوییم. برادرانى که محض دعوت، بخشش و وعده او زیسبخشیده سپاس مى

دارد او را شکر و گشاییم بلکه در عوض بابت آنچه روزانه به ما ارزانى مىدهد زبان به شکوه و گالیه نمىنمى
گوییم. و آیا نه اینست که آنچه به ما داده شده است، یعنى برادرانى که محض برکت فیض او، از گناه سپاس مى

کنند؟ آیا موهبت الهى مشارکت کنند، براى رفع تمام احتیاجاتمان کفایت مىما زیست مىو نیاز رهایى یافته با 
انگیزترین ایام، با برادران خود بارترین و ماللمسیحایى چیزى کمتر از این است که هرروزه، حتى در مشقت

مشترك فاصله انداخته هستیم؟ و آیا نه این است که برادر گناهکار هنگامى که گناه و سؤظن میان او و زندگى
کنیم؟ آیا گناه او فرصتى بدست باز هم برادرمان است؟ برادرى که همچنان با او تحت کالم مسیح زیست مى
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دهد تا همواره خدا را بواسطه بخشش و محبتى که در مسیح عیسى به ما ارزانى داشته است شکر کنیم؟ نمى
آید زیرا یادآور آن است که ناپذیر در مىورت سعادتى وصفبنابراین لحظه سرخوردگى از برادر ایماندارم به ص

هیچ کداممان قادر نیستیم تنها به یارى گفتار و اعمال خود زیست کنیم بلکه فقط بواسطه آن کالم و عملى که ما 
یابیم. آرى، دهد. یعنى در بخشش گناهان در عیسى مسیح است که قدرت حیات مىرا به یکدیگر پیوند مى

حجاب خیال دریده شود و ابر رؤیاهاى موهوم کنار رود، در آن هنگام است که طلیعه رخشانِ زمانى که
گیرد. مشارکت مسیحایى دمیدن مى

شکرگزارى در جامعه مسیحى همان قدر و منزلتى را دارد که در سایر جوانب زندگى مسیحایى از آن نیز 
است استطاعت دریافت چیزهاى بزرگتر را خواهد شود و فقط کسى که در مسائل کوچک شکرگزار دیده مى

شویم او نیز آوریم باعث مىاى را که خدا به ما ارزانى داشته بجا نمىهاى روزانهداشت. وقتى شکر موهبت
پنداریم شایسته نیست به همان اندك ترى را که برایمان درنظر گرفته از ما دریغ کند. مىبرکات روحانى عظیم
ربیات روحانى که نزدمان به ودیعه گذارده شده قانع باشیم بلکه باید همواره و مشتاقانه بصیرت، محبت و تج

گیریم که از آن اطمینان عمیق، ایمان قوى و ها را طلب کنیم و این حقیقت را نادیده مىواالترین و بهترین
را به حساب پارسایى تجربیات غنى که خدا به دیگران بخشیده برخوردار نیستیم و در نتیجه چنین مسکنتى 

کنیم شکرِ همان عطایا و موهبات خواهیم ولى فراموش مىگذاریم. در دعا از خدا چیزهاى بزرگ و عظیم مىمى
معمولى و کوچک را (که درواقع به هیچ وجه هم کوچک نیستند) بجا آوریم. چگونه ممکن است خدا به کسى 

تر واگذار کند؟ اگر هر اى او بگیرد چیزهاى عظیمکه حاضر نیست چیزهاى کوچک را با شکرگزارى از دسته
ایم شکر نگوییم، ولو آنکه بجاى تجربیات واال و روزه او را بخاطر مشارکت مسیحایى که در آن قرار داده شده

غنى، با مشقات و ایمانى سست و ضعیف دست بگریبان باشیم، و اگر تنها مدام از قلّت برکات خود بنالیم، به 
امان را با برکات غنى که در مسیح عیسى برایمان در نظر گرفته پربار سازد. واهیم داد مشارکتخدا اجازه نخ

آورند تر از اعضاى کلیساى خود بعمل مىاین امر به نوعى در مورد شکایاتى که شبانان و اعضاى متعصب
زد دیگران گله و شکایت کند نیز صادق است. یک شبان هرگز نباید از اعضاى کلیسا نزد خدا و نه صد البته ن

اند تا آنها را در برابر خدا و مردم به باد تهمت و افترا بگیرد. هرگاه چنین شخصى با زیرا اعضا به او سپرده نشده
جامعه مسیحایى که در آن قرار داده شده بیگانه گردد و زبان به گله و شکایت بگشاید، بهتر است پیش از 

ند آیا مشکل از خود او و از خیاالت واهى که در سر دارد و باید توسط خدا هرچیز خودش را تفتیش کند ببی
نقش برآب شوند، سرچشمه نگرفته است؟ و اگر چنین باشد باید خدا را به این خاطر که هدایتش کرده تا به 

کلیسا مشکلش پى ببرد، شکر کند. ولى حتى اگر مشکل از خود او نباشد، باز هیچگاه نباید نزد خدا از اعضاى 
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اش مالمت کرده از خدا بخواهد این گناه خاص را بر وى ایمانىشکایت کند بلکه بهتر است خود را بخاطر بى
مکشوف ساخته مدد کند تا اسباب آزار برادران ایماندارش نباشد. چنین فردى باید پس از وقوف کامل بر گناه 

اش گذارده است به انجام رسانده او را شکر خود، براى برادرانش شفاعت کند و مسؤولیتى که خدا به عهده
نماید. 

توان اى است از جانب خدا که نمىجامعه مسیحایى حالتى مشابه پاکى و تقدس فرد مسیحى دارد یعنى هدیه
مان باخبر است و بنابراین آنچه آن را به خود نسبت داد. تنها او است که از وضعیت واقعى مشارکت و تقدس

کند ممکن است در نظر خدا بسیار عظیم و پرشکوه باشد و درست ظر ما حقیر و ناچیز جلوه مىاحتماالً در ن
اش باشد، جامعه مسیحى نیز گیرى ضربان زندگى روحانىطور که شخص مسیحى نباید مدام در فکر اندازههمان

اى را که به ما داده روزانهبه ما داده نشده تا دائماً به بررسى و محاسبه درجه حرارت آن بپردازیم. اگر برکات
روز پیشرفت کرده رشد و مان نیز مطابق میل و اراده خدا روزبهشود با شکرگزارى بپذیریم، مطمئناً مشارکتمى

یابد. نمو مى
اى آرمانى نیست تا در تحقق آن بکوشیم بلکه حقیقتى است که توسط خدا در بارى، اخوت مسیحایى، ایده

هایمان باید در آن سهیم شویم. هرچه بیشتر به این امر پى ببریم که شالوده تمام مشارکتمسیح ایجاد شده و 
مسیح است و نیرو و امیدمان تنها از او است، در مورد مسأله مشارکت نیز به همان نسبت با متانت بیشترى 

دهیم. کنیم و امید خود را از دست نمىبرخورد کرده براى آن دعا مى

انسانى، بل حقیقتى روحانى نه واقعیتى 
جامعه مسیحایى از آنجایى که خاستگاه آن عیسى مسیح است و بس، حقیقتى است روحانى و نه روانى. و 

را در مورد هر » روحانى«یا » سماوى«مقدس عنوان سازد. کتابهمین امر نیز آن را از سایر جوامع متمایز مى
دهنده یعنى روحى که بواسطه آن مسیح را بعنوان خداوند و نجاتالقدس،برد که توسط روحآنچیزى بکار مى

هاى طبیعى و ایم خلق شده باشد و از هر چیز دیگر که ریشه در امیال و خواستههایمان پذیرفتهخود در قلب
کند. یاد مى» انسانى«یا » روانى«قدرت و ظرفیت روح انسانى دارد، بعنوان 

شالوده و اساس تمام حقایق روحانى برکالم صریح و آشکار خدا در عیسى مسیح بنا نهاده شده است و حال 
دهند. هاى تاریک و مغشوش که زائیده ذهن انسانند تشکیل مىآنکه اساس واقعیات انسانى را امیال و خواسته

روح حرص و آز حکمفرما است. جامعه جامعه روحانى بر حقیقت و راستى استوار است اما بر جوامع انسانى 
اگر در نور «) و 5:1(اول یوحنا » خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست«روحانى ماهیتى نورانى دارد زیرا 
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بریم. همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسى، پسر او، ما را بسر مى
چون «). ولى جوامع انسانى را روح تاریکى دربر گرفته است 7:1(اول یوحنا » سازداز همه گناهانمان پاك مى
). برفراز تمام اعمال انسانى، حتى آندسته از اعمال که واال و 21:7(مرقس » آیدافکار بد از دل بیرون مى

دیگر مشارکت کنند، شبى تیره و ظلمانى سربرافراشته است. در جامعه روحانى کسانى با یکپرهیزگارانه جلوه مى
اند ولى در جوامع انسانى که ظاهرى معنوى دارند، تنها انسانهاى پارسا و دارند که توسط مسیح خوانده شده

کنند. آگاپه، این روح رخشانِ خدمت برادرانه، در جامعه روحانى پرهیزکار با یکدیگر نشست و برخاست مى
زند. در یکى تاریک امیال نیک و بد کورسو مىکند ولى در جوامع انسانى اروس یا عشقِپرتو افشانى مى

خدمت منظم برادرانه حکمفرما است و در دیگرى میل سرکش براى رسیدن به لذت. در یکى فرد فروتنانه خود 
سپارد. در جامعه هاى خود مىکند و در دیگرى برادرى خود را بدست هوى و هوسرا وقف برادرانش مى

رهبر است اما در جوامع انسانى که رنگى معنوى دارند، فردى کارکشته با نیرو و روحانى کالم خدا تنها هادى و 
کند. در آنجا کالم خدا مایه وحدت و یکپارچگى است اما در جذبه جادویى نیز در کنار کالم خودنمایى مى

ط از آن شوند. در آنجا قدرت، افتخار و تسلاینجا انسانها نیز عالوه بر کالم عامل ایجاد وحدت تلقى مى
القدس است ولى در اینجا کمال مطلوب قدرت و نفوذى است که ماهیتى شخصى و انسانى دارد. البته روح

شکى نیست که این افراد پارسا در بدو امر قصد و نیتى واال و متعالى دارند ولى واقعیت امر آن است که 
افتد. در م امور درواقع بدست انسان مىشود و زماالقدس بتدریج کنار گذارده شده به فراموشى سپرده مىروح

حیطه روحانى همه چیز در کنترل روح است اما در جامعه انسانى، روشها و شگردهاى روانشناختى در درجه 
آالیش که تنها قصد کمک دارد و نخست اهمیت قرار دارند. در یکى برادر ایماندار خود را با محبتى ساده و بى

هاى روانشناختى داریم اما در دیگرى تنها با ساختار و تحلیلاست دوست مىاز هرگونه شگرد روانى بدور 
شود ولى در دومى این خدمت، سروکار داریم. خدمت برادرانه در اولى فروتنانه و در کمال سادگى انجام مى

گیرد. تحلیل دقیق و موشکافانه فردى بیگانه را نیز دربر مى
ت انسانى و حقیقت روحانى را بهتر نشان دهد: در جامعه روحانى هرگز شاید بررسى زیر تفاوت بین واقعی

مطرح نیست ولى در جوامع انسانى، میل و - به هیچ شکل و صورتى -فردى با فرد دیگر » فورى و آنى«ارتباط 
اشتیاقى شدید براى پیوستن به جامعه و برقرارى تماس و ارتباط فورى با افراد دیگر وجود دارد، درست 

کند خواهان آمیزش جسمى با دیگران باشیم. چنین تمایلى در پى امان حکم مىنطور که تمایالت جسمانىهما
ادغام کامل من و تو است خواه این امر در قالب اتحاد عشقى باشد و خواه صورت به زیر سلطه کشیدن دیگران 

ى که از لحاظ انسانى نیرومندتر است را بخود گیرد که باز با اولى چندان تفاوتى ندارد. در اینجا است که شخص
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آید احترام، عالقه یا ترس فرد ضعیف را نسبت به خود برانگیزد زیرا چیزى جز پیوندها و روابط در صدد برمى
مطرح نیست. یک چنین جامعه انسانى تنها انعکاسى است مبهم و تحریف شده از خصوصیات یک جامعه نمونه 

مسیحایى.
یابد و هرجا که شخص دانسته یا ندانسته از که جاذبه و گیرایى انسانى اهمیت مىدر چنین شرایطى است

دهد. در اینجا کند، به انواع مختلف خود را نشان مىنیروى برترش براى افسون کردن فرد یا جامعه استفاده مى
شان را ذ خود مقاومتکند. قدرتمندان بر ضعفا چیره شده و با نفوفردى مستقیماً بر فرد دیگر اعمال نفوذ مى

اند و این اند اما از تصرف و تصاحب قلبش عاجز ماندهاند. اما اگرچه بر فرد ضعیف تسلط یافتهدرهم شکسته
عامل نفوذ خود عمل -یا در صورت امکان بر خالف - واقعیت به مجرد آنکه از او خواسته شود مستقل از 

شود که نه ماند و معلوم مىرسد وامىانسانى دارد به اینجا که مىاى اش جنبهگردد. او که پیروىکند، آشکار مى
ثبات است. اش آنى و بىبل انسانى خاکى سبب گرویدن او شده و از این رو پیروى-القدس روح

تواند جنبه انسانى داشته باشد. چنین عشق و محبتى قادر به همین صورت، محبت کردن به همسایه نیز مى
هاى بسیارى از خود نشان دهد و گاه در وقف مشتاقانه و نتایج محسوس، از محبت واقعى است فداکارى

اى به بازگویى زبان مسیح بپردازد اما این محبت همان کنندهتواند با شیوایى خیرهزند و مىمسیحایى نیز جلو مى
و حتى بدن خود رابه اگر تمام دارایى خود را به فقرا بدهم «گوید: چیزى است که پولس در موردش مى

اما محبت نداشته «آمیز را به همراه وقف کامل انجام دهم بعبارت دیگر اگر بهترین اعمال محبت- » سوختن دهم
). در عشق و محبت انسانى، 3:13(اول قرنتیان » باشم (یعنى محبت مسیحایى) هیچ سودى عاید من نخواهد شد

کنیم و به بت مسیحایى، او را بخاطر مسیح محبت مىفرد را بخاطر شخص خودش دوست داریم اما در مح
همین جهت هم هست که آنچه بیش از همه در محبت انسانى مطرح است برقرارى ارتباط مستقیم با طرف 
مقابل است. او را نه بعنوان فردى آزاد بلکه بعنوان فردى که وابسته و جزو مایملک ما است دوست داریم. 

-حتى بکارگیرى زور -اى تصاحب کردن است و در این راستا از هیچ شیوههدف محبت انسانى، گرفتن و 
شود. چنین محبتى لجوجانه و هدفش به زیر سلطه درآوردن دیگران است. فروگذار نمى

اندیشد. حقیقت از دیدگاه آن امرى است نسبى زیرا هیچ چیز عشق و محبت انسانى به حقیقت و راستى نمى
نباید میان آن و محبوب حائل شود. عشق انسانى خواهان طرف مقابل است و مصاحبت و -حتى حقیقت -

آید در حال مى که بنظر مىجوید اما هرگز در پى خدمت کردن به او نیست برعکس حتى هنگادوستى او را مى
خدمت باشد همچنان طلبکار است. دو ویژگى که درواقع هر دو یک چیزاند محبت انسانى را از محبت روحانى 

اى را که ماهیت نادرست آن آشکار شده است تواند از هم پاشیدن دوستىسازند: محبت انسانى نمىمتمایز مى
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تواند دشمن زد و دیگر آنکه در محبت انسانى فرد هرگز نمىتحمل نموده مشارکت واقعى را جایگزین آن سا
خود را یعنى کسى که مجدانه و با سرسختى تام در برابرش به مقاومت برخاسته دوست بدارد. هر دو مورد از 

گیرند و آن اینکه ماهیت محبت انسانى، میل و نیاز است یعنى نیاز به جامعه انسانى. تا یک جا سرچشمه مى
ه بتواند به نحوى این نیاز را برآورده سازد به هیچ وجه حاضر نیست از دوستى بوجود آمده دست هنگامى ک

بردارد حتى اگر این امر به قیمت حقیقت و یا محبت واقعى نسبت به دیگران تمام شود. اما به مجرد آنکه فرد 
شود و گشته دوستى بالکل قطع مىتواند این نیاز را برآورده سازد، طرف مقابل دشمن او تلقى بفهمد دیگر نمى

دهد. توزى، تحقیر و تهمت و افترا مىجاى خود را به کینه
سرآغاز محبت روحانى نیز درست همینجا است. به همین خاطر است که عشق انسانى درتقابل با محبت 

انسانى، شود. در محبت واقعى و مسیحایى که هدفى جز خدمت ندارد، به نفرت و خصومت شخصى بدل مى
الشعاع آن سازد که باید همه چیز تحتآید. عشق از خود بت یا غایتى مىمحبت خود به صورت هدف درمى

ستاید. و اما محبت الهى از آفریند و جز خود چیزى را در دنیا ندیده و نمىقرار گیرد. براى خود آرمانى مى
داند که با دیگران ارتباطى مستقیم و لهى مىگیرد و هدف آن صرفاً خدمت به او است. محبت امسیح نشأت مى
بالواسطه ندارد. 

گیرد. من بخودى خود از درك معناى واقعى کننده و طرف محبت او قرار مىعیسى مسیح بین فرد محبت
محبت به دیگران عاجزم زیرا از عشق و محبت تصویرى کلى دارم که زاییده امیال انسانى من است. عشق و 

اى کنم ممکن است در نظر مسیح نفرت و خودخواهى موذیانهدرونم نسبت به دیگران حس مىمحبتى که در
گوید و بنابراین خود عیسى بیش نباشد. محبت واقعى تنها آن چیزى است که مسیح در کالمش از آن سخن مى

اندیشم بالکل مىمعنایى که با آنچه خود در این باره -مسیح معناى محبت برادرانه را به من خواهد آموخت 
توان جست. هرگاه مسیح از من متفاوت خواهد بود. به همین جهت محبت روحانى را تنها در کالم مسیح مى

بخواهد بواسطه محبت، به دوستى و مشارکت خود ادامه دهم چنین خواهم کرد و هر گاه نیز حقیقت او مرا 
م این کار درنگ نخواهم کرد ولو آنکه محبت وادارد بخاطر محبت، مشارکت و دوستى را بر هم زنم در انجا

تواند ام مرا از انجام آن برحذردارد. محبت روحانى از آنجا که در پى خدمت است و نه ارضاى امیال، مىانسانى
دشمن را نیز همچون برادر دوست بدارد. سرچشمه چنین محبتى نه در برادر است و نه در دشمن بلکه فقط در 

حبت انسانى هیچگاه قادر به درك محبت روحانى نیست زیرا محبت روحانى عیسى مسیح است و کالمش. م
اى است بالکل متفاوت، عجیب و تازه که عشق و محبت زمینى را یاراى درك آن وراى آن قرار دارد. پدیده

نیست. 
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ود آنان باشم. کنم خواهان مشارکت مستقیم با خاز آنجایى که مسیح بین من و دیگران قرار دارد جرأت نمى
باشد و این از آنجا که یگانه اسباب نجات من سخنان مسیح است تنها وسیله نجات سایرین نیز خود مسیح مى

بدان معنا است که به هیچ وجه نباید در صدد باشم دیگرى را تحت سلطه محبت خود درآورم. طرف محبت 
هست و بعنوان فردى که مسیح بخاطرش انسان من باید خود بطور مستقل عمل نماید. باید او را همانطور که 

شد، مرد و برخاست تا گناهانش را پاك کرده او را واجد حیات جاودان سازد دوست بدارم. از آنجا که مسیح 
مدتها پیش از آنکه من فرصت عمل داشته باشم بخاطر برادرم وارد عمل شده است، باید برادرم را آزاد بگذارم 

اى باشد که مورد نظر مسیح است. معناى این گفته نیز که م به او صرفاً باید به گونهتا مال مسیح باشد. نگرش
مان با دیگران تنها باید از طریق مسیح باشد دقیقاً همین است. عشق و محبت انسانى تصویرى را که مشارکت
زندگى طرف مقابل اندیشد که او چگونه است و چگونه باید باشد وسازد؛ مىخواهد از طرف مقابل مىخود مى

بیند که عیسى مسیح بر او نقش گیرد. اما محبت روحانى تصویر واقعى طرف مقابل را مىرا در چنگال خود مى
خواهد بر تمام ابناء بشر نیز حک نماید. زده است؛ تصویرى که خود مسیح بدان شکل درآمد و مى

گوید بواسطه مسیح است. محبت روحانى و مىکندبنابراین نشانه محبت روحانى این است که هرآنچه مى
تأثیر هاى بیجا در زندگى دیگران آنان را تحتدر صدد نیست با اعمال نفوذ شخصى و مستقیم و یا با دخالت

برد. بلکه در عوض برخوردش با قرار دهد. چنین محبتى از شور و هیجانات پارسامنشانه انسانى لذت نمى
ریح خدا است و حاضر است مدتهاى مدید او را با این کالم تنها بگذارد تا خود طرف مقابل مبتنى بر کالم ص

گذارد و تنها مسیح در او عمل کند. محبت روحانى به خطى که مسیح میان طرف مقابل و ما کشیده احترام مى
داند که مىنماید. محبت روحانى دهد با او مشارکت کامل برقرار مىمان را به هم پیوند مىدر مسیح که همه

بهترین راه ایجاد ارتباط با دیگران، دعا به درگاه مسیح است و محبت به دیگران کامالً در چارچوب حقیقتى 
هیچ چیز بیش از این «فرماید: است که در مسیح نهفته است. بواسطه همین محبت است که یوحناى رسول مى

).4(سوم یوحنا » کنندفتار مىسازد که بشنوم فرزندان من بر طبق حقیقت رمرا خوشحال نمى
برد و حال آنکه محبت روحانى در محبت انسانى در امیال تاریک مهار ناشده و مهار ناشدنى بسر مى

درخشندگى خدمت که بر حقیقت مبتنى است سالک است. ثمره محبت انسانى بندگى، وابستگى و محدودیت 
گردد. آنچه محبت انسانى به ارمغان ى برادران مىاست و حال آنکه محبت روحانى تحت کالم وسیله آزاد

هایى است که بواسطه اراده نیکوى خدا در اى، اما ثمره محبت روحانى میوهآورد گلهایى است گلخانهمى
هاى نشیند. دوام و قوام یکایک مشارکتطراوت و تازگى باران، طوفان و آفتاب پهن دشت خدا ببار مى
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ردن به موقع میان آرمان انسانى و واقعیت الهى یعنى میان جامعه الهى و جامعه مسیحایى در گرو تمایز گذا
انسانى است. 

مرگ و حیات جامعه مسیحى در گرو درك و فهم سریع همین واقعیت است. به دیگر بیان، زندگى مشارکتى 
جامعه بدل نشود بلکه تحت کالم تنها در صورتى از سالمت برخوردار خواهد بود که به یک نهضت یا نظام یا 

بداند جزئى از کلیساى واحد، مقدس و راستین بدن مسیح است و فعاالنه یا من غیرمستقیم در مشکالت، 
یعنى - باشد. هرگونه انتخاب و هر نوع جدایى که به تبع آن بوجود آید اى کل کلیسا سهیم مىپیکارها و وعده

-ه کار مشترك، شرایط محیطى یا ارتباطات خانوادگى نباشد طرفانه و بواسطهایى که از سر ضرورت، بىجدایى
بزرگترین تهدید براى جامعه مسیحى است. هرگاه در انتخاب عقالنى یا روحانى عامل انسانى نیز نقش داشته 

گرایى ها را به فرقهسازد و مشارکتباشد مشارکت کلیسایى را از غناى روحانى و قابلیت تأثیرگذارى آن تهى مى
اى به حال جامعه مسیحى ندارند کسانى که ظاهراً فایده-اهمیت کند. کنار گذاشتن افراد ضعیف و کمل مىتبدی

ممکن است درحقیقت به معناى کنار گذاشتن مسیح باشد؛ مسیح در وجود برادر بیچاره در را کوفته اجازه -
طلبد. به همین جهت در این مورد باید بسیار مواظب باشیم. دخول مى

فرد ناآگاه ممکن است چنین تصور کند که این نوع اختالط آرمانهاى انسانى با حقایق روحانى بیشتر در آن 
ترین عامل موجودیت آن نهادهاى اجتماعى را هایى از حیات اجتماعى نمودار است که جنبه انسانى اساسىجنبه

اى است که به ه عامل روحانى، صرفاً پدیدههایى نظیر ازدواج، خانواده و دوستى کدهد یعنى جنبهتشکیل مى
هاى اجتماعى است که خطر گردد. بر طبق این نظر، تنها در این گونه جنبهعوامل جسمانى و عقالنى افزوده مى

هاى کامالً اختالط و اشتباه گرفتن این دو عامل (یعنى عامل روحانى جسمانى) وجود دارد ولى در مشارکت
در میان نیست. اما این ایده توهمى بیش نیست و تجربه درست خالف این مطلب را روحانى چنین خطرى ابداً

هاى ازدواج، خانواده یا دوستى بعنوان عناصر سازنده جامعه بوضوح نمایان است دهد. نقائص و کاستىنشان مى
سانى خاتمه دانیم چه هنگام عنصر انبخوبى مى-شان تردید نباشد چنانچه در سالمت-و در چنین روابطى 

هاى عقالنى و مشارکت-هاى جسمانى شود. تفاوت میان مشارکتیافته و نقش عنصر روحانى مطرح مى
روحانى در چنین روابطى بخوبى نمایان است. برعکس، در مشارکت یا جامعه بالکل روحانى است که مدام این 

آن را مخدوش سازد. از این رو روابط خطر وجود دارد که عوامل انسانى نیز بدرون راه یافته جنبه روحانى 
اند. هنگامى که جامعه روحانى از روابط جسمانى بالکل روحانى نه تنها خطرناك، که بسیار ناهنجار و غیرعادى

هایى که در طى زندگى هاى معمول تهى باشد، یعنى در آن از ارتباطات و مراودتو خانوادگى یا مراودت
آید خبرى نباشد، درست در همین هنگام است که باید مراقب بود. به همین مىروزمره الجرم میان افراد بوجود
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عامل انسانى دقیقاً در مواقعى به بهترین وجه مجال جوالن -همانطور که تجربه نیز نشان داده -جهت است که 
کمتر فرد آیند.   احتماالًیابد که افرادى روحانى براى مدتى کوتاه با قصد مناجات به خلوتگاهى درمىمى

افزاى مشارکت واقعى مسیحایى را که عطیه است از جانب خدا الاقل یکبار در مسیحى است که تجربه روح
زندگى خود لمس نکرده باشد. اما ارزش چنین تجربیاتى در دنیاى کنونى ما ممکن است تنها اندکى از حد نان 

جد قدر و اعتبار نیستند و صرف تحصیل آنها نیز نفسه واروزانه جامعه مسیحى بیشتر باشد. چنین تجربیاتى فى
دهد نه تواند انگیزه جمع شدن با دیگر مسیحیان قرار گیرد زیرا آنچه ما مسیحیان را به یکدیگر پیوند مىنمى

تجربه برادرى مسیحایى، بل ایمان محکم و راسخى است که به مفهوم این اخوت و برادرى داریم. در ایمان به 
مان عمل نماید. این واقعیت را خواهد در همگىبریم که خدا عمل کرده و اکنون نیز مىمىاین واقعیت پى

شود اما همین نکته همچنین باعث مان مىپذیریم و این امر سبب شور و شعفبعنوان بزرگترین عطیه خدا مى
اییم. زیرا آنچه ما را به پرهیز نم- هنگامى که گاه مورد نظر خدا نیست -شود که از تمامى چنین تجربیاتى مى

دهد ایمان است نه تجربه.هم پیوند مى
هان چه خوش و چه دلپسند است که «گوید: مقدس در وصف زندگى مشارکتى تحت کالم چنین مىکتاب

که «را به درستى تفسیر کرده بگوییم: » به یکدلى«اما اکنون قادریم عبارت » برادران به یکدلى با هم ساکن شوند.
فقط » او آرامش ما است.«زیرا پشتوانه اتحاد و یکدلى ما تنها مسیح است. » ادران در مسیح با هم ساکن شوند.بر

کنیم و با یکدیگر مشارکت برقرار یابیم، در وجود هم شادى مىو فقط از طریق او است که با یکدیگر ارتباط مى
نماییم. مى
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فصل دوم 

گذراندن روز با دیگران 

حمد و ثناى صبحگاهى 
مان و راز و نیاز شامگاهى

به درگاه تو است اى خدا.
ستاییمجالل و عظمتت را خاضعانه مى

تا به ابد.    امروز -تا به ابد 

آغاز روز
). روز عهدعتیق شامگاهان آغاز و با 16:3(کولسیان » بگذارید کالم مسیح به دولتمندى در شما ساکن شود«

یابد چرا که زمان، زمانِ انتظار است. روز کلیساى عهدجدید بامدادان آغاز و غروب خورشید روز بعد خاتمه مى
ها و زمان یابد چرا که زمان، زمان به انجام رسیدن وعدهستین طلیعه فجر روز بعد خاتمه مىبا دمیدن نخ

رستاخیز خداوندمان است. مسیح شب هنگام تولد یافت و نورى شد در تاریکى. بهنگام رنج و مرگ بر صلیب، 
ت. دم یکشنبه قیام، مسیح پیرومندانه از قبر برخاسنیمه روز به شب بدل شد. اما سپیده

سرود:کلیساى دوران اصالحات دینى چنین مى
پیش از آنکه طلیعه فجر پهنه آسمان را درنوردد،

خیزدبنگر که منجیم عیسى برمى
زدایدگناه و شب را از ما مى

آورد.   هللویاخوشى و حیات و نور را به ارمغان مى
دارند ) و آنانى که او را دوست مى2:4کند (مالکى است که بر مؤمنین مشتاق طلوع مى» آفتاب عدالت«مسیح 

). نخستین ساعات بامداد متعلق به کلیساى 31:5(داوران » کندمثل آفتاب باشند وقتى که در قوتش طلوع مى«
در آن پوزه مرگ و گناه به خاك مالیده مسیح قیام کرده است چرا که دمیدن روشنایى یادآور صبحى است که

مند گردیدند. شد و آدمیان از زندگى تازه و نجات بهره
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ایم از شور شعف عظیمى که هر صبحگاه به هنگام دمیدن و اما مایانى که اکنون از ترس و هیبت شب رسته
اى به حمد و ثنایى که در آغاز ذرهدانیم؟ ما نیز اگردوید چه مىفجر در رگهاى نیاکانمان و مسیحیان اولیه مى
خداى پدر و خالق آسمان و زمین که در ظلمت شب از ما - روز سزاوار خداى سه گانه است پى ببریم 

محافظت نموده و به ما روزى نوبخشیده است، خداى پسر و نجات دهنده که بخاطر ما بر مرگ و جهنم غلبه 
القدس که صبحگاهان قلوبمان را به طلیعه رخشان کالم خداى روحکرد و بعنوان فاتح در قلوبمان جاى دارد، و 

اگر به این واقعیات - آموزد زداید و به ما شیوه راز و نیاز مىسازد، جمیع ظلمات و گناهان را مىخدا منور مى
اى از آن شور و شعفى را که با سپرى شدن شب و فرارسیدن روزى نو درپى ببریم در آن صورت ما نیز گوشه

هنگامى که صبحگاهان برادران به یکدلى و به قصد پرستش، دعا و شنیدن کالم با -رسد حس خواهیم کرد مى
شوند. صبحگاهان نه متعلق به فرد، که از آن کلیساى خداى سه گانه، خانواده مسیحایى و یکدیگر جمع مى

ز روز، از دیرباز سرودهاى جمیع برادران است. درخصوص فراخواندن ایمانداران به عبادت جمعى در آغا
سرایند: ) نیز در ابتداى روز چنین مىBohemian Brethrenاند. برادران بوهمى (بسیارى سراییده

کنون روز، شب ظلمانى را رانده است
برخیزید مسیحیان و خداوند خداى را ثنا دهید.

طلیعه صبح دگربار شکفته است
داى را سپاس گوییماى برادران بیایید خ

که فیض و رحمتش اینچنین 
ما را در پناه خود داشت آندم که خفته بودیم. 

کنیم اى خدا خود را تقویت مى
مان تا گفتار و کردار دل
همواره تحت اراده 

و منظور نظر تو باشد.
شود. اعضاى خانواده مسیحى براى ى آغاز مىزندگى جمعى تحت کالم با عبادت جمعى در ابتداى رو

آیند و بدین ترتیب سکوت سنگین صبح با دعا و پرستش و شکرگزارى، خواندن کالم و دعا گردهم مى
شود. مفهوم کالم خدا و سرودهاى روحانى بدنبال سکوت شب و آغاز روزى سرودهاى پرستشى شکسته مى

گوید که نخستین تفکر و اولین کالم روز باید مقدس نیز به ما مىشود. از این گذشته کتابدیگر، بهتر درك مى
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کنم و اى خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهى شنید؛ بامدادان دعاى خود را نزد تو آراسته مى«از آن خدا باشد: 
ت دل من مستحکم اس). «13:88(مزمور » آیدبامدادان دعاى من در پیش تو مى). «3:5(مزمور » کشمانتظار مى

خدایا، دل من مستحکم است. سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود. اى جالل من بیدار شو، اى بربط و عود 
). فرد ایماندار در آغاز روز تشنه و مشتاق خدا 8ù7:57(مزمور » بیدار شو. صبحگاهان من بیدار خواهم شد

اى خدا تو ). «147:119(مزمور » شیدمبرطلوع فجر سبقت جسته استغاثه کردم، و کالم تو را انتظار ک«است: 
خداى من هستى، در سحر تو را خواهیم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو. در زمین خشک 

نباید بگذاریم خورشید تو را حمد گوید و «). در کتاب حکمت سلیمان آمده است که 1:63(مزمور » آبتشنه بى
که از کتب آپوکریفا است Ecclesiasticus). کتاب 28:16(» در آغاز روز در پیشگاه تو دعا خواند

او سحرگاهان قلب خود را نزد خداوندى که خالق او است تازه «گوید که مقدس مىدر مورد پژوهنده کتاب
). نیز آمده است که آغاز روز به ویژه هنگام یارى و اعانت 5:39» (کندسازد و به درگاه خداى عظیم دعا مىمى

خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع «المثل در مورد شهر خدا گفته شده است که چنانکه فىخداوند است
).23:3(مراثى ارمیا » شودهر روز صبح تازه مى«هاى خدا ) و رحمت5:46(مزمور » صبح

، خداوندى مسیحیان نباید آغاز روز را در اندیشه نگرانیهاى کار روز تباه کنند. چرا که در آستانه روز جدید
هاى مربوط به توهمات شب در برابر نور درخشان که آن روز را آفریده ایستاده است. جمیع ظلمات و نگرانى

ها در برابر او ها و اضطرابها، ناخالصىعیسى مسیح و کالم بیدار کننده او محو خواهند گشت. تمام نگرانى
هاى بیهوده را کنار بگذاریم و در عوض نخستین رفها و حگریزند. پس بیایید در آغاز روز تمام نگرانىمى

اى، بیدار شده از مردگان اى تو که خوابیده«مان از او است. مان از آن اویى باشد که تمام هستىتفکر و کالم
).14:5(افسسیان » برخیز تا مسیح برتو درخشد

خاستند تا به مالقات صبح زود برمىشود که مردان خدا همگى کالم خدا به کرّات این نکته را یادآور مى
بینیم (مراجعه کنید به چنانکه در مورد ابراهیم، یعقوب، موسى و یوشع مى- اش را لبیک گویند خدا رفته فرامین

و غیره). انجیل که در آن هیچ سخنى 12:6و 13، یوشع 4:24و 13:9، 16:8، خروج 3:22و 27:19پیدایش 
اى رسیده در بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و به ویرانه«گوید: مىزائد نیست در مورد خود عیسى 

مقدس این اند. کتابخیزند زیرا نگران و مضطرب). برخى صبح زود برمى35:1(مرقس » آنجا به دعا مشغول شد
» را بخوریدخیزید ... تا نان مشقت فایده است که شما صبح زود برمىبى«داند: نوع سحرخیزى را بیهوده مى

مقدس جملگى ). اما سحرخیزى از سر عشق و الفت به خدا امرى است ضرورى و مردان کتاب2:127(مزمور 
کردند.چنین مى
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مقدس، سرود و دعا باشد. هر مشارکتى شیوه عبادتى عبادت جمعى صبحگاهى باید شامل خواندن کتاب
المثل عبادت خانوادگى با عبادت ویژه خادمین فرق دارد و به هیچ وجه طلبد چنانکه فىخاص خود را مى

دان به هیچ وجه درست نیست شیوه عبادتى گروهى خاص را بر گروهى دیگر تحمیل کرد. یک جمع الهى
الوصف هر عبادت جمعى باید شامل اند قانع باشد. معتواند به عبادتى خانوادگى که در آن مخاطبین اطفالنمى

کالم خدا، سرودهاى کلیسایى و دعاى دسته جمعى باشد. درخصوص هریک از این عناصر عبادت جمعى به 
تفصیل سخن خواهیم راند. 

راز مزامیر 
یکدیگر را به مزامیر تعلیم و نصیحت «) و 19:5(افسسیان » با یکدیگر  به مزامیر گفتگو کردن«بر عهدجدید 

اى ) تأکید خاصى دارد. خواندن مزامیر در جمع از دیرباز در کلیسا اهمیت و جایگاه ویژه16:3(کولسیان » کردن
کنند. البته قسمتى از مزمور آغاز مىداشته است و هنوز هم بسیارى از کلیساها جلسات عبادتى خود را با قرائت

این سنت آن کارایى سابق را تا اندازه زیادى از دست داده است و لذا الزم است بار دیگر به اهمیت مزامیر 
- اى برخوردارند زیرا هم کالم خدا هستند و هم مقدس از جایگاه ویژهبعنوان دعا پى برده شود. مزامیر در کتاب

دعاى انسان. اما چگونه ممکن است کالم خدا در عین حال دعا به درگاه خدا هم - ایى جز در مواردى استثن
باشد؟

شود که هرکه بخواهد از مزامیر بعنوان دعا استفاده کند بطور به همراه این سؤال نکته دیگرى نیز مطرح مى
تکرار کند گویى دعاى آید مزامیر را پیش خود طورىقطع متوجه آن خواهد شد. شخص ابتدا در صدد برمى

تواند آنها را به حساب دعاى هایى هست که نمىشود که قسمتشخص خود او است. اما بزودى متوجه مى
گوید، مزامیر توأم با نفرین و گناهى خود مىخودش بگذارد. نظیر مزامیرى که در آن سراینده از مظلومیت و بى

نج و ألم. با اینحال این مزامیر نیز کالم خدایند و ایماندار احساسات تلخ و نیز تا حدودى مزامیر مربوط به ر
اند تلقى کرده از کنارشان »مراحل اولیه مذهب«تواند صرفاً آنها را مزامیرى منسوخ که نمایانگر مسیحى نمى

تواند مقدس نداشته باشد ولى احساس کند که نمىگیرى از متون کتاببگذرد. ممکن است شخص قصد خرده
تواند این کلمات را بعنوان دعاى شخصى دیگر ت را بعنوان دعاى شخصى خود تکرار کند. شخص مىاین کلما

تواند آنها را شخصاً در دعاهایش تکرار کند شان رنجیده خاطر شود اما نمىبخواند و بشنود، و احتماالً از شنیدن
مقدس جدایشان بداند. تواند هم از کتابو البته نمى
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ترین راه این است که بگوییم هرکه دچار چنین حالتى شود بهتر است نخست به همان مزامیرى بپردازد عملى
تواند بفهمد و تکرار کند و فعالً با مزامیر مشکل و غیرقابل فهم کارى نداشته باشد و به همان مزامیر ساده که مى

شود. یر درست در قالب همین مشکل بتدریج آشکار مىو قابل فهم اکتفا کند. ولى واقعیت آن است که راز مزام
توانیم بعنوان دعاى شخصى خود بپذیریم اندازد و نمىدارد، به وحشت مىمزمورى که ما را به تعلل وامى

نشاندهنده آن است که دعا کننده در اینجا نه ما، بلکه شخص دیگرى است. شخصى که دراینجا اظهار مظلومیت 
پایانى گردیده است کسى نیست جز خود خواهان داورى خدا است و دچار درد و رنج بىکند،گناهى مىو بى

کند؛ نه تنها در فالن مزمور بخصوص، بلکه در سراسر مزامیر.عیسى مسیح. او است که دعا مى
سیح اند. جنبه انسانى عیسى معهدجدید و کلیساى مسیح همواره بر نکته فوق صحه گذارده آن را بیان داشته

گناه و عادل بود، از طریق ها واقف و آشنا است و در عین حال کامالً بىها و دردورنجکه بر جمیع آالم، محنت
کند. مزامیر، کتاب دعاى عیسى مسیح به معناى دقیق کلمه است. این مزامیر دعاى او کلیسایش در مزامیر دعا مى

ردیده است. حال آیا فهمیدیم چرا مزامیر در عین حال هم بود و اکنون نیز (از طریق کلیسا) دعاى جاودانه او گ
دعا به درگاه خدا است و هم کالم خود خدا؟ دلیلش دقیقاً این است که در قالب این مزامیر با خود مسیح که در 

خوانند بدرگاه خدا دعا شویم. عیسى مسیح از طریق مزامیرى که ایماندارانش مىحال دعا است مواجه مى
توانند بطور مستقل به حضور خدا دعا کنند؛ هر فرد بطور بته این بدان معنا نیست که ایمانداران نمىکند. المى

شود دعایى است که عیسى مسیح در ما به حضور خدا کند. اما دعایى که در اینجا انجام مىجداگانه نیز دعا مى
دعاى فرد در اینجا نه ملهم از نیازهاى شود.آورد و این دعا نه بنام ما، که در نام عیسى مسیح انجام مىمى

دعاى فرد در اینجا براساس دعاى جنبه -طبیعى قلب خود، که برخاسته از کالبد انسانى است که مسیح پوشید 
کند زیرا خود چنین وعده داده است. از انسانى عیسى مسیح است. خدا این دعا را بطور قطع شنیده اجابت مى

و یا - کند میر را همراه مؤمنین و فرد ایماندار به حضور تخت آسمانىِ خدا بلند مىآنجایى که مسیح دعاى مزا
خدا - شوند آورند با دعاى عیسى مسیح همصدا مىبهتر بگوییم از آنجایى که کسانى که دعاى مزامیر را بجا مى

اشان شده است. کنندهشنود زیرا مسیح میانجى و شفاعتدعایشان را مى
آورد. اکنون که مسیح نزد پدر است، ایى است که مسیح به نیابت از کلیسایش به حضور خدا مىمزامیر دع

کالبد انسانى جدید مسیح یعنى بدن مسیح بر زمین (کلیسا) این دعا را تا انقضاى عالم ادامه خواهد داد. این دعا 
ل بدن مسیح است که به نه متعلق به یک عضو بخصوص، بلکه از آن کل بدن مسیح است. تنها از طریق ک

حقیقتى که فرد هیچگاه به تنهایى قادر به ادراك آن نخواهد بود. -شود برده مىحقیقت نهفته در کل مزامیر پى
هاى جمعى نیز هست زیرا حتى اگر آیه اى عجیب دعاى مشارکتبه همین خاطر است که دعاى مزامیر به گونه
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دعاى عضوى دیگر از جمع مشارکتى است و از این رو قطعاً یا مزمورى خاص دعاى یک نفر بخصوص نباشد، 
او بر زمین است. » بدن«دعاى انسانیت عیسى مسیح و 

آموزیم و بنابراین مزامیر مکتب عظیم دعا است. از طریق مزامیر، دعا کردن به شیوه مسیح را مى
ها ید مطابق کالم خدا و براساس وعدهفهمیم که دعا باآموزیم. مىدر این مکتب نخست معناى دعا را مى

دعا را با احساسات مبهم و خودخواهانه -باشد. اساس و شالوده دعاى مسیحى، کالم مکشوف شده خدا است 
مقدس نیز که کارى نیست. دعاى ما مبتنى بر دعاى جنبه حقیقتاً انسانى عیسى مسیح است. معناى این گفته کتاب

کند و تنها در نام عیسى مسیح کند همین است؛ یعنى مسیح بجاى ما دعا مىا مىالقدس در ما و بجاى ما دعروح
توانیم مستقیماً با خدا ارتباط برقرار نماییم.است که مى

آموزیم. درست است که محدوده دعاهاى مزامیر بسى دوم، از دعاى مزامیر آنچه را که باید در دعا بگوییم مى
کند؛ یعنى ه ما است ولى فرد ایماندار در ایمان تمام دعاهاى مسیح را تکرار مىفراتر از تجربیات فردى روزمر

دعاى او را که یگانه انسان حقیقى بود و تنها کسى است که در جمیع تجربیات ذکر شده در این دعاها سهیم 
است. 

این است که بعنوان افرادى توانیم مزامیر توأم با لعنت و نفرین را نیز در دعا بیاوریم؟ پاسخ و اما آیا مى
جویانه افکار پلید خود را مطرح کنیم، نباید به خود جرأت انجام چنین خواهیم در دعایى انتقامگناهکار که مى

مسیحى که تمام خشم و انتقام خدا را برخود گرفت و -کارى را بدهیم اما بعنوان افرادى که مسیح در ما است 
ردید و تنها از این طریق یعنى با مورد خشم و غضب خدا واقع شدن توانست بجاى ما با انتقام خدا رویارو گ

دشمنانش را ببخشد، مسیحى که خود رنج کشید تا دشمنانش رستگار شوند، ما نیز بعنوان اعضاى بدن این 
و توانیم این مزامیر را در دعا بیاوریم یعنى دعایى را که از طریق عیسى مسیح و برخاسته از قلب امسیح مى

است. 
گناه، پارسا و عادل بخوانیم؟ باز پاسخ آن توانیم همصدا با سراینده مزامیر، خود را افرادى بىو اما آیا مى

توانیم در دعایى که خاستگاه آن دل فاسد ما است ادعاى است که بخودى خود چنین جرأتى نداریم و نمى
گناهى و عدالت گناه بود و بواسطه بىمسیح که پاك و بىتوانیم و باید از طریق قلب عیسىنیکویى کنیم. اما مى

زیبایى و «، »خون و عدالت مسیح«او که ما نیز در ایمان از آن بهره داریم، چنین دعایى کنیم. بعنوان افرادى که 
ا گناهىِ سراینده مزامیر را بعنوان دعایى که مسیح بجاى متوانیم و باید دعاى بىشده است مى» جامه جالل ما

اى است به ما، به حضور خدا آوریم. بنابراین این مزامیر نیز بواسطه عیسى مسیح به ما دهد و عطیهانجام مى
تعلق دارند.
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-ناپذیر به چه صورت باید دعا کرد؟ و اما آن دسته از مزامیرى را که حاکى از رنج و محنتى است وصف
ایم و از درك مفهوم آن عاجزیم. این مزامیرِ حس نکردهرنج و عذابى که هیچگاه حتى گوشه کوچکى از آن را

نه بدین منظور که آنچه را هیچگاه در قلوب - توانیم و باید در دعا به حضور خدا آوریم رنج و عذاب را نیز مى
بلکه به -ها را مرثیه خود سازیم و نه براى آنکه این محنت- ایم در درونمان بوجود آوریم خود تجربه نکرده

ها در عیسى مسیح واقعاً و بطور حقیقى رخ داد؛ به این سبب که جنبه انسانِ ین سبب که تمامى این درد و رنجا
عیسى مسیح رنجور شد، درد کشید، خوار و پست شد و طعم موت را چشید؛ به این سبب که با رنج و مرگ 

اى است که سازد واقعهاین دعاها مىاو، هرآنچه از جسم است نیز رنج کشید و مرد. آنچه ما را مجاز به تکرار
اى که پس از و واقعه-امان که با مسیح مصلوب شد یعنى انسانیت کهنه-بر صلیب مسیح براى ما اتفاق افتاد 

امان. این مزامیر از طریق واقعه صلیب یعنى مرگ جسمانیت- دهد و باید رخ دهد تعمیدمان هر روزه رخ مى
او بر زمین (کلیسا) عطا گردیده است. در این مورد بیش » بدن«ه از قلب مسیح به مسیح بعنوان دعاهاى برخاست

چه، مراد در اینجا صرفاً آن است که از حدود و ژرفاى مزامیر بعنوان دعاى - فرسایى نیست از این مجال قلم
درك ابعاد این دعا کنیم تنها بتدریج قادر بهاى بدست داده باشیم. مادام که برروى زمین زندگى مىمسیح، شمه

خواهیم بود. 
پردازد و آموزیم که دعا نوعى مشارکت است. در قالب مزامیر کل بدن مسیح به دعا مىسوم، از مزامیر مى

یابد که دعاى شخص او تنها جزء کوچکى از دعاى این کُلیت یعنى کلیسا است. فرد بدین ترتیب فرد درمى
را به حضور خدا آورد زیرا بدین ترتیب خواهد توانست از محدوده مسائل یابد که باید دعاى بدن مسیح درمى

شخصى خود بسى فراتر رفته فارغ از منیت خود دعا کند. در جامعه دوران عهدعتیق احتماالً بسیارى از مزامیر 
حالت که شود، یعنى این مزامیر خوانده مى» توازن اجزاء«سرودند. آنچه در اصطالح را در جمع و مشترکاً مى

شود، تنها یک نوع ادبى نیست بلکه از مفهومى واحد در قسمت دوم آیه در قالب کلمات مختلف تکرار مى
لحاظ کلیسایى و الهیاتى نیز حائز اهمیت است. 

در این مورد نمونه خوبى است: در سراسر این مزمور دو 5جا دارد لختى در این باره نیک بیاندیشیم. مزمور 
آورند. آیا این نشانگر آن نیست که دعا ر هم قرار داشته موضوع واحدى را به حضور خداوند مىصدا در کنا

شود؟ در دعا همیشه باید شخص دومى هم حضور داشته باشد، شخص دیگرى هیچگاه بطور منفرد انجام نمى
سیح شخص دیگرى که درواقع کسى جز خود عیسى م-که عضوى از بدن مسیح و سهیم در مشارکت است 

که -کند تا دعاى او دعاى واقعى باشد. آیا این نوع تکرار یک مفهوم واحد نیست که با فرد ایماندار دعا مى
تک کلمات دعا اى است که گویى هیچگاه تمامى ندارد، نمایانگر آن نیست که تکبگونه119المثل در مزمور فى
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شود؟ آیا این امر نشاندهنده آن ر مداوم میسر مىباید تا اعماق قلب شخص راه یابد و این مهم تنها با تکرا
هاى فردى برخاسته از قلب انسانى نیست بلکه درك و پذیرش نیست که دعا صرفاً ابراز نیاز یا شور و شعف

) در شرحى که پیرامون مزامیر دارد کل مزامیر Oetingerمداوم اراده خدا در عیسى مسیح است؟ اوتینگر (
بررسى نموده و بدین ترتیب حقیقت مهمى را در این » دعاى ربانى«مطرح شده در را در راستاى هفت نکته

دهد که موضوع کل مزامیر دقیقاً همان هفت موردى است که خصوص آشکار ساخته است. وى نشان مى
تنها همین دعا با -وار در دعاى ربانى آمده است. ماحصل تمامى دعاهاى ما همانا دعاى عیسى است خالصه

سازد. هر چه بیشتر به اجابت همراه است و دعاى ما مسیحیان را از تکرارهاى بیهوده دیگران متمایز مىوعده
تر عمق معناى نهفته در مزامیر پى ببریم و آنها را در دعاى خود بکار بریم، به همان نسبت دعایمان ساده و غنى

خواهد شد. 

مقدس خواندن کتاب
خود را به قرائت «مقدس پرداخت. اندن سرودى روحانى باید به خواندن کتابپس از دعاى مزامیر و خو

). در این خصوص نیز پیش از فراگیرى نحوه صحیح مطالعه کالم در جمع باید بر 12:4(اول تیموتائوس » بسپار
این پندار شمارى که در این مورد وجود دارد فائق آییم. تقریباً همگى از هنگام طفولیت برتصورات نادرستى بى

ایم که خواندن کالم تنها براى آن است که بفهمیم پیغام خدا براى روزى که در پیش داریم چیست و به بوده
اى از چند آیه کوتاه و مختصر که بنا است در طى روز مقدس را به قرائت گزیدههمین خاطر اکثراً خواندن کتاب

Moravianاینکه کتبى نظیر آنچه برادران مراویان (سازیم. البته درگر افکارمان باشد محدود مىهدایت
Brethrenمقدس براى استفاده روزانه است و واقعاً باعث هایى از کتاباند و حاوى بخش) منتشر ساخته

این شیوه به ویژه در دورانى که کلیسا درحال نبرد با مشکالت گوناگون -برکت خوانندگان بوده تردید نیست 
واقع شده است. اما در این مورد نیز تردید نیست که چند آیه کوتاه و مختصر به هیچ وجه بوده بسیار مفید 

اى را که مختص همین امروز است به رغم مقدس را بگیرد زیرا آیهتواند و نباید جاى خواندن کل کتابنمى
ست، یکى دانست. مقدسى که تا پایان دنیا محکم و پابرجا اتوان با کتاببرکاتى که به همراه دارد نمى

نیز مفهوم آن » نورى براى امروز«گر است و از به اصطالح مقدس چیزى بیش از کلماتى نغز و هدایتکتاب
مقدس کالم مکشوف شده خدا براى جمیع انبیاء بشر در تمام ادوار است. این کتاب بسى فراتر است: کتاب

ت واحد و به همین شکل نیز باید استفاده هاى مجزا نیست بلکه کلیتى اساى از یک سلسله قسمتمجموعه
شود. 
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مقدس بعنوان کلیتى واحد، کالم مکشوف شده خدا است و از این رو تنها در پرتو ارتباط درونى آن، کتاب
ارتباط عهدعتیق و عهدجدید، وعده و انجام وعده، قربانى و شریعت، شریعت و انجیل، صلیب و قیام، ایمان و 

چیزها و امید به داشتن چیزهاى دیگر است که شهادت این کتاب در مورد خداوندى اطاعت، داشتن برخى
جمعى عالوه بر گردد. به همین خاطر است که در عبادت و پرستش دستهعیسى مسیح بطور کامل آشکار مى

دعاى مزامیر باید قسمت زیادى از عهدعتیق و عهدجدید نیز خوانده شود. 
هاى عبادتى صبح و عصر خود باید حداقل یک فصل از عهدعتیق و نیمى ارکتیک خانواده مسیحى در مش

از یک فصل عهدجدید را بخواند یا بدان گوش فرا دهد. البته در عمل بسیارى بار نخست حتى این مقدار اندك 
ذهنى گویند درك و فراگیرى این همه مطالب و تبادراتکنند. مىرا نیز فوق طاقت خود یافته ابراز خستگى مى

مقدس بیشتر از آن حدى کنند که خواندن کتابکه به همراه دارند امرى است ناممکن و حتى چنین استدالل مى
احترامى به کالم خدا است. ایراداتى از این قبیل باعث که شخص قادر به درك و هضم آن است، در حقیقت بى

شود مجدداً به همان خواندن چند آیه اکتفا کنیم. مى
واقعیت آن است که در پس این استدالل، اشتباهى بزرگ نهفته است. اگر درك حتى یک فصل از اما

دانیم مشکل است جاى بسى سرافکندگى است. چنین وضعى عهدعتیق براى ما که خود را مسیحیانى بالغ مى
سازد؟ ایم نمایان مىمقدس داشتهمقدسى و نیز مطالعاتى که قبالً از کتابچه حقیقتى را در مورد اطالعات کتاب

ایم آشنا باشیم نباید درك و فهم یک فصل برایمان دشوار باشد به ویژه اگر از اگر با محتواى آنچه تابحال خوانده
مقدس هنوز امان از کتابمقدس نیز باشیم. با این وجود البته باید پذیرفت که شناختخوانندگان دائم کتاب

مان در زمینه کالم خدا اطالعىنه این است که با پى بردن به کوتاهى و کمبسیار سطحى و محدود است. اما آیا 
ایم نباید انجام داد؟ و آیا نه این است جز تالشى مجددانه وتوأم با ایمان در باز جستن آنچه از آن غفلت ورزیده

که در این مهم این خادمانند که باید اول از همه پیش قدم شوند؟
مقدس است و هدف دانستن تر از صرف آموختن محتواى کتابدت جمعى بسى ژرفنگویید هدف از عبا

مقدس با پرستش و عبادت فرق دارد و باید جداگانه انجام شود. این امر کارى کفرآمیز است زیرا خواندن کتاب
وه در پس این استدالل تعبیرى نادرست از مفهوم عبادت نهفته است. هرکس مؤظف است کالم خدا را به شی

مقدس را نخستین بار در جمع عبادت خاص خود و مطابق درك و فهمش بشنود. یک کودك خردسال کتاب
آموزد و هیچگاه از و فرد مسیحى بالغ نیز همان کالم را با تکرار بهتر مى- آموزد شنود و مىخانوادگى مى

نیاز نیست. آموختن محتواى آن بى
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مقدس برایشان اغلب بیش از حد قدیمى شکوه دارند که خواندن کتابهم مسیحیان نوپا و هم ایمانداران 
فهمند. در پاسخ باید گفت که براى مسیحى بالغ، خوانند نمىطوالنى و خسته کننده است و اکثر آنچه را که مى

ها. منظور چیست؟ منظور این حتى کوتاهترین قسمت-است » بیش از حد طوالنى«مقدس هربار خواندن کتاب
اى با این کلیت دارد که به مقدس کلیتى است واحد، و هر واژه و جمله آن چنان ارتباط گستردهکه کتاباست

بینیم که کل هنگام گوش فرادادن به جزئیات محال است همیشه بتوان این کلیت را مدنظر داشت. پس مى
ما است. خوب است این نکته بسى فراتر از درك و فهم - هاى آن نیز تک قسمتو بنابراین تک-مقدس کتاب

در وى تمامى خزائن حکمت و علم «را هر روزه مدنظر داشته باشیم زیرا باز به خود عیسى مسیح اشاره دارد که 
بیش «مقدس لزوماً قدرى ). از این رو شاید بهتر باشد بگوییم که هربار خواندن کتاب3:2(کولسیان » مخفى است

مقدس نه سلسله گفتارى نغز و پندآموز، بل کالم ت است که کتاباست و این از آن جه» از حد طوالنى
مکشوف شده خدا در مسیح است. 

هاى مقدس بصورت یک مجموعه یا کلیت زنده است براى خواندن آن در مشارکتاز آنجا که کتاب
ت و مکاشفه را را در پیش گرفت. کتب تاریخى، انبیاء، اناجیل، رساال» خواندن متوالى«خانوادگى باید شیوه 

هریک باید در چارچوب خاص خود بعنوان کالم خدا خواند و شنید. این کتب، شنوندگان حاضر در جلسه 
قومى با انبیاء، داوران، پادشاهان و کاهنانش، با -برند انگیز قوم اسرائیل مىعبادتى را به دنیاى مکاشفه شگفت

یمانداران (به هنگام خواندن اناجیل) با واقعه میالد مسیح، هایش. مشارکت اها و مصیبتجنگها، جشنها، قربانى
خورد. ایمانداران حاضر در تعمید، معجزات و تعالیم، رنج و آالم، مرگ و باالخره قیام عیسى مسیح گره مى

شوند و از این طریق تک وقایعى که بر این زمین بخاطر نجات دنیا رخ داد سهیم مىجلسه پرستشى در تک
سازند. عیسى مسیح نصیب خود مىنجات را در

خواهند کالم خدا را بشنوند وادار شود فردفرد کسانى که واقعاً مىمقدس باعث مىخواندن متوالى کتب کتاب
شوند خود را در وضعیتى ببینند که طى آن خدا یک بار و براى همیشه براى نجات بشر وارد عمل شد. بدین 

جاى وقایع آییم که براى نجاتمان رخ داد. خود را در جاىاى درمىعهترتیب خود به صورت بخشى از واق
سر گذارده وارد گذریم و اردن را پشتکنیم، از بیابان مىبینیم: ما نیز از دریاى سرخ عبور مىمقدس مىکتاب

به، شویم و پس از مجازات و توایمانى مىشویم. همراه با قوم اسرائیل دچار شک و بىسرزمین موعود مى
کنیم و اینها همگى نه خواب و خیال، که واقعیت مقدس و دگربار یارى خدا و ایمان و توکل به او را تجربه مى

گیریم زیرا روحانى است. از زندگى و هستى فعلى خود جدا شده در مرکز تاریخ مقدس خدا بر زمین قرار مى
کند و با داورى و فیض خود که در ما عمل مىدر آنجا بود که خدا در ما عمل کرد و هنوز نیز در همانجا است
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گر و شریک زندگى کنونى بخشاید. موضوع این نیست که خدا تنها نظارهنیازهایمان را مرتفع و گناهانمان را مى
بلکه آنچه به ویژه اهمیت دارد این است که ما -هرچند درك این موضوع نیز خود بسیار مهم است -ما است 

در واقعه مقدس تاریخ زندگانى مسیح بر زمین انجام داده است، ناظر و سهیم هستیم. خدا در آن کارى که خدا
نیز دقیقاً به این خاطر امروزه با ما است زیرا ما نیز در آنجا هستیم.

شود؛ بدین ترتیب که یارى و حضور خدا در زندگى ما نیست که باید اثبات شود جریان درست برعکس مى
تر است بدانیم ور خدا در زندگى عیسى مسیح براى ما به اثبات رسیده است. درواقع بسیار مهمبلکه یارى و حض

اى دارد. این واقعیت که خدا براى قوم اسرائیل و پسرش عیسى مسیح چه کرد تا اینکه براى امروز ما چه برنامه
اقعیت که عیسى مسیح از مردگان تر است از این واقعیت که من خواهم مرد، و این وعیسى مسیح مرد بسیار مهم

» خارج از ما«برخاست یگانه مبناى امید من است به اینکه من نیز در روز قیامت برخواهم خاست. نجات ما 
است. نجات خود را نباید در وقایع زندگى خود، بلکه در ماجراى زندگى عیسى مسیح بجوییم. خدا تنها با 

د عیسى مسیح یافت شود، و در تجسم، صلیب و قیام او دیده کسانى است که اجازه دهند وجودشان در وجو
روند و خدا نیز با آنها است. تنها چنین کسانى با خدا راه مى-شوند 

تر و پربارتر خواهد شد. دیگر آنچه زندگى، مقدس در پرتو این واقعیت هرروزه پرمفهومخواندن کتاب
مقدس قرار نیست زیرا زندگى، نیاز، گناه و نجاتمان در کتابخوانیم تمام واقعیت مشکالت و گناهان خود مى

دارد. از آنجا که خواست خدا این بود که در آنجا بخاطر ما وارد عمل شود، نجات ما نیز تنها در آنجا محقق 
مقدس است که ماجراى زندگى خود را خواهیم فهمید زیرا خداى ابراهیم، خواهد شد. تنها در چارچوب کتاب

یعقوب، خدا و پدرِ عیسى مسیح و پدر ما نیز هست. اسحاق و
) و پدرانمان آن را Reformersطلبان دینى (مقدس را باید بازشناسیم، همانطور که اصالحکتاب

مقدس را باید بیش و پیش از هر و در این مهم نباید از صرف وقت و کوشش پروا کنیم. کتاب-بازشناختند 
مقدس را سیم. اما عالوه بر نجات، علل فراوان دیگرى نیز هست که شناخت کتابمان بشناچیز بخاطر نجات

مان کافى نباشد چگونه خواهیم مقدسىالمثل اگر معلومات کتابسازد. فىامرى ضرورى و بلکه حیاتى مى
مان هاى شخصى و کلیسایى خود با اطمینان خاطر عمل کنیم؟ زیرا آنچه مسیر زندگىتوانست در زمینه فعالیت

کند نه تمایالت دل ما، که کالم خدا است. اما کیست امروزه که بدرستى به ارزش سندیت روحانى را تعیین مى
از «و » سرد و گرم روزگار«ایم دالیل و براهینى که با استناد به پى برده باشد؟ آیا نه این است که بارها شنیده

مقدسى گیرند و حال آنکه به دالیل کتابقرار مىشوند مبناى تصمیمات مهم زندگىارائه مى» روى تجربه
شود؟ و این نوع دالیل ممکن است ما را به جهتى دقیقاً خالف آنچه نیکو است کوچکترین وقعى گذارده نمى
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اعتبار جلوه دادن حکمت الهى هستند رهنمون شوند. البته جاى تعجب نیست که اکثر کسانى که در صدد بى
کنند. هر که خوانند، با آن آشنا نیستند و در آن تأمل و تعمق نمىقدس را بطور جدى نمىماند که کتابهمانهایى

تواند خود را یک مسیحى انجیلى بداند. مقدس بپردازد نمىنخواهد شخصاً به بررسى و مطالعه کتاب
ر مسیحى خود توان این سؤال را مطرح کرد: بدون کالم خدا چگونه خواهیم توانست به یارى برادنیز مى

بشتابیم و در شکها و مشکالتش به او قوت قلب دهیم؟ سخنانى که از خودمان باشد بالفاصله نتیجه معکوس 
» آوردصاحب خانه ... از خزانه خویش چیزهاى نو و کهنه بیرون مى«ببار خواهد آورد. اما کسى که مثل یک 

خدا، از گنجینه راهها، نصایح و تسلیات انتهاى کالمکسى که قادر است از گنجینه بى- ) 52:13(متى 
مقدس سخن بگوید، چنین کسى از طریق کالم خدا قادر خواهد بود دیوها را بیرون رانده به برادرش یارى کتاب

تواند تو را اى که مىمقدسه را دانستهزیرا از طفولیت کتاب«بریم رساند. موضوع را همین جا به پایان مى
).15:3(دوم تیموتائوس » حکمت آموزد براى نجات

هاى خانوادگى بهترین کار این است که هریک از مقدس را چگونه باید خواند؟ در مشارکتو اما کتاب
شود که بلند خواندن اعضاى خانواده به نوبت قسمتى از کالم را بخواند. با اینحال خیلى زود معلوم مى

تر و توأم با تر، عینىطبیعتىبرخورد خواننده با محتوىآسانى نیست. هرچه 2مقدس براى دیگران کار کتاب
فروتنى بیشترى باشد به همان نسبت شیوه خواندن او بیشتر با موضوع مطابقت خواهد داشت. 
شود. بعنوان یک اغلب در اینجا است که تفاوت میان مسیحى باتجربه و مسیحى نوپا بوضوح نمایان مى

خواند به هیچ توان گفت که کسى که قسمتى از کالم را مىمقدس مىکتابقانون کلى براى درست خواندن
آید، گوید قرار دهد. کسى که بر سر خشم مىمقدس سخن مىوجه نباید خود را جاى شخصیتى که در کتاب

خشم توانم این واقعیت را که خدا بر سر کند نه منِ خواننده بلکه خدا است. البته مىدهد یا تأدیب مىتسلى مى
آور بیان تفاوتى و لحنى یکنواخت و کسلدهد یا در حال تأدیب است بجاى آنکه با بىآمده است، تسلى مى

داند طرف خطاب خود یعنى مانند کسى که مى- کنم، با حساسیت و ظرافت طبع ناشى از فهم موضوع ادا نمایم 
ین است که در شیوه صحیح فرد خواننده مقدس و شیوه نادرست ااو است. فرق بین شیوه صحیح خواندن کتاب

نماید زیرا در غیراینصورت خواننده به فردى خطیب بجاى آنکه خود را جایگزین خدا کند تنها او را خدمت مى
گیرد و توجه مخاطبین را بجاى آنکه گردد یا لحنى آمرانه و پرخاشگرانه به خود مىشود، احساساتى مىبدل مى

نماید که البته این کار گناهى است عظیم. ود جلب مىمعطوف کالم خدا سازد بخ
مقدس را به خواندن نامه دوستى توان خواندن کتاببراى آنکه موضوع را با مثالى روشن کرده باشیم مى

براى سایرین تشبیه کرد. اگر بنا باشد نامه آن دوست را بخوانم طرز خواندنم طورى نخواهد بود که گویى نامه 
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ام بلکه فرق میان من و نویسنده نامه بهنگام خواندن کامالً مشخص خواهد بود. در عین حال نوشتهرا خود من
شیوه خواندن من طورى نخواهد بود که گویى محتواى نامه کوچکترین اهمیتى برایم ندارد بلکه نامه را با 

شود آن را آموخت بلکه مقدس یک فنّ نیست که باحترام و عالقه شخصى خواهم خواند. خواندن صحیح کتاب
مقدس نزد برخى امرى است که بسته به ذهنیت روحانى خواننده قوت و ضعف دارد. گاه شیوه قرائت کتاب

کار بسى بهتر از قرائت آن توسط خادمین و کشیشان ورزیده و دوره دیده است. در مسیحیان باتجربه و کهنه
زمینه نیز به یکدیگر آموزش دهند و همدیگر را کمک توانند در این مشارکتهاى خانوادگى مسیحى افراد مى

کنند. 
ها نیز تر کالم نیست. از این قسمتهاى کوتاهمقدس به معناى نادیده گرفتن قسمتخواندن متوالى کتاب

هاى دیگر استفاده کرد. توان بعنوان متون هفته یا آیات روزانه در ابتداى مشارکت یا در فرصتمى

سراییدن سرود تازه 
چرا که سرود صداى - مقدس باید به اتفاق سرودى روحانى سرایید پس از دعاى مزامیر و خواندن کتاب
کلیسا، پرستش، شکرگزارى و دعا است. 
این سرود، سرود مسیح است که » براى خداوند سرودى تازه بسرایید.«در مزامیر بارها و بارها آمده است که 

سرودى است که کل کلیساى -سراید اى تازه مىه مسیحى هر روز صبح در مشارکت خود آن را به گونهخانواد
سراید و ما نیز دعوت داریم در سراییدن آن سهیم شویم. خداوند از ازل تا به ابد خدا بر زمین و در آسمان مى

شوند به این الهى او داخل مىبراى خود سرود پرستش عظیمى تدارك دیده است و تمام کسانى که به جامعه 
ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا «پیوندند. این سرودى است که در آغاز خلقت سرود مى

). سرود پیروزى قوم اسرائیل پس از عبور از دریاى سرخ است، سرود 7:38(ایوب » آواز شادمانى دادند
رودى است که پولس و سیالس شب هنگام در زندان شکرگزارى مریم پس از شنیدن خبر فرشته است. س

سرود موسى خدمتگزار خدا و «سرودند، سرود سرایندگانى است که پس از رهایى بر دریاى بلورین قدم نهادند، 
این سرود، سرود تازه مشارکت آسمانى است. -) 3:15است (مکاشفه » سرود بره

کند و شامگاهان روز را با آن به را به حضور خدا بلند مىکلیساى مسیح براین زمین هر صبحگاه این سرود 
آورد. موضوع این سرود، ستایش خداى سه گانه و کارهاى عظیمش است. میان سرایندگان این سرود پایان مى

شود تفاوتى هست. این سرود بر زمین سرود کسانى است که (به خدا) بر زمین و آنچه در آسمان سروده مى
بینند. بر زمین این سرود در قالب ا در آسمان سرود کسانى است که (خود خدا را) به چشم مىایمان دارند، ام
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سخنان ناگفتنى که انسان را جایز نیست «شود و حال آنکه در آسمان در قالب الفاظ الکن و قاصر انسانى ادا مى
هیچ کس نتوانست «که » ست تازهسرودى ا«گردد. سرود آسمانى ) بیان مى4:12(دوم قرنتیان » به آنها تکلم کند

). سرودى 3:14(مکاشفه » آن سرود را بیاموزد جز آن صد و چهل و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند
).2:15آیند (مکاشفه به آواز آن به صدا درمى» بربطهاى خدا«که 

سرود زائران و مسافرانى - است دانیم؟ سرود تازه ما سرودى زمینى از این سرود تازه و بربطهاى خدا چه مى
که کالم خدا بر آنها طلوع کرده تا راهشان را منور سازد. سرود زمینى ما با کالم مکشوف شده خدا در عیسى 

اند تا فرزندان خدا باشند. این سرود، مسیح گره خورده است. سرود ساده فرزندان این دنیا است که خوانده شده
ز، بل سرودى است که در هوشیارى سراییده شده، نشانه سپاس و احترام است انگیآور و طربنه سرودى خلسه

مکشوف شده خدا است. » کالم«و مخاطب آن همواره 
). این سرود جدید نخست در دل 19:5(افسسیان » در دلهاى خود براى خداوند بسرایید و ترنم نمایید«

سراید زیرا ماالمال نخواهد شد. دل این سرود را مىشود. چه در غیر اینصورت به هیچ وجه سراییدهسروده مى
شود عملى روحانى از مسیح است. به همین جهت است که سراییدن تمام سرودهایى که در کلیسا خوانده مى

است. تسلیم در برابر کالم، به عضویت جمع کلیسایى درآمدن، فروتنى بسیار و تعلم و انضباط جملگى پیش 
سراییم. جایى که سرود از دل برنخیزد آنجا ترنم و نوایى نیست بلکه هر ت که با هم مىنیاز تمام سرودهایى اس

دهد. آنجایى که سرود در ستایش خدا خراشى است که انسان در وصف خود سر مىآنچه هست هیاهوى گوش
شود. ىها تبدیل مو سرود تازه به سرود بت-نیست، در ستایش منیت خود یا بخاطر آهنگ و موسیقى است 

). سرود ما بر این زمین 19:5(افسسیان » با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهاى روحانى گفتگو کنید«2
شود. چرا هنگامى که مسیحیان با هم جمع است که به صورت سرود بیان مى» کالم«در قالب کلمات است. 

توانند همگى با هم و بطور همزمان یک مىخوانند؟ دلیلش این است که با سرود خواندن شوند سرود مىمى
توانند در به عبارت دیگر از طریق سرود خواندن مى-کالم واحد را بیان نموده بعنوان دعا به حضور خدا آورند 

کالم با یکدیگر متحد شوند. به هنگام سرود باید تمام توجه و حواسمان معطوف کالم آن باشد. این واقعیت که 
کنیم خود نشانگر آن است که کلمات انسانى ما ر قالب گفتار، که به صورت سرود بیان مىکالم سرود را نه د
خواهیم بگوییم قاصر و ناکافى است و بار سرودمان بسى فراتر از واژگان انسانى است. با براى بیان آنچه مى

مد و ثناى خدا، سپاس سراییم زمزمه آواز یا نغمه نیست بلکه سرودى است که کلمات آن را حاینحال آنچه مى
دهد و به همین جهت موسیقى سرود کامالً در خدمت کالم است و راز کالم را از او و اعتراف و دعا تشکیل مى

نماید. بازگو مى
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سرود جماعت، به ویژه سرود اعضاى خانواده، از آنجا که با کالم ارتباط تنگاتنگ دارد اصوالً بطور همصدا و 
اند. آهنگ سرود ود. کالم و موسیقى در این نوع سرود بطور خاصى به هم پیوند خوردهشگروهى سراییده مى

برخاسته از بطن کلمات سرود است و از اینرو براى وجود خود نیاز به اصوات دیگر ندارد. برادران بوهمى 
سرودند: چنین مى

بیایید امروز یکصدا،
سرود خوانیم بهر خدا،
سرود دعا، حمد و ثنا 

). جوهر و اساس تمام 6:15(رومیان » با یکدل و یکزبان خدا و پدر خداوند ما عیسى مسیح را تمجید نمایید«
هاى جسمانى سرودنى که به انگیزه-سرودهاى جمعى همانا سراییدنى یکصدا توأم با خلوص نیت است 

خود -مستقل از کلمات -شود تا هنر موسیقى ن کوشش نمىهاى موسیقایى آلوده نیست و در آنمایش تکنیک
به صورت هدف درآید. همین سادگى، صفا، انسانیت و صمیمیت نهفته در این نوع سراییدن است که پایه و 

دهد. البته تردید نیست که گوشمان تنها به مرور ایام و با صبر و اساس تمامى سرودهاى جمعى را تشکیل مى
رفته بصورت معیار قوه شود. صحیح و یکصدا سرود خواندن جماعت رفتهصائص آشنا مىممارست با این خ

خیزد، خطاب به آید. چرا که این شیوه سرود خواندن است که از دل برمىدرك و تشخیص روحانى آنها در مى
خداوند است، سراییدن کالم است و باالخره سراییدن در اتحاد و یکدلى است.

شوند این شیوه یکصدا سرود خواندن به تباهى کشیده شود. عواملى چند هستند که باعث مىها در مشارکت
اند که سلیقگى از جلمه عواملىبا این گونه موارد باید بشدت برخورد کرد و آنها را از میان برداشت. غرور و کج

نوازى صطالح بداههکنند. نخست آن به االخصوص بهنگام سرود، جلسات پرستشى را دچار اخالل مىعلى
شود و وظیفه دارد پس زمینه الزم را براى سرود فراهم کرده صداى دومى است که تقریباً همه جا شنیده مى

کُشد و هم طنین غنایى را که طنین یک صداى سرود فاقد آن است جبران نماید و بدین ترتیب هم کلمات را مى
است که توجه همگان را معطوف » آلتو«یا » باس«کند صداى را. زیرا در چنین مواردى آنچه سرود را هدایت مى

اى صاف تر سرود بخوانند. یا صداى سولو است که از سینهدارد یک اُوکتاو پایینخود ساخته سرایندگان را وامى
داند. شود بدین ترتیب تمام ستایش و جالل را شایسته هنر و زیبایى خود مىانداز مىمحکم و پرصالبت طنین

اند! خطرترى نیز هستند که در کمین سرودهاى جمعى نشستهته عالوه بر آنچه گفته شد دیگر دشمنان کمالب
تر از آنى است بعنوان مثال کسانى که در سرود خواندن کوچکترین تبحرى ندارند که البته تعدادشان بسیار کم
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رکت در سرود را ندارند و با این کار و باالخره کسانى که به هر دلیل به اصطالح حوصله ش-کنیم که تصور مى
کنند. در مشارکت روحانى اخالل ایجاد مى

اى هنرى و هماهنگ و یکصدا سراییدن گرچه بخودى خود کارى است مشکل، اما بیش از آنکه مسأله
موسیقایى باشد امرى روحانى است. تنها هنگامى که تمام اعضاى یک گروه مشارکتى در روحیه پرستش و 

توان طورى هماهنگ و یکصدا سرود خواند که حاصل، شور و شعفى خاص همین شیوه دت هستند مىعبا
ولو آنکه جنبه هنرى و موسیقایى نیز چندان رعایت نشده باشد. -سراییدن باشد 

براى شروع بهتر است نخست از سرودهاى روحانى دوران اصالحات دینى در جلسات پرستشى 
هاى کلیساى قدیم و نیز توان از سرودهاى برادران بوهمى و مناجاتبتدریج مى-ه کنیم مان استفادجمعىدسته

اى ترند نکتههاى روحانى کدامیک براى مقصودمان مناسببهره جست. اینکه از سرودهاى موجود در سرودنامه
در این اندیشى شود. هرگونه تعصب و جزماست که در حین خواندن خودبخود و بطور طبیعى مشخص مى

گیرى در هر مورد باید بر اساس محسنات سرود باشد و البته در این خصوص زمینه از شیطان است. تصمیم
شکن نیز نباید بود. خوب است یک خانواده مسیحى سعى کند تا آنجا که ممکن است سرودهاى بیشترى سنت

سات پرستشى عالوه بر سرودهایى براى این کار بهترین راه این است که در جل-را بصورت حفظى یاد بگیرد 
شود در بین خواندن کالم نیز چند بندگردان سراییده شود. که مطابق روال خوانده مى

اما سرودهاى ما تنها نباید محدود به جلسات عبادتى باشد بلکه در طى روز و هفته نیز باید بطور مرتب 
تر اینکه هرچه بریم اما از این مهمکار لذت مىسرود بخوانیم. هر چه بیشتر سرود بخوانیم بیشتر از این

سرودهایمان توأم با خلوص، نظم و شادى بیشترى باشد برکتى نیز که از طریق سرودهاى جمعى نصیب کل 
تر خواهد بود. شود بیشتر و غنىامان مىزندگى مشارکتى

خواند شما نیستید سرود مىشود زیرا کسى که در سرودهاى جمعى این صداى کلیسا است که شنیده مى
بلکه کلیسا است و شما نیز بعنوان عضوى از این کلیسا در سرود آن سهیم هستید. به همین جهت تمام 

تر کرده باعث امان را وسیعشوند باید بتوانند افق دید روحانىسرودهاى جمعى که به شیوه صحیح خوانده مى
کلیساى عظیم مسیح بر زمین پى ببریم تا از این طریق مان بعنوان عضوى از شوند به جایگاه جمع کوچک

خواه ضعیف و غیر هنرى باشند، - بتوانیم سرودهایمان را با خوشحالى و آمادگى به سرود کلیسا پیوند زنیم 
خواه عالى و هنرى.

دعاى مشترك 
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باید از دعاى مشترك کالم خدا که صداى کلیسا است و دعاهایمان هر دو از آنِ یکدیگرند و از این رو 
هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند هرآینه از جانب پدر من که در «سخن راند. 

هاى جمعى هیچ قسمتى به ). در عبادات و مشارکت19:18(متى » آسمان است براى ایشان کرده خواهد شد
یرا در این مورد این خود ماییم که باید سخن بگوییم. ساز و مشکل آفرین نیست زاندازه دعاى مشترك مسأله

ایم در سرود کلیسا نیز سهیم شویم اما اکنون باید بعنوان جمعى که براى ایم و اجازه یافتهکالم خدا را شنیده
اند به درگاه خدا دعا کنیم و این دعا باید براستى گفتار خودمان باشد، براى امروزمان مشارکت گردهم آمده

امان، براى گناهان و احتیاجات خاصى که همگى داریم، و باالخره براى کسانى ، براى کارامان، مشارکتباشد
باشد که وظیفه مراقبت و توجه از آنها برعهده ما است. 

دعایى که با لبان خود و به - یا شاید درواقع اصالً نباید براى خودمان دعا کنیم؟ آیا نیاز به دعاى مشترك 
نیازى است غیرمجاز؟ براین گونه دعا هر قدر هم که خرده گرفته شود -شود ص خودمان بیان مىزبان خا

توانند و اند با یکدیگر تحت کالم خدا بسر ببرند مىواقعیت آن است که در جایى که مسیحیان تصمیم گرفته
هاى مشترکى فاعتها، تشکرات وشباید به شیوه و زبان خاص خود بحضور خدا دعا کنند. آنان درخواست

خواهند به حضور خدا آورند و بنابراین باید بتوانند با خوشحالى و اطمینان چنین کنند. در اینجا دارند که مى
باید هرگونه ترس و واهمه از دعاى آزادانه در حضور دیگران را کنار گذارد و جماعت در کمال سادگى و با 

ط یکى از برادران به حضور خدا آورد. هنگامى که کلمات دعا آگاهى تمام، دعاى مشترك برادرانه خود را توس
شود دیگران باید از هر نوع انتقاد و اظهار در نام عیسى مسیح به حضور خدا آورده مى-آور ولو قاصر و مالل-

ترین پدیده زندگى مشارکتى مسیحیان است. درست است که سلیقه اجتناب کنند. درواقع دعاى مشترك طبیعى
مقدسى دعا کردن امرى است نیکو و سودمند اما نباید باعث شود دعاى آزادانه که امرى ر صحیح و کتابسعى د

ضرورى است در وجودمان خفه و نابود شود چرا که عیسى مسیح در مورد این گونه دعا وعده عظیمى داده 
است. 

آورد. بهتر است دعاى پایانى ىدعاى آزادانه پایان جلسه عبادتى را، سرپرست خانواده به حضور خدا م
دار بحضور خدا آورده شود و او این مسؤولیت را عهده-یعنى سرپرست خانواده - همیشه توسط یک شخص 

باشد. بنابراین براى آنکه دعا به اشتباه بصورت انتزاعى در نیاید و جنبه شخصى پیدا نکند و اسبابِ موشکافى 
راى مدتى خاص به نیابت از سایرین دعا کند. سایرین نشود بهتر آن است که یک شخص ب

نخستین شرط براى آنکه یک نفر بتواند به نیابت از گروه دعا کند این است که تمام اعضاى دیگر بهنگام 
دعاى او براى او و دعایش شفاعت کنند. زیرا چگونه ممکن است یک شخص بتواند دعاى مشارکت را انجام 
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کنند؟ بنابراین به هنگام دعاى او، دیگر اعضا و را در این کار حمایت و تقویت نمىدهد در حالیکه دیگر اعضا ا
باید بجاى عیب و ایراد از دعایش با جدیت براى وى شفاعت کنند و برادرانه برایش از خدا یارى بطلبند. در 

پاشد. غیراینصورت مشارکت روحانى دقیقاً همین جا است که به آسانى فرو مى
شود باید دعاى کل جمع مشارکتى باشد و نه صرفاً دعاى اى که در عبادات جمعى انجام مىادانهدعاى آز

کند این است که براى کل جمع مشارکتى دعا کند و از کند. وظیفه کسى که دعا مىشخصى فردى که دعا مى
ها، باید نگرانى-تک اعضاى حاضر در مشارکت آشنا و در آن سهیم باشداین رو باید با زندگى روزمره تک

ها، تشکرات، نیازها و امید و آرزوهاى سایرین را بخوبى بداند و نباید از کارشان و امورى که احتیاجات، شادى
کند. براى این کار، تمرین، مربوط به آنها است غافل باشد زیرا او بعنوان برادرى در میان برادران دعا مى

هاى قلبى سایرین اشتباه کند نیازهاى دل خودش را با خواستهعا مىممارست و مراقبت الزم است تا کسى که د
نگیرد و دعایش تنها با توجه به مسؤولیتى باشد که در قبال دیگران دارد. به همین جهت خوب است کسى که 
این مسؤولیت بردوش او است مدام از مشورت و کمک دیگر اعضا برخوردار باشد و سایرین از او بخواهند که 

رفته به دعاى فالن احتیاج یا مسأله یا حتى شخص خاص را در دعا بیاد بیاورد. این گونه است که دعا رفتهمثالً
مشترك تمام اعضاى جمع مشارکتى بدل خواهد شد. 

نظم درونىِ خاص خود را دارد. فریادهاى مغشوش و مشوش دل انسانى نیست بلکه - ولو آزادانه -دعا 
ولو گاه به - از نظمى درونى برخوردار است. به همین جهت برخى موارد بطور روزانه دعاى مشارکتى است که

هایى که بنا به ماهیت دعاى گردند. در ابتدا ممکن است تکرار هر روزه درخواستتکرار مى-اى متفاوت گونه
لحن بیش از حد مشارکتى انجام آن ضرورى است، قدرى یکنواخت و کسل کننده بنظر رسد. اما به مرور ایام 

هایى که روزانه به حضور خدا توان به شمار درخواستبندد. مىفردگرایانه بتدریج از دعاهایمان رخت برمى
اى هفتگى پیش رفت. الاقل اگر چنین کارى در آوریم موارد دیگرى را نیز افزود و بدین منظور مطابق برنامهمى

به فرد کمک خواهد کرد. مرتبط ساختن دعا به یکى از عبادات جمعى میسر نیست مسلماً در دعاهاى شخصى 
گرایى مصون باشد و کند تا دعایمان از فردمحورى و ذهنىایم نیز کمک مىمقدس خواندهقسمتهایى که در کتاب

تر شود. تر و پرمحتوىغنى
وجه از لحاظ شود براى جمع مشارکتى دعا کند به هیچ آید که کسى که از او خواسته مىبارها پیش مى

دهد این مسؤولیت را امروز کس دیگرى تقبل کند. اما اى را ندارد و بیشتر ترجیح مىروحانى چنین آمادگى
شود زمام دعاهاى مشارکتى به سهولت به دست خلقیات و چنین کارى ابداً صالح نیست زیرا باعث مى

عکس درست هنگامى که شخص در درون روحیاتى بیفتد که با زندگى روحانى کوچکترین مناسبتى ندارند. بر
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کند براى دعا کردن شایستگى الزم را ندارد و بهتر است کند و فکر مىخود احساس تهى بودن و خستگى مى
اى که در جمع مشارکتى برعهده دارد پى ببرد و درست همین هنگام است که باید به مفهوم وظیفه-کنار بکشد 

اش در دعا فائق آید. شاید درست در همین به یارى او برخیزند تا بر ناتوانىبرادران دیگر نیز باید در این ضعف 
باید آنچه دعا کنیم بطورى که مى«بریم: جا است که به اهمیت و حقیقت عمیق نهفته در سخنان پولس پى مى

همه چیز ).26:8(رومیان » شود بیان کردهایى که نمىکند بنالهدانیم لکن خود روح براى ما شفاعت مىنمى
کند بخوبى درك کرده او را در دعایش بسته به این است که دیگر اعضاى جمع مشارکتى برادرى را که دعا مى

تقویت و یارى دهند و با او دعا کنند. 
تواند تحت برخى شرایط خاصى حتى براى یک جمع خانوادگى کوچک نیز استفاده از دعاهاى رسمى مى

شود از انجام دعاى واقعى طفره مفید باشد. با اینحال خوگرفتن به یک نوع دعاى سنتى اغلب تنها باعث مى
کن است ما را از پرداختن به رویم زیرا غناى دعاهاى کلیسایى و ژرفاى اندیشه نهفته در آنها به سادگى مم
شود اما واقعى نیست. به همین دعاى شخصى خودمان باز دارد. حاصل آنکه دعاهایمان بسیار زیبا و عمیق مى

تواند جاى دعایى را که جهت دعاهاى سنتى کلیسایى گرچه به هدف آموختن شیوه دعا مفید است اما نمى
تواند ترین دعاهاى شخص مىمحتوىرد. در این جا است که کمامروز خود شخصاً باید بحضور خدا بیاوریم بگی

ترین دعاهاى موسوم باشد. این واقعیت که شرایط جلسات پرستشى عمومى با عبادات بسى بهتر از فاضالنه
روزانه خانوادگى تفاوت دارد موضوعى است که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

شود عالوه بر دعاهاى روزانه مربوط به عبادات مشترك، جلسات ىدر یک جامعه مسیحى اغلب الزم م
توان قاعده خاصى وضع کرد مشارکتى مخصوص دعا نیز ترتیب داد. در مورد این نوع جلسات دعا اغلب نمى

جز یک قانون و آن اینکه این گونه جلسات تنها هنگامى باید برگزار شوند که همه اعضاى یک جمع مشارکتى 
بینند و مطمئنیم که همگى در ساعاتى مشخص در دعا شرکت خواهند کرد. هرگونه به دعا مىدر خود نیاز

تواند منجر به بروز نفاق و از هم پاشیدن جمع مشارکتى شود. ریزى شخصى در این مورد مىروى و برنامهتک
تر نباید در مورد قوىتر تر را به دوش کشد و ضعیفتر باید بار ضعیفدقیقاً در همین جا است که قوى

ترین پدیده در یک جامعه مسیحى است آموزد که مشارکت دعاى آزادانه، طبیعىداورى کند. عهدجدید به ما مى
اعتمادى و ناراحتى بروز کرد باید یکدیگر را با صبر و نباید نسبت به آن مشکوك و مظنون بود. اما اگر بى

از سر اجبار و بصورت تحمیلى انجام ندهید بلکه همه چیز را هاى خود هیچ چیز را تحمل کنیم. در مشارکت
آزادانه و از روى محبت انجام دهید. 
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مشارکت سرسفره 
تا اینجا سیرِ عبادت صبحگاهى یک جامعه مسیحى را به ترتیب از نظر گذراندیم. کالم خدا، سرود کلیسایى 

ضاى جمع مشارکتى تا از نان حیات جاودان تغذیه نشده و دعاى مشارکتى جملگى در آستانه روز قرار دارند. اع
آیند. خانواده مسیحى نان اند براى دریافت نان زمینى که قوت روزانه این جهان است گردهم نمىو نیرو نگرفته

طلبد. مشارکت سر سفره جامعه گیرد و از او برکت مىروزانه خود را با شکرگزارى از دستان خداوند مى
هنگام که عیسى مسیح با حواریون خود برسر یک میز نشست به برکت حضور او متبرك مسیحى از همان

و چون با ایشان نشسته بود نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد. که ناگاه چشمانشان «گردیده است. 
).31ù30:24(لوقا » باز شده او را شناختند

که عیسى مسیح در آن حضور دارد صحبت شده است: مشارکت مقدس از سه نوع مشارکت میزدر کتاب
روزانه سرسفره، مشارکت میز شام خداوند، و مشارکت ضیافت ملکوت خدا. اما در هرسه مورد آنچه مهم است 

»چشمانشان باز شد و او را شناختند.«این است که 
ست؟حال ببینیم عیسى مسیح را در حضور این عطایا شناختن به چه معنا ا

نخست بدین معنا است که او را بعنوان عطا کننده جمیع عطایا، یعنى خداوندى که همراه با پدر و 
کنیم: القدس خالق این دنیاى ما است بشناسیم. به همین جهت به هنگام مشارکت سر سفره اینطور دعا مىروح

ر الوهیت ابدى عیسى مسیح صحه و بدین ترتیب ب» اى برکت ده.و عطایایى را که به ما ارزانى داشته«
گذاریم. مى

گذاریم که تمام عطایاى زمینى تنها بخاطر عیسى دوم، به هنگام مشارکت سر سفره بر این واقعیت صحه مى
درست همانطور که بقاى کل جهان هستى نیز تنها بخاطر عیسى -شود مسیح است که به ما ارزانى داشته مى

ت. عیسى مسیح است که نان حقیقى زندگى است. او نه تنها عطا کننده بلکه خود مسیح و کالم و پیام او اس
هاى زمینى وجود دارند. علت اینکه خدا در کمال صبر عطیه است و بخاطر اوست که تمام عطایا و موهبت

ز باید سازد صرفاً آن است که پیام عیسى مسیح هنومند مىهاى نیکوى خود بهرههنوز ما را از عطایا و موهبت
در جهان منتشر شود و ایمانداران تازه بیابد و بنابراین مأموریتمان هنوز به اتمام نرسیده است به همین خاطر 

اى خداوند خدا، پدر آسمانى، عطایایى را «کنند: مسیحیان بهنگام مشارکت سفره همصدا با لوتر اینطور دعا مى
و بدین » آمین.-اى برکت ده سیح به ما ارزانى داشتهکه به سبب محبت بیکرانت از طریق خداوندمان عیسى م

کنند به اینکه عیسى مسیح نجات دهنده و ناجى آسمانى است. ترتیب اعتراف مى
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سوم، ایمانداران به مسیح ایمان دارند که هنگامى که حضور خداوندشان را طالب شوند او در بینشان حاضر 
و بدین ترتیب به حاضر » بیا اى خداوند عیسى و میهمان ما باش.«کنند: خواهد شد. به همین جهت دعا مى

کنند. مسیحیان به هنگام هروعده غذا قلباً از عیسى مسیح، خداوند و مطلق بودن فیض عیسى مسیح اعتراف مى
اى هراسناك جنبه نه به این خاطر که عطایاى جسمانى به گونه-کنند خداى زنده و حاضر سپاسگزارى مى

مندى از برکات و عطایاى نیکوى این بلکه برعکس مسیحیان از صمیم قلب به سبب بهره-یدا کنند روحانى پ
تر بر دانند و از آن مهمزندگى جسمانى شادمانى کرده خداوندشان را عطا کننده واقعى تمام این برکات نیکو مى

خره یگانه کسى است که آنان را به گذارند که او خود عطیه واقعى، نام حیات واقعى و باالاین واقعیت صحه مى
العاده مسیحیان رابه اى خارقخواند. بدین ترتیب مشارکت روزانه سر سفره به گونهضیافت ملکوت خدا مى

دهد. آنان بر سر میز غذا خداوندشان را بعنوان کسى که نان را برایشان خداوندشان و نیز به یکدیگر پیوند مى
شود.شان گشوده مىان ایمانشناسند و چشمکند مىپاره مى

امان مدام یادآور این مشارکت سرسفره یادآور جشن و سرور است. این مشارکت در میان کار و تالش روزانه
یادآور روز سبت است که معنا و هدف هفته و - واقعیت است که خدا پس از اتمام کار خود استراحت کرد 

تنها تالش و عرق جبین نیست بلکه تجدید قوا و شادمانى در مشقات طول آن در آن نهفته است. زندگى ما
دارد و این دهد و زنده نگاه مىکشیم اما خدا است که ما را خوراك مىهاى خدا نیز هست. زحمت مىنیکویى

) بلکه برعکس 2:127خود دلیل جشن و شادمانى است. نان غم و مشقت خوردن بر انسان جایز نیست (مزمور 
شادمانى را مدح کردم زیرا که براى انسان ). «7:9(جامعه » نان خود را به شادى بخور«گوید که مقدس مىکتاب

کیست که «). اما البته 15:8(جامعه » زیر آسمان چیزى بهتر از این نیست که بخورد و بنوشد و شادى نماید
ز مشایخ اسرائیل که به همراه موسى ). در مورد آن هفتاد نفر ا25:2(جامعه » بتواند بدون او بخورد یا تمتّع برد؟

). خدا 11:24(خروج » آنان خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند«و هارون به کوه سینا باال رفتند آمده است که 
امان را که نان خود را با غم و اندوه، گستاخانه، عجوالنه یا حتى با تواند این رفتار عبوسانهبه هیچ وجه نمى

خواهد خواند و از ما مىامان ما را به شادى فرا مىحمل کند. او از طریق غذاهاى روزانهخوریم تشرمندگى مى
تا در میان تالش روزانه خود قدرى استراحت کنیم. 

خوریم نان روزانه شخص من نیست بلکه نان مشارکت سرسفره مسیحیان یادآور التزام نیز هست. آنچه مى
هاى مربوط دیگر سهیم هستیم. بدین ترتیب نه تنها در روح بلکه در تمام جنبهروزانه ما است. در نان خود با یک

امان نیز با یکدیگر ارتباط و پیوندى ناگسستنى داریم. نان واحدى که در جریان مشارکتمان به به هستى جسمانى
کس جرأت هیچدهد. اکنون دیگر ناپذیر به یکدیگر پیوند مىشود ما را در عهد و پیمانى گسستما داده مى
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و کسى که این مشارکت جسمانى را زیر پا بگذارد -کند سیر باشد درحالى که دیگرى گرسنه است نمى
شخص ). «7:58(اشعیا » نان خود را به گرسنگان تقسیم نما«مشارکت روحانى را نیز زیرپا خواهد گذاشت. 

پس اگر ). «37:25آید (متى سراغ ما مى). خداوند در ظاهر گرسنگان به2:4(آپوکریفا » گرسنه را غمگین مساز
برادر یا خواهرى برهنه و محتاج خوراك روزانه باشد و کسى از شما بدیشان گوید بسالمتى بروید و گرم و سیر 

). مادام که نان خود را با 16ù15:2(یعقوب » شوید لیکن مایحتاج بدن را بدیشان ندهد چه نفع دارد؟
آید که ن نیز همواره کفایت خواهد کرد. گرسنگى تنها هنگامى بوجود مىترییکدیگر قسمت کنیم حتى اندك

کسى در صدد برآید نان خود را براى خودش نگاه دارد و این قانونى عجیب اما الهى است. آیا نه این است که 
مین نکته آساى پنج هزار نفر با پنج نان و دو ماهى هیکى از بیشمار معانى نهفته در داستان خوراك دادن معجزه

الذکر نیز هست؟فوق
کنند نان فناپذیر سفَر این جهانى آموزد که مادام که بر این زمین زندگى مىمشارکت سرسفره به مسیحیان مى

خورند اما اگر این نان را با یکدیگر قسمت کنند و در آن سهیم باشند، روزى نیز خواهد رسید که نان را مى
» خوشابحال کسى که در ملکوت خدا غذا خورد«انه پدر به اتفاق دریافت نمایند. آسمانى و فناناپذیر را در خ

). 15:14(لوقا 

کار روز 
انسان براى عمل خود «پس از نخستین ساعات صبحگاه، روز مسیحى تا شامگاهان به کار اختصاص دارد. 

مشارکتى خانواده مسیحى عموماً ). جمع 23:104(مزمور » آید و به جهت شغل خویشتن تا شامگاهبیرون مى
شوند. دعا و کار دو مسأله جداگانه است و همانطور که کار نباید مانع دعا شود، براى کار روزانه از هم جدا مى

روز کار کند و روز هفتم را در 6دعا نیز نباید مانع کار باشد. درست همانطور که اراده خدا چنین بود که انسان 
آن استراحت کند، این نیز اراده خدا است که فرد مسیحى هر روزه هم به دعا حضورش مقدس شمرده در 

بپردازد و هم به کار. پرواضح است که روزانه باید وقت خاصى را به دعا اختصاص داد اما قسمت اعظم روز 
شویم این مختص کار و کوشش است و تنها هنگامى که هریک جایگاه خاص خود را دارد است که متوجه مى

ناپذیر یکدیگرند. دعا بدون رنج و مشقت روز دعا نیست و کار نیز بدون جزء جدایى-یعنى دعا و کار -دو
دعا کار نیست و این واقعیتى است که تنها ایماندار مسیحى بر آن واقف است. بنابراین دقیقاً در تمایز میان این 

شود. دو است که اتحادشان مشخص مى
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جان برد. فرد مسیحى از دنیاى اخوت و برادرى به دنیاى اشیاء بىدنیاى اشیاء و امور مىکار انسان را به قعر 
صرفاً ابزارى است در » آن«رهاند زیرا دنیاى گرایى مىگذارد. و این تغییر تازه او را از عینیتپا مى» آن«یعنى 

ند. شخص تنها هنگامى شودست خدا که از طریق آن مسیحیان از هرنوع خودخواهى و خودمحورى پاك مى
تواند به کار روزانه بپردازد که خودش را فراموش کرده باشد یعنى خودش را در یک آرمان، واقعیت، وظیفه مى
اش به آموزد که باید براى انجام وظیفهمستحیل نموده باشد. فرد مسیحى در ضمن کار مى-» آن«در -

آید که وى را از هرگونه سستى او به صورت درمانى درمىهایى تن در دهد و بدین ترتیب کار براى محدودیت
شود که شود اما این امر تنها هنگامى میسر مىرهاند. شهوات جسم در دنیاى اشیاء نابود مىو کاهلى جسم مى

دهد و آن کار را خدایى که به او فرمان کار مى-یعنى خدا را ببیند » تو«فراتر رفته » آن«فرد مسیحى از مرز 
سازد. ه آزادى وى از نفسانیت مىوسیل

دیدن خدا در کار به معناى طفره رفتن از کار نیست بلکه برعکس تنها کسى حاضر است سختى و مشقت 
کماکان باقى است » آن«امان با کند. نبرد بىکار را برخود هموار دارد که واقعاً دریافته باشد کار براى او چه مى

بریم چرا که دیدن پى مى-اتحاد روز -اه است. اینجا است که به اتحاد دعا و کار اما فتح و پیروزى نیز در ر
» همیشه دعا کردن«یعنى کار روزانه، دقیقتاً به همان معنایى است که پولس از » آن«یعنى خدا در پس » تو«

ینى که بدان ). بدین ترتیب دعاى فرد مسیحى از حد مدت زمان مع17:5کند (اول تسالونیکیان استفاده مى
گیرد. دعاى او در تمامى روز ادامه رود و کل زندگى شغلى وى را در بر مىاختصاص داده شده بسى فراتر مى

یابد و این امر نه به منزله مانعى در راه کار که درواقع تقویت کننده و مؤید آن است و به کار معنا و شادى مى
ر زحمت فرد مسیحى خود نوعى دعا است و این امر نه به بخشد. اینگونه است که هر کلمه، هر کار و همى

 و گذر » آن«معناى غیر واقعى طفره رفتن از وظیفه محوله، که درواقع به معناى حقیقى عبور از سختى و مشقت
(کولسیان » آنچه کنید در قول و فعل همه را بنام عیسى خداوند بکنید«یعنى خداى پرفیض است. » تو«به مرحله 

17:3.(
یابد. منشأ این تعلم را بواسطه این اتحاد و یکپارچگى (میان کار و دعا) است که کل روز نظم و ترتیب مى

یابد. دعاى صبح است که مسیر روزمان را باید در دعاى صبحگاهى جست که در قالب کار قوام و تداوم مى
آورند، ضعف و ام بر ما هجوم مىهایى که مدکند. اتالف وقت که مایه سرافکندگى است، وسوسهتعیین مى

خستگى بهنگام کار، و اختالل و اغتشاش  در افکار و روابطمان با دیگران عمدتاً ریشه در غافل ماندن از دعاى 
تر خواهد ریزى اوقاتمان اگر ریشه در دعا داشته باشد بسیار بهتر و دقیقدهى و برنامهصبحگاهى دارند. سازمان
هایى که در طى توان بر تمام وسوسهز خواهد داشت. از طریق این ارتباط با خدا مىبود و بازدهى بیشترى نی
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آورند فائق شد. اتخاذ تصمیماتى که مربوط به کارمان است هنگامى سهل و آسان خواهد روز بر ما هجوم مى
نید بخاطر خداوند آنچه کنید از دل ک«بود که نه از سر ترس از دیگران، که تنها در حضور خدا اتخاذ شده باشد. 

). حتى کارهاى یکنواخت و کسل کننده نیز هنگامى که با شناخت خدا و فرمان 23:3(کولسیان » نه بخاطر انسان
خواهیم ما را در کار او باشد با صبر و حوصله بسیار بیشترى انجام خواهد شد. هنگامى که در دعا از خدا مى

جام کارها بسیار بیشتر خواهد شد. امان یارى دهد، نیرو و توانمان در انروزانه

ظهر و شامگاه 
تواند در صورت امکان در میان ظهر براى جمع مشارکتى خانواده مسیحى زمان کوتاهى است که طى آن مى

تالش و جنبش روز قدرى به استراحت بپردازد. نیمى از روز سپرى شده است. جمع مشارکتى خداى را سپاس 
کند و همصدا با این خواهد تا شامگاه از آنان محافظت نماید. نان روزانه را دریافت مىگوید و از او مىمى

کند: سرود دوران اصالحات چنین دعا مى
اى پدر ما فرزندانت را خوراك ده.
ما گناهکاران درمانده را تسلى ده.
خوراك را حق خود بدانیم چرا که دهد. بنابراین هرگز اجازه نداریم اینخدا است که به ما خوراك مى

رساند اى را که خدا مىبعنوان افرادى گناهکار و درمانده به هیچ وجه استحقاق آن را نداریم. بدین ترتیب روزى
زیرا نشانه فیض و توجهى است که خدا نسبت به فرزندانش دارد و آنان را -نوعى تسلى است براى درماندگان 

» اگر کسى کار نکند خوراك هم نخورد«گوید: مقدس مىرست است که کتابنماید. دحمایت و رهبرى مى
داند اما در هیچ جاى ). و بنابراین نان خوردن را منوط به کار کردن براى آن مى10:3(دوم تسالونیکیان 

اش برگردن خدا حق دارد. کار، فرمان خدا کند بخاطر نان روزانهمقدس گفته نشده که کسى که کار مىکتاب
توان چنین شود و بنابراین نمىاست اما نان روزانه، عطیه مجانى خدا است که محض فیض به انسان داده مى

فرض کرد که نان از کار است بلکه این عطیه صرفاً محض فیض خدا است. 
و روز تماماً از آن خدا است و از این رو جمع مشارکتى هنگام ظهر گردهم آمده دعوت خدا را براى خوردن

اى است که کلیسا و نیز سراینده مزامیر مختص دعا گویند. ظهر یکى از اوقات هفتگانهآشامیدن لبیک مى
گانه بلند کرده کارهاى عجیب او را حمد دانند. کلیسا در اوج روز صداى خود را به حضور خداى سهمى
د. هنگام ظهر بود که آسمان برفراز کنجوید و براى تسریع در کار نجات دنیا دعا مىگوید، از او یارى مىمى
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صلیب عیسى تاریک  شد و کار نجات بشر به مرحله اتمام نزدیک گردید. بنابراین بیهوده نیست اگر جمع 
مشارکتى خانواده مسیحى در صورتى امکان به هنگام ظهر براى سرود و دعایى کوتاه گرد هم آیند. 

فرسا سر گذاردن روزى سخت و طاقترسد. فرد مسیحى با پشتو باالخره رنج و مشقت روز به پایان مى
گرهاردت سروده است پى خواهد برد:بخوبى به آنچه پل

سر و دست و پایم 
شوندآسودن را با آغوشى بازپذیرا مى

دانند که کارشان پایان یافته است. و مى
اى آلود رستهن، تو از اعمال گناهقلب م

مخور بیش از این رنجور مباش و غم
هاى روز بعد را به همان روز بعد واگذاریم. طول روز براى اثبات ایمان فرد به اندازه کافى بلند است. نگرانى
را به همان روز بعد واگذاریم.هاى روز بعد طول روز براى اثبات ایمان فرد به اندازه کافى بلند است. نگرانى

آیند. جمع مشارکتى گرد میز شام جمع شده آخرین جلسه عبادتى روز را خانواده مسیحى دگربار گردهم مى
با ما باش چون که شب نزدیک است و روز به آخر «کنند: نمایند و همصدا باشاگردان عمواس دعا مىبرگزار مى

ت آن است که مشارکت شامگاهى درست در انتهاى روز برگزار شود و بدین ). بهترین حال29:24(لوقا » رسیده
ترتیب آخرین کالم پیش از استراحت شب، سپاس خدا باشد. با فرارسیدن ظلمت شب، نور حقیقى کالم خدا 

هاى سازد. بنابراین چه نیکو است که روز را همانطور که آغاز کردیم با دعا، مزامیر، سرودتر مىکلیسا را تابناك
روحانى و دعاى جمعى به پایان آوریم. 

اى داد سخن دهیم. دعاى شامگاهى بهترین فرصت براى جا دارد در خصوص دعاى شامگاهى نیز چند کلمه
شفاعت جمعى است. پس از کار و تالش روز، براى برکت، آرامش و امنیت تمام مسیحیان و ممالک مسیحى 

اش، براى فُقرا، ضعفا، مریضان یا کسانى که ، براى کشیش و خدمت شبانىکنیم: دعا براى اعضاى کلیسادعا مى
امان، اعضاى خانواده خودمان و باالخره براى جمع اند، براى آنهایى که تنهایند، براى همسایگاندر آستانه موت

کار روزانه امان. آیا نه این است که بهترین فرصت براى شناخت کار و قدرت خدا هنگامى است که از مشارکتى
ایم؟ و آیا نه این است که هنگامى براى انجام دعاى برکت، آرامش و فارغ شده خود را بدستان خدا سپرده

ایم؟ هنگامى که ما خسته تریم که از تالش و کوشش شخصى خودمان دست کشیدهمحافظت خدا آماده
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خوابد و بخواب ه حافظ اسرائیل است نمىاینک او ک«دهد. افتیم، خدا کار خود را انجام مىشویم و از پا مىمى
).4:121(مزمور » رودنمى

در مرحله بعدى، مشارکت شامگاهى به ویژه فرصت خوبى است تا در آن بخاطر تمام گناهانى که نسبت به 
ایم طلب بخشایش کنیم و از آنان بخواهیم ما را ببخشند و خود نیز با خوشحالىامان مرتکب شدهخدا و برادران

حاضر باشیم اشتباهات دیگران را ببخشیم. از سنَن کهن زندگى رهبانى یکى آن است که رئیس دیر در جریان 
هایى که در حقشان اى بخصوص از تمام برادران بخاطر اشتباهات و کوتاهىعبادت شامگاهى همواره در لحظه

ئن ساختند آنان نیز به نوبه خود بخاطر طلبد و پس از آنکه برادران او را از بخشودگى مطمروا داشته پوزش مى
طلبند و او نیز به نوبه خود هایى که در طى روز از آنها سرزده از رئیس دیر پوزش مىجمیع تقصیرات و کوتاهى

ترین ). از اساسى26:4(افسسیان » خورشید بر غیظ شما غروب نکند«سازد. آنان را از بخشودگى مطمئن مى
ن است که هرگونه رنجش و دو دستگى که در طول روز پیش آمده حتماً باید تا قوانین یک مشارکت مسیحى آ

هنگام غروب رفع شود. اینکه مسیحیان با قلبى آشتى نکرده بخواب روند امرى است بس خطرناك. بنابراین 
خوب است در هر مشارکت شامگاهى زمانى را نیز به معذرت خواهى و بخشش برادرانه اختصاص دهیم تا 

امان از نو پابرجا گردد. آشتى برقرار شود و مشارکتصلح و 
و باالخره جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که آنچه در تمام دعاهاى شامگاهى که از دیرباز مرسوم بوده 

اند در طول شب آدمیان را از گزند شیطان، خواستهکند این است که همواره در دعا از خدا مىجلب توجه مى
دثه شوم و مرگ ناگهانى محافظت نماید. گذشتگان جداً براین باور بودند که آدمى بهنگام خواب وحشت، حا

موجودى عاجز و ناتوان است، خواب با مرگ خویشى نزدیک دارد و مکر شیطان چنان است که انسان را 
هاى مقدس و فوجکردند تا فرشتگان زند. از این رو دعا مىهنگامى که توان کوچکترین دفاع ندارد زمین مى

هاى زرین خود آنان را از گزند شیطان مصون بدارند تا شیطان بهنگام شب بر آنان مستولى آسمانى با سالح
امان بسته خواست هنگامى که چشمانتر و پرمعناتر، دعاى کلیساى قدیم است که از خدا مىنشود. از این مهم

ه از حضورش آگاه نیستیم، در ما و با ما باشد و قلوبمان را از است، قلوبمان را بیدار و هوشیار نگاه دارد تا گرچ
هاى شب مصون داشته پاك و مقدس دارد. دعاى کلیساى قدیم این بود که در خواب ها و وسوسهآماج نگرانى

قلوبمان را همواره هوشیار نگاه دارد تا بتوانیم صداى او را بشنویم و مانند سموئیل، حتى در شب به نداى او 
). از این رو حتى در خواب نیز 9:3(اول سموئیل » شنودبگو اى خداوند، بفرما زیرا که بنده تو مى«یک گوییم: لب

تواند در ما کارهاى عجیب انجام دهد و یا یا در دستان خداییم یا در چنگال شیطان. حتى در خواب نیز خدا مى
کنیم:چنین دعا مىامان گردد. به همین جهت شامگاهانبرعکس، شیطان سبب نابودى
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امان را در احاطه داردآنگاه که غبار خواب چشمان
مان را به نداى خود هوشیار ساز.قلوب

خداوندا، ما را با بازوان خود مستور ساز
امان گناه مصون دار.   لوترو از حمالت بى

روز از آن توست و «گوید: سراینده مزامیر مىو اما آنچه هم برشب و هم بر روز احاطه دارد همانى است که
).16:74(مزمور » شب نیز از آن تو
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فصل سوم 

گذراندن روز در خلوت تنهایى

ترسند. از آنجا که تاب تحمل تنهایى را اند چون از تنهایى مىبسیارى از اشخاص در پى مشارکت با دیگران
کوشند با دیگران ارتباط برقرار کنند. مسیحیانى نیز هستند که از تنها بودن گریزانند. این دسته ندارند مى

اند امیدوارند با معاشرت با دیگران ى داشتهمسیحیان از آنجا که احتماالً در تنهایى تجربیات ناخوشایند
اند شان تخفیف یابد. چنین مسیحیانى عموماً نومیدند و جمع را بخاطر آنچه درواقع خود مسببِ آنمشکالت

شناسند. اما باید بخاطر داشت که جامعه مسیحى، آسایشگاه روحانى نیست. کسى که به جمع مقصر مى
گریخته باشد درواقع مشارکت را وسیله انبساط خاطر خود ساخته است و این پیوندد تا از خودش مشارکتى مى

ولو آنکه این انبساط خاطر ظاهرى بسیار روحانى داشته باشد زیرا آنچه او در پى -خود نوعى سؤاستفاده است 
خواهد از طریق آن است در حقیقت نه جامعه مسیحى، که صرفاً گریزى است از احساس تنهایى. یعنى مى

شود موقتاً جامعه مسیحى، تنهایى یا همان احساس از خود بیگانگى را که انزواى وحشتناك آدمى را سبب مى
هایى براى یافتن راهى چاره، فراموش کرده توجه خود را معطوف مسأله دیگرى سازد. و البته ثمره چنین تالش

تواند باشد. نمىجز اضمحالل ارتباط و تجربه حقیقى و باالخره تسلیم و مرگ روحانى 

خلوت و سکوت 
گریزد، از در آمدن به جمع برحذر باشد. زیرا با ورود به جمع هم به مراقب باشید تا کسى که از تنهایى مى

زند، هم به جمع. خدا شما را تنها خواند؛ تنها باید به دعوت او پاسخ دهید؛ تنها باید به نبرد با خودش صدمه مى
توانید از خودتان ا کنید و تنها نیز خواهید مرد و به خدا حساب پس خواهید داد. بنابراین نمىشیطان بروید و دع

بگریزید چرا که خدا شما را انتخاب کرده است. اگر نخواهید تنها باشید با اینکار درواقع دعوت مسیح را که 
چالش مرگ سراغ «جایى داشته باشید. اند توانید در جمع کسانى که خوانده شدهکنید و نمىشما را خواند رد مى

تواند بجاى دیگرى بمیرد. هرکس باید به تنهایى با مرگ دست و پنجه نرم همه ما خواهد آمد اما هیچ کس نمى
(لوتر). » تنهاى تنها ... من در آن هنگام با شما نخواهم بود و شما نیز با من نخواهید بود- کند 

گریزد، از تنهایى برحذر باشد. ت: مراقب باشید تا کسى که از جمع مىاما عکس این مطالب نیز درست اس
شدگى تنها مختص شخص شما اید تا جزئى از جامعه (مسیح) باشید. این دعوت و خواندهشما خوانده شده
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کنید. روید و دعا مىکنید، به پیکار با شیطان مىشدگان است که صلیب خود را حمل مىنبود. در جامعه دعوت
ابراین تنها نیستید. حتى بهنگام مرگ و روز داورى نیز تنها یکى از بیشمار شاهدان عیسى مسیح خواهید بود. بن

اید و در آن به همین جهت اگر مشارکت برادران را خوار بشمرید درواقع دعوت عیسى مسیح را رد کرده
نگام مرگ تنها نیستم و اگر زحمت ببینم، اگر بمیرم، به ه«اتان خواهد بود. اتان صرفاً مایه خسرانصورت تنهایى

(لوتر).» آنان (جمع ایمانداران) نیز با من زحمت خواهند دید
توانیم تنها باشیم و فقط کسى که تنها یابیم که فقط مادام که جزئى از جمع مشارکتى هستیم مىبنابراین درمى

روحانى با دیگران است که شیوه صحیح تنها تواند در مشارکت با دیگران بسر برد. فقط در مشارکت است مى
گیریم. هیچ یک آموزیم و فقط در تنهایى است که نحوه درست در جمع (روحانى) زیستن را یاد مىبودن را مى

از این دو بر دیگرى مقدم نیست بلکه هر دو در یک زمان یعنى هنگامى که مسیح ما را فراخواند، آغاز 
گردند. مى

تواند عامل سقوط و تباهى انسان باشد. کسى که و (تنهایى و در جمع بودن) بخودى خود مىهریک از این د
آنکه بخواهد در خلوت بسر برد به دام کلمات تُهى و خأل احساسات گرفتار خواهد خواهان مشارکت است بى

پوچى، خودبینى و آنکه بخواهد با دیگران مشارکت داشته باشد در ورطهشد و کسى که خواهان تنهایى باشد بى
نومیدى نابود خواهد شد. 

نیز مراقب باشید تا -گریزد، از در آمدن به جمع برحذر باشد بنابراین: مراقب باشید تا کسى که از تنهایى مى
گریزد، از تنهایى برحذر باشد. کسى که از جمع مى

درست همانطور که عالمت جمع، سخن گفتن است. سکوت و سخن همان -عالمت تنهایى سکوت است 
ارتباط و اختالفى را دارند که تنهایى و جمع. هیچ یک بدون دیگرى امکان وجود ندارد. سخن صحیح ریشه در 

سکوت دارد، همانطور که سکوت صحیح ریشه در سخن گفتن دارد. 
درست همانطور که سخن گفتن به معناى وراجى نیست. نه الل ماندن -ل ماندن نیست سکوت به معناى ال

سکوت نهایت،جذبه و قربانى سخن «آید. بوجودآورنده تنهایى است و نه از وراجى جمع و مشارکت بوجود مى
هیچ وجه است اما الل ماندن امرى است نامیمون؛ مانند چیزى است که فقط معیوب شده باشد و بنابراین به 

قربانى مقدسى نیست ... زکریا بجاى آنکه سکوت اختیار کند الل شد. در حالیکه اگر پیام فرشته را پذیرفته بود 
یعنى - ) سخن Ernest Helloآمد نه الل (ارنست هلو احتماالً از هیکل با حالت سکوت بیرون مى

وقتى است براى سکوت و «مراه است. همواره با سکوت ه-کالمى که دوام و قوام مشارکت در گرو آن است 
دهد که ). همانطور که فرد مسیحى ساعات معینى از روز را به کالم اختصاص مى7:3(جامعه » وقتى براى گفتن
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شود، الزم است زمان خاصى را نیز از روز به سکوت خصوصاً در زمان پرستش و دعاى جمعى او دیده مى
الم است. وقت سکوت بویژه قبل و بعد از شنیدن کالم است سکوتى که تحت کالم و از ک-اختصاص دهد 

دارد. سکوت هیکل نشانه حضور تواند از کالم برکت بگیرد که بجاى وراجى، زبانش را نگاه مىزیرا کسى مى
خدا در کالمش است.

مکشوف حرمتى به کالمگویند سکوت بىنگرند و مىمیلى و بعضاً با دیدى منفى مىبرخى به سکوت با بى
دانند که ناشى از میلى است عارفانه براى فراتر رفتن از شده خدا است. اینان سکوت را عملى تشریفاتى مى

کالم. اما در این دیدگاه از رابطه اساسى که میان سکوت و کالم وجود دارد غفلت شده است. زیرا سکوت یعنى 
کنیم زیرا افکارمان متوجه کالم است سکوت مىآرامش خاضعانه فرد در حضور کالم خدا. قبل از شنیدن کالم 

کنیم زیرا درست مانند کودکى که هنگام ورود به اتاق پدر ساکت است. پس از شنیدن کالم نیز سکوت مى-
کنیم زیرا اول خدا است که باید سخن بگوید گوید. در آغاز روز سکوت مىکالم هنوز در ما است و سخن مى

نیم زیرا سخن آخر نیز از خدا است. سکوت ما فقط و فقط بخاطر کالم است و کو قبل از خواب سکوت مى-
خواهیم بدان گوش احترامى به کالم، که به جهت احترامى است که براى آن قائلیم و مىبنابراین نه از روى بى

بسپاریم. 
یان است که در سکوت چیزى نیست مگر انتظار براى کالم خدا و برکت نهفته در آن. اما بر همگان ع

الذکر چیزى است که باید به تمرین و روزگار کنونى ما که پرگویى و وراجى چنین رواج دارد، واقعیت فوق
ممارست بسیار آموخته شود. سکوت واقعى، خاموشى واقعى، اینکه کسى واقعاً بتواند زبان خود را کنترل کند، 

شود. اینها همه در نتیجه سکوت روحانى میسر مى
اما تأثیر این نوع سکوت در حضور کالم، تمام طول روز با ما خواهد بود. اگر سکوت کردن در حضور کالم 
را یاد گرفته باشیم این را نیز خواهیم آموخت که در طى روز چه وقت سکوت کنیم و چه وقت سخن بگوییم. 

ت نیز وجود دارد و چون سکوت ممنوع، سکوت آزاردهنده و سکوتى که حاکى از غرور و خودخواهى اس
تواند چنین سکوتى باشد. سکوت فرد مسیحى، سکوت به قصد شنیدن بنابراین سکوت روحانى هرگز نمى

است، سکوتى است فروتنانه که ممکن است هر آن بخاطر فروتنى شکسته شود. سکوت توأم با کالم است. 
د با اطمینان سخن بگوید توانتنها کسى مى«گفت: ) وقتى مىThomas a Kempiasتوماس آکمپیس (

منظورش همین سکوت بود. در سکوت » که حاضر باشد در صورت لزوم با خوشحالى سکوت اختیار کند
سازد به مرحله درك برسیم، تزکیه شویم و بر امور حیاتى متمرکز گردیم قدرت عجیبى هست که ما را قادر مى

شود کالم خدا را درست در حضور کالم باعث مىو این واقعیتى است که ربطى به مذهب ندارد. اما سکوت -
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سازد تا کالم را درست و در وقت مناسب بیان نماییم و آنچه را الزم بشنویم و درست شنیدن نیز ما را قادر مى
نیست نگوییم. تنها نکات مهم و مفید را در قالب چند کلمه بیان نماییم. 

کند و براى فرد این امکان وجود ندارد که آنطور که باید و اگر خانواده مسیحى در مکانى محدود زندگى مى
شاید در سکوت با خدا خلوت کند حتماً الزم است اوقات خاصى بطور مرتب بدین منظور اختصاص داده شود 

اى تازه و متفاوت خواهد بود. بسیارى از مشارکتهاى زیرا پس از مدتى تنهایى، برخوردمان با دیگران به گونه
بدین ترتیب خود جمع مشارکتى -یابد که با خدا تنها باشد طورى است که فرد این امکان را نیز مىخانوادگى

منتهى به شرط آنکه این کار بطور مرتب انجام شود. -ماند اى مصون مىنیز از هرگونه صدمه و لطمه
واند در سکوت و خلوت از تانگیزى که فرد مسیحى مىهاى شگفتدر اینجا مجال پرداختن به تمام منفعت

کما اینکه احتماالً اکثرمان -توان راه به خطا رفت مند شود نیست. اما در همین جا نیز به سهولت مىآنها بهره
تواند توانیم تجربیات ناخوشایند بسیارى را ذکر کنیم که مسبب آن سکوت بوده است. سکوت هم مىمى

و انزوا باشد و هم برعکس سبب توهم فرد گردد و باعث شود او آورد توأم با وحشت اى تلخ و عذابتجربه
خود را در میان بهشتى کذایى حس کند که این هم دست کمى از اولى ندارد. بنابراین سکوت فقط باید به قصد 

اما کندایجاد ارتباط مستقیم با کالم خدا باشد و جز این نباید انتظار داشت. فرد مسیحى با کالم ارتباط برقرار مى
نباید در این مورد که از این ارتباط چه امید و انتظارى دارد شرط و شروط تعیین کند بلکه اگر آن را به سادگى 

بپذیرد، از سکوت خود پاداش عظیمى خواهد گرفت. 
فرد مسیحى به سه منظور باید در طول روز وقت خاصى را به سکوت و تنهایى اختصاص دهد: براى تفکر 

مقدس، بمنظور دعا، و باالخره براى شفاعت. در مدت زمانى که روزانه به تفکر اختصاص داده کتابو تعمق در 
ترسید زیرا در اصل مفهومى » تفکر و تعمق«شود باید به تمامى این سه مورد پرداخته شود. نباید از کلمه مى

زبانها افتاده.است متعلق به کلیساى قدیم و دوران اصالحات دینى که اخیراً مجدداً بر سر 

تفکر و تعمق 
ممکن است بپرسید چرا باید وقت خاصى را به تفکر و تعمق اختصاص داد و حال آنکه در جلسات عبادتى 

کنیم؟جمعى به قدر کافى تفکر مى
پاسخ آن است که تفکر شخصى فقط و فقط مختص تعمق در کالم، دعاى شخصى و شفاعت است و جز 

هاى روحانى نیست. وقت را باید معطوف این سه چیز کرد زیرا اینها د. در اینجا مجال تجربهاین هدفى ندار
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یعنى از طریق آن دستورى - دستورات خدا است. حتى اگر در بدو کار، تفکر و تعمق تنها به همین معنا باشد 
همین باید براى رعایت آن کافى باشد. -دهیم را که خدا داده انجام مى

شود بلکه فرصتى است که با کالم خلوت کنیم. و تعمق نه تنها باعث احساس خأل و تنهایى در ما نمىتفکر
داریم. کند و در مسیر مشخصى گام برمىمان پایه و اساس مستحکمى پیدا مىبدین ترتیب ایمان

شد، در تفکرات هاى طوالنى و متوالى از کالم خدا خوانده مىبرخالف جلسات عبادتى که طى آن قسمت
شویم و حتى ممکن است تمام طول هفته در مورد همان شخصى خود بر قسمتى کوتاه و منتخب متمرکز مى

خواندیم از طریق یک متن خاص، سراسر مقدس را با هم مىیک قسمت تفکر کنیم. هنگامى که کتاب
شویم و در آن تعمق اص متمرکز مىاى خشد اما در اینجا بر ژرفاى معنایى جمله یا واژهمقدس مرور مىکتاب

که با تمامى مقدسین ادراك کنید که عرض و طول و عمیق و بلندى «کنیم. هر دو به یک اندازه الزمند. مى
).18:3(افسسیان » چیست

خوانیم براى امروز ما و زندگى امان در متنى خاص براساس این وعده است که آنچه مىتفکر و تعمق
خوانیم نه فقط کالم خدا براى کل کلیسا، که کالم او براى مى کامالً شخصى دارد. یعنى آنچه مىامان پیغامسیحى

و با این کار -اندیشیم تا با شخص ما سخن بگوید فردفرد ما نیز هست. در کالمى که مخصوص ما است مى
ه است هر روزه انجام ترین فرد مسیحى که تعلیم چندانى هم ندیددهیم که سادهدرواقع عملى را انجام مى

خوانیم. مى» کالم خدا براى ما«دهد: کالم خدا را بعنوان مى
پرسیم این قسمت براى دیگران چه پیغامى دارد. در مورد شخص واعظ این امر بدان معنا است از خود نمى
ببیند این قسمت خواهد خوانم موعظه یا تعلیم خوبى هست یا نه بلکه مىگوید قسمتى که مىکه با خود نمى

خوانیم بفهمیم براى شخص خود او چه پیغامى دارد. درست است که بدین منظور نخست باید قسمتى را که مى
مقدس نیست بلکه تنها منتظریم اما مقصود در اینجا تشریح و تفسیر آیات یا آماده کردن موعظه یا تعلیم کتاب

آمیز نیست بلکه مبناى ار، انتظارى بیهوده و توهمببینیم پیغام خدا براى شخص خود ما چیست. این انتظ
وریم که ممکن هاى خود غوطهاى صریح و واضح است. گاه آنقدر در افکار، تصورات و نگرانىانتظارمان وعده

است مدتها طول بکشد تا کالم خدا تمام مسائل دیگر را کنار زده با ما سخن بگوید اما قطعاً سرانجام سخن 
ت به همان قطعیت که خود خدا نزد آدمیان آمد و باز نیز خواهد آمد. دقیقاً به همین خاطر درس- خواهد گفت 

القدس خود را بفرستد تا کالم را براى ما کنیم تا خدا از طریق کالمش روحاست که در آغاز تفکر خود دعا مى
مکشوف ساخته هدایتمان نماید. 
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ایم تمام یک قسمت را به پایان بریم. گاه الزم اص دادهالزم نیست در جریان ساعتى که به تفکر اختص
توانیم به سادگى شود بریک جمله یا حتى یک کلمه توقف کنیم زیرا در ما تأثیرى ژرف برجاى نهاده و نمىمى

آنقدر پرمعنا نیستند که » قیام«و » تقدس«، »صلیب«، »رحمت«، »محبت«یا » پدر«از آن بگذریم. آیا کلماتى چون 
مان را تماماً بخود اختصاص دهند؟ زمان تعمقاندك 

بنابراین الزم نیست در خالل تفکرمان خود را مقید بدانیم به اینکه حتماً افکار و دعاهاى خود را در قالب 
گیرند اغلب بسى پربارترند. کالم که تنها از شنیدن نشأت مىکلمات بیان نماییم. افکار و دعاهاى بى

هاى جدیدى کشف کنیم. چنین کارى اغلب توجهمان را از کالم ر خالل تفکرمان نکات و ایدهالزم نیست د
فهمیم به اعماق وجودمان خوانیم و مىشود. کافى است همان کالمى که مىاصلى منحرف کرده باعث غرور مى

و » دل خود تفکر کرددر«راه یافته و در ما ساکن شود. درست همانطور که مریم در مورد آنچه از شبانان شنید 
آنکه خود شنویم تا مدتها با ما است، در ذهن ما است و بىطور که آنچه خود از سر اتفاق مىدرست همان

شود، کالم خدا نیز بهنگام تفکر امان مىدارد و سبب شادى یا ناراحتىبخواهیم فکرمان را بخود مشغول مى
خواهد ما را به جنبش وادارد و در ما عمل کند تا در طول . مىامان راه یافته همراهمان بماندخواهد بدرونمى

آنکه خود بدانیم در ما کار خواهد مان باشد. در آن صورت است که اغلب بىروز مدام این کالم در برابر دیدگان
کرد. 

بیاید. البته گاه العاده به سراغماناى غیرمنتظره و خارقتر الزم نیست در خالل تفکر حتماً تجربهاز همه مهم
نتیجه بوده است. نه تنها در بدو کار، ممکن است چنین شود ولى اگر نشد این بدان معنا نیست که تفکرمان بى

میلى هستیم و توان تعمق نداریم. چنین کنیم از لحاظ روحانى عمیقاً دچار بىبلکه به کرّات نیز احساس مى
مهمتر نباید اجازه دهیم این گونه تجربیات ما را از تفکر و تعمق امان شود. از همهخُلقیاتى نباید باعث سستى

توأم با صبر و وفادارى در کالم باز دارد. 
آید زیاد جدى خالصه آنکه نباید تجربیات ظاهرى گوناگونى را که به هنگام تفکر در کالم به سراغمان مى

و این بار -جایمان به سادگى نه و توقعات بىبگیریم زیرا درست همین جا است که غرور مربوط به طبیعت که
شوند تصور کنیم که داشتن صرفاً تجربیات پربار و مجدداً سربرآورده باعث مى-در پوششى پارسامنشانه 

شأنِ خود بدانیم. با اینگونه تصورات امان را دونِافزا کامالً حق ما است و پى بردن به فقر و مسکنت درونىروح
شود و ما را بیش از صبرى و مالمت کردن خود تنها باعث خودبینى بیشتر مىاهیم رسید. بىبه هیچ جا نخو

سازد. نه در خالل تفکر و نه در طول زندگى ور مىپیش در منجالب خودنگرى و خودمحورى غوطه
ید معطوف مان فقط و فقط باامان به هیچ وجه نباید به چنین افکار تاریکى مجال عرض اندام داد. توجهمسیحى
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میلى روحانى نیز که در کالم باشد و بگذاریم خود کالم در ما عمل کند. زیرا آیا نه این است که همین اوقات بى
اى است در دست خدا تا از طریق آن به ما بفهماند که همه چیز را گشاییم وسیلهطى آن زبان به مالمت خود مى

در جستجوى خدا باش نه «ونِ هرگونه تفکر و تعمق این است: ترین قانباید در کالمش بجوییم؟ بنابراین اصلى
زیرا اگر فقط در جستجوى خدا باشم، خوشى را نیز خواهیم یافت چون وعده او این » در پى کسب خوشى.

است. 

دعا
انجامد. پیشتر گفتیم که بهترین راه دعا کردن این است که اجازه دهیم مقدس به دعا مىتفکر در کتاب

مقدس در این زمینه ما را هدایت کند یعنى دعایمان براساس قسمتى از کالم باشد. زیرا بدین ترتیب خأل ابکت
امان نخواهد توانست بر ما غلبه کند. دعا چیزى نیست مگر آمادگى و تمایل براى پذیرش کالم و عمل به درونى

هاى رها، تصمیمات، گناهان و وسوسههاى شخصى و کاآن، و از آن مهمتر پذیرش کالم در شرایط و موقعیت
توان در توان در دعاى جمعى در حضور دیگران مطرح کرد در اینجا مىبخصوص. آنچه را که هیچگاه نمى

کنیم تا به وضوح دریابیم برنامه خدا براى مقدس، دعا مىسکوت به حضور خدا آورد. بر طبق تعالیم کتاب
را از گناه حفظ کند، در تقدس رشد دهد، در کارها یاورمان باشد و روزى که در پیش داریم چیست، تا خدا ما 

شنود زیرا این توانیم مطمئن باشیم که خدا دعایمان را مىکمکمان کند تا در هر حال به او وفادار باشیم. و مى
مسیح اى که در کالم آمده است. از آنجا که کالم خدا در عیسى دعا درواقع پاسخى است به کالم خدا و وعده

آوریم نیز بطور قطع دروجود عیسى بوقوع پیوسته است، تمام دعاهایى که براساس این کالم بحضور خدا مى
شود. مسیح شنیده و اجابت مى

آورد و فکرمان یکى از مشکالت عمده اوقات تفکر و تعمق آن است که اغلب افکار گوناگونى به ما روى مى
سازد. اما این حالت گرچه به کرّات امان وجود دارد مشغول مىرا به اشخاص یا مسائل دیگرى که در زندگى

ید شویم و فکر کنیم که تفکر و تعمق از شود نباید بخاطر آن دلسرد و نومامان مىاسباب ناراحتى و شرمندگى
عهده ما خارج است. در چنین مواقعى بهترین کار این است که بجاى آنکه چنین افکارى را سرکوب کنیم، آنها 

دارند را نیز با آرامش در دعا بیاوریم یعنى براى اشخاص یا وقایعى که فکرمان را در حین دعا بخود مشغول مى
با صبر و شکیبایى ذهن خود را متمرکز تفکر در کالم نماییم.دعا کنیم و بدین ترتیب

شفاعت 
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هایمان نیز باید چنین باشد. در مقدس است، شفاعتامان بر مبناى کتابگونه که دعاى شخصىهمان
شود به هیچ وجه امکان آن نیست که براى تمام کسانى که هایى که در جلسات عبادتى جمعى انجام مىشفاعت

توان این کار را آن طور که باید و یا الاقل نمى-وظیفه مراقبت و توجه از آنها را برعهده داریم شفاعت کنیم 
اند برایشان شفاعت کند یا خود کسانى را شاید انجام داد. هر فرد مسیحى کسانى را دارد که از او خواسته

اند که فرد مسیحى هر داند بطور خاص احتیاج به دعا دارند. این افراد در وهله نخست کسانىشناسد که مىمى
. روزه با آنها در ارتباط است

توان نبض هماهنگ زندگى مسیحایى را شنید. دوام و بقاى جامعه مسیحى در گرو شفاعت اینجا است که مى
اعضاى آن براى یکدیگر است و اگر چنین شفاعتى در کار نباشد جامعه مشارکتى بزودى از هم خواهد پاشید: 

ولو آنکه در حق من -ا محکومش کنم کنم نفرت داشته باشم یتوانم از برادرى که برایش دعا مىدیگر نمى
اش که ممکن بود تابحال برایم مشمئز کننده و غیرقابل تحمل بوده باشد بهنگام بسیار بدى کرده باشد. چهره

شود و این براى بدل مى- به چهره گناهکارى آمرزیده شده -شفاعت به چهره برادرى که مسیح بخاطر او مرد 
آور است. هیچ نفرت، خصومت شخصى و راى دیگران دعا کند، کشفى شادىگیرد بفرد مسیحى که تصمیم مى

احساس انزجارى نیست که نتوان بهنگام شفاعت کنار گذاشت. دعاى شفاعت بسان آب تطهیرى است که هم 
فرد مسیحى و هم جمع مشارکتى هر روزه باید در آن غسل بگیرند. ممکن است شفاعت براى برادرامان مستلزم 

باشد اما در پس پیکار این وعده نهفته است که به هدف خواهیم رسید. پیکارى سخت
دهد؟ شفاعت جز این نیست که برادر خود را به حضور خدا آوریم، تحت و اما این امر چگونه رخ مى

صلیب عیسى در او به دیده انسانى درمانده و شخصى گناهکار بنگریم که نیازمند فیض است. در آنصورت تمام 
بینیم. نیاز و گناه او چنان سنگین و گردد و او را در اوج نومیدى و نیاز مىئص مشمئز کننده او محو مىخصا

آید آن است کنیم نیاز و گناه خودمان است و از این رو تنها کارى که از ما برمىشود که حس مىفرسا مىطاقت
ات با او رفتار کن. شفاعت کردن به کویىکنم خود تو مطابق عدالت و نیکه دعا کنیم: خداوندا، خواهش مى

معناى آن است که همان حقى را که خود از آن برخورداریم، یعنى حق ایستادن در پیشگاه مسیح و سهیم شدن 
در رحمت او را، براى برادر خود نیز بطلبیم.

ل برادرمان به عهده اى است که هم در قبال خدا و هم در قباشود که شفاعت نیز وظیفهاز اینجا معلوم مى
سازد درواقع او را از داریم و هر روزه باید بدان عمل کنیم. کسى که برادرش را از خدمت دعا محروم مى

خدمت مسیحایى محروم ساخته است. بعالوه ناگفته پیدا است که شفاعت امرى کلى و مبهم نیست بلکه 
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صى سروکار دارد که نیازمند دعاهاى اى است دقیق مشخص و عینى که با اشخاص و مشکالت مشخمسأله
شود. تر باشد، بیشتر مؤثر واقع مىباشند. بنابراین هرچه شفاعت ما مشخصمشخص و معینى مى

توان گریخت که خدمت شفاعت بر هر فرد مسیحى واجب است و همه و باالخره از این واقعیت نیز نمى
شتر بر شبان کلیسا واجب است که مسؤولیت جماعت برعهده اما از همه بی-باید وقتى را به آن اختصاص دهند 

او است. شفاعت چنانچه بطور کامل انجام شود به تنهایى تمام وقت تفکر و تعمق روزانه را بخود اختصاص 
تک جوامع بینیم که شفاعت عطیه فیض خدا است براى فردفرد مسیحیان و تکخواهد داد. بدین ترتیب مى

از عطایاى بسیار مهم و عظیم خدا است باید آن را با خوشحالى پذیرفت. همان وقتى را مسیحى. و از آنجا که 
اى در خداوند و در جامعه مسیحى کنیم برایمان منشأ شادى تازهکه روزانه صرف شفاعت براى دیگران مى

گردد.مى
ا است و فیض خدا در مقدس، دعا و شفاعت وظیفه و خدمت روحانى ماز آنجایى که تفکر و تعمق در کتاب

درست -این خدمت نهفته است، باید یاد بگیریم که هر روز ساعت خاصى را بدین منظور اختصاص دهیم 
نیست بلکه نظم و » گرایىشریعت«گذاریم. این کار همانطور که براى خدمات دیگر نیز وقت خاصى را کنار مى

ساعت، ابتداى روز یعنى ساعتى از صبح است. آغاز ترتیب و وفادارى در خدمت است. براى اکثر افراد بهترین
روز بیش از آنکه متعلق به دیگران باشد حق (روحانى) خود ما است و از این رو نباید اجازه دهیم مسائل و 
مشکالت بیرونى، آرامش و سکوت این ساعات را برهم زنند. تفکر در کالم، دعا و شفاعت از وظایف حیاتى 

اش به آن بستگى دارد. زیرا اگر کسى نتواند در امور مربوط به زندگى خدمت روحانىشبان کلیسا است و کل 
تر وفادار بماند؟تواند در مسائل عظیمروزمره امین باشد چطور مى

امتحان تفکر و تعمق 
برد و این همان وقت امتحان فرد مسیحى ناگزیر هر روز ساعات بسیارى را در محیطى غیرمسیحى بسر مى

شود تفکر و تعمق او صحیح بوده است یا خیر. آیا جمع مشارکتى سبب آزادى، است. اینجا است که معلوم مى
قدرت و بلوغ فرد شده یا برعکس او را ضعیف، سست و متکى بار آورده است؟ آیا جمع مشارکتى دست فرد 

ى ناراحت و متزلزل ساخته است. را گرفته او را در مستقل گام برداشتن یارى داده است یا برعکس از او موجود
اند که هر جامعه مسیحى با آن روبرو است. ترین و سؤال برانگیزترین مسائلىمسائل فوق همگى از جمله مهم

پردازى و شود زمان تفکر و تعمق فرد مسیحى سبب خیالبعالوه در محیط غیرمسیحى است که معلوم مى
زده از ى زیبایى فرو برده که شخص با بازگشت به دنیاى روزمره وحشتاندیشى او بوده و وى را به رؤیاآرمان
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ارتباطى که او را از - شود، یا آنکه تفکر و تعمق او باعث شده با خدا ارتباطى واقعى ایجاد کند آن بیدار مى
فرو برده که آورد. آیا زمان تفکر وى را موقتاً به نوعى خلسه روحانى آزمایشات روزمره پاك و سربلند بیرون مى

شود یا آنکه سبب گردیده بذر کالم خدا چنان در قلبش ریشه دوانَد که با پدیدار گشتن زندگى روزمره محو مى
دهد؟ بخشد وبه طرف محبت، اطاعت و اعمال نیکو سوق مىکند، قدرت مىهمین کالم او را محافظت مى

شود. پاسخ تمامى اینها در طى روز مشخص مى
کند و از آن حى در طى روز حضور نامرئى مشارکت و مسیحى را بعنوان یک واقعیت حس مىآیا فرد مسی

هاى سایرین در مسائل روزمره همراه او است؟ آیا کالم خدا در طى روز تسلى و گیرد؟ آیا شفاعتنیرو مى
کند؟ ستفاده مىقوت او است؟ یا آنکه برغم آنچه در جمع مشارکتى، در کالم و در دعا آموخته از تنهایى سؤا

گذارد. خلوت تنهایى او هم فرد مسیحى باید بداند که ساعات تنهایى او مستقیماً در جامعه مسیحى تأثیر مى
تواند باعث از هم پاشیدن و بدنامى جمع شود و هم مایه تقویت و تقدس آن. بنابراین فرد مسیحى هربار که مى

ى خدمت کرده است. کند درواقع به جمع مشارکتنفس خود را کنترل مى
بر کل - هرقدر هم شخصى و مخفیانه باشد -آلودى نیست که از طرف دیگر، هیچ فکر، حرف یا کار گناه

شود. شاید هیچ کس جمع مشارکتى تأثیر منفى برجاى ننهد. از طریق گناه فرد، عنصرى بیمار وارد بدن مى
شود. ما کرده اما در نهایت سبب فساد و بیمارى بدن مىنفهمد این بیمارى از کجا آمده یا در کدام عضو رخنه 

امان جزئى از خواهیم بلکه سراپاى وجود و هستىنه فقط هنگامى که خود چنین مى-اعضاى یک بدن هستیم 
شود و این نه یک گذارد و سالمت یا نابودى آن را سبب مىیک بدن واحد است. هر عضو در کل بدن تأثیر مى

اثراتى که -تى است روحانى. جامعه مسیحى اثرات این امر را اغلب بوضوح تجربه کرده است فرضیه، که واقعی
اند. گاه مخرب، و گاه سازنده بوده

گردد، برکات تنهایى خود را کسى که پس از پیکار در رزمگاه روز به جمع مشارکتى خانواده مسیحى باز مى
گردد. خوشابحال کسى که مند مىاز برکات مشارکت در جمع بهرهآورد و خود نیز مجدداًبا خود به ارمغان مى

برد. چرا که در قوت جمع تنها است و خوشابه سعادت کسى که در قوت تنهایى در جمع مشارکتى بسر مى
یابد. قوت تنهایى و قوت مشارکت هر دو قدرت کالم خدایند که در مشارکت مسیحى به فرد انتقال مى



1

فصل چهارم 

خدمت 

دانیم چه کسى بذر این نوع ). مى46:9(لوقا » و در میان ایشان مباحثه شد که کدام یک از ما بزرگتر است«
کارد. اما شاید بقدر کافى به این نکته توجه نداریم که هیچ جامعه مسیحى شکل تفکر را در جامعه مسیحى مى

کاشته شود. بدین ترتیب درست در بدو درنگ بعنوان تخم نفاق در آن گیرد مگر آنکه این تفکر بىنمى
نبردى که مرگ و حیات - گیرد آنکه خود بدانیم نبردى نامرئى درمىگیرى مشارکت مسیحى اغلب بىشکل

همین براى نابودى یک جمع مشارکتى » : در میان ایشان مباحثه شد«جامعه مسیحى بسته به فرجام آن است. 
کافى است.

یحى است که از همان آغاز با این دشمن نابکار به پیکار برخیزد و آن را در نطفه از این روبر هر جامعه مس
از لحظه آشنایى با انسانى دیگر در پى -ضعیف یا قوى -نابود کند. وقت را نباید از کف داد، چه هر انسانى 

داند و اینگونه در برترى جستن بر او است: اگر در زمره اقویا نباشد بعنوان فردى ضعیف حق را بجانب خود مى
اند، افراد خونگرم بهرهآید. صاحبان ذوق و استعداد و آنها که از این نعمت بىاندیشه تفوق بر شخص قوى برمى

اند، پارسایان و آنها که به زهد تعلق خاطرى ندارند، افراد معاشرتى روىو خودمانى و کسانى که عبوس و ترش
کدام از این قاعده مستثنى نیستند. زیرا آیا نه این است که و همه هیچاند همه و آنها که منزوى و عزلت جوى

مشرب دفاع از موجودیت استعداد نیز همچون فرد صاحب ذوق، و شخص ترشرو نیز همانند فرد خوشفرد بى
کند که اگر صاحب ذوق نیستم در عوض فردى پارسا و داند؟ و اینطور استدالل مىخود را حق مسلم خود مى

خواهم. آیا نه این است که فرد ام و اگر اهل تقوى نیستم تنها به این خاطر است که خود چنین نمىمتقى
پندارد و در اندیشه خجل ساختن او است؟ و آیا نه این اش بر فرد منزوى را واقعیتى مسلّم مىمعاشرتى برترى

در اندیشه پیروزى نهایى بر او گیر فرد معاشرتى را دشمن دیرین خود دانستهاست که شخص منزوى و گوشه
است؟ کیست که از روى شم غریزى، از نقطه قوت خود آگاه نباشد و از همانجا با تمام قوا به دفاع از 

اش نپردازد اما همین حق را براى طرف مقابل نیز محفوظ بدارد؟جویىموجودیت خویش و ارضا غریزه سلطه
ترین چیز این ترین محیطها نیز سربرآورد. بنابراین مهمرین یا مذهبىتتمامى این موارد ممکن است در متمدن

» شود که کدام یک از ما بزرگتر است.میان ایشان مباحثه مى«است که فرد مسیحى بداند باالخره در جایى قطعاً 
ین کار را دهد و ااین پیکارى است که هر فرد معمولى ذاتاً براى توجیه و عادل جلوه دادن خود بدان تن درمى
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دهد. عادل جلوه دادن از طریق مقایسه خود با دیگران و محکوم ساختن و داورى و در مورد دیگران انجام مى
فیض و خدمت شمردگى محضدرست همانطور که عادل-اند خود و داورى در مورد دیگران دو سر یک طیف

اند.نیز دو روى یک سکّه

خدمت نگاه داشتن زبان خود 
ب بهترین راه نبرد با افکار پلید آن است که به هیچ وجه نگذاریم در قالب کلمات بیان گردند. پرواضح اغل

توان مغلوب کرد. با اینحال برخى است که روح خودتوجیهى و عادل جلوه دادن خود را تنها با روح فیض مى
- ن نیاوردن مهار یا در نطفه خفه کرد توان با به زباشوند مىافکار را که به داورى در مورد دیگران مربوط مى

مگر در جایى که موضوع اعتراف در میان باشد که بعداً بدان خواهیم پرداخت. کسى که زبان خود را کنترل کند 
ترین قوانین هر ). به همین خاطر از اصلى2:3تواند فکر و جسم خود را نیز کنترل نماید (ر.ك یعقوب مى

شان خطور کرد بر زبان آورند. البته که افراد ایماندار حق ندارند هرچه به ذهنمشارکت مسیحى باید این باشد
راهنمایى و پند و اندرزهاى شخصى از این قانون مستثنى است و بعداً در این مورد سخن خواهیم گفت. اما 

را درست مخفیانه راجع به برادرى صحبت کردن ممنوع است ولو آنکه بنام حسن نیت و کمک و یارى باشد. زی
کند. شود و مشکل ایجاد مىتحت همین لفافه است که روح کینه و نفرت میان برادران حاکم مى

گیرى درهر مورد در اینجا مجال آن نیست که حد و حدود این قانون را در موارد خاص برشمریم. تصمیم
نون، کامالً صریح، روشن و مبتنى باید به فراخور موقعیت مقتضى باشد. اما آنچه مهم است این است که این قا

مقدسى است:بر تعالیم کتاب
گویى. این را کردى و من اى تا به ضد برادر خود سخن رانى، و درباره پسر مادر خویش غیبتنشسته«

سکوت نمودم پس گمان بردى که من مثل تو هستم لیکن تو را توبیخ خواهم کرد و این را پیش نظر تو به 
).21ù20:50(مزمور » هادترتیب خواهم ن

اى برادران یکدیگر را ناسزا مگویید زیرا هرکه برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند شریعت را ناسزا «
گفته و برشریعت حکم کرده باشد لکن اگر بر شریعت حکم کنى عامل شریعت نیستى بلکه داور هستى. 

باشد. پس تو کیستى که بر همسایه هالك کردن قادر مىصاحب شریعت و داور یکى است که بر رهانیدن و 
).11:4- 12(یعقوب » کنى؟خود داورى مى

هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید بلکه آنچه بحسب حاجت و براى بنا نیکو باشد. تا شنوندگان را «
).29:4(افسسیان » فیض رساند
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نظیر نایل خواهد آمد: بدین ترتیب که خواهد شخص اگر از همان ابتدا زبان خود را کنترل کند به کشفى بى
توانست از موشکافى نمودن طرف مقابل دست برداشته دیگر در موردش داورى نکند، محکومش نسازد و در 

یعنى - ش بعنوان انسانى کامالً آزاد تواند اجازه دهد برادرصدد اعمال نفوذ و سلطه بر او برنیاید. اکنون مى
شود و براى نخستین بار برفراز سر وجود داشته باشد. افق دیدش وسیع مى- همانطور که خدا او را آفریده 

بیند. خدا طرف مقابل مرا به صورتى که من از او برادرانش در کمال تعجب جالل و عظمت خلقت خدا را مى
ادر من قرار نداده تا بر او مسلط شوم و اعمال نفوذ کنم بلکه تا در وى او ام نیافریده است. او را برساخته

مایه - در آن آزادى که آفریده شده است -آفریدگارى که او را خلق کرده دریابم و اینجا است که طرف مقابل 
دإ؛اًکک شود درحالیکه تا پیش از آن تنها مایه دردسر و اسباب مزاحمت بود. خواست خخوشى و شادمانى مى

چنین نیست که دیگران را به صورتى که در نظر خودم مناسب است بسازم یعنى طرف مقابل رابه صورت خودم 
بلکه خدا او را بعنوان فردى آزاد و مستقل از من، و به صورت خودش آفریده است. به هیچ وجه - بیافرینم 

د. این تصویر همیشه صورتى کامالً جدید توانم بدانم تصویر صورت خدا در دیگران به چه شکل خواهد بونمى
و منحصربفرد است که تنها از خلقت مقتدرانه و آزاد خدا منشأ گرفته است. این تصویر ممکن است در نظر من 

اش آفرید و مگر نه این عجیب و حتى نامقدس جلوه کند اما خدا تمام ابناء بشر را به صورت پسر مصلوب شده
نمود؟ تا پیش از آنکه به درك آن نائل آیم درنظرم عجیب و نامقدس مىاست که حتى صورت ذپسر نیز 

استعداد، پارسا و افراد مختلف یک جامعه مسیحى، اعم از قوى و ضعیف، حکیم و نادان، صاحب ذوق و بى
پردازند و در پى خود توجیهى و چینى، داورى و محکوم ساختن یکدیگر نمىدنیوى، از این پس دیگر به سخن

عادل جلوه دادن خود نیستند بلکه در مقابل وسیله شادى و خدمت به یکدیگرند. هر عضو جامعه جایگاه ویژه 
خود را دارا است و این جایگاه دیگر نه بهترین موضع دفاعى و وسیله اظهار وجود او، که جایى است که فرد از 

تواند به خدمت بپردازد.آن مکان به بهترین وجه مى
اى الزم و حیاتى در زنجیره معه مسیحى همه چیز بسته به آن است که آیا هر فرد به صورت حلقهدر یک جا

ها ناپذیر است که حتى کوچکترین حلقهکند یا خیر. زنجیره جامعه تنها هنگامى محکم و گسستجامعه عمل مى
ثمر اجازه ى بیکار و بىاى که در آن اعضاهاى دیگر باشند. جامعهنیز محکم و استوار در پیوند با حلقه

موجودیت داشته باشند عاقبت بخاطر وجود همین عوامل نابود خواهد شد. به همین جهت خوب است هرعضو 
فایده ثمر و بىوظیفه و نقش معینى در جامعه بعهده داشته باشد تا در ساعات شک و تردید بداند موجودى بى

رده شود که نه فقط ضعفا به اعضاى قوى نیاز دارند بلکه نیست. در هر جامعه مسیحى باید به این نکته پى ب
توانند ضعفا وجود داشته باشند و از میان بردن ضعف همانا مرگ جمع مشارکتى است. اقویا نیز نمى
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که به معناى -در جامعه مشارکتى آنچه باید حاکم باشد نه روحیه خود توجیهى و عادل جلوه داده خود 
بلکه عادل شمردگى محض فیض، و در نتیجه خدمت است. هنگامى که -بر دیگران است اعمال زور و سلطه 

اش تجربه کند از آن پس جز خدمت آرزوى دیگرى ندارد. تخت فردى فیض رحمت و خدا را در زندگى
ها با اشخاصاش آن است که آن پایینسازد بلکه تنها خواستهطلبانه داورى دیگر او را فریفته خود نمىجاه

در چیزهاى بلند فکر مکنید بلکه با ذلیالن مدارا «پست و محتاج باشد زیرا خدا نیز او را در همانجا یافت. 
).16:12(رومیان » نمایید

خدمت فروتنى 
خواهد طریق خدمت بیاموزد نخست باید یاد بگیرد که خود را خوار و کوچک بشمارد. هیچ کسى که مى

ترین و مفیدترین مهم). «3:12(رومیان » رهاى بلندتر از آنچه شایسته است بکندفک«کس نباید در مورد خود 
درس این است که خود را بدرستى بشناسیم و خوار و حقیر بدانیم. خود را کوچک شمردن و دیگران را بزرگ 

.)16:12(رومیان » خود را دانا مشمارید«(توماس اَکمپیس). » و مهم دانستن نهایت کمال و حکمت است
تواند خود را واقعاً خوار و کوچک بشمرد که گناهانش در عیسى مسیح بخشیده شده است. تنها کسى مى

بست رسیده بود. او داند وقتى مسیح او را بخشید، عقل و حکمت انسانى خودش به بنچرا که چنین کسى مى
حکمت خود هالك شد بخوبى بیاد خواست بر خوب و بد احاطه یابد و در همینطلبى انسان اول را که مىجاه

اش ثمره همین دارد. نخستین انسانى که بر این زمین متولد شد قائن بود که برادر خود را کشت و جنایت
هاى انسانى ها و برنامهپندارد به نقشهحکمت انسانى بود. فرد مسیحى از آنجا که دیگر خود را حکیم و دانا نمى

اش هاى او در برابر خواسته همسایهداند که بهتر است خواستهو بخوبى مىگذاردخودش نیز چندان وقعى نمى
تر از نیازهاى تر و ضرورىاش را مهمهاى همسایهسر تسلیم فرود آورد. چنین فردى حاضر است خواسته

در هایمان نقش بر آب شود؟ آیا بهتر نیست بجاى آنکه راه خود را خودش بداند. چه اهمیتى دارد اگر برنامه
مان باشیم؟پیش گیریم در فکر خدمت به همسایه

توانید ایمان شما چگونه مى«تر است. و اما نه فقط خواست برادرم، که جالل و احترام او نیز از من مهم
(یوحنا » طلبید و جاللى را که از خداى واحد است طالب نیستید؟آوردید و حال آنکه جالل از یکدیگر مى

خواهد دیگر ا طالب بودن، مانع ایمان است زیرا کسى که عزت و احترام خودش را مى) جالل خود ر44:5
عدالتى شود؟ آیا نه این است که اگر خدا اش نیست. چه اهمیتى دارد اگر در حق من بىطالب خدا و همسایه

ه این است که برحسب رحمت خود با من رفتار نکرده بود از دستان او سزاوار مجازاتى بس شدیدتر بودم؟ آیا ن
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عدالتى، هزاران بار بیشتر عدالت در حق من اجرا شده است؟ و آیا نه این است که اگر یاد حتى در اوج بى
شود با صبر و آرامش تحمل کنم بیش از اهمیتى را که در حقّم روا داشته مىهاى جزئى و کمعدالتىبگیریم بى

). 8:7(جامعه » ر استدلِ حلیم از دل مغرور نیکوت«پیش فروتن خواهم شد؟ 
ها را نیز بدون اعتراض با حرمتىها و بىکسى که محض فیض عادل گردیده است حاضر است حتى اهانت

بخش خدا قبول نماید. درست نیست وقتى تاب شنیدن گستر و فیضخوشحالى بپذیرد و آنها را از دستان عدل
س هم بر حق و حقوقش بعنوان یک شهروند رم پافشارى ها را نداریم بالفاصله پاسخ دهیم که حتى پولاهانت

واقعیت آن است که هیچ یک از ما نخواهیم » زنى؟چرا مرا مى«زد گفت: کرد و عیسى نیز به کسى که او را مى
العملى نظیر عیسى و پولس نشان دهیم گر آنکه نخست آموخته باشیم مانند آنها در برابر توانست براستى عکس

دواند هایمان ریشه مىسکوت نماییم. و حال آنکه گناه کینه و انزجار که چنین سریع در مشارکتهاعدالتىبى
ایمانى تا چه حد بر روابطمان حاکم است. طلبانه و بىخود گواه آن است که هنوز امیال جاه

خویشتن را کوچک رسد: خودبینى را کنار گذاشتن و اى گفت که بنظر افراطى مىو باالخره الزم است نکته
و حقیر شمردن دقیقاً به این معنا است که خود را بزرگترین گناهکاران بدانیم. و این چیزى است که هم فرد 

اند. اینکه خود را سرآمد جسمانى و هم ایماندار متکى به نفس هردو بشدت از آن گریزان و با آن مخالف
ولى حتى پولس نیز خود را بزرگترین گناهکاران خواند رسدآمیز مىگناهکاران بدانیم بنظر نادرست و اغراق

کرد. ) و این مطلب را دقیقاً هنگامى گفت که در مورد خدمتش بعنوان رسول صحبت مى15:1(اول تیموتائوس 
آمیز نیانجامد. اگر گناهان من به هیچ گناهى نیست که واقعاً اقرار شود ولى به اعتراف این واقعیت به ظاهر اغراق

وجه به گناهکار بودن خود تر از گناهان دیگران جلوه کند درواقع به هیچاهمیتیل در نظرم کوچکتر و کمهر دل
ترین گناهان است. محبت برادرانه آن است که شخص ام. گناه من بزرگترین، بدترین و وحشتناكاعتراف نکرده

بداند اما هیچ عذرى را در مورد گناه تا سرحد امکان گناهان دیگران را به دیده اغماض بنگرد و قابل توجیه
خواهد در جمع مشارکتى به برادرش خدمت کند باید خود نپذیرد. از این رو گناه من بدترین است. کسى که مى

توان کسى را با اخالص و فروتنى خدمت کرد ولى او را بتواند تا این حد خود را فروتن سازد. زیرا چطور مى
رتر دانست؟ آیا نه این است که با گناهکارتر دانستن او خود را از او برتر در قیاس با خود بسى گناهکا

توان به نیکویى او امیدوار بود؟ چنین خدمتى جز دورویى و ریاکارى شمریم؟ با این حساب چطور مىمى
اى مگر آنکه نخست خود را دونِ همگان به حساب هیچگاه میندیش که پیشرفت کرده«محض نخواهد بود: 

(توماس آکمپیس).» آرى
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توان در یک جامعه مسیحى خدمت برادرانه واقعى انجام داد؟ مسلماً این روزها بالفاصله در پس چطور مى
جواب این پرسش خواهیم گفت که تنها خدمت واقعى به برادرمان رساندن کالم خدا به او است. البته درست 

ى تمام خدمات دیگر بخاطر همین خدمت کالم خدا است که هیچ خدمتى با این خدمت قابل قیاس نیست و حت
با اینحال جامعه مسیحى تنها از واعظین کالم تشکیل نشده است و اگر در این میان از برخى -شوند انجام مى

هایمان دچار اشتباهات فاحشى شویم.مسائل دیگر غافل بمانیم ممکن است در مشارکت

خدمت شنیدن 
نخستین خدمت، گوش فرادادن به حرف دل دیگران است. درست همانطور که هاى روحانىدر مشارکت

اولین نشانه دوست داشتن خدا گوش دادن به کالم او است، اولین قدم در محبت برادرانه نیز این است که یاد 
انى بگیریم به سخنان برادرانمان گوش دهیم. خدا به سبب محبتش نسبت به ما نه تنها کالم خود را به ما ارز

داشت بلکه دو گوش نیز به ما عطا فرمود و از این رو با گوش فرا دادن به حرفهاى برادرانمان درواقع کار خدا 
کنند همیشه وقتى در جمع دیگران هستند باید دهیم. مسیحیان و به ویژه خادمین اغلب فکر مىرا انجام مى

تواند د که گوش فرادادن به سخنان دیگران گاه مىکنناشان است اما فراموش مىمطلبى بگویند و این تنها خدمت
تر و بزرگترى باشد. از سخن گفتن خدمت بسیار مهم

هایشان گوش دهد. اما چنین فردى را میان مسیحیان اند که به حرفبسیارى با اشتیاق در جستجوى فردى
در واقع باید گفت کسى که نتواند به زنند. کنند زیرا این مسیحیان در جایى که باید بشنوند حرف مىپیدا نمى

سخنان برادرش گوش دهد بزودى از شنیدن صداى خدا نیز در خواهد ماند و در حضور او نیز جز وراجى 
حالتى که ثمره آن در نهایت چیزى جز وراجى روحانى و -کارى نخواهد کرد و این آغاز مرگ روحانى است 

تواند با صبر و حوصله گوشهاى خود را نیست. کسى که نمىمحتوى اداى یک سرى کلمات پارسامآبانه بى
گوید و در حقیقت هیچگاه ربط مىرود، بىمدتى براى شنیدن باز نگاه دارد بزودى در سخن گفتن نیز بیراهه مى

کند وقتش ارزشمندتر از آن است که گوید هرچند خود بدان واقف نیست. هرکه فکر مىبا دیگران سخن نمى
اوقاتش را صرفاً مصروف -ى شود در نهایت براى خدا و برادرانش نیز وقت نخواهد داشت در سکوت سپر
هایش خواهد کرد. خود و حماقت

فرق اصلى میان خدمت شبانى برادرانه و موعظه در این است که در خدمت شبانى عالوه بر گفتن کالم 
دهند میلى به سخنان طرف مقابل گوش مىبىکند. برخى چنان باوظیفه شنیدن نیز بر دوش خادم سنگینى مى

صبرى توجهى و بىدانند. این نوع شنیدن، با بىخواهد بگوید مىگویى از قبل تمام آنچه را که طرف مقابل مى
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شنونده همراه است و شنونده ضمن تحقیر برادر خود مدام در پى فرصتى است که خود رشته کالم را بدست 
خالص شود. وظیفه گوش فرا دادن به برادرمان به هیچ وجه با این نوع شنیدن به گرفته از سخنان طرف مقابل

مان با خدا. بنابراین اگر حاضر رسد و قطعاً در اینجا نیز برخوردمان با برادرمان نمودى است از رابطهانجام نمى
بى ندارد که از انجام تر به سخنان برادرمان گوش فرا دهیم، تعجاهمیتنیستیم در مورد مسائل کوچکتر و کم

هاى وظیفه بزرگترى که خدا به مإ؛بکک محول نموده یعنى شنیدن اعتراف دیگران نیز عاجز باشیم. امروزه یافته
ثابت کرده است که اغلب بزرگترین کمک به شخص آن است که -که آن را با مذهب کارى نیست -تحقیقى 

شود که مین اصل، مداواى روان اشخاص انجام مىکسى بطور جدى به سخنانش گوش فرا دهد و براساس ه
من جمله در میان مسیحیان. -هواداران بسیار نیز دارد 

اند که خدمت شنیدن از طرف کسى به آنها محول شده خود بزرگترین شنوندگان اما مسیحیان از یاد برده
دا را براى مردم بیان کنیم نخست باید با است و باید در کار او سهیم شوند. بنابراین براى آنکه بتوانیم کالم خ

هاى خدا به سخنانشان گوش فرا دهیم. گوش

خدمت کمک 
یعنى یکدیگر را -دومین خدمتى که باید در جامعه مسیحى انجام داد کمک مؤثر و فعاالنه به دیگران است 

هر زندگى جمعى به فراوانى وجود پا افتاده کمک کنیم: مسائلى که دردر مسائل روزمره و امور جزئى و پیش
ترین خدمات در شأن او نیست. کسى که نگران اتالف وقت برسر تواند ادعا کند که انجام پستدارند. کسى نمى

پندارد. چنین کمکهاى جزئى و ظاهرى است معموالً کار خود را بیش از حد مهم و جدى مى
و مدام از راههاى ما عبور کرده با فرستادن اشخاصى که به باید اجازه دهیم خدا کارهایمان را قطع کند. ا

سازد. ممکن است آنقدر در کارهاى به ظاهر مهم خود برآب مىهایمان را نقشها و برنامهکمک نیاز دارند نقشه
تفاوت از کنار درست همانطور که آن کاهن بى-تفاوت از کنار چنین اشخاصى عبور کنیم غرق باشیم که بى

مقدس بود. در چنین در حالیکه احتماالً غرق در خواندن کتاب- ه گرفتار راهزنان شده بود عبور کرد مردى ک
کنیم که شکلى واضح  و آشکار بر سر راهمان قرار گرفته تا مواقعى درواقع از کنار عالمت صلیب عبور مى

ت عجیب که مسیحیان و حتى نشان دهد نه راه ما، بل راه خدا است که باید پیموده شود. این واقعیتى اس
کنند اى مانع آن شود و فکر مىگذارند کوچکترین مسألهپندارند که نمىخادمین اغلب کار خود را چنان مهم مى

(گات فراید » راه کج اما مستقیم خدا«کنند در حالیکه در حقیقت جز حقیر شمردن با این کار به خدا خدمت مى
دهند. آنان از زندگى پردردسر و پرفراز و نشیب ) کار دیگرى انجام نمىGottfried Arnoldآرنولد 
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گریزانند. در حالیکه بخشى از انضباط و فروتنى آن است که اگر خدمتى از ما ساخته است از انجامش دریغ 
سازد. مان را متعلق به خود نپنداریم بلکه اجازه دهیم خدا برنامه و طریق ما را مشخص نکنیم و هیچگاه اوقات

در زندگى رهبانى، راهب از آنجا که سوگند اطاعت از رئیس دیر یاد کرده است به هیچ وجه اختیار اوقات 
خود را ندارد. در زندگى مشترك انجیلى نیز این خدمت آزادانه به برادرمان است که جاى سوگند رهبانى را 

دانند، یز و خدمات روزمره را دونِ شأن خود نمىآمگیرد. زیرا تنها هنگامى که دستها انجام کارهاى محبتمى
تواند با شادى و قاطعیت پیام محبت و رحمت خدا را اعالم نماید. تنها در آن هنگام است که دهان مى

خدمت تحمل 
بارهاى سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین «سوم، باید از خدمت تحمل نمودن دیگران سخن بگوییم. 

). بنابراین قانون مسیح، قانون تحمل است. تحمل یعنى یکدیگر را 2:6(غالطیان » مسیح را بجا آریدنوع شریعت 
پذیرفتن و متحمل شدن. برادر یک فرد مسیحى دقیقاً به این خاطر که او نیز فردى است مسیحى براى او بار 

حتى از هر نوع بارى که دیگران داند زیرا وى براایمان به هیچ وجه طرف مقابل خود را بار نمىاست. فرد بى
رود. بخواهند بر دوشش نهند طفره مى

اما فرد مسیحى باید بار برادرش را متحمل شود. باید بخاطر برادرش رنج بکشد و او را تحمل کند. طرف 
بار ابناء بل بارى بر دوشمان باشد. -نه صرفاً وسیله اعمال نفوذ -مقابل تنها هنگامى واقعاً برادر ما است که 

الواقع نیز خدا در بشر چنان بر دوش خدا سنگینى کرد که او مجبور شد بخاطر آن متحمل صلیب گردد. و فى
قالب عیسى مسیح بار انسانها را بر دوش کشید. اما نه با اکراه و دلزدگى، بلکه درست همانگونه که یک مادر 

کشد. خدا بار ما حال پیدا شده در آغوش مىاش را کهگیرد و شبان گوسفند گمشدهفرزندش را بردوش مى
آدمیان را برخود گرفت و این بار چنان سنگین بود که او را بر زمین زد اما او همچنان با ما ماند و ما با او. خدا 
با متحمل شدن ما آدمیان درواقع با ما وارد مشارکت شده است و این قانون مسیح است که در صلیب به انجام 

اشان متحمل رنج شوند اما نى که مسیحیان نیز باید در آن سهیم شوند. مسیحیان باید بخاطر برادرانقانو-رسید 
اشان را متحمل شوند. توانند برادرانتر این است که حال که قانون مسیح به انجام رسیده آنان مىاز آن مهم

عیسى مسیح را در همین یک شود کل خدمات گوید. درواقع مىسخن مى» تحمل«مقدس به کرّات از کتاب
لکن او غمهاى ما را برخود گرفت و دردرهاى ما را بر خویش حمل نمود ... تأدیب «کلمه خالصه نمود. 
مقدس نیز زندگى فرد مسیحى بالکل بر محور ). بنابراین در کتاب5ù4:53(اشعیا » سالمتى ما بروى آمد

بار فردى دیگر درواقع مشارکت صلیب است و بردوش کشیدن صلیب استوار گردیده است. بر دوش کشیدن 
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اگر کسى چنین نکند، مشارکتى که بدان تعلق دارد یک مشارکت مسیحى نیست. زیرا هر عضوى که از بردوش 
کشیدن بار عضو دیگر طفره رود درواقع قانون مسیح را انکار کرده است. 

آید، آزادى  او است که پیشتر اى که در مورد طرف مقابل براى فرد مسیحى بصورت بار درمىنخستین مسأله
کند و این راجع به آن صحبت کردیم. آزادى طرف مقابل با تمامیت فردى شخص مسیحى تضاد پیدا مى

تواند با پایمال کردن آزادى مىدرحالى است که ایماندار مسیحى باید آزادى طرف مقابل را بپذیرد. فرد مسیحى
طرف مقابل، خود را از این بار خالص کند، طرف مقابلش را مهار نماید و با تحمیل قالب شخصیتى خود بر او، 
شخصیت وى را خُرد نماید. اما اگر بگذارد خدا قالب خود را برطرف مقابل حک نماید، از این طریق آزادى 

هاى خدا را بردوش اى از آفریدهین ترتیب خود بار این آزادى آفریدهشمرد و بدطرف مقابلش را محترم مى
ها و کشد. آزادى طرف مقابل شامل هر آن چیزى است که اصطالحاً طبیعت فرد، فردیت، توانایىمى

مان را تا آن حد به نامیم. نیز عبارت است از ضعفها و خصائص عجیب او که صبر و تحملاستعدادهاى او مى
شود. بردوش و خالصه هر آنچه سبب کشمکش، جدال و برخورد میان ما و او مى- گیرند ایش مىبوته آزم

تا با -کشیدن بار طرف مقابل یعنى پذیرفتن واقعیت وجود او آنگونه که خلق شده و صحه گذاردن بر آن 
اى برسیم که بتوانیم حتى بخاطر وجود وى به وجد درآییم. تحمل وى به مرحله

مر به ویژه هنگامى دشوار خواهد بود که در یک مشارکت، افرادى کنار هم قرار گیرند که از لحاظ این ا
تراند. در اینجا است که ضعیف نباید به ایمانى در یک سطح نیستند، یعنى برخى در ایمان ضعیف و برخى قوى

میلى برحذر باشد. هیچ از بىداورى قوى، و قوى نباید به تحقیر ضعیف بپردازد. ضعیف باید از غرور، و قوى 
یک نباید در فکر دفاع از حق و حقوق خود باشد. چنانچه فرد قوى سقوط کند، شخص ضعیف باید مواظب 
باشد مبادا در خلوتگاه قلب خود از سقوط وى شادمان گردد. و اگر شخص ضعیف سقوط کرد، فرد قوى باید 

واى بر آنى «اند. دو به یک اندازه محتاج صبر و تحملدر کمال محبت وى را یارى دهد تا دوباره برخیزد. هر
متحمل یکدیگر «مقدس آنجا که از شک کتاب). بى10:4(جامعه » که چون بیافتد دیگرى نباشد که او را برخیزاند

با کمال فروتنى و تواضع «) همین تحمل آزادى طرف مقابل رادرنظر دارد. 13:3گوید (کولسیانسخن مى» شدن
). 2:4(افسسیان » تحمل یکدیگر در محبت باشیدو حلم و م

آید. و اما عالوه بر آزادى طرف مقابل، سؤاستفاده او از این آزادى نیز براى فرد مسیحى بصورت بار درمى
تحمل گناه طرف مقابل از تحمل آزادى او بسى دشوارتر است چرا که بواسطه گناه، هم مشارکت با خدا و هم 

شود. از آنجا که مبناى مشارکت فرد مسیحى با طرف مقابل همانا عیسى مسیح گسسته مىمشارکت با برادران
پاشد. با این وجود در اینجا نیز تنها با تحمل کردن طرف مقابل است است، این مشارکت با ورود گناه فرو مى
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ه وظیفه ارزشمند شود. تحقیر نکردن فرد گناهکار و ارج گذاردن بکه فیض عظیم خدا بطور کامل نمایان مى
کنیم بلکه تحمل او بدان معنا است که دیگر طرف مقابلمان را بعنوان فردى گمراه و از دست رفته طرد نمى

اما اى برادران اگر کسى به خطایى «امان را با او حفظ کنیم. قادریم او را پذیرفته ببخشیم و کماکان مشارکت
). درست 1:6(غالطیان » بروح تواضع اصالح کنیدگرفتار شود شما که روحانى هستید چنین شخصى را

همانطور که مسیح ما گناهکاران را متحمل شد و پذیرفت، ما نیز بعنوان کسانى که با مسیح در مشارکتیم باید 
افراد گناهکار را بواسطه بخشش گناهان در مشارکت عیسى مسیح پذیرا شویم. 

م و در مورد او داورى نکنیم. این کار درواقع رحمتى است برما است که گناهان برادرمان را متحمل شوی
چرا که به مجرد بروز گناه در جامعه مسیحى، فرد ایماندار در وهله نخست باید خود را -براى فرد ایماندار 

تفتیش کند و خویشتن را بخاطر کوتاهى در دعا، شفاعت و خدمت برادرانه مقصر بداند؛ به سبب غفلت از 
هاى برادرانه، و خالصه بخاطر آنچه در حقیقت گناه و القیدى روحانى خود او است ت و تشویقتوبیخ ، نصیح

و باعث لطمه به خودش، به مشارکت و به دیگر برادرانش شده خود را مقصر و سزاوار مالمت ببیند. از آنجا که 
زند، تمامى دمه مىنهد و بدان صشود بارى بردوش کل جامعه مسیحى مىهر گناهى که یک عضو مرتکب مى

هاى ناشى از بار گناه برادرشان، از این شاد باشند که افتخار تحمل و بخشش او را اعضا باید در عمق درد و رنج
گردند و بدین سان همگى شوید و آنان نیز شما را متحمل مىبنگرید که شما جمیع آنان را متحمل مى«دارند. 

(لوتر).» یگر سهیم هستیدبا یکد- چه نیک، چه بد - در کلیه امور 
شود بدون آنکه الزم باشد آن را با خدمت بخشش هر روزه و در قالب شفاعت براى یکدیگر انجام مى

تواند مطمئن کلمات بیان کرد. و هر عضو جمع مشارکتى که بزودى از انجام این خدمت خسته خاطر نشود مى
شود دهند. کسى که دیگران را متحمل مىاو انجام مىباشد که برادرانش نیز همین خدمت را روزانه در حق

بخشد. شوند و همین امر وى را در ادامه خدمت تحمل قوت مىداند که دیگران نیز او را متحمل مىمى
هنگامى که خدمت شنیدن، کمک مؤثر، و تحمل کردن دیگران را با ایمان و وفادارى انجام دادیم، آنوقت 

ترین خدمت را نیز که همانا رساندن کالم خدا است انجام دهیم.و غایىترین توانیم مهممى

خدمت رساندن کالم 
آنچه قصد داریم در اینجا بدان بپردازیم، انتقال آزادانه کالم از شخصى به شخص دیگر است و نه موعظه 

ص. منظورمان آن حالت کالم توسط خادم دستگزارى شده که امرى است محدود به مقام، زمان و مکانى بخصو
دهد، با او در مورد اى است که طى آن شخصى در قالب کلمات انسانى براى شخصى دیگر شهادت مىویژه
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گوید. برسر راه این شیوه بیان کالم کند و از توبیخ، مهربانى و تأدیب خدا سخن مىتسلى خدا صحبت مى
ترام و به شایستگى به کالم گوش ندهد، چطور خطرات فراوانى به کمین نشسته است. اگر طرف مقابل با اح

شود به واسطه عدم کمک مؤثر خود گوینده ممکن است کالم براى او مفید و مؤثر باشد؟ اگر کالمى که گفته مى
توان انتظار داشت کالمى صادقانه و متقاعد کننده باشد؟ و اگر نه با روحیه تحمل، که آناً نقض گردد چگونه مى

بخش و شفادهنده توان انتظار داشت کالمى آزادىو تحمیل روحیه گفته شود، چگونه مىصبرى از روى بى
باشد؟ 

از این خطرات که بگذریم، کسى که واقعاً به سخنان دیگران گوش فراداده، خدمت نموده و سایرین را 
د کرد. سؤظن متحمل شده است دقیقاً چنین شخصى است که احتماالً در چنین مواقعى سکوت اختیار خواه

شود فرد از بیان سخنان شخصى به برادر خود شدید نسبت به هرآنچه صرفاً جنبه گفتار دارد اغلب باعث مى
پرهیز کند. آیا از کلمات ضعیف انسانى کارى ساخته است؟ چرا باید سخنان توخالى بر زبان آوریم؟ آیا ما نیز 

پاسخ دهیم؟ آیا نه این » حرف زدن«مان را با مقابلاى احتیاجات واقعى طرفنماهاى حرفهباید همچون مؤمن
تر از آن نیست که در بازگو کردن کالم خدا ره به افراط رویم؟ اما از طرف دیگر است که چیزى خطرناك

بایست گفت در پیشگاه خدا مقصر شناخته شود؟ اى که سخن مىکیست که بخواهد بخاطر سکوت در لحظه
ظم از پشت منبر در قیاس با این موعظه کامالً آزاد که پیوسته میان مسؤولیت چه سهل و آسان است موعظه من

سکوت و مسؤولیت سخن گفتن سرگردان است   عالوه بر ترس ناشى از مسؤولیت سخن گفتن، ترس از 
طرف مقابل نیز مزید برعلت است. براستى که به زبان راندن نام عیسى مسیح اغلب حتى در حضور یک برادر 

توان میان آنچه درست و آنچه نادرست است تمایز گذارد. کیست دشوار است! در اینجا نیز مشکل مىنیز چه 
اش رفته با او اش تحمیل نماید؟ کیست که بخود اجازه دهد به سراغ همسایهکه جرأت کند خود را بر همسایه

حق و بلکه وظیفه هر فرد از مسائل اخروى بگوید؟ اینکه در چنین مواقعى صرفاً بگوییم انجام چنین کارى
جویى برطرف است از حکمت و بصیرت مسیحایى بدور است. زیرا درست در همین جا است که میل به سلطه

مقابل ممکن است مجدداً بطرزى موذیانه رخ نماید. درواقع باید گفت که طرف مقابل این حق، مسؤولیت و 
جا دفاع کند. طرف مقابل نیز اسرار خود را دارد که بىهاىحتى این وظیفه را دارد که از خود در برابر دخالت

شود. رازها و اشان باعث نابودى او مىاسرارى که برمال ساختن-اندازى کند خواهد کسى بر آنهادستنمى
شود رازهایى نیستند که به آگاهیها یا احساسات فرد مربوط باشند بلکه اسرارى که در اینجا از آنها صحبت مى

که درست هم - دى، نجات و موجودیت طرف مقابل در آنها نهفته است. با اینحال چنین نحوه قضاوتى رازِ آزا
تار مویى بیش فاصله ندارد. احترامى ظاهراً » مگر من پاسبان برادرم هستم؟«با گفته خطرناك قائن که -هست 
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خون او را از دست تو «مقدس به آزادى طرف مقابل ممکن است به بهاى برانگیختن لعنت خدا تمام شود.
).18:3(حزقیال » خواهم طلبید

کنند دیر یا زود زمانى خواهد رسید که شخصى ناگزیر در شرایطى که مسیحیان با یکدیگر زیست مى
شود در شرایط بحرانى، کالم و اراده خدا را به دیگرى اعالم نماید. حتى تصورش هم محال است که مسائلى مى

بسیار حیاتى است نتوان خطاب به یکدیگر بیان داشت. از وجدان مسیحى بدور است که را که براى هر فرد
توانیم در حقش انجام دهیم محروم سازیم. و اگر قادر به انجام چنین ترین خدمتى که مىبرادر خود را از مهم

اش أن و عظمت انسانىکارى نیستیم باید از خود بپرسیم آیا نه این است که هنوز برادرمان را در همان قالب ش
یعنى این - ترین مسأله دار ساختن آن هراسانیم؟ اما با چنین برخوردى مهمقالبى که از خدشه-کنیم مجسم مى

واقعیت را که او نیز به رغم سن و سال و شهرت و مقامش انسان گنهکارى است چون خود ما و محتاج فیض 
مان احتیاجى را دارد که ما داریم. و مانند ما به تشویق و مان نیز هگیریم طرف مقابلخدا است نادیده مى

بخشش نیاز دارد. 
داند دیگرى نیز اساس و مبناى سخن گفتن مسیحیان با یکدیگر بر این حقیقت استوار است که هر یک مى

نها و اش، اگر به او کمک نشود فرد تهمچون خود او انسان گناهکارى است که به رغم شأن و منزلت انسانى
اى است. این به معناى تحقیر و خوارشمردن طرف مقابل نیست. بلکه برعکس، بر این اساس تنها گمگشته

مان فرد یعنى این واقعیت که گرچه طرف مقابل-عظمت و شأن واقعى را که انسان از آن برخوردار است 
ایم و همین براى او قائل شده-تواند در فیض و جالل خدا سهیم شود و فرزند او گرددگنهکارى است اما مى

بخشد. سخنانمان به یکدیگر گوییم، آزادى و صداقت مىاى که از کالم به او مىواقعیت به سخنان برادرانه
دهیم که از همان راهى پیروى کنیم که براساس کمکى است که هر دو محتاج آنیم. به یکدیگر پند و اندرز مى

داریم. با یکدیگر یگر را از نااطاعتى که عامل تباهى هردویمان است برحذر مىمسیح به ما امر فرموده و نیز یکد
کنیم زیرا هر دو از مهربانى و تأدیب خدا باخبریم. از این رو دیگر چه گاه مهربان و گاه آمرانه برخورد مى

را باید فکر کنیم که لزومى دارد از هم بترسیم در حالیکه هردویمان باید تنها ترس خدا را در دل داشته باشیم؟ چ
برادرامان سخنان ما را درك نخواهد کرد در حالیکه خود سخنان قاصر و ناشیانه کسى را که پیام تسلى یا تأدیب 

کنیم در این دنیا کسى باشد که به تشویق یا تأدیب کنیم؟ یا آیا واقعاً فکر مىخدا را به ما رسانید بخوبى درك مى
ت چرا خدا احساس اخوت و برادرى مسیحایى میانمان نهاد؟ نیازى نداشته باشد؟ در آن صور

هرچه بیشتر یاد بگیریم که به دیگران اجازه دهیم کالم خدا را برایمان بیان کنند و حاضر باشیم حتى سخنان 
آمیز و توأم با نکوهش را با فروتنى و سپاسگزارى پذیرا شویم، به همان نسبت سخنان خودمان نیز سرزنش
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کسى که از سر غرور و زودرنجى به هیچ وجه انتقادات صادقانه - آزادانه و خالى از غرض خواهد بود بیشتر 
پذیرد خود نیز نخواهد توانست حقیقت را با فروتنى به دیگران اعالم نماید. مدام از این برادرى را نمى

گوید و خیلى زود دام تملق مىهراسد که مبادا به سخنانش توجهى نکنند و آزرده خاطر شود. فرد زودرنج ممى
گیرد و هم از قانون گشاید. اما فرد فروتن هم جانب حقیقت را مىزبان به تحقیر و حتک حرمت برادرش مى

دهد تا این کالم او را بسوى برادش هدایت کند. وى تنها بر کالم خدا تکیه دارد و اجازه مىمحبت پیروى مى
تواند از طریق کالم افع خود نیست و از بابت خویشتن نیز هراسى ندارد مىنماید. و از آنجا که در پى تأمین من

برادرش را یارى دهد. 
افتد کالم خدا ما را از سرزنش و مالمت برادرمان گریزى نیست. آن گاه که برادرى آشکارا در گناه مى

شود. چکترین محافل آغاز مىشمرد. نظم و انضباط اعضا نخست با به انضباط در آوردن کومالمت را جایز مى
آن هنگام که عدول از تعالیم و زندگى مبتنى بر کالم خدا مشارکت خانواده و به تبع آن کل اعضاى کلیسا را به 

اى خویىتر از نرمرحمانهافکند، بر زبان نیاوردن کالم تأدیب و سرزنش جایز نیست. هیچ چیز بىمخاطره مى
گذارد و هیچ چیز به اندازه مالمت و سرزنش شدیدى که حال خود وامىنیست  که گنهکارى را در گناهش ب

آمیز نیست. اینکه اجازه دهیم میان ما و برادرمان چیزى جز خواند شفقتآلود خود باز مىبرادرى را از راه گناه
است. کالم خدا حاکم نباشد و خود کالم، داور و یاور برادرمان باشد، نهایت خدمت و مشارکت واقعى با او

کند و داورى خدا نیز همیشه مفید کنیم بلکه خدا فقط داورى مىزیرا در آن صورت این ما نیستیم که داورى مى
آنکه خود را برتر و باالتر از او ببینیم. و این و شفابخش است. وظیفه غایى ما همانا خدمت به برادرامان است بى

گوییم و حتى آندم که در اطاعت از خدا خدا را به او مىخدمت حتى هنگامى که کالم داورى کننده و برنده 
دهد نه محبت شود. باید بدانیم که آنچه ما را به برادرامان پیوند مىکنیم انجام مىامان را با و قطع مىمشارکت

ورى شود. کالم خدا دقیقاً بخاطر داانسانى خودمان، بل محبت خدا است که تنها در قالب داورى بر او نمایان مى
دهد. و کسى که خدمت داورى خدا را بپذیرد درواقع دست یارى را که نمودن شخص است که به او یارى مى

بسوى او دراز شده پذیرفته است و اینجا است که نارسایى جمیع اقدامات انسانى نسبت به برادرامان آشکار 
ا به خدا نخواهد بخشید زیرا فدیه جان هیچ کس هرگز براى برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او ر«شود. مى

.(8ù7:49(مزمور » توان رسیدایشان گرانبها است و ابداً بدان نمى
بخش امان (در یارى رساندن به برادرمان) دقیقاً پیش شرط الزم براى دراز شدن دست یارىکفایتىاقرار به بى

بسوى برادرمان دراز شود. طریق برادرمان در تواند اى است که تنها از طریق کالم خدا مىدهندهو نجات
توانیم در آنچه توانیم آنچه را محکوم به گسست است بزور سر هم نگاه داریم؛ نمىنمى-هاى ما نیست دست
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در اوج دو دستگى، -کند محکوم به فنا است حیات بدمیم. خدا است که در اوج گسستگى، پیوند ایجاد مى
بخشد. او کالم خود را در دهانمان گذاشته است و ریق داورى، فیض مىدهد و از طجمعى را شکل مى

خواهد این کالم از طریق ما بیان شود. اگر مانع رساندن این کالم شویم، خون برادر گناهکارمان بر گردن ما مى
که گناهکار را از هر «خواهد بود. اما اگر کالم او را اعالم نماییم، خدا از طریق ما برادرمان را نجات خواهد داد. 

).20:5(یعقوب » ضاللت راه او برگرداند جانى را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است

خدمت اقتدار 
). عیس مسیح اقتدار در مشارکت را 43:10(مرقس » هرکه خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد«

روحانى واقعى تنها هنگامى است که خدمت شنیدن، کمک کردن، تحمل داند. اقتدارمنوط به خدمت برادرانه مى
نمایى شخصیت انسانى که برخصائص برجسته، نمودن و رساندن کالم به انجام رسیده باشد. هر نوع بزرگ

از دنیا است و آن را در -ولو آنکه در پوشش روحانیت باشد -هاى انسانى دیگر تأکید بگذارد سجایا و قابلیت
کند. گرایشى که امروزه آنهمه از آن صحبت ه مسیحى جایى نیست زیرا جامعه مسیحى را مسموم مىجامع

» هاى مقتدرشخصیت«، و »کشیشان برجسته و متنفذ«، »هاى برجسته کلیسایىچهره«یعنى گرایش به -شود مى
أسیس نظام مقتدر و اى است که افراد را به تحسین انسانها و تاغلب برخاسته از ضعف و بیمارى روحانى

شود. دارد. زیرا در چنین جوامعى به اقتدار واقعى خدمت، کوچکترین وقعى گذارده نمىمشهود انسانى وا مى
) چنین گرایش انسانى 1:3پردازد (اول تیموتائوس آنجا که به توصیف خصوصیات یک اسقف مى-عهدجدید 

هاى برجسته یک انسانى و خصائص و ویژگىشمرد. در آنجا به جذابیترا به شدت محکوم و مردود مى
اى نشده است. اسقف شخصى است ساده و وفادار که در ایمان و زندگى شخصیت روحانى کوچکترین اشاره

رساند. اقتدار او همانا انجام خدمتش استوار است و وظائفى را که در قبال کلیسا دارد به نحو احسن به انجام مى
حسین برانگیزى نیست. و باالخره این نوع گرایش به اقتدار کاذب انسانى نهایتاً است. در خود فرد هیچ چیز ت

آید که بتواند به آنها ریشه در میل به ایجاد نوعى نقطه اتکا دارد یعنى فرد در کلیسا در جستجوى کسانى برمى
درخصوص مسأله توکل کند. و حال آنکه اقتدار واقعى بخوبى براین امر واقف است که آنچه بیش از هر چیز

داند که موجودیتش تنها کند همین موضوع  جستجوى نقطه اتکا است. اقتدار واقعى مىاقتدار ایجاد مشکل مى
داند که موجودیت آن فقط و فقط در در گرو خدمت به خداى مقتدرى است که صاحب تمام اقتدارها است. مى

یابد. کلیسا به ) معنا مى8:23(متى » شما برادرانیداستاد شما یکى است یعنى مسیح و جمیع«این گفته عیسى که 
هاى برجسته و متنفذ نیازى ندارد بلکه آنچه بدان نیاز دارد خادمین امینى است که به عیسى و برادران شخصیت
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اند. کلیسا نقطه اتکاى خود آنچه نادر است خادمین واقعى-هاى برجسته فراوانند کنند زیرا شخصیتخدمت مى
داند که با اینکار نه براساس  عقل و حکمت کند زیرا مىو فقط بر خادم ساده کالم عیسى مسیح بنا مىرا فقط 

شود. انسانى، که به توسط کالم شبان نیکو هدایت مى
مسئله اعتماد نیز که با مسأله اقتدار ارتباط نزدیک دارد همانا ایمان و وفادارى فرد در خدمت به عیسى مسیح 

تواند مسؤولیت اقتدار شبانى را برعهده العاده فردى او. تنها کسى مىهاى خارقتعدادها و قابلیتاست نه اس
چنین کسى در اندیشه کسب قدرت شخصى نیست بلکه برادرى است در -گیرد که خادم عیسى مسیح باشد 

میان برادران که خود کامالً مطیع اقتدار کالم است. 



1

فصل پنجم

اعتراف و عشاءربانى 

ترین ). کسى که با گناه خود تنها است، به عمیق16:5(یعقوب » نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید«
شکل ممکن تنها است. اى بسا که مسیحیان به رغم تمام جلسات پرستشى مشترك، دعاهاى جمعى و 

ند توانست به معناى واقعى هایى که با هم دارند کماکان اسیر تنهایى خود باشند. آنان هیچگاه نخواهمشارکت
کلمه به صورت جزئى از جمع مشارکتى درآیند زیرا اگرچه بعنوان افرادى ایماندار، دیندار و پارسا با هم 

نمایند. در چارچوب مشارکت دارند اما هرگز بعنوان افرادى گناهکار و غیرپارسا با یکدیگر مشارکت برقرار نمى
آید گناهش را هم از خود بودن ندارد و از این رو هرکس در صدد برمىمشارکت پارسایان، کسى اجازه گناهکار

و هم از جمع پنهان نگاه دارد. جرأت گناهکار بودن نداریم. بسیارى از مسیحیان به مجرد آنکه دریابند در جمع 
مانیم ىشوند. به همین جهت در گناه خود تنها مپارسایان، گنهکارى واقعى وجود دارد به شدت آشفته خاطر مى

الواقع اشخاصى گناهکاریم!مان توأم با دروغ و ریا است. در حالیکه واقعیت آن است که فىو زندگى
اش از ادراك پارسایان بیرون است همانا این واقعیت است که فیض انجیل ما را با حقیقت آنچه درك و فهم

ره و درمانده. اما اکنون وقت آن است که شما فردى گنهکار هستید، گنهکارى بیچا«گوید: رویارو ساخته مى
نه به -خواهد بعنوان شخصى گناهکار بسوى خدا که شما را دوست دارد بازگردید. او چیزى از شما نمى

(امثال » اى پسرم، دل خود را به من بده«خواهد: اتان نیاز دارد و نه به اعمال نیک. فقط خودتان را مىقربانى
تا شما را که فردى گناهکارید نجات دهد. بنابراین شادى کنید! زیرا این است پیام ). خدا نزدتان آمده26:23

زنید توانید چیزى را از خدا پنهان کنید. آن نقابى که در حضور مردم به چهره مىآزادى توسط حقیقت. شما نمى
شما را مشمول فیض خواهد خواهد شما را همانطور که هستید ببیند؛ مىفایده است. او مىدر حضور خدا بى

اتان دروغ بگویید و نقش بازى کنید که گویى هرگز خود گرداند. دیگر الزم نیست به خودتان و به برادران
توانید جرأت پذیرش واقعیت گناهکار بودن خود را بخود دهید. خدا را به اید. بلکه اکنون مىمرتکب گناه نشده

دوست دارد اما از گناه متنفر است. این خاطر شکر کنید. زیرا او شخص گناهکار را 
مسیح در جسم برادرِ ما شد تا به او ایمان آوریم. خدا در وجود مسیح محبت خود را به گنهکاران نشان داد. 
از طریق او انسانها قادر شدند بواسطه گنهکار بودن خویش دست یارى خدا را لمس کنند. در حضور او تمام 



2

ایان یافت. حقیقت انجیل در عیسى مسیح همین بود: بدبختى و درماندگى فرد ها پها و دورویىظاهرسازى
گنهکار، و رحمت خدا. بر کلیساى عیسى مسیح نیز مقرر شد که در همین حقیقت زیست نماید و به همین 
جهت مسیح به پیروان خود این قدرت و اختیار را داد که اعتراف گناه یکدیگر را شنیده در نام او گناهان را

).23:20(یوحنا » گناهان آنانى را که آمرزیدید براى ایشان آمرزیده شد و آنانى را که بستید، بسته شد«ببخشایند. 
مسیح با اینکار کلیسا را بنیان نهاد و در کلیسا نیز برادرامان را بعنوان برکتى براى ما قرار داد. بنابراین اکنون 

الزم نیست احساسات واقعى خود را از او پنهان کنم. بلکه برعکس، کند. دیگربرادرامان بجاى مسیح عمل مى
کنم به گناهکار بودن خود اعتراف نمایم زیرا اکنون میان من و او فقط و فقط در حضور او است که جرأت مى

ما شد تا به ما کمک کند و از طریق او نیز » برادر«حقیقت عیسى مسیح و رحمت او حاکم است. مسیح 
کند. برادرامان ، بواسطه قدرت و اقتدارى که مسیح به او بخشیده است برایمان در حکم مسیح عمل مىبرادرامان

براى ما همانا نشان حقیقت و فیض خدا است که به ما عطا شده تا ما را یارى دهد. او بجاى مسیح اعتراف 
دارد، مان را نگاه مىه خدا راز اعترافآمرزد. و همانطور کشنود و در نام مسیح گناهانمان را مىگناهانمان را مى

روم.روم، درواقع نزد خدا مىسازد. بنابراین وقتى براى اعتراف نزد برادر خود مىاو نیز این راز را برمال نمى
شود تا برادرانه نزد یکدیگر اعتراف کنیم و براى یکدیگر از این رو وقتى در جامعه مسیحى از ما دعوت مى

، این دعوت درواقع دعوت فیض عظیم خدا در کلیسا است. آمرزش بطلبیم

پیوستن به جمع مشارکتى 
سازد و او را از پیوندد. گناه انسان را تنها و منزوى مىفرد با اعتراف به گناهان خود، به جمع مشارکتى مى

نسبت قدرت مخرب گیرتر باشد به همانتر و گوشهدارد. هرچه شخص منزوىجمع مشارکتى بدور نگاه مى
اش نیز به همان نسبت شدیدتر گناه بر او بیشتر خواهد بود و هر قدر وى بیشتر در گناه فرورود انزوا و تنهایى

خواهد مخفى بماند به همین جهت از نور گریزان است و در تاریکىِ این خواهد شد. گناه همیشه مى
ترین جوامع و این حالتى است که حتى در مذهبى-سازد کارى، تمام وجود فرد گنهکار را فاسد و تباه مىپنهان

کند. مسیحى نیز ممکن است رخ دهد. ولى با اعتراف، نور انجیل به اعماق تاریکى و انزواى دل نفوذ پیدا مى
گناه باید در زیر نور آشکار شود. آنچه هرگز به زبان آورده نشده باید آشکارا بیان گردد و اعتراف شود. هر آنچه 

امان آنقدر ادامه خواهد یافت تا شخص آشکارا فى و پنهان است، روشن و آشکار خواهد شد و این نبرد بىمخ
شکند و بندهاى آهنین را پاره هاى برنجین را مىگناه خود را بپذیرد و بدان اقرار کند. چرا که خدا دروازه

).16:107کند (مزمور مى
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شود، آخرین پایگاه خودتوجیهى و از آنجا که اعتراف به گناهان در حضور یک برادر مسیحى انجام مى
گردد و از تمام شود. فرد گنهکار تسلیم مىواپسین تالش براى عادل جلوه دادن خود بدین ترتیب نابود مى

با عیسى مسیح و برادرش، از دهد و در مشارکت دارد. قلب خود را به خدا مىهاى خود دست برمىشرارت
یابد. گناه که حال اعتراف گردیده و به زبان رانده شده، تمام قدرت پیشین خود را از جمیع گناهان رهایى مى

دهد. زیرا آشکار شده و بعنوان گناه اعتراف گردیده است و از این رو دیگر مایه از هم پاشیدن دست مى
شود. فرد گناهکار دیگر در گناه و شرارت خود برادر را متحمل مىمشارکت نیست. اکنون جمع مشارکتى گناه 

تنها نیست زیرا بدان اعتراف کرده و آن را تسلیم خدا نموده است. گناه از دوش او برداشته شده است و اکنون 
تواند در مشارکت با گناهکارانى بسر برد که جملگى تحت فیض خدا در صلیب عیسى مسیح زیست مى
تواند به گناهان خود اعتراف تواند به رغم گناهکار بودن از فیض خدا برخوردار گردد. مىنون مىکنند. اکمى

مند شود. تا پیش از آن، گناهى که آن را نماید و از طریق همین کار براى نخستین بار از مشارکت واقعى بهره
ایش را ظاهرى و تصنعى ساخته هداشت سبب جدایى او از مشارکتى واقعى شده بود و تمام مشارکتپنهان مى

بود اما اکنون که به گناه خود اعتراف کرده این توانایى را یافته که در عیسى مسیح با دیگر برادران در مشارکت 
واقعى بسر برد. 

از این گذشته، آنچه تابحال گفتیم تنها درمورد اعتراف میان دو فرد مسیحى مصداق دارد. شخص براى آنکه 
تمام اعضاى یک جمع مشارکتى پیوند مجدد برقرار کند الزم نیست نزد همگى آنان به گناهان خود بتواند با 

آموزد نمودى است از تمام کنم و مرا مىاعتراف نماید بلکه همان یک برادرى که نزد او به گناهانم اعتراف مى
ام. م اعضا مشارکت برقرار ساختهاعضاى جمع مشارکتى. در قالب مشارکتى که با این برادر دارم درواقع با تما

کند بلکه همگى بواسطه رسالتى که مسیح به ما کس بنا به نام یا اقتدار شخص خود عمل نمىدر اعتراف هیچ
نماییم. این رسالت به کل جمع مشارکتى محول شده است و شخص برادرم صرفاً دعوت محول نموده عمل مى

نجام رساند. اگر فردى مسیحى با برادرى مشارکت داشته نزد وى به دارد این رسالت را به نیابت از جمع به ا
گناهان خود اعتراف کند دیگر هرگز و در هیچ جا تنها نخواهد بود. 

پیوستن به صلیب
پیوندیم. ریشه تمام گناهان، غرور است. یعنى اینکه شخصى با اعتراف به گناهان خود، به صلیب عیسى مى

هایم، و زندگى ها و کینهکنم، خود در مورد موجودیت خویش، خواستهن خود را تعیین مىبگوید من خود قانو
کشاند زیرا فرد درست در اوج پلیدى و فساد گیرم. غرور، فکر و جسم انسان را به آتش مىو مرگم تصمیم مى
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منتهاى فروتنى و خواهد خود را بجاى خدا قرار دهد. و اما اعتراف در حضور یکى از برادران، است که مى
شکند و خودبینى اى که غرور را مىاى است مهلک بر پیکر غرور، ضربهخوارشمردن نفس است. این کار ضربه

نماید. بعنوان فردى گناهکار مقابل برادرى ایستادن، خفتى است غیرقابل تحمل. هنگامى که به انسان را خُرد مى
اى دردآور و مفتضحانه در برابر دیدگان امان به گونهنسانیت کهنهکنیم، اایم اعتراف مىگناهانى که مرتکب شده

نهایت دشوار است مدام سعى داریم از اعتراف نزد میرد و از آنجا که تحمل این خفّت و خوارى بىبرادرمان مى
است اى نهفتهتوانیم وعده و جاللى را که در چنین خوارىایم که نمىبرادرمان طفره رویم. چنان کوردل شده

ببینیم. 
و حال آنکه این عیسى مسیح بود که بجاى ما در مألعام متحمل مرگ مفتضحانه انسان گنهکار شد. او از 

اى که در جریان اینکه بعنوان فردى شریر بخاطر ما مصلوب شود خجل نبود. آنچه ما را به مرگ مفتضحانه
تا بتوانیم از این طریق در -ا عیسى مسیح است امان بدهد، همانا مشارکتافتد سوق مىاعتراف اتفاق مى

سازد. اگر حاضر حقیقت و راستى صلیب او سهیم شویم. صلیب عیسى مسیح هرگونه غرور و تکبر را نابود مى
شود، یعنى به محل مرگ شخص گنهکار در مألعام پا بگذاریم نباشیم به جایى که صلیب مسیح یافت مى

نخواهیم بود. و وقتى حاضر نیستیم با اعتراف به گناهان خود، مرگ هیچگاه قادر به درك صلیب مسیح 
ایم. در اعتراف است که با مفتضحانه فرد گناهکار را متحمل شویم درواقع از تحمل صلیب مسیح طفره رفته

و در اعتراف است که صلیب خود را با خوشحالى -یابیم مشارکت واقعى صلیب عیسى مسیح مجدداً پیوند مى
که درواقع در حضور خدا است -ریم. آن هنگام که درد روانى و جسمى خوار شدن در حضور برادرامان پذیمى
میرد اما نماییم که رهایى و نجات ما است. انسانیت کهنه مىرا تجربه کنیم درواقع صلیب عیسى را تجربه مى-

حیات جاودان سهیم شویم. توانیم در رستاخیز مسیح و آنکه بر او غالب آمده خدا است. و اکنون مى

پیوستن به زندگى جدید 
شویم، بدان اعتراف یابیم. آنجا که از گناه متنفر مىبا اعتراف به گناهان خود، به زندگى جدید پیوند مى

چیزهاى کهنه «گردیم. شویم، در همانجا است که از زندگى گذشته خود آزاد مىکنیم و بخشوده مىمى
اینک همه چیز تازه «آنجا که آزادى از گناه است، توبه نیز هست. اعتراف همانا توبه است. و اما » درگذشت.
ایم. اى را آغاز کرده). در مسیح زندگى تازه17:5(دوم قرنتیان » شده است

درست همانطور که اولین شاگردان مسیح همه چیز را رها کرده از مسیح پیروى نمودند، فرد مسیحى نیز 
کند. اعتراف همانا شاگردى مسیح است چرا که بدین عتراف همه چیز را رها کرده از مسیح پیروى مىبهنگام ا
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هرکه گناه خود را بپوشاند برخوردار (موفق) نخواهد «نماییم. اى را در عیسى مسیح آغاز مىترتیب زندگى تازه
). فرد ایماندار با اعتراف، از 13:28(امثال » شد. اما هرکه آن را اعتراف کند و ترك نماید رحمت خواهد یافت

بعد دائماً پیروز خواهد بود. دهد و منکشد، به غلبه گناه برزندگى خود خاتمه مىگناهان خود دست مى
افتد: از ظلمت و تاریکى رهایى یافته به در اعتراف، آنچه یکبار به هنگام تعمید تجربه کردیم مجدداً اتفاق مى

آفرینى است. اعتراف همانا تجدید شادى تعمید است. گردیم و این مژده شادىخل مىملکوت عیسى مسیح دا
).5:30(مزمور » نمایدشود، صبحگاهان شادى رخ مىشامگاه گریه نزیل مى«

یابى به اطمینان دست
خدا به تر است نزد یابد. چرا اغلب برایمان آسانفرد با اعتراف به گناهان خود، به اطمینان دست مى

گناه است. او شرارت را عادالنه داورى گناهانمان اعتراف کنیم و نه نزد یکى از برادران؟ خدا مقدس و بى
کند و از هر گونه نااطاعتى بیزار است. اما برادرامان مثل خود ما گناهکار است. او شبِ ظلمانىِ گناه نهانى را مى

تر نیست بجاى اعتراف در حضور مقدس چرا برایمان آسانتجربه کرده و بخوبى با آن آشنا است. با اینحال
کنیم باید از خود بپرسیم خدا، نزد برادرمان اعتراف کنیم؟ و اما وقتى در حضور خدا به گناهان خود اعتراف مى

آیا این اعتراف اغلب چیزى جز خودفریبى نبوده است؟ و آیا نه این است که در چنین مواقعى اغلب گناهانمان 
ایم؟ و آیا نه این است که احتماالً علت ایم و خود نیز خودمان را آمرزیدهفاً نزد خودمان اعتراف کردهرا صر

زند دقیقاً همین پدیده خود بخشودگى است که جاى آمرزش ها و خطایاى بیشمارى که از ما سر مىنااطاعتى
ترك گناه تنها از طریق - اه شود تواند باعث ترك گنواقعى گناهان را گرفته است؟ خودبخشودگى هرگز نمى

باشد. کالم داور و آموزنده خدا میسر مى
تواند ما را مطمئن سازد که اعتراف و آمرزش کار خودمان نبوده بلکه خدا این اعتراف را و اما چه کسى مى

انى به ما شنیده و گناهانمان را بخشوده است؟ پاسخ آن است که خود خدا از طریق برادرامان چنین اطمین
شود. شخصى که در حضور برادرى به گناهان خود دهد. حلقه خودفریبى بتوسط برادرامان شکسته مىمى

کند. مادام داند که تنها نیست زیرا در واقعیت وجود برادرش، واقعیت حضور خدا را لمس مىکند مىاعتراف مى
بهم و تاریک است. اما در حضور برادرم، گناه کنم، همه چیز مکه در خلوت تنهایى خود به گناهانم اعتراف مى

شود، چه بهتر که همین آید. از آنجا که هر گناهى باالخره روزى آشکار مىگردد و زیر نور مىناگزیر آشکار مى
امروز میان من و برادرم آشکار شود تا اینکه در روز داورى در برابر نور نافذ داورى نهایى برمال گردد. بنابراین 
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توانیم نزد برادرى به گناهان خود اعتراف کنیم بواسطه لطف و رحمت خدا است. زیرا چنین فیضى ما مىاینکه
دارد.را از وحشت روز داورى مصون مى

اکنون بتوانیم از طریق او از بابت واقعى برادرامان به این خاطر به ما عطا شده است که حتى در اینجا و هم
ینان حاصل نماییم. درست همانطور که اعتراف صریح به گناهان نزد برادرم مرا از بودن داورى و فیض خدا اطم

بخشاید، از آمرزش گناهان سازد، هنگامى نیز که برادرم در نام خداوند گناهان مرا مىعدم خودفریبى مطمئن مى
ن مقرر داشته که بدین یابم. خدا به این دلیل اعتراف دوطرفه برادرانه را میانماخود کامالً اطمینان خاطر مى

ترتیب بتوانیم از بخشش الهى مطمئن شویم. 
و اما دقیقاً بخاطر همین حصول اطمینان است که اعتراف باید در مورد گناهان معین و مشخصى باشد. مردم 

هایشان جنبه کلى داشته باشد. اما تنها وقتى که شخص با گناهان مشخص خود رویارو اند اعترافاغلب مایل
البته اگر چنین تباهى در - برد شود، تنها آن هنگام است که به عمق درماندگى و تباهى ذات انسان پى مىمى

تصور بگنجد. از این رو براى آنکه براى اعتراف آماده شویم خوب است خود را براساس ده فرمان تفتیش کنیم 
است به ریا و ظاهرسازى آلوده شود و بدین چون در غیراینصورت حتى اعترافمان نزد برادر ایماندار نیز ممکن

ترتیب تمام مزایاى چنین اعترافى تباه گردد. خود عیسى مسیح نیز با کسانى سروکار داشت که گرفتار گناهان 
اند و به همین دانستند محتاج آمرزشها و فواحش. این گنهکاران مىنظیر صاحبان میخانه- بخصوصى بودند 

خواهى برایت انجام آمرزید. او از بارتیمائوس کور پرسید: چه مىشخصشان را مىخاطر عیسى نیز گناهان م
دهم؟ قبل از اعتراف الزم است براى این پرسش، پاسخى روشن داشته باشیم. ما نیز به هنگام اعتراف، بخاطر 

ز وجودشان چه آنها که ا-شویم و به تبع آن کل گناهانمان گردند آمرزیده مىگناهان مشخصى که آشکار مى
شوند. جملگى آمرزیده مى-دانیم باخبریم و چه آنها که نمى

گیریم که اعتراف نزد برادرمان یک قانون الهى است؟ و اما آیا از تمامى آنچه تا اینجا گفتیم اینطور نتیجه مى
. ممکن است شودخیر. اعتراف یک قانون نیست بلکه دستى است الهى که براى کمک به فرد گنهکار دراز مى

شخصى بدون آنکه نزد برادرى اعتراف کند، صرفاً محض فیض خدا به اطمینان خاطر دست یابد، و به زندگى 
جدید، صلیب و مشارکت بپیوندد. ممکن است شخصى هیچگاه در مورد آمرزش گناهان خود دچار شک و 

همان اعتراف شخصى خود نزد تردید نشود و هیچگاه از اعتراف شخصى به گناهان احساس نومیدى نکند و در
توانند چنین کنند. خود لوتر مند گردد. روى سخن ما در اینجا با کسانى است که نمىخدا از تمام ثمرات آن بهره

از جمله کسانى بود که زندگى مسیحى بدون اعتراف دو جانبه برادرانه برایشان غیرقابل تصور است. در رساله 
کنم کنم، درواقع توصیه مىاز این رو وقتى شما را به اعتراف توصیه مى«گوید:مبسوط آموزش اصول دین مى
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توانند از خوشى و شادى نفهته رغم تمام تالش و کوشش خود نمىباید به کسانى که على» فردى مسیحى باشید.
فه به ما در مشارکت، صلیب، و زندگى تازه و اطمینان برخوردار گردند، برکتى را که خدا در قالب اعتراف دوطر

مند شود. و کیست که تحملى تواند از آن بهرهدارد نشان داد. اعتراف موهبتى است که فرد مسیحى مىارزانى مى
آنکه دچار خُسران گردد؟ را که خدا الزم دانسته رد کند بى

نزد چه کسى اعتراف کنیم؟
تواند اعتراف ت که هر فرد مسیحى مىگناهان خود را باید نزد چه کسى اعتراف کنیم؟ وعده مسیح این اس

برادر مسیحى خود را بشنود. اما آیا آن را خواهد فهمید؟ یا آنکه سطح زندگى مسیحى او آنقدر باالتر از ما است 
شود بدون آنکه در مورد گناهانمان درکى داشته باشد؟که از ما جدا مى

جمله من- ه پلیدى مطلق کل انبیاى بشر کند و در صلیب او بهر کسى که تحت صلیب مسیح زیست مى
پى برده است درخواهد یافت که گناهى نیست که وى با آن بیگانه باشد. هرکس که یکبار - سیاهى دل خودش 

به وحشت و انزجار آمده -گناهانى که عیسى را به صلیب میخکوب ساخت -بواسطه هولناکىِ گناهان خودش 
شود. زیرا او با نگریستن منزجر نمى-هر قدر هم که وحشتناك باشند -باشد دیگر از شنیدن گناهان برادرش

ور است، داند دل انسان تا چه حد در گناه و ضعف غوطهبرد. مىبه صلیب عیسى، به پلیدى قلب انسان پى مى
لب انسانى داند که خدا همین قو در عین حال این را نیز مى-رود آلود به بیراهه مىتا چه حد در راههاى گناه

تواند اعتراف کند مىپذیرد. بنابراین تنها برادرى که تحت صلیب زندگى مىرا محض فیض و رحمت خود مى
برادرى دیگر را بشنود.

سازد نه تجربه زندگى، که تجربه صلیب است. آنچه شخص را براى شنیدن اعتراف واجد شرایط مى
دانند اى مىنسان، در مورد دل انسانى بسى کمتر از ایماندار سادهترین روانشناسان یا متخصصین طبیعت اباتجربه

ها و تجربیات روانشناختى نیز از درك ها، توانایىنماید. حتى بهترین بصیرتکه تحت صلیب عیسى زیست مى
داند اما از پى عاجزند. حکمت دنیا علت اضطراب، ضعف و شکست را بخوبى مى» گناه چیست«این مسأله که 

داند که عامل نابودى انسان فقط و به علت گناهکار بودن انسان عاجز است و از این رو این را نیز نمىبردن 
تواند از میان برداشته شود. این حقیقت تنها بر فرد فقط گناه او است و این گناه فقط و فقط با آمرزش مى

یستم اما در حضور برادرى مسیحى مسیحى آشکار است. در برابر یک نفر روانشناس من جز یک انسان بیمار ن
توانم جرأت گناهکار بودن داشته باشم. فرد روانشناس نخست باید به کندوکاو قلب من بپردازد اما هیچگاه مى

داند: روم وى بخوبى مشکل مرا مىقادر نیست به اعماق دل من رخنه کند. اما وقتى نزد برادر مسیحى خود مى
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خواهد به گناهان خود اعتراف کند و محتاج بخشش خدا ى است مثل من که مىگوید او نیز گناهکاربا خود مى
اى است است. برخورد فرد روانشناس با من چنان است گویى خدایى نیست. اما برخورد برادر ایماندار به گونه

ر شود دام. آنچه باعث مىشوم در صلیب عیسى مسیح در برابر خدایى داور و رحیم ایستادهکه مطمئن مى
اعتراف برادرانه ضعیف و ناکار آمد باشیم عدم آگاهى از مسائل روانشناسى نیست بلکه عدم محبت نسبت به 

مسیح مصلوب شده است. 
جویى انسانى را فرد مسیحى در زندگى روزانه و مشتاقانه با صلیب عیسى مسیح، هم از یک سو روحیه عیب

را و در عوض روح تأدیب الهى و محبت الهى را دریافت روىکند و هم از سوى دیگر ضعف زیادهرها مى
گردد براى او نماید. مرگ شخص گنهکار در برابر خدا و حیاتى که محض فیض بواسطه این مرگ ایجاد مىمى

دارد که آید. از این رو برادرانش را با همان محبت دلسوزانه خدا دوست مىبصورت یک واقعیت روزانه در مى
نماید. چه کسى رحله مرگ فرد گنهکار به زندگى فرزند خدا رهنمون ساخته است محبت مىبرادرش را از م

تواند اعترافمان را بشنود؟ کسى که خود تحت صلیب زیست کند. هرجا پیام مسیح مصلوب شده امرى مى
حیاتى و زنده است، اعتراف برادرانه نیز در آنجا مؤثر خواهد بود. 

دو خطر 
کنند باید از دو خطر برحذر باشد. خطر نخست به فرد که در آن اعضاء نزد هم اعتراف مىجامعه مسیحى

شود. خوب نیست یک شخص اعتراف همه را بشنود زیرا اغلب به سهولت زیر بار اعتراف گیرنده مربوط مى
آید و همین امر معنا درمىشود و بدین ترتیب اعتراف براى او بصورت امرى عادى و بىآنهمه اعترافات خم مى

اى براى سلطه روحانى بر جانها سؤاستفاده کند. بنابراین براى آنکه از شود از اعتراف بعنوان وسیلهباعث مى
کند به هیچ وجه نباید گرفتار آمدن به چنین خطر جدى جلوگیرى شود، کسى که خود نزد دیگران اعتراف نمى

آنکه خطرى متوجه او باشد اعتراف برادرش را بشنود که خود تواند بىاعتراف دیگران را بشنود. تنها کسى مى
نیز با اعتراف به گناهان، خودش را تا آن حد فروتن کرده باشد. 

شود. بر او است که بخاطر نجات روحش هیچگاه به اعتراف کننده مربوط مىو اما خطر دوم به فرد اعتراف
ترین نوع فریبانه ندهد. زیرا چنین کارى منتهاى پلیدى و ناخالصى، و وحشتناكخود جنبه پارسانمایانه و عوام

آمیز نیست. جنبه پارسایانه دادن به تفحشاى دل است. اعتراف بدین شکل چیزى بجز وراجى بیهوده و شهو
دهد در وادى اعتراف پا بگذاریم فقط و فقط وعده فیض، کمک اعتراف کار شیطان است. آنچه به ما جرأت مى

و بخشش خدا است. بنابراین انگیزه و مبناى اعتراف ما فقط و فقط باید وعده آمرزش گناهان باشد. اعتراف 
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رگ روحانى است. اما اعتراف مبتنى بر وعده، حیات و زندگانى را با خود به اى عادى، همانا مبعنوان وظیفه
همراه دارد. بنابراین یگانه مبنا و هدف اعتراف همانا آمرزش گناهان است. 

بخش ربانى شادىعشاى
توان آن را بهنگام نیاز در شود و مىاعتراف گرچه بخودى خود عملى است کامل که بنام مسیح انجام مى

ربانى ترین کاربرد آن همانا آمادگى براى شرکت در مراسم مشترك عشاىجمع مشارکتى انجام داد، ولى مهم
لند بدن و خون مسیح را دریافت اند مایاست. مسیحیان که اکنون هم با خدا و هم با یکدیگر سازش کرده

کس نباید در پیشگاه مذبح حاضر شود مگر آنکه نخست با برادرش نمایند. فرمان عیسى چنین است که هیچ
آشتى کرده باشد و این فرمان بیش از هرچیز در مورد دریافت شام خداوند صادق است. 

خداوند گردهم آمده از یکدیگر بخاطر برادران یک جمع مشارکتى مسیحى، یک روز قبل از مراسم شام 
تواند بطور شایسته بر سر میز کنند. بدون این کار هیچ کس نمىاند طلب آمرزش مىگناهانى که مرتکب شده

ربانى شرکت کرده از فیض شام خداوند حاضر شود. اگر برادران بخواهند به اتفاق یکدیگر در مراسم عشاى
ها، ها، مشاجرات، حسادتشرکت در بدن و خون خداوند تمام عصبانیتخدا برخوردار گردند، باید قبل از 

ها و رفتارهاى غیربرادرانه را کنار گذارده و در صدد رفع آنها برآمده باشند. با اینحال پوزش طلبیدن چینىسخن
از برادر خود به معناى اعتراف نیست. فرمان صریح مسیح همانا اعتراف است.

خواهد از این بابت نیز اطمینان حاصل ماده شدن براى شرکت در شام خداوند، جداً مىو اما فرد بهنگام آ
داند و بخشیده است. اعتراف برادرانه و آمرزش اند مىنماید که خدا گناهان بخصوصى را که مایه عذاب او بوده

خواهد و نومیدانه مىدقیقاً در پاسخ به همین نیاز است. آنگاه که فرد از گناهان شخصى خود در اضطراب است
از بخشایش گناهان خود مطمئن شود درست همان وقت است که دعوت دارد بنام عیسى مسیح نزد برادر خود 
اعتراف نماید. درست همان چیزى که باعث شد به عیسى تهمت کفر زنند، یعنى این واقعیت که او گناهکاران 

دهد. برادران تمامى گناهان ت مسیحایى رخ مىآمرزید، اکنون به قدرت حضور عیسى مسیح در اخورا مى
کنند. از آمرزند و در آسمان فرشتگان خدا بخاطر توبه فرد گناهکار شادى مىیکدیگر را بنام خداى سه گانه مى

ها.ها و شادىهاى برادرانه، دعاها، ترساین رو زمان آمادگى براى شام خداوند ماالمال است از نصایح و تشویق
م خداوند براى جامعه مسیحى روز شادمانى است. اعضاى جمع مشارکتى که در قلوب خود با خدا و روز شا

کنند و با این کار از عطاى بخشش، اند، عطاى بدن و خون عیسى مسیح را دریافت مىبرادران سازش کرده
شود. د مشارکتى تازه مىگردند. بدین ترتیب جامعه مسیحى با خدا و انسان وارمند مىزندگى تازه و نجات بهره
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مشارکت شام خداوند نقطه اوج مشارکت مسیحى است. درست همانطور که اعضاى جمع مشارکتى بر سر میز 
شوند، در ابدیت نیز با یکدیگر خواهند بود. جامعه شام خداوند در بدن و خون مسیح با یکدیگر متحد مى

گردد و خوشى در مسیح و بدن او را به ائل مىمسیحى در قالب مشارکت شام خداوند به هدف نهایى خود ن
رسد. رساند. با شرکت در شام خداوند، زندگى مشترك مسیحیان تحت کالم به حد کمال مىکمال مى


	?????.pdf
	??? 1.pdf
	??? 2.pdf
	??? 3.pdf
	??? 4.pdf
	??? 5.pdf

