زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ
درس  : 7ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا
وﻗﺘﯽ زن و ﻣﺮد در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و او ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ  -ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻚ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺮﯾﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ" .زﯾﺮا
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺪن ﯾﮏ ﺑﺪن اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی زﯾﺎدی دارد  ،و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﯾﮏ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ روح ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑﺪن  -ﯾﻬﻮدی ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮدﮔﺎن ﯾﺎ آزادﮔﺎن  ...اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺎ  ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ  ،از
ﮐﻠﻤﻪ وﯾﮋه ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﮐﻠﻤﻪ "ﮐﻠﯿﺴﺎ" .اﻟﺘﻬﺎب ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف ﺧﺎص
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻋﻤﺎل  19ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ در اﻓﺴﺲ ﮔﺬراﻧﺪ و از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ داﺷﺖ" .ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺑﻪ
ﻧﺎم دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮس  ،اﺑﺮﯾﺸﻢ  ،ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای آرﺗﻤﯿﺲ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﺗﺠﺎرت ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .اﯾﻨﻬﺎ او را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد  ،ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،و ﮔﻔﺖ ":آﻗﺎﯾﺎن  ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت دارﯾﻢ .ﺛﺮوت ﻣﺎ  ...اﮐﻨﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ  ،زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻊ در
ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد  ،و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ" .اﻋﻤﺎل  24-25 :19و  32اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺷﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ زن و ﻣﺮد را در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ "ﮐﻠﯿﺴﺎ" در
ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ در ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﺪا از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ و او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد
ﺳﻮق دﻫﺪ ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ روز اﯾﻦ
اﻓﺮاد از اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در "ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا" ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ )اﻋﻤﺎل  .(8:12ﻣﺮﯾﺪان واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎن
ً
واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ واﻗﻌﯽ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﺪای ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا ،
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن اﺳﺖ .رﺳﻮل ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
"زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ":ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد
و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻢ  ،و ﻣﻦ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،از ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ،
و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل.
" 2ﻛﻮرﯾﻨﺘﯿﺎن  16-18 :6اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا و وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ" .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﻋﺘﺮاف اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ  ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ وﻓﺎدار اﺳﺖ .و ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﻢ  ،از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ " .ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن :10
 23-25در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﻛﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻛﻪ در آن ﺷﺎﮔﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی رﺷﺪ
ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻛﺮد .او از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن" اﺳﺖ .وی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  ،در ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ  ،ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد :رﺷﺪ داﻧﺶ و درک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) (13-15 :4در
ﻋﺸﻖ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺼﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ) (15-16 :4ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻛﻠﯿﺴﺎ در آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و در آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ):4
 .(16ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻋﺒﺎرت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وی ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در آن ﯾﻚ
ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و او اﯾﻦ ﺣﺮف را ده ﺑﺎر در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل" :زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﺑﺪن ﻣﺎ

اﻋﻀﺎی زﯾﺎدی دارﯾﻢ و اﻋﻀﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻣﺎ  ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری  ،در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ
ﯾﮏ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ " .روﻣﯿﺎن  4-5 :12اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت "ﯾﮏ ﺑﺪن" روﺷﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ را ﮐﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻣﻮرد آن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻌﻨﻮی وﺟﻮد دارد  -ﻫﻤﻪ ﺑﺮادرﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎن وﻇﺎﯾﻒ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺿﺮوری و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ) .روﻣﯿﺎن  1 ، 4-5 :12ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .1. 2 (20 ، 12:12ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ
)اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(15-16 :4او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .3 .زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﮋادی ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻏﻼﻃﯿﺎن  .(26-29 :3اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن
وﺟﻮد دارد  ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ  ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮ آن اﺳﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  ، (5:23اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ "ﻛﻠﯿﺴﺎ )اﻛﻠﯿﺴﯿﺎ( ﺧﺪا ﻛﻪ در ﻛﻮرﯾﻨﺖ اﺳﺖ" ﻧﻮﺷﺖ ) 2ﻛﻮرﻧﺘﯿﺎن :1
 .(1ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان واﻗﻌﯽ ﻋﯿﺴﯽ در ﻋﺒﺎدت ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ -4 .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺻﻌﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ  ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺿﺎﻓﯽ دارد .ﺷﺮح اﯾﻦ در
اﻋﻤﺎل  1-7 :6ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ .1 .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮان ارﺷﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ )رﺳﻮﻻن( ﻣﻮﻋﻈﻪ  ،دﻋﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺑﻮد  ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ در راه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان در
ﮐﻠﯿﺴﺎ  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی  ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .2. 3 .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 .4رﺳﻮﻻن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدان رای دادﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﮐﻼم ﺧﺪا اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ" .اﯾﻦ ﯾﮏ درس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ  ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮادر و
ﺧﻮاﻫﺮ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و رﺳﻮﻻن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ .آﻧﻬﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ " ،ﺑﺤﺚ زﯾﺎدی" وﺟﻮد
دارد و دوﺑﺎره درﺳﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ  ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع :آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮات ﻗﻮی و ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺤﺘﺮم ،ﭘﻄﺮس و ﺟﯿﻤﺰ  ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﻣﯽ
دادﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻨﺎ ﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺷﺎن .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ  ،ﻫﻤﻪ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل
ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران
و ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و او ﻣﺮدان در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﺮد )اﻋﻤﺎل  .(23 :14اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺮای
ﭘﯿﺮ ﺷﺪن در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﺟﻮان ﺑﻮد اﻣﺎ او ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻓﺴﺲ ﺑﻮد  ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﭼﻮن ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ  -اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی ﮔﻔﺖ" :اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻚ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺷﻮﻫﺮ
ﯾﻚ ﻫﻤﺴﺮ  ،ﻫﻮﺷﯿﺎر  ،ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮل  ،ﻣﺤﺘﺮم  ،ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز  ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﯽ  ،ﻧﻪ ﺧﺸﻦ اﻣﺎ
ﻣﻼﯾﻢ  ،ﻧﻪ ﻧﺰاع و ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻮل .او ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺰت ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ ﻧﮕﻪ دارد  ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪا
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ؟ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد  ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﭘﻒ ﺷﻮد و در ﻣﺤﮑﻮم ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد 1 " .ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ " 1-6 :3زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﺪا  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺘﮑﺒﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻦ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻋﺎﺷﻖ
ﺧﻮﺑﯽ  ،ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .راﺳﺖ  ،ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط .او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﺴﺎﻧﯽ را
ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻛﻨﻨﺪ " .ﺗﯿﺘﻮس " 7-9 :1ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺎن را در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺎدت رﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ در ﺟﻼل ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ :ﮔﻠﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯿﺪ  ،ﭼﻮﭘﺎن ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ  ،ﻧﻈﺎرت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﺟﺒﺎر  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﯿﻞ و اراده  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دارد ؛ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺮم آور  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ؛ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣ ً
ﻼ واﺿﺢ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را درﺑﺎره ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ آﻣﻮزش دﻫﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻧﺠﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ
در رﻓﺘﺎرش ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن
ﻧﻮاز اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود در ﺧﺎﻧﻪ اش .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
ﻧﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ دزدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻣﻐﺮور ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را "ﻣﺴﺌﻮل" ﯾﺎ "رﻫﺒﺮ" ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﺑﯽ ادب ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎی ﺷﺎﮔﺮد را در اﺗﺎق ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺴﺖ و ﮔﻔﺖ" :زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای داده ام ﮐﻪ
ً
واﻗﻌﺎ  ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  ،ﺑﻨﺪه
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده ام ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از ارﺑﺎب اوﺳﺖ  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ  ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ  ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ! " ﯾﻮﺣﻨﺎ  15-17 :13ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
)ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺿﺒﻂ ﯾﺎ وزﯾﺮ( ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ رود و در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﻮﻟﺲ
ﻧﻮﺷﺖ" :زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ  ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﯾﻬﻮدی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻧﻪ ﺑﺮده و ﻧﻪ آزاد وﺟﻮد دارد  ،ﻧﻪ ﻣﺮد و ﻧﻪ زن وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ.
" ﻏﻼﻃﯿﺎن  27-28 :3اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺪه "ﯾﮏ ﺑﺪن" را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﺎ  ،ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﺎﺷﯿﻢ  ،وﻗﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﯽ رﺑﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣ ً
ﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد.
در داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ  ،ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﺟﻤﺎﻋﺖ را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و رﻫﺒﺮی ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )1
ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ  .(8-15 :2ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ زن )ﺣﻮا( ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﻣﯿﻮه داد  ،آن را ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮ داد و از ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای زن و ﻣﺮد
در ﮐﻠﯿﺴﺎ  ،اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ او داده  ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ.
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