  درس دوازدهم  

 ۳۰-۲۴آذر

تشکیالت کلیسائی و اتحاد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :افسسیان باب  ۵آیات  ۲۳تا ۲۷؛ متی باب  ۲۰آیات  ۲۵تا ۲۸؛ تیطس
باب  ۱آیه ۹؛ متی باب  ۱۶آیه ۱۹؛ غالطیان باب  ۶آیات  ۱و ۲؛ متی باب  ۲۸آیات  ۱۸تا .۲۰
آیه حفظی « :و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید
تا شام دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست » (متی باب  ۲۰آیات  ۲۶و .)۲۷

مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم ،مسـیحیان پروتسـتان هسـتیم که به رسـتگاری
فقـط از طریـق ایمان نسـبت بـه آنچه عیسـی مسـیح بـرای برشیت انجـام داده اسـت ،اعتقاد
داریـم .مـا بـرای دریافـت مزایـای آنچه مسـیح برایمان انجام داده اسـت ،به کلیسـا یا سلسـله
مراتـب کلیسـا نیـاز نداریـم .آنچه از مسـیح دریافت می کنیم ،مسـتقیامً از جانـب او به عنوان
جایگزیـن مـا بـر صلیـب و کاهـن اعظم وسـاطت کننـده ما در معبد آسمانی می باشـد.
بـا ایـن وجـود ،کلیسـا پدیـده خداسـت و خـدا آن را در اینجـا بـرای ما نـه به عنوان وسـیله
نجـات بلکـه بـه عنـوان وسـیله ای بـرای کمک به مـا برای نشـان دادن راه نجات بـه جهان قرار
داده اسـت .کلیسـا تشـکیالتی اسـت که عیسـی برای انتشـار انجیل به جهان آنرا بنا منود .این
سـازمان تا جایی اهمیت دارد که رسـالت کلیسـا را مسـتحکم و ممکن سـازد .بدون تشـکیالت
کلیسـا ،پیـام نجـات بخـش عیسـی منـی توانسـت چنـدان مؤثـر به دیگـران ابلاغ شـود .رهربان
کلیسـا نیـز مهـم هسـتند زیـرا اتحـاد را پرورش داده و الگوی عیسـی را نشـان مـی دهند.
ایـن هفتـه دلیـل حیاتـی بودن سـازمان کلیسـا برای بشـارت مژده خـدا و اینکـه چگونه می
توانـد اتحـاد کلیسـا را پـرورش دهد ،مطالعـه می کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در اول دی  December 22 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۵آذر

مسیح ،رس کلیسا
هامنطـور کـه پیـش از ایـن در یکـی از دروس گذشـته دیدیم ،کلیسـا در عهد جدید توسـط
اسـتعاره بعنـوان بـدن نشـان داده شـد .کلیسـا بدن مسـیح می باشـد .این اسـتعاره بـه چندین
جنبـه کلیسـا و ارتبـاط میـان مسـیح و قومـش اشـاره دارد .کلیسـا بـه عنـوان بدن مسـیح ،برای
وجـودش وابسـته بـه او مـی باشـد .او رس (کولسـیان بـاب  ۱آیه  ،۱۸افسسـیان بـاب  ۱آیه )۲۲
و منبـع حیـات کلیسـا اسـت .بدون او هیـچ کلیسـایی وجود نخواهد داشـت.
کلیسا همچنین هویت خود را از مسیح می گیرد ،زیرا او منبع و اساس و پدید آورنده ایامن
و آموزه های آن می باشد .با این حال ،با وجود حیاتی بودن این موارد در هویتش ،کلیسا بیشرت
از این چیزها می باشد .مسیح و کالم او ،آنگونه که در کتاب مقدس آشکار شده است ،هویت
کلیسا را مشخص می کنند .بنابراین ،کلیسا هویت و اهمیت خود را از مسیح می گیرد.
پولـس در افسسـیان بـاب  ۵آیـات  ۲۳تـا  ،۲۷از رابطـه میـان مسـیح و کلیسـایش برای نشـان
دادن نـوع رابطـه ای کـه بایـد میان زن و شـوهر وجود داشـته باشـد ،اسـتفاده مـی کند .ایده
هـای کلیـدی ایـن رابطـه میان مسـیح و کلیسـایش ،چـه چیزی می باشـند؟

مفهوم [تسلیم]
اگر چه ممکن است به دلیل سوء رفتار رهربان در قرن های گذشته ،در مورد
ِ
مردد باشیم ،با این وجودکلیسا باید تابع رس ،یعنی مسیح باشد؛ یعنی تابع اقتدار او .تصدیق ما
از مسیح به عنوان رس کلیسا به ما کمک می کند تا به یاد داشته باشیم که بیعت نهایی ما باید
به چه کسی تعلق داشته باشد و آن بیعت با خداوند است .کلیسا باید سازماندهی شود اما این
سازمان همواره باید مطیع اقتدار عیسی ،رهرب حقیقی کلیسایامن باشد.
« کلیسـا بر روی شـالوده خود یعنی مسـیح بنا شـده اسـت؛ باید از مسـیح به عنوان رس اطاعت
شـود .کلیسـا نبایـد وابسـته بـه بشر باشـد یـا توسـط او اداره شـود .بسـیاری ادعا مـی کنند کـه مورد
اعتماد بودنشـان در کلیسـا بـه آنهـا قـدرت امـر منودن بـه دیگران مبنـی بر اینکـه به چه چیـزی باید
بـاور داشـته و چـه کاری بایـد انجـام دهنـد را مـی دهـد .خـدا ایـن ادعـا را جایـز منـی دانـد .نجـات
دهنـده مـی گویـد « ،همـه شما برادریـد » .متـام شما در معـرض وسوسـه بـوده و گرایـش بـه خطـا
داریـد .مـا منـی توانیـم بـرای هدایـت به هیـچ موجـود فانی متکی باشـیم .صخـره ایامن حضـور زنده
مسـیح در کلیسـا اسـت .ضعیفـان مـی تواننـد بـر ایـن تکیـه کننـد و کسـانی کـه خـود را قویرتین می
داننـد ،در صورتـی کـه از کارائـی مسـیح بهـره نربند ،ضعیـف ترین خواهند بـود » – .الن جـی .وایت،

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 414

115

چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــه جــای وابســتگی بــر « موجــود فانــی » کــه
بســیار آســان اســت ،بــه مســیح تکیــه کنیــم؟

     دوشنبه     

 ۲۶آذر

رهربی خدمتگزار
عیسـی در طـی خدمـت خویـش بـا حواریـون ،زمـان هایـی را تجربه منـود کـه بخاطر طمع
آنـان بـرای قـدرت از کـوره در میرفـت .رسـوالن به نظر می رسـید بـرای تبدیل شـدن به رهربان
قدرمتنـد ملکـوت عیسـی بسـیار مشـتاق بودنـد (مرقس باب  ۹آیـات  ۳۳و ۳۴؛ لوقـا باب  ۹آیه
 .)۴۶حتـی زمانـی کـه حواریـون شـام آخـر را بـا یکدیگـر رصف مـی کردنـد ،این احسـاس های
سـلطه و برتـری احتماالً میـان ایشـان احسـاس می شـد (لوقا بـاب  ۲۲آیه .)۲۴
در خالل مواقعی اینچنینی ،عیسی بوضوح افکار خود را در مورد رهربی روحانی میان قومش
را آشکار منود .ما از نصیحت عیسی در متی باب  ۲۰آیات  ۲۵تا  ۲۸چه اصول رهربی می
آموزیم؟ چگونه می توانیم این اصول را در زندگی خود و بویژه کلیسایامن نشان دهیم؟

« در این منت کوتاه ،عیسی دو منونه از اقتدار را به ما ارائه می دهد :نخست ایده اقتدار
رومیان است .در این مدل ،نخبگان به صورت سلسله مراتب نسبت به دیگران برتری دارند .آنها
قدرت تصمیم گیری داشته و انتظار دارند تا زیر دستانشان تسلیم آنها باشند .عیسی آشکارا این
منونه از اقتدار را رد منود ،زمانی که گفت « :شام اینگونه نباشید! » در عوض او یک منونه مهیج
از اقتدار را به حواریون ارائه داد ،رد کامل یا معکوس مدل سلسله مراتبی که با آن آشنا بودند ».
— »,Darius Jankiewicz, «Serving Like Jesus: Authority in God’s Church
Adventist Review, March 13, 2014, p. 18
مفهـوم اقتـداری کـه عیسـی در این روایـت ارائه می کنـد برپایه دو واژه کلیدی می باشـد:
خدمتگـزار ( )diakonosو بـرده ( .)doulosدر برخـی از ترجمـه هـا ،واژه نخسـت ،خدمتگـزار
اغلب به صورت « کشـیش | کاهن | مامور به خدمتکلیسـایی » و واژه دوم به صورت »خادم«
و یـا »غلام« ترجمـه شـده اند .بدین ترتیب هـر دو واژه بخش زیادی از شـدت معنی و منظور
خـود را از دسـت مـی دهنـد .اگر چه عیسـی متایل نداشـت متام سـاختارهای قدرت را منسـوخ
منایـد ،بـا ایـن حـال آنچـه کـه بـدان تأکیـد مـی ورزید این بـود که رهبران کلیسـا بایـد پیش از
هـر چیـز خدمتگـزاران و بنـدگان قـوم خدا باشـند .جایـگاه های آنهـا نباید باعـث اعامل قدرت
بـر مـردم یـا تسـلط بـر ایشـان شـود و یـا باعـث اعتبـار و شهرتشـان شـود .مسـیح ،ملکوتـی را
برقـرار مـی کـرد کـه برپایـه اصولی متفـاوت بود .او انسـان ها را نه بـرای اقتـدار ،بلکه خدمت
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فراخوانـد ،مبنـی بـر ایـن کـه قویتـر ها ناتوانـی ضعیفـان را بدوش بکشـند .قـدرت ،موقعیت،
اسـتعداد و تحصیلات ،مالـک خـود را تحـت مسـئولیتی بـزرگ تـر بـرای خدمت به هـم نوعان
خـود قـرار مـی دهـد » – .الن جـی .وایـتEllen G. White, The Desire of Ages, p. 550 ،

یوحنــا بــاب  ۱۳آیــات  ۱تــا  ۲۰را بخوانیــد .عیســی بــه حواریونــش چــه الگوئــی از
رهبــری را ارائــه داد؟ عیســی همچنــان ســعی دارد در ایــن آیــات چــه چیــزی بــه مــا
تعلیــم دهــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم ایــن اصــل را در تمــام کارهایمــان بــا دیگـران،
در درون و خــارج از کلیســا آشــکار کنیــم؟

     سه شنبه     

 ۲۷آذر

حفاظت از اتحاد کلیسا


دوم تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه  ۱۵و تیطـس بـاب  ۱آیـه  ۹را بخوانیـد .بـر اسـاس توصیه های
پولـس بـه تیموتائـوس و تیطـس ،چـه وظایف مهمـی تحت مسـئولیت رهربان و بـزرگان وفادار
کلیسـا می باشد؟

توجه کنید که پولس تا چه حد بر نگاه داشنت عقاید و تعالیم ناب تأکید دارد .این برای
اتحاد حیاتی میباشد ،بویژه به این دلیل که می توان استدالل منود آموزه های مان بیش از هر
چیز دیگری کلیسایامن را متحد می سازند .بار دیگر ،اتحاد ما در مسیح به عنوان ادونتیست،
مردمی که از اقشار ،فرهنگ ها و زمینه های مختلف هستیم ،در درکامن از حقیقتی که مسیح
داده است یافت می شود .اگر با این تعالیم ،مشوش و گیج بشویم ،سپس تنها هرج و مرج و
تفرقه بوجود خواهد آمد ،بویژه که به پایان جهان نزدیک میشویم.
« در پیشـگاه خـدا و در حضـور مسـیح عیسـی که بر زنـدگان و مـردگان داوری خواهد کرد
و بـه خاطـر ظهـور و پادشـاهی او تـو را موظف میسـازم که پیـام را اعالم کنـی .در وقت و بی
وقـت آمـاد ًه کار بـاش و دیگـران را متقاعـد و توبیـخ و تشـویق کـن و بـا صبر و شـکیبایی متام
تعلیـم بـده ،زیـرا زمانـی خواهـد آمد که آدمیان به تعلیم درسـت گـوش نخواهنـد داد ،بلکه از
امیـال خودشـان پیـروی میکننـد و بـرای خود معلمین بیشتری جمـع خواهند کرد تـا نصایحی
را کـه خـود دوسـت دارنـد از زبـان آنهـا بشـنوند .آنهـا از شـنیدن حقیقـت خـودداری میکنند
و تو ّجـه خـود را بـه افسـانهها معطـوف میدارنـد » (دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـات  ۱تا .)۴
پولـس بـا ایـن سـخنان ،افـکار الهـام بخـش خـود را بـر آمـدن دوبـاره عیسـی و روز داوری
متمرکـز میکنـد .ایـن رسـول از متـام اقتـدار خـدادادی خـود (اول تیموتائـوس بـاب  ۱آیـه )۱
بـرای دادن مشـاوره مهـم بـه تیموتائـوس اسـتفاده میکنـد .در زمینـه روزهـای آخـر ،بـا وجود
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وفورتعالیـم غلـط وفسـاد اخالقـی روزافـزون ،تیموتائـوس بایـد کالم خـدا را موعظـه کنـد .ایـن
رسـالتی اسـت کـه او بـرای آن فراخوانـده شـده اسـت.
تیموتائـوس بایـد به عنوان بخشـی از ماموریت بشـارتی تعلیمی خود باید افـراد را متقاعد،
توبیـخ و نصیحـت کنـد .ایـن افعـال یـادآور رهنمـودی اسـت کـه کالم مقـدس ارائـه مـی کنـد
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـه  .)۱۶واضـح اسـت کـه کار تیموتائـوس ،متابعـت ،تعلیـم و اِعامل
آنچیزهایـی اسـت کـه در کالم مقـدس یافـت مـی شـود و ایـن کار را بایـد بـا تحمل مشـقات و
شـکیبائی انجـام دهـد .رسزنشهـای تنـد و شـدید بـه نـدرت گناهـکار را نـزد مسـیح مـیآورد.
تیموتائـوس بـا پیـروی از آنچـه پولس نوشـت ،تحـت هدایـت روحالقدس و با نگرشـی همچون
رهبر خدمتگـزار ،نیرویـی قـوی و متحـد کننـده در کلیسـا خواهد بود.

بــا چــه شــیوه هــای عملــی مــی توانیــم بــه رهب ـران کلیســا ب ـرای حفــظ اتحــاد در
کلیســا کمــک کنیــم؟ چگونــه میتوانیــم اطمینــان یابیــم کــه مــا در میــان اختالفــات،
همیشــه در عــوض نیــروی تفرقــه انگیــز ،نیــروی متحــد کننــده باشــیم؟

     چهارشنبه     

 ۲٨آذر

تادیب کلیسائی
یکـی از مسـائل بحرانـی سـازمان کلیسـا ،چگونگـی طـرز برخـورد و تادیـب اسـت .اینکـه
چگونـه تادیـب مـی توانـد بـه حفـظ اتحـاد کلیسـا کمـک کنـد ،گاهـی اوقـات یـک موضـوع
حسـاس مـی باشـد کـه ممکن اسـت به راحتی سـوء تعبیر شـود .امـا از دیدگاه کتاب مقدسـی،
تادیـب کلیسـا بـر دو حوزه مهـم مترکز دارد :حفظ خلـوص اصول عقاید و حفـظ خلوص حیات
کلیسـا و عملکـرد آن.
هامنطـور کـه پیـش از ایـن دیـده ایـم ،عهـد جدیـد از اهمیـت حفـظ خلـوص آمـوزه های
کتـاب مقدسـی در زمـان بیـداری ارتـداد و تعالیـم دروغیـن بویـژه در پایـان زمـان ،حامیت می
کنـد .همیـن کار بـرای حفظ مسـئولیت اجتماع باید صورت گیـرد از طریق محافظـت در برابر
فسـاداخالقـی ،نادرسـتی و فسـاد نیـز چنین می باشـد .به این دلیـل از کتاب مقـدس به عنوان
« وسـیله ای بـرای تعلیـم حقیقـت ،رسزنـش خطـا ،اصالح معایـب و پرورش مـا در نیکی مطلق
» یـاد مـی شـود (دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیه .)۱۶
متـی بـاب  ۱۶آیـه  ۱۹و بـاب  ۱۸آیات  ۱۵تا  ۲۰را بخوانید .عیسـی در مورد تادیب و رسزنش
منودن کسـانی که در خطا هسـتند ،چه اصولی به کلیسـا ارائه داد؟
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کتـاب مقـدس از مفهـوم تادیـب و جوابگوئـی مـا نسـبت به یکدیگـر در زندگـی روحانی و
اخالقـی مـان ،حامیـت مـی کنـد .در واقع یکی از نشـانه های بارز کلیسـا ،تقدس یـا جدایی آن
از جهـان مـی باشـد .مـا قطعـاً در کتاب مقـدس ،منونه های بسـیاری از موقعیت های دشـواری
مـی یابیـم کـه کلیسـا را ملزم می داشـت تـا قاطعانه در برابـر رفتارهای غیر اخالقـی عمل کند.
اسـتانداردهای اخالقی باید در کلیسـا حفظ و رعایت شـوند.



ایـن آیـات چـه اصولـی بـرای مـا در پرداختن بـه مسـائل دشـوار در کلیسـا تعلیم مـی دهند؟
متـی بـاب  ۷آیـات  ۱تـا ۵؛ غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۱و .۲

مـا منـی توانیـم تعالیـم کتـاب مقدسـی را دربـاره نیاز بـه تادیب در کلیسـا انـکار مناییم .ما
منـی توانیـم بـدون آن نسـبت بـه کالم خـدا وفادار باشـیم .اما به کیفیت رسـتگاری در بسـیاری
از ایـن تذکـرات توجـه کنیـد .تادیـب بایـد تا حـد ممکـن رهایی بخش باشـد .مـا همچنین باید
بـه یـاد داشـته باشـیم کـه همـه گنـاه کاریـم و نیازمنـد فیـض مـی باشـیم .از ایـن رو ،هنگامی
کـه تادیـب را بـکار مـی بندیـم بایـد در فروتنـی و آگاهـی زیاد از نقـاط ضعف خـود ،اینکار را
انجـام دهیم.

مــا در برخوردمــان بــا اف ـراد گم ـراه چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــا نگرشــی
رســتگارانه بیــش از مجــازات کــردن رفتــار کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۲۹آذر

سازماندهی برای مأموریت
هامنطـور کـه در طـول ایـن فصـل دیـده ایـم (کـه بارهـا تکـرار مـی شـود) مـا بـه عنـوان
یـک کلیسـا بـرای مأموریـت و بشـارت سـازماندهی و یکپارچـه شـده ایـم .مـا تنها یک باشـگاه
اجتامعـی بـرای افـراد همفکـر بـه منظور جمع شـدن و تأیید یکدیگـر در آنچه که بـاور داریم،
نیسـتیم (اگـر چـه ایـن نیـز می تواند بسـیار مهم باشـد) .مـا برای به اشتراک گذاشتن حقیقتی
کـه خـود بـه آن عشـق مـی ورزیـم با جهـان گردهـم آورده شـده ایم.
در متـی بـاب  ۲۸آیـات  ۱۸تـا  ،۲۰عیسـی دسـتورالعمل های نهایـی برای مأموریـت به جهان
را بـه حواریـون خـود داد .لغـات کلیـدی فرمـان عیسـی را شناسـایی کنیـد .ایـن لغـات بـرای
کلیسـای امـروزی بیانگـر چـه چیزی هسـتند؟
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مأموریـت بـزرگ عیسـی بـه حواریونش شـامل چهار فعـل کلیدی می شـود :بروید ،شـاگرد
بسـازید ،تعمیـد دهیـد و تعلیـم دهیـد .بـر طبـق دسـتور زبـان یونانـی ایـن آیات ،فعـل اصلی
شـاگرد سـاخنت مـی باشـد و سـه فعـل دیگر نشـان مـی دهند کـه این چگونـه انجام می شـود.
شـاگردی موقعـی بوجـود مـی آیـد کـه ایامنـداران بـه همـه اقـوام برونـد تـا انجیـل را موعظـه
کـرده و مـردم را تعمیـد داده و آنـان را تعلیـم دهنـد تـا آنچه را که عیسـی گفـت رعایت کنند.
وقتـی کـه کلیسـا ایـن ماموریـت را اجابـت می کنـد ،ملکوت خدا وسـعت می یابـد و افراد
بیشتر و بیشتری از متـام ملـت هـا بـه صفـوف کسـانی کـه عیسـی را به عنـوان نجـات دهنده
پذیرفتـه انـد ،مـی پیوندنـد .اطاعـت ایشـان از فرمـان هـای عیسـی مبنـی بـر تعمیـد دیـدن و
نـگاه داشتن تعالیـم وی ،یـک خانواده جهانی جدیـد را بوجود می آورد .شـاگردان جدید نیز از
حضـور روزانـه عیسـی در حینـی که خـود در حال پرورش شـاگردان دیگر هسـتند اطمینان می
یابنـد .حضـور عیسـی ،وعـده حضـور خـدا مـی باشـد .انجیـل متی بـا اعلام اینکه تولد عیسـی
یعنـی « خـدا در مـا اسـت » (متـی بـاب  ۱آیـه  )۲۳آغـاز مـی شـود و بـا وعـده حضـور مداوم
عیسـی بـا مـا تا زمـان آمـدن دوبـاره اش ،پایان مـی یابد.
« مسـیح بـه شـاگردانش نگفـت کـه کارشـان آسـان خواهـد بـود  ...او بـه ایشـان اطمینـان
داد کـه بـا ایشـان خواهـد بـود؛ و اگـر آنهـا بـا ایمان ادامـه دهنـد ،تحـت سـپر قـدرت مطلـق
خواهند بود .او به ایشـان فرمان داد که قوی و شـجاع باشـند؛ زیرا کسـی قوی تر از فرشـتگان
 رسکـرده ارتـش هـای آسمان  -هـم سـطح ایشـان خواهـد بـود .او تدارکـی کامـل بـرای انجامکار آنهـا ایجـاد منـود و مسـئولیت موفقیـت آن را بـر خـود گرفـت .تا زمانـی که آنهـا از کالم او
اطاعـت مـی کردنـد و در ارتبـاط بـا او کار مـی کردنـد ،شکسـت منـی خوردنـد » – الـن جـی.
وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 29 ،

در مــورد معنــای وعــده حضــور عیســی بــا قومــش تــا زمــان آمــدن دوبــاره وی
بیاندیشــید .واقعیــت ایــن وعــده بایــد چگونــه در حالــی کــه بــه دنبــال تحقــق
مأموریتــی کــه عیســی بــه مــا داده اســت هســتیم ،تأثیــر بگــذارد؟

     جمعه     

 ۳۰آذر

تفکری فراتر :از نوشته های الن جی وایت « ،مسئولیت فردی و اتحاد مسیحی » ،صفحات
 ،۵۰۵-۴٨۵در شهادتهایی برای خادمان و کارگران انجیل؛ « اتحاد در گوناگونی » ،صفحات ،۴٨۵-۴٨۳
و « تادیب مسیحی » ،صفحات  ،۵۰۳-۴۹٨از کتاب کارگران انجیل .مقاالت فوق را بخوانید « :کلیسا
» ،صفحات  ،۷۱۰-۷۰۷و « تشکیالت کلیسائی » ،صفحات  ،۷۱۴-۷۱۲از دائره املعارف الن جی وایت.

« اصـول رهبری خـوب در متـام شـکل هـای جامعـه از جمله کلیسـا اجـرا می شـود .با این
وجـود ،رهبر کلیسـا بایـد بیشتر از یـک رهرب باشـد .او باید یـک خدمتگزار نیز باشـد.
« تناقضـی آشـکار میـان رهبر بـودن و خدمتگـزار بـودن وجـود دارد .چگونه ممکن اسـت
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یـک نفـر همزمـان هـم خدمت و هـم رهربی کنـد؟ آیا رهبر موقعیتی مـورد احرتام نـدارد؟ آیا
او فرمـان منـی دهـد و انتظـار نـدارد کـه دیگـران از وی اطاعت کننـد؟ پس چگونه مقـام پایین
تـر خدمتگـزار بـودن را کـه دریافـت دسـتور و انجـام آنهـا می باشـد را به خود مـی گیرد؟
« بـه منظـور حـل ایـن تناقـض مـا بایـد بـه عیسـی بنگریـم .او بـه گونـه ای فـوق العـاده
اصـل رهبری کـه خدمـت مـی کنـد را ارائـه داد .متـام زندگـی او رصف خدمـت کـردن شـد.
و در عی�ن ح�ال او ب�زرگ تری�ن رهبر جه�ان ب�ود ک�ه ت�ا ب�ه ح�ال دی�ده ش�ده اس�ت »— .
G. Arthur Keough, Our Church Today: What It Is and Can Be (Washington,
D.C., and Nashville: Review and Herald, 1980), p. 106

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد ایــده خدمتگـزار  -رهبــر بیشــتر بیاندیشــید .چــه نمونــه هایــی مــی توانیــم

در ایــن جهــان دنیــوی بیابیــم؟
 .۲بــار دیگــر متــی بــاب  ۲۰آیــات  ۲۵تــا  ۲۸را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره
نحــوه درک خــدا از معنــای واژه بــزرگ (متــی بــاب  ۲۰آیــه  )۲۶در مقایســه بــا آنگونــه کــه
جهــان ایــن واژه را درک مــی کنــد ،بــه مــا مــی گوینــد؟
 .۳اگــر یکــی از وظایــف رهب ـران کلیســا حفــظ اتحــاد باشــد ،در هنگامــی کــه رهب ـران
کلیســا دچــار تزلــزل مــی شــوند و زمانــی کــه انســانیت آنهــا ،ایشــان را از نمونــه هــای
کامــل بــودن بــاز مــی دارد ،مــا چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟
 .4چـرا بســیار مهــم اســت کــه مــا تادیــب کلیســائی را بــا روحیــه ای از لطــف و محبــت
نســبت بــه کســانی کــه گم ـراه هســتند ،اعمــال کنیــم؟ چ ـرا متــی بــاب  ۷آیــه  ۱۲بایــد
همــواره در حیــن ایــن رونــد پیــش روی ذهــن مــا باشــد؟
خالصـه :تشـکیالت خوب کلیسـائی برای مأموریـت آن و اتحاد ایامنداران رضوری اسـت.
مسـیح رس کلیسـا اسـت و رهبران کلیسـا بایـد در رهبری قـوم خـدا از الگـوی او پیـروی کنند.
اتحـاد از طریـق تعلیـم وفادارانـه کالم خـدا و مطیـع آن زندگـی کردن حفظ می شـود.
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