
  مسيحي و چگونگي انجام آنمسيحي و چگونگي انجام آنخدمت خدمت 

 

 نتاشي.اچ.مكيس

 
ميي  عيسي مسيي  را   ما دنيا نام خداوند كجايهمه آنانيكه در هر  كليساي خداوند و براي اين كتابچه به

، روح القيد  يياري  م كيه بيا   درخواست مي نمياي  از خداوند ا دعايي خالصانهب .،ارسال مي شود خوانند

 و هيد   روشين از خيدمت مسيي ي    يواقعيت تا دار شده، بيمي خوانندرا  نوشته كه اين قلب همه كساني

 به اجرا در آورند.را  چنن خدمتيوسيله فيض خداوند ه ب و بيابندرا مشخص آن 

 
كيه   هر شرايط شيللي  و هر عضوي از بدن مسي  دركه هر يك از فرزندان خدا بايد بخاطر داشته باشيم 

 براي موعظه كيمم،  شخصيشايد  .انجام برساندكاري به مسي  براي بايد  و بر عهده دارد.خدمتي  ،باشد

است كيه  همچيون مسيي       دعوت شدهاما او باشد،  خواندگي نداشتهدعوت  ،يا تعليم خدمت به خداوند

طريقي باشد كه قلب پير از   ،خودخواه و سرد فقير،، و در اين دنياي تاريك بنمايانداو را  ،زندگي كرده

باشيد كيه هير    خدمت و دعوت هر مسي ي است.  ،اين امر .مرتبط سازدنيازي  عنوم بت مسي  را به هر 

  رساند!و به انجام  يافتهشخص مسي ي آن را 

نداشيتند، او شياگردان    براي خوردن بوهي دور عيسي گرد آمده بودند و چيزيجمعيت ان آن روزها، در

روز است كيه بيا مين ميي باشيند و       بر اين گروه دلم بسوخت زيرا اآلن سه" را صدا زده، به آنان گفت :

و هرگاه ايشان را گرسنه به خانه هاي خود برگردانم، هر آينه در راه ضعف كنند،  هيچ خوراك ندارند.

از كجا كسي ميي توانيد    شاگردان به مسي  جواب دادند:  "زيرا كه بعضي از ايشان از راه دور آمده اند.

پي    هفيت.  :جيواب دادنيد  ايشيان   چنيد نيان داريد  پرسييد:  او  و اينها را در ص را از نان سير گردانيد   

جماعت را فرمود تا بر زمين بنشينند؛ و آن هفت نان را گرفته، شكر نمود و پاره كرده، به شاگردان خود 

داد تا پيش مردم گذارند. پ  نزد آن گروه نهادند. و چند ماهي كوچك نيز داشتند. آنها را نييز بركيت   

 ان نهند.پ  خورده، سير شدند و هفت زنبيل پر از پاره هاي باقي مانده برداشتند.داده، فرمود تا پيش ايش

   (. 9-1: 8)مرق   و عدد خورندگان قريب به چهار هزار بود. پ  ايشان را مرخّص فرمود.

كه خواننيده بيه    از خدمت مسي ي در اين دنيا ارائه مي دهد ييتصوير بسيار بر جسته و زيبا ،پيش گفتار

به هير ييك از   و جهاني بوده و  اهميتبااين موضوع بي اندازه  در مورد آن تفكر نمايد.تواند  ميخوبي 

هير شيكلي    قلب مسي  و ميانم تا به اين دنيا فرستاده شده اي ما فرزندان خداوند نيز ارتباط پيدا مي كند.

ني و جاليب خيدمت   دوسيت داشيت   ويژگي هاييكي از  مورد اين.باشيم پُل ارتباطي ،مردم روزانهاز نياز 

كيه در   با ارزش، زيبا و عمدتاً قابل اجرا  است ،بر جسته جنبه هاييكي از  راستيه ب و مسي ي مي باشد.

 صف ات بعدي به آن خواهيم پرداخت.



خيود   و زنيدگي جاوييد   ورد نجيات ابيدي  مي  اگير در  مسي ي هستم. يك فرض بر اين است كه منالبته 

و اگير در قليبم او را    ن نجات دهنده و خداوند خود نميي شناسيم  اگر مسي  را بعنوا مشكوك مي باشم؛

مشلول كردن افكار خيود بيراي خيدمت     ،و جايگاهي براي آرامش جان خويش نمي دانممقصود خود 

 .تلقيي ميي شيود    خود بر روي واقعيتها و جايگاه انبستن چشمانم فريب دادن خويش ونوعي به مسي ي 

بشيمار  خداونيدمان از شيراي ي   ده و نجيات دهني   شيناخت در ميورد   از نجات و و اطمينان بهره مند شدن

 كه براي خدمت مسي ي بسيار ضروري مي باشند. ميرود؛

 
 آيياتي ي بيه  براي ل ضه ا نشود،سوءتفاهم باعث و اين موضوع اينكه خواننده خود را فريب ندهد  براي

مكشيو  و  آن را القيد   ح باشيد كيه رو   نگاهي خيواهيم انيداخت.   ،كه در اول اين نوشته بيان كرديم

 !قلبهاي ما را جهت اجراي آن بكار گيرد

 

صورت مسيلله ايين    "كه چيزي براي خوردن نداشتند. ندروزها ،جمعيت عظيمي جمع شده بود در آن"

آنجيا  ، اما عيسيي  .؛ مشهود بودوجود نداشت ظاهراً هيچ منبعي براي رفع آن كه نيازي ب  بزرگ؛ است

آنجيا حضيور داشيت.     ،بي حدي كه در دستانش بودو قدرت داشت  ه در قلبشتمام م بتي كبا . او بود

 بي كراناو در زمانهاي قديم نيز آنجا بود؛ جاييكه سه ميليون انسان را در بياباني آري  .نام او متبارك باد

ميي توانسيت در ييك     بله او آنجا بود و مسيلماً  .داد خوراكبراي مدتي قريب به چهل سال  ترسناكو 

بيدون   ،بر طر  نمايد را تمام احتياجات مردمي را كه آنجا جمع شده بودندو مستقيماً  ه هم زدنچشم ب

ميي توانسيت از   عيسيي   وارد صي نه شيوند.   كه خواهدب اگردان بي ايمان و متكي به خود اينكه از اين ش

 خواهد كه هزاران گرسنه را سير نمايند.فرشتگان آسماني ب

كانيال   ،چون هد  فيض بخش او اين بود كه شياگردان ا را انتخاب نكرد ه م از آن راه حلكدا اما هيچ

بلكيه  شيوند؛  مانند فرشتگان ابزار قيدرتش  صرفاً اينكه نه  جمعيت انبوه باشند. و آنخودش ارتباطي بين 

  بيان كننده نيات قلبي او گردند.

گردان را ابزاري م ض جهت اگر مسي  شا چگونه اين كار را انجام داد.كه او اجازه دهيد ببينيم اكنون 

ولي  دهد.در دستهاي ايشان قرار  توانايي و اراده انجام آنراكه كافي بود  اعمال قدرت خويش مي كرد،

چگونيه انجيام    ايين مهيم   .نمود شدن رحم و شفقت خود جاريبراي  عوامليرا اين كار را نكرد و آنان 

اين گروه دلم بسيوخت زييرا اآلن سيه روز اسيت     بر "و به آنان فرمود:  هخوانداو شاگردان را  پذيرفت  

و هرگاه ايشان را گرسنه به خانيه هياي خيود برگيردانم، هير       كه با من مي باشند و هيچ خوراك ندارند.

  "آينه در راه ضعف كنند، زيرا كه بعضي از ايشان از راه دور آمده اند.

در  .براي خدمت مقيد  آمياده سيازيم   ب ما بايد به اين حقيقت پي ببريم كه چگونه خود را به اين ترتي

 قبل از اينكه دستان آنها را از ماهي پر كنداگردان را دور خويش فرا مي خواند و ش مرحله اول، خداوند



مين دليم   ": مي خواهد بگويدبه نظر مي رسد كه او  نمايد.مي لبريز  را از افكار و احساسات خود قلبشان

از شما مي خواهم كه وارد افكيار و احساسيات     انتظار را دارم. و از شما نيز همينبراي ايشان مي سوزد  

ان مين بيه ايين    د. از شما مي خيواهم كيه بيا چشيم    يمن احسا  نماي مانند من فكر كنيد و مثل من شويد،

    ".در دستان من شويد ابزاري چون ل اظ معنوي به جايي برسيد كه از نيز تا شماجماعت گرسنه بنگريد 

و مورد باالتر  اما اين "كانال ارتباط باشم،مي خواهم  "گويد:ست كه شخص مي متداول امعموالً 

ه مسي  جواب اين است كه ب عود نمايم مي توانم به اين بلندي ص هچگون خارج از توانم مي باشد.

 .شويد سيرابو از روح او  او باشد اتمانند احساسشما  اتو احساس يدو مثل او فكر كن يدنزديك شو

سعي  "،همين است. اما اگر بگوييد ،تنها راه مجراي ارتباطي بودن براي مسي  يد كهو بدانيد م ملن باش

اما اگر از چشمه قلب  .خود را فريب مي دهيددر واقع ؛ "مسي  باشم يخواهم كرد كه كانال ارتباط

واهد كرد او در تمام وجودم نفوذ خروح . تا مرز لبريز بودن پر خواهم شد مسي  خود را سيراب نمايم،

كه با اطمينان كامل براي انجام  وسيله اي .استفاده او تبديل خواهم شد ب جهتو به ابزاري مناس

ولي قلبم مملو م پر از امكانات و توانايي باشند اگر دستهاي .كارهاي مسي  مورد استفاده قرار مي گيرد

آن امكانات  بلكه از همهار گيرم؛ مل خداوند بك  نباشد،نمي توانم اين ابزار و منابع را براي جاز مسي

 خود استفاده كرده ام. براي بزرگي و جمل

واقعي انجام آنرا در  هد و كرده ،درباره خدمت خودمان بيانديشيم  تأملموضوع  بيايد در مورد اين

يعني بدانيم كه  وجود داشته باشد،در قلبمان  اين واقعيتبسيار مهم اين است كه نكته  نظر بگيريم.

 ،نيازمندو به اين دنياي  ملكوت به فرزنداننسبت مسي   يقلب خواسته هاياز طريق ما م تا خوانده شده اي

نام خداوند  است!و بي نظير عالي  در عين حال وبسيار شگفت آور است  اين حقيقت .اجرا شوند

به اين صرفاً  .بدانيمخود  آنرا  متعلق به  و آورده، به آن ايمان بياييد در مورد آن بيانديشيم !متبارك باد

بوسيله كه تا اين باشيم  آن بلكه جوياي ؛راضي نكردهخود را  ،است يكه تلوري خوب و قابل قبول

 .گيرد شكلما قدرت عظيم روح القد  در جانهاي 

ا فييض او ايين بيود كيه آنهيا ر      پير  يكيي از هيدفهاي   .شاگردان اين خواسته مسيي  را درك نكردنيد   اما

 ؛نماييد را نصيب آنان با ارزش و اين امتياز و اعتبار بي اندازه بكار گيرد يش خوبراي  يكانالهايهمچون 

 .توانايي درك م لب را نداشتندايشان نيز مانند ما اما 

پاسخ شاگردان " قدرت فهميدن جمل شخصيت او را نداشتند.و  از دانستن افكار او عاجز بودندچرا كه 

چنين اداميه دادنيد،   و  را در ص را از نان سير گرداند  افراد كسي مي تواند اين چگونهه به او اين بود ك

 ."قط پنج قرص نان و دو ماهي داريمما ف

ته سنش هاكه رو در روي خالق هستي و نگهدارنده كهكشان يا فراموش كرده بودند آيا آنها نمي دانستند

جمل پر شكوه الهي او  ي ناصري حضور داشت.عيسظاهر فروتن در خداوند كه حقيقت اين بود  اند 



او را مي شناختند و از حضور پر مهر و بهتر از اين بايد ولي آنها  پنهان شده بود. در پشت پرده انسانيت

شخصيت و جمل او را  م ملناً اگر آنها در قلب خود .ندبردمي بهره بهتر دولتمندي بي حد و حساب او 

كسي مي تواند اينها را در ص را از  چگونه" ،لي از او نمي پرسيدنداچنين سؤگز هر درك مي كردند،

مردم اين همه  چ ور براي" :ال را كرده بود كهموسي نيز در عهد عتيق اين سؤ "نان سير گرداند 

آيا يهوه از موسي خواست كه  خداوند در جواب قلبهاي كم ايمان ساكت است.  "گوشت تهيه كنم

غذا توانايي كسي هيچ همين ور  هيچ انساني قادر به اين كار نيست. نه. مسلماً به مردم گوشت بدهد 

  .را نداردچهار هزار نفر در بيابان دادن به 

بر اين ":سخن مي گفت يانسان لبهاياز طريق كه خدا بود  بله، حضور داشت.در كنار ايشان اما خداوند 

يي در آن جماعت عظيم مي دانست خداوند بود كه وضعيت هر شخص را به تنها ."گروه دلم بسوخت

و اً آگاه بود دقيق ،مسافتي كه هر ك  طي نموده بوداز او  و از ضعف و گرسنگي آنان با خبر بود.

اثرات نام لوب بدون غذا  .ند، در نظر داشتيده بودكه هر يك از آنان گرسنگي كش را مدت زماني

و هرگاه ايشان را " ثر بيان كرد،چنين مؤ او خداوند بود كه كلماتي .را مي دانست مردم روانه كردن

ضي از ايشان از راه دور گرسنه به خانه هاي خود برگردانم، هر آينه در راه ضعف كنند، زيرا كه بع

   ."آمده اند

 اتهاي مخلوق ضعفو  تمام جزئياتو از  ؛حاضر بود ش آنجايدلسوز و آري، خداوند با همه م بت

ا قدرت م لق و بقصد داشت كه  همچنين او را بر آورده نمايد. آنها و مي توانست م لع بودخويش 

 عاممنيو تا جايگاهي براي نيكي  شاگردان خويش را امانتدار افكار خود نمايد دولتمندي بي زوالش،

مه چيز را به خدا وابسته مي كه ه نمودندتجربه  اي را ايمان سادهنيز ايشان  باشند. اجراي افكارش براي

 چشمه هاي حيات را در او مي يابد.و تمام داند 

در عمق  بايد. فيض او شويم مجريانكه ماست  عهده برنيز  هو امروزبود شاگردان بنابراين بر عهده 

معني ارتباط با قلب او را  ،كنيماو تلذيه  در بايد از او ياد بگيريم،؛ بيانديشيماو  دربارهجانهاي خود 

انجام و اهدا  م بت او را به  درك كنيمكه اسرار فكر او را يم شوبه او نزديك بدانيم و تا اندازه اي 

او مي خواهيم كه چون اگر  بدوزيم. چشم بايد به او او را بنمايانيم،قصد ما اين است كه اگر  برسانيم.

الزم است به اين  سكونت دهيم. خود او را در قلبهاي ،بوسيله ايمان بايد از او تلذيه نماييم و  شويم،

ي در شايد حقايق زندگي ما هم خواهد شد.وارد  ،چه در قلبهاي ما وجود دارد كه هريه كنيم نكته تك

ن قلب ارتباطي بي پُلواقعاً مي خواهيم ولي اگر از لبهاي ما جاري شوند  آنها ازتعدادي و سر بپرورانيم 

او سيراب هميشگي از م بت الزم است كه به شكلي باشيم،  زندگي در ص نه هاي او و نيازمندانش

و گويد، از ب ن امي كسي كه به من ايمان آورد، چنانكه كتاب "ديگري وجود ندارد.و راه  شويم

  (. 88: 7)يوحنا."نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد.



اگر قرار است ". .هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد." نهفته شده است: در اين آيه راز همه مسائل

 هر يك از اعضاي اگر بنوشيم.از او راهي وجود ندارد جز اينكه  اشته باشند،كه رودخانه ها جريان د

 مي تواندمانعي چه  وضعيت متفاوتي بوديم!شاهد  ،دبودناين قدرت اساسي  صاحب كليساي خداوند

 .با سختي مواجه شويم پر جمل خودخداوند و نجات دهنده ارتباط با ما در تا   باشد داشته وجود 

او آنان  استفاده كرد.ماجرا در اين همانگونه كه از شاگردانش است كه ما را بكار گيرد  ت او اينخواس

خود را در قلبهاي آنان جاري ساخت تا آنها هم رحم و شفقت  ،و با مهربانيرا دور خود جمع نمود 

 ههميش داشته باشند.را كافي براي انجام مقاصد وي از ل اظ روحي توانايي و مثل او احسا  كنند 

  هيچ كمبودي براي انجام كار نخواهد داشت.باشيم كه قلب مملو از مسي ، خاطر جمع 

قدرت عظيميي كيه   به كار بردن شاگردان از  عمل مي نماييم. مسي  شاگردانهمچون ما نيز  اما افسو !

 نيد، در حاليكه بايد مي گفت "مي تواند كسي  چگونه": آنان گفتند .بودند غافل ،در ميانشان قرار داشت

ضعف براي  ا نيز همين كار را انجام مي دهيم؛م كه مسي  را ناديده گرفتنددر واقع  "ما مسي  را داريم."

،از كمبودهاي خود بهانه آوردهبي تفاوتي  براي سستي، بي م بتي و مي آوريم،عذر موجهي خود  هاي

 افكيار ، نيازمنيد  ميا  اسيت.   ، قليب مسيي   در حاليكه آنچه نياز داريم دفاع مي كنيم. در عدم انجام كارها

، كه طالب آن مي باشنديو از خود گذشتگي زيبا و كامل او براي آنانرحم و شفقتش به ديگران  ،م بت

 در صيورتي كيه    ؛گليه ميي نمياييم   از كمبودها و عدم توانيايي خيود   براي كمك به ديگران ،  ما .هستيم

زمياني   امير  ايين مي باشد. ياري رساندن  براي قلبي مشتاق، شرايط فكري ص ي  و آنچه مورد نياز است

با فكر او مشاركت داشيته و از روح  . زماني كه آيد د كه از چشمه نزديكي با مسي  برونميسر خواهد بو

 او سيراب شويم.

 
هر عضوي از بيدن  بسط دهيم و خواهيم ديد كه كليساي خداوند بايد با دلگرمي اين موضوع را در ميان 

تيازگي و   ومي يابد جريان  همه جابه مسي  فيض حيات بخش مي كند كه عمل ي يمجراهمچون مسي  

از  برجسيته اي  جليوه اي  بلكيه  ،و بيي روح راكد  يحوضشكوفايي در آن مسير مي درخشد. نه همچون 

   د.نجماعت مسي  مي باش

ميي   كميك  ميا فقيط   داشته باشيم؛ اطرا  خود از دنيايهميشه به ياد داشته باشيم كه نبايد هيچ انتظاري 

او در نيكي قدم بر ميي دارد و   .نيز نمي باشد گز شكايت نمي كند و طالب م بتاعانه دهنده هر .نماييم

، آه  "به وفيور دارم.  را من همه چيز"اين جممت جاري است :زبان او بر   .م بت را به ظهور مي رساند

 ! همه ما به اين شكل رفتار كنيمبه اميد آنكه 

 
 
 
 



 


