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 مقدس هایی خواندگی در کتاب نمونه 
   اسکات ردد   نویسنده: 

پرسد من براي چه این جا هستم؟ منظورم آن  اش از خودش می اي از زندگی هر کس در برهه 
کند؟)، بلکه  ي هدف کلی نیست (تاریخ انسان یا جهان چه هدفی را دنبال می سوال بزرگتر درباره 

م دربارهسوالی  ما  شخص  از  یک  هر  در  چیز  چه  دیگر،  بیان  به  دارم.  نظر  مد  را  فرد  ي هدف 
شود انسانی دیگر نتواند  ایم، وجود دارد که باعث می ها، که شبیه به خداوند خلق شدهانسآن 

جایگزین او شود؟ چرا یکی نویسنده است و دیگري بانکدار؟ چرا یکی کشاورز است و دیگري  
اند، و یا این که  اند یا تحت تاثیر شرایط محیطی گرفته شدهیمات تصادفی سرباز؟ آیا این تصم

 تر در ژرفاي قلب انسان هستند؟نشانگر رویدادي عمیق 

 مقدس کتاب : مفهومی متعلق به  خواندگی 

مختلف    مقدسکتاب  انواع  می می سخن    خواندگی از  مردم دستور  به  خداوند  به  گوید.  تا  دهد 
چون مورد نبی جوان سموئیل (اول سموئیل  اي خاص همبه شیوه سخنان او گوش کنند، گاهی  

چنین  هم  گفتند: «کالم خدا را بشنوید!»چون انبیایی که به مردم می )، و گاهی به طور کلی، هم3
مقدس وجود داشت که معموالً خداوند از جایگاه  یک نوع خواندگی بسیار خاص براي انبیاي کتاب 

خواند. مثالً، در خواندگی  اده و او را براي رسالتی مشخص فرامی الهی خود نبی را خطاب قرار د
نبی هستیم: دیدن ملکوت خدا،  اشعیا در هیکل، شاهد تمامی مولفه  هاي اصلی خواندگی یک 

تعامل میان موجودات آسمانی و خداوند، عدم تمایل نبی، دادن نشانه، و نبوتی که باید به مردم  
(اشعیا   شود  انبی6منتقل  سایر  خواندگی ).  نیز  نبوت  اء  مصدر  از  مشابه  طریقی  به  را  هایشان 

و در طی دوران  –اند: حزقیال در تبعید خوانده شد و پولس رسول در راه دمشق  دریافت کرده 
 کند.خدمت همواره این خواندگی را نشانگر مشروعیت خود به عنوان رسول اعالم می 

فوق  حقیقی  خواندگی  ندارد  لزومی  حال،  عین  در  در  مذکور  موارد  در  حتی  باشد،  العاده 
مقدس. مثالً، داوود را خداوند به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب کرد، با این که سموئیل کتاب 

نبی در آن پسر خصوصیات فیزیکی مورد انتظار براي پادشاه را مشاهده نکرده بود. ولی خداوند  
) و ایمان درونی داوود او را براي تاج و تخت شایسته  7:  16نگرد» (اول سموئیل  می   «به قلب 

ي این مقام نباشد. در عین حال،  ساخت، در حالی که عدم ایمان شائول باعث شده بود تا شایسته 
ها فاصله بود و همین فرصتی براي  میان خواندگی داوود و نشستن وي بر تخت سلطنت سال 

اش در نظر گرفته بود آماده شود. داوود جوان که ي دعوتی که خدا براي زندگی داوود شد تا برا
هاي  هاي الزم براي هدایت و محافظت از گله را آموخت (چوپانی یکی از تمثیل چوپان بود مهارت 
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هایی که خداوند به  چنین یاد گرفت که به وعدهرایج براي پادشاهی در عهدعتیق است). وي هم 
داشته باشد، و این ایمان به خداوند به وي شجاعت الزم براي مبارزه با جلیات    دهد ایمان وي می 

قهرماِن مومن سر از تن جولیات جدا کرد  -چون یک پادشاهرا عطا کرد. در آن مبارزه، داوود هم
ي دربار  چنین داوود وقتی نوازنده ي شائول فرق داشت. همکه به وضوح با رفتار غیر شاهانه 

کرد دولت اسرائیل آشنا شد و احتماالً در همان زمان  ناپذیر شائول و عمل بینیپیشبود با رفتار  
ي این مراحل  ي اصلی بسیاري از مزامیر را پرورش داد. همه هنر خود به عنوان شاعر و نویسنده 

هایی در زندگی داوود بودند که او با طی کردنشان براي ماموریتش، یعنی تبدیل شدن به  گام 
شد. باید مراقب باشیم و میان شغل او در هر دوره از زمان و  اه اسرائیل، آماده می دومین پادش

اي پویا محقق  خواندگی کلی او تمایز جدي قائل نشویم. خواندگی او در طی حیاتش و به شیوه
توان اطمینان داشت که داوود جوان از همان دوران چوپانی به راستی در  شد، پس تا حدي می 

 اش در نظر داشت.  سوي ماموریتی بود که خداوند براي زندگی  حال طی مسیر به

کند که به ویژه به وضعیت ي دیگري از خواندگی الهی جلب می داستان استر توجه ما را جنبه 
آید تا به مقامی باال  امروز ما مرتبط است. در این داستان، استر به فرصتی که برایش پیش می 

دهد. او داراي مواهب طبیعی زیبایی و هوش بود و  ت می در امپراتوري پارس برسد پاسخ مثب
ي درونی پادشاه را داد. اما ماموریت اصلی استر تا زمان  این مواهب به او امکان ورود به حلقه 

ي او براي کشتن پناهندگان یهودي مشخص نبود. پسر عموي استر، مردخاي،  ظهور هامان و نقشه 
)  14:  4ن وقتی» به سلطنت رسیده بوده است (استر  گوید که «به جهت چنیخطاب به استر می 

که به وضوح داللت بر خواندگی زندگی یک انسان دارد. استر همان کسی بود که خداوند خوانده  
 بود تا مردمش را نجات دهد.  

مقدس در این است که در این کتاب به صراحت به  هاي کتاب ي بخش تفاوت کتاب استر با بقیه
کند که قوم  ند. این عدم اشاره به خداوند به خواننده این حس را منتقل می کخداوند اشاره نمی 

هایی که بر سر راه مومنان  گذراندند و دام خدا تحت حکومت پارسیان چه روزهاي دشواري را می 
ي تبعید یهودیان، چندان واضح نبودند. افزون بر این، عدم اشاره  وجود داشت، بر خالف دوره

شود ماموریت استر رنگ و بوي جهان معاصر ما را پیدا کند. در اغلب  می   به نام خداوند باعث
خواندگی  تصمیم موارد،  از  عبارتند  مسیحی  اهداف  هاي  و  عالئق  استعدادها،  اساس  بر  گیري 

 آیند. هایی که در طی زندگی پیش می شخصی، مشورت حکیمانه اطرافیان، و فرصت 

خواندخواندگی  اندازه  به  انسانی  عادي  کتاب گی هاي  قهرمانان  و  انبیاء  دراماتیک  هاي  مقدس 
هاي دیگر شباهت مهمی وجود دارد. خداوند  هاي همه انسآن ها و خواندگی نیستند، ولی میان آن 
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ایم زندگی خود را هدایت کنیم  خواند تا با توجه به این که شبیه به او خلق شده ما را فرا می 
از  27  –  26:  1(پیدایش   این خواندگی،  آفرینندهما خواسته می ). در  به  ي خود احترام  شود 

ي فرهنگی، را انجام دهیم: «زمین را پر سازید و  ي اولمان، معروف به وظیفه بگذاریم و وظیفه 
). به همین دلیل است که میل به پر  1:  9چنین رجوع کنید به  ؛ هم28در آن تسلط نمایید» (آیه  

ر وجود آدمی ریشه دوانیده، گرچه به علت  کردن زمین و شکل دادن به آن این چنین عمیق د
 اثرات سقوط در گناه به شدت منحرف شده و آسیب دیده است.  

ها در واقع بنیان خواندگی فردي هر یک از  ي انسآن شاید بتوان گفت این خواندگی کلی به همه 
وند  ي ما در آفرینش به عنوان بخشی از خلقت که شبیه به خدااشخاص است، زیرا جایگاه ویژه 

ي خاص خود در این  خواند تا به شیوهدهد. خداوند هر یک از ما را فرا می خلق شده را نشان می 
ي تمامی انواع ارتباطات ما با جهان  ي فرهنگی مشارکت کنیم، و این خواندگی دربرگیرندهوظیفه

یک از  است، از جمله کار، روابط خانوادگی، مشارکت در کلیسا، مشارکت سیاسی و غیره. در هر  
ي بزرگتر پیشبرد  شود در برنامهاین موضوعات، از انسان که شبیه به خداوند است خواسته می 

خواهد از چیزي  دهد که خداوند می حیات در اقصی نقاط جهان شرکت کند، و این وظیفه نشان می 
  ) بود خلقتی شکوفا استخراج کند. حیات فردي قرار 2:  1شکل و خالی» (پیدایش  که زمانی «بی 

ي  ، همه 2  –  1مان در پیدایش چون والدین اولیه تر نقشی ایفا کند. هم است در این طرح وسیع 
پادشاه نقش جانشین را داریم و باید خلقت را از خود پر  -ما به یک معناي مهم در حکومت خالق 

 کنیم و بر آن حکومت نماییم. 

جهانی نقش داشته باشد.    قدر کوچک نیست که نتواند در این خواندگی عظیم وهیچ شغلی آن 
شوند تا در مشاغلی که اثرات بزرگ یا حتی جهانی دارند ایفاي نقش  بعضی از مردم خوانده می 

انجام می  محلی  و  با مشاغل کوچک  را  خود  ماموریت  بعضی  که  حالی  در  از  کنند،  بعضی  دهند. 
ا، مادر آگوستین اهل  توان مانیکهاي بسیار کوچک اثرات غیر منتظره و بزرگی دارند (می ماموریت 

ها معنایی  ي خواندگی کرد مصداق این مورد دانست). همههیپو را که در حق فرزندش دعا می 
گیرند. هاي انسانی از جایگاه ما به عنوان تصاویر خداوند نشات می استعالیی دارند زیرا خواندگی 

هاي تخصصی شکلی  هایی که الگوهاي فکري شاگردانشان را در حیطهاز این قبیل است معلم
را در محدوده می  نظم شهري  پلیس که  افسران  اجرا می دهند،  به  قانونی خود  و هاي  گذارند، 

دهند. حتی کسانی  ي استفاده از آب در یک اجتماع را سامان می هایی که جریان و نحوهکشلوله
ماشین  و  ابزارها  تولید  مونتاژ  خط  در  کار می که  بشرآالتی  جامعه  براي  که  کارکردهایی  کنند  ي 

 دارند نیز همین وضع را دارند.
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 عصر کنونی مسیحی در    خواندگی 

ي سقوط بشر پذیر دارد. در نتیجه براي مسیحیان، خواندگی مفهومی منحصر به فرد و گسترش 
ها هنوز شبیه به خداوند  ي کارهاي ما متاثر از دوري و غضب خداوند است. انسآن در گناه، همه 

مان در باغ عدن و گناه  ي طغیان و گناه اولیه والدین ین شباهت در نتیجه خلق شده هستند، اما ا 
اند آسیب دیده است. این که هر کسی که در عیسی  ها به جهان آمده ي کسانی که پس از آن همه 

نیست بتواند در زندگی خود یک خواندگی را دنبال کند عملی مشفقانه و برآمده از فیض عمومی  
عین ح در  است.  عیسی مسیح  خداوند  با  اتحاد  در  را  با خدا  و آشتی  که رستگاري  ال، کسانی 

شدهمی  احیا  دوباره  تصاویر  منظر  از  واقع  در  مواجه  جویند  خواندگی  مسئله  با  خداوند  از  اي 
 خود خداوند را جالل دهند.   توانند در حرفه شان، حقیقتاً می گردند. به علت رستگاري می 

خواندگی همگاصالح این  به  آن گران  نظر  از  دادند.  بسیار  اهمیت  زندگی مسیحیان  در  ها،  انی 
خواندگی زندگی مسیحی یعنی هر کاري باید به نحوي انجام گیرد که گویی براي خدمت به خداوند  

). به بیان دیگر، خواندگی مسیحی  31: 10؛ اول قرنتیان 24 – 22: 3و شکوه اوست (کولسیان 
هاي  و تصور کرد که خدمت کلیسا در مقایسه با خواندگی   مراتبی تفسیر، را نباید به شکل سلسله 

تر است. بر عکس، در پادشاهی  ها هستند، مقدس معمولی، که از جنس سایر مشاغل و فعالیت
مقدس  ي کتاب خداوند تمامی مشاغل ارزش یکسان دارند. این برداشت از خواندگی با این ایده 

که او رئیس است یا مرئوس، فرصتی براي عبادت  که هر جنبه از زندگی انسان، صرف نظر از این  
خداوند است سازگاري دارد. هر چه باشد، از ما خواسته شده خداوند را با تمام وجود، از دل و  

 ).  5 –  4: 6مان دوست داشته باشیم (تثنیه  هاي شخصی جان و ضمن تمامی کوشش

کنند نباید در انتظار تجارب    هاي خود را شناساییکنند خواندگی مسیحیانی که امروزه تالش می 
کتاب  انبیاء  تجارب  مشابه  عادي  داستآن غیر  باید  فقط  و  باشند،  مثال مقدس  را  انبیاء   هاي هاي 

مقدس، باید بدانند  چون انبیاء کتاب سودمندي براي خواندگی خودشان تلقی کنند. مسیحیان، هم
خواند، گرچه ست که فرامی گیرد. او همان کسی اکه خواندگیشان از جانب خداوند صورت می 

کنند به سختی شنیده  صداي الهی در میان صداهایی که هر لحظه توجه ما را به خود جلب می 
اراده می  با  تا  دهند  گوش  خدا  کالم  به  تمام  فروتنی  با  باید  مسیحیان  نتیجه،  در  وي  شود.  ي 

 هماهنگ شوند.  

باید دانست که خواندگی ما ممکن است تغییر کند . اشعیا و حزقیال نبی در مراحل  به عالوه، 
چنین باید انتظار داشت خواندگی ما در طی  هاي مختلفی داشتند. هم شان ماموریت مختلف زندگی 
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هاي جدید تغییر کند، زیرا زمان و نیازهاي  ي در دسترس قرار گرفتن فرصتزندگی به واسطه 
 کند. مردم اطرافمان تغییر می 

خو متوجه  مسیحی  فرد  که  آن  از  زندگی پس  می اندگی  شد،  نمونهاش  از  ارزشمند  تواند  هاي 
 مقدس چیزها بیاموزد. کتاب 

به   با تمام وجود  این که  براي  براي زندگی ما در حقیقت فرصتی است  اوالً، خواندگی خداوند 
(تثنیه   کنیم  محبت  الزمه 5  –  4:  6خداوند  ندارد  امکان  نتیجه،  در  خواندگی  )؛  این  اجراي  ي 

بایست به مثابه ابراز ایمان ما به خداوند به اجرا  د. خواندگی زندگی مسیحی می ارتکاب گناه باش
توان هرگونه خواندگی ممکنی را که تنها راه اجرایش از مسیر گناه و تخریب و سایر  درآید، و می 

 اعمال خالی از ایمان بگذرد مردود انگاشت.   

؛ 4:  37ردمش هدیه کند (مزامیر  چون عطایی به مدارد خواندگی را هم دوم، خداوند دوست  
)، پس مسیحیان باید قلوب خود را با خواندگی چنان هماهنگ  11:  7؛  33  –   28:  6انجیل متی  

چون گسترش طبیعی امیال درست ایشان به نظر برسد. افزون بر این، کنند که این ماموریت هم
اي باشند  تاثر از وظیفه کند، باید امیالش موقتی یک مسیحی عزم به اجراي خواندگی خداوند می 

که خداوند برایش مقرر فرموده است. البته این سخن بدین معنا نیست که گاهی دچار خستگی  
ي مصائب نیرو  و حتی کالفگی نخواهد شد، اما مومنی که اهل توجه و توبه باشد حتی در میانه 

به طورمی  با دنبال کردن کاري که  او  به اجرا گذارد.  تا خواندگی را  به  گیرد  آن عشق    طبیعی 
کنند. به عالوه، مسیحیان  یابد که چه چیزهایی او را خوشحال و راضی می ورزد به وضوح درمی می 

دهند شکل بگیرد  باید انتظار داشته باشند احساساتشان بالغ گردد و در اثر کاري که انجام می 
 . کرد لذت ببرندتا این که بتوانند حتی از کاري که پیشتر خرسندشان نمی 

). براي اجراي  5:  1کند (ارمیا  هایشان آماده می سوم، خداوند قومش را براي اجراي خواندگی 
ها فقط  ها نیاز است. بعضی از خواندگی جهان به یک سري مهارت   ها در این درست اکثر خواندگی 

ها  ها و حتی دهه ها به سال هاي ساده نیازمندند، در حالی که سایر خواندگی به یک سري مهارت 
طریق   از  معموالً  استعداد  زیرا  دارد،  فرق  مهارت  با  استعداد شخصی  محتاج هستند.  آموزش 

نمی  کسب  می تمرین  نیز  معنوي  و  طبیعی  استعداد  تشخیص  شود.  فرایند  در  را  فرد  تواند 
خواندگی کمک کند. بعضی از مسیحیان طبعاً معلم هستند، در حالی که بعضی استعداد تشویق یا  

دی از  همه مراقبت  دارند.  را  موقعیتگران  در  بکوشند  باید  مسیحیان  تمامی  ي  ضروري  هاي 
گوید بنا به فیض خداوند، بعضی مسیحیان مقدس میاستعدادهاي خود را نشان دهند، اما کتاب

). از ما  8  –  6:  12بیش از بعضی دیگر از فالن یا بهمان استعداد برخوردار هستند (رومیان  
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ها را در  ایایی را که خداوند به ما داده است خوبی به کار ببریم و آن خواسته شده تا تمامی عط
 گذاري کنیم.  ها به بهترین نحو سرمایه خواندگی 

دارد قدرت خویش را در زمان ضعف ما نشان دهد. یک هشدار از سوي انبیاء: خداوند دوست  
:  4باشد (خروج    موسی دچار نوعی مشکل در سخن گفتن بود، اما برگزیده شد تا سخنگوي خدا

).  5:  6). به لبان ناپاك اشعیا پیام قداست ابالغ شد و او قاضی اعمال مردم گردید (اشعیا  10
). پولس خود را رئیس  6:  1کرد بیش از آن جوان است که بتواند نبی باشد (ارمیا  ارمیا تصور می 

). گاهی  15:  1س  کرد (اول تیموتائو دانست زیرا پیشتر اهل کلیسا را تعقیب می گنهکاران می 
نامحتمل می از یک مسیحی کاري خواسته می  بایست خداوند حضور  نماید که می شود که چنان 

 داشته باشد تا به موفقیت ختم شود.  

چهارم، خواندگی مسیحی خدمتی به خدا و خلق خداست. اگر شخصی در پی دعوتی برود که غایات  
خواندگ آن  باشد،  داشته  سرکوبگرانه  و  بود.  خودخواهانه  نخواهد  خداوند  تکریم  جهت  در  ی 

می  پرکینز  به  ویلیام  رساندن  خدمت  طریق  از  که  است  این  ما  زندگی  حقیقی  «هدف  نویسد: 
ها به خداوند خدمت کنیم». عشق ما به همسایه باید به طور طبیعی از عشق ما به خداوند  انسآن 

بایست بر اخالق  ا با عیسی می )، و اتحاد م 39  –  38:  22؛ انجیل متی  18: 19ناشی شود (الویان  
 –  1:  2شخصی ما اثر بگذارد، به نحوي که به ایثار به سود مردم گرایش پیدا کنیم (فیلیپیان  

11.( 

زندگی یک مسیحی چیزي مرموز و عرفانی نیست که براي کشف آن منتظر   سرانجام، خواندگی
فرامی  را  مردمش  خداوند  وقتی  می بنشینند.  ایشان  از  دنیاي  خواند،  به  واکنش  براي  خواهد 

اطرافشان تعلیم کالم خداوند را با ذهن عقالنی به کار گیرند تا ببینند در هر لحظه یا موقعیت به  
طور که پیشتر گفته شد، خواندگی زندگی انسان ممکن است در  همان  شوند.چه چیز خوانده می 

شود ممکن است  طی حیاتش پرورش یابد و بالغ گردد. کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل می 
برداشتی از خواندگیش داشته باشد که در طی زندگی بارها تغییر کند. این تغییر بدین معنی  

اش در نظر گرفته بوده اهمیت  یتی که خداوند براي زندگی نیست که او سرکشی کرده یا به مامور
 نداده است.  

نمی  یا رابطه خواندگی  برابر گناه محافظت  بلکه  تواند از شخص در  با خدا را درست کند،  او  ي 
شغل یک    ياند. از بسیاري جهات، مسئلهخواندگی دغدغه طبیعی کسانی است که نجات یافته

برمی  این  به  الهیدان  مسیحی  باوینک،  یافته است. هرمان  نجات  براي چه  آن شخص  که  گردد 
می  براي  هلندي،  را  ما  که  است  چیزي  همان  دقیقاً  دنیا  این  مشاغل  صحیح  «اجراي  نویسد: 
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می  آماده  ابدي  امیال  رستگاري  به  هستند  ما  از  فراتر  که  چیزهایی  داشتن  نظر  مد  و  کند، 
کنند.» اگر در پی خواندگی خداوند حرکت کنیم، براي ابدیت  رضایت حقیقی عطا می مان  زمینی 

شویم. اگر ابدیت را همواره در پیش چشم داشته باشیم، همین امروز نیز به رضایت  آماده می
 معناداري دست خواهیم یافت.  

 

و مدرس    اس در واشنگتن دي. سی.دکتر اسکات ردد، دانشیار و رئیس دانشگاه الهیات آرتی 
 است. The Wholeness Imperativeي کتاب  باشد. او نویسندهعهد عتیق می 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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