ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﯾﺪﯾﺮ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ ؟
ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺮاﺳﻤ روﺣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درس ﻓﺮوﺗﻨ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣآﻣﻮزد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻏﺮور ﻣﺎ را

ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ را در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣدﻫﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ﺣﻤ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﺎ در ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  ۱۰ :۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

اﻏﻠﺐ ﺳﻔﺮﻫﺎ در دوران ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﻨﺪلﻫﺎ و دﻣﭙﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﺎز ﻣﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮔﺮم و ﺧﺎﮐ ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺒﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻮد.

ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ ﻋﻨﺼﺮی از ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎ را ﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎ آﺑ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﻣداد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﺎم آﺧﺮ ،در ﻧﻘﺶ ﺧﺎدم ﭘﺎی ﺷﺎﮔﺮدان را ﺷﺴﺖ .او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﻮﯾ
ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد.
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺪل ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی را در ﻣﻠﻮت
ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ و ﯾﺪﯾﺮ ،ده ﺷﺎﮔﺮد از ﮐﺎر ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﯾﻌﻘﻮب در
ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﺎﻧ ﺑﺎﻻ در ﻣﻠﻮت ﺧﺪا دل آزرده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﯾ ﺧﺎدم ﺣﻘﯿﻘﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .او اﯾﻦ درس را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻮت ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
زﻣﯿﻨ ﺷﺒﺎﻫﺘ ﻧﺪارد .در ﺣﻮﻣﺖ زﻣﯿﻨ ﯾ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .وﻟ در
ﻣﻠﻮت آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺴﯿﺢ ،رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻬﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ رﻫﺒﺮی ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ
ﭘﺎی ﯾﺪﯾﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

