درس یکم



 ۹تا  ۱۵تیر ماه

شام شاهدان من خواهید بود

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن باب  ۱آیات  ۶تا  ۸؛ لوقا باب  ۲۴آیه  ۲۵؛ لوقا باب
 :۲۴آیات  ۴۴تا  ۴۸؛ تثنیه باب  ۱۹آیه ۱۵؛ اعامل رسوالن باب  ۱آیات  ۹تا  ۲۶؛ امثال سلیامن
باب  ۱۶آیه .۳۳

آیـه حفظـی« :لیکـن چـون روحالقـدس بر شما میآید ،قـوت خواهیـد یافت و شـاهدان
مـن خواهیـد بـود ،در اورشـلیم و متامـی یهودیه و سـامره و تـا اقصای جهان» (اعامل رسـوالن
بـاب  ۱آیه .)۸
رسـالت عیسـی بـر روی زمیـن به پایان رسـیده بـود .خدا بـزودی روح القدس را می فرسـتاد که
تالشهـای حواریـون را بـا نشـانه هـا و شـگفتیهای بسـیاری تائیـد منایـد تا بـه آنها قـدرت دهد و
ایشـان را در ماموریتی که تا انقضای عامل ادامه می یابد ،راهنامیی کند .عیسـی منی توانسـت برای
همیشـه در جسـم بشری بـا آنها مباند .نه تنها تجسـمش ،محدودیتـی فیزیکی در زمینـه مأموریت
جهانـی بـر او قـرار داد ،بلکـه معراج و رفعت وی در آسمان برای آمدن روح القـدس رضوری بودند.
با این وجود ،تا زمان رسـتاخیز عیسـی از مرگ ،حواریون به روشـنی این چیزها را منی دانسـتند.
وقتـی آنهـا همـه چیـز را بـرای پیـروی از او رهـا کردنـد ،بر این بـاور بودند کـه او یـک آزادی بخش
سیاسـی بـود کـه روزی رومیـان را از رسزمیـن بیـرون خواهـد کـرد ،سلسـله داود و جلال ارسائیل را
ماننـد گذشـته بـاز خواهد گرداند .برایشـان آسـان نبود کـه به گونه دیگری بیاندیشـند.
ایـن موضـوع اصلـی دسـتورالعمل های پایانی عیسـی به حواریون در باب  ۱اعامل رسـوالن
مـی باشـد .وعـده آمـدن روح القـدس بـر اسـاس ایـن زمینـه و مفهـوم مـی باشـد .ایـن بـاب
همچنیـن بازگشـت عیسـی بـه آسمان و نحوه آماده شـدن کلیسـای اولیـه برای پنطیکاسـت را
نیـز توصیـف مـی کند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۶تیر ماه برابر با  7 Julyآماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۰تیر

بازسازی ارس ِ
ائیل خدا
دو نـوع نبـوت در بـاره مسـیح موعـود در عهـد قدیـم وجود دارد ،یکی که پادشـاهی مسـیح را
کـه بـرای همیشـه حکومت خواهد کرد ،پیشـگویی می کند (مزامیـر باب  ۸۹آیـات  ۳و  ۳۵ ،۴تا ۳۷؛
اشـعیا بـاب  ۹آیـات  ۶و  ۷؛ حزقیـال بـاب  ۳۷آیـه ۲۵؛ دانیال بـاب  ۲آیه  ،۴۴باب  ۷آیـات  ۱۳و ،)۱۴
و دیگـری آن کـه پیـش بینـی مـی کند مسـیح موعود بـرای گناهـان مردم خواهـد مرد (اشـعیا باب
 ۵۲آیـه  ۱۳تـا بـاب  ۵۳آیـه ۱۲؛ دانیـال بـاب  ۹آیـه  .)۲۶چنین پیشـگویی هایی با یکدیگـر در تضاد
منیباشـند .آنها فقط به دو مرحله پیاپی از رسـالت مسـیح اشـاره دارند :ابتدا او رنج خواهد کشـید،
و سـپس پادشـاه خواهـد شـد (لوقا بـاب  ۱۷آیـات  ۲۴و  ۲۵و همچنین باب  ۲۴آیـات  ۲۵و .)۲۶
هـر چنـد ،مسـئله انتظـار مسـیح موعـود مرتبـط بـا یهودیـان قـرن اول ایـن بـود کـه یـک
طرفـه بـود .امیـد به پادشـاهی مسـیح موعودکه آزادی سیاسـی را بهمراه داشـته باشـد ،مفهوم
مسـیح موعـودی کـه متحمـل مـرگ و رنـج مـی شـد را مبهـم کـرده بود.
در ابتـدا ،حواریـون ایـن امیـد پادشـاهی مسـیح موعود را به اشتراک گذاشـتند .آنها معتقد
بودنـد کـه عیسـی همان مسـیح موعود بـود (متی باب  ۱۶آیـات  ۱۶و  )۲۰و گاهـی اوقات در
بیـن خـود مجادلـه داشـتند که چه کسـانی پس از به تخت نشستن عیسـی در کنـار او خواهند
نشسـت (مرقـس بـاب  ۱۰آیـات  ۳۵تـا  ، ۳۷لوقـا بـاب  ۹آیـه  .)۴۶با وجود هشـدار عیسـی در
مـورد رسنوشـتی کـه منتظـرش بود ،آنهـا واقعاً منی توانسـتند منظـور او را درک کننـد .بنابراین،
زمانـی کـه او درگذشـت ،آنهـا رسدرگـم و دلرسد شـوند .به گفته خودشـان « ،ما امیـدوار بودیم
کـه [او] همان باشـد کـه میبایـد ارسائیـل را نجات دهـد» (لوقا بـاب  ۲۴آیه .)۲۱
اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۶را بخوانیـد .ایـن پرسـش چـه چیـزی دربـاره آنچـه همچنـان درک
نکـرده بودنـد ،مـی گوید؟ در اعامل رسـوالن باب  ۱آیه  ،۷عیسـی چگونه به ایشـان پاسـخ داد؟

اگـر مـرگ عیسـی رضبـه ای مهلـک بـه امیـد حواریـون بـود ،رسـتاخیز آن را احیـا منـود و
انتظـارات سیاسـی آنهـا را بـه سـطحی غیـر قابـل انتظـار رسـاند .شـکل گیـری پنداشـت و درک
رسـتاخیز بـه عنـوان عاملـی مهـم کـه پادشـاهی مسـیح موعـود در نهایـت برپـا خواهـد شـد،
طبیعـی بـه نظـر می رسـید.

بـا ایـن وجـود ،عیسـی در قبـال سـوال آنـان ،پاسـخ مسـتقیمی نـداد .او نـه فرضیـه ای را کـه در
قفـای سـوال حواریـون در مـورد ملکـوت قریـب الوقوع بـودرا انـکار کرد ،و نـه اینکـه آن را پذیرفت.
او مسـئله را بـدون حـل و فصـل کـردن باقـی گذاشـت ،در حالـی که به ایشـان یادآوری منـود که زمان
کارهـای خـدا ،بـه خـود خـدا تعلـق دارد و از ایـن رو ،بـرای انسـان ها غیرقابل دسترس باشـد.
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بــر اســاس لوقــا بــاب  ۲۴آیــه  ،۲۵مشــکل اصلــی حواریــون چــه بــود؟ چـرا آنچــه را کــه
مــی خواهیــم بــاور کنیــم ،آســان اســت امــا بــاور بــه آنچــه کتــاب مقــدس واقعـاً تعلیم
مــی دهــد ،آســان نمــی باشــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم از ایــن دام اجتنــاب کنیــم؟

     دوشنبه     

 ۱۱تیر

مأموریت و رسالت حواریون
اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۸را بخوانیـد .در عـوض افـراط درگامنـه زنـی هـای نبـوی ،از
حواریـون انتظـار چـه کاری مـی رفـت؟

چهار اصل اساسی در آیه در مورد مأموریت حواریون وجود دارد:
 -۱عطـای روح القـدس .روح القـدس همـواره در میـان قـوم خـدا فعـال بوده اسـت .با این
وجـود ،بـر طبـق گفتـه انبیـاء ،موهبت ویـژه ای از روح القـدس در آینده وجود خواهد داشـت
(اشـعیا بـاب  ۴۴آیـه  ۳؛ یوئیـل بـاب  ۲آیـات  ۲۸و  .)۲۹از آنجایـی کـه عیسـی خـود توسـط
روح القـدس تدهیـن گردیـد  ،روح القـدس پیـش از ایـن در زمـان مأموریـت عیسـی فعال بوده
اسـت (لوقـا بـاب  ۴آیـات  ۱۸تـا  )۲۱امـا بطور رسـمی تا پس از تعالی یافنت مسـیح در آسمان،
فعالیـت خـود را آغـاز ننمـود (یوحنـا بـاب  ۷آیـه  ، ۳۹اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۳۳
 -۲نقـش شـاهد .شـهادت یـک حکایت دسـت اول می باشـد .حواریون به طـور کامل برای
دادن چنیـن شـهادتی واجـد رشایـط بودنـد (اعمال رسـوالن باب  ۱آیـات  ۲۱و  ، ۲۲بـاب  ۴آیه
 ۲۰؛ مقایسـه شـود بـا اول یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  )۳و اکنـون مأموریـت داشـتند کـه تجربه
منحصر بـه فـرد خـود با عیسـی را با جهـان در میـان بگذارند.
 -۳برنامـه مأموریـت .حواریـون ابتـدا مـی بایسـت بـه اورشـلیم و سـپس به یهودا و سـامرا
و در نهایـت بـه دور دسـتها و اطـراف و اکنـاف زمیـن تـا انقضای عامل شـهادت دهنـد .این یک
نقشـه پیشـتازانه و گسترا بـود .اورشـلیم کانـون زندگـی دینـی یهودی بـود و مکانی که عیسـی
در آن محکوم و به صلیب کشـیده شـد .یهودا و سـامرا ،مناطق همسـایه ای بودند که عیسـی
در آنهـا نیـز خدمـت کـرده بـود .بـا ایـن وجـود ،حواریـون نبایـد خـود را تنهـا به این مـکان ها
محـدود مـی کردند .محـدوده مأموریـت ایشـان جهانی بود.
 -۴جهـت مأموریـت .در زمـان هـای عهـد قدیـم ،ایـن ملـت ها بودنـد که باید جـذب خدا
مـی شـدند (اشـعیا بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  )۵و نـه ارسائیـل کـه بایـد خـدا را بـه سـوی ملـت هـا
«ببرد» .چنـد اسـتثناء (بـرای مثـال یونـس) قاعـده کلـی را نامعتبر منی سـازد .اکنون استراتژی
متفـاوت بـود .اورشـلیم همچنـان مرکـز بـود ،اما انتظـار می رفت کـه حواریون به جـای ماندن
در آنجـا و سـاخنت ریشـه هـا ،تـا بیشترین حـد ممکـن بـه همه جـای جهـان بروند.
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لوقا باب  ۲۴آیات  ۴۴تا  ۴۸را بخوانید .هسته اصلی پیام که حواریون باید موعظه می کردند ،چه بود؟

عیسـی در چهـل روزی کـه پـس از رسـتاخیز از مـرگ بـا حواریـون گذرانـد (اعامل رسـوالن باب
 ۱آیـه  ،)۳بایـد چنیـن حقیقتـی دربـاره ملکوت خدا را به ایشـان توضیـح داده باشـد ،حتی با اینکه
همچنـان چیزهـای زیـادی بـود کـه ایشـان درک منیکردنـد ،هامنطـور کـه پرسـش آنهـا در اعمال
رسـوالن باب  ۱ایه  ۶نشـان داد .آنها با نبوت ها آشـنا بودند اما اکنون می توانسـتند آنها را در پرتو
جدیـدی ببیننـد ،پرتـوی کـه از صلیـب و قبر خالی می تابد (اعامل رسـوالن بـاب  ۳آیـات  ۱۷تا.)۱۹

     سه شنبه     

 ۱۲تیر

او دوباره خواهد آمد


اعامل رسـوالن باب  ۱آیات  ۹تا  ۱۱را بخوانید .لوقا چگونه عروج عیسـی را به تصویر می کشـد؟
مفهوم اینکه دو فرشـته با ایشـان صحبت می کرد ،چیسـت؟ (تثنیه باب  ۱۹آیه  ۱۵را ببینید)

حکایـت لوقـا از معـراج عیسـی بـه آسمان نسـبتاً کوتـاه مـی باشـد .عیسـی بر کـوه زیتون
بـا حواریـون بـود و در حالـی کـه همچنان ایشـان را برکـت مـی داد (لوقا باب  ۲۴آیـه  ،)۵۱به
آسمان بـرده شـد .البتـه نـوع گویـش پدیده شـناختی می باشـد؛ یعنـی ،صحنه از نقطـه نظری
بشری بـه تصویر کشـیده شـده اسـت ،نه آنگونـه که واقعاً بود .عیسـی زمین را تـرک می گفت
و انجـام ایـن کار بـه هیـچ روش قابـل مشـاهده دیگـری غیر از باال رفتن نبود.
عـروج عیسـی ،عملـی ماوراءطبیعی از جانب خدا بود ،که در زمره بسـیاری بـود که در کتاب
مقـدس مکتـوب اسـت .ایـن عمـل بطـور تلویحـی توسـط لوقـا توصیف شـده اسـت ،که بـا فعل
مجهـول «epērthēاو بـاال بـرده شـد» بـکار بـرده شـده اسـت (اعامل رسـوالن باب  ۱آیـه  .)۹این
شـکل فعلی اگر چه در عهد جدید تنها در اینجا بکار برده شـده اسـت ،چندین مرتبه در نسـخه
یونانـی عهـد قدیـم (سـپتوجیان) یافـت مـی شـود[ .سـپتوجیان نسـخه یونانـی از ترجمـه عربانی
کتـاب عهـد عتیـق اسـت] .کـه همگـی ،کارهای خـدا را ترشیح مـی کند،کـه حاکی اسـت که این
خـدا بـود کـه عیسـی را بـه آسمان به باال بـرد ،درسـت هامنطـور کـه او را از مرگ زنـده گردانید
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۲۴و  ۳۲؛ رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۴؛بـاب  ۱۰آیه .)۹
پس از اینکه عیسی توسط ابری پوشیده شد ،این لوقا است که تنها در اعامل رسوالن تحریر می
کند — داستان فرعی از دو پیکری که به جامه سفید ملبس بودند که در کنار حواریون ایستاده
بودند .این رشح ،با فرشتگانی که در لباس های نورانی بودند ،همخوانی دارد (اعامل رسوالن باب
 ۱۰آیه  ، ۳۰یوحنا باب  ۲۰آیه  .)۱۲آنها آمدند تا به حواریون اطمینان دهند که عیسی هامنگونه
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که باال رفت ،بازخواهد گشت و باز هم تنها اعامل رسوالن است که به ما اطالع می دهد که عیسی
«در مقابل دیدگان ایشان» باال رفت( .اعامل رسوالن باب  ۱آیه .)۹
بنابرایـن ،عـروج قابـل مشـاهده ،تضمینـی از بازگشـت قابـل مشـاهده شـده کـه آن نیـز
در ابـر و «بـا قـدرت و جلال بسـیار» (لوقـا بـاب  ۲۱آیه  )۲۷و نـه دیگر رویـدادی خصوصی
اتفـاق خواهـد افتـاد کـه «همـه دیـدگان او را خواهنـد دیـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱آیه )۷
و او تنهـا نخواهـد بـود (لوقـا بـاب  ۹آیـه  ،۲۶دوم تسـالونیکیان بـاب  ۱آیـه  .)۷جلال آمدن
دوبـاره بسـیار فراتـر از عـروج خواهد بود.

چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه واقعیــت و وعــده آمــدن دوبــاره را همــواره پیــش
روی خــود نگــه داریــم؟ ایــن حقیقــت بــزرگ چگونــه بایــد بــر همــه جنبه هــای زندگی
مــا از جملــه امــور مالــی ،اولویــت هــا و انتخــاب هــای اخالقــی تأثیــر بگــذارد؟

     چهارشنبه     

 ۱۳تیر

آماده شدن برای پنطیکاست
عیسـی در پاسـخش در اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـات  ۷و  ، ۸هیـچ التزامـی در خصـوص زمـان
بازگشـت ارائـه منـی دهـد .بـا ایـن حـال ،مفهـوم طبیعـی سـخنان وی این بـود که پـس از اینکـه روح
القـدس آمـد و حواریـون مأموریـت خـود را بـه امتـام رسـاندند ،او بـاز خواهـد گشـت (متـی باب ۲۴
آیـه  ۱۴را نیـز ببینیـد) .اظهـار فرشـتگان نیـز (اعامل رسـوالن باب  ۱آیه  )۱۱این سـوال کـه چه زمانی
ملکـوت خواهـد آمـد را پاسـخ منـی دهـد ،اما قابـل درک بود که زیـاد به طـول نخواهـد انجامید .این
مطلـب اینگونـه رشح بیـان مـی کنـد که چـرا حواریون «با خوشـی عظیمی به اورشـلیم بازگشـتند».
(لوقـا بـاب  ۲۴آیـه  .)۵۲وعـده آمـدن دوبـاره عیسـی در زمانی نامشـخص ،کـه باید دلگرمی بیشتری
بـرای مأموریتشـان بـه ایشـان داده باشـد ،بـه ایـن معنـی برداشـت شـد کـه آخـر زمـان نزدیـک بـود.
تحـوالت بیشتر در اعمال رسـوالن ،منایانگـر این ایده اسـت.

اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـات  ۱۲تـا  ۱۴را بخوانیـد .چـه کـس دیگـری در باالخانـه بـود و آنها
چگونـه خـود را بـرای آمـدن روح القـدس آمـاده کردند؟

حواریـون پـس از بازگشـت از کـوه زیتـون ،در اتـاق مهامنخانـه طبقـه بـاال (در التیـن،
 )cenaculumاز خانـه دو طبقـه خصوصی در اورشـلیم گرد هم جمع شـدند .برخی از پیروانی
کـه زن بودنـد (لوقـا بـاب  ۸آیـات  ۱تـا  ، ۳بـاب  ۲۳آیه  ، ۴۹بـاب  ۲۴آیات  ۱تـا  )۱۲به همراه
مـادر و بـرادران عیسـی نیز بـا حواریـون بودند.
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بـرادران عیسـی (مرقـس بـاب  ۶آیـه  )۳یا پرسان کوچکرت یوسـف و مریم بودنـد (متی باب
 ۱آیـه  ،۲۵لوقـا بـاب  ۲آیـه  )۷و یـا بـه احتمال بیشتر پسران یوسـف از ازدواج اولـش بودند،
کـه در زمـان ازدواج بـا مریـم ،همسر اولـش از دنیـا رفتـه بـود .حضور آنهـا در میـان حواریون
تعجب آور بود ،زیرا آنها همیشـه نسـبت به عیسـی شـک و تردید داشـتند (مرقس باب  ۳آیه
 ،۲۱یوحنـا بـاب  ۷آیـه  .)۵بـا ایـن حـال ،بـه نظـر مـی رسـد کـه رسـتاخیز و ظاهر شـدن خاص
عیسـی بـه یعقـوب (اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـه  )۷تفـاوت ایجـاد کـرده باشـد .بعدهـا ظاهـرا ً
یعقـوب جایگزیـن پطرس در رهربی جامعه مسـیحیت میشـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۲آیه ۱۷
؛ بـاب  ۱۵آیـه  ۱۳؛ بـاب  ۲۱آیـه  ۱۸؛ غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۹و .)۱۲
همـه آنهـا بـدون شـک بـا دعـای دامئـی (اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  )۱۴و عبـادت در معبد
(لوقـا بـاب  ۲۴آیـه  ،)۵۳در حـال اعتراف ،توبـه و کنـار گذاشتن گنـاه بودنـد .حتی اگـر در ذهن
هایشـان ،آمدن روح القدس بالفاصله به بازگشـت عیسـی منتهی می شـد ،نگرش روحانی آنها در
هامهنگـی کامـل بـا آنچـه قرار بود اتفـاق بیافتد ،بود زیرا روح القدس در پاسـخ بـه دعا می آید.

در انتخــاب هــای روزانــه مــان ،بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم بـرای بــاز کــردن راه
بـرای کار روح القــدس در زندگیمــان آمــاده شــویم؟

     پنجشنبه     

 ۱۴تیر

دوازده حواری
اولیـن اقـدام مدیریتـی جامعـه اولیه مسـیحیان که شـامل حـدود  ۱۲۰ایامندار بـود (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ،)۱۵بخاطـر انتخاب جانشـینی برای یهـودا بود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـات  ۲۱و  ۲۲را بخوانیـد .جانشـین یهـودا بایـد چـه رشایطـی مـی
داشـت؟ چـرا ایـن رشایـط مهـم بودنـد؟
نیـاز بـه شـاهدی بـرای رسـتاخیز عیسـی از مـرگ بـود (بـا اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیـه ۳۳
مقایسـه شـود) ؛ ایـن بسـیار حیاتـی اسـت زیـرا زمـان و بـار دیگـر رسـتاخیز بـه عنـوان گواهی
قدرمتنـد بـرای مسـیح بـودن عیسـی و حقیقـت کل اعتقـاد مسـیحی مـی باشـند.
بـا ایـن وجـود ،انتخـاب بایـد از میـان کسـانی مـی بـود کـه رسـوالن را در طـول خدمـت
عیسـی همراهـی کـرده بودنـد .بعدهـا پولـس تاکید داشـت کـه با وجـود اینکـه از همراهان
عیسـی در زمیـن نبـوده اسـت ،بـا ایـن حـال اسـتحقاق مقـام رسـولی را دارد ،زیـرا مالقاتـش
بـا عیسـی در مسـیر دمشـق او را واجـد رشایـط شـهادت دادن از رسـتاخیزش مـی منـود (اول
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قرنتیـان بـاب  ۹آیـه  .)۱پولـس هـر چنـد اعتراف منـود که «طفلـی نـارس» بـود (اول قرنتیان
بـاب  ۱۵آیـه  ، )۸از پذیرفتن اینکـه نسـبت بـه سـایر رسـوالن کمتر واجـد رشایـط بـود ،رس
بـاز زد (اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـه  ۲؛ غالطیـان بـاب  ۲آیـه  ۶تـا  .)۹بنابرایـن تنهـا داوزده نفر
و پولـس در بُعـدی فلسـفی و معتبر« ،رسـول» بودنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـات  ۲۵و
 )۲۶؛ بـا ایـن حـال ،ایـن واژه در مفهـوم کلـی و اساسـی اش به عنـوان مناینده و پیغام رسـان
همچنیـن مـی توانسـت بـرای کارکنـان انجیـل بکار برده شـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۴آیات
 ۴و ۱۴؛ غالطیـان بـاب  ۱آیـه .)۱۹



اعامل رسوالن باب  ۱آیات  ۲۳تا  ۲۶را بخوانیدَ .متیاس چگونه انتخاب شد؟

روشـی کـه آنهـا بـرای انتخـاب َمتیـاس بـکار بردنـد ممکن اسـت عجیب بـه نظر برسـد ،اما
قرعـه انداختن روشـی بـود کـه از مـدت هـا قبـل بـرای تصمیـم گیـری بـاب بـود (بـرای مثـال،
الویـان بـاب  ۱۶آیـات  ۵تـا  ،۱۰اعـداد باب  ۲۶آیـه  .)۵۵عالوه بـر این ،انتخاب میـان دو نامزد
قبلاً تصدیـق شـده بـا رشایـط برابـر و نـه قـدم گذاشتن بـه چیـزی ناشـناخته بـود .ایامنـداران
نیـز همچنـان نـزد خـدا دعـا کردنـد ،بـا ایـن بـاور کـه نتیجـه اراده او را منعکـس خواهـد منود
(مقایسـه شـود بـا امثـال سـلیامن بـاب  ۱۶آیـه  .)۳۳هیـچ گواهـی بـر اینکـه ایـن تصمیـم بـه
چالـش کشـیده شـد ،وجـود نـدارد .پـس از پنطیکاسـت ،قرعـه انداخنت دیگـر الزامی نبـود زیرا
راهنامیـی مسـتقیم روح القـدس وجـود داشـت (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـه  ، ۳بـاب  ۱۱آیات
 ۱۵تـا  ، ۱۸بـاب  ۱۳آیـه  ، ۲بـاب  ۱۶آیـات  ۶تـا .)۹

اگــر کســی نــزد شــما مــی آمــد و مــی پرســید« ،چگونــه مــی توانــم از اراده خــدا
ب ـرای زندگــی خــود آگاهــی یابــم؟» چــه پاســخی مــی دادیــد و چ ـرا؟

     جمعه     

 ۱۵تیر

مطالعـه بیشتر « :فاصلـه دوران موقتـی بیـن دو واقعه پنطیکاسـت و [رجعـت ثانی]
یـا آمـدن دوبـاره( ،خـواه کوتـاه یـا طوالنـی مـدت باشـد) بایـد بـا ماموریـت جهانـی کلیسـا به
قـدرت روح القـدس پـر شـود .پیـروان مسـیح بایـد هامنگونـه کـه او در اولین ظهـور انجام داد
و هـم فراخوانـی مـردم بـه توبـه و بـاور آمادگـی برای آمـدن دوبـاره او را اعالم کننـد .آنها باید
شـاهدان مسـیح ‹تـا دور افتـاده تریـن نقـاط عـامل› (اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  )۸و تـا پایـان
عصر مـی بودنـد ... .مـا اختیـار متوقـف شـدن پیـش از رسـیدن بـه هر کـدام از ایـن هدف ها
را نداریـم — ».جـان آر .دبلیـو .اسـکات ،طبـق مرجـع زیر:
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John R. W. Stott, The Message of Acts: The Spirit, the Church & the World
(Downers Grove: InterVarsity, 1990), p. 44
«مأموریتـی کـه نجـات دهنـده به حواریـون ابالغ منود شـامل متام ایامنداران می شـود .این
ماموریـت شـامل متـام ایامنـداران به مسـیح تـا پایان جهان میباشـد .اشـتباهی مهلـک خواهد
بـود اگـر فـرض شـود که کار نجات جانها رصفاً به شـبانان و خادمان تدهین شـده سـپرده شـده
اسـت متـام کسـانی کـه الهـام آسمانی را دریافـت کـرده انـد ،در قبال انجیل مسـئولیت داشـته
و امانتـی بـه آنـان سـپرده شـده اسـت .متـام کسـانی کـه حیـات مسـیح را دریافـت مـی کننـد،
مسـئولیت یافتـه انـد کـه بـرای نجـات همنوعـان خـود تلاش کننـد .کلیسـا بـرای انجـام اینکار
تأسـیس شـد و متـام کسـانی که تعهدهـای مقدس آن را مـی پذیرند ،به موجـب آن به همکاری
بـا مسـیح متعهـد مـی شـوند — ».الن جـی .وایـت ،آرزوی اعصـار صفحه .٨۲۲
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 822

سواالتی برای بحث
 .۱اعمــال رســوالن بــاب  ۱آیــه  ،۷مرقــس بــاب  ۱۳آیــه  ۳۲را یــاد آوری مــی کنــد:

«از آن روز و ســاعت هیــچ کــس خبــر نــدارد ،نــه فرشــتگان آســمان و نــه پســر ،فقــط
پــدر از آن آگاه اســت ».الــن جــی .وایــت مــی گویــد« :دیگــر هرگــز پیامــی بـرای قــوم
خــدا وجــود نخواهــد داشــت کــه برپایــه زمــان باشــد .مــا نبایــد زمــان قطعــی بــارش
روح الق��دس ی��ا آم��دن مس��یح را بدانی��م .Selected Messages, vol. 1, p. 188 — ».او
چنیــن اضافــه مــی کنــد« :هــر کــس کــه شــروع بــه اظهــار پیامــی بـرای اعــام ســاعت،
روز و ســال ظهــور مســیح بنمایــد ،یــوغ اســارت را برداشــته و پیامــی کــه خداونــد
هرگـ�ز بـ�ه او نـ�داده اسـ�ت را اعـلام مـ�ی کنـ�دAdvent Review and Sabbath — ».
 .Herald, Sept. 12, 1983ارتبــاط چنیــن اظهاراتــی ب ـرای مــا امــروزه چــه مــی باشــد؟
 .۲فــردی زمانــی گفــت« :خــدا بیشــتر از وکال ،بــه شــاهدان احتیــاج دارد ».نظــر شــما
در مــورد ایــن بیانیه چیســت؟
 .۳نقــش دعــا در کلیســای اولیــه چــه بــود؟ آیــا ایــن تصادفــی اســت کــه تقریبـاً در
تمــام لحظــه هــای تعییــن کننــده تاریــخ آن ،ارجاعــی بــه دعــا مــی بینیــم؟ (اعمــال
رســوالن بــاب  ۱آیــه  ۲۴؛ بــاب  ۸آیــات  ۱۴تــا  ۱۷؛ بــاب  ۹آیــات  ۱۱و  ۱۲؛ بــاب
 ۱۰آیــات  ۹ ،۴و  ۳۰؛ بــاب  ۱۳آیــات  ۲و  )۳نقــش دعــا در زندگــی مــا چیســت؟
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