  درس سوم  

 ۲۳تا  ۲۹تیر ماه

زندگی در کلیسای اولیه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :اعامل رسـوالن باب  ۲آیـات  ۴۲تا ۴۶؛ اعامل رسـوالن بـاب  ۴آیات ۳۴
و ۳۵؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـات  ۱تـا ۲۶؛ اعمال رسـوالن باب  ۴آیـات  ۱تا ۱۸؛ اعامل رسـوالن
بـاب  ۵آیـات  ۱تـا ۱۱؛ اعمال رسـوالن باب  ۵آیـات  ۳۴تا .۳۹
آیه حفظی« :و هر روزه در هیکل به یکدل پیوسته میبودند و در خانهها نان را پاره میکردند
و خوراک را به خوشی و ساده دلی میخوردند .و خدا را حمد میگفتند و نزد متامی خلق عزیز
میگردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا میافزود» (اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۴۶و .)۴۷

احسـاس اضطـراب کلیسـای اولیـه منـی توانسـت قـوی تر بوده باشـد .شـیوه ای که عیسـی
به پرسـش مربوط به برپایی پادشـاهی در خصوص مسـیح موعود پاسـخ داد و مسـئله زمان را
بـاز گذاشـت (اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـات  ۶تـا  )۸می توانسـت به ایـن مفهوم درک شـود که
همـه چیـز بـه آمـدن روح القـدس و کامـل شـدن مأموریـت رسـالتی بسـتگی داشـت .بنابراین،
هنگامـی کـه پنطیکاسـت فرا رسـید ،ایامنـداران اولیه گامن کردنـد همه چیز تحقـق یافت :آنها
روح القـدس را دریافـت کـرده بودنـد و انجیـل را بـا متام جهان به اشتراک گذاشـتند .نـه اینکه
رسـوالن اورشـلیم را تـرک کـرده و بـه سـایر نقـاط جهـان رفتـه بودنـد بلکـه جهـان نـزد ایشـان
آمـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۵تا .)۱۱
آنچه که بعدا ً بوقوع پیوست این بود که کلیسا خود را از متاع دنیوی جدا ساخت .با این
حس که زمان کوتاه بود ،هر چه داشتند را فروخته و خود را وقف یادگیری و مشارکت منودند
در حالی که به شهادت دادن درباره عیسی البته تنها در اورشلیم ادامه دادند .زندگی اشرتاکی
که آنها توسعه دادند ،اگر چه در کمک به فقرا موثر بود اما خیلی زود به مشکلی تبدیل شد و
خدا برای متحد نگه داشنت کلیسا مجبور به مداخله شد .چنین مشکلی مقارن با زمانی شد که با
مخالفت و ضدیت مواجه گردیدند .اما در میان همه اینها ،ایامن ایشان تزلزل ناپذیر باقی ماند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰تیر —  July 21آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۴تیر

آموزش و مشارکت
پـس از پنطیکاسـت ،لوقـا روایـت را بـه یـک توصیف کلـی دربـاره زندگی درونی کلیسـا در
اورشـلیم تغییـر جهـت مـی دهـد« .و در تعلیـم رسـوالن و مشـارکت ایشـان و شکستن نـان و
دعاهـا مواظبـت مـی منودنـد» (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه  .)۴۲چهار مورد اشـاره شـده به نظر
مـی رسـد اساسـاً آمـوزش و مشـارکت باشـد .طبق آیـه  ،۴۶آمـوزش در معبد انجام می شـد ،در
حالـی کـه مشـارکت در خانـه های خصوصـی صورت مـی پذیرفت.
صحـن معبـد بـا ایـوان هـای مسـقف احاطـه شـده بـود کـه اغلـب بـرای آمـوزش معلمیـن
یهـود اسـتفاده مـی شـد .اینکـه ایمان داران خـود را وقـف آمـوزه هـای رسـوالن کردند ،نشـان
مـی دهـد کـه عطـای روح القـدس آنهـا را بـه یـک تفکـر مذهبـی منتهـی نکـرد ،بلکـه بـه یک
رونـد شـدید یادگیـری تحـت نظر رسـوالن رهنمود شـدند که اعتبار تعالیم توسـط نشـانه ها و
شـگفتی هـا تصدیـق شـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیـه .)۴۳
مشـارکت روحانـی ،نشـانه شـاخص پارسـائی مسـیحیان اولیـه بـود .ایمان داران پیوسـته با
هـم بودنـد ،نـه تنهـا در معبـد بلکـه همچنیـن در خانـه هایشـان ،جایـی کـه غـذا را بـه هـم
قسـمت مـی کردنـد ،شـام خداونـد را جشـن مـی گرفتنـد و دعـا مـی کردنـد (اعامل رسـوالن ۲
آیات  ۴۲و  .)۴۶مسـیحیان اولیه با داشتن چنین جشـن های روزانه ای ،امیدشـان به بازگشـت
زودهنـگام عیسـی را بیـان مـی کردنـد ،زمانـی که مشـارکت او با ایشـان در ملکوت مسـیحایی
تکـرار مـی شـد (متی بـاب  ۲۶آیـه .)۲۹
خانـه های شـخصی ،نقشـی کلیدی در حیات کلیسـای اولیه داشـتند .ایمان داران همچنان
در مراسـم روزانـه معبـد رشکـت مـی کردنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـه  )۱و در روز سـبت،
احتماالً بـا دوسـتان یهـودی خود در کنیسـه بودنـد (یعقوب باب  ۲آیـه  ،)۲امـا ارکان و مولفه
هـای شـاخص عبـادت مسـیحی در خانه هـا انجام می شـد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۴۴و ۴۵؛ بـاب  ۴آیـات  ۳۴و  ۳۵را بخوانیـد .یکـی از جنبه های
مهم مشـارکت مسـیحی اولیـه چه بود؟

آنهـا بـا اعتقـاد بـه اینکـه زمان پایـان نزدیک اسـت ،تصمیـم گرفتند کـه دارایی هـای مادی
ایشـان« ،مالکیـت خصوصـی» (واژه بـروز شـده تر) ،دیگـر چنـدان دارای اهمیتی نبـود .از این
رو ،اسـتفاده مشترک از منابع مادی ایشـان مناسـب به نظر می رسـید .دلیلی برای نگرانی در
بـاره فـردا وجـود نداشـت ،زیـرا که مسـیح موعـود خود نیازهـای آنهـا را در ملکوتی که مسـیح
شف برپایـی آن اسـت ،بـرآورده مـی منـود (لوقـا بـاب  ۲۲آیـات  ۲۹و  .)۳۰ایـن بـه
موعـود در ُ ُ
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اشتراک گـذاری آنهـا را قـادر سـاخت مفهـوم عمیـق تـری از اتحـاد را در کنار الگو هـای خارق
العـاده سـخاومتندانه مسـیحی ،تجربه کنند.

شما در مورد آنچه توسط خدا به شما بخشیده شده است ،چقدر سخاوتمند هستید؟

     دوشنبه     

 ۲۵تیر

شفای مرد علیل
در اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـه  ،۱پطـرس و یوحنـا بـرای مراسـم دعای سـاعت سـه به معبد
رفتنـد .ایـن نشـان دهنده اسـاس مشـخصه یهودی باور کلیسـا در ایـن دوره ابتدایی می باشـد.
یعنـی ،رسـوالن تنهـا بـرای آموزش و یا بخاطرشاگردسـازی به معبـد منی رفتند ،بلکـه از آنجایی
کـه پطـرس و یوحنـا همچنـان یهودی بودند و در نتیجه همچنان به رسـوم دینی یهودی دسـت
کـم تـا آن زمـان پایبنـد بودنـد (اعمال رسـوالن باب  ۲۰آیـه  ،۱۶بـاب  ۲۱آیات  ۱۷تـا  .)۲۶آنها
در آنجـا یـک معجـزه حیـرت انگیـز انجـام دادنـد (اعامل رسـوالن باب  ۳آیـات  ۱تـا  )۱۰که به
پطـرس فرصتـی داد تا خطبـه دیگـری را موعظه کند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـات  ۱۲تـا  ۲۶را بخوانیـد .برخـی از تأکیدهـای اصلـی پطـرس در
موعظـه اش چـه بودنـد؟

پنـج نکتـه اصلـی ،موعظـه هـای مسـیحیت اولیه را مشـخص می منود :عیسـی ،مسـیح رنج
کشـیده بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیه  )۱۸؛ خـدا او را از مرگ زنده سـاخت (اعامل رسـوالن
بـاب  ۳آیـه  )۱۵؛ عیسـی در آسمان تجلیـل شـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـه  )۱۳؛ او بار دیگر
خواهـد آمـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۳آیه  )۲۰؛ و توبه برای بخشـیده شـدن گناهان رضوری می
باشـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۳آیه .)۱۹
از بسـیاری جهـات ،ایـن همان پیامـی اسـت که مـا با جهـان به اشتراک می گذاریـم ،حتی
اگـر زمینـه و بستر فرهنگـی تغییـر کـرده باشـد .رسـوالن همچنـان در محیطـی یهـودی بودند،
زمانـی کـه در عـوض تغییـر دیـن هـا ،مـردم بایـد اساسـاً فقـط از عهـد قدیـم بـه عهـد جدیـد
«کـوچ» مـی کردنـد .آنهـا بـه عنوان بخشـی از قوم خـدا ،باید مسـیح موعود را مـی پذیرفتند و
حیـات تـازه ای را کـه بـه دنبـال آن پذیـرش حقیقـی عیسـی مـی باشـد ،تجربه مـی کردند.
اکنـون ،اگـر چـه رشایط متفاوت اسـت ،پیـام همچنان در اصل یکی می باشـد :مسـیح برای
گناهـان مـا مـرد ،از مـرگ زنـده شـد و بـار دیگـر بـاز خواهد گشـت .پس ایـن بدین معناسـت
کـه مـا مـی توانیـم در او نجـات را بیابیـم .حتی در زمینه پیام سـه فرشـته در باب  ۱۴مکاشـفه
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یوحنـا ،عیسـی مسـیح مصلـوب ،عیسـی مسـیح قیـام کـرده و بازگشـت عیسـی مسـیح باید در
کانـون نحـوه انتشـار آن پیام ها توسـط ما باشـد.
«از میـان متـام فرقـه هـای مسـیحی ،ادونتیسـت هـای روز هفتـم بایـد در متعـال سـاخنت
مسـیح در مقابل جهانیان پیرشو باشـند .انتشـار پیام فرشـته سـوم نیازمند ارائه حقیقت سـبت
مـی باشـد .ایـن حقیقـت بـه همـراه دیگـر حقیقـت هایـی کـه در ایـن پیـام مـی باشـد ،بایـد
انتشـار یابنـد امـا مرکز بزرگ توجه ،عیسـی مسـیح نباید فرانوش بشـود .بر روی صلیب مسـیح
مـی باشـد کـه رحمـت و حقیقـت یکـی می شـوند و عدالـت و صلح بـه یکدیگر مـی پیوندند.
گناهـکار بایـد راهنامیـی شـود کـه بـه جلجتـا بنگـرد و بـا ایامن سـاده طفلـی کوچـک ،باید به
شایسـتگی هـای نجـات دهنـده اعتماد کند ،عدالـت او را بپذیرد و رحمت او را بـاور کند— ».
الـن جـی .وایـتEllen G. White, Gospel Workers, pp. 156, 157 ،

     سه شنبه     

 ۲۶تیر

ظهور مخالفت
پس از موفقیت کلیسا بود که مخالفینی از میان رهربان اورشلیم برخاستند .معبد اورشلیم توسط
کاهن اعظم و دستیارانش اداره می شد که اکرث ایشان صدوقیان بودند .کاهن اعظم همچنین رئیس
شورای سنهدرین نیز بود که در آن روزها بیشرت متشکل از صدوقیان و فریسیان بود .از آنجایی که
صدوقیان رستاخیز را باور نداشتند ،به شدت پریشان بودند که پطرس و یوحنا تعلیم می دادند که
عیسی از مرگ زنده شده است .رسوالن توسط نگهبانان معبد دستگیر شدند و تا روز بعد در بازداشت
نگه داشته شدند ،تا زمانی که در مقابل شورا آورده شدند (اعامل رسوالن باب  ۴آیات  ۱تا .)۷



اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیـات  ۱تـا ۱٨را بخوانید .پطرس چگونه به پرسـش آنهـا در مورد اینکه
بـر اسـاس چـه اقتـداری عمـل می کردنـد ،پاسـخ داد؟ پیام اساسـی در آنچه پطـرس گفت چه
بـود که رهبران بسـیار آن را تهدیدآمیز یافتند؟

چالش در باره اقتدار که توسط رهربان یهودی مطرح شد ،حاکی از نگرانی برای حفظ قدرت
بود .با این وجود ،پطرس اعالم منود که نه تنها معجزه در نام عیسی انجام شده بود ،بلکه نجات
تنها از جانب او می آید .رسوالن در برابر باالترین نهاد یهودی قرار داشتند؛ با این حال ،آنها در
خدمت مقام باالتری بودند .این مردان ،ماهیگیران اهل جلیل آموزش ندیده و ساده ای بودند؛
از این رو ،شجاعت و فصاحت آنها به کسانی که در آنجا بودند رضبه زدند .اگر چه رهربان
متوجه آن نشدند ،نکته این بود که رسوالن درست هامنطور که عیسی پیشگویی کرده بود ،از
روح القدس پر بودند (متی باب  ۱۰آیات  ۱۶تا .)۲۰
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با قادر نبودن در تکذیب معجزه — مرد شفا یافته نیز حارض بود تا همه بتوانند او را
ببینند — سنهدرین فرمان داد که رسوالن دست از موعظه بردارند .آنها به یک اندازه از پیام و
افزایش محبوبیت این جنبش وحشت داشتند .آنها که از ارزیابی درست شواهد قارص ماندند،
به تعصب و میل به دفاع از خود اجازه دادند که بر اعامل ایشان تأثیر بگذارد .سخنان پایانی
پطرس در میان با ارزشترین گوهرهای کتاب اعامل رسوالن مي باشند« :اگر نزد خدا صواب
است که اطاعت شام را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم ،حکم کنید .زیرا که ما را امکان آن نیست
که آنچه دیده و شنیدهایم ،نگوییم» (اعامل رسوالن باب  ۴آیات  ۱۹و .)۲۰

در مــورد تمایــل بــه قــدرت و اینکــه مــی توانــد در هــر زمینــه و ســطحی بطــور
بالقــوه خطرنــاک باشــد ،بیاندیشــید .از آنجایــی کــه مســیحیان فراخوانــده شــده انــد
کــه خدمتگ ـزار باشــند ،چ ـرا مــا بایــد مراقــب دام و تطمیــع قــدرت باشــیم؟

     چهارشنبه     

 ۲٧تیر

حنانیا و سفیره
ادغـام کاالهـا یـا منابـع با مالکیت مشترک در کلیسـای اولیـه اجباری نبـود؛ یعنی یک رشط
رسـمی عضویـت نبـود .بـا ایـن وجـود ،قطعـاً چندیـن منونـه سـخاوت داوطلبانه وجود داشـت
کـه الهـام بخـش کل جامعـه بـود .یکـی از چنیـن منونه هایـی برنابا بـود (اعامل رسـوالن باب ۴
آیـات  ۳۶و  ،)۳۷کـه بعدهـا در کتـاب نقـش مهمـی ایفـا خواهد منود.
بـا ایـن وجـود ،منونـه هـای منفی نیز وجود داشـت که اتحاد کلیسـا را از داخل ،درسـت در
زمانـی کـه حملـه هـا از بیرون آغاز شـده بود ،تهدیـد می کرد.


اعامل رسوالن باب  ۵آیات  ۱تا  ۱۱را بخوانید .چه درس هایی در این داستان وجود دارد؟

اگـر چـه لوقـا متـام جزئیـات را بـه مـا ارائه نداده اسـت ،شـکی نیسـت که مشـکل اساسـی
حنانیـا و سـفیره تلاش بـرای نگاه داشتن پول نبـود بلکه عمل فریبـکاری در میـان اجتامع بود.
گنـاه آنهـا نتیجـه یـک اقـدام ناگهانـی نبـود بلکه نقشـه بـا دقت طرح شـده ،یک تلاش عمدی
«بـرای امتحـان منـودن روح خـدا» بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـه  .)۹آنهـا ملـزم بـه فـروش
امـوال خـود و دادن پـول بـه کلیسـا نبودنـد .از ایـن رو ،زمانـی کـه خـود را بـه انجـام ایـن کار
متعهـد منودنـد ،شـاید تنهـا بر اسـاس منافع شـخصی عمل می کردند ،شـاید حتی برای بدسـت
آوردن نفـوذ در میـان بـرادران بـا آنچـه عمـل خیریـه سـتودنی به نظـر می رسـید ،بود.
ایـن احتمال ممکـن اسـت توضیـح دهـد کـه چـرا خدا آنهـا را چنـان شـدید مجـازات منود.
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حتـی اگـر زندگـی اجتامعـی کلیسـا از اعتقـاد بـه اینکـه آمـدن عیسـی نزدیک بود ،ناشـی شـد،
اعاملـی ماننـد عمـل حنانیـا و سـفیره در چنیـن مرحلـه ابتدایی می توانسـت اهمیـت وفاداری
بـه خـدا را کمرنـگ کنـد و بـه تاثیـری بـد میـان ایمان داران تبدیـل شـود .ایـن واقعیـت کـه
هیـچ اشـاره ای بـه داده شـدن فرصـت توبـه به حنانیـا و همچنین سـفیره وجود نـدارد (اعامل
رسـوالن بـاب  ۵آیـه  ،)۸ممکـن اسـت تنهـا بـه دلیـل کم بـودن مقدار باشـد.
نکته مهم این است که از ابتدا تا انتها ،آنها گناهکارانه رفتار می کردند و گناه در نظر
خداوند مسئله ای جدی می باشد (حزقیال باب  ۱۸آیه  ،۲۰رومیان باب  ۶آیه  ،)۲۳حتی اگر
همیشه آن را بالفاصله مجازات نکند .در واقع ،اینکه مجازات اغلب به تعویق می افتد ،باید
همواره به ما یادآوری کند که خدا چقدر بخشنده است (دوم پطرس باب  ۳آیه .)۹

چـرا مــا بایــد در مــورد عبــور از مرزهــای فیــض و رحمــت ،آنگونــه کــه ایــن دو عضــو
اولیــه کلیســا انجــام دادنــد ،مراقب باشــیم؟

     پنجشنبه     

 ۲٨تیر

دستگیری دوم
اگـر مـی شـد از رسـوالن بـرای آوردن داوری خدا بر گناه اسـتفاده شـود ،مانند مـورد حنانیا
و سـفیره ،همچنیـن میشـد بـرای آوردن فیـض بر گناهکاران از ایشـان اسـتفاده شـود .خدمت
شـفا دهنـده قدرمتنـد ایشـان (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۱۲تـا  ،)۱۶شـاهدی ملمـوس بـود
کـه روح خـدا از طریـق ایشـان عمـل مـی کـرد .اینکـه ایـن بـاور وجـود داشـت که حتی سـایه
پطـرس مـی توانسـت مـردم را شـفا دهـد ،قابـل توجه مـی باشـد .نزدیک تریـن روایت مشـابه
در انجیـل ،روایـت زنـی بـود کـه بـا ملس منودن جامه عیسـی شـفا یافـت (لوقا بـاب  ۸آیات ۴۳
و  .)۴۴بـا ایـن وجـود لوقـا منـی گوید که سـایه پطـرس حقیقتاً قدرت شـفا دهنده داشـت بلکه
مـردم اینگونـه فکـر مـی کردنـد .بـا این حـال ،حتی اگـر خرافـات متـداول در جریان بـود ،خدا
همچنـان فیـض خـود را ارزانی می داشـت.
بـا وجـود ایـن ،هـر چـه رسـوالن بیشتر از روح پـر مـی شـدند ،و نشـانه هـا و شـگفتی هـا
بیشتر مـی شـدند ،رهبران دینـی بیشتر از حسـادت پـر مـی شـدند .ایـن باعـث شـد کـه آنهـا
رسـوالن را بـرای بـار دوم دسـتگیر کننـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۱۷و  .)۱۸تنهـا پـس از
فـرار معجـزه آسـای آنهـا (اعمال رسـوالن باب  ۵آیـات  ۱۹تا  )۲۴و سـخرنانی جسـورانه دیگری
از پطـرس مبنـی بـر اینکـه «خدا را می باید بیشتر از انسـان» اطاعت منود (اعامل رسـوالن باب
 ۵آیـه  )۲۹بـود کـه برخـی از مقامـات رشوع بـه در نظـر گرفتن احتمال در کار بـودن تأثیرات
مـاوراء طبیعـی منودند.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۳۴تـا  ۳۹را بخوانیـد .غامالئیـل چگونـه بـرای منصرف منـودن
سـنهدرین از کشتن رسـوالن تلاش منـود؟

سـنهدرین یـا همان شـورای عالـی یهـود توسـط صدوقیـان اداره مـی شـد و فریسـیان
اقلیتـی بـا نفـوذ کمتر بودنـد .غامالئیـل یـک فریسـی و مجتهد قانـون دان بود .او به شـدت
در میـان یهودیـان مـورد احترام بـود کـه بـه عنـوان «ربـان یـا ربنـا» («معلـم مـا») بـه جای
رصفـاً «ربـی» («معلـم مـن») در نظـر گرفته می شـد .پولس یکـی از شـاگردان او بود (اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۲آیـه .)۳
غامالئیـل بانـی و تدویـن گـر دو جنبش طغیـان گر دیگـر در تاریخ معـارص ارسائیل بود که
پیروانـی را جـذب منـود و باعـث آشـفتگی شـد .بـا ایـن وجـود ،رهبران کشـته شـدند و پیروان
ایشـان کاملا پراکنـده گشـتند .درسـی کـه او اسـتنتاج کـرده بـود ایـن بـود که جنبش مسـیحی
منشـاء انسـانی داشـت کـه بـه زودی محو می شـد .از سـوی دیگر ،اگـر این جنبشـی الهی بود،
هامنطـور کـه رسـوالن ادعـا کردنـد ،چگونه آنهـا امید بـه مقاومت دربرابـر آن داشـتند؟ رایزنی
غامالئیـل سـودمند واقـع شـد .رسـوالن شلاق خوردنـد و بـار دیگر بـه ایشـان فرمان داده شـد
کـه در نام عیسـی صحبـت نکنند.

ایــن داســتان دربــاره اینکــه مشــاوره خــوب اغلــب مــی توانــد ضــروری و مفیــد
باشــد ،چــه چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه در برابــر
دریافــت مشــاوره حتــی زمانــی کــه ممکــن اســت شــامل چیــزی باشــد کــه لزوم ـاً
مایــل بــه شــنیدنش نیســتیم ،ســعه صــدر داشــته باشــیم؟

     جمعه     

 ۲۹تیر

تفکری فراتر« :ما مبارشینی هستیم که مورد اعتامد رسور غایب خود می باشیم تا
از خانواده و منافعش که برای خدمت به آنها به این جهان آمد ،مراقبت کنیم .او به آسامن
بازگشته است و ما را مسئول منوده است و انتظار دارد هوشیار و منتظر بازگشتش باشیم .بیایید
در برابر این اعتامد وفادار باشیم تا مبادا ناگهان او ما را در خواب بیابد — ».الن جی .وایت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 37
«مـردم بایـد بـا تقـدس عهدهایشـان تحت تأثیر قـرار بگیرنـد و در امور خدا متعهد شـوند.
چنیـن تعهداتـی معمـوالً ماننـد قـرارداد بیـن انسـانها الـزام آور منیباشـد .امـا اگر وعـدهای با
خـدا بسـته شـود ،آیـا تقدس آن کمتر خواهد بـود؟ از آنجایی کـه فاقد برخـی اصطالحات فنی
اسـت و منـی توانـد توسـط قانـون قابـل اجـرا باشـد ،آیـا یک فرد مسـیحی بایـد تعهـد آن را که
برایـش قـول داده اسـت ،نادیـده بگیـرد؟ هیـچ سـند یـا تعهد قانونـی الزامیتـر از تعهد بسـته
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ش�ده برای امور خدا نیس�ت — ».الن جی .وایتEllen G. White Comments, The SDA ،
Bible Commentary, vol. 6, p. 1056

سواالتی برای بحث
 .۱در میــان بســیاری چیزهــای دیگــر ،عیســی دو ارث بـرای حواریــون بجــا گذاشــت:

انتظــار بازگشــت زودهنگامــش و مأموریــت جهانــی .ایــن دو عامــل چگونــه بایــد بــر
حــس مأموریــت مــا و فراخوانــده شــدن بــه موعظــه انجیــل بــه تمــام جهــان تأثیــر
بگذارد؟
 .۲فــردی زمانــی چنیــن گفــت« :مــا بایــد چنــان آمــاده باشــیم کــه گویــا عیســی
امــروز مــی آیــد ،امــا چنــان بــه کار کــردن [در ماموریــت کلیســا] ادامــه دهیــم کــه
گویــا آمدنــش صدهــا ســال دیگــر بــه طــول خواهــد انجامیــد ».در ایــن نظریــه چــه
حکمتــی دیــده مــی شــود و مــا چگونــه مــی توانیــم آن را در فراخــوان زندگــی خــود
اعمــال کنیــم؟
 .۳چـرا بایــد زندگــی ،مــرگ ،رســتاخیز و بازگشــت عیســی در مرکزیــت تمــام موعظــه
هــای مــا باشــند؟ یــا اینگونــه بــه آن بنگریــد :موعظــه مــا بــدون ایــن رویدادهــا چــه
ارزشــی خواهد داشــت؟
 .4روایــت حنانیــا و ســفیره بایــد چــه چیــزی دربــاره دشــوار بــودن آگاهــی از قلــب
هــای دیگـران ،چــه در خوبــی و چــه در بــدی ،بــه مــا بیامــوزد؟
 .5برخــی از غماالئیــل هــای امــروزی کــه مــی شناســید ،نــام ببریــد .یــا شــاید ،آیــا
شــما در موقعیتــی هســتید کــه ایــن نقــش را بــرای دیگــران ایفــا کنیــد؟ در هــر
صــورت ،در کالس در مــورد آن زمانهــا صحبــت کنیــد و نمونــه هایــی از بــه خوبــی
مؤثــر بــودن دادن یــا دریافــت نصیحــت عاقالنــه را بــه اشــتراک بگذاریــد .از ایــن
روایــات چــه درسهایــی میتوانیــم بیاموزیــم؟
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