  درس چهارم  

 ۳۰تیر تا  ۵مرداد ماه

نخستین رهربان کلیسا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعامل رسـوالن باب ۶؛ اعامل رسـوالن بـاب  ۷آیـه ۴۸؛ عربانیان باب
 ۵آیـات  ۱۱تـا ۱۴؛ میـکا بـاب  ۶آیـات  ۱تـا ۱۶؛ اعمال رسـوالن بـاب ۷؛ اعمال رسـوالن بـاب ۸
آیـات  ۴تا .۲۵

آیه حفظی« :و کالم خدا ترقی منود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت میافزود و گروهی
عظیم از کهنه مطیع ایامن شدند» (اعامل رسوالن باب  ۶آیه .)۷
بسـیاری از ایمان آورنـدگان در پنطیکاسـت یهودی هلنیسـتی [یهودیان بـا فرهنگ یونانی]
بودنـد ،یعنـی ،از متـدن یونانـی — رومـی کـه اکنـون در اورشـلیم زندگـی مـی کردنـد (اعمال
رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۹ ،۵تـا  .)۱۱آنهـا با وجـود یهودی بودن ،بـا یهودیان اهـل یهودیه — که
در اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه « ،۱عربانیـان» اشـاره شـده اند — در بسـیاری جهـات متفاوت
بودنـد ،کـه بارزتریـن تفـاوت ایـن بـود کـه آنهـا اغلـب بـا زبـان آرامی ،کـه در یهودیـه صحبت
میشـد ،آشـنایی نداشتند.
چندیـن تفـاوت دیگـر فرهنگی و مذهبی وجود داشـت .آنها به این دلیل که در کشـورهای
خارجـی بـه دنیـا آمـده بودند ،هیچ ریشـه ای در سـنت های یهودی یهودیه نداشـتند یا دسـت
کـم ریشـه هـای آنهـا بـه عمیقی یهودیـان یهودیه نبـود .آنها احتماالً چندان به مراسـم معبد و
آن جنبـه هـای احـکام موسـوی که تنهـا در رسزمیـن ارسائیل قابل اجـرا بودند ،وابسـته نبودند.
همچنیـن از آن جایـی کـه بیشتر زندگـی خـود را در یـک محیـط یونانـی — رومـی گذرانـده
بودنـد و در ارتبـاط نزدیـک بـا غیـر یهودیـان بودند ،بـه طور طبیعی متایل بیشتری بـرای درک
شـخصیت فراگیـر ایامن مسـیحی داشـتند .در واقـع ،خدا از بسـیاری از مؤمنان هلنیسـتی برای
بـه انجـام رسـاندن فرمـان شـهادت دادن به رستـارس جهان اسـتفاده منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۶مرداد — July 28آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳۱تیر

انتصاب هفت نفر


اعامل رسوالن باب  ۶آیه  ۱را بخوانید .شکایت ایامنداران هلنیستی چه بود؟

«علـت شـکایت بـه قولـی ،بـی توجهـی بـه بیـوه زنـان یونانـی در توزیـع روزانـه کمـک ها
بـود .هـر نـوع نابرابـری بـا روح و نـص انجیـل در تضـاد بـود ،بـا ایـن وجـود شـیطان در ایجاد
تردیـد موفـق شـد .اقدامـات فـوری اکنـون بایـد بـرای متـام مـوارد نارضایتـی انجـام می شـد تا
مبـادا دشـمن در تلاش بـرای تفرقـه انداختن در میـان ایامنـداران پیـروز شـود — ».الـن جـی.
وای�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 88 ،
راه حـل پیشـنهاد شـده توسـط رسـوالن ایـن بـود کـه یهودیـان هفـت مـرد را از میـان خود
انتخـاب کننـد تـا بـرای « diakoneōخدمت برای میزهـا» یا اطعام کمک کنند (اعامل رسـوالن
ِ
«خدمت بشـارت کالم
بـاب  ۶آیـه  ،)۲در حالـی کـه وقـت خود را بایـد رصف دعا و diakonia
خـدا» مـی منودنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه  .)۴از آن جایـی کـه  diakoneōو diakonia
بـه یـک گـروه — واژه تعلـق دارنـد ،تنهـا تفـاوت واقعـی میـان «میزهـا» در اعمال رسـوالن
بـاب  ۶آیـه  ۲و «کالم» در اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه  ۴مـی باشـد .ایـن همـراه بـا صفـت
«روزانه/یومیـه» (اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه  ،)۱بـه نظر می رسـد بـه دو عنرص اصلـی زندگی
تعلیم («کالم») و دومی همنشـینی در اطراف
روزانه کلیسـای اولیه اشـاره داشـته باشـد :اولی ِ
(«میزها»/سـفره هـا) ،کـه دومـی شـامل خـوردن غذای دسـته جمعی ،شـام خداونـد و دعا می
باشـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۴۲و ۴۶؛ بـاب  ۵آیـه .)۴۲
یعنـی رسـوالن بـه عنـوان متولیـان امیـن و قابـل اعتماد آمـوزه هـای عیسـی ،بیشتر وقت
خـود را رصف تعلیـم اصـول اعتقـادی بـه ایامنـداران مـی کردنـد که تـوام با دعا بـود در حالی
کـه آن هفـت نفـر متصـدی امـور معـارشت و اخـوت در چنـد کلیسـای خانگـی بودنـد .بـا این
وجـود وظایـف آنهـا بـه امورخادمـان و شامسـان کلیسـا محـدود منی شـد ،آنگونه که ایـن واژه
امـروزه معنـا مـی دهـد .آنهـا در واقـع نخسـتین رهربان جامعـت کلیسـا بودند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۲تـا  ۶را بخوانید .آن هفـت نفر چگونه انتخـاب و به مأموریت
گامرده شدند؟

نامزدهـا بایـد از نظـر ویـژه گی های اخالقـی ،روحانی و عملـی ممتاز می بودنـد :آنها باید
شـهرتی مـورد احترام میداشـتند و از روح القـدس و حکمـت پـر مـی بودنـد .آن هفـت نفر با
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تأیید جامعه انتخاب شـدند و سـپس از طریق دعا و دسـت گذاری شـدن ،به خدمت منصوب
مـی شـدند .ایـن آداب و ترشیفـات حاکـی از بـه رسـمیت شـناخنت در میـان عمـوم و تفویـض
اختیـار بـرای ایفـای وظیفـه به عنـوان خادمین می باشـد.

ایجــاد تفرقــه در میــان صفــوف کلیســا آســان مــی باشــد ،اینطــور نیســت؟ برخــی
از خادمــان آنچنــان بــر انجــام وظیفــه و تصــدی خــود تمرکــز دارنــد کــه برقـراری و
حفــظ صلــح و آرامــش در میــان جمــع را بــه فراموشــی ســپرده و فقــط انجــام کار
محــول شــده بــه خودشــان را در ســرلوحه امــور قـرار مــی دهنــد .بــا کــدام قــدرت
خــدادادی مــی توانیــم بــر ایــن مشــکل فائــق شــویم؟

     دوشنبه     

 ۱مرداد

مأموریت استیفان
هفت مرد پس از انتصاب ،نه تنها در خدمت کلیسا بلکه همچنین در شهادت دادن مؤثر
مشارکت منودند .نتیجه این بود که انتشار انجیل ادامه یافت و بر شامر ایامنداران افزوده می
شد (اعامل رسوالن باب  ۶آیه  .)۷با رشوع این رشد ،البته مخالفان را نیز به کلیسای اولیه
آورد .این روایت سپس بر استیفان ،که مردی با ویژگی های روحانی نادر است مترکز می کند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۸تـا  ۱۵را بخوانید .این آیات چـه چیزی درباره اسـتیفان ،ایامن
و شـخصیت او بـه مـا مـی آموزند؟ همچنین ،اسـتیفان چه چیـزی موعظه می کـرد که موجب
بر انگیخته شـدن خشـم مخالفانش شـد؟

اسـتیفان بـه عنـوان یـک یهـودی هلنیسـتی ،انجیـل را در کنیسـه هلنیسـتی اورشـلیم بـه
اشتراک مـی گذاشـت .چندیـن نـوع از ایـن کنیسـه هـا در شـهر وجود داشـت؛ اعامل رسـوالن
بـاب  ۶آیـه  ۹احتماالً بـه دو تـا از آنها اشـاره دارد ،یکی متعلـق به مهاجرین جنوبـی (یهودیان
اهـل قیـروان و اسـکندریه) و دیگـری متعلـق به مهاجرین شمالی (افـراد اهل قلیقیه و آسـیا).
عیسـی بـدون شـک موضـوع اصلـی بحث ها بـود ،امـا اتهامات مطرح شـده علیه اسـتیفان
نشـان دهنـده درک او از بخشـی از انجیـل و داللـت هـای آن می باشـد که شـاید از ایامنداران
یهودیـه پیشـی گرفتـه بـود .اسـتیفان بـه کفر گفتن علیه موسـی و خدا متهم شـد؛ یعنـی ،علیه
رشیعـت و معبـد .حتـی اگـر از برخـی نقطـه نظرات سـخنان او درسـت فهمیده نشـده بود —
یـا سـخنانش عمـدا ً تحریـف شـده بودند — و شـاهدان کـذاب تحریک شـده بودند تـا بر علیه
او صحبـت کننـد ،اتهامـات ممکـن اسـت کاملاً کـذب نبـوده باشـد هامنگونه که عیسـی متهم
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شـده بـود (مرقـس بـاب  ۱۴آیـه  ،۵۸یوحنـا بـاب  ۲آیـه  .)۱۹محکومیـت رصیـح اسـتیفان در
برابـر شـورای عالـی یهود سـنهدرین بخاطر اینکه معبد را سـاخته دسـت برش خوانـده بود [که
یهودیـان سـخن او را اینگونـه تعبیـر کـرده بودنـد که معبـد را بتکده تلقی کرده اسـت] (اعامل
رسـوالن بـاب  ۷آیـه  ،)۴۸منایـان مـی سـازد کـه او از مرگ عیسـی و اینکه دسـت کـم در رابطه
بـا معبـد و آداب و ترشیفـات آن کـه بـه چـه چیزی اشـاره می منـود ،درک عمیق تری داشـت.
بـه عبـارت دیگـر ،در حالی که احتامالً بسـیاری از ایامنـداران یهودی اهـل یهودیه همچنان
تـا حـد زیـادی به معبد و سـایر اعمال ترشیفاتی عالقمند بودند (اعامل رسـوالن بـاب  ۳آیه ۱؛
بـاب  ۱۵آیـات  ۱و ۵؛ بـاب  ۲۱آیـات  ۱۷تـا  )۲۴و رها کردن آنها برایشـان دشـوار بود (غالطیان
بـاب  ۵آیـات  ۲تـا ۴؛ عربانیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۱تـا  ،)۱۴اسـتیفان و شـاید دیگـر ایامنـداران
هلنیسـتی نیـز بـه رسعـت درک منودنـد کـه مـرگ عیسـی منایانگـر پایـان متامـی آئین و مراسـم
معبـد بـود[ .زیـرا که عیسـی بـا مصلوب شـدن ،کار قربانی برای فدیـه را به امتام رسـانده بود].

چـرا مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه گرفتــار برخــی از مفاهیــم عامــه پســند نشــویم کــه
از دریافــت نــور جدیــد بــاز بمانیــم؟

     سه شنبه     

 ۲مرداد

در برابر شورای عالی یهود سنهدرین


اعامل رسوالن باب  ۷آیات  ۱تا  ۵۳را بخوانید .استیفان به اتهام زنندگان خود چه می گفت؟

اتهامـات مطـرح شـده علیـه اسـتیفان منجـر بـه دسـتگیری وی و محاکمـه شـدنش توسـط
سـنهدرین شـد .بـر طبـق سـنت یهـودی ،رشیعـت و خدمات معبـد دو تا از سـه ارکانـی بودند
کـه کالم بـر آنهـا اسـتوار اسـت — آخریـن آنها کردار نیک اسـت .اشـاره محض به اینکه مراسـم
وابسـته بـه موسـی منسـوخ شـده بودنـد ،واقعـاً توهینـی بـه آنچـه کـه در یهودیـت مقـدس
شـمرده مـی شـد ،بـود؛ از ایـن رو ،یعنـی توهین به مقدسـات (اعامل رسـوالن بـاب  ۶آیه .)۱۱
پاسخ استیفان ،طوالنی ترین سخرنانی در اعامل رسوالن می باشد ،که خود نشانه ای از
اهمیت آن است .اگر چه در نگاه اول چیزی بیش از یک قرائت خسته کننده از تاریخ ارسائیل
به نظر منی رسد ،باید این سخرنانی را در رابطه با پیامن عهد قدیم و شیوه ای که انبیاء در
زمانی که برای بازگرداندن ارسائیل به الزامات آن به عنوان اصالح کنندگان دینی برخواستند،
درک کنیم .هنگامی که این اتفاق افتاد ،آنها گاهی از واژه عربی  rîḇاستفاده می کردند که
بهرتین ترجمه اش احتامالً « َد َعویِ عهد» ،می باشد ،یعنی بیان این ایده که خدا بر علیه قومش
بدلیل قصور ایشان در نگه داشنت عهد ،اقدامات قانونی انجام می دهد.
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برای مثال در میکاه باب  ۶آیات  ۱و  ،۲واژه  rîḇسه مرتبه دیده می شود .سپس میکاه
با پیروی از الگوی عهد سینا (خروج باب های  ۲۰تا  ،)۲۳به مردم ،اعامل قدرمتندانه خدا را
به جای ایشان یادآوری می کند (میکاه باب  ۶آیات  ۳تا  ،)۵مقررات و تخلف از عهد (میکاه
باب  ۶آیات  ۶تا  )۱۲و در نهایت لعنت ها برای نقض عهد ها (میکاه باب  ۶آیات  ۱۳تا .)۱۶
ایــن احتــاالً پیــش زمینــه نُطــق اســتیفان اســت .هنگامــی کــه از او خواســته شــد اعــال
خــود را ترشیــح کنــد ،او هیــچ تالشــی ب ـرای انــکار اتهامــات یــا دفــاع از ایــان خــود نکــرد.
در عــوض ،صدایــش را ماننــد انبیــاء باســتان در زمــان آوردن  rîḇخــدا بــر علیــه ارسائیــل ،بلنــد
کــرد .بررســی طوالنــی او از رابطــه پیشــین خــدا بــا ارسائیــل ب ـرای نشــان دادن ناسپاســی و
نافرمانــی آنهــا بــود.
در واقـع ،بـا توجـه بـه اعامل رسـوالن بـاب  ۷آیـات  ۵۱تا  ،۵۳اسـتیفان دیگر متهم نیسـت،
بلکـه وکیـل نبـوی خداسـت ،که ارائه دهنـده دادخواهی عهد خـدا علیه این رهربان می باشـد.
اگـر پـدران ایشـان مجـرم بـه قتـل انبیـاء بودنـد ،آنها حتـی بیشتر در این زمینـه مجـرم بودند.
تغییـر از «پـدران مـا» (اعمال رسـوالن بـاب  ۷آیـات  ۴۴ ،۳۸ ،۱۹ ،۱۱و  )۴۵بـه «پـدران شما»
(اعمال رسـوالن بـاب  ۷آیـه  )۵۱قابـل توجـه اسـت :اسـتیفان همبسـتگی خـود را بـا قومـش
شکسـت و موضعـی مشـخص در دفـاع از عیسـی گرفـت .بهـای آن سـنگین می بود؛ امـا با این
حـال ،ایـن سـخنان هیـچ ترس یـا پشـیامنی در بـر ندارند.

آخرین باری که نیاز بود شما موضعی قاطع برای عیسی داشته باشید ،چه زمانی بود؟
آیا موفق شدید یا شکست خوردید؟ در صورت شکست ،چه چیزی باید تغییر کند؟

     چهارشنبه     

 ۳مرداد

عیسی در دادگاه آسامنی
از آنجایـی کـه بـا توجـه بـه معنـی ،نبی (بـه عبری )nāḇî ،به کسـی اطالق می شـود که از
طـرف خـدا سـخن مـی گوید ،اسـتیفان هامن لحظه ای کـه َ rîḇد َعـویِ خدا را بر علیـه ارسائیل
آورد ،نبـی شـد .رسـالت نبـوی او بـا این وجـود کوتاه بود.


اعامل رسوالن باب  ۷آیات  ۵۵و  ۵۶را بخوانید .مفهوم رؤیای استیفان چه بود؟
«هنگامـی کـه اسـتیفان بـه ایـن مرحلـه رسـید ،جنجالـی در میـان مـردم بـه پـا بـود .زمانی
کـه او مسـیح را بـا نبـوت هـا مرتبـط منـود و بگونـه ای صحبـت کـرد کـه گویـا از معبد سـخن
مـی گویـد ،کاهـن تظاهـر به وحشـت زده شـدن منـود و جامه خـود را درید .این عمـل در نظر
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اسـتیفان نشـانه ای بـود کـه صدایـش بـزودی بـرای همیشـه خاموش خواهـد شـد .او مقاومت
در برابـر سـخنانش را دیـد و مـی دانسـت کـه آخریـن شـهادت خـود را بیـان مـی کنـد .بـا این
وج�ود در می�ان خطب�ه خ�ود ،ناگه�ان آنرا ختم من�ود — ».الن ج�ی .وای�تEllen G. White, ،
The Acts of the Apostles, p. 100
در حالـی کـه اسـتیفان در برابـر رهبران یهـودی ایسـتاد و دعوی خـدا را بر علیـه آنها اعالم
منود ،عیسـی در دادگاه آسمانی ایسـتاده بود — یعنی در معبد آسمانی ،در کنار پدر ،نشـان
دهنـده اینکـه داوری بـر روی زمیـن در واقـع جلـوه ای از داوری واقعـی بـود کـه در آسمان
صـورت خواهـد پذیرفـت .خـدا معلمان دروغیـن و رهبران ارسائیـل را داوری خواهد منود.
ایـن توضیـح مـی دهـد کـه چـرا فراخوانده شـدن به توبـه ،که عملـی متداول در سـخرنانی
هـای قبلـی در اعمال رسـوالن اسـت (بـاب  ۲آیه  ،۳۸بـاب  ۳آیه  ،۱۹بـاب  ۵آیـه  )۳۱در اینجا
دیـده منـی شـود .حکومـت دینـی ارسائیـل در حـال پایـان یافتن بـود ،به ایـن معنی کـه نجات
جهـان دیگـر از طریـق وسـاطت قـوم ارسائیـل آنگونـه کـه بـه ابراهیـم وعـده داده شـد ،انجام
نخواهـد شـد (پیدایـش بـاب  ۱۲آیه  ،۳باب  ۱۸آیه  ،۱۸باب  ۲۲آیـه  ،)۱۸بلکه از طریق پیروان
عیسـی ،یهـودی و غیـر یهـودی کـه اکنون انتظار مـی رفت اورشـلیم را ترک کنند و بـه جهانیان
شـهادت دهنـد ،انجـام می شـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱آیه .)۸



اعمال رسـوالن بـاب  ۷آیـه  ۵۷تـا بـاب  ۸آیـات  ۱و  ۲را بخوانیـد .لوقـا چگونه مرگ اسـتیفان
را بازگـو مـی کند؟
مجـازات توهیـن بـه مقدسـات سنگسـار بـود (الویـان بـاب  ۲۴آیـه  ،)۱۴اگـر چه مشـخص
نیسـت کـه آیـا اسـتیفان بـه اعـدام محکـوم شـده بود یـا جفا دیـدن اوتوسـط گروهـی از افراد
متعصـب بـود .در هـر حـال ،او نخسـتین ایامنـدار بـه عیسـی اسـت کـه بـرای ایامنـش کشـته
شـد .اینکـه شـاهدان جامـه هـای خـود را بـر پای شـائول گذاشـتند نشـان می دهد کـه او رهرب
مخالفیـن اسـتیفان بـود؛ بـا ایـن حـال ،هنگامی که اسـتیفان بـرای جالدان خـود دعا کـرد ،برای
شـائول نیـز دعـا منـود .تنهـا فردی با شـخصیت برتـر و ایامنی تزلـزل ناپذیر می توانسـت چنین
کاری انجـام دهـد ،جلـوه قدرمتنـدی از ایامنـش و واقعیـت مسـیح در زندگی اش.

     پنجشنبه     

 ۵مرداد

انتشار انجیل
غلبـه بـر اسـتیفان ،موجـب شـعله ور شـدن جفـای گسترده ای بـر علیـه ایامنـداران در
اورشـلیم شـد .کـه بـدون شـک توسـط گروهـی از مخالفـان برانگیخته شـد .رهرب گروه ،شـائول
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بـود کـه خسـارت کمـی بـه کلیسـا وارد نیـاورد (اعامل رسـوالن باب  ۸آیـه  ،۳بـاب  ۲۶آیه .)۱۰
بـا ایـن وجـود جفا بـه خیریـت مبدل شـد.
در واقـع ،ایامنـداران کـه در رستـارس یهودیـه و سـامره پراکنـده شـده بودنـد ،بـه موعظـه
انجیـل پرداختنـد .فرمـان بـرای شـهادت انجیـل در آن مناطـق (اعامل رسـوالن بـاب  ۱آیه  )۸از
ایـن رو تحقـق یافت.


اعامل رسوالن باب  ۸آیات  ۴تا  ۲۵را بخوانید .چه درس هایی در این حکایت منایان شده اند؟

سـامریان دو رگـه یـا نیمـه ارسائیلـی بودنـد ،حتـی از نقطه نظـر دینی ،نیمه محسـوب می
شـدند .آنهـا انسـان هایـی موحـد بودند که پنـج کتـاب اول موسـی را پذیرفتند (تـورات) ،عمل
ختنـه را انجـام مـی دادنـد و در انتظـار مسـیح موعـود بودنـد .بـا این حـال ،دین سـامری برای
یهودیـان فاسـد بـود ،کـه بدیـن معناسـت کـه سـامریان هیـچ سـهمی در رحمـت هـای عهـد
ارسائیل نداشـتند.
ایمان آوردن غیـر منتظـره سـامریان ،کلیسـای اورشـلیم را شـگفت زده کـرد ،از ایـن رو
رسـوالن ،پطـرس و یوحنـا را بـرای ارزیابی موقعیت فرسـتادند .خودداری خدا از فرسـتادن روح
القـدس تـا آمـدن پطـرس و یوحنـا (اعمال رسـوالن بـاب  ۸آیـات  ۱۴تـا  )۱۷احتامالً بـه منظور
متقاعـد سـاخنت رسـوالن بـود که سـامریان باید به عنـوان اعضای کامـل جامعه ایامنـی پذیرفته
میشـدند (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱تـا  ۱۸را ببینیـد).
بـا ایـن وجـود ،ایـن در اینجـا متوقـف نشـد .در اعمال رسـوالن بـاب  ۸آیـات  ۲۶تـا  ،۳۹ما
روایـت فیلپـس و فـرد حبشـی ،یک خواجـه که پس از مطالعه کتاب مقدس ،درخواسـت غسـل
تعمیـد را منـود را داریـم« .فلیپـس بـا خواجـه داخـل آب رفتنـد و فلیپـس او را تعمیـد داد»
(اعمال رسـوالن باب  ۸آیـه .)۳۸
نخسـت سـامریان و سـپس یک فرد حبشـیکه خارجی بود و برای عبادت به اورشـلیم آمده
بـود و اکنـون در راه بازگشـت بـه خانه بود .انجیـل در حال عبور از مرزهای ارسائیل و رسـیدن
بـه جهـان بـود ،درسـت هامنطور که پیشـگویی شـده بـود .اگر چه همـه این ها تنهـا آغاز بود،
زیـرا ایـن ایامنـداران اولیـه یهـودی بـزودی بـه متـام جهان شـناخته شـده مسـافرت میکردند و
خبر بـزرگ مـرگ عیسـی را موعظـه مـی کردنـد ،کـه جریمـه گناهـان ایشـان را پرداخـت و بـه
همـه در همـه جـا امید نجـات را ارائـه می دهد.

پطــرس بــه شــمعون گفــت که«زندگــی تــو تلــخ و زهــر آگیــن اســت و در زنجیرهــای
ش ـرارت گرفتــاری » (اعمــال رســوالن بــاب  ۸آیــه  .)۲۳راه حــل مشــکل او و هــر
کســی کــه ممکــن اســت در وضعیتــی مشــابه باشــد ،چــه بــود؟
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     جمعه     

 ۲۷آوریل

مطالعـه بیشتر« :جفائـی کـه در اورشـلیم بـر کلیسـا واقـع شـد ،انگیـزه ای بـزرگ به
کار انجیـل داد .ماموریـت کالم در آن مـکان بـا موفقیـت روبـرو شـده بـود و ایـن خطـر وجود
داشـت کـه حواریـون بـرای مدتی طوالنـی در آنجا مبانند و فرمـان نجات دهنـده مبنی بر رفنت
بـه رستـارس جهـان را فرامـوش کننـد .آنهـا که فراموش کـرده بودند قـدرت ایسـتادگی در برابر
بـدی ،بـه بهرتیـن شـکل از طریـق خدمـت مجدانـه و بـا پشـتکار حاصـل مـی شـود  ،رشوع به
فکـر کـردن منودنـد کـه کاری مهمتر از محافظت از کلیسـای اورشـلیم در برابر حمالت دشـمن
نداشـتند .آنهـا بـه جـای آمـوزش دادن بـه ایامنـداران جدیـد بـرای رسـاندن انجیل به کسـانی
کـه آن را نشـنیده بودنـد ،در خطـر انتخـاب روشـی بودنـد کـه منجر بـه رضایت همـه از آنچه
تحقـق یافتـه بـود ،می شـد .خدا بـرای پراکنده منـودن منایندگانـش در خارج ،جایی کـه بتوانند
بـرای دیگـران خدمـت کننـد ،اجـازه داد که جفا به ایشـان روا گـردد .ایامنداران که از اورشـلیم
ران�ده ش�ده بودن�د ،ب�رای موعظ�ه کالم ب�ه هم�ه ج�ا رفتن�د — ».ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. ،
White, The Acts of the Apostles, p. 105

سواالتی برای بحث
 .۱نقــل قــول از الــن جــی .وایــت در بــاال دربــاره خطـرات پیــش رو کلیســای اولیــه در رابطــه
بــا رضایتمنــدی از خودشــان و آنچــه کــه از طریــق ایشــان تحقــق یافتــه بــود را بدقــت بخوانیــد.
نخســت ،ایــن بدیــن معناســت کــه برخــاف تصــورات رایــج ،بســیاری از یهودیــان در واقع عیســی
را بــه عنــوان مســیح موعــود پذیرفتنــد .امــا حتــی مهــم تــر اینکــه مــا مــردم چــه هشــداری بایــد
امــروزه از آن بدســت آوریــم؟ چگونــه میتوانیــم مطمئــن باشــیم کــه بیــش از حــد گرفتــار
محافظــت از آنچــه کــه داریــم ،در برابــر آنچــه کــه بایــد واقعـاً انجــام بدهیــم یعنــی — بشــارت
دادن بــه جهــان — نشــویم؟
 .۲در زمــان رســوالن ،روابــط میــان یهودیــان و ســامریان بــا قــرن هــا خصومــت شــدید مشــخص
شــده بــود .مــا از ایــن واقعیــت کــه فلیپــس کــه بــه احتمــال زیــاد یهــودی بــود ،در ســامره از
عیســی شــهادت داد ،چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم؟ مــا حتــی بــه عنــوان ادونتیســت هــای
روز هفتــم ،در برابــر تعصبــات فرهنگــی و قومــی مصــون نیســتیم .صلیــب بایــد چــه چیــزی
دربــاره برابــری همــه مــا در برابــر خــدا ،بــه مــا بیامــوزد؟ همچنیــن ،جهــان شــمولی مــرگ مســیح
بایــد چــه چیــزی دربــاره ارزش بــی نهایــت همــه انســان هــا ،بــه مــا بیامــوزد؟
 .۳فیلپس چگونه به فرد حبشی نزدیک شد (اعمال رسوالن باب  ۸آیات  ۲۷تا )۳۰؟ ما چگونه
می توانیم نسبت به فرصت های به اشتراک گذاشتن انجیل با دیگران گشاده رو باشیم؟
 .4چــه چیــزی از اعمــال رســوالن بــاب هــای  ۶تــا  ۸آموختیــم کــه ممکــن اســت بــه مــا در
تحقــق مؤثرتــر مأموریــت کلیســا کمــک کنــد؟
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