  درس پنجم  

 ۱۱- ۵آبان

تجربه اتحاد در کلیسای اولیه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن باب  ۱آیـات  ۱۲تا ۱۴؛ اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه ۵
تـا ۱۳؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه ۱۲؛ اعمال رسـوالن باب  ۲آیـات  ۴۲تا ۴۷؛ اعامل رسـوالن
بـاب  ۴آیـات  ۳۲تـا ۳۷؛ اعمال رسـوالن باب  ۵آیات  ۱تا ۱۱؛ دوم قرنتیـان باب  ۹آیات  ۸تا .۱۵
آیـه حفظـی « :آنـان همیشـه وقت خود را با شـنیدن تعالیم رسـوالن و مشـارکت ایامنـداران و
پـاره کـردن نـان و دعـا میگذرانیدنـد » (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۴۲

اتحاد کلیسا در نتیجه در میان گذاشنت تجربه روحانی در عیسی می باشد ،آنکه حقیقت و
راستی است « .من راه و راستی و حیات هستم ،هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر منی آید
» (یوحنا باب  ۱۴آیه  .)۶پیوندهای محکم حلقه مودت در سفرها و تجربیات روحانی مشرتک
شکل می گیرند .ادونتیست های ابتدایی چنان تجربه ای را در جنبش میلرایت کسب منودند.
تجربه مرشک ایشان در سال  ۱۸۴۴قلب های ایشان را بهم پیوند زد ،هنگامی که در پی یافنت
رشحی در نومیدی خود بر آمدند .این تجربه باعث به وجود آمدن کلیسای ادونتیست روز
هفتم و حقیقت درباره داوری پیش از ظهور و متام چیزهایی بود که در بر داشت.
تجربـه حواریـونِ عیسـی پـس از عـروج او بـه آسمان شـهادتی از قـدرت کالم خـدا ،دعـا و
همنشـینی مشترک در ایجـاد اتحـاد و هامهنگـی در میـان ایامنداران با پیشـینه هـای مختلف
فرهنگـی گسترده مـی باشـد .امـروزه نیز چنیـن تجربـه ای امکانپذیر اسـت.
« من تأکید دارم که همنشینی بطور اخص عامل مهمی در عبادت مشرتک می باشد  ...هیچ جایگزینی
برای تحقق پیوند روحانی که فرد مسیحی را با دیگر ایامنداران و خداوند عیسی مسیح متحد می سازد،
برای وی وجود ندارد  ...عیسی مسیح ابتدا جانی را نزد خود می آورد ولی سپس او همیشه آن جان را با
دیگر ایامنداران در هیکل خود یعنی کلیسا متحد می سازد »Robert G. Rayburn, O Come, — .

Let Us Worship (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), p. 91

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲آبان  November 3 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۶آبان

روزهای آمادهسازی
عیسی در آخرین ساعاتی که با حواریون خویش سپری منود ،وعده داد که آنها را تنها نخواهد
گذاشت .یک تسلی بخش دیگر یعنی روح القدس با ایشان همراه خواهد بود تا ایشان را در
خدمت مدد مناید .روح به ایشان کمک خواهد منود تا بسیاری از گفتار و کردار عیسی را بیاد
آورند( .یوحنا باب  ۱۴آیه  )۲۶و آنها را در کشف حقایق بیشرت راهنامیی خواهد منود (یوحنا باب
 ۱۶آیه  « .)۱۳عیسی در روز عروج خود وعده اش را تجدید منود .بعد از چند روز شام با روح
القدس تعمید خواهید یافت  ...وقتی روح القدس بر شام نازل شود قدرت خواهید یافت » (اعامل
رسوالن باب  ۱آیات  ۵و  .)۸قدرت روح القدس به شاگردان داده خواهد شد تا آنها را قادر به
شهادت دادن در اورشلیم ،یهودیه ،سامره و تا پایان زمین کند (اعامل رسوالن باب  ۱آیه .)۸


اعامل رسوالن باب  ۱آیات  ۱۲تا  ۱۴را بخوانید .حواریون در طی این ده روز چه کاری انجام دادند؟

ما می توانیم این ده روز را به عنوان دوره آماده سازی شدید معنوی تصور کنیم ،نوعی انزوا
که در طی آن حواریون خاطراتشان از عیسی ،کارهای او ،تعالیم او و معجزاتش را با یکدیگر
درمیان گذاشتند .آنها « در عبادت و دعا یکدل بودند » (اعامل رسوالن باب  ۱آیه .)۱۴
« حواریـون همچنـان کـه منتظـر تحقـق وعـده بودنـد ،قلب های خـود را در توبـه حقیقی
فروتـن منودنـد و بـی ایامنـی خـود اعرتاف کردنـد .هنگامی کـه خاطره کالمی که مسـیح پیش
از مـرگ خویـش بـه زبـان آورده بـود را بـه یاد آورنـد ،معنای آنهـا را پری بیشتری درک منودند.
حقایقـی کـه از ذهنشـان رفتـه بـود بـار دیگـر بازگشـت و آنهـا را بـرای یکدیگـر تکـرار کردند.
آنهـا خودشـان را بـرای عـدم درک نجـات دهنـده رسزنش منودند .زندگی شـگفت انگیز عیسـی
همچـون رژه ،صحنـه بـه صحنـه از مقابـل چشمان ایشـان عبـور کـرد .همچنـان کـه در مـورد
زندگـی پـاک و مقـدس عیسـی فکـر مـی کردنـد ،احسـاس منودنـد کـه هیـچ رنجی بیـش از حد
سـخت و هیـچ فـداکاری بیـش از حـد بـزرگ نخواهـد بـود ،تنهـا اگـر مـی توانسـتند بـا شـیوه
زندگیشـان از محبت آمیز بودن شـخصیت مسـیح شـهادت دهند .آنان در خیال خود افسـوس
مـی خوردنـد کـه آه اگر آن سـه سـال تکرار می شـد ،چقدر متفـاوت می توانسـتند عمل کنند!!
اگـر مـی توانسـتند بـار دیگر اسـتاد را ببیننـد ،چقدر بسـیار صادقانه تالش می کردنـد تا محبت
عمیـق خـود را بـه او نشـان دهنـد وچقـدر بـرای موقعیـت هایـی کـه بـا سـخنان و اعاملی که
از روی بـی ایامنـی او را رنجانـده بـود اندوهگیـن مـی شـدند! اما آنهـا با این فکر که بخشـیده
شـده بودنـد آرامـش یافتنـد .و مصمـم شـدند کـه تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـا شـهادت دادن
شـجاعانه از عیسـی در برابـر جهـان ،بـی ایامنـی خـود را جبران کننـد ...آنهـا بـا کنـار گذاشتن
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همـه تفاوتهـا و متایـل بـه برتـری ،در همنشـینی مسـیحی به یکدیگـر نزدیک شـدند » – الن
جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 36, 37 — ،

دوســت داشــتید کــه چــه چیزهایــی را در خصــوص ایمــان خــود اگــر مــی توانســتی
تکـرار کنیــد؟ شــما از پشــیمانیهای خــود در مــورد گذشــته چــه چیــزی مــی توانیــد
بیاموزیــد کــه بــه شــما در ســاختن آینــدهای بهتــر کمــک کنــد؟

     دوشنبه     

 ۷آبان

از بابل تا پنطیکاست
روزهـای آمـاده سـازی روحانـی پـس از عروج عیسـی ،در وقایع پنطیکاسـت به اوج رسـید.
آیـه اول بـه مـا میگویـد کـه در آن روز ،درسـت پیـش از آنکـه روحالقـدس بـر حواریـون نـازل
شـود ،همـه آنهـا بطـور « یکـدل » بـا هـم بودنـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۱
در عهـد قدیـم ،پنطیکاسـت دومیـن عیـد از سـه عیـد مهـم بـود که هـر ذکـوری از ارسائیل
بایـد در آنجـا حضور می یافـت .این عید پنجاه روز (در یونانـی ،pentekoste ،پنجاهمین روز)
پـس از عیـد ِپ َسـح برگـزار میشـد .در طـول این عید ،عربانیان نخسـتین مثره برداشـت تابسـتان
خـود را بـه عنوان پیشـکش شـکرگزاری به خـدا تقدیم مـی کردند.
این احتامل وجود دارد که در زمان عیسی نیز عید پنطیکاست شامل جشنی بخاطر اعطای احکام
بر روی کوه سینا بوده باشد (خروج باب  ۱۹آیه  .)۱بنابراین ،ما در اینجا ادامه اهمیت احکام خدا را
به عنوان بخشی از پیام مسیحیت در مورد عیسی میبینیم که با مرگ خویش ،آمرزش را به متام کسانی
که بخاطر نقض احکام خدا توبه کنند ،ارزانی می دارد .جای تعجب نیست که یکی از منت های بسیار
مهم در مورد روزهای پایانی به احکام و انجیل مربوط می شود « :در اینجاست صرب مقدسین که
احکام خدا و ایامن عیسی را حفظ می منایند » (مکاشفه یوحنا باب  ۱۴آیه .)۱۲
همچنیـن در مـورد کـوه سـینا ،هنگامـی کـه موسـی ده فرمـان را دریافـت منـود (خـروج
بـاب  ۱۹آیـات  ۱۶تـا  ،۲۵عربانیـان بـاب  ۱۲آیـه  ،)۱۸پدیـده هـای فـوق العـاده متعـددی در
ایـن پنطیکاسـت بـه وقـوع پیوسـت « .ناگهـان صدایـی شـبیه وزش باد شـدید از آسمان آمد و
متـام خانـه ای را کـه در آن نشسـته بودنـد پـر سـاخت .در برابر چشـم آنـان زبانه هایـی مانند
زبانههـای آتـش ظاهـر شـد کـه از یکدیگـر جدا گشـته و بـر هر یـک از آنان قـرار گرفت .همه
از روح القـدس پـر گشـتند و بطـوری کـه روح بـه ایشـان قـدرت تکلـم بخشـید بـه زبـان هایی
دیگـر رشوع بـه صحبـت کردنـد » (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۲تـا .)۴


اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۵تا  ۱۳را بخوانید .اهمیت این رویداد شگفت انگیز چیست؟
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پنطیکاسـت قـرار بـود عیـد شـادی باشـد ،ضیافتـی بـرای تشـکر از خداونـد از وفـور برکات
وی .شـاید در اینجـا دلیلـی بـرای اتهام نادرسـت مسـتی باشـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیات ۱۳
تـا  .)۱۵قـدرت خـدا بویـژه در معجـزه سـخن گفتن و شـنیدن بـه زبـان هـای گوناگـون دیـده
مـی شـود .متـام یهودیانـی کـه از رسارس امپراطـوری روم بـرای ایـن بـرای برگـزاری ایـن عیـد به
اورشـلیم آمـده بودنـد ،پیـام عیسـی ،مسـی ِح موعـود را بـه زبـان خود شـنیدند.
پنطیکاسـت بـه گونـه ای منحصر به فـرد به خنثی سـازی پراکندگی خانـواده ابتدایی برشی
و ایجـاد گـروه هـای قومـی کـه بطـور جـدی در بـرج بابـل آغـاز شـد ،کمک مـی کنـد .معجزه
فیـض ،اتحـا ِد مجـدد خانـواده بشری را آغـاز مـی کند .اتحاد کلیسـای خـدا در مقیـاس جهانی،
بـر ماهیـت ملکـوت او در بازگردانـدن آنچـه در بابـل از دسـت رفـت ،شـهادت می دهد.

     سه شنبه     

 ٨آبان

اتحاد در همنشینی
در پاسـخ بـه موعظـه پطـرس و درخواسـتش بـرای توبـه و نجـات ،حـدود سـه هـزار نفـر
تصمیـم گرفتنـد عیسـی را بـه عنوان مسـیح موعـود و تحقق وعـده های عهد قدیـم به ارسائیل
بپذیرنـد .خـدا در قلـوب همه این مردم کار می کرد .بسـیار از راه دور در مورد عیسـی شـنیده
بودنـد و احتماالً بـه امیـد وصال و دیدار او به اورشـلیم سـفر کرده بودند .برخی ممکن اسـت
عیسـی را دیـده و پیامهـای نجـات خـدا را شـنیده  ،امـا خـود را وقـف پیـروی از وی نکـرده
باشـند .در پنطیکاسـت ،خـدا بطـور معجزهآسـایی در زندگـی حواریـون مداخلـه منود و ایشـان
را بـه عنـوان شـاهدان رسـتاخیز عیسـی بـکار برد .اکنـون آنها میداننـد که مردم در نام عیسـی
مـی تواننـد از بخشـیده شـدن گناهانشـان مطمئن باشـند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۳۸
اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۴۲تا  ۴۷را بخوانید .این پیروان اولیه عیسی به عنوان جمعی از ایامنداران،
چه فعالیتهایی انجام دادند؟ چه چیزی این اتحاد شگفت انگیز مودت و برادری را بوجود آورد؟

جالـب توجـه اسـت کـه اولیـن فعالیتی کـه این جمـع از ایامنـداران جدید بـه آن پرداختند،
فراگرفنت تعالیم رسـوالن بود .آموزه های کتاب مقدس روشـی مهم برای تسـهیل رشـد روحانیِ
نـو ایامنـداران مـی باشـد .عیسـی بـه حواریـون خـود مأموریـت داد تا « متـام چیزهایـی که به
ایشـان فرمـان داده بـود » را بـه آنهـا تعلیـم دهنـد (متی بـاب  ۲۸آیـه  .)۲۰ایـن جامعه جدید
زمانـی را رصف منودنـد تـا از رسـوالن در مـورد عیسـی بیاموزنـد .آنهـا احتماالً در مـورد زندگی
و مأموریـت عیسـی ،آموزههـا ،متثیلهـا و موعظـه هایـش شـنیدند؛ و معجـزات وی ،همگـی
رشحـی از تحقـق کالم عربانیـان در نوشـتههای انبیـاء بود.
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آنهـا همچنیـن وقـت خـود را رصف دعـا و تکـه کردن نـان منودنـد .اینکه آیا تکـه کردن نان
اشـاره مسـتقیم به شـام خداوند دارد یا در واقع مربوط میشـود به با هم غذا خوردن ایشـان،
 آنگونـه کـه اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ۴۶به نظر میرسـد بر آن داللت دارد - ،مشـخص منیباشـد .اشـاره بـه همنشـینی قطعـاً ایـن اسـتنباط را در پـی دارد که ایـن اجتامع جدیـد اغلب و
بطـور منظـم هـم در معبـد اورشـلیم کـه همچنـان بـه عنوان کانـون دعـا و عبادت ایشـان بود
و نیـز در خانـه هـای خـود با هـم زمـان میگذراندند .آنهـا زندگـی صمیامنهای با هم داشـتند.
بـا هـم دعـا میکردنـد و غـذا میخوردنـد .دعـا عنرصی حیاتـی در اجتماع ایامنی می باشـد و
بـرای رشـد روحانـی رضوری اسـت .ایـن اجتماع جدید بـرای عبادت وقـت می گذاشـتند .به ما
گفتـه شـده اسـت کـه ایـن فعالیتها بـا « ثبات قـدم » انجام میشـد.
ایـن همنشـینیِ بـا ثبـات در اورشـلیم موجـب برقـراری رابطـهای خـوب بـا دیگـران شـد.
ایامنـداران جدیـد« مـورد احترام همـه مـردم » عنـوان شـده بودند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه
 .)۴۷شـکی نیسـت کـه کار روحالقـدس در زندگـی ایشـان ،تأثیـری قدرمتنـد بـر اطرافیانشـان
داشـت و بـه عنـوان شـاهدی قدرمتنـد از حقیقـت عیسـی یـا همان مسـیح موعود عمـل منود.

کلیســای محلــی شــما از مثــال آمــده در اینجــا در مــورد اتحــاد ،همنشــینی و
شــهادت چــه چیــزی میتوانــد بیامــوزد؟

     چهارشنبه     

 ۹آبان

سخاومتندی و طمع
لوقـا بـه مـا میگویـد کـه یکـی از نتایـج طبیعـی همنشـینی کـه پیـروان عیسـی کمـی پس
از پنطیکاسـت تجربـه کردنـد ،حامیـت متقابـل ایشـان از یکدیگر بـود « .متام ایامنـداران با هم
متحـد و در همـه چیـز رشیـک بودنـد .مال و دارایـی خـود را میفروختند و به نسـبت احتیاج
هـر کـس بیـن خـود تقسـیم میکردند » (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۴۴و .)۴۵
ایـن بـه اشتراک گذاشتن داراییهـا الزمـه ایـن جامعـه نبـود بلکـه نتیجـهای داوطلبانـه از
محبـت ایشـان نسـبت بـه یکدیگـر در همنشـینی کـه تجربـه میکننـد ،بـود .همچنیـن ابـراز
واقعـی اتحـاد مابیـن آنهـا بـود .ایـن حامیـت متقابـل بـرای مدتـی ادامـه یافـت و در اعمال
رسـوالن بابهـای  ۴و  ،۵جزئیـات بیشتری در ایـن بـاره مییابیـم .و هامنطـور کـه در آینـده
خواهیـم دیـد ،ایـن موضـوع در جاهـای دیگـر عهـد جدیـد نیـز دیـده میشـود.
در راسـتای ایـن زمینـه اسـت کـه برنابا برای اولیـن بار معرفی میشـود .او به نظر میرسـد
کـه فـردی ثرومتنـد و ملاک زمیـن باشـد .او که دارایـی خود را به نفـع اجتامع فروخـت ،پول را
نـزد رسـوالن آورد (اعمال رسـوالن باب  ۴آیـات  ۳۶و  .)۳۷برنابـا به عنوان الگویـی برای پیروی
به تصویر کشـیده شـده است.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیـات  ۳۲تـا  ۳۷و باب  ۵آیـات  ۱تا  ۱۱را بخوانید .رفتـار و نگرشهای
برنابـا را بـا حنانیا و سـفیره مقایسـه کنید .چه مشـکلی در مورد ایـن زوج بوجود آمد؟

جـدا از گنـا ِه دروغ آشـکار آنـان بـه روحالقـدس ،آنهـا از خـود حـرص و طمع نشـان دادند.
شـاید هیـچ گناهـی رسیعتـر از خودخواهـی و طمـع منیتوانـد محبت همنشـینی و بـرادری را
از بیـن ببرد .اگـر برنابـا به عنوان الگوی مثبت روحیه همنشـینیِ کلیسـای اولیـه در نظر گرفته
مـی شـود ،حنانیـا و سـفیره بـر عکـس ایـن قضیـه میباشـند .لوقـا در بـه اشتراک گذاشتن این
روایـت در مـورد افـراد بـا فضیلـت کمتر در اجتماع ،صادقانه عمـل میکند.
در ده فرمـان (خـروج بـاب  ۲۰آیـات  ۱تـا  ،)۱۷آخریـن فرمـان در مـورد طمـع ،بـا بقیـه
تفاوت دارد .در حالی که سـایر فرمانها آشـکارا از تعدی برش به خواسـت و اراده خدا سـخن
مـی گوینـد ،لیکـن آخریـن فرمـان ،در مـورد چیـزی اسـت کـه در قلـب پنهـان میباشـد .گنـاه
طمـع بالفعـل نیسـت؛ در عـوض ،یک فرآینـد فکری می باشـد .طمع و خودخواهـی همراه آن،
گناهـی آشـکار نیسـت بلکـه وضعیتی از طبیعـت گناهآلود برش میباشـد .طمـع و خودخواهی
ِ
طبیعـت گناه آلـو ِد برشی
هایـی کـه بهمـراه دارد ،گناهـی قابـل رویـت نیسـت بلکه حالتـی از
اسـت .حـرص و طمـع تنهـا زمانی آشـکار می گـردد که در اعمال خودخواهانـه از جمله آنچه
کـه در اینجـا در مـورد حنانیـا و سـفیره میبینیم ،آشـکار میگـردد .به نوعی ،فرمان آخر ریشـه
رشارت مـی باشـد کـه در اعمال محکـوم شـده توسـط دیگـر فرمانهـا ابـراز مـی گـردد .طمـع
ایشـان ،آنهـا را تحـت نفـوذ شـیطان قـرار داد کـه سـبب شـد تـا بـه خـدا دروغ بگوینـد؛ کـه با
طمـع یهـودا و کاری کـه بـه آن مبـادرت ورزیـد بی شـباهت نبود.

ما به چه روشهایی میتوانیم طمع را از زندگی خود ریشه کن کنیم؟ چرا سپاس
و قدردانی نسبت به آنچه که داریم ،پادزهری قوی برای این شرارت می باشد؟

     پنجشنبه     

 ۱۰آبان

فقیر و مسکین را در خاطر داشته باش
بـه اشتراک گذاشتن داراییهـای فـردی اغلـب تجلـی محسـوس از اتحـاد در کلیسـای اولیه
بـود .سـخاومتندی توصیـف شـده در بابهـای ابتدایـی کتـاب اعامل رسـوالن ،بعدهـا با دعوت
پولـس از کلیسـاهایی کـه در مقدونیـه و اخائیـه ایجـاد منـوده بـود بـه کمـک بـه فقیـران در
اورشـلیم ،ادامـه مییابـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۲۷تـا  ،۳۰غالطیـان بـاب  ۲آیـه ،۱۰
رومیـان بـاب  ۱۵آیـه  ۲۶و اول قرنتیـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱تـا  ۴را ببینیـد) .ایـن عطـا بـه حالتـی
ملمـوس از ایـن حقیقـت تبدیـل شـد کـه ایامنـداران غیـر یهـودی بـرای بـرادران و خواهـران
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یهـودی خـود در اورشـلیم توجـه و محبـت دارنـد .با وجود تفـاوت های قومـی و فرهنگی ،آنها
در مسـیح یـک جسـم را تشـکیل مـی دهنـد و یـک انجیـل را بـا یکدیگـر ارج می نهند .سـهیم
منـودن نیازمنـدان ،نـه تنهـا اتحـاد موجـود در کلیسـا را منایـان مـی سـازد بلکـه همچنیـن ایـن
اتحـاد را تقویـت مـی کند.



دوم قرنتیـان بـاب  ۹آیـات  ۸تـا  ۱۵را بخوانیـد .پولـس می گوید نتایج سـخاوت آشـکار شـده
توسـط کلیسـای قرنـس چه می باشـد؟

تجربـه اتحـاد در کلیسـای اولیـه ،آنچـه کـه امروزه نیـز می تواند انجام شـود را به ما نشـان
مـی دهـد .بـا ایـن وجـود ،اتحاد بـدون تعهد از روی اختیـار از طـرف ایامنداران اتفـاق نیافتاد.
رهبران اجتماع اولیـه ایـن را بـه عنـوان تحکیـم اتحـاد در مسـیح دیدنـد .محبـت میـان زن و
شـوهر و فرزنـدان ،تعهـدی اسـت کـه بایـد بـه صـورت ارادی هـر روزه پـرورش یابـد و اتحـاد
میـان ایامنـداران نیـز چنیـن مـی باشـد .اتحادی که ما در مسـیح داریم به شـیوه هـای مختلف
ترغیـب گردیده و آشـکار شـده اسـت.
عوامـل آشـکاری کـه ایـن اتحـاد را در کلیسـای اولیـه پـرورش دادنـد شـامل دعـا ،عبـادت،
همنشـینی ،دیـدگاه مشترک و مطالعـه کتاب مقـدس بودند .آنهـا نه تنها مأموریـت خود مبنی
بـر موعظـه انجیـل بـه متـام ملـت هـا را درک منودند بلکـه همچنین متوجه شـدند که مسـئول
هسـتند تـا بـه یکدیگـر محبـت و توجـه کننـد .اتحاد ایشـان خـود را در سـخاومتندی و حامیت
متقابـل در همنشـینی هـای محلـی و بطـور گسترده تـر در میان جوامع کلیسـایی نشـان داده
شـد ،حتـی اگـر مسـافت هـای طوالنـی آنهـا را از هم جدا میسـاخت.

« خیرخواهـی ایشـان شـهادت داد کـه آنهـا فیض خدا را بیهـوده دریافت نکـرده بودند .چه چیزی
جـز تقدیـس روح میتوانسـت چنیـن سـخاوتی بوجـود آورد؟ در چشـم مؤمنان و کافـران ،این معجزۀ
فیـض بـود » – الـن جی .وایـت344 .Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p ،

شــما و کلیســایتان بــه چــه روش هایــی منفعــت هــای ســخاوتمندی نســبت بــه
دیگ ـران را تجربــه نمــوده ایــد؟ یعنــی ،کســانی کــه بــه دیگ ـران کمــک مــی کننــد،
چــه برکاتــی دریافــت مــی نماینــد؟

     جمعه     

 ۱۲مرداد

تفکـری فراتـر :از نوشـته هـای الـن جـی وایـت « ،پنطیکاسـت » ،صفحـات  ،۴۶-۳۵از
کتـاب اعامل رسـوالن.
« ایـن سـخاوت از طـرف ایمان داران [در اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۴۴و  ۴۵و بـاب ۴
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آیـات  ۳۲تـا  ]۳۵نتیجـه عطـای روح القـدس بـود .ایامن آورندگان بـه انجیـل دارای یک قلب و
یـک روح بودنـد .منافع ایشـان مشترک بـود  -در مأموریتی که به آنها سـپرده شـده بود توفیق
وجود داشـت؛ و در زندگی ایشـان طمع جائی نداشـت .محبت آنها برای برادرانشـان و هدفی
کـه دنبـال مـی کردنـد از عالقـه آنـان برای پـول و دارایی بیشتر بـود .کارهای آنها شـهادتی بود
بـر اینکـه بـرای روح برش ارزش بیشتری نسـبت به ثـروت دنیوی قائـل بودند.
« از ایـن رو ،ایـن همیشـه زمانـی خواهـد بـود کـه روح خـدا زندگـی مـا را در اختیـار
بگیـرد .کسـانی کـه قلبهایشـان از محبـت مسـیح پـر شـده اسـت ،از الگـوی او پیـروی
خواهنـد کـرد کـه بخاطـر مـا فقیـر شـد تـا مـا از طریـق فقـر او ثرومتند شـویم .پـول ،زمان و
نفـوذ  -متـام عطایایـی کـه از دسـتان خـدا دریافـت منودهایـم ،تنهـا به عنـوان وسـیلهای برای
پیشبرد کار انجیـل ارزش خواهنـد داشـت .در کلیسـای اولیـه نیـز اینگونـه بـود؛ و هنگامـی
کـه در کلیسـای امـروزی دیـده میشـود کـه بـا قـدرت روح ،اعضـا میـل بـه مسـائل دنیوی را
از دسـت دادهانـد ،و اینکـه مایـل هسـتند بـرای آشـنایی هـم نوعان خـود با انجیـل فداکادی
کننـد ،حقیقـت اعلام شـده تأثیـری قـوی بر شـنوندگان خواهد گذاشـت » – الن جـی .وایت،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 70, 71

سواالتی برای بحث
 .۱بــار دیگــر عوامــل موجــود در درس ایــن هفتــه کــه بــه ایجــاد اتحــادی کــه کلیســای
اولیــه تجربــه نمــود ،کمــک کــرد را بخوانیــد .مــا بــه عنــوان کلیســای امــروزی چگونــه
میتوانیــم کارهــای مشــابهی انجــام دهیــم؟ یعنــی ،مــا در مقایســه بــا آنچــه در میــان
ایمانــداران در آن زمــان در جریــان بــود ،چــه کمبــودی داریــم؟
 .۲الگــوی ایــن ســه کلیســای اولیــه عهــد جدیــد کــه ب ـرای کمــک بــه فق ـرا در اورشــلیم
ســخاوت نشــان دادنــد ،بایــد امــروزه در کارهایمــان مــد نظــر مــا باشــد؟ مســائل اجتماعــی
دیگــر چطــور؟ کلیســاهای محلــی چگونــه میتواننــد بـرای کاهــش فقــر و بــرآوردن ســایر
نیازهــای اساســی ،در اجتمــاع نقــش داشــته باشــند؟
 .3برخــی از درسهایــی کــه میتوانیــم از روایــت غمانگیــز حنانیــا و ســفیره بیاموزیــم،
کدامنــد؟ اهمیــت عبــارت در اعمــال رســوالن بــاب  ۵آیــه  ۵و بــاب  ۵آیــه  ۱۱در مــورد «
تــرس بزرگــی » کــه در رابطــه بــا ایــن دو مــرگ بــر کلیســا اعمــال شــد ،چیســت؟

خالصـه :کلیسـای اولیـه رشـدی رسیـع را تجربـه ننمـود ،زیـرا حواریـون عیسـی بـا اراده،
خـود را بـرای عطـای وعـده روحالقدس آماده کرده بودند .هم نشـینی و ایامن مشترک ایشـان،
وسـیله ای بودنـد کـه روحالقـدس بـرای آمـاده کـردن قلبهایشـان در پنطیکاسـت بـکار بـرد.
پـس از پنطیکاسـت ،روحالقـدس بـه تغییـر دادن ایـن اجتماع جدید ادامـه داد ،آنگونـه که در
سـخاومتندی ایشـان در قبال یکدیگر و رشـد رسیع کلیسـا نشـان داده شـده اسـت.
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