  درس نهم  

 ۲شهریور تا  ۸شهریور

خدمت در کلیسای عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعامل رسـوالن  ۴۲ :۲تـا ۴۷؛  ۳۲ :۴تا ۳۷؛ متـی  ۳۸ :۲۵و ۴۰؛ اعامل
رسـوالن ۳۶ :۹؛ دوم قرنتیـان  ۷ :۸تـا ۱۵؛ رومیـان ۱۲؛ یعقـوب  ۱ :۲تا .۹

آیـه حفظـی « :دینـداریِ پـاک و بیلکـه در نظـر پـد ِر مـا خـدا ،آن اسـت کـه یتیمان و
بیوهزنـان را بـه وقـت مصیبـت دسـتگیری کنیـم و خـود را از آالیِـش ایـن دنیـا دور بداریـم
» (یعقـوب .)۲۷ :۱

حداقل از نظر مسیحیان ،آیاتی که بنام ماموریت بزرگ شناخته می شوند در متی ( :۲۸
 ۱۸تا  ،)۲۰در میان مشهورترین آیات کتاب مقدس شناخته شده اند .اغلب این آیات به عنوان
رشح رسالت ما توصیف شده اند و برای هم ٔه خدمات و پروژه های بشارتی مسیحیت الهام
بخش بوده اند .در واقع ،با الهام از این آیات ،مسیحیان به رسارس جهان رفته اند حتی گاهی با
هزینه فراوان شخصی خود به منظور گسرتش و نرش انجیل رهسپار گردیده اند.
و عیسـی در بـار ٔه ایـن مأموریـت عظیـم چـه گفـت؟ بـرای شاگردسـازی ،تعمیـد ،و تعلیـم
دادن بهـ م�ردم « و ب�ه آن�ان تعلی�م دهی�د ک�ه هرآنچ�ه ب�ه شما فرم�ان دادهام ،ب�ه ج�ا آورن�د.
این�ک م�ن ه�ر روزه ت�ا پایـان ای�ن عصر ب�ا شما هسـتم! » ( متـی  .)۲۰ :۲۸و هامنطـور کـه
مـا مشـاهده کـرده ایـم ،بیشترین چیـزی کـه عیسـی به ما سـفارش مـی کنـد ،این اسـت که از
نیازمنـدان ،آزردگان و کسـانیکه قادر به مراقبت از خوشـان نیسـتند ،مواظبـت و مراقبت کنیم.
بـه همیـن ترتیـب ،مـا نیـاز داریم که به یاد داشـته باشـیم ایـن سفارشـات برای شـاگردان اولیه
مسـیح ،خیلی وظیفه ای جدید و مسـئله ای که قبالً ندیده و یا نشـنیده باشـند ،نبوده اسـت،
بلکـه بیشتر ادامـ ٔه رسـالت عیسـی بـود که او قبلاً در میـان آنان به انجـام آن مشـغول بود .به
همیـن ترتیـب ،ایـن جنبه از تعالیم مسـیح را می تـوان بطور وضوح در زندگی جامع ٔه کلیسـای
جدیـد بـه عنـوان بخشـی از اجـرای مأموریت عظیـم دید.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز  ۹شهریور—  August 31آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳شهریور

نوع جدیدی از جامعه
پـس از عـروج عیسـی بـه آسمان و ظهـور روح القـدس در روز پنطیکاسـت ،گـروه ایمان
داران بـه رسعـت رشـد کـرد و کلیسـای اولیـه را کـه نـوع جدیـدی از جامعـه در میـان پیـروان
عیسـی بود ،بوجود آورد و در ابتدا این کلیسـا توسـط شـاگردان اولیه عیسـی هدایت شـد .به
هرحـال ،ایـن جامعـ ٔه جدیـد چیـزی نبـود کـه آنها خـود در میـان خودشـان ایجاد کرده باشـند؛
بلکـه ،ایـن بـر مبنـای تعالیـم و رسـالت مسـیح تأسـیس شـده بـود و تاریـخ بلنـد کالم عربانی و
انبیـاء آنـان را بـه تصویـر می کشـید.



اعمال رسـوالن  ۴۲ :۲تـا  ۴۷را بخوانیـد .شما چـه چیـزی را بـه عنـوان عنـارص کلیـدی در این
توصیـف از کلیسـای اولیـه تشـخیص مـی دهید؟

در حالـی کـه بـه نظـر میرسـد کـه ارسائیلیان موفق نشـدند بطـور کامل طرح یـک جامعه
درسـت و سـخاومتند را اجـرا و در آن زندگـی کننـد ،امـا جامعـه کلیسـای اولیـه بطـور جـدی
ب�ه دنب�ال تعلی�م آن ب�ود « ،البت�ه در میـان شما نبای�د نیازمنـدی باش�د » ( تثنیـه  .)۴ :۱۵یکـی
از شـیوه هـای ابـراز عملـی ایمان آنـان ایـن بـود کـه منابـع مالی خـود را بـه اشتراک بگذارند
— حتـی فروختن زمیـن خـود و بخشـیدن آن بـه رسمایـه کمـک هـای مردمـی ( ببینیـد اعمال
رسـوالن  ۳۴ :۴و  — )۲ :۵و هامنطـور کـه نیـاز همنوعـان ایامندارشـان را بـرآورده مـی کردنـد،
کس�انی ک�ه در بی�رون از جامعـ ٔه جدی�د و نوپ�ای آن�ان بودن�د را به ویژـه از طریق شـفا دادن،
برک�ت م�ی دادن�د ( اعمال رسـوالن  ۱ :۳تـا  ۱۲ :۵ ،۱۳تـا .)۱۶
با این حال این جامعه ،جامع ٔه آرمانی شکل گرفتۀ تخیلی نبود .با افزایش شامر ایامنداران،
تنش و اختالف در مورد مدیریت این منابع  ،مخصوصاً در رابطه با توزیع روزانه خوراک
در میان بیوه زنها افزایش یافت ( ببینید اعامل رسوالن  .)۱ :۶شاگردان مسیح ،کسانی که
رهربان معمول گروه بودند ،می خواستند بر موعظه کردن انجیل مترکز کنند .آنان برای مقابله
با وضعیتی که با آن مواجه بودند ،نیاز داشتند که در برخی از سازماندهی ها بازنگری کنند.
بنابرایـن ،هفـت نفـر بـه منظور مترکـز بر موضوعـات عملی جامعه کلیسـای تعیین شـدند،
شـاید ایـن اولیـن گام برای شناسـایی خدمات و توانایی هـای مختلف برای بکارگیری در کلیسـا
بـود؛ در عیـن حـال ایـن ،این مسـئله مهم بـودن خدمت اجرایـی و عملی را برای حیات کلیسـا
و شـاهدان نشـان مـی داد« .همان اصـول تقوا و عدالت کـه باید حاکامن را بـرای رهربی مردم
در زمـان موسـی و داوود راهنامیـی میکردنـد ،هامنطـور بایـد بوسـیله کسـانی کـه خداونـد
وظیفـه نظـارت بـر کلیسـای جدیـد و انتشـار انجیـل را به آنها سـپرده بود ،پیروی می شـدند ».
اِلـن جـی وایـت ،اعامل رسـوالن ،صفحه .۹۵
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ســعی کنیــد ،تصــور کنیــد آنچــه را کــه در جامعــهٔ اولیــه کلیســا بــود ،بــه چــه صورتــی
بــوده اســت .مــا چطــور مــی توانیــم همــان اصــول را امــروزه منعکــس کنیم؟

     دوشنبه     

 ۴شهریور

خدمت طبیتا به عنوان شاهد
هامنطـور کـه عیسـی پیـش بینـی کـرد ،کلیسـا رشوع به رشـد کـرد « .ا ّما چـون روح القدس
بـر شما آیـد ،قـدرت خواهیـد یافـت پـس شـاهدان مـن خواهیـد بـود ،در اورشـلیم و متامـی
یهودیـه و سـا ِمرِه و تـا دورتریـن نقـاط جهان » ( اعامل رسـوالن  ،)۸ :۱ایامنـداران جدید ،ایامن
و رسـالت عیسـی را فـرا گرفتنـد .در میـان آنـان شـخصی بنـام دورکاس — همچنین بنـام طبیتا
معـروف بـود — کـه در شـهر یافـا زندگی می کرد .بدیهی اسـت که او بطور عملـی تعلیم ویژه
مسـیح را هنگامـی کـه برهنـه ای را لبـاس مـی پوشـاند ،اجـرا مـی کرد ،او ایـن کار را بـه خاطر
مسـیح انجـام مـی داد ( ببینید متـی .)۴۰ ،۳۸ :۲۵
در اعــال رســوالن  ۳۶ :۹رشح حــال طبیتــا و خدمــت او را بخوانیــد .چگونــه زندگــی و
خدمــت شــا ممکــن اســت در شــکل مشــابه ایــن آیــه توصیــف شــود؟ شــا دوســت داریــد
کــه چگونــه توصیــف شــوید؟

بـه نظـر مـی رسـد کـه خدمـت طبیتـا هامننـد یـک « شـاگرد مسـیح » توصیـف مـی شـود
(اعمال رسـوالن  ٣۶ :۹را ببینیـد) ،و وفـاداری او بـه خداونـد ،انـرژی او ،و مترکـز او بـرای کمک
بـه دیگـران ،حتـی دورتـر از محـل سـکونتش معـروف بود.
پطـرس در حـال دیـدار از شـهر لُـده در نزدیکـی یافـا بـود ،و مـردم یافـا از او خواسـتند که
بـه یافـا بیائیـد تـا در مـورد مـرگ نابهنـگام طبیتـا کاری بکنـد ( ببنیـد اعمال رسـوالن  ۳۷ :۹تـا
 .)۴۱هنگامیکـه پطـرس وارد یافـا شـد بـا عـد ٔه زیـادی از مردمی کـه دورکاس در زمـان حیاتش
بـا آنـان کمـک کـرده بـود ،برخـورد کـرد .آنان بـه پطرس ،لبـاس هایی را کـه او برایشـان دوخته
بـود ،نشـان دادنـد و بـدون شـک آنـان داسـتان هـای زیـادی از چگونگـی کمک هـای طبیتا به
آنـان و دیگـران را بـرای پطـرس تعریـف کردند.
پــس ،پطــرس ب ـرای طبیتــا دعــا کــرد و خداونــد او را بــه حیــات بازگردانــد ،البتــه هیــچ
تضمینــی وجــود نــدارد کــه زندگــی همیشــه بـرای کســانی کــه زندگــی خــود را بـرای خدمــت
بــه دیگـران اختصــاص دادهانــد ،خــوب باشــد .باالخــره ،طبیتــا متحمــل بیــاری و مــرگ شــد ،و
همچنیــن اســتیفان ،یکــی از اولیــن شــاس هایــی کــه بـرای خدمــت بــه بیــوه زنــان در کلیســا
منصــوب شــده بــود ،اولیــن شــهید راه خداونــد شــد ( ببنیــد اعــال رســوالن  ۵۴ :۷تــا .)۶۰
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زندگــی در راه خدمــت بــه مــردم ،یــک مســیر آســان و راحــت نیســت؛ حتــی در حقیقــت
ممکــن اســت راهــی ســخت و ناهمــوار باشــد.
در هـر حـال ،در ایـن حکایـت خداونـد بـا شناسـاندن محبـت و قـدرت خودش ،هـر دو در
زندگـی و مـرگ طبیتـا بـرای تاثیرگـذاری عمیـق بـرروی مـردم یافا اسـتفاده کرد « :ایـن موضوع
در رسارس یافـا منتشر شـد و بسـیاری بـه خداونـد ایمان اوردنـد »( اعامل رسـوالن .)۴۲ :۹

اگــر شــما در آســتانه مــرگ باشــید ،آیــا خدمــات و کمکهــای شــما ،ماننــد خدمــات
طبیتــا شایســته یــادآوری و ســوگواری خواهــد بــود؟ چگونــه مــی توانیــم یــک اثــر
یــادگار و خــوب از خدمــات خــود بجــا بگذاریــم؟ شــما چــه مهــارت هــای عملــی از
خـ�ود داریــد — مانن��د مهــارت طبیتاــ در خیاط��ی — ک��ه ممکنــ اس��ت ش��ما آن را در
جهــت خدمــت بــه دیگـران بــکار ببریــد و از آن اســتفاده کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۵شهریور

بخشیدن به عنوان راهی برای یاری و تقسیم نعمت
پولـس رسـول بعـد از تحـول عقیـده ،رسـالتی را بـر عهـده گرفـت ،کـه بتوانـد انجیـل را بـه
دنیـای غیـر یهودیـان معرفـی کنـد .خداوند قـادر ،به او وظیفه حلِ مسـایل مهمی کـه در مورد
ارتبـاط بیـن اعتقـادات مسـیحی بـا ریشـه هـای یهـودی و پیـروان جدید غیـر یهودی مسـیحی
مطـرح بـود ،را داد .یـک شـورای متشـکل از رهبران یهـودی و رهبران غیر یهودی مسـیحی در
اورشـلیم بـرای بحـث در مـورد موضـوع و جسـتجوی رهنمود خداونـد در رابطه با این مسـایل
پیچیـده بـا هـم مالقـات کردنـد ،جلسـه و نتایـج آن در اعامل  ۱۵ثبت شـده اسـت.
در هـر حـال ،در گـزارش پولـس از ایـن جلسـه کـه در غالطیـان بـاب  ۲آمده اسـت ،او یک
اصل مهم دیگر به رهنمودهایی که او از سـوی شـورای اورشـلیم برای ادامه رسـالتش در میان
غی�ر یهودی�ان دریافتـ ک�رده ب�ود را اضافه ک�رده اس�ت « :تنها پیش�نهادی كه داش�تند این بود
ك�ه در فك�ر فق�را باش�یم ،یعن�ی هامن كاری كه من مش�تاق انجامش ب�ودم » ( غالطیان .)۱۰ :۲
و پولـس ،شـخصاً اهمیـت بـرروی ایـن مسـئله را ادامـه داد ( نـگاه کنیـد ،بطـور مثـال،
اعمال رسـوالن  )۳۵ :۲۰و در رسارس خدمتـش بـه کلیسـای اولیه در اورشـلیم کـه نگرش جامع ٔه
مسـیحی را در پذیرفتن همـ ٔه ایامنـداران گسترش داد.



دوم قرنتیـان  ۷ :۸تـا  ۱۵را بخوانیـد .چگونـه پولـس انجیـل و بخشـش سـخاومتندانه را بهـم
ارتبـاط میدهـد؟
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پولـس همچنیـن بـه دو مرجـع عهـد عتیـق اسـتناد میکنـد تـا از مؤمنـان بـرای بخشـش،
سـخاوت و اهمیـت بـه دیگـر مؤمنـان کـه در رشایط سـخت و ناگوار هسـتند ،دعـوت به عمل
آورد .او حکایـت قوانیـن خداونـد بخشـنده در مـورد تهیـه َم ّنا بـرای ارسائیلیـان در بیابان را به
عنـوان الگـو بـرای بخشـیدن و بـه اشتراک گذاشتن در میان جامع ٔه گسترده کلیسـا ذکـر کرد (
ببینیـد دوم قرنتیـان  .)۱۵ :۸همچنیـن او مزمـور  ۹ :۱۱۲را نقـل ق�ول کرد ،که م�ی گوید « :او با
س�خاوت ب�ه نیازمن�دان میبخش�د و خیرخواه�ی او ت�ا به ابد باق�ی اس�ت » (دوم قرنتیان .)۹:۹
پولس از خوانندگان نامه هایش خواسـت که درمورد بخشـیدن ،قاطعیت داشـته و گشـاده
دسـت باشـند و بطـور مرتـب بخشـی از درآمـد خود را کنـار بگذارند تـا زمانی که او یـا تیطُس
از کلیسـای آنـان بـه منظـور جمـع آوری هدایا و ارائه آنها به مسـیحیان نیازمند اورشـلیم دیدار
کردنـد ،بـه راحتـی بتواننـد بـه آنـان کمـک کننـد .او از یک کلیسـای منونه بـرای تشـویق دیگر
کلیسـاها بـرای بخشـش ماننـد آن کلیسـا ،اسـتفاده کـرد « .ایـن خدمـت شما دلیـل بـر ایمان
شامسـت و مـردم خـدا را بـرای آن شـكر خواهنـد كـرد .زیـرا شما نـه تنهـا بـه ایمان خـود بـه
انجی�ل مس�یح اعتراف میکنی�د ،بلك�ه آنه�ا و دیگ�ران را در آنچ�ه داری�د س�هیم میس�ازید » (
دوم قرنتیـان .)۱۳ :۹

چگونــه مــی توانیــم بخشــش را اولویــت ق ـرار بدهیــم ،در حالــی کــه قــادر نیســتم
هرگونــه درخواســت و نیــازی را بــرآورد کنیــم؟

     چهارشنبه     

 ۶شهریور

راهنامی��ی پول��س برای خوب زندگی کردن و
محبت کردن
نامـ ٔه پولـس بـه رومیـان ،بـه خاطـر توضیحـات عمیـق بخاطـر اصـول تعالیـم و اعتقـادی
نجـات و رسـتگاری بوسـیل ٔه ایمان از طریـق مرگ مسـیح ،بسـیار مشـهور اسـت .ا ّما پـس از ۱۱
بـاب تعلیـم در ایـن خصـوص ،یـک تغییر قوی و مهـم وجـود دارد .پولس یـک راهنامیی عملی
بـرای زندگـی کـردن و محبـت کردن ،بر اسـاس فیض و محبـت خداوند هامنطور که در عیسـی
مسیـح و حکایتـ انجی�ل آشـکار ش�د ،را پیش�نهاد میکن�د « بنابرای�ن ای بـرادران من ،بـا تو ّجه
بـه ایـن رحمتهـای الهی ،از شما در خواسـت میکنـم بدنهای خـود را به عنـوان قربانی زنده
و مق� ّدس ك�ه پسـندید ٔه خداستـ ،ب�ه او تقدیـم كنی�د .عبادت روح�انی و معقول شما همین
اس�ت » ( رومیـان  .)۱ :۱۲در واقـع ،پولـس میگویـد کـه بـه خاطـر آنچه کـه خداوند بـرای ما،
از طریـق عیسـی مسـیح انجـام داده اسـت ،مـا باید بدیـن گونه زندگـی کنیم.
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رومیـان  ۱۲را بخوانیـد و آن را خالصـه کنیـد ،بـه خصـوص بـه راهنامیـی برای محبـت کردن و
مراقبـت از کسـانی کـه نیازمند هسـتند ،توجـه کنید.

بـه یـک معنـا ،رومیـان  ۱۲بـه عنـوان خالصۀ از بسـیاری از مباحث اسـت ،پولـس در برخی
دیگـر از نامـه هایـش رشح دقیـق تـری میدهـد .او در بـار ٔه وظیفـه هـا و هدایـای مختلـف
در درون بـدن کلیسـا ،از جملـه خدمـت و تشـویق دیگـران ،و بخشـش سـخاومتندانه صحبـت
میکنـد ( آیـات  ۳تـا  .)۸ا ّمـا نـه تنهـا ایـن کارهـا بایـد انجـام شـود ،بلکه بایـد به خوبـی انجام
شـود — باالتـر از همـه چیـز — بـا محبـت انجـام شـود ( آیـات  ۹تـا .)۱۱
پولـس بطـور عملـی توضیـح میدهـد کـه ایـن نـوع زندگـی دربـار ٔه چیسـت .او از مؤمنان
مـی خواهـد کـه در سـختی هـا و آزار و اذیت ،صبور باشـند ،و در مراقبـت از نیازمندان ،درهر
جـا و در هـر زمانـی کـه ممکـن باشـد صلـح طلـب باشـند و — هامنطـور کـه قبلاً دیدیـم —
رش ،کارهـای خـوب انجام
جـواب بـدی و بـی عدالتـی را بـا مهربانـی بدهنـد ،و بـرای غلبـه بـر ّ
دهنـد ( ببنیـد رومیـان  ۲۰ :۱۲و .)۲۱
ایـن بـاب آنچـه را کـه بـه معنـای زندگـی کردن بـرای یک انسـان به عنـوان یک فـرد جدید
اسـت را مشـخص مـی کنـد ،و خدمـت بـه خداونـد بصـورت انفـرادی و همینطـور بـه عنـوان
بخشـی از یـک جامعـه بـا ایمان را تعیین میکنـد .پولس به این دسـته از پیروان جدید عیسـی
مسـیح گفـت کـه زندگـی آنـان ،اولویـت هـای آنـان ،و اعاملشـان بایـد در پاسـخ بـه آنچـه کـه
عیسـی بـا مرگـش بـرروی صلیـب و دادن امیـد زندگـی ابدی بـرای آنان انجـام داد ،تغییـر کند.
هامنطـور کـه آنهـا در جامعـ ٔه ظـامل و بـی رحـم ،در مرکـز امپراطـوری روم زندگـی مـی کردند،
پولـس آنـان را راهنامیـی کـرد کـه به گونـ ٔه متفاوتی زندگی کنند « :همشـكل این جهان نشـوید
بلكـه بـهوسـیل ٔه تجدیـد افـكار ،وجود شما تغییر شـكل یابد تـا بتوانیـد اراد ٔه خدا را تشـخیص
بدهی�د و آنچهـ را كهـ مفی�د و پس�ندیده و كامل اس�ت ،بشناس�ید » (رومیـان .)۲ :۱۲

     پنجشنبه     

 ۷شهریور

یعقوب « عادل »
ِ
سـنت مسـیحی حاکـی اسـت که یعقوب ،بـرادر یا بـرادر ناتنی عیسـی ،رهرب کلیسـای اولیه
اورشـلیم شـد و کسـی بـود کـه بـه عنـوان رئیـس شـورای اورشـلیم انجـام وظیفـه کـرد ( ببینید
اعمال رسـوالن  ۱۵و همینطـور غالطیـان  ۱و  .)۲اگر چنین باشـد ،احتامل دارد که او نویسـند ٔه
نامـه ای باشـد کـه در کتـاب مقـدس به عنـوان کتاب یعقـوب بجا مانده اسـت.
اسم یعقوب در آن زمان اسمی متداول بود ،ا ّما اگر هم ٔه این آدمها یک شخص باشند ،او
یعقوب « عادل » بوده باشد ،که چنین اظهار شده
همچنین امکان دارد رهربی کلیسایی بنام
ِ
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که یک رهرب خردمند بوده و کسی که به راستی اولویت ا ّول او عالج دیگران و اهمیت و تو ّجه
او به کسانی بود که اغلب فراموش شده بودند و مورد ظلم قرار گرفته بودند .کتابی که به نام
او ثبت شده است ،به عنوان « کتاب امثال عهد جدید » توصیف شده است ،که برروی عبادت
عملی و زندگی خردمندانه به عنوان پیروان خداوند ،مترکز دارد.
نویسـنده کتـاب یعقـوب مشـتاق بـوده تـا به خوانندگان مسـیحی خـود یـادآوری کند که «
شما بای�د ب�ر طب�ق كالم او عم�ل كنی�د و فقط با ش�نیدن خ�ود را فری�ب ندهید .و آنچـه را که
میگوئیـد انجـام دهیـد» ( یعقـوب  ،)۲۲ :۱و اینک�ه دینی با اهمیت اس�ت ک�ه در نظر خداوند
پـاک و ابـدی باشـد و بـر مراقبـت از نیازمنـدان و سـتمدیدگان مترکز کنـد و در برابـر تاثیرات و
نفـوذ فسـاد در جامعـه ای کـه در آن هسـت ،مخالفت کند ( یعقـوب .)۲۷ :۱
یعقـوب  ۱ :۲تـا  ۹را بخوانیـد .نگـرش یعقـوب نسـبت به افرادی کـه به نوع متفـاوت از آنچه
در جامعـه معمـول اسـت ،متمـول هسـتند چگونـه هسـت؟ رهنمودهـای خـاص او در مـورد
چگونگـی برخـورد بـا ثرومتنـد و فقیـر در جامعهٔ کلیسـائی چه هسـتند؟

یعقـوب چنیـن اسـتدالل میکنـد کـه آرزوی خـوب برای کسـی کـردن– حتـی آرزوی برکات
خداونـد بـرای آنهـا – باعـث کمـی تسـکین و راحتـی برای کسـانی کـه از رسما و گرسـنگی رنج
مـی برنـد ،خواهـد شـد .تامیـن خـوراک و پوشـاک واقعـی ،در بیـان و نشـان دادن نگرانـی مـا
بـرای آنهـا نسـبت به داشتن هم ٔه احساسـات رشیف و آرزوهای خوب انسـانی ،بسـیار مفیدتر
خواهـد بـود ( یعقـوب  ۱۴ :۲تـا  .)۱۶یعقـوب از ایـن بـه عنـوان الگویی از تعامل بیـن ایامن و
عمـل در زمینـ ٔه روابـط مـا با خدا اسـتفاده میکنـد .او همچنین تکـرار میکنـد ( یعقوب )۸ :۲
آنچـه را کـه عیسـی دربـار ٔه دوسـت داشتن همسـایه خود ماننـد خود به انسـانها تعلیـم داد،
بـه ایـن علـت بـود تا نشـان دهد که چگونه بایـد از این فرمـان در زندگی روزمـره اطاعت کرد.
زندگـی کـردن در راه خدمـت به خداوند و دیگران ،تنها برای بدسـت آوردن نجات و رسـتگاری
نیسـت ،بلکـه بـه خاطر ابراز و آشـکار کـردن ایامن واقعی اسـت.

چرا خیلی راحت است ،که حتی بطور ناخودآگاه ،ثروتمند را بر فقیر ترجیح داد؟

     جمعه     

 8شهریور

تفکـری فراتـر :بخوانیـد اِلن جی وایـت « ،طبیتا — خدمت او و تاثیـر آن ،صفحات ۶۶
و  ،۶۷در Welfare Ministry؛”  A Liberal Church؛ صفحـات  ۳۳۵تـا  ،۳۴۵در The Acts
of the Apostles؛  This Is Pure Religion؛ صفحـات  ۳۵تـا  ،۴۱در .Welfare Ministry
[صفحـات مربـوط بـه مرجع انگلیسـی می باشـد]
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« نجـات دهنـد ٔه مـا ،زندگـی گرانبهـای خـود را بـه منظور ایجـاد کلیسـایی ارزانـی منود که
قادر به مراقبت از مسـکینان ،و روح های اغوا شـده باشـد .مشـارکت ایامنداران ممکن اسـت
از میـان افـراد فقیـر ،عامـی ،و گمنـام باشـد؛ بـا ایـن حال آنـان درپناه مسـیح ،در خانـه ،محله،
کلیسـا و حتـی در مناطـق دورتـر از اینهـا ،بـکار گرفتـه مـی شـوند ،که نتایـج کار آنها تـا به ابد
مانـدگار میشـود ،» .اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصـار صفحه .۶۴۰
« بخشـش فروتنانه ،کلیسـای اولیه را به اوج شـادمانی رسـاند؛ بخاطر اینکه ایامنداران می
دانسـتند کـه تلاش هـای آنـان کمـک می کند تـا پیام انجیل به کسـانی کـه در تاریکی هسـتند
رسـانده مـی شـود .خیرخواهـی آنها ،شـهادت می داد که آنهـا بیهوده فیض خداونـد را دریافت
نکـرده انـد .ایـن وارسـتگی میتوانسـت نتیجـه چـه چیـزی باشـد ،بـه غیـر از روح تقدیـس و
پاالیـش شـده؟ در نظـر ایامنـداران و کافـران ،ایـن معجـز ٔه فیض خداونـد بود » اِلـن جی وایت
–  ،The Acts of the Apostlesصفحـه [ .۳۴۴صفحـات مربـوط به مرجع انگلیسـی می باشـد]

سواالتی برای بحث
 .۱چگونــه جامعــه کلیســایی شــما میتوانــد ماننــد آنچــه کــه در بــاب هــای اولیــه کتــاب
اعمــال رســوالن شــرح داده شــده اســت ،بشــود .برخــی از گام هــای عملی رهبران کلیســای
شــما بـرای تشــویق کلیســا در ایــن جهــت ،چــه چیزهایــی ممکــن اســت باشــد؟
 .۲کلیســای ادونتیســت هــای روز هفتــم در سراســر جهــان از برخــی از اصــول مــورد
بحــث در مطالعــه ایــن هفتــه بــرای تعییــن اینکــه چگونــه بخشــش هــا در بخــش
هــای مختلــف جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــوند ،پیــروی میکنــد .مزایــای ایــن نــوع
ســازماندهی در بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع جهانــی چیســت؟
 .3آیــا رهنمــون هــا بــرای زندگــی ،ماننــد آنچــه در رومیــان  ۱۲خالصــه شــده اســت،
بــرای مثــال ،شــیوه هــای واقــع گرایانــه و عملــی بــرای زندگــی کــردن در« زندگــی
واقعــی » عملــی هســتند؟ یــا آنهــا بیشــتر شــبیه تابلوهــای تخیلــی زیبایــی بــرای
پنهــان کــردن لکــه – شیشــه پنجــره آدم هــای« پرهیــزکار » هســتند؟
 .4یعقــوب در بــاب  ۱ :۵تــا  ۵از لحنــی قــوی اســتفاده میکنــد تــا نــوع شــدیدی از
هشــدار کــه توســط انبیــاء عهــد عتیــق مطــرح شــده اســت را تکــرار کنــد .چــرا چنیــن
بیــان قــوی مقتضــی و ضــروری اســت؟

خالصـه :بـه موجـب حکـم عیسـی مسـیح و قـدرت روح القـدس ،شـاگردان و ایامنداران
اولیـه بـرای رسـاندن و نشر پیغام و رسـالت مسـیح بطور گسترده تا آنجا که ممکـن بود رشوع
بـکار کردنـد .کلیسـای اولیـه بـا پیـروی از تعالیـم مسـیح و کالم عبری ،بـه شـکل جدیـدی از
جامعـه بـرای بـه اشتراک گـذاری آنچـه کـه آنهـا داشـتند با کسـانی که در داخـل و یا خـارج از
جامعـ ٔه آنـان بـه آن نیازمنـد بودند ،بوجود آمد .نخسـتین رهربان کلیسـای اولیه بـا الگو بودن و
تعالیمشـان کـه در نامـه هایشـان به کلیسـاها ثبت شـده اسـت ،ایامنـداران را بـه زندگی کردن
بـا ایمان بـه خداونـد و خدمت بـه نیازمنـدان ترغیـب کردند.
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