  درس سیزدهم  

 ۳۰شهریور تا  ۵مهر

جامعه ای از خادمان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :دوم قرنتیان  ۱۴ :۲تا ۱۶؛ خروج  ۱ :۳۲تا ۱۴؛ اول پطرس ۱۲ :۲؛
فیلیپیان ۱۵ :۲؛ افسیسان ۱۹ :۲؛ عربانیان  ۲۳ :۱۰تا .۲۵
آیـه حفظـی « :بیاییـد بیتزلـزل ،امیـدی را کـه بـه آن معرتفیـم همچنـان اسـتوار نـگاه
داریـم ،زیـرا وعدهدهنـده امیـن اسـت .و در فکـر آن باشـیم که چگونـه میتوانیـم یکدیگر را
بـه محبـت و انجـام اعمال نیکـو برانگیزانیـم » ( عربانیـان  ۲۳ :۱۰و .)۲۴

در پی تالش برای تحقق رسالت مسیحی ،ما نباید قابلیت های کلیسا را به عنوان یک اجتامع
سازمان یافته از ایامنداران ،نادیده بگیریم .تا کنون به چالش هایی که می توانیم در پی مقابله
با بی عدالتی و فقر با آن برخورد کنیم ،اشاره کردیم .ا ّما با همکاری ایامنداران در یک جامع ٔه
ایامنی ،می توانیم برای کسانی که در اطراف ما هستند ،باعث برکت باشیم.
وسوسـه و آزمـون زمانـی پیـش مـی آیـد ،که ما بـه عنوان یک کلیسـا دور هم جمع شـویم،
و کلیسـا درگیـر مسـائل خـودش بشـود و به راه خودش بـرود ،و فراموش کنیم که وجود کلیسـا
ب�رای خدم�ت بهـ جه�ان اس�ت که به موج�ب آن خداوند آن را تاسیـس منوده اس�ت .بـه عنوان
بـدن کلیسـا نبایـد رنـج و درد و بـدی کـه در اطرافمان وجـود دارد را نادیـده بگیریـم .چنانچه
عیسـی نسـبت بـه آن بـی تفـاوت نبـود ،مـا نیـز نبایـد بـی تفـاوت باشـیم .مـا بایـد نسـبت به
وظیفـه ای کـه بـه ما واگذار شـده ،وفادار باشـیم و انجیـل را به همگان معرفـی کنیم ،و همراه
بـا موعظـه آن ،کار کمـک بـه سـتمدیدگان ،گرسـنگان ،برهنههـا و بینوایان را نیـز ادامه دهیم.
هم ٔه ما با هم به عنوان یک جامعه ای کلیسائی و سازمان یافته ،بدن مسیح هستیم ( ببینید
اول قرنتیان  ۱۲تا  .)۲۰به همین ترتیب ،ما به عنوان یک جامعه باید هامنطور که عیسی عمل
می کرد ما نیز عمل کنیم ،و هامنطور که عیسی به کمک دیگران می شتافت ،به عنوان دستان،
پاها ،و صدا و قلب او در این جهان عمل کنیم وبه کمک دیگران بشتابیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۶مهر –  September 28آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳۱شهریور

عوامل تغییر
در نخسـتین بـاب هـای کتـاب اعمال رسـوالن دیدیم کـه چگونه ایامنـداران مسـیحی اولیه
نـوع متفاوتـی از جامعـه را بنـا کردند ،مراقبت از کسـانی کـه در جامع ٔه آنـان نیازمند بودند ،و
بـا کمـک هـم ،یافتن آن گـروه افـرادی که خـارج از جامع ٔه آنـان بودنـد ،و کمک کـردن به آنها
در جاهایـی کـه نیازمنـد کمـک بودنـد و دعوت از آنـان برای پیوستن به آنان بوسـیله آنچه که
خداونـد در میـان آنان انجـام داده بود.
پولـس بـا اضافـه کـردن چندیـن متثیـل دیگـر بـه توصیـف مسـیح از منـک و نـور ،از آن
اسـتعارهها بـرای نشـان دادن عملکـرد کلیسـا در جهان اسـتفاده کـرد .در میان آنها ،او کسـانی
را توصیـف مـی کنـد کـه بـه عنوان قوم خداوند و به عنـوان قربانی ( رومیـان  ،)۱ :۱۲به عنوان
بـدن مسـیح ( اول قرنتیـان  ۱۲ :۱۲تـا  ،)۲۰بـه عنـوان سـفیران ( دوم قرنتیـان  ۱۸ :۵تـا  ،)۲۰و
بـه عنـوان عطـر خوشـبو( دوم قرنتیـان  ۱۴ : ۲تـا  )۱۶زندگی مـی کنند .هریـک از این متثیل ها
دربـار ٔه نقـش ایـن انسـانها بـه عنـوان مناینـدگان و یـا عوامـل ملکـوت خداوند حتـی در زمان
حـارض ،و در میـان دنیایـی کـه در اثـر نبرد عظیـم ویران شـده اسـت ،صحبت مـی کنند.



هر یک از این توصیف هایی که در باال در مورد این « مناینده ها » آمده است را مرور کنید .کدام
بهرتین توصیف را از چگونگی خواست شام در معرفی خدا و راههای او را در جامعهٔ شام میکند ،چرا؟

هـر یـک از متثیـل ها،عملکـردی دارنـد کـه بـه آنهـا مرتبـط اسـت ،نـه بـه معنـای اینکه در
نـزد خداونـد قابـل پذیـرش باشـند ،بلکـه به عنـوان مردمی کـه از پیـش از طریق قربانی شـدن
مسـیح ،از طـرف خداونـد پذیرفتـه شـدهاند ،کسـانی کـه بـه محبـت و فیـض خداونـد پاسـخ
مثبـت داده انـد ،و بـه منایندگـی از طـرف او در دنیـا رنـج و زحمـت کشـیده انـد.
ا ّما همچنین ،آنها میتوانند در مقام واالتری در نظر گرفته شوند :زیرا که پادشاهی خداوند در
بار ٔه محبت و فیض اوست ،هنگامی که رفتار ما به گونه ای باشد که بیان کنند ٔه محبت و فیض او
در برابر دیگران باشد ،ما در این ملکوت ابدی حتی در زمان حارض ،دخیل و سهیم هستیم.
در حقوق بین امللل ،سفارتخانه ملی یک کشور بخشی از آن کشور است که به عنوان
منایندگی از آن ملّت در نظر گرفته شده است ،حتی زمانی که در یک فاصله دور از کشورش،
از لحاظ مکانی در یک کشور خارجی دیگر قرار دارد .مشابه آن ،اجرای طرق پادشاهی خداوند
است که ،چشم اندازی از این حقیقت ابدی را در اینجا و در زمان حارض نشان میدهد ،به
عنوان مثال ،اشاره و پیش بینی شکست نهایی رشیر است .به عنوان سفیران و منایندگان مسیح،
با اجرای طرق پادشاهی خداوند ،ما می توانیم حقیقت محبت او را در زندگی های خودمان،
و در کلیسا ،و در زندگی کسانی که به آنان خدمت میکنیم ،تجربه کنیم.
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دوم قرنتیــان  ۱۶ :۲را بخوانیــد .چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو رایحــه وجــود دارد،
چگونــه مــی توانیــم ،بدانیــم کــه کدامیــک از آن دو هســتیم؟

     دوشنبه     

 ۱مهر

خادم بازمانده
تعریف مناسب از بازماندگان در نبوت کتاب مقدس ،در کتاب مکاشفه  ۱۷ :۱۲یافت میشود «
تا با بقی ٔه فرزندان او كه فرمانهای خدا را نگاه میدارند و به عیسی شهادت میدهند » ( همچنین
ببینید مکاشفه  .)۱۲ :۱۴در حکایت کتاب مقدس ،این را به عنوان ویژگی های قوم خدا در مراحل
بعدی تاریخ کر ٔه زمین مشخص کرده است .ا ّما ،همچنین می توانیم در حکایات کتاب مقدس،
منونه های از چنین ا َعامل ماندگار و به ویژه چگونگی خدمت این افراد به دیگران را پیدا کنیم.
مثـال موسـی در ایـن خصـوص مرعـوب کننده و برطـرف کردن آن مسـئله کار سـاده ای نبود.
خـروج  ۱ :۳۲تـا  ۱۴را بخوانیـد .مشـابهت موسـی را در ایـن حکایـت و بازمانـدگان کـه در
مکاشـفه  ۱۷ :۱۲رشح آنه�ا آم�ده اس�ت ،در چیس�ت؟

خداونـد بـه خاطـر خشـم خـود نسـبت به قـوم بنـی ارسائیـل ،تهدید کرد کـه آنـان را نابود
خواهـد کـرد و وعـد ٔه داده شـده بـه ابراهیـم که نسـل او را به امـت بزرگی مبـدل خواهد کرد
را بـه موسـی و خانـواد ٔه او واگـذار خواهد کـرد ( ببینید خـروج .)۱۰ :۳۲
ا ّما موسی چنین چیزی منی خواست .در عوض ،او نزد خداوند التامس کرد ،و به خداوند
گفت که ،تهدید و اقدام او در جهت از بین بردن قوم بنی ارساییل باعث میشود که او نزد قوم
ارسائیل ،ناخوشایند به نظر آید ( خروج  ۱۱ :۳۲تا  .)۱۳ا ّما موسی در این حد منی ماند و خود
را در موقعیتی که با ارصار از خداوند این مسئله را درخواست کند قرار می دهد.
موسی تالش کرده بود که این افراد را درطول گذر از بیابان رهربی کند .تقریباً ،آنها از لحظه
ای که موسی رهربی آنان را در جهت نجات از مرصیان به عهده گرفته بود ،رشوع به شکایت
و ناله و گالیه کرده بودند .با این حال ،موسی به خداوند می گوید :خداوندا اگر منی خواهی
آنان را ببخشی « ،پس اسم مرا هم از دفرتی که نوشتهای ،پاک کن » (خروج  .)۳۲ :۳۲موسی از
ابدیت خود می گذرد تا جان کسانی که با آنان همسفر بود را نجات دهد.
چـه مثـال قدرمتنـدی از شـفاعت فداکارانـه برای کسـانی که سـزاوار آن نیسـتند! و یک مناد
کل نقشـ ٔه نجات برش!
قدرمتنـد از ّ
« هامنطورکـه موسـی بـرای قـوم بنی ارسائیـل در برابر خداوند شـفاعت می کـرد ،کمرویی
و تـرس او بـه خاط�ر عالق�ه و محب�ت او ب�ه کسـانی کـه در معـرض تهدیـد و نابـودی خداونـد
بودنـد ،از بیـن رفـت ،و ایـن مفهـوم کار بـزرگ او بـود .خداونـد بـه شـفاعت طلبـی او گـوش
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داد و دعـای ایثارگرانـ ٔه او را اجابـت منـود .خداونـد خدمتگـزارش را تائیـد کرد؛ موسـی وفاداری
و محبـت خـود را بـه خاطـر اشـتباهات آن افـراد ناسـپاس ،کـه او را متحمـل چنیـن آزمونـی
کـرده بودنـد ،در معـرض آزمایـش قـرار داد .عالقـه او بـه قـوم بنی ارساییـل ناشـی از انگیزه ای
فداکارانـه بـود .کامیابـی قـوم منتخب خداوند بـرای او عزیزتر و مهم تر از افتخار شـخصی بود
و همینطـور بـا ارزش تـراز افتخـار ،پـد ِر یـک قوم قدرمتنـد بودند ،بـود .خداوند از وفـاداری او،
از بـی آالیشـی قلـب او ،و درسـتی او خرسـند بـود بـرای همیـن وظیفه بـزرگ رهربی قـوم بنی
ارساییـل بـه سـوی رسزمیـن موعـود را به او به عنوان یک شـبان وفادار سـپرد » اِلـن جی وایت،
مشـایخ و انبیـاء ،صفحـه [ .۳۱۹صفحـات ارائه شـده مربوط به منت انگلیسـی کتاب می باشـد]

ایــن مطلــب در مــورد اینکــه چگونــه تــا حــد امــکان بــا اشــتباهات اطرافیــان خــود
مــدارا کنیــم ،بــه مــا چــه میگویــد؟

     سه شنبه     

 ۲مهر

دست یافنت به جان ها
برخـی مواقـع بـه نظـر می رسـد کـه ،گفتگو های کلیسـا بـر انتخـاب بین مترکز بـر خدمات
اجتامعـی یـا کار انجیـل دچـار گرفتـاری مـی شـود؛ یـا امـور خیرخواهانـه یـا کار بشـارت ،کار
عدالـت یـا امـور تبلیغی مسـیحیت؛ کدامیـک .ا ّما زمانی که مـا هر کدام از ایـن مفاهیم را بهرت
درک کنیـم و بـه رسـالت عیسـی دقـت کنیـم ،ایـن اختالف نظرهـا از بیـن میرود و مـا متوجه
مـی شـویم کـه موعظـ ٔه انجیـل و تلاش برای کمـک به دیگـران به هـم مرتبط هسـتند.
خانـم اِلـن جـی وایـت در یکـی از اظهـارات معروفـش ،ایـن مسـئله را به این گونـه توضیح
میدهـد کـه « :تنهـا طریـق مسـیح میتوانـد مـردم را بـه پیـروزی حقیقـی برسـاند .نجـات
دهنـده جسـم پوشـید و بـر روی زمیـن آمـد و خـود را بـا انسـان یکسـان کـرد ،بـه عنـوان تنهـا
کسـی کـه خیریـت آنهـا را میخواسـت .او همـدردی خـود را به آنهـا نشـان داد ،و نیازهای آنان
را تامیـن کـرد و اعتماد آنـان را بدسـت آورد .و سـپس از آنـان خواسـت تـا’ مـرا پیـروی کن... .
« فقـرا بایـد تسـکین یابنـد ،بیماران بایـد مـداوا شـوند ،غمگینـان و محرومـان باید تسـلی
یابنـد ،جاهلان بایـد هدایـت شـوند ،و سـاده دالن مشـورت گیرنـد .ما بایـد با آنانی کـه در غم
وانـدوه هسـتند همـدردی کنیـم ،و بـا کسـانی کـه شـادی مـی کننـد ،شـادی کنیـم » اِلـن جـی
وایـت ،The Ministry of Healing ،صفحـه .۱۴۳
هامنطــور کــه مشــاهده کردیــم ،عدالــت و بشــارت مســیح ،دو عملــی هســتند در جهــت
آم��دن ملکــوت خداونــد کــه نــه تنهــا در خدمــت و رســالت مســیح ،بلکــه در اولیــن ماموریتی که
عیســی بــه شــاگردانش داد ،نشــان میدهــد کــه خیلــی بهــم مرتبــط هســتند « :هامنطــور کــه
مــی رویــد ،ایــن پیــام را اعــام کنیــد :پادشــاهی آســان نزدیــک اســت .بیــاران را شــفا دهیــد،
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مــردگان را زنــده کنیــد ،جذامیــان را پــاک ســازید و دیوهــا رابیــرون کنیــدُ .مفــت یافتهایــدُ ،مفــت
بدهیــد » (متــی  ۷ :۱۰و  .)۸بطــور خالصــه ،یکــی از بهرتیــن روشهــای رســاندن پیــام خودمــان
بــه گــوش دیگـران ،تامیــن نیازهــای آنــان اســت.



اول پطـرس  ۲:۱۲و فیلیپیـان  ۱۵ :۲را بخوانیـد .پطـرس و پولس در مورد ِ
قدرت شـهادت دادن
بـرای اعمال نیکوئـی که توسـط قوم خدا انجام شـده اسـت چه مـی گویند؟

حتـی بـا درک عمیـق از خربخوش خداوند ،تبلیغ مسـیحیت بدون داشتن محبت نسـبت به
مـردم ،مفهـوم و ارزشـی نخواهـد داشـت .آیاتـی مانند اول یوحنـا  ۱۶ :۳تـا  ۱۸و یعقوب ۱۶ :۲
تاکیـد دارنـد کـه موعظـه انجیل ،بـدون عمل کردن بـه آن مفهوم نـدارد و با هـم تناقض دارند.
دربهرتیـن طریـق آن ،تبلیـغ مسـیحیت – بشـارت مـژد ٔه نیکـو خداونـد در مـورد امیـد ،نجـات،
توبـه ،تحـول ،و همـ ٔه عشـق خداوند به انسـان – بیـان و اجرای عدالت اسـت.
هـم تبلیـغ مسـیحیت و هـم اشـتیاق بـرای پارسـائی از شـناخت و درک محبـت خداونـد
نسـبت بـه افـراد گمـراه ،در هـم شکسـته و آسـیب دیـده رسچشـمه میگیـرد – محبتـی که در
قلـب هـای مـا نیـز ،تحـت تاثیر و نفـوذ خداونـد در زندگی ما رشـد میکند ،ما یکـی را انتخاب
منـی کنیـم و بـه آن یکـی عمـل کنیـم ( تبلیـغ مسـیحیت ،اجـرای عدالـت)؛ در عـوض ،مـا بـا
خداونـد ودر میـان قـوم او کار میکنیـم ،و بـا اسـتفاده از هـر آنچـه خـدا به ما داده اسـت در
تامیـن نیازهـای واقعـی انسـانها بـا خداونـد همـکاری کنیم.

چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که همانطور که مشغول انجام کارهای خوب
برای مردم هستیم ،در موعظه خبرخوش در مورد رستگاری ،غفلت نکنیم؟

     چهارشنبه     

 ۳مهر

فیض در کلیسا
در ابتدای کتاب ایوب ،خداوند به ایوب و وفاداری او به خداوند به عنوان نشان دادن
نیکویی راههای خداوند در تعامل با برشیت سقوط کرده در گناه ،اشاره میکند (ایوب .)۸ :۱
قابل توجه است که خدا اجازه میدهد تا اعتبارش به خاطر وضعیت زندگی قومش برروی زمین
زیر سؤال برود .ا ّما پولس ،ایامنی که خداوند به برخی از« مقدسین » خود از جمله در جامع ٔه
کلیسایی دارد ،را بسط میدهد « :تا اینکه در حال حارض ،خدا جنبههای گوناگون حکمت خود
را به وسیل ٔه كلیسا به قدرتها و حكمرانان عامل آسامنی بشناساند »(افسسیان .)۱۰ :۳
افسســیان  ۱۹ :۲را بخوانیــد .در مــورد عقیــد ٔه توصیــف جامعــهٔ کلیســا بــه عنــوان « اهــل
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خانــواده » خداونــد ،چــه فکــر مــی کنیــد؟ چگونــه ایــن توصیــف بایــد بــر چگونگــی ســازمان
دهــی کلیســا ،تاثیــر بگــذارد؟

در هـر جامعـه و یـا سـازمان ،چگونگـی رفتـار اعضـای آن در ارزش های بنیـادی آن جامعه
انعـکاس مـی یابـد .به عنـوان خانواد ٔه خداوند ،بدن مسـیح و جامع ٔه روحانی ،کلیسـا بیشترین
فراخـوان و دعـوت از انسـانها را بـرای زندگـی کـردن در ایـن جامعه و نجات زندگیها داشـته
اس�ت « :زی�را خ�دا ،ن�ه خ�دای بینظم�ی ،بلکه خ�دای صلح و آرامش اس�ت ،هامنگون�ه که در
همۀ کلیس�اهای مقدس�ین چنین اس�ت » ( اول قرنتیان .)۳۳ :۱۴
ارزشهای عدالت ،فیض ،محبت – هامنطور که در عدالت خداوند ،فیض و محبت او منایان
میشود – باید بر هم ٔه سطوح مختلف کلیسا حاکم باشند .از جامع ٔه کلیساهای محلی گرفته تا
کلیساهای سازمان یافته در رسارس جهان ،این اصول باید رهربان کلیسای را در چگونگی هدایت،
تصمیم گیری و مراقبت از« کوچکرتین اینها » در میان جامع ٔه کلیسای راهنامیی کنند .همچنین
این ارزش ها باید در حل اختالفات گاه به گاه اعضای کلیسا به آنان کمک کنن .اگر نتوانیم
عدالت را در میان خودمان اجرا کنیم ،چگونه می توانیم با عدالت با دیگران رفتار کنیم؟
در محلی که تشکیالت کلیسایی ،انسانها را در استخدام خود دارد ،باید کارفرما سخاومتند
باشد ،قبل از سنجش با هر معیار دیگر ،باید به کارکنان خود ارزش و بها دهد و در رفع رفتارهای
ناعادالنه اعضای خود تالش کند .کلیساها باید مکان های امنی برای متامیه اعضای خود باشند
و هر آنچه که می توانند انجام دهند تا از آنان محافظت و حامیت کنند .و هامنطور که در
کلیسای اولیه مشاهده کردیم ،اعضای جامع ٔه کلیسا امروزی هم آماده باشند که از دسته از«
خانواده » که در رنج و سختی هستند و یا نیازمندی دارند ،حامیت کنند.
عیسـی ،ایـن را بـه عنـوان یـک حکـم اعلام کـرد و فرمـود کـه نـه تنهـا ایـن باعـث تحـول
جامعـ ٔه ایامنـی میشـود ،بلکـه واقعیـت و ماهیـت ایامنـی کـه آنـان دارنـد را بـه دنیـا نشـان
میدهـد « :ب�ه شما فرمـان تـازهای میده�م :یكدیگ�ر را دوس�ت بداریـد ،هامنطـور ک�ه م�ن
شما را دوس�ت داش�تهام شما نی�ز یکدیگ�ر را دوس�ت بداری�د .اگر نس�بت ب�ه یكدیگ�ر مح ّبت
داشـته باشیـد ،هم�ه خواهن�د فهمی�د ك�ه ش�اگردان م�ن هستـید » ( یوحنـا  ۳۴ :۱۳و .)۳۵

     پنجشنبه     

 ۴مهر

تشویق یکدیگر در انجام کار نیکو
حتی اگر ما با بهرتین انگیزهها ،نیت ها و اعتقادات در کنار خداوند و نیکویی قراربگیریم،
کار برای خداوند میتواند سخت و دشوار و دلرسد کننده باشد .غم واندوه و درد و سختی در
دنیا واقعی هستند ،و این یکی از دالیلی است که ما به جامع ٔه کلیسایی نیاز داریم .عیسی
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منونه ای از این جامع ٔه حامیتی را به شاگردانش نشان داد .او بندرت شاگردانش را به حال
خودشان می گذاشت ،حتی اگر زمانی این مسئله پیش می آمد ،آنها خیلی زود دور هم گرد
می آمدند تا حکایت خود را برای یکدیگر تعریف کنند و به هم نیرو و دلگرمی می بخشیدند.



عربانیان  ۲۳ :۱۰تا  ۲۵را بخوانید .عربانیان  ۲۵ :۱۰مشهورترین آیه از این آیات است ،بنابراین چه
چیزی را دو آیه قبل از آن ،به درک ما از این آیه مشهور اضافه می کنند؟ برخی از راه هایی که ما
می توانیم یکدیگر را در جهت « محبت کردن و انجام اعامل نیکو » تشویق کنیم ،چه هستند؟

تقریبـاً در انجـام هـر وظیفـه ای کـه افـراد بطـور گروهـی بـا هـم کار مـی کننـد ،مسـلامً
نسـبت بـه کسـانی کـه بطور انفـرادی فعالیت می کننـد ،به موفقیت بیشتری نائل شـوند .این
بـه مـا دوبـاره تصویـر کلیسـا را بـه عنـوان بـدن مسـیح یـادآوری میکنـد ( ببینـد ،رومیـان :۱۲
 ۳تـا  ،)۶کـه در آن همـ ٔه مـا نقشـهای متفـاوت ولـی مکمـل نقـش یکدیگـر را بـازی مـی کنیم.
وقتـی کـه هـر کـدام از مـا کارمـان را بـه نحـو ا َحسـن انجـام مـی دهیـم ،امـا آن را بـه طریقی
انجـام دهیـد کـه اجـازه دهـد اثـر کار ما ،مثر ٔه مشترک داشـته باشـد ،ما بـا ایامن مـی توانیم به
یکدیگـر اعتماد کنیـم تـا زندگـی هـای مـا و اثـر کار مشترک مـا ،عاقبـت و ابدیـت متفاوتی را
بـرای مـا رغـم بزند.
هنگامـی کـه مثـر ٔه کاری کـه مـا انجـام مـی دهیـم ،مهـم باشـد پـس مـا بایـد در پـی انجـام
کارهـا بـه صـورت درسـت و صحیـح باشـیم – نتیجـه کار مـا مربـوط بـه مـردم و زندگـی آنـان
اسـت – مـا گاهـی اوقـات بایـد به خداونـد و آنچه که نتیجه کار ما ممکن اسـت باشـد ،اعتامد
کنیـم .هنگامـی کـه مـا بـرای کاهش فقر تلاش می کنیـم ،برای محافظـت از افراد آسـیب پذیر
اقـدام مـی کنیـم ،بـرای آزادی سـتمدیدگان فعالیـت مـی کنیـم و صـدای بینوایـان جامعـه مـی
شـویم ،ممکـن اسـت موفقیـت کمـی بدسـت آوریـم ،ا ّمـا امیدواریم کـه در یک کار بـه مراتب
بزرگتـر ،پیـروزی اجتنـاب ناپذیـری خواهیـم داشـت « :از انجام نیكوكاری خسـته نشـویم زیرا
اگـر دسـت از كار نكشـیم ،در وقـت مناسـب محصـول خـود را درو خواهیـم كـرد .پس تـا آنجا
كـه فرصـت داریـم ،بـه همـه نیكـی كنیـم مخصوصاً بـه کسـانیکه در ایمان ،با مـا اعضای یک
خانـواده هسـتند » ( غالطیـان  ۹ :۶و .)۱۰
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا بـرای تشـویق یکدیگـر – بـه معنـای واقعـی کلمـه ،بـا الهام
گرفتن را شـجاعت – دعـوت شـده ایـم .زندگـی با ایامن ،هم شـادی بخش اسـت و هم سـخت
اسـت .خـدای عـادل مـا و جامعـ ٔه عدالـت خواه مـا ،بزرگرتیـن حامیان مـا هسـتند ،و به همین
علـت مـا از دیگـران دعـوت مـی کنیم که بـه مـا بپیوندد.

شــما چــه کســانی را مــی شناســید یــا مــی دانیــد چــه کســی ،بطــور مرتــب در رفــع
درد و رنــج دیگـران تــاش مــی کنــد؟ چطــور مــی توانیــد ایــن شــخص یــا گــروه را در
کار خوبــی کــه انجــام مــی دهنــد ،تشــویق کنیــد؟
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     جمعه     

 5مهر

تفکری فراتر :بخوانید ،صفحات  ۵۴۶تا  ،A Faithful Witness ”،۵۵۶در The Acts of the
 Apostles؛” مهربانی کلید قلب ها “ ،صفحات  ۸۱تا  ،۸۶در . Welfare Ministry
« کاری کـه شـاگردان مسـیح انجـام دادنـد ،مـا هـم بایـد انجـام دهیـم .هر مسـیحی باید یـک ُم َبلغ
مسـیحی باشـد .مـا بایـد در زمـان نیاز به همـدردی و محبت ،به آن کسـانی کـه نیاز دارنـد کمک کنیم،
و بدنبـال یـک دوسـتی متواضعانـه بـی قیـد و رشط بـرای تسـکین پریشـانی هـای انسـانهای در رنج و
عذاب باش�یم « ... .ما باید در جهت سـیر کردن گرسـنگان ،پوشـاندن برهنگان ،آسـایش مصیبت دیدگان
و رنـج دیـدگان تلاش کنیـم .مـا بایـد در خدمـت به نـا امیدان بکوشـیم و امید بخـش نیازمندان باشـیم.
« محبـت مسـیحی ،کـه در خدمـت متواضعانـه منایـان میشـود ،مسـلامً در اصلاح گناهـکاران بیشتراز
اسـتفاده از شمشـیر یا دادگاه عدلیه مؤثر واقع میشـود ... .اغلب قلبهایی که در اثر نکوهش و مالمت
سـخت شـدهاند ،تحـت تاثیـر محبـت مسـیحی نـرم خواهند شـد » اِلـن جـی وایـتThe Ministry of ،
 ،Healingصفحـات  ۱۰۴تـا .۱۰۶
« بـرده داری ،نظـام طبقاتـی ،تعصبـات نـژادی ناعادالنـه ،سـتم به فقـرا ،نادیده گرفتن بینوایان –
اینهـا همـه بـه عنـوان مخالفت با اصول مسـیحیت و مخاطرات جـدی برای رفاه برشیـت ،و به عنوان
رشارت هایـی هسـتند کـه کلیسـای مسـیح از طـرف خداوند منصوب شـده تـا آنان رسنگـون و از میان
بـردارد » رئیـس مجمـع عمومـی اِ .جـیَ .دنیالز ،در مـورد فعالیت های خانم اِلن جی وایت در مراسـم
تشـیع جنـازه ایشـان ایـراد کـرد ،Life Sketches ،از خانـم اِلن جی وایت ،صفحـه [ .۴۷۳صفحات فوق
مربـوط به منت انگلیسـی می باشـد]

سواالتی برای بحث

 .۱بســیاری از مــردم ،گــروه هــا و ســازمان هــا در جهــان در تــاش ب ـرای کمــک بــه نیازمنــدان
هســتند .چــه قواعــد ،نگــرش هــا و منابــع منحصــر بــه فــردی را کلیســای روز هفتــم ادونتیســت
مــی توانــد در رابطــه بــا ایــن وظیفــه ارائــه بدهــد؟
 .۲آیا می توانید موردی را به یاد آورید که توسط کلیسای خود مورد تشویق و حمایت قرار
گرفتهاید؟ آنچه که شما از این تجربه یاد گرفتهاید ،چگونه میتواند باعث شود که شما هم به
همان صورت دیگران را مورد تشویق و حمایت قرار دهید؟
 .۳عــاوه بــر حمایــت جامعــهٔ کلیســائی از شــما ،چــه چیزهــای دیگــری میتواننــد بــه شــما کمــک
کننــد تــا از انجــام کارهــای خیرخواهانــه « دلــزده و خســته » نشــوید؟
 .4شــما در بــار ٔه برخــی از پــروژه هــا و اقدامــات عدالــت گســتر و خیریــه ،کــه کلیســای روز هفتــم
ادونتیســت در حــال حاضــر در سراســر جهــان از آنــان پشــتیبانی میکنــد ،چــه مــی دانیــد؟ چگونــه
شــما مــی توانیــد در ایــن جنبــه از کا ِر کلیســا کمــک کنیــد؟
خالصـه :بلـه ،بـه عنوان افراد معتقـد به مسـیحیت ،فراخوانده شـده ایم تا به یـاری نیازمندان
بشـتابیم ،بـه ویـژه کسـانی کـه در معـرض آسـیب ،رنج و درد ،ظلم و سـتم هسـتند .اگرچه مـا در این
زمینـه دارای مسـئولیت هـای فـردی هسـتیم ،همچنیـن بایـد بـه عنـوان یـک جامعـه بر روی مسـئله
خدمـت بـه دیگـران مترکـز و توجـه کنیـم ،ما مـی توانیـم کارآمدتـر و موثرتر باشـیم ،زمانی کـه با هم
بـه عنوان یـک خانواد ٔه کلیسـای فعالیـت کنیم.
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