
    

 کار ما یواژگان برا حیتوض

 

 ۷ـ۱،  ۶رسوالن   اعمل

 

زبان از   یونانی ان  یهودی افت،ییم شیکه شمار شاگردان افزا امیآن ا در

ل ه کردند که ب یعبران  انیهودی غذا  ۀروزان ۀری از ج  شانیا  زنان  وه یزبان گ 

د و  پس آن دوازده رسول، جماعت شاگردان را فرا خواندن2. مانندیم بهرهیب

از خدمت  کالم خدا غافل   ، غذا دادن به مردم یکه ما برا  ستین ستهیگفتند: »شا 

را که پر از روح و   نامک یخود هفت تن ن انیبرادران، از م یپس ا3. میمان

و ما خود را وقف دعا 4 میکار بگمار نیتا آنان را بر ا دینیحکمت باشند برگز

را   فانیپس استا پسند آمد. سخن همگان ر نیا5 کرد.« میو خدمت کالم خواه

ْپروُخروس،   پُس،یلیالقدس بود، به اتفاق فو روح مانیپر از ا ی که مرد

بود،   هیاَنطاک شدگانی هودیکه از  کوالئوس،یو ن ناسیپَرم مون،یت کانور،ین

ا  ر کالم خدپس نش7.  گذاشتنددست  شانیالن حاضر کردند و رسوالن دعا کرده، بر امردان را نزد رسو نیا6. دندیبرگز

 شدند.  مانیا عیمط زیاز کاهنان ن ریکث یگرفت و جمع یسرعت فزونبه  میو شمار شاگردان در اورشل افتیادامه 

 

 

تمركز کنم. نه تنها اجازه   شرو یپ  یکه چقدر مهم است به راه دمیفهم عیسر یلیکردم، خ  یکه دوچرخه سوار یبار نیاول

بار در  کینگاه کنم.من حداقل  زیمقابل خود را ن یبودم  منحن ، بلکه مجبور جلو نگاه کنم  کیداشتم با اضطراب به الست

  شرویراه پ ی جستجو را از دست داده بودم.  متن خطبه امروز ما مربوط به ینگاه به منحن نیا رای درخت ها افتادم ز ریز

 ریمس مینیبب دی. با میبنگر زیبه آینده ن دیبا بلکه  م،یحاضر نگاه کن یبه لحظه یبا نگران دی، ما نه تنها با  زین سا یاست. در کل

،   بیترت نی. به هممیکن یخنث میتوانیم نهخطر را چگو  میتا بدان    میده صیمواقع خطر را تشخ  دیرود؟ ما با  یبه کجا م

رد  در مو ۶در اعمال .میرا در ذهن داشته باش یهدف واقع  دیبلکه با  م،یکوچک مقابله کن یزها یما با انواع چ  ستیالزم ن

من    یمثل مواقع  دوچرخه سوار لیدل نیبود و به هم ییهنوز در مراحل ابتدا  سا یکل نیشود. ا ی اول به ما گفته م یسا یکل

 یاماست. آنها جامعه   یسا یبه مشکالت  امروز ما در کل ه یشب اریه بود، بسکه به آنها را مشغول کرد  یمشکالت  اما . ودب

  داست یاز طرف دولت وجود نداشت. ناگفته پ یکمک اجتماع چیدر آن زمان ه . انیونانیبودند، یهودیان  و  یچند فرهنگ

  ا یعمداً  ا ی. بودندگرفته  دهیکامالً ناد یونانی یها   وهی. اما بفترا به عهده گر تیمسئول نیا یح یجامعه مس نیکه اول

نگاه کردن   ی" ، به معنparatheoreinشود ، " یاستفاده م نجا یکه در ا یونانی ناخواسته آنها را کنار گذاشته بودند. کلمه 

  نیگرفته است! و ا دهینادمهم را  ینکته  کی ی، آن شخص به سادگ یبه دوچرخه سوار هی، شب نیبه اطراف است . بنابرا

آنها را از  یریغافل شده بودند. آن درگ زیکالم ن  یشده بود. تا آنجا که از موعظه  سا یدر کل یریچشم انداز منجر به درگ

  نیبه اول یاست.  وقت دیجالب و مف اریما بس یکردن برا یخنث یبرا سا یکل نیله منحرف کرد. واکنش اولسئم نیمهمتر

از کالم   سا یکه کل ی،مشکل یعنی. دشناختن  تیمشکل را به رسم نیکه آنها واقعاً مهمتر مینیب ی، م میدیواکنش رسوالن رس

شر در جهان اتفاق  ی. وقتمیده یدوباره انجام مانها دوباره و است که ما انس یهمان کار قاً یدق نیا رایخدا غفلت کرد. ز

.  م یکن ی. ما خودمان را از مشکالت پنهان ممیکن ینگاه م ور، به د  میریگ یکه ما مورد چالش قرار م یهنگام ا یافتد  یم

  دنیبه د یازین گریکند تا د ی و به دور نگاه م ندیب یرا م زیدآمیتهد یکه منحن  میدوچرخه سواران کوچک هست هیما شب

 یرنج ها  نیهمچنندارند.  مانیهستند که به خدا ا یادیوجود دارد و افراد ز یادیز اریما شر  بس یا ینباشد. در دن دیتهد

  یسا ی. کلمیبکندنبال را  خدا نگاه نیا میخواه یپاسخ  خدا به جهان است. امروز م سا،یکل حالاین  در...وجود دارد. یادیز

است، که با کالم و   نیما ا تیافتد مسئول یشرارت در جهان اتفاق م یوقت. میپاسخ خدا به جهان هست انیح یما و ما مس

از آنچه که مهم است   انیح یکند تا ما مس جادیا یانجا مانعهم  اهدخو یم طانی. و شمیداشته باش  یپاسخ  ،عشق فعال خدا

     که به  دارد   تیمامور كیتنها  نه  ما  یسا ی! كلمیساکت باش دیاتفاق بیافتد. ما نبا  نیا میاجازه ده میتوان ی . ما نممیغفلت کن

جواب   سا یاست و کل ونی سیم نیهم  سا یندارد ... کل ونریس یم ک یفقط  سا ی.   کلشودیارسال م یخارج  یبه كشورها  ییتنها 

خدا به انسان گم شده است. در   یصداهمین   سا یکل است.   هانج  پاسخ خدا به شرارت ماموریت نیخدا به جهان است. ا

دهد   یخود رخ م جهانکه در  ییخواهد به تمام رنجها  ی دوردست ... خدا م  یدر کشورها  نیکشور و همچن نیادر  نجا یا

خواهد در خانواده شما   یخواهد انجام دهد. او م یبا شما م زین یو کار اندک طیمسئله را در شرا نیپاسخ دهد. اما او ا

، در گفتگو با  دلیل شیپ  یدر گفتگو قیطر نیباشد ،از هم نیپمپ بنز شیپ یدر ارتباط با گفتگو خواهدیشرکت کند.او م

 نیاز ا یلیبه جهان استفاده کند. و اگر ما به هر دل وابد ، از شما به عنوان ج خواه ی...خدا مگرید یو جاها  گانیهمسا 

 تدس انیاز کالم خدا به جهان سا یکل کیما به عنوان    اگر اشتباه است ... یزی، چ  میپاسخ از خدا غافل شو

  م؟یانجام ده دیکار را با  نی:  چگونه امیسوال را از کالس اول  بپرس میتوان ی.  حال ممیاشتباه هست ری، در مس میبردار  

مشکل  .  میقرار ده ت یبر موارد کم اهم موارد را  نیمهمتر دیبدان معناست که ما با  نیها مهم است. ا  تیاولو نییاول ، تع

 یشه یش قیا را تنها از طربه هدف خدا متمرکز شده اند. پولس نوشت که  ما خد مک یلیاست که ، چشمان ما خ  نیابزرگ 



. و پس از  مینیرا بب میکه امروز دار یتوان مشکل یراحت تر م یلی. خ مینیخدا را بب میتوان ی. ما نممینیب یآلود اشتباه، ممه 

  یبحث م گرید یاز موارد عمل یاریو بس سا ین کلکرد زی، تم سا یافتد که ما در مورد ساختمان کل یآن به سرعت اتفاق م

  یکامالً ب یزها یبحث داغ در مورد چ  کی یاوقات حت یمورد است. بعض نیفقط در ا سا یکلبه نظر رسید که   ا ی، گو میکن

کار  یزیدوباره روشن شود که در مورد چه چ  دیبا  کنند.   یم نییتع نجا یها را در ا ت یربط وجود دارد ... رسوالن اولو

دهد که ما انسانها از  یبه ما نشان م یسیمهم است. ع ما  یبرا یزیدهد که چه چ  یبه ما نشان م یسیع ه اه ب... نگمیکن یم

  گریاگر ما د .دهدیقرار م ریجدا شدن از خدا همه ما تأث نی. و امیا ینزد خدا ب یسیبدون ع میتوان ینم ما   .میخدا جدا هست

توانند   یم سا یموارد در کل ریو سا  میشناس ینم زیرا ن یسیع رگی، پس د م ینده صیخود و خدا را تشخ  نیب ییجدا نیا

از  رممکنیغلبه کرد. اتفاق غ نیآسمان و زم انیم رگبز  ییبر جدا یسیع قی. خدا از طررندیرا بگ یسیع یناگهان جا 

   گناهکار دوردست با ما افراد  یارتباط خدا نی. اوستیبه ما انسانها پ یسیع قیخدا از طر یعنیرخ داد.  یسیع قیطر

را از  ینراه طوال نیبوده است! سپاس از خدا، که ا یسیخون گرانقدر خداوند ما ع ینهیهزکار   نیبود و ا یکار سخت

غلبه کنند. در   سا یبر اختالفات در کل توانستندیم زی و خدا،رسوالن ن  یسینگاه به ع نیبهشت به ما انسانها رساند! با ا

زنده متصل  یبه خدا یسیع قیسپس من از طر  م.یهست و خدا متعلق   یسیاتنگ با ع، تنگشوم   یم یح یکه مس یالحظه

، اما   ستمیتنها ن گریشوند. در آن لحظه من د  یم دهیشوم. من در آن لحظه به خدا متصل شده ام و همٔه گناهانم بخش یم

که مثل من گناهکار هستند ، متحد   گرید انیح یاز مس یاری، بلکه با بس ستمین نیزم یتنها رو نجا یخدا با من است. من در ا

خدا  یبلکه برا ستم یخودم ن یهستم.  من برا گرانیبا د وسته یپ سا یدر کل زیهستم ، من ن یک  ستی، مهم ن نی ام و بنابراشده

شهادت عشق بزرگ خداوند     ما باید  .میخودمان را دنبال کن تیکه رضا  میستین یما مقام سا،یکل ک یبه عنوان  هستم! 

 ازمندانیفعال فقرا و ن تی، قطعاً حما  افتدیاتفاق م لیشهادت در انج  نیکه ا یما داشت. و در حال یبرا زیکه او ن میباش

واهر" به هم تعلق  اول ، موعظه کالم و کمک فعال فقرا هم زمان بمانند. آنها مثال "برادر و خ  یسا یوجود دارند. در کل

 نی! همچنمیکن تیحما  ازمندیاز افراد ن زیوجود ندارد که ما ن یگریراه د گری، د دیداشتند. اگر کالم خدا را موعظه کن

خدا به واسطه کالمش   یکمک به مردم. وقت ا ی دو مهمتر است: کالم خدا نیاز ا ک یکدام   میکه  بحث کن ستین حیصح 

 که در مورد آن بخث کند..   ستیاست. الزم ن هیفعاالنه به همسا  کند ، آنگاه عشق  یما کار م یرو

  است.به من متصل شده  یسی. عستمیکار تنها ن نیاش. من در ا ی. با مرگ او و با  زندگمیمتصل هست یسیبه ع اکنون

  هکان، یهمسا به خدا و به   دگاهید نینار من هستند! در متن خطبه ما از اعمال رسوالن ، اهم در ک گریاز افراد د یلیخ 

کنند. نه تنها رسوالن مجاز به کار هستند. افراد  دایتوانستند راه حل پ ینگاه آنها  م نیکرد. از ا یآزاد م  را  سا یکل

 زیافراد ن نیبا ا دیبلکه با  میفقط به خدا متصل شو دیهستند.  و ما نبا    سا یوجود دارند که مجاز به  کار در کل زین یگرید

  یکنند که همگ یم انتخابرا  انیخدمتدر ۷دارد. رسوالن  تیتنوع  در اعمال رسوالن رسم نی. همٔه  امیدر ارتباط باش

و   رندیگ یم یجد اریبس یگریرا از فرهنگ د دیجد انیح یمس نیآنها ا کند که  یامر روشن م نیبودند. ا یونانیاز جامعه 

 نده کلیسا ما کار نیاز اول یکی یآسان نبود. برا شهیهمکار مطمئناً  نیاند. ا رفتهیپذ سا یآنها را با تمام حقوق و تعهدات در کل

 مرگ باشد ...  یتواند به معنا  یخدا م یپادشاه یمرگ بود. کار برا یبه معنا  یحت ثرا نی، استفان ، ا

و راه را    ستدیا یما م  یاست. او جلو یسیبه ع مانیچشم ها  رایز میآنجا باش میخواه ی . ما ممیآنجا باش میخواه یاما ما م  

بزرگ   یسا یو در کل میحضور داشته باش یسیکه کامالً در کارگاه ع ستین نیاز ا ی گرید یشاد چیدهد. ه یان مبه ما نش

 نی. آممیباش چکوک  سمانیر کیاو 

 


