
  زیخواھران و برادران عز

چھ  " ؟  میکن یم یبا ھم زندگ ییسایکل کی؟ ما چگونھ بھ عنوان  میسر و کار دار سایما چطور با ھم در کل

در  زیمتما سایاجتماع کل کیما را بھ عنوان  یزی؟ چھ چ ستین یزیچھ چواست ما مشترک  بین چیزی

  ؟ سازد یم اجتماعات ریمقابل سا

 یسایکل نیاول یعنی یحیمس یسایکل نیاول یدارد با اجازه دادن بھ ما در زندگ یمتن موعظھ ما سع

  .پاسخ دھد  زانیر پس از جشن گل یبھ مدت کوتاھ میدر اورشل یحیمس

  ٣٧تا  ٣٢آیات  ۴باب اعمال رسوالن روخوانی 

حّدی کھ ھیچ کس چیزی از اموال خود را از آِن  و جملھ مؤمنین را یک دل و یک جان بود، بھ   ٣٢
 .داشتند چیز را مشترک می دانست، بلکھ ھمھ خود نمی

دادند و فیضی عظیم بر ھمگی  و رسوالن بھ قّوت عظیم بھ قیامت عیسی خداوند شھادت می   ٣٣
  .ایشان بود

حتاج نبود زیرا ھر کھ صاحب زمین یا خانھ بود، آنھا را فروختند و کس از آن گروه م زیرا ھیچ   ٣۴
  قیمت َمبیعات را آورده،

  .نمودند نھادند و بھ ھر یک بقدر احتیاجش تقسیم می بھ قدمھای رسوالن می   ٣۵

الوعظ لقب دادند، مردی از سبط الوی و از طایفھ  و یوسف کھ رسوالن او را برنابا، یعنی ابن   ٣۶
  قپرسی،

  .زمینی را کھ داشت فروختھ، قیمت آن را آورد و پیش قدمھای رسوالن گذارد   ٣٧

، در مورد  ییرسد عشق و آشنا یبھ نظر م .روح بودند کیقلب و  کیآنھا  :رسد یبھ نظر م خوب
مال  است مال منھر آنچھ  :کردند یاحساس مچیزرا  کیھم مانند  زیو آنھا ن. است وحدت در ذھن

کاال و ازجامعھ  نیادر نھ ، ،شده است زیخدا تجو یحت ایکھ توسط رسوالن  لیدل نیھ بھ اشماست ن
مجبور نبود  کس چیھ .بھ صورت کامالً داوطلبانھ انجام شده است یو اراض صدقاتفروش و متعاقباً 

بھ جامعھ و بعدھا در صومعھ " ورود  یبرا یشرط" کار  نیا شتریب یو حت, کار را انجام دھد  نیا
و خواھر شده  کھ برادر سایکل یاعضا ریبھ لطف خدا ، از عشق بھ سا یمال یکمکھا نیا. نبود

 میدر اورشل دیبودند با افتھی دیاول تعم کاستیکھ در پنط یاز زائران یبرخ .ساختھ شده است ،بودند
ً یدق. بودند کاریب در ھمان زمانو احتماالً  می ماندند  گریکھ د یسیاز شاگردان ع ید بعضمانن قا

انسان کھ بھ  رانیگیبھ جز ماھ( ادامھ دھند میدر اورشل ادانینتوانستند حرفھ خود را بھ عنوان ص
 لوکاس داشتھ باشد ، یبود کھ کمبودآنھا ن نیکس در ب چی، ھ نیبنابرا ) .جامعھ وابستھ بودند  تیحما

را  لیکھ رسوالن انج یمیقدرت عظ !است قیعھد عت کیبھ نوبھ خود ، تحقق  نیو ا دیگو یم
دچار آن  یتا کس ردیگ یقرار م سایکل اریاست کھ در اخت یکردند ، معادل آن در قدرت یموعظھ م

 رایو معتبر شد ، ز یفقط قو ونیبا ھم ، شھادت حوار یو خاص زندگ دیروش جد لیبھ دل .نشود
 و صادقانھ. است اعالم کرده قبالرا چنانچھ آن آنگونھ زندگی می کند یحیکھ جامعھ مس دندید یھمھ م

 کیما بھ عنوان  ینحوه زندگ مییگو یکھ ما م نیا :مثل امروز است چیزیکنم  یمن فکر م: است کھ
       دهیسنج زین سایدر کل گریکدیا ب ما نحوه برخورد و ھمینطورشود ،  یم یریاندازه گ یحیمس
روح  کیقلب و  کیاگر ما فقط , میشود  یزیر برنامھ شیبھ سرعت از پ یدیو بعد ناام .شود یم



 شھیمادرم ھم.  دییایبدروجھ مشترک  کیکھ بھ  ستیآسان ن یحیجامعھ مس کیچون در ,  مینباش
آنرا درک کند و تا  کرد یکار م سایبا کل یو او بھ اندازه کاف" است  یانسان سایدر کل نیا: "  گفت یم

   .بداند 

بھ شما این ، ممکن است  دیاحساس کرده ا نگونھیقبالً ا رای، ز دیتکان خورده ا یو اگر اکنون با آھ
اعمال  5فصل  در ،رفتھ است شیخوب پ ۴فصل در نکھیتا افقط  یاصل یسایدھد کھ کل یدلدار

مناقشھ ملموس درباره  نیعضو است و در در فصل ششم ، اول یاھدا ییرسوا نیرسوالن شامل اول
منتقل  یحیجوامع مس گریجامعھ کاال بھ د بعالوه ، مدل. یو عبر یونانی وهیزنان ب برعرضھ نابرا

  .مانند ما وجود داشتھ است ییسپس مجموعھ ھا. نشده است

 در ما یرا برا یزیھنوز چ ھیاول یسایدر کل) در ابتدا( عیوقا یاز چگونگ فیتوص نیا ایآ نیبنابرا
 لیداستان خوب از اوا کیفقط  نیا ایدھد؟  یما قرار م اریدر اخت سایکل یزندگ یامروز و چگونگ

   است؟ تیحیمس

خود را در امتداد خطوط  یسایدر آن لحظھ تصور کنم کھ ما کل توانم یمن نم:  کنم یاعتراف م
من خود  ،یمال یھا اعانھ و کمک یآور ، جمع سایکل اتیبا مال. کرد  میخواھ یبازساز یاصل یسایکل

 یماعگزارش اجت نیا بھال ، من چند بار ح نیبا ا.  نمیب یم ولینئپا   یھا در سنت گروه شتریرا ب
  :خویش می اندیشمبا  یمیقد

، عشق و عدالت خدا در  یسیع امیاز پ یزیتا چ میکن یزندگ میتوان یسؤال کھ چگونھ م نینخست ا
  .جھان قابل مشاھده باشد نیا یو برا ایدن نیا

 -  ایدر دن یگرید کس چیدر واقع ھ -  سایدر کل کس چیھ : دھد یمتن موعظھ ما راه را بھ من نشان م
. دارند داشتھ باشند ازین یزندگ یآنچھ را کھ برا دیھمھ با .زجر بکشد  دینبا سایاما مطمئنا ً در کل

نم کمک کنم؟ و فکر اتو یچطور م :خواھم بپرسم ی، م ستین نگونھیاگر متوجھ شدم کھ ا نیبنابرا
    باشد کھ یکار ایممکن است زمان  نیھمچن. شود لیاز پول تشک دیبان شھیکمک ھم نیکنم ا ینم
  .نھ) در اینجا منظور پول( آن یکی راتوانم انجام دھم ، اما  یم

شود و بھ  یگفتھ م ییسایدرون کل یمعادل ساز نیبھ ا. شود یم نیتمر ساھایکل نیاست کھ ب نگونھیا 
  .دھند یم نیرنشیبھ جماعت فق یزیاست کھ مجالس پولدار چ یمعن نیا

از متن  .خودم را روشن کنم  ییپول و دارا تیریمد گریکھ بار د کند یم قیو بعد ، متن مرا تشو
ثروتمند بودن نھ خوب است و  نیو بنابرا .نھ خوب است و نھ بد  پول خود اصلدر،  نمیبب توانم یم

 ایآ. کنم یو با آن چھ م نمیب یم را دارد کھ چگونھ پول نیبھ ا یبستگ زیدر عوض ، ھمھ چ .نھ بد
من بھ  ایآ ؟با خودم در این صحنھ بنشینمخودم  نکھیا ای م؟کن یاعمال قدرت استفاده م یمن از آن برا

را احتکار  زیکشاورز ثروتمند کھ ھمھ چ کیمثل , )اشتباه (  تیدارم کھ خودم را در امن ازیآن ن
من از آن بھ  نکھیا ای ؟کنم و تراز وزن ردیشب بعد بم اھدخو یکھ او فقط م کند یو فکر م کند یم

, کمک کردن , کمک کردن, کمک کردن  یبرا,  کنم یکار استفاده م انیپا یبرا یا لھیعنوان وس
  ؟ گرانیخودم و د یبرا

: رفتار کنند دارایی ھابا  چگونھ کرد کھ ھیتوص انیحیافتد کھ پولس بھ ما مس یمن اتفاق م یبرا نیا
 ییزھایچ میتوان یما م :یعنی .میستیکھ انگار ما مالک آن ن گویا میرا داشتھ باش یعنی اموالمان نیا

را بھ عنوان وام از  زیھمھ چ دیممنوع نبوده است ، اما با زین ھیاول یسایدر کل نیا -  میداشتھ باش
از آن آگاه  دیتوانم از آن استفاده کنم ، از آن لذت ببرم ، اما با یمن م: میریجانب خدا در نظر بگ



اگر .  دھد یم تیرا نقض کند ، بلکھ خداوند است کھ بھ ما اھم ایدن نیکھ قوان تسین پول نیا :باشم
 یو از آن برا میرا بدھ) زمان خود  یحت ای( پول  میتوان ی، ما ھنوز ھم م میبھ آن اعتماد کن میبتوان

شھادت  نکھ در آن زمان بھ لطف خداوند با قدرت فراوا حواریونیمانند  -و  میاستفاده کن گرانید
  نیآم.  دھند یمداده و

  

  

 

 


