درس اول

 ۲۴تا  ۳۰ژوئن

پیام پولس رسول به غیر یهودیان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن باب  ۶آیـات  ۹تا  ،۱۵بـاب  ۹آیات ۱تـا  ۹؛ اول
سـموئیل بـاب  ۱۶آیـه  ۷؛ متـی بـاب  ۷آیـه  ۱؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱۹تا ۲۱
 ،بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا . ۵

آیـه حفظـی« :وقتـی ایـن را شـنیدند قانـع شـدند و گفتنـد :خـدا را شـکر کـه همـان
لطفـی را کـه در حـق مـا نمـود در حـق غیـر یهودیـان نیـز انجـام داد و بـه ایشـان ایـن
امکان را داد تا دسـت از گناه کشـیده بسـوی او باز گردند و حیات جاودانی را بدسـت
آورنـد» (اعمال رسـوالن باب  ۱۱آیـه .)۱۸

درک شـائول طرسوسـی (که پس از تغییر کیش به پولس رسـول معروف شـد) و دلیل کاری
کـه انجـام داد ،چنـدان دشـوار منیباشـد .بـرای او بـه عنـوان یـک یهـودی مؤمـن متعصـب که
متـام عمرخـود را وقـف آموختن اهمیـت احـکام کرده و بـر این باور بود که رسـتگاری سیاسـی
ارسائیـل قریـب الوقـوع اسـت ،و تحمـل اندیشـة انتظار طوالنی مـدت برای مسـیح موعود که
بـه طـرز فجیعـی ماننـد بدتریـن مجرمها اعدام بشـود ،برایش بسـیار دشـوار بود.
پـس جـای تعجـب نیسـت کـه او قانـع شـد کـه پیـروان عیسـی نسـبت به تـورات ناسـپاس
بودنـد و از ایـن رو ،مانـع نقشـة خـدا بـرای ارسائیل میشـدند .او بر این باور بـود که ادعاهای
ایشـان کـه عیسـای مصلـوب ،مسـیح موعـود بـود و اینکـه او از مـرگ قیـام کـرده بـود ،ارتـداد
محسـوب میشـد .بـه دیـده او نـه چنیـن ُمهملهایـی قابـل تحمل بود و نه گذشـتی مشـمول
کسـی میشـد کـه از ایـن تفکـرات دسـت بـر نـدارد .شـائول مصمم شـده بـود تا بـرای خالصی
ارسائیـل از ایـن باورهـا مناینـده خـدا باشـد .از ایـن رو ،او در نخسـتین صفحـات کتـاب مقدس
بـه عنـوان آزاردهنـده یهـودی تبـاران همنـوع خـود ،کسـانی کـه معتقـد بودند عیسـی مسـیح
موعـود اسـت ،منایان میشـود.
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اگرچه خدا نقشههای بسیار متفاوتی برای شائول داشت ،نقشه هایی که هرگز منیتوانست
برای خود انتظار داشته باشد :نه تنها این فرد یهودی قرار بود عیسی را به عنوان مسیح موعود
موعظه کند ،بلکه باید این کار را در میان غیریهودیان نیز انجام میداد!
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱ژوئیه آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۵ژوئن

آزاردهندة مسیحیان
شـائول طرسوسـی نخسـتین بـار در کتـاب اعمال رسـوالن عنـوان کسـی کـه در سنگسـار
منـودن اسـتیفان دخیـل بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۷آیـة  )۵۸و سـپس در ارتبـاط بـا آزاری در
سـطح وسـیعتر کـه در اورشـلیم اتفـاق افتـاد ظاهـر میشـود (اعمال رسـوالن باب  ۸آیـات  ۱تا
 .)۵پطـرس  ،اسـتیفان  ،فیلیپـس و پولـس نقـش بسـیار مهمـی در کتـاب اعمال رسـوالن ایفـا
منودنـد زیـرا آنـان در رویدادهایـی نقـش داشـتند کـه منجـر به گسترش اعتقاد مسـیحی به فرا
تـر از جهـان یهـودی شـد .اسـتیفان به ویـژه از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت زیـرا موعظهها
و بـه شـهادت رسـیدن او چنیـن بـه نظـر میرسـد که تأثیر بسـیار عمیقی بر شـائول طرسوسـی
داشـته است.
شماس اولیه بود (اعامل رسـوالن
اسـتیفان خـود یـک یهـودی یونانـی زبان و یکـی از هفت ّ
بـاب  ۶آیـات  ۳تـا  .)۶براسـاس کتاب اعامل رسـوالن ،گروهـی از یونانی زبانان کـه برای زندگی
بـه اورشـلیم آمـده بودنـد (اعمال رسـوالن باب  ۶آیـة  )۹با اسـتیفان در مورد محتـوای موعظه
وی دربـاره عیسـی بـه بحث و مشـاجره پرداختند .شـاید و یـا به احتامل زیاد ایـن امکان وجود
دارد که شـائول طرسوسـی در این مناظرات نقش داشـته اسـت.

اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـات  ۹تـا ١۵را بخوانیـد .چه اتهاماتی به اسـتیفان نسـبت داده
شـد؟ ایـن اتهامـات شما را بـه یاد چـه چیزهایی میانـدازد؟ (متـی باب  ۲۶آیـات  ۵۹تا
 ۶۱را نیـز ببینید).



خصومـت شـدید بـر علیـه موعظههـای اسـتیفان بـه نظـر میرسـد از دو بُعـد متفـاوت
حاصـل شـده باشـد .از یک سـو اسـتیفان خشـم متخاصامن خـود را بخاطر این بـر افروخته بود
کـه بـر احـکام یهـودی و معبـد تقـدم و اهمیتـی قائـل نبـود چـرا کـه اینهـا مرکز ثقـل یهودیت
بشمار می آمدند و بعنوان منادهای ارزشـمند مذهبی و هویت ملی محسـوب میشـدند .اما
اسـتیفان کاری بیـش از بیاهمیـت جلـوه دادن ایـن دو منـاد بـا ارزش انجـام داد ؛ او بـا شـور و
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حـرارت اظهـار داشـت که عیسـی( ،مسـایاه) مسـیح مصلوب شـده و از مرگ قیام کـرده ،کانون
حقیقـی و درسـت ایامن یهـودی بود.
جـای تعجبـی نیسـت که چرا او باعث خشـم شـائول فریسـی شـد (فیلیپیان بـاب  ۳آیات ۳
تـا .)۶شـائول مشـاهده منـود کـه وعدههـای بزرگ نبـوی ملکوت خدا تـا آن زمان تحقـق نیافته
بودنـد (دانیـال بـاب  ،۲زکریـا بـاب  ۸آیـة  ،۲۳اشـعیا بابهـای  ۴۰تـا  )۵۵و او احتماالً بـاور
داشـت کـه مسـئولیت کمـک بـه خـدا بـرای نزدیـک منـودن آن روز برعهـده وی بـود – چیزی
کـه میتوانسـت بـا پـاک منـودن ارسائیـل از فسـاد دینی از جمله اندیشـه مسـیح موعـود بودن
عیسـی ،انجام بشـود.

شـائول کـه اعتقاد داشـت حق با اوسـت ،قصد داشـت کسـانی را که فکـر میکرد کار
نادرسـت انجـام میدهنـد ،بـه قتـل برسـاند .در حالی که مـا برای باورمـان به تعصب
و شـور نیـاز داریـم ،چگونـه میآموزیم که تعصب خـود را کاهش دهیم بـا درک این
که ممکن اسـت اشـتباه کنیم؟

دوشنبه

 ۲۶ژوئن

تحول و تغییر کیش شائول
«گفـت :خداونـدا تـو کیسـتی؟ خداونـد گفـت :مـن آن عیسـی هسـتم کـه تـو بـدو جفا
میکنـی» (اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـة .)۵
اگرچه جفای شائول نسبت به کلیسای اولیه نسبتاً بطور غیرمحسوس آغاز میشود (زیرا او
تنها رداهای شکنجه دهندگان استیفان را نگه میدارد) ،اما به رسعت تشدید میشود (اعامل
رسوالن باب  ۸آیات  ۱تا  ۳؛ باب  ۹آیات  ۲۱ ،۱۴ ،۱۳ ،۲ ،۱؛ باب  ۲۲آیات  ۳تا  ۵را ببینید) .لوقا
از بسیاری از این واژگان برای توصیف شائول و بوجود آوردن تصویر یک جانور وحشی و یا
یک رسباز غارتگر که برای تخریب مخالفانش عزم دارد ،استفاده منود .برای مثال  ،واژه ترجمه
شدة «تخریب» در اعامل رسوالن باب  ۸آیة  ، ۳در ترجمه یونانی عهد قدیم (مزامیر باب ۸۰
آیة  ) ۱۳برای توصیف رفتار مخرب و غیرقابل کنرتل یک گراز وحشی به کار برده شده است.
جنگ مذهبی شائول بر علیه مسیحیان از روی دو دلی و بیعالقگی نبود ؛ بلکه نقشهای حساب
شده و پایدار برای نابودی ایامن مسیحی بود.

در باره تحول و تغییر کیش شـائول سـه رشح در آیه های زیر داده شـده اسـت (اعامل
رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱تـا  ،۱۸بـاب  ۲۲آیـات  ۶تـا  ۲۱و بـاب  ۲۶آیـات  ۱۲تـا .)۱۹
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فیـض خـدا چـه نقشـی در ایـن تجربه داشـت؟ به عبـارت دیگر ،آیا شـائول شایسـته آن
خیریتـی بـود کـه خداوند نسـبت به او روا داشـت؟
از دیـدگاه بشری ،تحـول و تغییـر کیـش شـائول غیرممکـن بـه نظـر میرسـید (از ایـن رو
بسـیاری از مـردم وقتـی بـرای اولیـن بـار شـنیدند دچـار شـک و تردیـد شـدند).
تنهـا چیـزی کـه شـائول اسـتحقاقش را داشـت ،مجـازات بـود امـا خـدا در عـوض بـه ایـن
یهـودی رس سـخت و متعصـب  ،فیـض بخشـید .اگرچـه اهمیـت دارد بـه ایـن نکته توجـه کنیم
کـه ایمان آوردن شـائول نـه بـه خـودی خـود اتفـاق افتـاد و نـه اینکـه تحمیلـی بـود.
شائول ملحد نبود .او مردی مذهبی بود ،اما به شدت در درک خدا دچار اشتباه بود .سخنان
عیسی به شائول( « ،اعامل رسوالن باب  ۲۶آیة  ،)۱۴نشان میدهند که شائول را رسزنش میکرد.
در جهان کهن« ،مهمیز یا نشرت» چوب یا میلهای نوکتیز بود که برای بدرد آوردن و بحرکت
در آموردن گاوها استفاده میشد خصوصا هنگامی که از شخم زدن رسباز میزدند .شاول برای
مدتی در برابر تلنگرها یا مهمیزهای خدا مقاومت کرده بود ،اما در نهایت در مسیرش به
دمشق ،به واسطه دیداری معجزهآسا با عیسای قیام کرده ،تصمیم گرفت دیگر مبارزه نکند.

بـه تجربـه تحـول یـا تغییـر کیـش خـود بیندیشـید .شـاید بـه میـزان تجربـه شـائول
چشـمگیر و پـر ماجـرا نبـوده باشـد (کـه اکثراً چنیـن نیسـت) ،امـا شما بـه چـه
روشهـای مشـابهی فیـض خـدا را دریافت کردید؟ چـرا اهمیت دارد که بایـد آنچه را
کـه مسـیح بـه مـا عطـا منـوده فرامـوش نکنیـم؟

سه شنبه

 ۲۷ژوئن

شائول در دمشق
شـائول در حین مواجهه با عیسـی ،بینایی خود را از دسـت داد و سـپس به او فرمان داده
شـد کـه بـه خانـة فـردی به نـام یهـودا بـرود و در آنجا منتظر مـرد دیگری بـه نام حنانیـا مباند.
بـدون شـک نابینایـی جسـم ی شـائول ،تذکـری قدرمتنـد از نابینایـی روحانـی بزرگتـری بود که
او را بـه آزار و جفـای پیروان عیسـی واداشـته بود.
ظاهر شـدن عیسـی بر او در راه دمشـق ،همه چیز را تغییر داد .هنگامی که شـائول فکر
میکـرد کـه کاملاً حـق بـا اوسـت ،ولـی دریافت که بـه طور کامـل در اشـتباه بـود .او به جای
کارکـردن بـرای خـدا ،بـر علیـه او کار میکـرد .شـائول به عنـوان فـردی متفاوت از یک فریسـیِ
مغرور و متعصب که اورشـلیم را ترک منوده بود ،وارد دمشـق شـد .شـائول درعوض خوردن و
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نوشـیدن ،سـه روز نخسـت خـود را در دمشـق رصف دعـا و روزه منود که بازتـاب دهنده تغییر
و تحـول درونـی او بواسـطه آن وقایع بود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱۰تـا  ۱۴را بخوانیـد .تصـور کنیـد در ذهـن حنانیـا چـه
میگذشـت :آن شـائول جفـا دهنـده حـال بـه عیسـ ی اعتقـاد پیـدا کـرده بـود .نـام او اکنون به
پولـس تغییـر یافتـه بـود ،رسـول برگزیـده خـدا که بایـد مـژده انجیل را بـه جهان غیریهـود نیز
برسـاند (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـات  ۶تـا  ۱۸را ببینیـد).
جـای تعجـب نیسـت که حنانیـا کمی رسدرگم شـده بود .اگر کلیسـای اورشـلیم بخواهد در
پذیرفتن پولـس سـه سـال پـس از ایمان آوردن او تردید مناید( ،اعامل رسـوالن بـاب  ۹آیات ۲۶
تـا  ،)۳۰میتـوان تصـور منـود کـه چـه پرسـشهایی قلـب ایامنـداران در دمشـق را تنهـا پس از
سـه روز از ایـن اتفـاق مضطرب کرده باشـد!
همچنیـن توجـه کنیـد کـه حنانیـا توسـط خداونـد رویایـی دریافـت منـوده بـود کـه خبری
تعجـبآور و غیرمنتظـره در مـورد شـائول طرسوسـی بـود ؛ شـاید چیـزی کمتر از یـک رؤیـا
منیتوانسـت او را قانـع کنـد کـه آنچـه دربـاره شـائول بـه او گفتـه شـده بـود ،درسـت باشـد –
اینکـه دشـمن ایامنـداران یهـودی تبـار اینـک عضـوی از آنهـا شـده بـود.
شـائول از سـوی کاهنـان اعظـم اختیـار تـام و مأموریـت یافتـه بـود تـا اورشـلیم را بـرای
خشـکاندن ریشـه اعتقـادات مسـیحی تـرک منایـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـة )۱۲؛ بـا ایـن
وجـود خـدا ،مأموریتـی کامالً متفاوت برای شـائول داشـت ،آنچـه که از اقتدار بسـیار بزرگتری
برخـوردار بـود .شـائول بایـد مـژده انجیـل را به جهـان غیریهودی میرسـاند ،چیزی کـه احتامالً
بـرای حنانیـا و سـایر ایامنـداران یهـودی از ایمان آوردن شـائول نیـز تکاندهندهتـر بـود.
درحالیکـه شـائول بـه دنبـال جلوگیـری از گسترش اعتقادات مسـیحی بـود ،اکنـون خدا از
او بـرای گسترش ایـن بـاور ،فراتـر از آنچـه کـه ایامنداران یهـودی هرگـز تصـورش را منیکردند،
اسـتفاده خواهـد منود.

اول سموئیل باب  ۱۶آیة  ،۷متی باب  ۷آیة  ۱و اول قرنتیان باب  ۴آیة  ۵را بخوانید.
پیام این سه آیه در مورد اینکه چرا ما باید در چگونگی مالحظه و برخورد با تجربه
روحانی دیگران مراقب باشیم ،چیست؟ شام در قضاوت خود نسبت به دیگران چه
اشتباهاتی انجام دادهاید و از آن اشتباهات چه چیزی آموختهاید؟

چهارشنبه

 ۲۸ژوئن

مژده انجیل به نزد غیریهودیان میرود
نخسـتین کلیسـای غیریهودی در کجا بنا شـد؟ چه رویدادهایی باعث شـد که ایامنداران
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بـه آنجـا برونـد؟ (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۱آیات  ۱۹تـا  ۲۱و  .)۲۶این مطلـب چه چیزی
در مـورد زمـان عهـد قدیم به شما یادآوری میکنـد؟ (دانیال بـاب  ۲را ببینید).
خبرآزار و جفایـی کـه پس از مرگ اسـتیفان در اورشـلیم شـیوع یافت ،باعث شـد که تعداد
زیـادی از ایامنـداران یهـودی بـه انطاکیـه بگریزنـد کـه حـدود  ۵٠٠کیلومتر از شمال اورشـلیم
فاصلـه داشـت .انطاکیـه عنـوان پایتخت اسـتان رومی سـوریه ،نسـبت بـه روم و اسـکندریه در
درجـه دوم اهمیـت قـرار داشـت .جمعیـت آن کـه حـدود پانصدهـزار نفـر تخمیـن زده شـده
بـود ،متشـکل از نژادهـای مختلفـی بـود کـه آن مـکان را بـه جایی مناسـب نه تنها برای کلیسـا
بـا تعـداد کثیـری از هـم یهویـان و هـم غیـر یهودیـان  ،بلکـه بـه عنـوان آغـاز پایگاهـی بـرای
مأموریـت جهانـی کلیسـای اولیـه تبدیـل میمنود.



چـه چیـزی در انطاکیـه رخ داد کـه باعـث دیدار بارناباس از شـهر و متعاقـب آن تصمیم
او بـه دعـوت پولـس بـرای پیوستن به وی در آنجا شـد؟ چنـان تصویری از کلیسـای آنجا
ارائـه شـده اسـت؟ (اعامل رسـوالن باب  ۱۱آیـات  ۲۰تا .)۲۶
ایجـاد یـک گاهشمار از زندگـی پولـس دشـوار اسـت ،امـا بـه نظـر میرسـد کـه حـدود پنج
سـال فاصلـه میـان دیـدارش از اورشـلیم پـس از ایمان آوردن (اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیات ۲۶
تـا  )۳۰و دعـوت بارابـاس از وی بـرای رفتن بـه انطاکیـه وجـود دارد .پولس در این سـالها چه
کاری انجـام مـیداد؟ منیتـوان بـا اطمینـان در اینبـاره چیزی گفت .اما براسـاس سـخنانش در
غالطیـان بـاب  ۱آیـة  ،۲۱او احتماالً در رسزمینهـای سـوریه و قیلیقیه مژده انجیـل را موعظه
میکـرد .برخـی گفتهاندکـه احتماالً در طـول ایـن مـدت بـوده اسـت کـه توسـط خانـوادهاش
از ارث محـروم شـده بـود (فیلیپیـان بـاب  ۳آیـة  )۸و از سـختیهایی کـه او در دوم قرنتیـان
بـاب  ۱۱آیـات  ۲۳تـا  ۲۸توصیـف منـوده اسـت ،رنـج کشـید .کلیسـای انطاکیـه تحـت هدایـت
روحالقدس شـکوفا شـد .مطلب رشح داده شـده در اعامل رسـوالن باب  ۱۳آیة  ۱حاکی اسـت
کـه ماهیـت چندنـژادی شـهر خیلـی زود در تنـوع قومـی و فرهنگـی کلیسـا تأثیـر گذاشـت.
(بارنابـاس اهـل قبرس بود ،لوکیوس از قیروان  ،پولس از سیسـیلی و شـمعون احتماال از آفریقا
بـود و در نظـر بگیریـد کـه همـه تغییر کیـش دادگان غیر یهـودی نیز چنین بودنـد) روح اینک
بـه دنبـال آن بـود کـه مـژده انجیـل را به غیـر یهودیان بیشتری برسـاند و از انطاکیه بـه عنوان
پایگاهـی بـرای فعالیتهـای بشـارتی بیشتر ،فراتـر از سـوریه و یهودا ،بهـره برد.

اعامل رسوالن باب  ۱۱آیات  ۹۱تا  ۶۲را بار دیگر بخوانید .از کلیسای انطاکیه،
کلیسایی با تنوع نژادی و فرهنگی فراوان ،چه چیزی میتوانیم بیاموزیم که میتواند
به کلیساهای امروزی در تقلید از خوبی که در آن وجود داشت ،کمک کند؟
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پنجشنبه

 ۲۹ژوئن

اختالف در درون کلیسا
بـه طـور حتـم بشر بـی عیـب نیسـت و طولـی نکشـید کـه در میـان اجتماع ایامنـداران
نخسـتین مشـکل بـه وجـود آمـد.
بـرای کسـانی کـه تازه کلیسـا را تاسـیس کـرده بودنـد ،همـه از ورود ایامنـداران غیریهودی
بـه کلیسـای اولیـه خشـنود نبودنـد .اختالف بـر رس مفهوم مأموریـت غیریهودی نبـود ،بلکه بر
رس اصـل اجـازه پیوستن غیریهودیـان بـود .برخـی بـر این بـاور بودند کـه ایامن تنها به عیسـی
بـه عنـوان نشـانه تعیینکننـده مسـیحیت ،کافی نبـود؛ آنها چنین اسـتدالل میکردنـد که ایامن
بایـد بـا ختنـه و اطاعـت از رشیعت موسـی تکمیل بشـود .آنها ادعـا میکردند کـه غیریهودیان
بـرای اینکـه یـک مسـیحی واقعـی باشـند ،میبایسـت ختنـه بشـوند( .مـا میتوانیـم در اعمال
رسـوالن بـاب  ۱۰آیـة  ۱تـا بـاب  ۱۱آیـة  ،۱۸از تجربـه پطـرس بـا کرنلیـوس و عکسالعملـی که
پـس از آن بـه وجـود آمـد ،میـزان تفرقـه میان یهودیـان و غیر یهودیـان را مشـاهده کنیم).
دیدارهای رسمی از اورشلیم که اعامل فیلیپ را در میان سامریان (اعامل رسوالن )١٤ :٨
و کار با غیر یهودیان در انطاکیه (اعامل  )٢٢ :١١را نظارت میکرد میتواند بیانگر این نگرانی
باشد که غیر یهودیان به اجتامع مسیحیان ورود پیدا کرده اند .با این وجود واکنش به تعمید
کرنلیوس توسط پطرس که رسباز رومی نا مختون بود منونه ای بارز از اختالف و ناسازگاری
موجود بخاطر حضور غیریهودیان در میان ایامنداران اولیه بود .ورو ِد گاه و بیگاه غیر یهودیان
از قبیل کرنلیوس ممکن است باعث احساس ناراحتی برخی شده باشد ولی تالش عمدی پولس
برای گشودن دربهای عریض کلیسا بروی غیر یهودیان بر اساس محض ایامن به عیسی  ،منتج
به تالشهای عامدانه برخی مبنظور تحلیل و فرسایش فعالیتهای بشارتی پولس گردید.

چگونـه برخـی از ایامنـداران اهـل یهودیـه در خنثـی منـودن کار پولـس بـرای مسـیحیان
غیریهـودی در انطاکیـه تلاش منودنـد؟ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا .۵



اگرچـه شـورای اورشـلیم ،در بـاب ١۵اعامل رسـوالن در نهایـت در باره موضـوع ختنهکردن
از پولـس طرفـداری منـود ،ولـی مخالفـت بـا بشـارتهای پولـس همچنـان ادامـه داشـت .حـدود
هفـت سـال بعـد ،در طـی دیـدار نهایـی پولس از اورشـلیم ،بسـیاری همچنان نسـبت بـه مژده
انجیـل پولـس تردیـد داشـتند .در واقـع ،هنگامـی کـه پولـس از معبد بازدیـد منـود ،تقریباً جان
خـود را از دسـت داد وقتـی کـه یهودیـان اهـل آسـیا «فریاد برآوردنـد که «ای مـردان ارسائیلی،
امـداد کنیـد! ایـن اسـت آن کـس کـه بـر خلاف ا ّمـت و رشیعـت و این مـکان در هر جـا همه
را تعلیـم میدهـد» (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۲آیـة ۲۸؛ بـاب  ۲۱آیـات  ۲۰و  ۲۱را نیـز ببینیـد).
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خود را به جای این ایامنداران یهودی که در مورد تعالیم پولس نگران بودند بگذارید .چرا
نگرانی و مخالفت آنها به نوعی منطقی بنظر میرسد؟ ما از این مطلب درباره اینکه چگونه
نظرات از پیش تعیین شدهمان و همچنین مفاهیم فرهنگی (و حتی مذهبی) میتوانند ما
را به گمراهی سوق دهند ،چهچیزی باید بیاموزیم؟ چگونه میتوانیم بیاموزیم که خود را
از انجام چنین اشتباهاتی ،گذشته از نیت خومبان ،محافظت کنیم؟

جمعه

 ۳۰ژوئن

تفکـری فراتـر :تفکـری فراتـر :بـرای یافتن ارتبـاط بیـن تحـول شـخصی و کلیسـا فصل
اسـتقالل فـردی صفحـات  ٤۳٠تـا  ٤۳٤از کتـاب شـهادتهایی بـرای کلیسـا جلد سـوم را بخوانید.
بـرای یـک نقشـه کمکـی از زندگـی ابتدایـی پولـس و تفسـیری بـر تحـول او کتـاب مقـدس
تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم جلـد ششـم صفحـات  ٢٢۶تـا  ٢۳٤را بخوانیـد.
« پولـس قبلاً بـه عنـوان مدافـع غیـور دیـن یهـود و آزاردهنـده خسـتگیناپذیر پیـروان
عیسـی شـناخته میشـد .او کـه شـجاع ،مسـتقل و اسـتوار بـود ،اسـتعدادها و تعلیامتـش
میتوانسـت او را قـادر سـازد تـا تقریبـا در هـر ظرفیتـی خدمـت کنـد .و او میتوانسـت بـا
وضـوح فوقالعـادهای اسـتدالل منایـد و با طعنـه تحقیر کننـده ای معاضدین خود را در گوشـه
ای قـرار دهـد کـه جایـی برای فرار نداشـته باشـند .و اینـک یهودیان این مرد جـوان را با وعده
ای غیـر معمولـی دیدنـد کـه با کسـانی کـه پیش از آن به آنها جفا می کرده اسـت ،متحد شـده
و بـدون هیـچ هراسـی بـه نـام عیسـی موعظه مـی کند.
«کشـته شـدن یـک فرمانـده بـرای ارتـش او ،فقـدان و خسـارت محسـوب میشـود اما مرگ
او هیـچ قـدرت اضافـی بـه دشـمن منیدهـد .امـا وقتـی کـه مـردی بـا نیـروی زیـاد بـه ارتـش
مخالـف مـی پیونـدد نـه تنهـا خدماتـش از دسـت می رونـد بلکه به گروهی که پیوسـته اسـت
سـود فراوان می رسـاند .شـائول طرسوسـی در مسـیرش به دمشـق ممکن اسـت توسط خداوند
کشـته مـی شـد و نیرویـی قدرمتنـد از شـکنجه دهندگان کم می شـد .امـا خدا در آینـده نگری
اش نـه تنهـا زندگـی شـائول را حفظ منود بلکه باعـث ایامن آوردن او شـد ،و در نتیجه قهرمانی
را از جانـب دشـمن بـه جانـب مسـیح آورد .پولس ،یک سـخرنان فصیـح و منتقدی سـختگیر ،با
هـدف محکـم و شـهامت بـی باکانـه اش ،از صالحیت هـای الزم برای کلیسـای اولیـه برخوردار
بـود – ».الـن جـی .وایت ،اعامل رسـوالن صفحـه . ١٢٤
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 124
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سواالتی برای بحث
 .۱مـا از ایـن حقیقـت کـه بعضـی از مخالفـان رسسـخت پولـس ،یهودیانـی بودنـد کـه بـه

عیسـی ایمان داشـتند ،چـه چیـزی میتوانیـم بیاموزیـم؟
 .۲شما چگونـه میتوانیـد بـرای اصـول مذهبـی ایسـتادگی کنیـد و در عیـن حـال ،مطمنئ
باشـید کـه بـر علیـه خـدا مبـارزه منیکنید؟
خالصـه :رویارویـی شـائول بـا عیسـای از مـرگ قیـام کـرده در مسـیر دمشـق ،لحظـة تعییـن
کننـدهای در زندگـی وی و تاریـخ کلیسـای اولیـه بـود .خدا کسـی را که زمانـی آزار دهنده کلیسـا بود
متحـول سـاخت و او را بـه عنـوان رسـول برگزیـده خـود انتخـاب منود تا مـژدة انجیل را بـه جهان غیر
یهـود برسـاند .اگـر چـه آوردن غیـر یهودیـان بـه کلیسـا تنهـا بـا ایمان به مسـیح توسـط پولـس ،برای
بعضیهـا در درون کلیسـا مفهومـی دشـوار بـرای درک بـود ولـی مثالی قدرمتنـد بـود از اینکه چگونه
غـرور و تعصـب میتوانـد مانـع مأموریـت ما بشـود.
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