درس دوم

 ۱تا  ۷ژوئیه

اقتدار پولس و انجیل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس باب  ۳آیـات  ۱۵و  ۱۶؛ غالطیان بـاب  ۱؛ فیلیپیان
بـاب  ۱آیـه  ۱؛ غالطیان بـاب  ۵آیه .۱۲
آیه حفظی« :آیا الحال مردم را در رای خود میآورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را میطلبم؟
اگر تا بحال رضامندی مردم را میخواستم ،غالم مسیح نمیبودم» (غالطیان باب  ۱آیه .)۱۰
[ترجمه تفسیری :هدف من این نیست که با تملق و چاپلوسی اعتماد شما را بخود جلب کنم.
کوشش من خشنود ساختن خداست .اگر تا بحال در پی جلب خشنودی مردم میبودم هرگز
نمیتوانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم].
دانشـجویان در محوطـه دانشـگاه خـود مرکـزی را بنـا کردنـد ،مکانـی کـه همه گرایشـهای
اجتامعـی رصف نظـر از نـژاد ،جنسـیت ،موقعیـت اجتامعـی و یـا اعتقـادات دینـی بتوانـد از
آنـان ُحسـن اسـتقبال بعمـل آورد .سـالهای بعـد را تصـور کنیـد کـه ایـن دانشـجویان قدیمـی
بـه دانشـکده برگشـته و متوجـه شـوند کـه دانشـجویان جدیـد ،ایـن مرکـز دانشـجوئی را از نو
طراحـی کردهانـد .بـه جـای تـاالری بـزرگ بـا فضـای زیـاد با طـرح و هـدف تعامـل و ارتباطات
اجتامعـی کـه نوعـی حـس اتحـاد را بـرای همـه بـه همـراه داشـته باشـد – تـاالر بـه چندیـن
اتـاق کوچکتر بـا ورودی هـای ویـژه ای بـر اسـاس نـژاد ،جنسـیت و غیـره تقسـیم شـده بـود.
دانشـجویانی کـه مسـئول و پاسـخگوی طراحـی جدیـد بودنـد ،ممکـن اسـت چنیـن اسـتدالل
کـرده باشـند کـه اختیـار و اقتـداری کـه در ایجـاد ایـن تغییـرات دارنـد از شـیوه و عرفهـای
پابرجـای قدیـم االیـام کسـب شـده اسـت.
ایـن موضـوع همان وضعیـت مشـابهی اسـت کـه پولـس هنگامی کـه رسـاله خـود را برای
کلیسـاهای غالطیـه نوشـت ،بـا آن مواجـه بـود .برنامـه او مبنـی بـر ایـن کـه غیـر یهودیـان
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میتوانسـتند بـر پایـة تنهـا ایمان بـه مسـیح بـه کلیسـا بپیوندنـد ،توسـط تعلیـم دهنـدگان
دروغیـن بـه چالـش کشـیده شـد ،کسـانی کـه ارصار داشـتند غیـر یهودیـان میبایسـت پیش از
عضویـت در کلیسـا ،ختنـه بشـوند.
ایـن وضعیتـی کـه پولـس مشـاهده منود ،حملـهای به ماهیـت خود انجیـل بـود؛ از این رو،
او بایـد واکنـش نشـان مـیداد .آن واکنـش ،ارسـال نامه به غالطیـان بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۸ژوئیه آماده شوید.

یکشنبه

 ۲ژوئیه

پولس ،نویسندة نامه


دوم پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱۵و  ۱۶را بخوانیـد .ایـن آیـات دربـاره نظـر کلیسـای اولیـه
نسـبت بـه نوشـته پولـس ،چـه چیـزی به مـا میگوینـد؟ این مطلـب چه چیـزی در مورد
نحـوه کار وحـی و الهـام بـه مـا میآموزد؟

زمانـی کـه پولـس بـرای غالطیان نامه نوشـت ،بـرای بوجـود آوردن یک شـاهکار ادبی تالش
نکـرد .در عـوض ،پولـس تحـت هدایـت روحالقـدس ،بـه موقعیتهـای خاصـی اشـاره میمنود
کـه بـه او و ایامنـدارن در غالطیـه مربـوط بود.
نامههایی مانند غالطیان ،نقش بسیار مهمی در مأموریت رسالتی پولس ایفا منودند .پولس
به عنوان مبرش برای جهان غیر یهود ،کلیساهای پراکنده زیادی در محدودة دریای مدیرتانه
یافت .اگرچه او هر زمان که میتوانست ،از این کلیساها بازدید میمنود ،منیتوانست برای
مدتی طوالنی در یک مکان مباند .او برای جربان غیبت خود ،نامههایی به کلیساها به منظور
راهنامیی منودن آنها مینوشت .با گذشت زمان ،نسخههایی از نامههای پولس با کلیساهای
دیگر نیز درمیان گذاشته شد (کولسیان باب  ۴آیة  .)۱۶با وجود اینکه برخی از نامههای پولس
مفقود گردید ،دست کم سیزده کتاب در عهد جدید نام او را در بر دارند .هامنطور که سخنان
باال از پطرس نیز نشان میدهند ،در مرحلهای ،نوشتههای پولس به عنوان بخشی از کتاب
مقدس بحساب آمد .این موضوع بدرستی نشان میدهد که مأموریت بشارتی او در نهایت چه
میزان اقتدار در ابتدای تاریخ کلیسا بدست آورد.
زمانـی بعضـی از مسـیحیان بـر ایـن بـاور بودند که سـبک نامههـای پولس منحصر به فرد
اسـت – شـیوهای خـاص کـه توسـط روح بـه منظور متضمن بـودن کالم الهام شـده خدا بوجود
آمـده بـود .ایـن نظریـه تغییـر یافـت هنگامـی کـه دو پژوهشـگر از دانشـگاه آکسـفورد بـه
نامهـای برنـارد گرنفـل ( )Bernard Grenfellو آرتـور هانـت ( )Arthur Huntحـدود پانصـد
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هـزار تکـه از پاپیروسـهای باسـتانی را در مصر کشـف کردنـد (اسـنادی نوشـته شـده بـر روی
پاپیـروس ،نوعـی کاغـذ رایـج کـه چندصد سـال قبل و پس از مسـیح بـکار برده میشـد) .آنها
علاوه بـر یافتن تعـدادی از قدیمیتریـن نسـخههای عهد جدیـد ،همچنین صورت حسـابها،
اظهارنامههـای مالیاتـی ،رسـیدها و نامـه هـای شـخصی نیز پیـدا کردند.
باعـث تعجـب زیـاد همـگان بود که مشـخص شـد نامههای پولس مشـابه با متـام نامههای
نوشـته شـده در زمان وی بودند .این سـبک شـامل ( )۱رسآغاز با سلام و تهنیت به همراه نام
فرسـتنده و گیرنـده و سـپس ادای احترام؛ ( )۲کالمـی از سپاسـگزاری؛ ( )۳پیکـره یـا منت اصلی
نامـه؛ و در نهایت ( )۴سـخن پایانی.
بطـور خالصـه ،پولـس از منونـه و فرم رایـج زمانه  ،با معـارصان خویش از طریق یک رسـانه
و سـبکی که با آن آشـنایی داشـتند ،سـخن میگفت.

اگـر قـرار بـود کتـاب مقـدّ س امـروزه نوشـته بشـود ،فکـر میکنیـد خداونـد از چـه
رسـانه ،چارچـوب و سـبکی بـرای ارتبـاط بـا مـا اسـتفاده میمنـود؟

دوشنبه

 ۳ژوئیه

فراخوانده شدن پولس
اگـر چـه رسـالههای پولـس بطـور کلّـی از سـبک نامههـای کهـن پیـروی میکننـد ،رسـالة
غالطیـان شـامل تعـدادی از ویژگـی هـای منحصر بـه فرد اسـت که در سـایر رسـالههای پولس
دیـده منیشـوند .ایـن تفاوتهـا در صـورت تشـخیص داده شـدن میتواننـد مبـا کمـک کننـد تا
درک بهتری از موقعیتـی کـه پولـس در آن قـرار داشـت ارائـه منایند.

رس آغـاز نامـه پولـس را در غالطیـان باب  ۱آیات  ۱و  ۲با آنچه در افسسـیان باب  ۱آیة
 ،۱فیلیپیـان بـاب  ۱آیـة  ۱و دوم تسـالونیکیان بـاب  ۱آیـة  ۱مینویسـد ،مقایسـه کنید.
رس آغـاز نامـه پولـس در غالطیـان چه شـباهتها و تفاوتهایی با سـایر نامـه ها دارد؟



مقدمـه نامـه پولـس در غالطیـان نـه تنهـا کمـی طوالنیتـر از سـایر نامههـای اوسـت ،
بلکـه از شـیوة معمـول خـود در توصیـف اسـاس اقتـدار رسـالتی اش فراتر میـرود .بطور تحت
اللفظـی معنـی واژة رسـول یعنـی «کسـی که فرسـتاده شـده» یا «پیغامرسـان» اسـت .در عهد
جدیـد ،در دقیقتریـن مفهومـش ،حواریـون بـه دوازده تـن از پیـروان عیسـی و دیگـران کـه
مسـیح ایشـانرا فرسـتاد تـا مبـردم در بـاره وی بگویند اطلاق میشـود( .غالطیان بـاب  ۱آیة ،۱۹
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اول قرنیتـان بـاب  ۱۵آیـة  .)۷پولـس بیـان میکنـد کـه او بـه ایـن گـروه منتخـب تعلّـق دارد.
ایـن واقعیـت کـه پولـس بـه شـدت انـکار میکنـد کـه رسـالت وی بـر پایـة بشری اسـتوار
نیسـت ،حاکـی اسـت که برخـی در غالطیه تالش منودند تـا اقتدار رسـالتی وی را تضعیف و به
چالـش بکشـند .چـرا؟ هامنطـور کـه دیدهایـم ،بعضـی در کلیسـا بـا پیام پولـس مبنی بـر اینکه
رسـتگاری تنهـا بـر اسـاس ایمان بـه مسـیح حاصـل میشـود و نـه بـا اعمال ترشیفاتـی احـکام،
خشـنود نبودنـد .آنهـا احسـاس کردنـد که مژده پولـس ،باعث تضعیـف فرمانبرداری از احکام
میشـود .ایـن آشـوبگران زیـرک و حیلـه گـر بودنـد .آنهـا میدانسـتند کـه اسـاس پیـام انجیـل
پولـس مسـتقیامً بـا مرجع اقتدار رسـالتی وی پیونـد دارد (یوحنا باب  ۳آیـة  )۳۴و آنها مصمم
بودنـد تـا قدرمتندانـه بـر علیـه آن اقتدار یـورش بربند.
بـا ایـن حـال ،آنهـا بطـور مسـتقیم رسـالت پولـس را انـکار نکردنـد؛ بلکـه با مباحثـه خود
میخواسـتند اقتـدار پولـس را کـم اهمیـت جلـوه دهنـد .آنهـا احتماالً ادعـا کـرده بودنـد کـه
پولـس از پیـروان اولیـه عیسـی نبـوده اسـت؛ از ایـن رو ،اقتـدار وی از جانب خدا نبوده اسـت
و بلکـه از طـرف بشر بـوده – شـاید از طـرف رهربان کلیسـای انطاکیه که پولـس و بارناباس را
بـه عنـوان مبشر بکارگامشـتند (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  .)۳یا شـاید تنهـا از جانب
حنانیـا کـه پولـس را تعمیـد داد ،بـروز کـرده باشـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱۰تـا .)۱۸
از نظـر آنهـا ،پولـس رصفـاً یـک پیغامرسـان از انطاکیـه یـا دمشـق بود و نـه چیزی بیشتر! در
نتیجـه ،آنهـا اسـتدالل منودنـد کـه پیـام وی فقـط عقیـده خـود او بـوده و نـه کالم خدا.
پولـس خطـر ایـن اتهامـات را تشـخیص داد و بنابرایـن بالفاصلـه از رسـالتی کـه خـدا بـه او
واگـذار کـرده بـود دفـاع میکند.

امـروزه در محـدودة کلیسـای مـا ،اقتـدار کتـاب مقـدّ س بـه چـه شـیوههایی حتـی
شـاید بـه طـور حیلـه گرانه به چالش کشـیده شـده اسـت؟ مـا چگونـه میتوانیم این
چالشهـا را تشـخیص بدهیـم؟ مهمتـر اینکـه ،آنهـا (احتماالً) تفکر شما را در مورد
اقتـدار کتـاب مقـدّ س تحت تأثیـر قـرار دادهاند؟

سه شنبه

 ۴ژوئیه

مژدة انجیل پولس
پولـس در رس آغـاز نامـه خـود بـه غالطیـان ،علاوه بـر دفـاع از رسـالت خویـش ،بر چه
چیـز دیگـری تأکیـد میکنـد؟ غالطیـان بـاب  ۱آیات  ۳تا  ۵را با افسسـیان بـاب  ۱آیة ،۲
فیلیپیـان بـاب  ۱آیـة  ۲و کولسـیان بـاب  ۱آیة  ۲مقایسـه کنید.
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یکـی از ویژگیهـای منحصر بـه فـرد نامههـای پولـس ،شـیوهای اسـت کـه او واژگان فیض
و آرامـش را در درود فرسـتادنها پیونـد میدهـد .تلفیـق ایـن دو واژه ،تغییـر مشـخصه ویـژه
سلام و درود در میـان مـردم یونانـی و یهـود مسـلک میباشـد .در حالـی کـه یـک نویسـنده
یونانـی مینویسـد« ،درود» ،پولـس مینویسـد «فیـض» ،واژهای مشـابه در زبـان یونانی .پولس
احوالپرسـی عامیانـه یهودیـان یعنـی «صلـح» یـا سلام یـا سلامتی را نیز مـی افزاید.
ترکیـب ایـن دو واژه یـک تعـارف محض منیباشـد .در مقابـل ،این کلامت اساسـاً پیام انجیل
او را توصیـف میکننـد( .در واقـع ،پولـس بیـش از هـر نویسـنده دیگـر عهـد جدیـد ،از این دو
واژه اسـتفاده میکنـد ).فیـض و صلـح (سلام و سلامتی) از جانب پولس نیسـتند بلکه از طرف
خدای پدر و خداوند عیسـی مسـیح میباشـند.


پولس چه جنبههایی را از انجیل به غالطیان باب  ۱آیات  ۱تا  ۶اضافه میکند؟

اگرچـه پولـس بـرای ادای احترام در رس آغـاز نامـه مبنظـور رشح و تفصیـل ماهیـت انجیـل
فضـای کمـی اختصـاص داده لیکـن اسـتادانه تنهـا در چنـد آیـة کوتـاه ،کُنـه و گوهـره انجیل را
ترشیـح میکنـد .حقیقـت محـوری کـه انجیـل بـر حـول آن میگـردد ،چیسـت؟ بـر طبـق گفتـه
پولـس ،آن حقیقـت انطبـاق مـا بـا احکام نیسـت – نکتهای کـه مخالفان پولس فریـاد میزدند.
بالعکـس ،انجیـل کاملاً بـر آنچـه مسـیح بـرای مـا از طریـق مرگـش بـر روی صلیـب و قیامـش
از مـرگ انجـام داد ،اسـتوار اسـت .مـرگ و قیـام مسـیح کاری بـود کـه مـا هرگـز منیتوانسـتیم
بـرای خـود انجـام بدهیـم .آنهـا قدرت گناه و مـرگ را شکسـتند ،پیـروان او را از قدرت رش که
بسـیاری را در تـرس و اسـارت نگـه مـیدارد ،آزاد کردنـد.
هامنطـور کـه پولـس مـژده فوقالعـاده فیـض و صلـح (سلامتی) را کـه خـدا در مسـیح
بـرای مـا بوجـود آورد انعـکاس میدهـد ،وارد نوعـی سـتایش بیاختیـار میشـود کـه در آیـة ۵
مشـاهده میشـود.

از متام کالماتی که پولس در غالطیان باب  ۱آیات  ۱تا  ۵بکار برده است ،درک خود
را از انجیل بنویسید .نوشتههای خود را در کالس مطرح کنید.

چهارشنبه

 ۵ژوئیه

هیچ انجیل دیگری وجود ندارد
معمـوالً چـه چیـزی پـس از ادای احترام آغازیـن نامههـای پولـس میآیـد؟ غالطیـان
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چگونـه در ایـن زمینـه متفـاوت اسـت؟ آیـات مذکور را با هم مقایسـه کنیـد :غالطیان
بـاب  ۱آیـة  ۶را بـا رومیـان بـاب  ۱آیـة  ، ۸اول قرنتیـان بـاب  ۱آیـة  ،۴فیلیپیان باب
 ۱آیـة  ۳و اول تسـالونیکیان بـاب  ۱آیـة. ۲



اگرچـه پولـس بـه همـه نـوع مشـکالت و سـختیهای محلـی در نامـهاش بـه کلیسـا اشـاره
میکنـد ،امـا همچنـان ایـن را یـک عادت سـاخت کـه نامههای خـود را بـا دعا و شـکرگزاری از
خـدا بـرای ایمان خوانندگانـش آغـاز منایـد .او حتـی ایـن کار را در نامههایش به قرنتیـان که با
انـواع رفتارهـای بحـث برانگیـز دسـت و پنجـه نرم میکردنـد ،نیـز انجـام داد (اول قرنتیان باب
 ۱آیـة  ۴را بـا بـاب  ۵آیـة  ۱مقایسـه کنیـد) .رشایط در غالطیه بسـیار ناراحت کننده اسـت ،که
پولـس کاملاً شـکرگزاری را حـذف منـوده و بـه موضوع اصلـی میپردازد.

پولس از چه واژگان قدرمتندی استفاده میکند که میزان نگرانی او در مورد آنچه در غالطیه
اتفاق میافتاد را نشان میدهد؟ غالطیان باب  ۱آیات  ۶تا  ۹و باب  ۵آیة  ۱۲را بخوانید.



پولـس از هیـچ واژهای در َد َعـویِ خـود علیـه غالطیـان دریـغ منیکنـد .بـه عبارت سـاده ،او
آنهـا را متهـم میکنـد کـه بـه فراخوان مسـیحی خود خیانـت ورزیده انـد .در واقـع ،واژة روی
برگردانـدن کـه در آیـة  ۶آمـده اسـت ،اغلـب بـرای توصیـف رسبازانـی اسـتفاده میشـد کـه از
وفـاداری خـود بـه کشـور با تـرک ارتـش روی بـر میگرداندند .از نظـر روحانی ،پولـس میگوید
کـه غالطیـان خائنانـی بودنـد کـه از خـدای خـود روی برگرداندند.
غالطیـان چگونـه خـدا را تـرک منودنـد؟ بـا روی گردانـدن بـه سـوی انجیلـی دیگـر .پولـس
منیگویـد کـه بیـش از یـک انجیـل وجـود دارد ،بلکـه بعضـی در کلیسـا بودنـد کـه – بـا تعلیـم
اینکـه ایمان بـه مسـیح کافـی نبـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا  – )۵چنـان رفتـار
میکردنـد کـه گویـا انجیـل دیگـری وجـود دارد .پولـس از ایـن تحریـف انجیـل چنـان ناراحـت
اسـت کـه متایـل دارد هـر کسـی کـه انجیـل دیگـری را موعظـه میکند ،مـورد نفرین خـدا قرار
ص اسـت که اساسـاً
بگیـرد! (غالطیـان بـاب  ۱آیـة  .)۸پولـس بسـیار در مـورد این نکته چنان ُم ِ ّ
یـک چیـز را (بـرای تاکیـد) دو مرتبـه بیـان میکند(غالطیـان بـاب  ۱آیـة .)۹

امروزه حتی در کلیسای ما (در برخی مکانها) ،متایلی برای تأکید بیشرت بر تجربه نسبت
به اصول تعالیم وجود دارد .چیزی که (به ما گفته شده است) بیشرتین اهمیت را
دارد ،تجربهمان و رابطهمان با خدا میباشد .با وجود اهمیت زیاد تجربه ،نوشتههای
پولس در اینجا ،چه چیزی به ما در مورد اهمیت تعلیم صحیح میآموزند؟
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پنجشنبه

 ۶ژوئیه

منشاء انجیل پولس
دردرسسـازان در غالطیـه مدعـی بودنـد کـه انجیـل پولـس در واقع از متایـل وی به جلب
رضایـت دیگـران نشـأت گرفتـه بود .اگر پولـس رصفاً بدنبـال جلب رضایت دیگـران بود،
چـه چیـزی احتماالً در نامـهاش متفـاوت میبـود؟ غالطیان بـاب  ۱آیات  ۶تـا  ۹و  ۱۱تا
 ۲۴را در مـد نظر قـرار دهید.



چرا پولس الزم منیدید که ایامنداران غیر یهودی ختنه بشوند؟ مخالفان پولس ادعا کردند
دلیلش این بود که او میخواست به هر قیمتی مردم ایامن بیاورند .شاید آنها فکر میکردند
از آنجایی که پولس میدانست غیریهودیان رشوطی در مورد ختنه خواهند داشت ،آن را الزامی
ندانست .او یک راضی کنندة مردم بود! پولس در پاسخ به چنین اتهاماتی ،توجه مخالفان خود
را به سخنان قدرمتندی که در آیات  ۸و  ۹نوشته بود ،جلب میکند.
اگر همه آنچه او میخواست رضایتمندی بود ،مطمئناً به گونهای دیگر پاسخ میداد.

چـرا پولـس میگویـد کـه تلاش در راضـی کـردن مـردم و همزمـان پیـرو عیسـی بـودن،
غیـر ممکن اسـت؟



پـس از بیانیـه پولـس در آیـات  ۱۱و  ۱۲کـه او انجیـل و اقتـدارش را مسـتقیامً از خـدا
دریافـت کـرده اسـت ،سـخنانش در آیات  ۱۳تـا  ۲۴چگونه منظـور وی را بیان میکنند؟



آیـات  ۱۳تـا  ۲۴روایـت رشححـال رشایـط پولـس پیـش از ایمان آوردنش (آیـات  ۱۳و ،)۱۴
در حیـن ایمان آوردنـش (آیـات  ۱۵و  )۱۶و پـس از آن (آیـات  ۱۶تـا  )۲۴را ارائـه میدهنـد.
پولـس مدعـی اسـت کـه رشایطـی که در هـر کدام از ایـن رویدادها وجود داشـت ،ایـن ادعا را
کـه انجیلـش را از کسـی غیـر از خـدا دریافـت منـود ،غیر ممکـن میسـازند .پولس قصـد ندارد
بنشـیند و اجـازه بدهـد کسـی پیـام وی را بـا زیـر سـؤال بـردن فراخوانـده شـدنش ،بیاعتبـار
کنـد .او میدانـد چـه اتفاقـی برایـش رخ داد ،او میدانـد بـرای تعلیـم دادن بـرای چـه چیـزی
فراخوانـده شـده اسـت و او بـه هـر قیمتـی آن کار را انجـام خواهـد داد.
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شما از فراخوانـده شـدنتان در مسـیح تـا چـه میـزان مطمئن هسـتید؟ چگونـه
میتوانیـد بـا اطمینـان بدانیـد خـدا شما را به انجـام چـه کاری فراخوانده اسـت؟ در
عیـن حـال ،حتـی اگـر از فراخوانـده شـدن خـود مطمنئ هسـتید ،چـرا بایـد بیاموزید
کـه بـه مشـورت دیگـران گـوش فـرا دهیـد؟

جمعه

 ۷ژوئیه

تفکری فراتر« :تقریباً در همة کلیساها اعضایی وجود داشتند که یهودی زاده بودند.
تعلیم دهندگان دین یهود بواسطه این ایامنداران مسیحی یهودی تبار ،دسرتسی آسانی یافتند
تا از طریق ایشان پایگاهی در کلیساها بدست آوردند .از میان بردن تعالیم پولس از طریق
استداللهای کتاب مق ّدس غیر ممکن بود؛ از این رو آنها برای بیاثر منودن تأثیر او و تضعیف
اقتدارش از هیچ روشی دریغ نکردند .آنها اظهار داشتند که او جزء حواریون عیسی نبوده و
هیچ مأموریتی از جانب عیسی دریافت نکرده است؛ در عین حال ،او عقیده دارد تا تعالیمی
دقیقاً مخالف با تعالیم پطرس ،یعقوب و سایر رسوالن ارائه بدهد...
«روح پولـس بـا دیـدن رشارتهایـی کـه بـا رسعـت زیـاد تهدیـد بـه نابـودی ایـن کلیسـاها
میکردنـد ،آزرده شـد .او بالفاصلـه برای غالطیان نامه نوشـت و نظریههای نادرسـت ایشـان را
افشـا منـود و بـا شـدت زیاد کسـانی را کـه از ایمان فاصله گرفتـه بودند ،رسزنش منـود – ».الن
جـی .وایـت بـر گرفته شـده از مرجـع زیر.
Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pp. 188, 189
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سواالتی برای بحث
 .۱توضیحاتتـان از درک خـود از ماهیـت انجیـل را در کالس بخوانیـد .چـه چیـزی

میتوانیـم از نوشـتههای یکدیگـر بیاموزیـم؟
 .۲پولـس در مقدمـه خـود بـا غالطیـان ،اظهـار منـود کـه مرگ عیسـی بـه دلیل خاص
اتفـاق افتـاد .آن دلیـل چـه بـود و امـروزه برای مـا چه معنایـی دارد؟
 .۳پولـس در غالطیـان بـاب  ۱آیـة  ۱۴میگویـد کـه بـه شـدت نسـبت بـه رسـوم و
سـنتهای پدرانـش متعصـب بـود .منظـور او از «رسـوم و سـنت» احتامالً هم سـنتهای
شـفاهی فریسـیان و هـم عهـد قدیـم میباشـد .چـه جایـی بـرای رسـم و سـنت در
ایمان مـا وجـود دارد؟ تجربـة پولـس ممکن اسـت امـروزه در مورد سـؤال کلی رسـم
و سـنت بـه مـا چـه هشـداری بدهد؟
 .۴چـرا پولـس نسـبت بـه کسـانی کـه بـاوری متفـاوت از آنچـه او گفتـه و انجـام
میداد«نابردبـار» بـود؟ یکبـار دیگـر برخـی از مـواردی را کـه او دربـارة کسـانی کـه
دیـدگاه متفاوتـی نسـبت به انجیل داشـتند را بخوانید .چگونه ممکن اسـت کسـی با
چنیـن موضعـی سـخت و سـازشناپذیر ،امروزه در کلیسـای ما مدّ نظر گرفته بشـود؟
خالصـه :معلّمان دروغیـن در غالطیـه بـا ایـن ادعا کـه رسـالت و پیـام انجیل پولـس از جانب
خدا نیسـت ،سـعی در تضعیف بشـارت وی داشـتند .پولس با هر دوی این اتهامات در آیات ابتدایی
در رسـاله خویـش بـه غالطیـان ،پاسـخ میدهـد .او شـجاعانه اظهـار میکنـد کـه تنهـا یـک راه نجـات
وجـود دارد و توضیـح میدهـد کـه چگونـه وقایـع در راسـتای ایمان آوردنـش نشـان میدهنـد کـه
فراخوانـده شـدن و انجیـل وی تنهـا میتوانسـتند از جانـب خدا باشـند.
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