درس سوم

 ۸تا  ۱۴ژوئیه

وحدت انجیل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۱۴؛ اول قرنتیان بـاب  ۱آیات ۱۰
تـا  ۱۳؛ پیدایـش بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا  ۲۱؛ یوحنـا بـاب  ۸آیـات  ۳۱تـا  ۳۶؛ کولسـیان بـاب
 ۳آیـة .۱۱
آیـه حفظـی« :پـس خوشـی مـرا کامـل گردانیـد تـا بـا هـم یـک فکـر کنیـد و همان
محبـت منـوده ،یـک دل بشـوید و یـک فکـر داشـته باشـید» (فیلیپیـان بـاب  ۲آیـة .)۲
ترجمـه تفسـیری :اگـر چنیـن اسـت یکدیگـر را محبت منـوده  ،قلبـا با هم توافق داشـته
و همـدل و همفکـر باشـید تـا مـرا واقعا شـاد سـازید.
جان کالوین ( )John Calvinکه در زمره پروتستانهای اصالح طلب بود اعتقاد داشت که
تفرقه و جدایی ،شیوه اصلی رس دسته اهریمنان علیه کلیساست و هشدار داد که مسیحیان
باید از انشقاق که همچون طاعون است اجتناب کنند .اما آیا ات ّحاد باید به قیمت حقیقت
حفظ بشود؟ تصور کنید اگر مارتین لوتر ( )Martin Lutherپدر پروتستان های اصالح طلب،
به خاطر اتحاد ،هنگامی که برای محاکمه به مجمع ورمز ( )Diet of Wormsآورده شد،
تصمیم میگرفت تا عقاید خویش را در مورد رستگاری بواسطه ایامن محض انکار کند.
«اگـر بنیانگـزار اصلاح طلـب نسـبت بـه یـک نکتـه رس تسـلیم فـرود مـی آورد شـیطان و
سـپاهش پیـروزی را بدسـت میآوردنـد .امـا اسـتحکام تزلـزل ناپذیـر او وسـیله رهایی کلیسـا و
آغـاز عصری جدیـد و بهتر بـود – ».الـن جـی .وایـت .جـدال عظیم صفحـه .١۶۶
(Ellen G. White), The Great Controversy, p. 166
در غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ،۱۴میبینیم که رسـول هـر کاری در توانـش انجام میدهد
تـا حـوزه رسـالتی او وحـدت خـود را حفظ کنـد در حینیکه برخـی از ایامنداران تلاش میکردند
تـا آنـرا بـه نابـودی بکشـانند .امـا بـا وجـود اهمیتـی کـه ایـن ات ّحـاد بـرای پولـس داشـت ،او
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نپذیرفـت کـه اجـازه دهـد تا بـرای اسـتحصال آن ،حقیقـت انجیل بـه مخاطره بیفتـد .در حالی
کـه در بطـن ات ّحـاد جایـی بـرای تنـوع فرهنگـی وجـود داشـت ،لیکن انجیـل هرگز منیبایسـت
در ایـن رونـد در گـرداب مهلکـه قـرار گیرد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۵ژوئیه آماده شوید.

یکشنبه

 ۹ژوئیه

اهمیت اتّحاد


اول قرنتیـان بـاب  ۱آیـات  ۱۰تـا  ۱۳را بخوانیـد .ایـن آیـات درباره میـزان اهمیت اتحاد
در کلیسـا از نظـر پولـس چـه چیـزی به مـا میگویند؟
پولس که آن اتهامات عدم مرشوعیت انجیل او از جانب خدا را تکذیب کرده بود ،در
غالطیان باب  ۲آیات  ۱و  ،۲توجه خود را به اتهامی دیگری که بر علیه وی مطرح گردیده بود
معطوف میدارد .معلامن دروغین در غالطیه ادعا کردند که انجیل پولس با آنچه پطرس و دیگر
رسوالن تعلیم میدادند ،هامهنگی ندارد .آنها میگفتند که پولس یک خائن بود.
پولـس در پاسـخ بـه ایـن اتهـام ،روایـت سـفری کـه دسـت کـم چهـارده سـال پـس از ایامن
آوردنـش بـه اورشـلیم داشـت را بار دیگـر بازگو میکند .اگرچـه از زمان این سـفر کامالً مطمنئ
نیسـتیم  ،بـا ایـن حـال هیچ سـفری در روزگار کهن کار آسـانی نبـود .اگر او از طریـق زمینی از
انطاکیـه بـه اورشـلیم سـفر کرده باشـد ،این سـفر کـه تقریبا هفتصـد کیلومرت به درازا میکشـید
دسـت کـم چنـد هفتـه بـه طـول میآنجامیـد و بـا مخاطـرات و سـختیهایی مواجه بـود .با این
حـال ،بـا وجـود چنیـن دشـواریهایی ،پولـس بـه ایـن سـفر رفت ،نـه به ایـن دلیل که رسـوالن
او را احضـار کـرده بودنـد ،بلکـه بخاطـر اینکـه روحالقـدس او را طلبیده بـود .و در حینیکه در
آنجـا بـود ،انجیل خـود را به رسـوالن عرضه داشـت.
چـرا او ایـن کار را انجـام داد؟ مطمئنـاً نـه بخاطـر اینکـه در مـورد آنچـه کـه تعلیـم میـداد
تردیـد داشـته باشـد .او بـه طـور حتـم بـه هیچ نـوع تأییـدی از جانـب ایشـان نیازی نداشـت.
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه او پیـش از این هامن انجیـل را به مدت چهارده سـال بشـارت میداد.
و اگرچـه او بـه اجـازه یـا تأییـد ایشـان نیـز احتیاجـی نداشـت ،امـا بـرای حامیـت و تشـویق
رسـوالن دیگـر ارزش زیـادی قائـل بود.
پـس ،ایـن اتهـام کـه پیام پولـس متفاوت بود ،نـه تنها حملهای بـر علیه او بـود ،بلکه حمله
به اتّحاد رسـوالن و کلیسـا بود.
حفـظ و ابقـای ات ّحـاد رسـالتی بسـیار رضوری بـود ،زیـرا تفرقـه میـان مأموریتـی کـه پولس
بـرای غیـر یهودیـان و کلیسـای مـادر در اورشـلیم داشـت میتوانسـت عواقـب فاجعـه بـاری به
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همـراه داشـته باشـد .عدم همبسـتگی میان مسـیحیان غیریهـودی و یهودی تبار ،باعث میشـد
کـه «مسـیح از آنهـا جـدا شـده و متامی زحامتی که پولس برای بشـارت بـه غیریهودیان متحمل
شـده بـود و امید داشـت کـه همچنان رصف کند ،به هـدر میرفت – ».اف .اف .بروس ،رسـاله
ای بـرای غالطیـان صفحه .١١١
F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians, p. 111

برخـی از مسـائلی کـه اتّحـاد کلیسـای امـروزی را تهدیـد میکننـد ،کدامنـد؟ مهمتـر
اینکـه ،پـس از اینکـه ما آنها را مشـخص می کنیم ،چگونه با آنها روبرو میشـویم؟
چـه مسـائلی از اتّحـاد مهمتر هسـتند؟

دوشنبه

 ۱۰ژوئیه

ختنه و برادران دروغین
چرا ختنه شدن ،به کانون مشاجره میان پولس و بعضی از مسیحیان یهودی تبار مبدل
بود؟ پیدایش باب  ۱۷آيات  ۱تا  ۲۲؛ غالطیان باب  ۲آيات  ۳تا  ، ۵باب  ۵آیات  ۲و  ۶؛
اعامل رسوالن باب  ۱۵آیات  ۱و  ۵را ببینید .چرا درک اینکه بعضی بر این عقیده بودند
که حتی غیریهودیان نیز باید ختنه می شدند ،چنان دشوار منیباشد؟



ختنـه شـدن نشـانة رابطـه عهـدی بـود که خـدا بـا ابراهیم ،پـدر امت یهـود بسـت .اگرچه
ختنـه شـدن تنهـا بـرای اوالد مذکـر ابراهیـم بـود ،یعنـی متام کسـانی که بـه رابطه عهـد با خدا
دعـوت شـده بودنـد .نشـان ختنه در بـاب  ۱۷پیدایـش به ابراهیم داده شـد .ایـن موضوع پس
از تلاش مصیبتبـار ابراهیـم حادث شـد تـا پدر فرزنـدی از طریق کنیز مرصیِ همرسش بشـود
کـه در تحقـق بخشـیدن بـه وعده خـدا کمکی کرده باشـد.
ختنـه شـدن نشـانی از ارتبـاط بـا عهـد بـود .یـادآوری بـود کـه نقشـههای برشی بـا بهرتین
طـرح ،هرگـز منیتواننـد آنچـه را کـه خـد وعـده داده اسـت ،بـه کمال برسـانند .ختنـه ظاهری
قـرار بـود تـا منـادی از ختنـه باطنـی قلـب باشـد (تثنیـه باب  ۱۰آیـة  ،۱۶بـاب  ۳۰آیـة  ۶؛ ارمیا
بـاب  ۴آیـة  ۴؛ رومیـان بـاب  ۲آیـة  .)۲۹ایـن عمل معرف قطـع اعتامد از به خـود اتکایی و در
عـوض تکیـهای وفادارانـه به خدا میباشـد.
اگرچـه در زمـان پولـس ،ختنـه شـدن بـه یـک نشـانه بـا ارزش هویـت ملـی و دینـی تبدیل
شـده بـود – نشـانهای کـه در ابتـدا قـرار نبـود اینگونه باشـد .حدود صـد و پنجاه سـال پیش از
تولـد عیسـی ،برخـی وطـن پرسـتان بیـش از حد متعصـب نه تنها متـام یهودیان ختنه نشـده در
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فلسـطین را بـه ختنـه شـدن وادار کردنـد ،بلکـه آن را برای متـام مردانی که در قومهـای اطراف
زندگـی میکردنـد و در زیـر مجموعـه حـوزة قضایـی آنهـا قـرار داشـتند  ،الزامـی دانسـتند.
بعضـی حتـی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ختنـه شـدن گذرنامـه نجات بـود .ایـن مطلـب میتواند
در لطیفههـای کهـن دیـده شـود کـه بـا اطمینان مسـائلی چـون« ،مردان ختنه شـده بـه جهنم
منیرونـد» را اظهـار میکننـد – .سـی .ئـی .بـی .کرنفیلـد ،نگرشـی موشـکافانه و تفسـیری بـه
رسـاله رومیـان .نشر ادینبـورگ .تـی کالرک .صفحه .١٧٢
C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans
فـرض بـر اینکـه پولـس مخالـف ختنه شـدن بود ،اشـتباه اسـت .آنچـه پولس بـه آن اعرتاض
داشـت ،ارصار بـر ایـن بـود کـه غیریهودیـان بایـد حتماً ختنـه میشـدند .معلمان دروغیـن
گفتنـد« :اگـر بـر حسـب آیین موسـی مختون نشـوید ،ممکن نیسـت کـه نجات یابیـد» (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۵آیـة  .)۱پس مسـأله در واقـع مربوط به ختنه شـدن نبود ،بلکـه دربارة نجات
بـود .نجـات یـا بـا محـض ایمان به مسـیح بدسـت میآید و یا چیزی اسـت کـه بـا فرمانربداری
بشر حاصل میشـود.

شـاید امـروزه ختنـه شـدن اهمیتی نداشـته باشـد .اما ما بـه عنوان تشـکیل دهندگان
کلیسـا ،با چه دشـواریهایی روبرو هسـتیم که مشـابه با این مشـکل هسـتند؟

سه شنبه

 ۱۱ژوئیه

اتحاد در تنوع فرهنگی
غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۱۰را بخوانیـد .پولس میگویـد که برادران کذبـه «آزادی ما
را کـه در مسـیح عیسـی داریـم ،جاسوسـی کردنـد ،تا مـا را بـه بندگی درآورنـد» .ترجمه
تفسـیری :البتـه مسـئله ختنـه را کسـانی پیـش کشـیدند که خود را مسـیحی میدانسـتند
امـا در واقـع مسـیحی نبودنـد .ایشـان برای جاسوسـی آمده بودنـد تا دریابنـد که آزادی
مـا در عیسـی مسـیح چگونـه اسـت و ببیننـد کـه ما تـا چه حـد از رشیعت یهـود پیروی
میکنیـم( .غالطیـان بـاب  ۲آیـة  .)۴مسـیحیان از چـه رهـا هسـتند؟ یوحنا بـاب  ۸آیات
 ۳۱تـا  ۳۶؛ رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۶و  ، ۷بـاب  ۸آیـات  ۲و  ۳؛ غالطیـان بـاب  ۳آیـات
 ۲۳تـا  ،۲۵بـاب  ۴آیـات  ۷و  ۸؛ عربانیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۴و  ۱۵را بخوانیـد .ما واقعیت
ایـن آزادی را بـرای خـود چگونـه تجربـه میکنیم؟
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آزادی یـا رهایـی ،بـه عنـوان رشحـی از تجربـة مسـیحی ،دارای مفهومـی بسـیار مهـم بـرای
پولـس میباشـد .او از ایـن واژه بیـش از سـایر نویسـندگان عهـد جدیـد اسـتفاده کرده اسـت و
واژههـای آزاد و آزادی بطـور مکـرر در کتـاب غالطیـان بـکار برده شـدهاند .اگرچـه آزادی برای
مسـیحیان بـه معنـی آزادی در مسـیح میباشـد .این فرصتی مغتنم اسـت تا بـدون هیچ مانعی
نـوع زندگـی خـود را بگونـه ای تغییـر دهیـم تا وقف خدا باشـد؛ ایـن نوع زندگی شـامل آزادی
و رهایـی از قیـد و بندگـی بـه متایلات ذاتی نسـبت بـه گناه اسـت (رومیان بـاب  ، )۶رهایی از
مجـازات احـکام (رومیـان بـاب  ۸آیـات  ۱و  )۲و رهایـی از قدرت مـرگ میباشـد (اول قرنتیان
بـاب  ۱۵آیة .)۵۵

رسـوالن تشـخیص دادنـد کـه «مأموریـت اعالم انجیـل به غیـر یهودیان به پولس سـپرده
شـده ،همان طـوری کـه وظیفـۀ اعلام انجیل بـه یهودیـان به پطـرس محول شـده بود»
(غالطیـان بـاب  ۲آیـة  .)۷ایـن مطلب دربـاره ماهیت اتّحـاد و تنوع فرهنگـی در درون
کلیسـا چه چیـزی پیشـنهاد میدهد؟



رسـوالن تصدیـق منودنـد کـه خـدا پولـس را فراخوانـده بـود تـا انجیـل را بـرای غیریهودیان
موعظـه کنـد ،درسـت هامنطـور کـه پطـرس را فراخوانـده بـود کـه آن را بـه یهودیـان موعظـه
کنـد .در هـر دو مـورد ،انجیـل یکسـان بـود ،امـا روش ارائـه آن بسـتگی بـه مردمی داشـت که
رسـول ،تلاش بـرای جذبشـان داشـت .انجیـل این یکـی شـدن را به ارمغـان می آورد که اسـاس
وحـدت مسـیحیان اسـت کـه دقیقا میتـوان آنرا بعنوان اتحـاد در تنوع و گوناگونی دانسـت– .
جیمـز دی .جـی .دان ،رسـاله بـرای غالطیـان .صفحه .١٠۶
 James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, p. 106
مولـوی در دفتر دوم خـود موضـوع بـاال را از طریـق شـعر بـا قلم شـیوایی به نظم کشـیده
اسـت کـه چنـد بیـت از آن را در ایـن مقال به رویت شما عزیـزان صاحبدل مـی آوریم .بخاطر
طوالنـی بـودن شـعر فقـط چنـد بیـت از آن در ذیـل آورده شـده کـه توصیـه میکنیـم مابقی را
شـخصا مطالعه منائید.
چهـار نفـر بـا زبـان و فرهنـگ مختلـف بـر رس خریـد انگـور با هـم سـتیز کردنـد .در واقع
همگـی انگـور میخواسـتند ولـی انگـور را بـه زبانهـای مختلـف میگفتنـد و منیدانسـتند کـه هر
کـدام در واقـع بـه یـک موضـوع واحـد اشـاره دارند( .ویراسـتار)
		
چار کس را داد مردی یک درم
		
آن یکی دیگر عرب بد گفت ال
		
آن یکی ترکی بد و گفت این بنم
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آن یکی گفت این به انگوری دهم
من عنب خواهم نه انگور ای دغا
من منیخواهم عنب خواهم ازم

		
آن یکی رومی بگفت این قیل را
		
در تنازع آن نفر جنگی شدند
		
مشت بر هم میزدند از ابلهی
		
صاحب ِسی عزیزی صد زبان

ترک کن خواهیم استافیل را
که ز ِّس نامها غافل بدند
پُر بدند از جهل و از دانش ت ُهی
گر بدی آنجا بدادی صلحشان

ما تا چه میزان باید نسبت به شیوههای بشارت دادن و شهادتی که ما را از «محدودة
آسایشمان» بیرون میآورند ،رصیح و بی پرده باشیم؟ آیا شیوههایی از بشارت دادن
وجود دارند که شام را معذب بکنند؟ اگر چنین است ،آن شیوهها کدامند و چرا باعث
ناراحتی شام میشوند و چگونه میتوانیم بدانیم که شیوه جدید خوب است؟

چهارشنبه

 ۱۲ژوئیه

رودررویی در انطاکیه

(غالطیان باب  ۲آیات  ۱۱تا )۱۳

کمـی پـس از رایزنـی پولـس در اورشـلیم ،پطـرس از انطاکیـه در سـوریه ،مـکان نخسـتین
کلیسـای غیریهـودی و پایـگاه فعالیتهـای مأموریـت پولـس کـه در اعمال رسـوالن توصیـف
شـدهاند ،بازدیـد کـرد .پطـرس در طـول مدتـی کـه آنجـا بـود بـا راحتـی در کنـار مسـیحیان
غیریهـودی غـذا میخـورد ،امـا وقتـی کـه گروهی از مسـیحیان یهـودی تبار از جانـب یعقوب از
اورشـلیم بـه آنجـا رسـیدند ،پطـرس کـه ترسـیده بـود مبـادا آنها چـه فکـری در بـاره او خواهند
کـرد ،رفتـار خـود را بطـور کامـل تغییـر داد.

چـرا از پطـرس بیـش از ایـن انتظـار میرفـت؟ غالطیـان باب  ۲آیـات  ۱۱تـا  ۱۳و اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۰آیـة  ۲۸را بـا هـم مقایسـه کنیـد .ایـن عمـل چـه چیـزی دربـاره اینکه
فرهنـگ و سـنت میتواننـد تـا چه میـزان قدرمتندی در زندگی ما ریشـه دوانده باشـند،
بـه مـا میگوید؟



برخـی بـه اشـتباه فـرض کردهانـد کـه پطـرس و سـایر یهودیـان بـه دنبـال پیـروی از احـکام
عهـد قدیـم دربـارة غـذای پـاک و ناپـاک بودهانـد .اگرچـه بـه نظـر منیرسـد کـه موضـوع ایـن
بـوده باشـد .اگـر پطـرس و متام مسـیحیان یهودی تبـار احکام یهـودی مربوط به غـذا را نادیده
میگرفتنـد ،مطمئنـاً غوغـای بزرگـی در کلیسـا بوجـود میآمـد .و اگـر چنیـن بـود مطمئنـا
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مطالبـی در بـاره آن بایـد در کتـاب مقـدس ثبت میشـد ولـی چنین چیـزی وجود ندارد .بیشتر
محتمـل اسـت کـه مسـأله همنشـینی بر رس یـک میز بـا غیریهودیان بوده اسـت .زیرا بسـیاری
از یهودیـان ،غیریهودیـان را نجـس مـی پنداشـتند .بعضـی از مـردم بـه ایـن عمـل مبـادرت می
ورزیدنـد تـا از ایجـاد رابطـه اجتامعـی بـا غیریهودیـان تـا حد امـکان اجتنـاب منایند.
پطـرس خـود بـا ایـن موضـوع در تقلا بـود و تنهـا رؤیایـی از جانـب خـدا بـود کـه بـه او
کمـک کـرد تـا پاسـخی رصیـح به مشـکل خـود بیابد .پطـرس پـس از ورود بـه خانـة کرنیلیوس
کـه رسدار رومـی بـود بـه وی گفـت« ،ایـن را بـه خوبـی میدانـی کـه جایـز نیسـت یـک نفـر
یهـودی بـا بیگانـگان معـارشت یـا هـم نشـینی منایـد .اما خدا بـه من نشـان داده اسـت که من
نبایـد هیـچ کـس را نجـس یـا ناپـاک بدانـم» (اعامل رسـوالن بـا ب ۱۰آیـة  .)۲۸اگر چـه او بهرت
میدانسـت ،امـا چنـان از آزرده منـودن هموطنـان خـود هـراس داشـت کـه بـه شـیوه پیشـین
خـود بازگشـت .ظاهـرا ً ،کشـش فرهنگـی و سـنت در زندگـی پطـرس تـا ایـن میـزان قـوی بود.
بـا ایـن وجـود ،پولـس اعمال پطـرس را دقیقـاً هامنگونه کـه بودنـد خوانـد :واژة یونانی که
در غالطیـان بـاب  ۱آیـة  ۱۳بـکار میبـرد ،ریـاکاری میباشـد .او گفـت حتـی بارنابـا «نیز تحت
تأثیـر دورویـی آنهـا قـرار گرفـت ».اینهـا سـخنان تندی از یـک مرد خـدا به دیگری هسـتند.

چرا دورو بودن یا ریاکاری بسیار آسان است؟ (آیا شاید به این دلیل منیباشد که ما
متایل داریم چشاممنان را بر روی اشتباهات خود ببندیم ،درحالی که مشتاقانه بدنبال
خطاهای دیگران هستیم؟) شام در زندگی خود چه نوع دورویی مییابید؟ مهمتر
اینکه ،چگونه میتوانید آن را تشخیص بدهید و سپس آن را ریشه کن کنید؟

پنجشنبه

 ۱۳ژوئیه

نگرانی پولس (غالطیان باب  ۲آیة )۱۴
وضعیـت در انطاکیـه بـه طـور حتـم وخیم بـود :پولس و پطرس ،دو رهرب کلیسـا آشـکارا در
سـتیز بودنـد .و پولـس ابائـی نـدارد تـا پطرس را فرا خوانـده و از او بخواهد تـا در باره رفتارش
توضیح بدهد.


پولس برای روبرو شدن علنی با پطرس ،چه دالیلی میآورد؟ غالطیان باب  ۲آیات  ۱۱تا .۱۴

هامنطـور کـه پولـس دیـد ،مشـکل این نبـود که پطـرس تصمیم گرفتـه بود بـا مهامنان اهل
اورشـلیم غـذا بخـورد .سـنتهای کهـن مهمان نـوازی بطـور حتـم رعایـت فرهنـگ و سـنت را
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ملـزم مینمود.
مسـأله «حقیقـت انجیـل» بـود .یعنی ،تنها مشـکل همنشـینی و یا عمل غذا خـوردن نبود.
اعمال پطـرس در مفهـوم واقعـی ،پیام کامـل انجیل را به مخاطـره انداخت.



غالطیـان بـاب  ۳آیـة  ۲۸و کولسـیان بـاب  ۳آیـة  ۱۱را بخوانید .حقیقـت موجود در این
آیـات چگونـه بـه مـا در درک واکنش شـدید پولس کمـک میکند؟

در طی مالقات پولس با پطرس و سایر رسوالن در اورشلیم ،آنها به این نتیجه رسیدند که
غیریهودیان میتوانند از متام برکات در مسیح بدون اینکه ابتدا ختنه بشوند ،بهره مند گردند.
اما عمل پطرس اینک این توافق را در معرض خطر قرار میدهد .درحالی که یک بار مسیحیان
یهودی تبار و غیریهود در محیطی از همنشینی آزاد به هم پیوستند ،اکنون میان این جامعت
تفرقه افتاده بود و این مسئله دورمنایی را از یک کلیسای انشقاق یافته نشان میداد.
از نقطهنظـر پولـس ،رفتـار پطرس داللت بر این داشـت که مسـیحیان غیریهـود ،ایامنداران
درجه دوم بودند و او باور داشـت که اعامل پطرس ،فشـار شـدیدی بر غیریهودیان داشـت در
صورتـی کـه میخواسـتند همنشـینی و رفاقت در مسـیح را بطـور کامل تجربه کننـد .از اینرو،
پولـس میگویـد« ،اگـر تـو بـا اینکه یهـودی تبار هسـتی ماننـد غیر یهودیـان زندگـی میکنی و
نـه ماننـد یهودیـان ،چطـور میتوانـی غیـر یهودیـان را مجبـور سـازی که مثـل یهودیـان زندگی
کننـد؟» (غالطیـان بـاب  ۲آیـة  .)۱۴عبـارت «زندگی کردن ماننـد یهودیان»بطـور تحت اللفظی
میتواند«یهـود وار یـا همچـون یهودیـان» ترجمـه بشـود .ایـن واژه ،اصطالحـی رایـج به معنی
«اتخـاذ شـیوه زندگـی یهـودی» بـود .ایـن واژه در مـورد غیریهودیانـی کـه بـه کنیسـه میرفتند
و در سـایر آداب و رسـوم یهـودی رشکـت میکردنـد ،بـکار بـرده میشـد .بـه ایـن دلیـل نیـز
میباشـد کـه مخالفـان پولـس در غالطیـه ،کسـانی کـه او ایشـانرا بـرادران دروغیـن مینامـد،
اغلـب بـه عنـوان «یهـود وار –یهـود نـژاد یا یهـود زاده» یاد میشـود.

گوئی که اقدامات پطرس به اندازه کافی بد نبود که بارنابا نیز گرفتار این نوع رفتار
شود – او نیز کسی بود که باید بهرت از این رفتار میکرد .چه منونه واضحی از قدرت
«تاثیر دوستان و همقطاران بر یکدیگر!» چگونه میتوانیم خود را از متامیل شدن به
جهت اشتباه بواسطه اطرافیامنان ،محافظت مناییم؟

جمعه
تفکـری

 ۱۴ژوئیه

فراتـر« :حتـی بهرتیـن انسـانها اگـر بـه حـال خـود رهـا بشـوند ،مرتکـب
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اشـتباهات سـنگینی خواهنـد شـد .هـر چـه مسـئولیتهای بیشتری بـه انسـان سـپرده شـود،
مقـام باالتـری بـرای اداره و کنرتل به او داده شـود ،احتامل به فسـاد کشـیده شـدن فکر و قلب
او بیشتر اسـت چنانچـه بـه دقـت راه خداونـد را دنبـال نکنـد .پطـرس در انطاکیـه ،در اصـول
راسـتی شکسـت خـورد .پولس میبایسـت در برابـر تأثیر مخرب پایـداری میکـرد .اینگونه ثبت
شـده اسـت کـه دیگـران ممکـن اسـت از آن عبرت بگیرنـد و درسـی از آن بیاموزند ،هشـداری
جـدی بـه مـردان دارای مقـام و رتبـه باالسـت کـه در راسـتی شکسـت نخورند ،بلکه نسـبت به
رعایـت اصـول پایبنـد مباننـد – ».الن جی .وایت ،کتاب مقدس تفسـیری کلیسـای ادونتیسـتهای
روز هفتـم .جلـد  .۶صفحـه .١١۶
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1108

سواالتی برای بحث
 .۱عده معدودی از مواجهه و رویارویی لذت میبرند ،اما گاهی اوقات این الزامی

میباشد .یک کلیسا در چه رشایطی باید خطا را محکوم کند و کسانی را که از پذیرش
اصالح رس باز میزنند ،تادیب منایند.
 .۲همچنان که کلیسای ادونتیست روز هفتم در رستارس دنیا رشد مییابد ،در عین
حال متنوع وگوناگون نیز میشود .کلیسا چه راهکارهایی میتواند برای اطمینان به
از دست نرفنت اتّحاد در عین گوناگونی ،انجام دهد؟ ما چگونه میتوانیم بیاموزیم
گوناگونی فرهنگها و سنتها را در میامنان بپذیریم و از آن بهره بربیم ،در حالی
که اتّحاد نیز حفظ بشود؟
 .۳هنگامی که مژده انجیل را در فرهنگی متفاوت انتشار میدهیم ،عنارص مهمی که
نباید تغییر کنند کدامند و چه چیزی قابل تغییر است؟ چگونه میآموزیم میان آنچه
که باید باقی مباند و چیزی که باید در صورت لزوم رها کنیم ،تفاوت قائل بشویم؟
خالصـه :ارصار برخـی از مسـیحیان یهودی نژاد بر ختنه شـدن غیریهودیان بـرای اینکه بتوانند
پیـرو حقیقی مسـیح بشـوند ،تهدیدی جـدی برای اتّحاد کلیسـای اولیه بوجود آورد .رسـوالن در عوض
اینکـه بگذارنـد ایـن مسـأله باعـث تقسـیم کلیسـا بـه دو نهضـت متفـاوت بشـود ،بـا یکدیگـر تلاش
منودنـد کـه بـا وجـود اختلاف در میانشـان ،از وحـدت و وفـادار مانـدن به مسـیح به حقیقـت انجیل
اطمینـان یابند.
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