درس نهم

 ۱۹تا  ۲۵اوت

استدعا و فراخوان روحانی پولس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :غالطیان باب  ۴آیات  ۱۲تا  ۲۰؛ اول قرنتیان باب  ۱۱آیه ۱؛ فیلیپیان
باب  ۳آیه ۱۷؛ اول قرنتیان باب  ۹آیات  ۱۹تا  ۲۳؛ دوم قرنتیان باب  ۴آیات  ۷تا .۱۲
آیـه حفظـی« :ای برادران ،از شما اسـتدعا دارم کـه مثل من بشـوید ،چنانکه من هم
مثـل شما شـدهام .به مـن هیچ ظلم نکردیـد» (غالطیان بـاب  ۴آیه .)۱۲

هامنطـور کـه تـا کنـون دیدهایـم ،پولـس بطـور تلویحـی بـرای غالطیـان قلـم منیزنـد و ُرک
سـخن میگویـد .اگرچـه در واقـع زبـان تنـد وی انعـکاس دهنـده شـور و عالقـه قلبـی بخاطـر
سلامت روحانـی کلیسـایی بـود کـه خـود بـر پـا منـوده بـود .در کنار مسـائل وابسـته بـه علوم
الهـی بسـیار مهمـی کـه پولس با آنهـا رس و کار داشـت ،نامه به غالطیان در مفهومی گسترده
نیـز ،نشـان میدهـد کـه اصـول تعالیـم صحیـح تـا چـه میـزان مهم میباشـد .اگـر باورهـای ما
از اهمیـت چندانـی برخـوردار نبودنـد ،اگـر اصالحـات تعلیمی اصلاً چنان مهم نبـود ،پس چرا
پولـس مـی بایسـت تـا آن حد در نامـهاش پر حرارت و قاطع باشـد؟ مطمئناً حقیقت این اسـت
کـه آنچـه بـاور داریـم و آنچـه عمل میکنیم  ،بویژه در مسـئله جامع انجیل بسـیار مهم اسـت.
در غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۱۲تـا  ،۲۰پولـس بـه سـخنانش ادامـه میدهـد ،اگرچـه ،رویکرد
خـود را اندکـی تغییـر میدهـد .پولـس بـرای متقاعد سـاخنت غالطیان نسـبت به اشتباهاتشـان،
اسـتداللهای دقیـق و الهیاتـی پیچیـده ای ارائـه میدهـد ،و اکنون درخواسـت او هم شـخصی
و هـم تقاضایـی اسـت کـه یـک شـبان و مرشـد از کلیسـا بعمـل مـی آورد .بـر خلاف معلمان
دروغیـن کـه هیـچ عالیـق حقیقـی به غالطیـان نداشـتند ،پولس نگرانـی ،امید و محبـت واقعی
یـک شـبان خـوب را بـرای گلّـة متمـردش ارائـه میدهـد .او فقـط الهیـات را اصالح منیکـرد؛ او
در پـی خدمـت بـه کسـانی بـود که آنان دوسـت میداشـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۶اوت آماده شوید.
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یکشنبه

 20اوت

قلب پولس


غالطیان باب  ۴آیات  ۱۲تا  ۲۰را بخوانید .حقیقت پیام پولس در این آیات چیست؟

نشـانة اولیـه از نگرانـی کـه بـر قلب پولس سـنگینی میکند ،تقاضای شـخصی او در آیة ۱۲
مـی باشـد .ایـن درخواسـت بالفاصله پـس از ارصار پولس بر اینکـه غالطیان «مانند او بشـوند»
 ،ادامـه مییابـد .متاسـفانه برجسـتگی و اهمیـت واژة البـه یـا التماس در برخـی از ترجمههـا
منتقـل نشـده اسـت .واژه یونانـی آن  deomaiمیباشـد .اگـر چـه میتـوان آن را بـه صـورت
«ابـرام و ارصار» یـا «البـه و التماس» ترجمـه کـرد ،امـا واژة یونانی آن حسـی قویتـر از عجز و
نومیـدی بهمـراه دارد کـه بـه آن مرتبـط اسـت (دوم قرنتیان باب  ۵آیة  ،۲۰بـاب  ۸آیة  ۴و باب
 ۱۰آیـة  ۲را ببینیـد) .پولـس در واقـع میگویـد« ،مـن به شما التماس میکنم!»
نگرانـی پولـس در واقـع در مـورد فرضیـه هـای الهیاتـی و نقطهنظرات اصـول تعالیم نبود.
قلـب او بـا زندگـی کسـانی کـه از طریـق خدمـت او نزد مسـیح آمده بودنـد ،پیوند داشـت .او
خـود را بیـش از یـک دوسـت میدیـد؛ او پدر روحانی ایشـان بـود و آنها فرزنـدان وی بودند.
امـا حتـی بیـش از آن ،پولـس نگرانیهـای خـود برای غالطیـان را به نگرانـی و اضطرابی که یک
مـادر در هنـگام زایمان دارد ،تشـبیه میکنـد (غالطیان بـاب  ۴آية  .)۱۹پولـس در زمان برپایی
کلیسـا فکـر میکـرد «کار» قبلـی او بـرای «نجـات» آنهـا کافـی بـود .امـا اکنـون کـه جامعـت
کلیسـای غالطیـه از حقیقـت منحرف شـده بودنـد ،پولس آن دردهـای زایامن را بـار دیگر برای
اطمینـان از نیـک بختـی آنها تجربـه میکرد.



پولـس بـرای غالطیان چه هدفی در ذهن داشـت؟ او انتظار داشـت کـه از متام زحامتش
بـه جای ایشـان ،چـه نتیجهای بگیرد؟ غالطیان بـاب  ۴آیة .۱۹

پولـس کـه در ابتـدا غالطیـان را بـه ایـن صـورت کـه در رحـم مـادر شـکل گرفتـه بودنـد،
توصیـف منـود ،اکنـون از آنهـا گویـی کـه خـود مادرانـی باردار هسـتند ،سـخن میگویـد .واژة
ترجمـه شـده بـه صـورت «شـکل گیـری» ترجمـه شـده اسـت ،از نظـر پزشـکی بـرای اشـاره به
رشـد جنیـن اسـتفاده میشـد .پولـس از طریـق ایـن اسـتعاره ،مفهـوم از مسـیحی بـودن را هم
از نظـر فـردی و هـم از نظـر جمعـی توصیـف میکنـد .پیرو مسـیح بـودن چیزی بیـش از اقرار
بـه ایمان میباشـد کـه شـامل یـک دگرگونـی بنیادی برای شـبیه شـدن به مسـیح اسـت .پولس
«در پـی چنـد تغییـر جزئـی در غالطیـان نبـود ،بلکه بدنبال تح ّولـی بود که وقتی آنهـا را میبیند
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گوئـی کـه مسـیح را دیـده اسـت – ».لئـون موریس ،نگارشـی در باب غالطیان کـه از مرجع زیر
اقتباس شـده اسـت.
Leon Morris, Galatians (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), p. 142

شما بـه چـه روشهایی شـخصیت مسـیح را آشـکار شـده در زندگیتـان دیدهاید؟ در
چـه زمینههایـی همچنـان به رشـد زیـادی نیـاز دارید؟

دوشنبه

 21اوت

چالش در پیش رو
اول قرنتیان باب  ۱۱آیة  ۱؛ فیلیپیان باب  ۳آیة  ۱۷؛ دوم تسالونیکیان باب  ۳آیات  ۷تا ۹
و اعامل رسوالن باب  ۲۶آیات  ۲۸و  ۲۹را بخوانید .پولس در آنجا چه چیزی میگوید که
در غالطیان باب  ۴آیة  ۱۲منعکس شده است؟ ما باید چگونه منظور او را متوجه بشویم؟



پولـس چندیـن بـار در نامههایـش ،مسـیحیان را بـه تقلیـد از رفتـار خـود تشـویق میکنـد.
پولـس در هـر موقعیتـی ،خـود را بـه عنوان الگوی معترب کـه ایامنداران بایـد از آن پیروی کنند،
ارائـه میدهـد .در دوم تسـالونیکیان بـاب  ۳آیـات  ۷تـا  ،۹پولس خود را به عنـوان یک منونه از
آنگونـه کـه ایامنـداران اهـل تسـالونیکی میبایسـت کار کنند تا مخـارج زندگی خود را بدسـت
آورنـد و بارشـان بـر دوش دیگـران نباشـند ،عرضه مـیدارد .پولـس در اول قرنتیان بـاب  ۱۱آیة
 ،۱اهالـی کلیسـای قرنتـس را فـرا میخواندکـه در اولویت قرار دادن رفاه دیگـران را از او تقلید
کننـد .نگرانـی پولـس در مـورد غالطیـان تا حـدودی متفاوت به نظر میرسـد.
در غالطیـان بـاب  ۴آيـة  ،۱۲پولـس از غالطیـان منیخواهـد از وی تقلیـد کننـد؛ در عـوض،
او درخواسـت میکنـد کـه آنهـا هامنگونـه کـه او هسـت« ،بشـوند» – او دربارة تبدیل شـدن
سـخن میگویـد و نـه تقلیـد کردن .چرا؟ مشـکل در غالطیه مانند کلیسـای قرنتـس ،رفتاری غیر
اخالقـی یـا نحـوة زندگی کفرآمیز نبود .مشـکل در غالطیه ریشـه در اسـاس مسـیحیت داشـت.
بیشتر در مـورد «بـودن» بـود تـا«تقلیـد و رفتـار» .پولـس منیگفـت که ماننـد من رفتـار کنید،
بلکـه آنگونـه کـه من هسـتم ،باشـید .اصطلاح دقیق در غالطیـان باب  ۴آیة  ۱۲در درخواسـت
پولـس از هیرودیـس اغریپـاس دوم در اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـة  ۲۹پدیدار میشـود ،جایی
کـه او مینویسـد« ،دیـر یـا زود از خـدا میخواهـم کـه نـه فقـط شما بلکـه متـام کسـانی کـه
در اینجـا حارضنـد ماننـد مـن مسـیحی بشـوند امـا نـه مسـیحی زندانـی!» (تأکید واقع شـده).
بـه عبـارت دیگـر ،پولـس بـه تجربـة خـود بـه عنـوان یـک فـرد مسـیحی اشـاره میکنـد ،پایه و
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اساسـی کـه تنهـا بر مسـیح اسـتوار اسـت ،ایامنی که فقط بـه آنچه مسـیح برای ما انجـام داده
اسـت و نـه اعمال رشیعـت اعتماد دارد .غالطیـان به جای هویتشـان در مسـیح ،بـرای رفتار یا
کردارشـان ارزش بیشتری قائـل بودند.
اگرچه پولس به طور خاص منی گوید که می خواهد غالطیان چگونه مانند وی بشوند ،در
رشایط محیطی آن موقعیت در غالطیه نشان میدهد که این یک بیان کلی نبود که متام جنبهها
و جزئیات زندگیاش را پوشش دهد .از آنجایی که نگرانی پولس از (مترکز رشیعت بر دین) در
کلیسای غالطیه بود  ،مع الوصف بطور حتم پولس محبت ،خوشی ،آزادی و اطمینان از نجات
شگفت انگیزی را که در عیسی مسیح یافته بود در خاطر داشت .در پرتو فضیلت شناخت
خداوند عیسی مسیح ،پولس آموخته بود که هر چیز دیگری را بیارزش تلقی کند (فیلیپیان باب
 ۳آیات  ۵تا  – )۹و مشتاق بود که غالطیان نیز چنین چیزی را تجربه کنند.

آیا (غیر از عیسی) کسی را میشناسید که الگوی خوبی برای شام باشد؟ اگر چنین
است ،صفتهای آن فرد چه هستند که شام آن ها را بسیار مثال زدنی مییابید و شام
چگونه میتوانید آن صفات را به شکل بهرت در زندگیتان منایان سازید؟

سه شنبه

 ۲۲اوت

من هامنند شام شدهام



اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـات  ۱۹تـا  ۲۳را بخوانیـد .پولس در این آیـات چه چیزی میگوید
کـه میتوانـد بـه درک بهتر مـا از منظـورش در قسـمت بعـدی غالطیـان بـاب  ۴آیة ،۱۲
کمـک کنـد؟ (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۷آیات  ۱۶تا  ، ۳۴اول قرنتیـان باب  ۸آیات  ۸تا۱۳
و غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا  ۱۴را نیز ببینید).
غالطیـان بـاب  ۴آیـة  ۱۲ممکـن اسـت کمـی گیـج کننـده به نظـر برسـد .چرا غالطیـان باید
ماننـد پولـس بشـوند ،اگـر او پیـش از آن شـبیه به ایشـان شـده بود؟
هامنطـور کـه در مطالعـة دیـروز دیدیم ،پولس میخواسـت کـه آنها در ایمان و اطمینان
کاملـش در مسـیح بـرای نجـات ماننـد او بشـوند .نظـر او دربـارة ماننـد آنها شـدن ،یـادآوری
از ایـن نکتـه بـود کـه او بـا وجـود یهـودی بـودن ،به یک غیـر یهودی «بـدون رشیعـت» تبدیل
شـده بـود تـا بتوانـد در میـان غیـر یهودیـان انجیـل را بشـارت بدهـد .در واقـع ،بـر طبـق اول
قرنتیـان بـاب  ۹آیـات  ۱۹تـا  ،۲۳اگرچـه انجیـل یکسـان مانـد ،امـا روش پولـس بـا توجـه بـه
مردمـی کـه بشـارت مـیداد ،تغییـر میکرد.
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«پولـس پیشـگام آنچیـزی اسـت که امـروزه از آن بعنـوان «انطباق مفاهیم بـا رشایط زمانی
و محیطـی» یـا «تطبیـق یـا بـه روز کـردن بافـت اجتامعـی قدیـم با جدیـد» یاد میکنیـم .یعنی
رضورت ارائـه انجیـل بـه سـبک و سـیاقی کـه مجموعـه مفاهیـم رشایـط محیطـی مـردم را بـا
کسـانی کـه مـورد خطـاب قـرار گرفته انـد در ارتباط بگـذارد– تیموتی جورج ،در بـاب غالطیان
کـه از مرجـع زیر اقتباس شـده اسـت.
Timothy George, The New American Commentary: Galatians (Nashville,
Tenn.:Broadman & Holman Publishers, 1994), p. 321
نظریـات شـخصی پولـس در اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـة  ۲۱نشـان میدهد که او باور داشـت
کـه محدودیتهایـی وجـود داشـت مبنـی بـر اینکه فـرد تا چه حـد میتواند در بـه روز کردن یا
تطبیـق دادن انجیـل بـا رشایـط جدیـد بـه پیش بـرود .برای مثـال ،او اشـاره میکند کـه اگر چه
افـراد آزاد هسـتند کـه روشـهای گوناگونـی را بـرای بشـارت دادن بـه یهودیـان و غیـر یهودیان
اتخـاذ کننـد ولـی ایـن آزادی شـامل حـقِ داشت ِن زندگیِ بـدونِ احکام منیگـردد ،زیرا مسـیحیان
تحـت «رشیعت و احکام مسـیح» هسـتند.
اگرچـه انطبـاق مفاهیـم بـا رشایط زمانی و محیطی همیشـه آسـان نیسـت« ،تـا آنجایی که
قـادر باشـیم تـا قلـب انجیـل را از پیلـه فرهنگـی آن جدا سـازیم  ،بـه روز کردن و انطبـاق پیام
مسـیح بـدون لطمـه زدن بـه محتـوا و مفـاد اصلی آن  ،مـا نیز بایـد از مقلدان پولس بشـویم».
– تیموتـی جـورج ،در بـاب غالطیـان کـه از مرجع زیر اقتباش شـده اسـت.
Timothy George, Galatians, pp. 321, 322

کوتـاه آمـدن از اصـول و سـازش کـردن بسـیار آسـان اسـت ،اینطـور نیسـت؟ گاهـی
وقتـی کسـی مـدت بیشتری مسـیحی اسـت ،ایـن سـازش آسـانتر میشـود .چـرا
اینگونـه اسـت؟ بـا صداقـت بـه خـود بنگرید .چـه میزان سـازش بی صـدا وارد زندگی
شما شـده اسـت و شما به چـه روشهایـی آن را توجیه کردهایـد؟ چگونـه میتوانید
در مواقـع لـزوم ،رشایـط را برعکـس کنیـد؟

چهارشنبه

 ۲۳اوت

آنزمان و ایام ما
رابطـة پولـس بـا ایامنـداران غالطیـه همیشـه به انـدازة زمـان کنونـی دشـوار و رسد نبوده
اسـت .در واقـع ،وقتـی کـه پولـس بر زمانـی که برای بـار اول انجیـل را در غالطیـه موعظه کرد
تاکیـد گـذارد او بـا عباراتـی درخشـان و پـر احسـاس گفـت کـه آنهـا چقـدر بـا او بـا خورشوئی
رفتـار کـرده انـد .بعد چـه اتفاقـی افتاد؟
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چـه اتفاقـی بـه نظـر میرسـد کـه پولس را بـه موعظـة انجیـل در غالطیه رهنمـود کرده
باشـد؟ غالطیـان بـاب  ۴آیة .۱۳



ظاهـرا ً ایـن قصـد ابتدایـی پولـس نبوده اسـت که انجیـل را در غالطیـه موعظه کنـد .با این
وجـود در زمـان سـفرش بـه نوعـی بیماری مبتلا شـد کـه او را وادار منـود تـا مدتـی بیشتر از
آنچـه انتظـارش را داشـت در غالطیـه مبانـد و یـا بـرای بهبودش به غالطیه سـفر کنـد .رمز و راز
در ماهیـت دقیـق بیماری پولـس بـود .برخـی گفتهانـد کـه بـه ماالریا دچار شـده بـود؛ بعضی
دیگـر (بـر اسـاس اشـارة پولس به متایـل غالطیان به بیـرون آوردن چشامنشـان و دادن آنها به
وی) گفتهانـد کـه احتماالً نوعی بیامری چشـمی بوده اسـت .بیامری او همچنین ممکن اسـت
بـه «خـاری در بـدن» کـه او در دوم قرنتیـان دوم بـاب  ۱۲آیـات  ۷تـا  ۹بـه آن اشـاره میکنـد،
ارتباط داشـته است.
هـر چـه کـه پولـس از آن رنـج میکشـید ،او بـه مـا میگوید کـه چنـان ناخوشـایند بود که
بـه یـک آزمایـش بـرای غالطیـان تبدیـل شـد .در جهانی کـه بیماری اغلـب منـادی از نارضایتی
الهـی بـود (یوحنـا بـاب  ۹آیـات  ۱و  ،۲لوقـا بـاب  ۱۳آیات  ۱تـا  ،)۴بیامری پولس میتوانسـت
بـه راحتـی بهانـهای بـرای غالطیـان بوجـود آورد کـه او و پیـام وی را انـکار مناینـد .امـا آنهـا
از صمیـم قلـب از پولـس اسـتقبال منودنـد .چـرا؟ زیـرا قلبهـای ایشـان از موعظـة صلیـب
(غالطیـان بـاب  ۳آیـة  )۱و اعتقـاد بـه روحالقدس گرم شـده بـود .آنها اینک چـه دلیل دیگری
بـرای تغییـر رویکردشـان میتوانسـتند ارائـه کنند؟

دلیـل خـدا بـرای روا دانستن رنـج کشـیدن پولـس چـه میتوانسـت باشـد؟ پولـس
چگونـه میتوانسـت بـه دیگـران خدمـت کنـد ،وقتـی با مشـکالت خود دسـت و پنجه
نـرم میکـرد؟ رومیـان بـاب  ۸آیـة ۲۸؛ دوم قرنتیـان بـاب  ۴آيـات  ۷تـا  ،۱۲بـاب ۱۲
آیـات  ۷تـا .۱۰



بیامری پولس هر چه که بود ،بدون شک جدی بود و میتوانست به راحتی بهانهای برای
مقرص خواندن خدا برای مشکالتش و یا دست کشیدن از موعظة انجیل به او بدهد .پولس
هیچکدام از این دو کار را انجام نداد .او به جای اینکه اجازه دهد موقعیتش او را از پا در آورد،
از آن به عنوان فرصتی برای تکیة بیشرت بر فیض خدا استفاده منود« .خدا بارها از سختیهای
زندگی همچون بیامری ،فقر ،حتی بالیای طبیعی و مصیبتهای غیرقابل توضیح – به عنوان
فرصتی برای نشان دادن رحمت و فیض خود و وسیلهای برای پیشربد انجیل استفاده کرده
است – ».تیموتی جورج ،در باب غالطیان که از مرجع زیر استفاده شده است.
Timothy George, Galatians, pp. 323, 324
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چگونـه میتوانیـد بیاموزیـد کـه سـختیها و رنجهایتـان باعـث میشـوند ببیشتر بر
خداونـد تکیـه کنیـد؟ (چه گزینههـای دیگـری دارید؟)

پنجشنبه

 ۲۴اوت

سخن گفنت از حقیقت
غالطیـان بـاب  ۴آیـة  ۱۶را بخوانیـد .پولـس بـه چـه نـکات قدرمتنـدی در اینجـا اشـاره
میکنـد؟ بـه چـه روشهایـی ممکـن اسـت خـود شما چیـز مشـابهی را تجربـه کـرده
باشـید؟ (یوحنـا بـاب  ۳آیـة  ۱۹؛ متـی بـاب  ۲۶آیـات  ۶۴و  ۶۵؛ ارمیـا بـاب  ۳۶آيـات
۱۷تـا  ۲۳را نیـز ببینیـد).



اصطلاح « حقیقـت را گفتن» اغلـب از مفهـوم و تـوارد ذهنـی منفـی برخـوردار اسـت،
بویـژه در زمـان و عصر مـا ،وقتـی کـه میتوانـد بـه عنـوان ترفنـدی رک ورصیـح ،بـدون مانـع
و محدودیـت و بـدون ترحـم نسـبت بـه خصـم در گفتن حقایـق بـه دیگـران ،بـدون در نظـر
گرفتن میـزان ناخوشـایندی یـا نـا مطلوبـی آنهـا ،دیـده شـود .اگـر بـرای نظریـات پولـس در
غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۱۲تـا  ۲۰و برخـی دیگر از نظریاتـش در بخشهای دیگـر نامهاش نبود
(غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۹و  ۱۰را ببینیـد) ،امـکان داشـت برای فردی سـوء برداشـت ایجاد کند
کـه عالقـة پولـس بـه حقیقـت انجیـل ،نسـبت به هـر نوع ابـراز محبـت برتری داشـت .بـا این
حـال ،هامنطـور کـه دیدهایـم ،با وجـود اینکه پولـس دغدغة «دانستن حقیقت انجیل» توسـط
غالطیـان را داشـت (غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۵و  ۱۴را ببینیـد) ،ایـن نگرانـی بدلیـل عالقهاش به
آنهـا بوجـود آمـد .چه کسـی هسـت که شـخصاً دردناک بـودن مالمت کـردن یا بیپـرده گفنت
حقایـق بـه خـود را کـه – بـه هـر دلیلـی مایـل به شـنیدن آن نیسـت –تجربـه نکرده باشـد؟ ما
ایـن کار را بدلیـل توجهمـان بـه آن فـرد انجـام میدهیـم و نـه بـه ایـن دلیـل کـه میخواهیـم
بـه او آسـیب برسـانیم ،اگـر چـه زمانهایـی تأثیر آنی سـخنان ما آسـیب و یا حتـی عصبانیت و
خشـم علیـه مـا میباشـد .مـا به هر حـال ایـن کار را انجام میدهیـم ،زیرا میدانیـم این چیزی
اسـت کـه آن فـرد نیـاز دارد بشـنود  ،مهـم نیسـت که تا چـه حد خواهـان انجام آن منیباشـد.

در غالطیان باب  ۴آیات  ۱۷تا  ،۲۰پولس چه چیزی دربارة کسانی که مخالف با آنهاست،
میگوید؟ عالوه بر نقد بینش دینی غلط آنان  ،او چه چیز دیگری را به چالش میکشد؟



82

در مقایسـه بـا رصاحتـی کـه پولـس در ارائـه انجیـل خـود داشـت  ،ممکـن اسـت خشـم
غالطیـان برانگیختـه شـده باشـد .مخالفـان وی فعاالنـه بـا چـرب زبانـی و متلق در صـدد جلب
رضایـت کلیسـای اهالـی غالطیـه بودنـد کـه ایـن کار نـه از روی مهـر و محبـت بلکـه از روی
انگیـزه هـا و نیـات خـود خواهانـه ای بـود کـه در فکـر داشـتند .دقیقـا روشـن نیسـت کـه
منظـور پولـس از بیـان اینکـه مخالفـان میخواهند (در را بروی شما ببندند) چیسـت گرچه این
مطلـب شـاید اشـاره به تالشـی برای بستن در بـروی امتیازات انجیل بـود زیرا به نظـر معلمین
دروغیـن مـردم ابتـدا بایـد ختنـه میشـدند تـا از امتیـاز نجـات برخوردار شـوند.

بـه برخـی از مـواردی کـه سـخنان شما بـا وجـود حقیقـی و الزامـی بـودن ،باعـث
عصبانیـت او نسـبت به شما بشـود ،بیاندیشـید .چه چیـزی از تجربهای کـه میتواند
دفعـة دیگـر کـه نیـاز بـه انجـام کاری مشـابه داریـد ،کمـک کنـد ،بیاموزیـد؟

جمعه

 ۲۵اوت

تفکـری فراتـر« :در کلیسـاهای غالطیه ،خطـای بی پـرده جایگزین پیام انجیل میشـد.
مسـیح  ،آن بنیـان حقیقـی ایمان کـه آئیـن هـا و مراسـم ترشیفاتی یهود را منسـوخ کـرده بود،
عملاً کنـار گذاشـته شـد .پولـس رسـول دید که اگـر ایامنـداران در غالطیـه از خطـرات تأثیراتی
کـه آنهـا را تهدیـد میکردنـد ،نجـات مییافتنـد ،قاطعتریـن اقدامـات بایـد انجـام میشـد و
شـدیدترین هشـدارها باید داده میشـد.
«یـک درس مهـم بـرای متام خدمتگزاران مسـیح این اسـت کـه کار خود را با رشایط کسـانی
کـه او در پـی منفعت رسـاندن به ایشـان اسـت ،تطبیق دهنـد .عطوفت ،صبر ،تصمیمگیری و
ثبـات بـه یـک میـزان الزامـی هسـتند؛ اما اینهـا باید با تشـخیصی صحیح مـورد اسـتفاده قرار
بگیرنـد .بـرای روبـرو شـدن باگروههـا بـا سـطح فکری مختلـف ،تحـت رشایـط و موقعیتهای
گوناگـون ،حکمـت و داوری روشـن و مقـ ّدس بـرای کار از طریـق روح خدا الزامی میباشـد.
«پولـس بـه کسـانی کـه یکبار در زندگیشـان با قدرت خدا آشـنا شـده بودنـد ،التامس منود
کـه بـه عالقـه پیشـین خود نسـبت بـه حقیقـت انجیل بـاز گردند .او با اسـتداللهای بیپاسـخ،
امتیـاز آزاد بـودن مـردان و زنـان در مسـیح– کسـی که از طریـق فیض کفار ه وی ،متام کسـانی
کـه کاملاً تسـلیم بشـوند ،ردای عدالـت وی را بـه تـن خواهنـد کـرد را در مقابـل ایشـان قـرار
میدهـد .او ایـن موضـع را در پیـش میگیـرد کـه هر انسـانی کـه میخواهد نجات داده شـود
بایـد تجربـه شـخصی واقعی در کارهای خدایی داشـته باشـد.
«سـخنان مشـتاقانه و عاجزانـه رسـول بـی مثر بودنـد .روحالقـدس از نیرویی عظیـم بوجود
آمـد و بسـیاری کـه بـا گام نهادن در مسـیرهای عجیب ،رسگردان شـده بودند ،به ایامن پیشـین
خـود از انجیـل بـاز گشـتند .از ایـن پـس ،آنهـا در آزادی که مسـیح برایشـان به ارمغـان آورده
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بـود ،ثابـت قـدم بودنـد – ».الـن جی .وایـت ،اعامل رسـوالن صفحـات  ٣٨۵و  ٣٨۶و . ٣۸۸
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 385, 386, 388

سواالتی برای بحث
 .۱در مـورد مسـئله کلـی رنـج کشـیدن و اینکـه خدا چگونـه میتواند از آن اسـتفاده

کنـد ،بیشتر بیاندیشـید .مـا بـا موقعیتهایـی کـه در آنهـا بـه نظـر میرسـد هیـچ
نتیجـه خوبـی از رنـج کشـیدن حاصـل منیشـود ،چگونـه برخـورد میکنیـم؟
 .۲در مـورد ایـن نظریـه کـه مسـیح در مـا شـکل گرفتـه اسـت ،تعمـق مناییـد .ایـن
در عمـل بـه چـه معناسـت؟ مـا چگونـه میتوانیـم بدانیـم کـه ایـن وضعیت بـرای ما
اتفـاق میافتـد؟ چگونـه از دلسرد شـدن در صورتیکـه بـه رسعتـی کـه انتظـارش را
داریـم برایمان اتفـاق نیافتـد ،محفـوظ میمانیـم؟
خالصـه :پولـس کـه چندیـن اسـتدالل کالمـی پیچیـده و دقیـق آورده بـود ،اکنون درخواسـتی
شـخصیتر و احساسـیتر از غالطیـان دارد .او از آنهـا عاجزانـه تقاضـا میکنـد کـه به انـدرز او گوش
فـرا دهنـد ،رابطـة مثبتـی که زمانی داشـتند و محبـت حقیقی و نگرانی کـه او به عنوان پـدر روحانی
نسـبت بـه ایشـان دارد را برایشـان یـادآوری میکند.
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