  درس پنجم  

ایامن آوردن پولس

 ۶تا  ۱۲مرداد ماه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعامل رسـوالن باب  ۲۶آیات  ۹تـا ۱۱؛ تثنیه بـاب  ۲۱آیه ۲۳؛ اعامل
رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱تـا ۲۰؛ اول قرنتیـان بـاب  ۹آیه ۱؛ غالطیان باب  ۱آیه ۱؛ اعامل رسـوالن
باب  ۹آیـات  ۲۰تا .۳۰
آیـه حفظـی« :بـرو زیـرا کـه او ظـرف برگزیـده من اسـت تا نام مـرا پیـش ا ّمتها و سلاطین و
بنـی ارسائیـل ببرد» (اعامل رسـوالن بـاب  ۹آیه .)۱۵

ایمان آوردن شـائول طرسوسـی (کـه پولـس شـد) یکـی از قابـل توجـه تریـن رویدادهـا
در تاریـخ کلیسـای وابسـته بـه رسـوالن بـود .بـا ایـن وجـود اهمیـت پولـس بسـیار فراتـر از
تنهـا ایمان آوردن مـی باشـد زیـرا پولـس قطعـاً تنها دشـمن کلیسـا نبـود که به یک مسـیحی
واقعـی تبدیـل شـد .در عـوض مسـئله مربـوط مـی شـود بـه آنچـه کـه او در نهایـت بـرای
انجیـل انجـام داد .پولـس دشـمنی اصالحناپذیـر بـرای ایامنـداران اولیـه بود و آسـیبی که می
توانسـت بـه کلیسـای نوپـا بزنـد ،عظیـم بود .او هـم عزم و هم حامیت رسـمی بـرای نابودی
کلیسـا را داشـت .بـا ایـن حـال ،او صادقانـه بـه دعـوت خـدا در راه دمشـق پاسـخ داد و بـه
یکـی از بـزرگ تریـن رسـوالن تبدیـل شـد« .از میـان تلختریـن و بیرحـم تریـن شـکنجهگران
کلیسـای مسـیح ،الیقتریـن مدافـع و موفقتریـن قاصـد انجیـل بوجـود آمـد — ».الـن جـی.
وایـتEllen G. White, Sketches from the Life of Paul, p. 9 ،
اقدامـات پیشـین پولـس در جفـای کلیسـای اولیه ،همواره به او احسـاس عمیق بی ارزشـی
مـی داد ،اگـر چـه بـا احساسـی عمیـق تـر از قدردانی می توانسـت بگویـد که فیض خـدا به او
بیهـوده نبـوده اسـت .با ایمان آوردن پولس ،مسـیحیت برای همیشـه تغییر منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۳مردادآماده شوید.
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     یکشنبه     

 ٧مرداد

شکنجهگر کلیسا
پولس یک یهودی هلنیسـتی بود .زادگاه او طرسـوس ،پایتخت قیلیقیه بود (اعامل رسـوالن
بـاب  ۲۱آیـه  .)۳۹بـا ایـن وجـود ،او از رفتـار کلیشـه ای هلنیسـتی بـه میـزان زیـادی فاصلـه
گرفـت ،زیـرا بـه اورشـلیم آورده شـده بـود ،جایـی کـه زیر نظـر غامالئیـل (اعامل رسـوالن باب
 ۲۲آیـه  ،)۳بـا نفـوذ تریـن معلـم فریسـی آن زمـان آمـوزش دید .پولس بـه عنوان یک فریسـی
بـه شـدت (ارتدوکـس) سـنتی و تعصبـی بـود  ،اگـر چـه شـور و حـرارت او مـرز تعصـب کـور
کشـیده شـده بـود (غالطیـان بـاب  ۱آیـه  .)۱۴بـه ایـن دلیل اسـت کـه او اسـتیفان را به سـوی
مـرگ کشـانید و تبدیـل بـه چهـره ای کلیـدی در جفـا هـای پس از آن شـد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـات  ۹تـا  ۱۱را بخوانیـد .پولـس چگونـه اقدامـات خـود بـر علیـه
کلیسـا را توصیـف مـی کنـد؟

پولـس در جایـی دیگـر مـی گویـد کـه انجیل مانعـی بـر رس راه یهودیـان بـود (اول قرنتیان
بـاب  ۱آیـه  .)۲۳در کنـار ایـن واقعیـت که عیسـی رشایط انتظارات سـنتی یهودی از پادشـاهی
مسـیح موعـود را نداشـت ،آنهـا بـه هیچ وجـه منی توانسـتند این ایـده را بپذیرند که کسـی که
بـر روی صلیـب مـرد بتوانـد مسـیح موعـود خـدا باشـد ،زیـرا کتـاب مقـدس مـی گویـد که هر
کـس بـه صلیـب کشـیده شـود ،تحـت لعنـت خداسـت (تثنیـه بـاب  ۲۱آیـه  .)۲۳بنابرایـن ،بـه
صلیـب کشـیده شـدن بـرای یهودیـان یـک تناقـض عجیـب و غریب بود ،روشـن ترین شـاهدی
کـه مـی گفـت ادعـای کلیسـا در مورد عیسـی نادرسـت بود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱و  ۲نشـان مـی دهنـد که شـائول طرسوسـی در اقـدام علیه
ایامنـداران بـود .دمشـق شـهری بسـیار مهـم در حدود دویسـت کیلومرتی شمال اورشـلیم بود
و جمعیـت یهـودی زیـادی داشـت .یهودیانـی کـه در خـارج از یهودیـه زندگـی مـی کردنـد ،به
صـورت نوعـی شـبکه ارتباطی سـازماندهی شـده بودند که مرکزشـان در اورشـلیم (سـنهدرین)
بـود و کنیسـه بـه عنـوان مرکـز حامیتـی اجتماع هـای محلـی عمل مـی کـرد .رابطـه ای مداوم
میـان سـهندرین و چنیـن اجتماع هایـی از طریـق نامـه هایـی کـه معمـوال توسـط shaliaḥ
قاصد حمل می شـد ،وجود داشـت« ،کسـی که فرسـتاده شـده اسـت» (از واژه عربی ،shalaḥ
«فرسـتادن») .یـک قاصد  ،shaliaḥمأموری رسـمی برگزیده توسـط سـنهدرین بود تـا به ایفای
چندیـن وظیفـه دینی بپـردازد.
هنگامـی کـه پولـس از کاهـن اعظـم ،رئیـس سـنهدرین نامـه هـای خطاب شـده به کنیسـه
دمشـق را در خواسـت منود ،او به یک  shaliaḥقاصد با قدرت دسـتگیر منودن پیروان عیسـی
37

و آوردنشـان بـه اورشـلیم تبدیـل شـد (مقایسـه شـود بـا اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـه  .)۱۲در
زبان یونانی ،کلمه معادل  ، shaliaḥلغت  apostolosمی باشـد که از آن واژه رسـول مشـتق
می شـود .از این رو ،پولس پیش از آن که رسـول عیسـی مسـیح باشـد ،رسـول سـنهدرین بود.

آخرین باری که شما برای چیزی که بعدها نظرتان درباره آن تغییر نمود ،متعصب (یا
مخالف) بودید ،چه زمانی بود؟ از آن تجربه باید چه درس هایی فرا گرفته باشید؟

     دوشنبه     

 ٨مرداد

در مسیر دمشق


اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۳تـا  ۹را بخوانیـد .هنگامـی کـه پولـس بـه دمشـق نزدیـک می
شـد ،چـه اتفاقـی افتـاد؟ مفهـوم سـخنان عیسـی در اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـه  ۵چیسـت
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـه  ۱۴را نیـز ببینیـد)

هامنطـور کـه پولـس و همراهانـش بـه دمشـق نزدیک مـی شـدند ،اتفاقی غیـر منتظره رخ
داد :در حوالـی ظهـر ،آنهـا بـا نـوری شـدید و صدایـی از سـوی آسمان مواجه شـدند .این رصفاً
یـک رویـا در مفهـوم نبـوی نبـود ،بلکه تجلـی الهی در نظر گرفته شـده بطور ویـژه برای پولس
بـود .همراهـان او نـور را مشـاهده کردنـد؛ امـا بـا این حـال ،تنها پولس نابینا شـد؛ آنهـا صدا را
شـنیدند؛ امـا بـا ایـن وجـود ،تنها پولـس آن را درک منـود .نور ،شـکوه الهی عیسـای ظهور کرده
بـود کـه در آن لحظـه شـخصاً بـر پولـس ظاهـر شـده بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـه .)۱۴
پولـس در جایـی دیگـر ارصار مـی کنـد که عیسـی را دیده بود ،کـه او را بـا دوازده حواریون به
عنـوان شـهادت دهنـده رسـتاخیز و قدرت رسـالتی عیسـی ،برابـر میسـاخت (اول قرنتیان باب
 ۹آیـه  ،۱بـاب  ۱۵آیه .)۸
گفـت و گـوی متعاقـب آن بـا عیسـی ،پولـس را بـی نهایـت بیشتر از نـور تحت تأثیـر قرار
مـی دهـد .پولـس کاملاً متقاعد شـده بود کـه با حمله بـه پیروان عیسـی نـارصی ،در واقع کار
خـدا بـرای پـاک منـودن یهودیـت از آن ارتـداد خطرنـاک و وحشـتناک را انجـام مـی داد .با این
وجـود ،او بـا تـرس ،فهمیـد کـه نـه تنهـا عیسـی زنده بـود ،بلکـه او با رنجانـدن پیروان عیسـی،
در واقـع بـه خـود او حمله مـی کرد.
عیسـی وقتـی بـا شـائول صحبـت مـی کـرد ،از یـک رضب املثـل ظاهـرا ً از ریشـه یونانـی
اسـتفاده منـود کـه پولـس قطعـاً بـا آن آشـنا بـود« :تـو را بـر میـخ هـا لگـد زدن دشـوار اسـت»
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـه  .)۱۴تصویـر ایـن اسـت کـه یـک گاو نـر کـه به یوغ بسـته شـده
تلاش مـی کنـد تـا بـه جهـت هـای مختلفـی بـرود ولـی کسـی کـه گاو را هدایـت مـی کنـد بـا
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مهمیـزی تیـز بـه او رضبـه ای میزنـد تـا بـه مسـیری بـرود که آنـرا هدایت مـی کنـد .هنگامی
کـه آن اتفـاق بیافتـد ،حیـوان حتـی بیشتر بـه خـود آسـیب می رسـاند.
این سخن ممکن است به کشمکش در ذهن پولس اشاره داشته باشد — کتاب مقدس از
این مطلب به عنوان کار روح القدس یاد می کند (یوحنا باب  ۱۶آیات  ۸تا  — )۱۱که می
توانست به آنچه برای استیفان اتفاق افتاد ،برگردد« .شائول نقش برجسته ای در محاکمه و
محکومیت استیفان داشت و شواهد قابل توجه وجود داشت که خدا در کنار آن شهید حضور
داشت ،باعث شد تا شائول به درست بودن رفتار خود بر علیه پیروان عیسی  ،تردید کند .ذهن
او شدیدا ً مغشوش شده بود .او در پریشانحالی خویش از کسانی که به حکمت و داوری ایشان
اعتامد داشت ،درخواست کمک منود .استدالل های کاهنان و حاکامن در نهایت او را متقاعد
منود که استیفان یک کفرگو بود و اینکه آن مسیح که شاگرد شهید در باره وی موعظه می
منود ،یک فریبکار بود و اینکه حق با کسانی است که در در تصدی امور روحانی هستند— ».
الن جی .وایتEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 112, 113 ،

چرا خردومندانه است که به وجدان خود توجه و اعتناکنید؟

     سه شنبه     

 ۹مرداد

مالقات حنانیا
شـائول وقتـی متوجـه شـد کـه در حـال صحبـت کردن با شـخص عیسـی می باشـد ،سـؤالی
مطـرح منـود کـه بـه عیسـی فرصتی بخشـید که بـه دنبالش بـود« :خداونـدا چه کنـم؟» (اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۲آیـه  .)۱۰پرسـش او ،حاکـی از ندامـت از اعاملـی بـود که تا آن زمـان مرتکب
شـده بـود ،امـا مهـم تـر اینکـه متایلی بی قیـد و رشط برای اجـازه دادن به عیسـی در راهنامیی
زندگـی اش از آن لحظـه بـه بعـد را ابـراز مـی کند .شـائول که به دمشـق برده شـد ،باید منتظر
دسـتورالعمل هـای بعدی مـی ماند.
کتـاب مقـدس در اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱۰تـا  ۱۹منایـان مـی سـازد کـه خداونـد
چگونـه بـرای آمـاده کردن شـائول طرسوسـی بـرای زندگی جدیدش بـه عنوان پولس رسـول کار
مـی کـرد .عیسـی در رویایـی ،بـه حنانیـا مأموریـت داد تا با شـائول مالقـات منوده و دسـتانش
را بـرای بازیابـی بینایـی بـر او بگـذارد .بـا ایـن وجـود ،حنانیـا قبلاً می دانسـت شـائول که بود
و اینکـه چـه تعـداد از برادرانـش بـه خاطـر او رنـج دیـده و یـا حتـی زندگـی خود دا از دسـت
داده بودنـد .او همچنیـن بـه خوبـی دلیل در دمشـق بودن شـائول را می دانسـت ،و در نتیجه
مطمئنـاً منـی خواسـت نخسـتین قربانـی شـائول در آنجا باشـد .تأمـل او قابـل درک بود.
بـا ایـن حـال ،آنچـه حنانیـا منی دانسـت این بود که شـائول کمـی قبل برخوردی شـخصی با
عیسـی داشـت کـه زندگـی اش را بـرای همیشـه تغییـر داد .او منی دانسـت که شـائول به جای
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اینکـه همچنـان بـرای سـنهدرین کار کنـد — باعـث حیـرت حنانیـا بود — توسـط عیسـی برای
کار او فراخوانـده شـده بـود کـه بدیـن معناسـت که شـائول دیگر رسـول سـنهدرین نبـود بلکه
مهـره انتخابـی عیسـی برای رسـاندن انجیـل به یهودیـان و غیر یهودیـان بود.



غالطیـان بـاب  ۱آیـات  ۱۱ ،۱و  ۱۲را بخوانیـد .پولـس در رابطه با مأموریت رسـالتی خود چه
ادعـای خاصی ارائـه می دهد؟

پولـس در غالطیـه ارصار مـی ورزد کـه پیـام و رسـالت خود را مسـتقیامً از عیسـی مسـیح و
نـه منبـع انسـانی دریافـت منـوده اسـت .این لزوماً نقشـی کـه حنانیـا در این فراخوانده شـدن
بجـا آورد را نقـض منـی کنـد .حنانیا هنگامی که با شـائول مالقـات منود ،تنهـا مأموریتی که قبال
او در مسـیر دمشـق از شـخص عیسـی دریافت کـرده بـود را تأیید منود.
در واقـع ،تغییـر در زندگـی شـائول چنـان چشـم گیـر بـود که منی توان سـبب انسـانی برای
آن قائـل شـد .تنهـا مداخلـه الهـی مـی توانـد توضیـح دهـد کـه چگونـه شـدید تریـن مخالـف
عیسـی ناگهـان او را بـه عنـوان نجـات دهنـده مـی پذیـرد و همـه چیـز را رهـا مـی کنـد —
اعتقـادات ،شـهرت ،حرفـه — و بـه فداکارتریـن و مؤثرتریـن رسـول او تبدیـل مـی شـود.

ایمــان آوردن شــائول بــه چــه روش هایــی عملکــرد فیــض فــوق العــاده خــدا را نشــان
مــی دهــد؟ شــما از ایــن روایــت در مــورد کســانی کــه در زندگیتــان هســتند و تردیــد
داریــد هرگــز واقعـاً ایمــان بیاورنــد ،چــه چیــزی مــی توانیــد بیاموزیــد؟

     چهارشنبه     

 ۱۰مرداد

آغاز مأموریت پولس
اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۱۹تـا  ۲۵ایـن گونـه القـا مـی کننـد کـه پولـس پـس از ایامن
آوردن و پیـش از بازگشـت بـه اورشـلیم ،بـرای مدتـی در دمشـق مانـد (اعمال رسـوالن بـاب ۹
آیـه  .)۲۶بـا ایـن وجـود پولـس در غالطیـان بـاب  ۱آیـه  ۱۷اضافه مـی کند که پیـش از رفنت به
اورشـلیم بـه رسزمیـن اعـراب رفت ،جایـی که ظاهرا ً بـرای مدتـی در انزوا زندگی منـود« .پولس
در اینجـا در تنهایـی بیابـان ،فرصـت کافـی برای مطالعه و تعمق داشـت — ».الـن جی .وایت،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 125



اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۲۰تـا  ۲۵را بخوانید .لوقـا چگونه مأموریت پولس را در دمشـق
توصیـف مـی کنـد؟ تا چه میـزان بخوبـی پیش رفت؟
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هنگامـی کـه پولـس اورشـلیم را بـا نامـه هایـی از کاهـن اعظـم تـرک منـود ،هـدف اصلـی
اش ایامنـداران یهـودی تبـار بودنـد کـه احتماالً بـه کنیسـه دمشـق پنـاه آورده بودنـد (اعمال
رسـوالن بـاب  ۹آیـه  .)۲اکنـون ،پـس از بازگشتن بـه عربسـتان ،در نهایـت به کنیسـه رسـید اما
نـه بـرای دسـتگیر کـردن ایامنـداران بلکـه بـرای افزایش تعداد ایشـان؛ نـه برای تهمـت زدن به
عیسـی بـه عنـوان فریـب کار بلکـه بـرای ارائـه او بـه عنـوان مسـیح موعـود ارسائیـل .در ذهن
کسـانی کـه تنهـا او را بـه عنـوان شـکنجهگر مـی شـناختند و اکنـون می شـنیدند که از عیسـی
شـهادت مـی دهـد ،چـه چیـزی باید گذشـته باشـد؟ آنها نسـبت بـه آنچه شـائول طرسوسـی به
آن تبدیـل شـده بـود و آنچـه بـرای کلیسـا انجـام مـی داد ،چـه کاری جـز تعجب می توانسـتند
انجـام دهنـد؟ (آنهـا احتماالً هیـچ ایده ای نداشـتند که این ایامنـدار جدید در نهایـت چهتاثیر
بسـزائی خواهد داشـت!)
برخـی از مخالفـان پولـس کـه قادر به انـکار او نبودند ،پیامن بسـتند که جـان او را بگیرند.
روایـت پولـس از ایـن قسـمت (دوم قرنتیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۳۲و  )۳۳نشـان مـی دهـد کـه
مخالفـان او بـرای رسـیدن بـه اهدفشـان او را بـه مقامـات محلی معرفـی کردند .با ایـن وجود،
پولـس بـا کمـک ایامنـداران توانسـت در یـک سـبد بزرگ احتماالً از طریـق پنجره خانـه ای که
بـر فـراز دیوار شـهر سـاخته شـده بـود بگریزد.
پولــس از ابتــدا مــی دانســت کــه بــا چالــش هایــی روبــرو خواهــد شــد (اعــال رســوالن
بــاب  ۹آیــه  .)۱۶ضدیــت ،جفــا و رنــج کشــیدن از منابــع مختلــف در مأموریتــش ثابــت
خواهنــد بــود امــا هیــچ چیــز ایــان و یــا حــس وظیفــه شناســی او را بــا وجــود ســختی هــا و
مشــکالتی کــه عم ـاً در زندگــی جدیــدش در عیســی بــا آنهــا روبــرو بــود ،متزلــزل منــی کــرد
(دوم قرنتیــان بــاب  ۴آیــات  ۸و .)۹

پولــس بــا وجــود مشــکالت و مخالفــت هــا دلســرد نشــد .هنگامــی کــه بــه ایمــان
مربــوط مــی شــود ،چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم کــه مــا نیــز همــان کار را انجــام
دهیــم — یعنــی چگونــه در میــان دلســردی و مخالفــت ،اســتقامت داشــته باشــیم؟

     پنجشنبه     

 ۱۱مرداد

بازگشت به اورشلیم
پولـس کـه از دمشـق فـرار کـرده بود ،برای نخسـتین بار پـس از اینکه به عنوان جفا رسـان،
اورشـلیم را تـرک کـرده بـود ،بـه آنجـا بازگشـت .ایـن سـه سـال پـس از ایمان آوردن او اتفـاق
افتـاد (غالطیـان بـاب  ۱آیـه  .)۱۸ایـن بازگشـتی آسـان نبـود زیرا هـم از درون و هـم از بیرون
کلیسـا با مشـکالتی مواجـه بود.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۲۶تـا  ۳۰را بخوانیـد .هنگامی که پولس به اورشـلیم رسـید ،چه
اتفاقـی برایش افتاد؟

در اورشـلیم ،پولـس تلاش منـود کـه بـه رسـوالن بپیونـدد .اگـر چـه در آن زمـان او به مدت
سـه سـال مسـیحی بـود ،خبر ایامن آوردنـش چنان بـاور نکردنـی بود که رسـوالن ماننـد حنانیا
پیـش از همـه ،نسـبتاً مـردد بودند .آنها می ترسـیدند که این فقط بخشـی از توطئـه ای زیرکانه
باشـد .ایـن برنابـا یـک الوی اهل قبرس بود (اعامل رسـوالن باب  ۴آیـات  ۳۶و  )۳۷که با وجود
هلنیسـتی بـودن مقاومـت رسـوالن را شکسـت و پولـس را به ایشـان معرفی منود .آنهـا نیز باید
از آنچـه خـدا بـرای پولـس انجـام داده بـود تعجب کرده باشـند؛ یعنی ،زمانی که متوجه شـدند
کـه ایمان او حقیقی و اصیل اسـت.
بـا ایـن حـال چنیـن مقاومتـی هرگـز از بیـن منـی رفـت ،کـه اگر بـه دلیـل اقدامات گذشـته
پولـس در جفـا رسـاندن بـه کلیسـا نبـود ،دسـت کـم بـرای موعظـه انجیـل بـود .درسـت مانند
مـورد اسـتیفان ،ایامنـداران یهودیـه از جملـه رسـوالن ،در درک حـوزه جهانـی ایمان مسـیحی
بسـیار کنـد بودنـد ،ایامنـی کـه دیگـر برپایـه نظـام ترشیفاتـی عهـد قدیـم نبـود ،بویـژه نظـام
قربانـی کـردن کـه پـس از مـرگ عیسـی بـر روی صلیـب اعتبـار خـود را از دسـت داد .نزدیـک
تریـن حـوزه رابطـه پولس درون کلیسـا در یهودیه همیشـه ایامنـداران هلنیسـتی بودند :عالوه
بـر برنابـا شـامل فلیپـس ،یکـی از هفـت نفـر (اعامل رسـوالن باب  ۲۱آیـه  )۸و مناسـون او نیز
اهـل قبرس (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه  )۱۶مـی شـد .چندیـن سـال بعـد ،رهبران کلیسـای
اورشـلیم همچنـان پولـس را بـه موعظـه اصـول عقایـد مشـابه بـا اسـتیفان متهـم مـی منودنـد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه .)۲۱
در طـول پانـزده روزی کـه پولـس در اورشـلیم مانـد (غالطیـان بـاب  ۱آیـه  ،)۱۸او ظاهـرا ً
تصمیـم گرفـت انجیـل را بـا همان یهودیان بـی ایامنی که زمانی قبـل علیه اسـتیفان برانگیخته
بـود ،درمیـان بگـذارد .بـا ایـن وجـود درسـت ماننـد اسـتیفان ،تلاش هایش بـا مخالفت شـدید
روبـرو شـد و زندگـی اش بـه خطـر افتـاد .عیسـی در رؤیایـی بـه او گفت کـه بـرای ایمنی خود
اورشـلیم را تـرک کنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـات  ۱۷تـا  .)۲۱او بـا کمـک بـرادران به بندر
قیرصیـه و از آنجـا بـه زادگاه خـود قیلیقیـه جایی که پیش از رشوع سـفر بشـارتی خود چندین
سـال می مانـد ،رفت.

     جمعه     

 ۱۲مرداد

تفکــری فراتــر« :یــک ژن ـرال در اثــر شکســت قــوای نظامــی اش کشــته مــی شــود
ولــی مــرگ او باعــث افــزوده شــدن قــدرت اضافــی بــه قــوای دشــمن منــی شــود .امــا هنگامــی
کــه مــردی برجســته بــه نیــروی مخالــف مــی پیونــدد ،نــه تنهــا خدماتــش از دســت مــی رونــد
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بلکــه کســانی کــه او بــه ایشــان پیوســته اســت مزیتــی قطعــی بدســت آورده و از او بهــره
منــد مــی شــوند .شــائول طرسوســی در مســیرش بــه دمشــق مــی توانســت بــه راحتــی توســط
خداونــد کشــته شــود و قــدرت بســیاری از نیــروی جفــا برداشــته مــی شــد .امــا خــدا در آینــده
نگــری اش نــه تنهــا از کشــن شــائول چشــم پوشــی منــود بلکــه او را بــه یــک ایامنــدار تبدیــل
منــود تــا از ایــن رو مبــارزی از ســمت دشــمن را بــه ســمت مســیح آورده باشــد — ».الــن جــی.
وایــتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 124 ،
«مسـیح بـه حواریونـش فرمـان داد برونـد و بـه همـه ملـت هـا آمـوزش بدهند؛ امـا آموزه
های پیشـینی که آنها از یهودیان دریافت کرده بودند درک کامل سـخنان اربابشـان را برایشـان
دشـوار مـی منـود و بنابرایـن بـه کنـدی در مـورد آنهـا عمـل مـی کردنـد .آنهـا خـود را فرزندان
ابراهیـم مـی خواندنـد و خـود را وارثـان وعـده الهـی مـی دانسـتند .تنهـا چندیـن سـال پس از
عـروج خداونـد بـود کـه ذهـن های ایشـان بـه اندازه کافی رشـد منود تا منظور سـخنان مسـیح
را درک منـوده و بـرای ایمان آوردن غیـر یهودیـان در کنـار یهودیـان تالش کننـد — » .الن جی.
وای�تEllen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 38 ،

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد ســوال عیســی از پولــس در راه دمشــق بیشــتر تأمــل کنیــد« :ب ـرای چــه بــر
مــن جفــا مــی کنــی؟» (اعمــال رســوالن بــاب  ۹آیــه  .)۴بـرای پولــس ایــن ســؤال نشــان از
ایــن بــود کــه عیســی ناصــری حقیقتـاً از مــرگ زنــده شــده بــود .امــا بیشــتر از آن همچنیــن
نشــان دهنــده شــناخت روحانــی بــود کــه میــان عیســی و کلیســایش وجــود دارد (متــی
بــاب  ۲۵آیــات  ۳۴تــا  ۴۵را نیــز ببینیــد) .مفهــوم واضــح اســت :هــر آســیبی بــه کلیســا
در واقــع آســیب رســاندن بــه شــخص عیســی مــی باشــد .در عمــل ایــن امــروزه بـرای مــا
بــه چــه معناســت؟
 .۲شــهادت دادن ب ـرای عیســی شــامل رنــج کشــیدن ب ـرای عیســی مــی باشــد .ایــن بــر
حســب بخــت و اقبــال نیســت کــه واژه یونانــی «شــاهد» ( )martysدر ارتبــاط با «شــهید»
اســت .رنــج کشــیدن بـرای عیســی بــه چــه معناســت؟
 .3یــک ضــرب المثــل قدیمــی التیــن وجــود دارد Credo ut intelligam ،کــه بــه معنــی
«ایمــان مــی آورم تــا بــه شــناخت و معرفــت نائــل آیم».ایــن ایــده چگونــه بــه مــا در
درک آنچــه بـرای شــائول طرسوســی اتفــاق افتــاد ،کمــک مــی کنــد؟ یعنــی پیــش از ایمــان
آوردن پولــس قبــل از اینکــه بــه عیســی اعتقــاد پیــدا کنــد او فهــم و شــناخت نداشــت.
تنهــا پــس از تجربــه اش بــود کــه توانســت بــه معرفــت نائــل گــردد .مــا از ایــن مطلــب
چــه درســی بیاموزیــم هنگامــی کــه بــا افـرادی مواجــه مــی شــویم کــه حقایــق شــفاف را
بــاور نکــرده و مایــوس مــی شــویم؟
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