  درس ششم  

 ۱۳تا  ۱۹مرداد ماه

کار بشارتی پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۳۲تـا ۴۳؛ اعمال رسـوالن بـاب ۱۰
آیـات  ۹تـا ۱۶؛ افسسـیان بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا ۱۹؛ اعامل رسـوالن باب  ۱۱آیات  ۱تـا ۲۶؛ اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۲آیـات  ۱تا .۱۸
آیـه حفظـی« :پطرس زبان را گشـوده ،گفـت :فیالحقیقت یافتـهام که خدا را نظـر به ظاهر
نیسـت ،بلکـه از هـر امتـی ،هـر کـه از او ترسـد و عمـل نیکو کنـد ،نزد او مقبـول گـردد» (اعامل
رسـوالن باب  ۱۰آیـات  ۳۴و .)۳۵

بـا عزیمـت پولـس بـه طرسـوس ،پطرس بار دیگر شـخصیت اصلـی حکایت لوقـا از روزهای
ابتدایـی کلیسـای مسـیحی میشـود .پطرس بـه نوعی به عنوان خادم بشـارتی سـیار در رستارس
یهودیـه و مناطـق اطـراف آن بـه تصویر کشـیده شـده اسـت .اعامل رسـوالن در اینجـا بصورت
مجمـل حکایـت دو معجـزه را بیـان مـی کنـد ،اول شـفا یافتن اینیـاس و دوم زنـده شـدن طبیتا
(دورکاس) ،کـه سـپس بـا داسـتان کورنلیوس در بـاب  ۱۰ادامه مـی یابند.
ایامن آوردن غیر یهودیان بحث برانگیزترین مسئله در کلیسای وابسته به رسوالن بود .اگر
چه بحث هایی که در پی غسل تعمید کرنلیوس بوجود آمده اند ،قادر به حل متام مشکالت
نبودند ،نزول روح القدس به یادبود آنچه در پنطیکاست اتفاق افتاد ،به متقاعد ساخنت پطرس
و برادران در اورشلیم در مورد اینکه برکات انجیل به یهودیان محدود منی شدند ،کمک منود.
در همین حال ،کلیسا در انطاکیه پیش از این جذب غیر یهودیان را نیز آغاز کرده بود.
مطالعـه ایـن هفتـه نیـز شـامل ظهـور جفـای جدید و کوتـاه مدت اسـت — این بـار تحت
پادشـاهی هیرودیـس — و تأثیـر آن بـر رسـوالن کـه توسـط جفاهـای پولـس ادامـه یافـت ولی
مـن بعـدا ً از این کار دسـت کشـید.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۰مرداد —  August 11آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۴مرداد

در لده و یافا
پطـرس در حـال بازدیـد از جوامـع مسـیحی در اطـراف مناطق سـاحلی یهودیه بـود .هدف
او احتماال دادن آمـوزش هـای اصـول اعتقـادی بـه ایشـان بود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه ،)۴۲
امـا خـدا از او بـرای انجـام معجزاتـی درسـت همچون معجزات عیسـی اسـتفاده منود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۳۲تـا  ۳۵را بخوانیـد .چه شـباهت هایـی در معجزه عیسـی در
لوقـا بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا  ۲۶و شـفا یافتن اینیاس مـی بینید؟

بـا وجـود کوتـاه بـودن حکایـت ،ایـن معجـزه مـا را بـه یـاد داسـتان معـروف شـفای فـرد
مفلـوج کفرناحـوم توسـط عیسـی میاندازد (لوقا بـاب  ۵آیات  ۱۷تا  .)۲۶حتـی جزئیات درباره
تخـت خـواب نیـز مشـابه هسـتند .بـا ایـن وجود مهـم تـر اینکه تأثیـر درمان شـدن اینیـاس نه
تنها در لده بلکه همچنین در دشـت سـاحلی شـارون نیز دیده می شـد .بسـیاری از مردم پس
از تأییـد واقعیـت معجـزه بـرای خـود ،روی به خداونـد آوردند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـات  ۳۶تـا  ۴۳را بخوانید .داسـتان زنده شـدن طبیتا را بررسـی کنید.
چـه چیـز خاصـی در مورد او وجود داشـت؟
طبیتـا — واژه آرامـی زبـان بـرای «غـزال» ،در یونانـی  dorcasمـی باشـد — او ایامنـداری
بـود کـه بـه دلیـل کارهـای خیرخواهانـه مسـیحی ،مـورد تفقـد و مهربانـی همسـایگانش بـود.
روایـت از مـرگ برخواسـتنش نیـز مشـابه معجـزه ای انجـام شـده توسـط عیسـی ،زنـده کـردن
دختر یائـروس از مـرگ بـود (لوقـا بـاب  ۸آیـات  ۴۲ ،۴۱و  ۴۹تـا  )۵۶که پطرس شـاهد آن بود.
او بـا پیـروی از الگـوی عیسـی ،از همـه خواسـت کـه اتـاق را ترک کننـد (مرقس بـاب  ۵آیه ۴۰
را ببینیـد) .سـپس زانـو زده و دعـا کـرد ،کـه پس از آن زن مـرده را صـدا زد« ،ای طبیتا ،برخیز!»
(اعمال رسـوالن باب  ۹آیـه .)۴۰
رسـوالن معجـزات بسـیاری انجـام دادنـد :بـا ایـن وجـود ،در واقـع این هـا اعامل خـدا بود
کـه از طریـق دسـتان رسـوالن انجـام مـی شـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـه  .)۱۲شـباهت ها با
معجـزات عیسـی شـاید بـرای یـادآوری بـه کلیسـا و همچنیـن امـروز ما بـود که آنچه بیشترین
اهمیـت را دارد ،عامـل انجـام کار منـی باشـد ،بلکـه معیار ،تسـلیم بـودن وی در برابـر خدا می
باشـد (یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ۱۲را ببینیـد) .هنگامـی کـه مـا کامالً به خـدا اجازه دهیـم که برای
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هـدف انجیـل از مـا اسـتفاده کند ،اتفـاق های خیلی خوبـی خواهد افتاد .پطرس نـه تنها طبیتا
را از مـرگ زنـده منـود ،بلکـه ایـن معجـزه منجـر بـه ایمان آوردن بسـیاری در یافـا شـد (اعامل
رسـوالن بـاب  ۹آیه .)۴۲

برخــی از مــردم فکــر مــی کننــد کــه تنهــا اگــر مــی توانســتند یــک معجــزه واقعــی،
ماننــد آنچــه در اینجــا اتفــاق افتــاد را ببیننــد ،آنوقــت اعتقــاد پیــدا خواهنــد کــرد.
و اگــر چــه در زمــان هایــی معج ـزات بــه هدایــت مــردم بــه ســوی ایمــان کمــک
کردنــد ،کتــاب مقــدس مملــو از روایــات کســانی اســت کــه شــاهد معجـزات بودنــد
و بــا ایــن وجــود ایمــان نیاوردنــد .پــس ایمــان مــا بایــد بــر پایــه چــه چیــزی باشــد؟

     دوشنبه     

 ۱۵مرداد

در خانه کُرنلیوس
پطـرس در یافـا نـزد دباغـی شـمعون نـام مانـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۹آیـه  .)۴۳در همین
حـال ،در قیرصیـه حـدود چهـل کیلومتری یافـا ،یـک فرمانـده نظامـی به نـام کرنلیـوس زندگی
مـی کـرد .او و خانـواده اش عبـادت کننـدگان مؤمـن خـدا بودنـد ،اگـر چـه هنـوز بـه طـور
رسـمی بـه یهودیـت نپیوسـته بودنـد ،یعنـی کرنلیوس همچنـان یک غیریهـودی نامختـون بود.
در رویایـی خـدادادی ،بـه او دسـتور داده شـد پیام رسـانانی را به یافا بفرسـتد و پطرس را برای
بازدیـد دعـوت کنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـات  ۱تا .)۸
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـات  ۹تـا  ۳۴ ،۲۸ ،۱۶و  ۳۵را بخوانیـد .پطـرس چـه چیـزی تجربـه
منـود و چگونـه آن را تفسـیر منـود؟

مهـم اسـت کـه بدانیـم رویـای پطـرس دربـاره غـذا نبـود ،بلکـه در مـورد مـردم بـود .آری،
حـدود ظهـر بـود ،پطـرس گرسـنه بـود ،و صدایـی بـه او گفـت کـه ذبـح کنـد و تنـاول منایـد؛ با
ایـن حـال ،خـدا نـه بـرای حذف متایـز میـان حیوانات پـاک و ناپاک ،بلکـه برای آموختن ویژگی
فراگیـر انجیـل بـه پطـرس ،از ایـن رؤیـا اسـتفاده منود.
ایــن رؤیــا بــه رصاحــت بـرای شکســن مقاومــت پطــرس در برابــر غیــر یهودیــان در نظــر
گرفتــه شــده بــود .نظــر پطــرس ایــن بــود کــه اگــر او وارد خانــه کرنلیــوس مــی شــد و بــا او
هــم نشــینی مــی کــرد ،خــود را بــی حرمــت کــرده و ب ـرای عبــادت در معبــد یــا آمــدن در
حضــور خــدا ،ناشایســته مــی شــد .یهودیــان قــرن اول اهــل یهودیــه و مناطــق اطـراف بــا غیــر
یهودیــان نامختــون معــارشت منــی کردنــد.
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مشـکل بـا الهیـات شناسـی معارص بود که غیـر یهودیـان را از رفاه عمومـی ارسائیل محروم
کـرده بـود ،بـا اینکـه ایـن نظریـه بـه یـک انحـراف از نکتـه کلی وجـود ارسائیـل به عنـوان یک
ملـت تبدیـل شـده بـود که آن رسـاندن دانـش خدای حقیقـی به جهانیـان بود.
از آنجایـی کـه ختنـه نشـانه عهـد ابراهیمـی بود ،غیـر یهودیـان نامختون متامیز می شـدند
و بـا ایشـان بـا تحقیـر رفتـار میشـد .آنهـا منـی توانسـتند هیـچ سـهمی در بـرکات عهد داشـته
باشـند مگـر اینکـه ختنـه شـدن را مـی پذیرفتنـد و یهودی می شـدند .اگـر چه چنیـن مفهومی
بـا دامنـه جهانـی مـرگ عیسـی ناسـازگار بـود ،همچـون ایامنـداران اولیـه کـه مبرور با گذشـت
زمـان ایـن قضیـه را درک منودند.

تیطــس بــاب  ۲آیــه  ،۱۱غالطیــان بــاب  ۳آیــات  ۲۶تــا  ۲۸و افسســیان بــاب ۲
آیــات  ۱۱تــا  ۱۹را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره جهانشــمولی بــودن پیــام
انجیــل بــه مــا مــی آموزنــد؟ آنهــا بایــد چــه چیــزی در مــورد اینکــه داشــتن تعصــب
در برابــر گروهــی بــر اســاس قومیــت بـرای مســیحیان اشــتباه اســت ،بــه مــا بگوینــد؟

     سه شنبه     

 ۱۶مرداد

عطای روحالقدس
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـات  ۴۴تا  ۴۸لحظه ای بحرانـی در تاریخ کلیسـای اولیه را منایان
مـی سـازند .ایـن اولیـن بـار بـود کـه انجیل توسـط یکی از رسـوالن بـه غیـر یهودیـان نامختون
موعظـه مـی شـد .رسـوالن و سـایر ایامنـداران یهودیـه بـر خلاف ایامنـداران هلنیسـتی ،آماده
پذیرفتن غیـر یهودیـان در کلیسـا نبودنـد .از آنجایـی کـه عیسـی ،مسـیح موعـود ارسائیـل بود،
آنهـا فکـر مـی کردنـد کـه انجیل بایـد تنها بـا یهودیان دور و نزدیک به اشتراک گذاشـته شـود.
غیـر یهودیـان ابتـدا بایـد یهـودی می شـدند و سـپس در جامعه ایامنـی پذیرفته می شـدند .به
عبـارت دیگـر ،قبـل از اینکـه غیـر یهودیـان بتوانند مسـیحی شـوند ،آنهـا ابتدا بایـد یهودی می
شـدند .ایـن تفکـری بـود کـه بایـد در میان ایـن ایامنـداران یهـودی اولیه تغییـر میکرد.
عطـای زبـان هـا کـه به کرنلیوس و خانواده اش داده شـد به عنوان نشـانه ای واضح و قابل
مشـاهده بـود کـه چنیـن برداشـتی اشـتباه بـود و اینکـه خـدا تفـاوت قائـل منـی شـد و رشایط
نجـات بـرای یهودیـان و غیـر یهودیـان از نظر او یکسـان بودند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱تا  ۱۸را بخوانید .کلیسـای اورشـلیم چگونه نسـبت به تجربه
پطـرس در قیرصیـه عکس العمل نشـان داد؟
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تعصـب یهـودی در مـورد غیـر یهودیـان کـه از زمـان هـای مدیـد گذشـته وجـود داشـت،
ایامنـداران را در اورشـلیم بـه انتقـاد از پطـرس بـرای غـذا خوردن با مـردم نامختون سـوق داد.
بـه نظـر مـی رسـد کـه آنهـا بیـش از آنچـه کـه نگـران نجـات کرنلیـوس و خانـواده اش باشـند،
نگـران وسـواس هـای ترشیفاتـی یهـودی بودنـد .آنهـا ممکـن اسـت بیـم داشـتند کـه اگـر ایـن
شـیوه هـای کلیسـا شکسـته شـوند ،نشـانه ای از انـکار ایمان ارسائیـل خواهـد بـود؛ آنها لطف
خـدا را از دسـت مـی دادنـد و خـود از سـوی یهودیـان هـم مسـلک خویـش متقبـل چنیـن
اتهاماتـی مـی شـدند — کـه باعـث مـرگ اسـتیفان شـدند.
«زمــان آن رســیده بــود کــه مرحلــه کامـاً جدیــدی از کار وارد کلیســای مســیح شــود .دربــی
کــه بســیاری از ایامنــداران یهــودی تبــار بــر روی غیــر یهودیــان بســته بودنــد ،اکنــون بایــد
گشــوده مــی شــد .و غیــر یهودیانــی کــه انجیــل را پذیرفتــه بودنــد بایــد بــا شــاگردان یهــودی
براب��ر در نظ��ر گرفت��ه م��ی ش��دند ،ب��دون رضورت رعای��ت مراس��م ختن��ه — ».ال��ن ج��ی .وای��ت،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 136
درسـت ماننـد پنطیکاسـت در اینجـا نیـز آنها به زبان هایی که قبالً با آنها آشـنایی نداشـتند
صحبـت کردنـد ،بـه جـای آنکـه بـه زبان های آسمانی یا افسـانه ای صحبـت کننـد .تنها هدف
متفـاوت بـود :در حالـی کـه هـدف ایـن عطا بـرای رسـوالن مأموریت جهانی کلیسـا بـود ،برای
کرنلیـوس بـه عنـوان تأییـدی بـود کـه فیض خدا حتـی در میان غیـر یهودیان نیز وجود داشـت.

     چهارشنبه     

 ۱٧مرداد

کلیسای انطاکیه
لوقـا کـه بـا ایمان آوردن کرنلیـوس انگیـزه یافتـه بود ،بطـور خالصـه روایتـش از مأموریت
پطـرس را بـرای نشـان دادن پیرشفـت اولیـه انجیـل در میـان غیـر یهودیـان ،قطـع مـی کند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱۹تـا  ۲۶را بخوانیـد .هنگامـی کـه تعـدادی از پناهنـدگان
اورشـلیمی بـه انطاکیـه آمدنـد ،چـه اتفاقـی افتـاد؟

این بخش از باب  ۱۱اعامل رسوالن به جفاکاری پولس در باب  ۸اشاره دارد .بنابراین ،در حالی
که تحوالت قبلی در یهودیه و جاهای دیگر در حال وقوع بود ،برخی از ایامنداران هلنیستی که
مجبور به ترک اورشلیم شده بودند ،انجیل را فراتر از مرزهای یهودیه انتشار می دادند.
لوقـا توجهـی ویـژه به شـهر بـزرگ انطاکیه در سـوریه دارد ،جایـی که پناهنـدگان رشوع به
بشـارت دادن بـه سـایر یهودیـان و هلنیسـتی هـا کردنـد و بسـیاری از آنهـا ایمان مـی آوردند.
ماموریـت عیسـی در اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۸سـپس از طریـق تلاش های این مسـیحیان
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هلنیسـتی یهـودی درک مـی شـد .آنهـا کسـانی بودنـد کـه به بنیـان گـذاران واقعی کاربشـارت
بـرای غیـر یهودیان تبدیل شـدند.
به دلیل موفقیت کلیسای انطاکیه ،رسوالن در اورشلیم تصمیم گرفتند برنابا را برای بررسی
وضعیت اعزام منایند .برنابا که متوجه فرصت های بزرگ برای پیرشفت انجیل شد ،فردی را به
دنبال پولس در طرسوس فرستاد زیرا احساس میکرد که می تواند مددکاری حیاتی باشد.
حـق بـا برنابـا بـود .در طـول سـال کـه او و پولس بـا هـم کار کردنـد ،جمعیت زیـادی اکرثا ً
غیـر یهـودی توانسـتند انجیـل را بشـنوند .شـور و اشـتیاقی کـه آنهـا در صحبـت کـردن دربـاره
عیسـی مسـیح داشـتند ،باعـث شـد ایامنـداران در آنجـا بـرای اولین بار بـه عنوان «مسـیحیان»
شـناخته شـوند (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـه  .)۲۶اینکـه آنها «مسـیحی» نامیده شـدند نشـان
مـی دهـد کـه ایـن واژه توسـط کسـانی خارج از کلیسـا ،احتماالً به عنـوان نوعی متسـخر ابداع
شـد ،در حالـی کـه ایامنـداران ترجیـح می دادنـد از خود بـه عنوان «بـرادران» (اعامل رسـوالن
بـاب  ۱آیـه « ،)۱۶شـاگردان» (اعمال رسـوالن بـاب  ۶آیـه  )۱و یـا حتـی «مقدسـین» (اعمال
رسـوالن بـاب  ۹آیـه  )۱۳یـاد کنند .در زمانی که رسـاله اعامل رسـوالن نوشـته شـد« ،مسـیحی»
بـه یـک اسـم رایـج تبدیل شـده بود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۶آیـه  )۲۸و به نظر می رسـید لوقا
بـا آن موافـق اسـت« .مسـیحی» بـه معنـی پیـرو یا طرفدار مسـیح می باشـد.

«مســیحی» نامیــده شــدن بـرای شــما چــه معنایــی دارد؟ چــه چیــزی در مــورد زندگی
شــما واقعـاً مســیحی اســت؟ یعنــی ،در زمینــه چیزهایــی کــه واقعـاً اهمیــت دارنــد
چگونــه متفــاوت از غیــر مســیحیان زندگــی میکنیــد؟

     پنجشنبه     

 ۱٨مرداد

جفاکاری هیرودیس
بـا بازگشتن بـه یهودیـه ،مـا اکنـون بـا روایـت اعـدام یعقـوب ،بـرادر یوحنـا و پسر زبـدی
توسـط پادشـاه هیرودیـس روبـرو هسـتیم (مرقـس بـاب  ۱آیـه  .)۱۹او همچنین می خواسـت
همیـن کار را بـا پطـرس انجـام دهـد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۴را بخوانیـد .ایـن چـه چیـزی دربـاره چالـش هایـی کـه
کلیسـای اولیـه بـا آنهـا روبـرو بـود ،بـه مـا مـی آموزد؟

پادشـاه هیرودیـس اشـاره شـده در اینجـا اغریپـاس اول ،نـوه هیرودیـس بزرگ اسـت (متی
بـاب  ۲آیـه )۱؛ او از سـال  ۴۰تـا  ۴۴پـس از میلاد مسـیح بـر یهودیـه حکومت می کـرد .او در
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نتیجـه نشـان دادن تقـوا و پاکدامنـی ،در میان یهودیان بویژه فریسـیان محبوبیت کسـب منود.
تلاش او در حملـه بـه برخـی از رسـوالن برای بدسـت آوردن التفـات یهودیان ،کامالً بـا آنچه ما
دربـاره او از سـایر منابـع می دانیـم ،همخوانی دارد.
از آنجایـی کـه اعـدام یعقـوب در تحقـق یافتن دسـتور کار اغریپـاس مؤثـر بـود ،او برنامـه
ریـزی کـرد کـه پطـرس را نیـز اعـدام کنـد .پطـرس دسـتگیر شـد و بـه چهـار جوخـه هـر کـدام
متشـکل از چهـار رسبـاز تحویـل داده شـد تـا هـر جوخـه به مـدت چهار سـاعت از شـب ،او را
نگهبانـی دهنـد .پطـرس در هـر زمـان چهـار رسبـاز همـراه خـود داشـت :او بـه دو رسبـاز ،در
طرفینـش زنجیـر بـود و دو نفـر از ورودی محافظـت مـی کردند .چنیـن احتیاط شـدیدی قطعاً
بـرای جلوگیـری از آنچـه قبلاً بـرای پطـرس (و یوحنـا) اتفـاق افتـاده بـود ،در نظر گرفته شـده
بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا .)۲۰


اعامل رسوالن باب  ۱۲آیات  ۵تا  ۱۸را بخوانید .در پاسخ به دعای برادران چه اتفاقی افتاد؟

شـب قبـل از روزی کـه اغریپـاس قصـد محاکمه و اعدام پطرس را داشـت ،پطـرس بار دیگر
به گونه ای معجزه آسـا توسـط فرشـته ای آزاد شـد.
سـپس مـا داسـتان مـرگ اغریپـاس در قیرصیـه را مـی بینیـم (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۲آیات
 ۲۰تـا  .)۲۳تلاش هایـی بـرای یافتن علـت مرگ او انجام شـد (التهـاب پرده شـکم ،زخم معده،
حتـی سـم)؛ بـا ایـن وجـود ،لوقـا به وضـوح می گویـد که پادشـاه به دلیـل داوری الهـی مرد.

یعقــوب کشــته شــده اســت ،پطــرس آزاد شــده اســت و هیرودیــس بــا داوری الهــی
روبــرو مــی شــود .در برخــی مــوارد مــا عدالــت را مــی بینیــم؛ در مــوارد دیگــر ،بــه
ایــن شــکل نمایــان نمــی شــود .ایــن بایــد چــه چیــزی دربــاره اینکــه مــا تمــام پاســخ
هــا بــه پرســش هایمــان را نداریــم و اینکــه چـرا بایــد در رابطــه بــا آنچــه کــه درک
نمــی کنیــم ،بــا ایمــان زندگــی کنیــم ،بــه مــا بیامــوزد؟

     جمعه     

 ۱۹مرداد

تفکـری فراتـر« :در دهمیـن بـاب اعمال رسـوالن مـا همچنـان منونـه دیگـری از عمـل
فرشـتگان آسمانی را داریـم کـه بـه ایمان آوردن کررنلیـوس و همراهانـش منجـر مـی شـود.
بیاییـد ایـن بـاب هـا [ ۸تـا  ]۱۰را بخوانیـم و توجـه ویـژه ای بـه آنها داشـته باشـیم .مـا در آنها
مـی بینیـم کـه آسمان به مسـیحیانی نزدیک تر اسـت کـه در کار نجـات افراد مشـارکت دارند،
بیـش از آنچـه دیگـران میپندارنـد .مـا بایـد از طریـق ایشـان همچنیـن درس مربوط بـه توجه
خـدا بـه همـه انسـان هـا را بیاموزیـم و اینکـه همه باید هـم نوعان خـود را به عنـوان یکی از
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عاملان خداون�د ب�رای تحقق کارش ب�ر روی زمین در نظر بگیریم — » .ال�ن جی .وایتEllen ،
G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1059
«هنگامـی کـه کلیسـا دعـا مـی کنـد ،هـدف خـدا پیـش خواهـد رفـت و دشـمنانش نابـود
خواهنـد شـد حتـی اگـر ایـن باعث جلوگیری از رنج کشـیدن و شـهید دادن کلیسـا نشـود؛ باور
لوقـا در پیـروزی انجیـل کاملا واقـع بینانـه اسـت و تصدیـق میکنـد کـه اگـر چـه کالم خدا به
زنجیـر کشـیده نشـده اسـت ،خدمتگـزاران آن ممکـن اسـت متحمل رنـج و ح ّدت بشـوند— ».
آی .ه�وارد مارش�الI. Howard Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: ،
Eerdmans, 1980), pp. 206, 207

سواالتی برای بحث
 .۱کرنلیــوس بــه عنــوان «مــردی مومــن کــه بــه همـراه تمــام خانــواده اش از خــدا مــی ترســید،

توصیــف شــده اســت؛ او ســخاوتمندانه بــه مــردم صدقــه مــی داد و دائم ـاً نــزد خــدا دعــا مــی
کــرد» (اعمــال رســوالن بــاب  ۰۱آیــه  .)۲بدیهــی اســت کــه روح خــدا پیــش از ایــن بســیار قبــل
از اینکــه بــا پطــرس مالقــات کنــد ،در او کار مــی کــرد .آیــا ممکــن اســت ایــن طــور باشــد کــه
زندگــی عبــادی او فرصتــی بـرای خــدا بــود تــا پیــام انجیــل را بــه او برســاند؟ ایــن داســتان چــه
درســی بــه مــا مــی آمــوزد؟
 .۲در کالس ،بــار دیگــر بــه پرســش پایانــی روز دوشــنبه بپردازیــد و ایــن ســؤال را از خــود
بپرســید :زمینــه فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی کــه در آن زندگــی مــی کنیــد چیســت کــه ایــن
نــوع تنــش قومــی کــه مســیحیان نبایــد داشــته باشــند را بوجــود مــی آورد؟ بــه عبــارت دیگــر،
در هنــگام نیــاز ،همــه مــا مســیحیان چگونــه مــی توانیــم فراتــر از فرهنــگ و ریشــه هایمــان
برویــم؟
 .۳تــاش هــای پولــس در جفــا رســاندن بــا وجــود آســیبی کــه داشــتند ،بــه تأثیــری خــوب تبدیــل
شــدند :پناهندگانــی کــه بــه انطاکیــه آمدنــد ،شــروع بــه موعظــه ب ـرای یهودیــان و هلنیســتی
هــا نمودنــد .در کالس ،تجربــه ای شــخصی از رنــج و دردی را کــه خــدا بــه برکــت تبدیــل نمــوده
اســت ،بیــان کنیــد.
 .4یعقــوب یکــی از نزدیــک تریــن شــاگردان عیســی بــود (مرقــس بــاب  ۵آیــه  ،۷۳بــاب  ۹آیــه
 ،۲بــاب  ۴۱آیــه )۳۳؛ بــا ایــن حــال ،او اولیــن نفــر در بیــن دوازده شــاگرد بــود کــه رنــج شــهادت
را کشــید .از افـراد وفــاداری کــه ناعادالنــه رنــج کشــیدند ،چــه نمونــه هــای دیگــری را در کتــاب
مقــدس مــی یابیــم؟ مــا از ایــن حکایــت هــا بایــد چــه درس هایــی دربــاره مســئله کلــی رنــج
کشــیدن بیاموزیــم؟
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