  درس هفتم  

 ۲۰تا  ۲۶مرداد ماه

نخستین سفر بشارتی پولس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعامل رسـوالن بـاب ۱۳؛ دوم قرنتیان بـاب  ۴آیات  ۷تـا ۱۰؛ رومیان
بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا ۴؛ رومیـان بـاب  ۳آیـه ۱۹؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۴آیات  ۱تـا ۲۶؛ رومیان
بـاب هـای  ۹تا .۱۱

آیه حفظی« :پس ای برادران عزیز ،شام را معلوم باد که به وساطت او به شام از آمرزش
گناهان اعالم میشود .و به وسیله او هر که ایامن آورد ،عادل شمرده میشود ،از هر چیزی
که به رشیعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید» (اعامل رسوالن باب  ۱۳آیات  ۳۸و .)۳۹
مسـلامً ،انجیـل بایـد ماننـد یهودیـان بـه غیـر یهودیان نیـز می رسـید .این پیامی بـود که به
آرامـی امـا مطمئناً ،مسـیحیان یهودی تبـار رشوع بـه درک آن می کردند.
اولین گزارش مربوط به پیوسنت غیر یهودیان به عقیده مسیحی در مقیاس بزرگ مربوط
به انطاکیه می شود .به عبارت دیگر ،در انطاکیه بود که نخستین کلیسای غیر یهودی تباران
تاسیس شد با اینکه ایامنداران یهودی تبار نیز در آن حضور پیدا می کردند (غالطیان باب ۲
آیات  ۱۱تا  .)۱۳به دلیل شور مذهبی بنیان گذاران و انگیزه های جدید ارائه شده توسط ورود
برنابا و پولس ،کلیسا در آنجا به رسعت رشد منود و به نخستین مرکز مهم مسیحی خارج از
یهودیه تبدیل شد .در واقع ،از برخی جهات از کلیسای اورشلیم پیش افتاد.
بـا وجـود اسـتقرار رسـوالن همچنـان در اورشـلیم ،انطاکیـه زادگاه ماموریـت های بشـارتی
مسـیحی شـد .از آنجـا و بـا حامیـت اولیه ایامنداران محلی بود که پولس به سـه سـفر رسـالتی
خـود رفـت .بـه دلیـل تعهـد آنهـا بـود کـه مسـیحیت تبدیـل بـه آنچـه عیسـی در نظر داشـت،
شـد :دیـن جهانـی  ،کـه در آن انجیـل بـه «همـه ملـت هـا ،قـوم هـا ،زبان هـا و مـردم» منترش
مـی شـد (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیه .)۶
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲٧مرداد —  August 18آماده شوید.

52

     یکشنبه     

 ۲۱مرداد

سالمیس و پا ُفس
لوقـا در اعمال رسـوالن بـاب  ،۱۳صحنـه را به منظور معرفی اولین سـفر بشـارتی پولس که
دو بـاب کامـل را دربـر میگیـرد ،تغییـر می دهد (اعامل رسـوالن باب هـای  ۱۳و  .)۱۴از اینجا
تـا پایـان کتـاب ،مترکـز بر پولـس و مأموریتهایش بـرای غیر یهودیان می باشـد.
ایـن اولیـن تلاش و مجاهـدت بشـارتی در اعامل رسـوالن اسـت کـه با قصد و دقت توسـط
یـک کلیسـا طراحـی شـد؛ بـا ایـن وجـود لوقـا در برجسـته کـردن اینکـه چنیـن تالشـی از خـدا
رسچشـمه مـی گیـرد و ابتـکار ایامنـداران منـی باشـد ،مراقـب اسـت .بـا ایـن وجـود نکتـه ایـن
اسـت کـه خـدا تنهـا وقتـی مـی توانـد عمـل کنـد که مـا بـا میـل و عالقـه خـود را در موقعیتی
قـرار دهیـم کـه او بتوانـد از مـا اسـتفاده کند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۱۲را بخوانیـد .لوقـا مـی خواهـد بر چـه نکاتـی در مورد
فعالیـت هـای برنابـا و پولـس در قبرس تأکیـد کند؟

یک دوره دعا و روزه قبل از خروج بشارت دهندگان صورت پذیرفت؛ در این زمینه ،دست
گذاری عمل تقدیس یا متجید فیض خدا برای کار در دست بود (اعامل رسوالن باب  ۱۴آیه .)۲۶
جزیره قربس در گوشه شامل رشقی دریای مدیرتانه نزدیک به انطاکیه قرار دارد .نه تنها به
این دلیل که برنابا اهل قربس بود بلکه از آنجایی که انجیل پیش از این به این جزیره رسیده
بود ،مکانی طبیعی برای رشوع بود .با این حال ،قطعاً کارهای زیادی برای انجام وجود داشت.
یکبـار در قبرس ،برنابـا و پولـس — و مرقـس پرس عمـوی برنابا (اعامل رسـوالن باب  ۱۵آیه
 ،۳۹کولسـیان بـاب  ۴آیـه  )۱۰کـه بـا آنها بود — در کنیسـه های سلامیس موعظـه کردند .این
عمـل همیشـگی پولـس بـود :ابتدا موعظه در کنیسـه ها پیـش از روی آوردن به غیـر یهودیان.
از آنجایـی کـه عیسـی ،مسـیح موعـود ارسائیـل بـود ،طبیعـی بـود کـه ابتـدا انجیل بـا یهودیان
به اشتراک گذاشـته شود.
پـس از سلامیس ،آنهـا به سـمت غـرب رفتند و (مـی توانیم فـرض کنیم) در مسـیر موعظه
مـی کردنـد تـا بـه پایتخـت پافس رسـیدند .روایت سـپس حـول محـور دو فرد مـی چرخد :یک
جادوگـر یهـودی بـه نـام باریشـوع کـه همچنیـن بـا نـام علیما نیـز معـروف بـود و رسجیـوس
پولـس ،فرمانـدار محلـی رومـی .روایـت مثـال خوبـی از اینکـه چگونـه انجیـل بـا پاسـخ هایـی
متضـاد مواجـه مـی شـد ،ارائه می دهـد :از یک طرف ،مخالفت آشـکار؛ از سـوی دیگر ،پذیرش
وفادارانـه حتـی توسـط بـا اعتبـار تریـن غیـر یهودیان .زبـان اعامل رسـوالن باب  ۱۳آیـه  ۱۲به
وضـوح ایـن تبدیل را نشـان مـی دهد.
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فکــر کنیــد کــه در ایــن مــورد ایــن یــک یهــودی بــود کــه در برابــر حقیقــت مقاومــت
نمــود در حالــی کــه یــک غیــر یهــودی آن را پذیرفــت .ایــن چگونــه ممکــن اســت
بــه مــا در درک اینکــه چ ـرا گاهــی اوقــات بشــارت دادن بــا «حقیقــت حاضــر» بــه
برخــی از فرقــه هــای دیگــر مســیحی از کســانی کــه اص ـاً ایمــان ندارنــد ،دشــوارتر
مــی باشــد ،کمــک کنــد؟

     دوشنبه     

 ۲۲مرداد

پیسیدیه انطاکیه :بخش اول
پولـس و همراهانـش از قبرس بـا قایـق به پرجـه در پمفیلیه واقـع در سـاحل جنوبی ترکیه
امـروزی رفتنـد .پیـش از آنکـه بـه پیسـیدیه انطاکیه نقل مکان کننـد ،لوقا دو تغییـر قابل توجه
را بیان می کند :پولس شـخصیتی هدایتگر می شـود (تا اینجا ،به برنابا همیشـه در اول اشـاره
مـی شـد) و لوقـا اسـتفاده از نام یهودی (شـائول) را متوقف می کنـد و او را به عنوان «پولس»
خطـاب مـی کنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـه  .)۹ایـن احتماال بدیـن دلیـل اسـت کـه از این
زمـان بـه بعـد پولس بیشتر خـود را در محیـط یونانی رومـی خواهد یافت.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـه  ۱۳بـه بازگشتن یوحنـای مرقـس به اورشـلیم اشـاره مـی کند.
در آیـات مـا هیـچ اشـاره ای بـه دلیـل رفتن مرقـس منـی بینیـم .الـن جـی .وایـت نوشـت کـه
«مرقـس کـه بـه دلیـل مشـکالت پیـش رویشـان بـا تـرس و دلسردی مواجـه شـد ،وحشـت کرد
و مت�ام ش�جاعت خ�ود را از دس�ت داد ،از ادام�ه دادن رس ب�از زد و ب�ه اورش�لیم بازگش�ت» —
 .The Acts of the Apostles, p. 170خـدا هرگـز وعـده نـداد کـه ایـن آسـان خواهـد بـود .در
مقابـل ،پولـس از همان ابتـدا مـی دانسـت که خدماتش برای عیسـی شـامل رنج کشـیدن های
بسـیار خواهـد بـود (اعمال رسـوالن باب  ۹آیـه  ،)۱۶اما یاد گرفـت که به طور کامـل بر قدرت
خـدا تکیـه کنـد و راز قدرتـش را از آن بگیـرد (دوم قرنتیـان باب  ۴آیـات  ۷تا .)۱۰


اعامل رسوالن باب  ۱۳آیه  ۳۸را بخوانید .اساس پیام پولس در کنیسه انطاکیه چه بود؟

اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۱۶تـا  ۴۱شـامل نخسـتین موعظه هـای پولس می باشـد که
در عهـد جدیـد ثبـت شـده .البتـه این اولین موعظه پطرس نبود و شـکی نیسـت که تنها نشـان
دهنـده خالصـه ای از آنچه گفت ،می باشـد.
ایـن موعظـه بـه سـه بخش اصلی تقسـیم شـده اسـت .بـا باورهای مشترک دربـاره انتخاب
شـدن ارسائیـل توسـط خـدا و پادشـاهی داود آغاز می شـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۳آیات ۱۷
تـا )۲۳؛ ایـن بخـش در نظـر دارد کـه نقطـه متاسـی با مخاطبـان یهودی او برقرار سـازد .سـپس،
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عیسـی را بـه عنـوان تحقـق وعده های خدا از کسـی از نسـل داود که توانسـت نجـات را برای
ارسائیـل بـه همـراه آورد ،ارائـه مـی دهـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۲۴تـا  .)۳۷بخـش
پایانـی ،یـک هشـدار در برابـر انـکار نجـات ارائـه شـده از طریـق عیسـی مـی باشـد (اعمال
رسـوالن بـاب  ۱۳آیات  ۳۸تـا .)۴۱
اوج ایـن خطبـه آیـات  ۳۸و  ۳۹مـی باشـند کـه هسـته پیـام پولـس در مـورد عدالـت را در
بـر دارنـد .بخشـش و عدالـت تنهـا از طریـق عیسـی در دسترس هسـتند و نه از طریـق احکام
موسـی .ایـن آیـات منی گویند که رشیعت منسـوخ شـده اسـت .تنها ناتوانـی آن در انجام دادن
آنچـه یهودیـان انتظـار داشـتند ،یعنی عدالت را برجسـته می سـازد (رومیان بـاب  ۱۰آیات  ۱تا
 .)۴چنیـن امتیـازی تنهـا به عیسـی مسـیح تعلـق دارد (غالطیان بـاب  ۲آیه .)۱۶

اینکــه نجــات تنهــا از طریــق عیســی میســر مــی باشــد ،بــه چــه معناســت؟ شــما
چگونــه بــا ضــرورت نگــه داشــتن احــکام اخالقــی خــدا کنــار مــی آییــد ،بــا ایــن
واقعیــت کــه شــریعت قــادر بــه تبرئــه نمــودن نمــی باشــد؟

     سه شنبه     

 ۲۳مرداد

پیسیدیه انطاکیه :بخش دوم
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۳۸و  ،۳۹مسـئله ناتوانـی رشیعـت در تربئـه منـودن ،یـک
مفهـوم اصـول اعتقـادی مهـم را ارائـه میدهنـد .رشیعـت بـا وجـود ویژگـی الـزام آور فرامیـن
اخالقـی آن ،قـادر بـه تربئـه منـودن منی باشـد ،زیـرا اطاعـت عالی در کسـانی کـه آن را نگه می
دارنـد ،بوجـود منـی آورنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـه  ،۱۰رومیـان بـاب  ۸آیـه  .)۳حتی اگر
رشیعـت مـی توانسـت اطاعـت عالـی در مـا بوجـود آورد ،آن اطاعـت عالـی منـی توانـد کفاره
گناهـان گذشـته مـا را بدهـد (رومیـان بـاب  ۳آیـه ۱۹؛ غالطیان بـاب  ۳آیـات  ۱۰و  .)۱۱به این
دلیـل اسـت کـه تربئـه شـدن حتی تا حـدی هم قابل دسـتیابی منی باشـد .ما تنها مـی توانیم آن
را بـا ایمان بـه قربانی شـدن کفـاره ای عیسـی دریافت کنیم (رومیـان باب  ۳آیـه ۲۸؛ غالطیان
بـاب  ۲آیـه  ،)۱۶موهبتـی کـه مـا اسـتحقاق آن را نداریـم .اطاعـت هـر چقـدر هم کـه ممکن
اسـت در زندگـی مسـیحی مهـم باشـد ،منـی توانـد برای مـا نجات بدسـت آورد.


اعامل رسوالن باب  ۱۳آیات  ۴۲تا  ۴۹را بخوانید .واکنش کنیسه از برابر پیام پولس چه بود؟
باوجـود کالم تنـدی کـه پولـس در خامتـه پیـام خـود داشـت ،واکنـش اکثر افـراد در کنیسـه
بسـیار مطلـوب بـود .بـا ایـن وجـود ،در سـبت بعـدی ،همه چیز بـه شـدت تغییر منود .بسـیار
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محتمـل اسـت کـه «یهودیانـی» کـه پیـام انجیـل را انـکار مـی کردند ،رهبران کنیسـه بودند که
نشـان دهنـده یهودیـت رسـمی بودنـد .لوقـا برخـورد بـی رحامنـه آنهـا در برابـر پولـس را بـه
حسـادت نسـبت مـی دهد.
در دنیـای کهـن ،چندیـن جنبـه یهودیـت ،ماننـد توحیـد ،شـیوه زندگـی و حتـی روز سـبت،
جذابیتـی قـوی میـان غیریهودیـان بوجـود آوردنـد و بسـیاری از آنهـا بـا عنـوان نـو ایمان بـه
یهودیـت پیوسـتند .بـا ایـن حال ،مختون شـدن مانعی جدی بـود ،زیرا عملی وحشـیانه و نفرت
انگیـز در نظـر گرفتـه مـی شـد .در نتیجـه بسـیاری از غیریهودیـان بـرای عبـادت خـدا بـدون
اینکـه رسماً بـه یهودیـت بپیوندند ،به کنیسـه مـی رفتند .آنها به «خداترسـان» معـروف بودند
و ممکـن اسـت ایـن خداترسـان بـه همراه نـو ایامنان کنیسـه انطاکیـه (اعامل رسـوالن باب ۱۳
آیـات  ۱۶و  )۴۳بودنـد کـه بـه انتشـار خبر در مـورد پیـام پولـس در میـان مـردم به طـور کلی
کمـک کردنـد و تعدادشـان زیـاد شـد .احتمال تجربـه نجـات بـدون اینکـه ابتـدا بـه یهودیـت
بپیوندنـد ،بـدون شـک بـرای بسـیاری بویژه جـذاب بود.
ایـن ممکـن اسـت بـه توضیح حسـادت رهبران یهودی کمـک کند .در بسـیاری مـوارد ،آنها
بـا انـکار انجیـل ،نـه تنهـا خـود را از نجـات خـدا محـروم مـی کردنـد ،بلکـه پولـس و برنابـاس
را رهایـی مـی دادنـد کـه توجـه کاملشـان را بـه غیریهودیـان اختصـاص دهنـد که خـدا را برای
دخیـل منـودن آنهـا در نقشـه نجـات ،حمـد و سـپاس مـی گفتند.

     چهارشنبه     

 ۲۴مرداد

قونیه
مقامـات محلـی تحـت تحریـک رهبران یهـودی در انطاکیـه ،گروهـی از مـردم را بـر ضـد
پولـس و برنابـا برانگیختنـد و آنهـا را از شـهر فـراری دادنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـه .)۵۰
بـا ایـن وجـود ،حواریـون بـا شـادی و روح القـدس پر شـده بودند (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۳آیه
 .)۵۲مبلغـان سـپس بـه شـهر قونیه رسـیدند.


اعامل رسوالن باب  ۱۴آیات  ۱تا  .۷نتیجه فعالیت های پولس و برنابا در قونیه چه بود؟

در قونیـه ،پولـس و برنابـا بـه فعالیـت هایشـان در ابتـدا یهودیـان را قبـل از غیـر یهودیـان
مخاطـب خـود قـرار دادنـد .موعظـه پولـس در انطاکیـه (اعمال رسـوالن  ۱۳آیـات  ۱۶تـا ،)۴۱
دلیـل اصلـی اولویـت داشتن یهودیـان در مأموریـت آنهـا را ارائه می دهـد :انتخـاب ارسائیل با
متـام آنچـه در بـر داشـت (رومیـان بـاب  ۳آیـه  ،۲بـاب  ۹آیـات  ۴و  ،)۵و تحقق وعـده خدا از
آمـدن نجـات دهنـده ای از نسـب داود .بـا وجـود ایـن واقعیت که بسـیاری از یهودیـان انجیل
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را انـکار مـی کردنـد ،پولـس هرگـز توجـه اساسـی بـه تغییر کیـش یهودیـان را از دسـت نداد.
در رومیـان بـاب هـای  ۹تـا  ،۱۱پولـس بـه وضـوح بیان می کنـد که «از نسـل یعقوب بودن
دلیـل منـی شـود کـه همـه ،ارسائیلـی حقیقـی باشـند» (رومیـان بـا  ۹آیـه  )۶و اینکـه ایـن تنها
بدلیـل رحمـت خداسـت کـه بطـور کلی برخـی از یهودیـان ایامن دارنـد .خدا قوم خـود را طرد
نکـرد ،امـا «در حـال حـارض تعـداد کمی که خـدا بر اثر فیض خـود برگزیده اسـت ،وجود دارد»
(رومیـان بـاب  ۱۱آیـه  .)۵پولـس بـه موعظـه انجیل به غیر یهودیـان ادامه داد ،اگـر چه بر این
بـاور بـود کـه روزی ،یهودیان بیشتری به عیسـی ایمان خواهند آورد.
«استدالل پولس در باب های  ۹تا  ۱۱رومیان ،توضیح بیشرتی ارائه می دهد از بشارت
راهربدی که او در روایت اعامل رسوالن دنبال می کند و همه نسل های مسیحی را با
اهمیت الهی شهادت دادن به ناباوران یهودی روبرو می سازد — ».دیوید جی .پرتسون،
David G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), p. 401
رشایـط آنچنـان بـا انطاکیـه متفاوت نبـود .اولین واکنش یهودیـان و غیر یهودیـان به انجیل
پولـس بـه شـدت مثبـت بـود ،امـا بـاز هـم نابـاوران یهـودی ،احتماالً رهبران محلـی جامعـه
یهـودی ،جلـوی غیـر یهودیـان را گرفتنـد و ذهـن هـای خـود را علیـه مبلغـان پـر کردنـد ،کـه
باعـث ایجـاد تفرقـه میـان مـردم شـد .همچنانکـه مخالفـان نقشـه حملـه بـه پولـس و برنابا و
بدنـام کـردن آنهـا را مـی کشـیدند ،دو ُمبلّـغ مسـیحی تصمیـم گرفتنـد شـهر را ترک کننـد و به
شـهر بعـدی بروند.

مــردم یهــودی بیــش از شــنیدن انجیــل بطــور صــرف ،نیــاز داشــتند آن را در زندگــی
کســانی کــه نــام عیســی را اظهــار مــی کردنــد ،ببیننــد .اگــر شــما آشــنایان یهــودی
داریــد ،چــه نــوع شــهادتی بــه ایشــان ارائــه میدهیــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۵مرداد

لسرته و دربه
مـکان بعـدی کـه پولـس و برنابا از آن بازدید منودند ،لستره ،یک روسـتای گمنـام در تقریباً
 ۲۹کیلومتری جنـوب غربـی قونیـه بـود .اگـر چـه آنهـا در آنجـا زمانـی را گذراندنـد (اعمال
رسـوالن بـاب  ۱۴آیـات  ۶و  ۷و  ،)۱۵لوقـا تنهـا یـک روایـت و تحوالت آن را بیان می کند :شـفا
یافتن مـرد لنـگ ،احتماالً یـک گـدا کـه از زمان تولـد از آن بیماری رنج مـی برد.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۴آیـات  ۵تـا  ۱۹را بخوانیـد .واکنـش آنهـا نسـبت به پولـس ،چه چیزی
دربـاره عمـق غـرق شـدن این مـردم در جهـل را منایان می سـازد؟
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جمعیـت چنـان تحـت تأثیـر معجـزه قـرار گرفتـه بـود کـه پولـس و برنابـا را بـه جـای خـدا
گرفتنـد — برنابـا بـرای زئـوس ،خـدای عالـی مرتبـه زیارتـگاه یونانـی و پولـس بـرای هرمـس،
همـراه و سـخنگوی زئـوس .در واقـع ،مـردم مـی خواسـتند بـرای آنهـا قربانـی ارائـه کننـد.
ا ُ وید ( ،)Ovidشاعر التین در گذشته افسانه ای از این دو رب النوع بیان کرده است که به
انسان تبدیل شده و از شهری در هامن منطقه بازدید کردند («تپه های فریگیا») و به دنبال
جایی برای اسرتاحت بودند .بر اساس این افسانه ،یک زوج سالخورده فروتن آنها را با مهربانی
و مهامن نوازی میزبانی منودند؛ سایر مردم بی تفاوت بودند .این زوج بدلیل مهربانی و مهامن
نوازیشان نسبت به بازدید کنندگان ناشناس ،خانه خود را به یک معبد و خود را به کاهن تبدیل
منودند ،در حالی که بقیه شهر کامالً ویران شد (.)Metamorphoses 611—724
بـا وجـود متـداول بـودن چنیـن روایتـی در منطقـه ،واکنـش مـردم بـه معجـزه پولـس جای
تعجـب نـدارد .ایـن روایـت همچنین بـه توضیح اینکـه چرا جمعیت فـرض منودند کـه مبلغان،
آن دو رب النـوع بودنـد و نـه بـرای مثـال اسـقلبیوس ،خدای شـفا ،کمک می کند .بـا این وجود
پولـس و برنابـا توانسـتند آنهـا را از پرسـتش نادرسـت خـود متوقـف کننـد .در پایـان ،برخـی از
مخالفـان از انطاکیـه و قونیـه وضعیـت را بطـور کامـل تغییـر دادنـد و پولـس سنگسـار شـد و
مـرده تصور شـد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۴آیـات  ۲۰تـا  ۲۶را بخوانیـد .پولـس و برنابـا در کجـا سـفر خـود را به
پایـان رسـاندند؟ و آنهـا در مسـیر بازگشـت چـه کاری انجـام دادند؟


پولــس گفــت« :بـرای داخــل شــدن بــه پادشــاهی خــدا مــا بایــد از راه هــای بســیار
ســختی بگذریــم» (اعمــال رســوالن بــاب  ۱۴آیــه  .)۲۲معنــای ایــن چیســت؟ شــما
احتمــاالً چگونــه آنچــه او در اینجــا مــی گویــد را تجربــه کــرده ایــد؟ مهــم تــر از
همــه اینکــه ،چگونــه مــی توانیــد از هــر گونــه «ســختی» کــه بــا آن روبــرو هســتید،
بیاموزیــد کــه در ایمــان رشــد کنیــد؟

     جمعه     

 ۲۶مرداد

تفکــری فراتــر« :مســیح در طــول زندگــی اش بــر روی زمیــن ،بدنبــال هدایــت
یهودیــان بــه خــارج از انحصــار طلبــی شــان بــود .ایــان آوردن یوزبــاش و زن  ،منونــه هایــی
از کار مســتقیم او خــارج از دانــش مــردم ارسائیــل بودنــد .اکنــون زمــان کار فعــال و مســتمر
میــان غیــر یهودیــان رســیده بــود کــه همــه اجتــاع هــای آنهــا بــا کــال میــل انجیــل را
دریافــت کردنــد و خــدا را ب ـرای نــور ایامنــی هوشــمند جــال دادنــد .بــی ایامنــی و کینــه
تــوزی یهودیــان باعــث نشــد کــه هــدف خــدا انجــام نشــود؛ زی ـرا کــه ارسائیلــی جدیــد بــه
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درخــت زیتــون قدیمــی پیونــد خــورد .کنیســه هــا بــر روی رســوالن بســته بودنــد؛ امــا خانــه
هــای خصوصــی ب ـرای اســتفاده ایشــان بــاز بــود و ســاختامن هــای عمومــی غیــر یهودیــان
نیــز بــرای موعظــه کالم خــدا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت — ».الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 51
«پولــس و برنابــا در متــام تــاش هــای تبلیغــی خــود بدنبــال پیــروی از الگــوی مســیح در
متایــل ب ـرای فــداکاری و قربانــی شــدن و کار مشــتاقانه ب ـرای انســان هــا بودنــد .آنهــا کام ـاً
هوشــیار ،بــا غیــرت و خســتگی ناپذیــر بدنبــال راحتــی شــخصی و یــا ســهولت نبودنــد بلکــه
بــا دعــای مشــتاقانه و فعالیــت پایــان ناپذیــر بــذر حقیقــت را کاشــتند .و بــا کاشــن ایــن بــذر،
رســوالن مراقــب بودنــد بــه متــام کســانی کــه جــای ایشــان را در تــاش ب ـرای انجیــل مــی
گرفتنــد ،آمــوزش هــای عملــی کــه بســیار گرانبهــا بــود ،بدهنــد .ایــن روحیــه بــا ح ـرارت و
تــرس خدایــی ،بــر ذهــن شــاگردان جدیــد تأثیــری مانــدگار در مــورد اهمیــت پیــام انجیــل بــه
جـ�ا گذاشـ�ت — ».الـ�ن جـ�ی .وایـ�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 186 ،

سواالتی برای بحث
 .۱در مــورد روایــت ف ـرار مرقــس زمانــی کــه ش ـرایط دشــوار شــد ،بیشــتر تفکــر کنیــد.
پولــس و برنابــا بعدهــا مشــاجره ای بــر ســر مرقــس داشــتند زمانــی کــه برنابــا می خواســت
بــار دیگــر از او اســتفاده کنــد امــا پولــس مایــل نبــود (اعمــال رســوالن بــاب  ۱۵آیــه ۳۷
را ببینیــد) .بــا ایــن وجــود ســال هــا بعــد ،پولــس چنیــن نوشــت« :مرقــس را بــردار و بــا
خــود بیــاور ،چــون بـرای کارم مفیــد اســت» (دوم تیموتائــوس بــاب  ۴آیــه  .)۱۱در اینجــا
چــه درس هایــی بـرای مــا در مــورد کســانی کــه در شـرایط خــاص ،نســبت بــه فراخوانــده
شدنشــان بیایمــان مــی شــوند ،وجــود دارد؟
 .۲پاســخ پولــس و برنابــا بــه مــردم اهــل لســتره زمانــی کــه آنهــا را بــا خدایــان اشــتباه
گرفتنــد ،بررســی کنیــد (اعمــال رســوالن بــاب  ۱۴آیــات  ۱۴تــا  .)۱۸زمانــی کــه مــا وسوســه
مــی شــویم بـرای آنچــه خــدا انجــام داده اســت اعتبــار یابیــم ،چگونــه مــی توانیــم واکنــش
نشــان دهیــم؟
 .۳اعمــال رســوالن بــاب  ۱۴آیــات  ۲۱تــا  ۲۳را بخوانیــد .بــر اســاس نمونــه پولــس و برنابا،
مــا بــه صــورت فــردی و بــه عنــوان یــک کلیســا بـرای تقویــت نمــودن و یــا پــرورش ایمــان
نوکیشــان چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟
 .۴چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه اجــازه ندهیــم رســوم ســاخته دســت انســان و
یــا حتــی باورهایــی کــه بـرای مــدت هــای طوالنــی داشــتیم ،در مســیر پیشــرفت حقیقــت
قـرار نگیرنــد ،ماننــد آنچــه رهبـران دینــی مخالــف پولــس انجــام دادنــد؟
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