  درس هشتم  

 ۲٧مرداد تا  ۲شهریور ماه

شورای اورشلیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن باب ۱۵؛ غالطیان باب  ۲آیات  ۱۱تا ۱۳؛ خروج باب
 ۱۲آیات  ۴۳تا ۴۹؛ رومیان باب  ۳آیه ۳۰؛ الویان باب  ۱۸آیه ۳۰؛ مکاشفه یوحنا باب  ۲آیات
 ۱۴و .۲۰
آیه حفظی« :بلکه اعتقاد داریم که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم
یافت ،همچنان که ایشان نیز» (اعامل رسوالن باب  ۱۵آیه .)۱۱

بـا گذشـت بیـش از دو سـال ،پولـس و برنابـا بـه انطاکیـه سـوریه بازگشـتند .بـه ایـن دلیـل
کـه کل کلیسـای آنجـا در فرسـتادن آنهـا بـه عنـوان مبلّغ نقـش داشـت ،طبیعی بود کـه آنها به
کلیسـا گـزارش دهنـد .بـا ایـن وجود ،تأکیـد گزارش بـر آنچه آنهـا انجـام داده بودند نبـود بلکه
بـر آنچـه خـدا از طریـق ایشـان انجام داده بود ،اشـاره داشـت.
البتـه هـدف گـزارش ،موفقیـت مأموریـت در میـان غیـر یهودیـان بـود ،اگر چه بسـیاری از
یهودیـان نیـز ایمان آوردنـد .با این وجـود ،از زمان حادثـه کرنلیوس ،ایمان آوردن غیر یهودیان
نامختـون بـه یـک موضـوع مـورد بحـث تبدیـل شـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱تا
 ،)۱۸امـا اکنـون کـه گروهـی زیـادی از آنهـا بـه عضویـت کلیسـا پذیرفتـه مـی شـدند ،رشایـط
بویـژه پیچیـده تـر می شـد .بسـیاری از ایامنداران در اورشـلیم خوشـحال نبودند .برای ایشـان،
غیـر یهودیـان بایـد ابتـدا مختـون میشـدند ،یعنـی به نـو ایامنانی یهـودی تبدیل می شـدند تا
بتواننـد جزیـی از قـوم خـدا بشـوند و بـا آنهـا هم نشـینی و اخوت داشـته باشـند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵بطـور کامـل در مـورد رسـیدن مشـکل غیـر یهودیـان بـه سـطحی
بحرانـی و کار کلیسـا بـرای پیـدا کـردن یـک راه حـل می باشـد .شـورای اورشـلیم نقطـه عطفی
در تاریـخ کلیسـای وابسـته بـه رسـوالن در رابطـه بـا مأموریـت جهانـی آن بـود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳شهریور  August 25 -آماده شوید.

60

     یکشنبه     

 ۲٨شهریور

نکته ای در باره موضوع مورد بحث
از همان ابتـدا ،کلیسـای انطاکیـه شـامل یهودیـان (هلنیسـتی) و غیـر یهودیـان نامختـون
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۱۹تـا  ،۲۱غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا  )۱۳بود کـه ظاهرا ً در
مشـارکتی مسـاملت آمیـز بـا یکدیگـر زندگـی مـی کردنـد .بـا این وجـود این مشـارکت بـا ورود
گروهـی از ایامنـداران از اورشـلیم از هـم پاشـید.


اعامل رسوالن باب  ۱۵آیات  ۱تا  ۵را بخوانید .کلیسا با چه مشکلی روبرو بود؟

آن دس ــته از اهال ــی یهودی ــه ک ــه بط ــور س ــنتی یه ــودی مس ــلک نامی ــده م ــی ش ــدند،
احت ــاالً ه ــان های ــی هس ــتند ک ــه در آی ــه  ۵ب ــه عن ــوان فرق ــه فریس ــیان مش ــخص ش ــده
بودن ــد .حض ــور فریس ــیان در کلیس ــا نبای ــد باع ــث ش ــگفت زدگ ــی م ــا بش ــود ،زیــرا پول ــس
خ ــود قب ــل از ای ــان آوردن ی ــک فریس ــی ب ــود (فیلیپی ــان ب ــاب  ۳آی ــه  .)۵ب ــه نظ ــر م ــی
رس ــد ای ــن گ ــروه ب ــا ابت ــکار عم ــل خ ــود ب ــه انطاکی ــه رفت ــه ب ــود (اع ــال رس ــوالن ب ــاب ۱۵
آی ــه  ،)۲۴اگ ــر چ ــه حادث ــه دیگ ــری ک ــه کم ــی بع ــد در انطاکی ــه اتف ــاق افت ــاد ،نش ــان م ــی
ده ــد ک ــه اک ــر یهودی ــان از جمل ــه رس ــوالن ب ــا حض ــور غی ــر یهودی ــان نامخت ــون در کلیس ــا
راح ــت نبودن ــد (غالطی ــان ب ــاب  ۲آی ــات  ۱۱ت ــا .)۱۳
پولـس در رسـاله خـود بـه غالطیـان در بـاره یهـودی مسـلکان کـه آنـان را بعنـوان آشـوبگر
خطـاب مـی کنـد نظـر مثبتـی ارائه منی کند (غالطیان بـاب  ۱آیه  ۷و باب  ۵آیـه  )۱۰و برادران
کذبـه (غالطیـان بـاب  ۲آیـه  ، )۴کـه انگیـزه اصلی ایشـان تضعیـف آزادی روحانـی انجیل و به
اسـارت گرفتن غیـر یهودیان ایامنـدار به بردگـی قانـون گرایی بود.
بـه بیـان دقیـق تـر نقطـه نظـر ایشـان سـاده بـود :اگـر غیـر یهودیـان ختنـه منـی شـدند و
احـکام ترشیفاتـی یهـودی را رعایـت منـی کردند ،منیتوانسـتند نجـات یابند .نجـات — چنانچه
آنهـا بـاور داشـتند — تنهـا بایـد در جامعـه عهـد خـدا یافـت مـی شـد و بـر طبـق عهـد قدیم،
راه دیگـری بـرای پیوستن بـه قـوم منتخـب خـدا بـه جـز از طریـق ختنه شـدن وجود نداشـت
(پیدایـش بـاب  ۱۷آیـات  ۹تـا  ،۱۴خروج بـاب  ۱۲آیه  .)۴۸بطور خالصه اگر غیـر یهودیان ابتدا
بـه مسـلک یهـودی وارد منـی شـدند ،منی توانسـتند نجـات یابند.
البتـه پولـس و برنابـا منـی توانسـتند بـا چنیـن رشایطـی کـه بر خلاف ماهیـت انجیـل بود،
موافقـت کننـد .بـا ایـن وجـود ،رویکـرد تهاجمـی بازدید کننـدگان اهـل یهودیه یـک بحث داغ
بوجـود آورد؛ واژه در اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـه ( ۲مناظـره) ،مفهـوم «درگیـری» و «اختالف
نظـر» دارد .بـا ایـن حـال ،مسـئله مهـم تـر ایـن بود کـه در سـطح محلی به آن رسـیدگی شـود.
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اتحـاد کلیسـا در خطـر بـود .آنگاه بـرادران انطاکیه تصمیـم گرفتند تا تعدادی مناینـده از جمله
پولـس و برنابـا را بـرای یافتن راه حـل به اورشـلیم راهـی کنند.

خــود را بــه جــای یهــودی مســلکان بگذاریــد .چــه اســتدالل هایــی بـرای دعــوی خــود
مــی توانســتید بیاورید؟

     دوشنبه     

 ۲۹شهریور

ختنه
یکـی از مسـائل بـزرگ در ایـن درگیـری ،ختنه بود .این یک نهاد انسـانی نبـود (با متی باب
 ۱۵آیـات  ۲و  ۹مقایسـه کنیـد) .بلکـه توسـط خـدا به عنوان نشـانه عهدش با فرزنـدان ابراهیم
بـه عنـوان قـوم برگزیده خود داده شـد (پیدایش باب  ۱۷آیـات  ۹تا .)۱۴
خـروج بـاب  ۱۲آیـات  ۴۳تـا  ۴۹را بخوانیـد .علاوه بر ارسائیلـی زاده بودن ،چه افـراد دیگری
بایـد ختنه می شـدند؟

بـرکات عهـد تنهـا بـه ارسائیلـی زادگان محـدود منـی شـد ،بلکه به هر بـرده یا غریبه سـاکن
آنجـا کـه مایـل بـه تجربـه آن بـود تعمیم مـی یافت ،مشروط بر اینکـه آن فرد ذکـور ختنه می
شـد .فـرد غریبـه پـس از مختون گشتن ،وضعیتی مشـابه با ارسائیلـی زادگان در برابـر خدا پیدا
مـی کـرد« :او ماننـد اهالـی آنجا خواهد بـود» (خروج بـاب  ۱۲آیه .)۴۸
بنابرایـن مختـون شـدن بـرای عضویـت کامـل در جامعه عهد خـدا ( ،برای مـردان) رضوری
بـود .و از آنجایـی کـه عیسـی ،مسـیح موعـود ارسائیـل بـود ،طبیعـی بـه نظـر مـی رسـید کـه
یهـودی مسـلکان بـر ایـن تأکیـد کننـد کـه هیـچ غیـر یهـودی بـدون اینکـه ابتـدا یهودی شـود،
بتوانـد از نجـات او بهرمنـد گـردد.
رومیـان بـاب  ۳آیـه  ،۳۰اول قرنتیـان بـاب  ۷آیـه  ،۱۸غالطیـان بـاب  ۳آیه  ۲۸و بـاب  ۵آیه ۶
را بخوانیـد .درک پولـس از ختنـه چه بود؟

این مردان با گفنت اینکه هیچ غیر یهودی منی توانست بدون اینکه ابتدا به یهودیت بپیوندد،
نجات یابد ،دو مفهوم مجزا را با هم در می آمیختند :عهد و نجات .عضویت در جامعه عهد
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خدا نجات را تضمین منی کرد (ارمیا باب  ۴آیه  ،۴باب  ۹آیه  .)۲۵عالوه بر این ،ابراهیم خود
بواسطه ایامن نجات یافت (عادل شمرده شد) .که قبالً اتفاق افتاد و بدلیل مختون بودن او
نبود (رومیان باب  ۴آیات  ۹تا  .)۱۳نجات همواره از طریق ایامن بوده است ،در حالی که عهد
رشطی سخاومتندانه بود که خدا از طریق آن خود و نقشه نجاتش را به متام جهان می شناساند.
ارسائیل برای این منظور انتخاب شده بود (پیدایش باب  ۱۲آیات  ۱تا .)۳
با این وجود مشکل این بود که این ایامنداران با مرتبط ساخنت بیش از حد عهد و نجات،
ختنه را به عنوان یک عمل شایسته می دیدند .با این حال ،فضل نجات بخش خدا جایی که
کارهای انسان عمل می کند ،فعالیت منی کند .بنابراین تحمیل منودن ختنه بر ایامنداران غیر
یهودی به عنوان وسیله ای برای نجات ،تحریف از حقیقت انجیل (غالطیان باب  ۱آیه  ،۷باب ۲
آیات  ۳تا  ،)۵باطل منودن فیض خدا (غالطیان باب  ۲آیه  )۲۱و سودمند نبودن عیسی (غالطیان
باب  ۵آیه  )۲بود .بعالوه ،این انکار ویژگی جهانی نجات بود (کولسیان باب  ۳آیه  ،۱۱تیطس
باب  ۲آیه  .)۱۱پولس هرگز منی توانست با چنین طرز تفکری موافقت کند.

ایــن اندیشــه چــه خطــری در بــر دارد ،کــه نجــات صرف ـاً از عضویــت در کلیســای
مناســب حاصــل مــی شــود؟

     سه شنبه     

 ۳۰مرداد

مناظره


اعامل رسوالن باب  ۱۵آیات  ۷تا  ۱۱را بخوانید .پطرس در مناظره اورشلیم چه گفت؟

البته لوقا به رشح متام مراحل جلسه منی پردازد .برای مثال دانسنت استدالل های حامیتی
یهودی مسلکان (اعامل رسوالن باب  ۱۵آیه  )۵و پاسخ های پولس و برنابا (اعامل رسوالن باب
 ۱۵آیه  )۱۲جالب توجه خواهد بود .واقعیت این است که ما تنها سخنان پطرس و یعقوب را
داریم ،حاکی از این که این مردان در میان رسوالن از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند.
پطـرس در سـخرنانی خـود ،رسـوالن و بـزرگان را خطاب قـرار داد و تجربه خـود با کرنلیوس
در سـال هـا قبـل را بـه ایشـان یـادآوری منـود .اسـتدالل او در اصـل هامنـی بـود کـه در برابـر
بـرادران در اورشـلیم بـکار بـرده بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۱آیـات  ۴تـا  .)۱۷تاییـد خـدا از
ایمان آوردن کرنلیـوس (اگرچـه ختنـه نشـده بود) ،با همان عطای روح که در روز پنطیکاسـت
بـه رسـوالن داده بود ،نشـان داده شـد.
خـدا در مشـیت الهـی خویش ،هیـچ کس را بیش از پطـرس برای متقاعد سـاخنت ایامنداران
یهودیـه بـکار نبرد زیـرا کـه او در رابطـه بـا نجـات ،هیچ متایـزی میـان یهودیـان و غیریهودیان
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قائـل نبـود .حتـی اگـر ایامنـداران غیریهـودی تبـار فاقد مزایـای پاک کننـده قوانیـن و مقررات
عهـد قدیـم بودنـد ،دیگـر نبایـد ناپـاک تلقی می شـدند ،زیرا شـخص خـدا قلب های ایشـان را
تطهیـر منـوده بـود .بیانیـه پایانـی پطـرس بسـیار شـبیه بـه آنچـه از پولـس انتظار می داشـتیم،
بـود« :اعتقـاد داریـم کـه محض فیـض خداوند عیسـی مسـیح نجـات خواهیم یافـت ،همچنان
کـه ایشـان نیـز» (اعامل رسـوالن باب  ۱۵آیـه .)۱۱
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۱۳تـا  ۲۱را بخوانید .یعقوب چه راه حل هایی را برای مشـکل
غیریهودیان پیشـنهاد منود؟

سـخرنانی یعقـوب حاکـی از اقتـدار بـود (بـا اعمال رسـوالن بـاب  ۱۲آیـه  ،۱۷بـاب  ۲۱آیه
 ۱۸و غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۹تـا  ۱۲مقایسـه کنیـد) .رصفنظـر از آنچـه یعقـوب ممکـن اسـت
بواسـطه بازسـازی خیمـه داود درک کـرده باشـد ،کـه در پیشـگویی عامـوس بـه بازگردانـدن
دودمـان داود اشـاره دارد (عامـوس بـاب  ۹آیـات  ۱۱و  ،)۱۲هـدف اصلـی او نشـان دهنـده
ایـن بـود کـه خـدا بـه نوعـی رشایط را بـرای پیوستن غیریهودیـان به قوم احیا شـده خـود مهیا
سـاخته بـود و از ایـن رو ،آنهـا مـی توانسـتند بـا ارسائیـل متحـد شـوند.
بـه ایـن دلیـل ،تصمیـم او ایـن بـود کـه محدودیـت بیشتری نبایـد به ایمان آورنـدگان غیر
یهـودی تحمیـل شـود بـه غیـر از مقرراتـی کـه معموالً نسـبت بـه بیگانگانـی که مایـل بودند
تـا در رسزمیـن ارسائیـل زندگـی کننـد اعامل می شـد.

     چهارشنبه     

 ۳۱مرداد

ُحکم رسالتی


اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۲۸و  ۲۹را بخوانیـد .چهـار ممنوعیتی که شـورا بـرای به ایامن
آوران غیریهـودی ملـزم کرده بـود ،چه بودند؟
مسـئله اصلـی کـه شـورا بـرای آن گـرد هـم آمـد ،به طـور رضایت بخشـی حل و فصل شـد.
از آنجایـی کـه نجـات از طریق فیض اسـت ،ایامنداران غیریهودی در زمان پیوستن به کلیسـا از
ختنـه معـاف شـدند .بـا ایـن حال ،آنهـا بایـد از چهار چیـز پرهیز می کردنـد )۱( :گوشـت ارائه
شـده در قربانـی بـه بـت هـا در آییـن های بت پرسـتی که در جشـن هـای معبد ارائه میشـد
و یـا در بـازار فروختـه مـی شـد؛ ( )۲مصرف خـون؛ ( )۳گوشـت حیوانـات خفـه شـده ،یعنـی
گوشـت حیواناتـی کـه خـون آنهـا ریخته نشـده بود؛ ( )۴و فسـاد جنسـی در اشـکال مختلف.
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اکرث مسیحیان امروزه ممنوعیت های غذایی را (ممنوعیت های  ۱تا  )۳به عنوان توصیه
های موقت در نظر می گیرند .از آنجایی که آن چیزها بویژه برای یهودیان منفور بودند،
ممنوعیت ها — آنها چنین استدالل می کنند — تنها برای از بین بردن شکاف میان ایامنداران
یهودی تبار و غیر یهودی تبار در نظر گرفته شده بودند .همچنین اغلب ادعا می شود که متام
احکام دیگر عهد قدیم ،از جمله احکام غذایی الویان (الویان باب  )۱۱و فرمان سبت (خروج
باب  ۲۰آیات  ۸تا  )۱۱که در فهرست وجود ندارند ،دیگر برای مسیحیان الزام آور منی باشند.
بـا ایـن وجـود ،حکـم بـه اصطلاح رسـالتی نـه موقتـی و نـه یـک برنامـه جدیـد اخالقـی
مسـیحی بـود کـه همـه چیـز دیگـر مربـوط بـه عهـد قدیـم را مانـع شـود .در واقع ،رسـوالن و
بـزرگان کلیسـا تحـت هدایـت روح القدس ،مقررات الویـان باب های  ۱۷و  ۱۸کـه تنها مربوط
بـه بیگانـگان مقیـم ارسائیـل بودنـد را کاهـش دادند.
در منت الویان ،این ممنوعیت ها به معنی چشم پوشی از بت پرستی می باشند .و هر
بیگانه ای که مایل به زندگی کردن در ارسائیل بود باید آن اعامل بت پرستانه را که با آنها بزرگ
شده بود ،ترک می کرد (الویان باب  ۱۸آیه  .)۳به همین ترتیب ،هر ایامندار غیر یهودی تبار
که مایل به پیوسنت به کلیسا بود ،باید موضعی محکم در برابر بت پرستی اتخاذ می منود.
بـا ایـن وجـود ایـن تنها اولیـن گام بود .فـرد هنگامی که وارد کلیسـا می شـد ،بطور طبیعی
انتظـار مـی رفـت کـه اراده خدا را انجـام دهند ،با اطاعت کـردن از آن فرمـان هایی که جهانی
و قبـل از موسـی داده شـده بودنـد و ذاتاً ترشیفاتـی نبودند مانند سـبت (پیدایش باب  ۲آیات
 ۱تـا  )۳و پیـروی از متایـز قائـل شـدن میان غذای پـاک و ناپاک (پیدایش بـاب  ۷آیه .)۲
بـرای مثـال ،اینکـه فرمـان موقتـی نبـود از مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۲آیـات  ۱۴و  ۲۰مشـخص
اسـت ،جایـی کـه نخسـتین و آخریـن ممنوعیت هـا تکرار شـدند و بطور ضمنـی دو ممنوعیت
دیگـر را نیـز در بـر دارنـد .در حقیقـت ،شـواهد تاریخـی نشـان می دهنـد که فرمـان همچنان
مـدت هـا پـس از دوره عهـد جدیـد بـه عنـوان یک هنجـار در نظـر گرفته می شـد.

هنگامی که اختالفات بوجود می آید ،چگونه می توانیم بیاموزیم که گرد هم آییم و
به یکدیگر گوش بدهیم و با روحیه احترام و تواضع مسائل را حل کنیم؟

     پنجشنبه     

 ۱شهریور

نامهای از اورشلیم
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۲۲تـا  ۲۹را بخوانید .چـه اقدامات دیگـری در رابطه با تصمیم
شـورا توسـط کلیسای اورشـلیم گرفته شد؟
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نخستین اقدام ،نوشنت یک نامه به ایامنداران غیر یهودی تبار به منظور اطالع دادن تصمیم
گرفته شده به ایشان بود .نامه که در نام رسوالن و بزرگان اورشلیم نوشته شد ،مدرکی رسمی
بود که رهربی کلیسای اورشلیم را که مطمئناً بدلیل رهربی رسوالن بود بر سایر اجتامع های
مسیحی نشان می داد .این نامه که در سال  ۴۹پس از میالد مسیح که محتمل ترین تاریخ شورا
می باشد ،نوشته شد یکی از ابتدایی ترین اسناد مسیحی موجود می باشد.
کلیسـای اورشـلیم همچنیـن تصمیـم گرفـت دو مناینـده ،یهـودا و سـیالس را بـرای همراهی
کـردن پولـس و برنابـا بـه انطاکیـه انتخـاب کننـد؛ انتصـاب ایشـان بـرای رسـاندن نامـه و تأیید
محتـوای آن بود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۳۰تـا  ۳۳را بخوانیـد .کلیسـای انطاکیـه چگونـه بـه ایـن نامـه
واکنـش نشـان داد؟

هنگامـی کـه نامـه خوانـده شـد ،کلیسـا بدلیـل پیـام دلگـرم کننـده از غرق در شـادی شـد:
ایمان آوران غیـر یهـودی ملزم به ختنه شـدن نبودند .آنها همچنین هیـچ اعرتاضی به مطالبات
نامـه نکردنـد (چهـار فرمان رسـالتی) .نخسـتین تفرقه جدی در کلیسـای اولیه دسـتکم در حد
نظریـه ،از ایـن رو از میان رفت.
در پایان شـورا ،انجیل پولس به صورت کامل توسـط رهربان کلیسـای اورشـلیم به رسـمیت
شـناخته شـد ،کسـانی که به او و برنابا به نشـانه پذیرش و اطمینان ،دسـت راسـت مشـارکت را
بـه ایشـان سـپردند (غالطیـان بـاب  ۲آیـه  .)۹با ایـن وجود ،آن مسـیحیان یهودی کـه به زندگی
کـردن بـا احـکام یهـودی ادامـه دادنـد ،همچنان همنشـینی با غیـر یهودیانی که بـه هر صورت
از نظر رسـوم ناپاک باقی ماندند ،برایشـان بسـیار دشـوار بود.
بـرای مثـال ،ایـن مسـئله توسـط حادثـه مربوط بـه پطـرس در غالطیان بـاب  ۲آیـات  ۱۱تا
 ۱۴نشـان داده شـده اسـت .الـن جـی .وایـت می گویـد« ،حتی حواریـون همگی بـرای پذیرش
تصمی�م ش�ورا راغ�ب نبودن�دThe Acts of the Apostles, p. 197 — ».

بــا خودتــان صــادق باشــید :بـرای شــما همنشــینی بــا ایمانــداران از نژادهــا ،فرهنــگ
هــا و حتــی طبقــات اجتماعــی دیگــر تــا چــه حــد دشــوار اســت؟ چگونــه مــی توانیــد
از ایــن نگــرش قطعـاً ضــد انجیــل رهایــی یابیــد؟

     جمعه     

 ۲شهریور

تفکـری فراتـر« :ایمان آوران یهـودی بطـور کلـی مایـل بـه پیرشفت با رسعت مشـیت
هـای الهـی نبودنـد .از نتیجـه کارهـای رسـوالن در میـان غیـر یهودیـان مشـخص بود کـه ایامن
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آوران میـان غیـر یهودیـان تعدادشـان از ایمان آوران یهـودی بسـیار بیشتر مـی شـد .یهودیـان
مـی ترسـیدند کـه اگـر محدودیـت ها و مراسـم احکامشـان بـرای غیـر یهودیان بـه عنوان رشط
مشـارکت در کلیسـا الزامـی نشـود ،ویـژه گی هـای ملـی یهودیان که تاکنون ایشـان را از سـایر
مـردم مجـزا منـوده بودنـد ،در نهایـت از میـان کسـانی کـه پیـام انجیـل را دریافت مـی کردند،
ناپدی�د ش�وند ».ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 189 ،
«مسـیحیان یهـودی کـه در اطـراف معبد زندگـی می کردند بطـور طبیعی اجـازه می دادند
کـه ذهـن هایشـان امتیازهایـی ویـژه بـرای ملـت یهـودی در نظـر بگیرنـد .هنگامی که ایشـان
جـدا شـدن کلیسـای مسـیحی از ترشیفـات و سـنت هـای یهـودی را دیدنـد و احسـاس کردنـد
کـه تقـدس خاصـی کـه رسـوم یهـودی بواسـطه آنهـا بوجـود آمـده بودنـد در رابطـه بـا ایمان
جدیـد بـی اهمیـت مـی شـدند ،بسـیاری نسـبت بـه پولـس بـه عنوان کسـی کـه تا حـد زیادی
باعـث ایـن تغییر شـده بود ،خشـمگین شـدند .حتـی متام حواریون بـا کامل میل آمـاده پذیرش
تصمیـم شـورا نبودنـد .برخـی در مـورد احـکام ترشیفاتـی متعصـب بودنـد و آنهـا از پولـس
خشـمگین بودنـد زیـرا فکـر می کردنـد که اصـول او در رابطه بـا تعهدات احکام یهودی سـهل
انـگاری بودنـدPage 197 — ».

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،پرســش پایانــی روز دوشــنبه را مطــرح کنیــد .مــا ایــن واقعیــت را چگونــه
درک مــی کنیــم کــه متعلــق بــودن بــه کلیســای «حقیقــی» نجــات را تضمیــن نمــی کنــد؟
بـرای مثــال ،قطعـاً اسـرائیل کهــن «کلیســای حقیقــی» بــود ،امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه
همــه اف ـراد در آن نجــات یافتنــد .اگــر عضویــت در کلیســای حقیقــی نجــات را تضمیــن
نمــی کنــد ،پــس جزیــی از آن بــودن چــه مزیتــی دارد؟
 .۲چگونــه پذیرفتــه شــدن غیــر یهودیــان نامختــون بــه جامعــه ایمانــی ،یکــی از مهــم
تریــن مســائل اجرایــی کلیســای اولیــه بــود .برخــی از مســائل مشــابه امــروزه در کلیســای
مــا ممکــن اســت چــه باشــند و مثــال اعمــال رســوالن بــاب  ۱۵چــه چیــزی در مــورد
مقابلــه بــا آنهــا بــه مــا مــی آمــوزد؟
 .3در کالس ،برخــی از افـراد موضــع یهودیانــی را بگیرنــد کــه اسـرار داشــتند غیــر یهودیان
ابتــدا پیــش از پیوســتن بــه کلیســا بایــد بــه دیــن یهودیــت بگراینــد ،کــه آنهــا (بــه درســتی)
بــه عنــوان گســترش وعــده هــای عهــد بــا اســرائیل مــی دیدنــد .اســتدالل هــای آنهــا
کدامنــد و چگونــه مــی توانیــد بــه آنهــا پاســخ بدهیــد؟ بحثــی ماننــد ایــن چگونــه مــی
توانــد بــه مــا نشــان دهــد کــه چ ـرا مســائلی کــه امــروزه بســیار روشــن بــه نظــر مــی
رســند ،در زمانــی مختلــف ،بســیار دشــوارتر بــه نظــر برســند؟
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