  درس نهم  

 ۳تا  ۹شهریور ماه

دومین سفر بشارتی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن باب ۱۶؛ رومیان باب  ۳آیه ۲۸؛ غالطیان باب  ۲آیه ۱۶؛
اعامل رسوالن باب ۱۷؛ اول قرنتیان باب  ۱آیه ۲۳؛ اعامل رسوالن باب  ۱۸آیات  ۱تا .۱۰

آیـه حفظـی« :شـبی خداونـد در رویا بـه پولس گفت« :ترسـان مبـاش ،بلکه سـخن بگو و
خامـوش مبـاش زیـرا کـه مـن بـا تو هسـتم و هیچ کس تـو را آزار نخواهد رسـانید زیـرا که مرا
در این شـهر خلق بسـیار اسـت» (اعامل رسـوالن باب  ۱۸آیات  ۹و .)۱۰
پولس و برنابا پس از بازگشت به انطاکیه ،کلیسا را پرورش و کارهای بشارتی بیشرتی انجام
دادند .این ظاهرا ً آخرین باری بود که آنها با یکدیگر کار می کردند ،زیرا یک اختالف نظر شدید
باعث جدایی آنها شد .دلیل اختالف آنها مرقس ،پرس عموی برنابا بود (کولسیان باب  ۴آیه .)۱۰
هنگامی که پولس از برنابا دعوت منود تا به مکانی که در سفر قبلی خود بشارت داده بودند باز
گردد ،برنابا می خواست پرس عمویش را به همراه بیاورد اما پولس بدلیل عدم موفقیت گذشته
مرقس مخالف آن بود (اعامل رسوالن باب  ۱۳آیه .)۱۳
جدایـی پولـس و برنابـا بـه هـر حـال ،بـه یـک برکـت تبدیـل شـد ،زیـرا در تفکیـک تلاش
هایشـان آنها توانسـتند منطقه گسترده تری از آنچه در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند پوشـش
دهنـد .برنابـا بـا مرقس به قربس ،رسزمین مادری اش بازگشـت (اعامل رسـوالن بـاب  ۴آیه .)۳۶
در همیـن حـال ،پولـس کـه از سـیالس دعـوت منـوده بود بـه وی بپیونـدد ،از سـوریه و قیلیقیه
گذشـت و کلیسـاهای آنهـا را تقویـت منود .پولـس پیش از آنکه بـه انطاکیه بیاید ،چندین سـال
را در طرسـوس گذرانـده بـود (اعمال رسـوالن باب  ۹آیه  ،۳۰باب  ۱۱آیـات  ۲۵و  .)۲۶او اکنون
فرصـت بازدیـد مجـدد از اجتامعـی کـه در آنجـا برپا منـوده بود را داشـت .با این وجود ،نقشـه
خـدا بـرای او بسـیار بـزرگ تر از آنچـه پولـس در ابتدا می پنداشـت ،بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰شهریور —  September 1آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۴شهریور

بازگشت به لسرته
وقایـع انتخـاب شـده توسـط لوقـا اکنـون پولـس را مسـتقیامً بـه دربـه و لستره مـی آورد.
تنهـا چیـزی کـه او دربـاره سـوریه و قیلیقیـه مـی گویـد این اسـت که پولـس برای تأییـد منودن
کلیسـاها از آن مناطـق گذشـت (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـه .)۴۱



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـات  ۱تـا  ۱۳را بخوانیـد .اقـدام پولـس در اینجـا چـه چیـزی درباره
حسـاس بـودن او در تلاش بـرای بشـارت دادن بـه دیگـران بـه ما مـی آموزد؟

اگـر چـه پـدر تیموتائـوس غیـر یهـودی بـود ،امـا مـادرش یک مسـیحی یهـودی بود؛ نـام او
اِفنیکـی ۱بـود .تیموتائـوس بـا وجـود نامختـون بـودن ،از کودکـی کتـاب مقدس را می شـناخت
(دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـه  ،)۱۵کـه نشـان مـی دهد او فـردی با ایامن بود .او بـه عنوان یک
مسـیحی پیـش از آن مـورد احترام و تحسـین همـه ایامنـداران محلی بود.
ِ
 Eunice .۱بکار برده شده در زبان انگلیسی ،از زبان یونانی  Ευνικηبا تلفظ «اونیکی» با
تاکید بر «واو» اقتباس شده و بخاطر ُمعرب شدن آن ،در نسخه های ترجمه فارسی« ،اِفنیکی»
بکار رفته است.از آنجایی که یهودیان ،یهودی بودن را از نسل مادر می دانستند و نه پدر،
تیموتائوس یک یهودی بود .او شاید به این دلیل که پدرش یک یونانی بود ،ختنه شدن را عملی
وحشیانه می دانست ،در روز هشتم پس از زاده شدن ختنه نشده بود.
پولـس کـه مایـل بـود تیموتائـوس را بـه عنوان همکار داشـته باشـد و می دانسـت که او به
عنـوان یـک یهـودی نامختـون بـا اتهـام ارتـداد از ورود به کنیسـه یهودیـان منع خواهد شـد ،از
او خواسـت ختنـه شـود .بنابرایـن انگیزه پولس بـرای انجام ایـن کار کامالً کاربردی بـود و نباید
بـه عنـوان عملـی متضـاد بـا انجیلی کـه او موعظه می منـود در نظر گرفته شـود.
پولـس پـس از بازبینـی مـکان هایـی که در سـفر اولش رفته بـود ،تصمیم گرفـت به جنوب
غربـی ،احتماالً بـه افسـس در اسـتان آسـیا بـرود ،امـا روح القـدس مانـع انجـام ایـن کار شـد.
سـپس او بـه سـمت شمال رفـت تـا بـه بطینیـا بـرود ،امـا بـار دیگـر روح القـدس بـه روشـی
نامعلـوم او را از انجـام ایـن کار بازداشـت .از آنجایـی کـه او از میسـیا گذشـت ،تنهـا گزینه اش
رفتن بـه سـمت غـرب به سـوی بنـدر تـروآس بـود ،جایی که مـی توانسـت به جهـات متعددی
از مسـیر دریایـی برود.
با این وجود خدا در رویایی شبانه به او نشان داد که باید از دریای اژه بگذرد و به مقدونیه
برود .هنگامی که همراهان او از این رؤیا آگاه شدند ،آنها به این نتیجه رسیدند که خدا در
حقیقت آنها را فراخوانده است تا انجیل را با اهالی مقدونیه به اشرتاک بگذارند.
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بــه اینکــه چـرا پولــس از تیموتائــوس خواســت تــا ختنــه شــود ،بیاندیشــید .ایــن بایــد
دربــاره مایــل بــودن بــه انجــام کارهایــی خــاص کــه ممکــن اســت همیشــه بــا آنهــا
موافــق نباشــیم یــا الزامــی ندانیــم ،امــا در واقــع بـرای هدفــی بــزرگ تــر مــی باشــند،
چــه چیــزی بــه مــا بیامــوزد؟

     دوشنبه     

 ۵شهریور

فیلیپی
پولـس و همراهانـش هنگامـی کـه بـه مقدونیـه رسـیدند ،بـه فیلیپـی جایـی کـه نخسـتین
اجتماع مسـیحیت در اروپـا را برپـا منودنـد ،سـفر کردنـد.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـات  ۱۱تـا  ۲۴را بخوانیـدُ .مبلغـان در روز سـبت بـه کجـا رفتنـد و
چـرا؟ در نهایـت در آنجـا بـرای ایشـان چـه اتفاقـی افتاد؟

هـر زمـان کـه پولـس بـه شـهری وارد مـی شـد ،عـادت داشـت در روز سـبت بـه منظـور
شـهادت دادن بـه یهودیـان ،از کنیسـه محلـی بازدیـد کنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات ،۱۴
 ۴۲و ۴۴؛ بـاب  ۱۷آیـات  ۱و ۲؛ بـاب  ۱۸آیـه  .)۴اینکـه او و همراهانـش در فیلیپـی بـرای دعـا
بـه لـب رودخانـه رفتنـد — همـراه با چند زن ،پرسـتش کننـدگان یهودی و غیر یهـودی خدا —
احتماالً بـه ایـن معنی اسـت کـه هیچ کنیسـه ای در شـهر وجود نداشـت .اهمیت این مسـئله
ایـن اسـت کـه پولـس تنها برای اهداف بشـارتی در روزهای سـبت به کنیسـه هـای یهودی منی
رفـت بلکـه همچنیـن بدلیـل اینکـه روز عبـادت بـود بـه آنجا نیز مـی رفت.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـات  ۲۵تـا  ۳۴را بخوانیـد .روایت ایمان آوردن زندانبان را بررسـی
کنیـد .او بـه منظـور نجـات یافتن باید چـه کاری انجـام می داد؟

پاســخ پولــس و ســیالس بــه پرســش زندانبــان در هامهنگــی کامــل بــا انجیــل اســت ،زیـرا
نجــات بطــور کامــل از طریــق ایــان بــه عیســی امــکان پذیــر مــی باشــد (رومیــان بــاب  ۳آیــه
 ،۲۸غالطیــان بــاب  ۲آیــه  .)۱۶بــا ایــن وجــود آنچــه از ایــن واقعــه منیتوانیــم نتیجــه بگیریــم
ایــن اســت کــه بــاور بــه عیســی متــام چیــزی اســت کــه بـرای تعمیــد الزامــی مــی باشــد ،در
صــورت آمــوزش اعتقــادی و عملــی مناســب.
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مـا دربـاره زندانبـان چـه چیـزی مـی دانیـم؟ آیـا او یـک یهـودی یـا نـو ایمان یهـودی بود؟
در هـر صـورت ،آنچـه نیـاز داشـت ،بـاور بـه عیسـی بـه عنـوان خداوند و نجـات دهنـده بود.
اگـر او ماننـد کرنلیـوس ،لیدیـه (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـه  ۱۴و تعـدادی دیگـر در اعمال
رسـوالن ،یـک غیـر یهـودی بـود که خـدا را می شـناخت و عبادت می کـرد ،چطور؟ اگـر او قبالً
در جلسـات بشـارتی پولـس در شـهر رشکـت کـرده بـود چطور؟ حقایـق در مورد او هـر چه که
باشـند ،خالصـه بـودن ایـن روایـت نباید به عنـوان بهانه ای بـرای تعمید رسیع بکار برده شـود.

اعمــال رســوالن بــاب  ۱۶آیــات  ۳۱تــا  ۳۴را بخوانیــد .ایــن چــه چیــزی دربــاره کامــل
بــودن قربانــی شــدن مســیح ب ـرای مــا ،بــه مــا مــی آمــوزد؟ چگونــه مــی توانیــد
روزانــه بیاموزیــد کــه بــه عدالــت مســیح بــه عنــوان تنهــا امیدتــان ب ـرای نجــات
اطمینــان کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۶شهریور

تسالونیکی و بیریه
هنگامـی کـه پولـس و سـیالس از زنـدان آزاد شـدند ،ایـن دو ُمبلـغ فیلیپـی را تـرک منودنـد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـات  ۳۵تـا  .)۴۰پولـس و همراهانـش از فیلیپـی مسـتقیامً بـه
تسـالونیکی ،پایتخـت مقدونیـه رفتنـد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا  ۹را بخوانید .یهودیان اهل تسـالونیکی چگونه نسـبت به
موعظـه موفـق پولـس در میان غیـر یهودیان واکنش نشـان دادند؟

بـار دیگـر مـی بینیـم که پولس برای به اشتراک گذاشتن انجیل ،بدنبال کنیسـه می گشـت.
بسـیاری از یونانیـان معتقـد و چنـد زن نـه چنـدان برجسـته بواسـطه پیام پولس تشـویق شـده
و رغبـت پیـدا کردنـد .اینکـه ایـن ایمان آوران «بـه پولس و سـیالس پیوسـتند» (اعامل رسـوالن
بـاب  ۱۷آیـه  )۴بـه نظـر مـی رسـد بـه ایـن معنی باشـد که آنهـا گروهی مجـزا تشـکیل داده و
خـارج از کنیسـه ،احتماالً در خانه یاسـون مالقـات کردند.
مخالفانشـان از روی حسـادت ،شـورش بپـا کردنـد .هـدف آنهـا آوردن پولـس و سـیالس نزد
مقامـات محلـی بـرده و آنهـا را متهـم کننـد؛ در اینجااشـاره ای بـه تیموتائوس نشـده اسـت .از
آنجایـی کـه آنهـا نتوانسـتند ایـن مبلغیـن را پیـدا کننـد ،خـود یاسـون و تعـداد دیگـری از نـو
ایامنـان را بـه اتهـام پنـاه دادن بـه آشـوبگران سیاسـی ،نـزد مقامـات محلـی بردند.
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اعامل رسـوالن باب  ۱۷آیات  ۱۰تا  ۱۵را بخوانید .پاسـخ یهودیان بیریه در مقایسـه با پاسـخ
یهودیان تسـالونیکی ،چه بود؟

واژه ( eugenēsاعمال رسـوالن بـاب  ۱۷آیـه  )۱۱در اصـل بـه معنـای «بـه خوبـی بدنیـا
آمـده» یـا «تولـدی نجیـب» بـود اما کم کم معنـای کلی «بی غرض یـا عادل» را بـه خود گرفت
کـه احتماالً در اینجـا اینگونه اسـت .یهودیان اهل بیریه قابل تحسـین هسـتند نـه فقط به این
دلیـل کـه بـا پولس و سـیالس موافقـت منودند بلکه بدلیل متایلشـان برای آزمـودن کتاب مقدس
بـه صـورت روزانـه مـی باشـد که خود بدرسـتی به گفتـه های مبلغیـن پی بربند .واکنشـی رصفاً
احساسـی بـه انجیـل ،بـدون اعتقـاد عقالنی مـورد نیاز ،سـطحی و کوتاه مـدت خواهد بود.
بـا ایـن وجـود ،کمـی بعـد ،آزار و جفـا مانـع از مأموریـت پربار پولـس در بیریه شـد که او
را مجبـور بـه حرکـت بـه سـوی جنوب ،به سـمت آتـن منود.

آخریــن بــاری کــه شــما بــا پشــتکار کتــاب مقــدس را بــرای پیــدا کــردن شــواهد
جســتجو نمودیــد ،چــه زمانــی بــود؟

     چهارشنبه     

 ٧شهریور

پولس در آتن
آتـن ،مرکـز افـکار متعالـی خردمندانـه یونـان باسـتان ،بـه معنـای واقعـی کلمـه در اختیـار
بـت پرسـتان بـود .مجسـمه های سـنگ مرمر اشـخاص و خدایـان در همه جا بویـژه در ورودی
آگـورا (میـدان عمومـی) ،کـه قطـب زندگـی شـهری بـود ،دیده مـی شـدند .پولس چنـان از این
بـت پرسـتی شـایع پریشـان شـده بود کـه عادت همیشـگی خود بـرای ابتـدا به کنیسـه رفنت را
تغییـر داد و روشـی دوگانـه را بدسـت گرفـت :او بـه صـورت هفتگـی در کنیسـه بـا یهودیان و
غیـر یهودیـان مؤمـن بـه بحـث می نشسـت و روزانـه در میـدان عمومی شـهر اینـکار را انجام
مـی داد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۷آیـات  ۱۵تـا  ۲۲را ببینید).
از آنجایی که آتنی ها همواره آماده شنیدن چیز جدیدی بودند ،برخی از فیلسوفان به آموزه
های پولس عالقه نشان دادند و از او دعوت منودند تا در مقابل «آریوپاگوس» یا تاالر اجتامعات
تپه مریخ که شورای عالی شهر تلقی می شد ،سخرنانی کند .پولس در سخرنانی خود از کتاب
مقدس نقل قول نکرد و یا خالصه ای از تعامالت خدا با ارسائیل را بیان ننمود ،آنگونه که در
هنگام صحبت کردن با مخاطبان یهودی انجام می داد (اعامل رسوالن باب  ۱۳آیات  ۱۶تا ۴۱
مقایسه کنید)؛ این رویکرد برای مخاطبان او معنایی نداشت .در عوض ،او چند حقیقت مهم از
کتاب مقدس را به گونه ای که بت پرستان می توانستند درک کنند ،ارائه منود.
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اعمال رسـوالن بـاب  ۱۷آیات  ۲۲تا  ۳۱را بخوانید .پولس در سـخرنانی خـود در آریوپاگوس یا
همان تـاالر اجتامعـات تپه مریـخ ،چه حقایق بزرگی دربـاره خدا و نجـات و تاریخ و برشیت
بـه این افـراد موعظه کرد؟

اکثر سـخنان پولـس برای آن مخاطبان بت پرسـت در سـطح بـاال ،که مفاهیم ایشـان درباره
خـدا و دیـن بسـیار منحـرف شـده بـود ،مضحک بـه نظر می رسـیدند .مـا منی دانیم کـه پولس
در نظـر داشـت چگونـه پیـام خـود را بـه پایـان برسـاند زیـرا بـه نظـر مـی رسـد همان لحظـه
ای کـه بـه داوری خـدا بـر جهـان اشـاره منـود ،سـخنش قطـع شـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۷آیه
 .)۳۱ایـن بـاور بـا دو مفهـوم یونانـی در تضـاد بـود )۱( :اینکه خدا بسـیار متعال اسـت و هیچ
ارتباطـی بـا جهـان و یـا نگرانـی در مـورد امـور انسـانی نـدارد ،و ( )۲اینکـه وقتـی انسـان مـی
میـرد ،هیـچ رسـتاخیزی منـی توانـد وجود داشـته باشـد .این بـه توضیح اینکـه چرا انجیـل برای
یونانیـان جهالـت محسـوب مـی شـد (اول قرنتیان باب  ۱آیـه  )۲۳و تعداد ایمان آوران در آتن
بسـیار کـم بـود ،کمک مـی کند.
بـا ایـن وجـود ،در میـان کسـانی کـه ایمان آوردنـد ،برخـی از مؤثرتریـن افـراد جامعـه آتن
از جملـه دیونیسـیوس ،عضـوی از آریوپاگـوس یـا انجمـن شـهر بـود و داماریـس کـه اشـاره بـه
نامـش نشـان مـی دهـد زنـی دارای مقـام و منصب و همچنین عضوی از شـورا نیـز بود (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۷آیه .)۳۴

روش متفاوت پولس در برابر انجمن شهر ،آگاهی او از تفاوت های اجتماعی و
فرهنگی را نشان میدهد .او حتی برای رساندن منظور خود از یک شاعر بت پرست
نقل قول کرد (اعمال رسوالن باب  ۱۷آیه  .)۲۸این مطلب درباره چگونگی استفاده
از روش های مختلف برای بشارت دادن به مردم چه می آموزد؟

     پنجشنبه     

 ٨شهریور

پولس در قرنتس
اعامل رسوالن باب  ۱۸آیات  ۱تا  ،۱۱تجربه پولس در قرنتس را بیان می کند ،جایی که او
به مدت یک سال و نیم ماند .پرسکال و اکیال به دوستان مادام العمر پولس تبدیل می شدند
(رومیان باب  ۱۶آیه  ،۳دوم تیموتائوس باب  ۴آیه  .)۱۹روایت داللت بر این دارد که آنها پیش
از آنکه به قرنتس بیایند مسیحی بودند ،احتامالً بدلیل اخراج یهودیان از روم توسط امپراطور
کالودیوس .مورخ رومی ،سوتونیوس به نظر می رسد به این اشاره دارد که این تبعید بدلیل
اختالالت در جامعه یهودی در ارتباط با نام «مسیح» اتفاق افتاد که احتامالً نتیجه موعظه
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انجیل توسط ایامنداران یهودی محلی می باشد .از این رو ،ممکن است که اکیال و پرسکال خود
در چنین فعالیت هایی نقش داشتند .در هر صورت ،پولس و دوستان جدیدش عالوه بر به
اشرتاک گذاشنت ایامن و هامن پیشینه یهودی را به اشرتاک می گذاشتند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۸آیـات  ۴تـا  ۱۷را بخوانیـد .نتیجـه فعالیـت هـای بشـارتی پولـس در
قرنتـس چـه بود؟

هنگامی که سیالس و تیموتائوس از مقدونیه رسیدند ،مقداری حامیت مالی از کلیساهای
آنجا آوردند (دوم قرنتیان باب  ۱۱آیات  ۸و  ،)۹که اجازه داد پولس خود را کامالً وقف موعظه
کند .سیاست پولس این بود که در طول ماموریتش ،به خرج خود زندگی کند ،هر چند او
همچنین تعلیم داد که « به همین ترتیب  ،خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعالم می
کند ،هزینه زندگی اش باید توسط مسیحیان تأمین شود » (اول قرنتیان باب  ۹آیه .)۱۴
با وجود مخالفت شدید یهودیان با پیام پولس ،برخی از یهودیان به همراه برخی از غیر یهودیان
عبادت کننده خدا ،او را باور کردند .در میان ایامن آوران ،کرِس ُپس رهرب کنیسه و متام خانواده اش
وجود داشت .بسیاری از قرنتیان نیز ایامن آورده و تعمید گرفتند .با این وجود هامنطور که واقعه
متعاقب نشان می دهد (اعامل رسوالن باب  ۱۸آیات  ۱۲تا  ،)۱۷وضعیت در میان یهودیان تا حدی
وخیم بود و پولس احتامالً قصد داشت بزودی قرنتس را ترک کند اما در رویایی شبانه دلگرمی
الهی برای ماندن را دریافت منود (اعامل رسوالن باب  ۱۸آیات  ۹تا .)۱۱
پولـس در مسـیر بازگشـت بـه انطاکیـه ،اکیلا و پرسـکال را بـا خود بـرد و آنها را در افسـس
جایـی کـه پیـش از ادامـه به سـفرش چنـد روزی در آنجـا ماند ،بجا گذاشـت .او زمانـی که آنجا
بـود ،فرصـت موعظـه در کنیسـه یهـودی محلـی را یافـت که پاسـخ مثبتش باعث شـد او وعده
دهـد کـه بـه خواسـت خـدا بار دیگر بـه آنجا باز خواهد گشـت (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۸آیات
 ۱۸تـا  .)۲۱ایـن دقیقـاً در سـفر بعدی او اتفـاق افتاد.

پولــس کــه بــا نحــوه پذیرفتــه شــدنش ناامیــد شــده بــود ،در مــورد نجــات اف ـراد
آنجــا بــه دلگرمــی از جانــب خداونــد نیــاز داشــت .ســخنان خداونــد بــه او (اعمــال
رســوالن بــاب  ۱۸آیــه  ،)۱۰هنگامــی کــه مــا ممکــن اســت احساســی مشــابه بــا
پولــس داشــته باشــیم ،چــه چیــزی بــه مــا مــی گوینــد؟

     جمعه     

 ۹شهریور

تفکـری فراتـر« :کسـانی کـه امـروزه حقایق غیـر محبـوب را تعلیم می دهنـد نباید در
صورتـی کـه گاهـی بطـور مطلـوب حتی از طرف کسـانی کـه ادعای مسـیحیت می کننـد مورد
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پذیـرش قـرار منـی گیرنـد ،دلسرد بشـوند ،آنگونـه کـه پولـس و همکارانـش توسـط مردمـی که
برایشـان خدمـت مـی کردنـد ،مـورد پذیـرش قـرار گرفتنـد .پیام رسـانان صلیـب باید خـود را با
هوشـیاری و دعـا مسـلح کننـد و بـا ایمان و شـجاعت بـه جلـو بروند و همـواره در نام عیسـی
کار کننـد — ».الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 230 ،
«اگـر در صحنـه پایانـی تاریـخ زمیـن ،کسـانی کـه حقایـق بـه ایشـان موعظـه شـده اسـت،
الگـوی اهالـی بیریـه را دنبـال کننـد و روزانـه در کتـاب مقـدس جسـتجو کننـد و پیـام هـای
دریافـت شـده را بـا کالم خـدا مقایسـه کننـد ،امـروزه تعـداد زیـادی افـراد وفـادار بـه رشیعت
خـدا وجـود مـی داشـت در حالـی کـه ایـن تعـداد در حـال حـارض نسـبتاً کـم مـی باشـد....
«همـه چیـز بـر اسـاس نـور هدایتـی کـه داده شـده اسـت داوری خواهـد شـد .خداونـد
سـفیران خود را با پیامی از نجات می فرسـتد و کسـانی که آن را بشـنوند ،برای طرز برخوردی
کـه بـا سـخنان خدمـت گـزاران خداونـد از خود بـروز داده انـد ،مسـئول خواهند بود .کسـانی
کـه صادقانـه بدنبـال حقیقـت هسـتند ،در پرتـو کالم خـدا ،تعالیمـی کـه به ایشـان ارائه شـده
اس�ت را ب�ه دق�ت بررس�ی خواهن�د من�ودPage 232 — ».

سواالتی برای بحث
 .۱در زمینــه آخریــن پاراگــراف مطالعــه روز دوشــنبه ،در مــورد مفاهیــم جملــه زیــر

در کالس بــه بحــث بپردازیــد« :نیــاز بــه آمــاده ســازی دقیــق تــر از طــرف داوطلبــان
تعمیــد مــی باشــد  ....اصــول زندگــی مســیحی بایــد بــرای کســانی کــه بــه تازگــی
حقیقـ�ت را پذیرفتـ�ه انـ�د ،آشـ�کار شـ�وند — ».الـ�ن جـ�ی .وایـ�تEllen G. White ،
Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 91, 92
 .۲در مورد پرسـش پایانی روز چهارشـنبه بیشـتر بیاندیشـید .ما به عنوان یک کلیسـا چگونه
مـی توانیـم همـان درکـی را کـه پولـس از تفاوت هـای فرهنگی داشـت از خود بـروز بدهیم
و بـرای مالقـات بـا افـراد در هـر کجایـی کـه باشـند ،بدون اینکـه از عیـان کـردن انجیل ترس
داشـته باشـیم و یـا هویـت دینـی خود را پنهـان کنیـم ،از خود تمایل نشـان دهیم؟
 .۳اعمـال رسـوالن بـاب  ۱۷آیـات  ۳۲تـا  ۳۴را بخوانیـد .مـا از سـه واکنشـی کـه پیـام
پولـس در آتـن دریافـت نمـود ،چـه چیـزی مـی توانیـم بیاموزیـم؟ ( )۱برخـی مسـخره
کردنـد .آنهـا جدیـت پرشـور ایـن یهـودی بیگانـه را بـه بـازی گرفتـه بودنـد .ایـن امـکان
وجـود دارد کـه بـا زندگـی شـوخی کـرد؛ امـا کسـانی کـه ایـن کار را انجـام مـی دهنـد ،در
خواهنـد یافـت کـه آنچـه بـا طنـز آغـاز شـود بایـد بـا مصیبـت پایـان پذیـرد )۲( .برخـی
تصمیـم نگرفتنـد .خطرنـاک تریـن روزهـا ،روزی اسـت کـه فـرد بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه
صحبـت کـردن دربـاره فردا آسـان اسـت )۳( .برخی بـاور کردند .انسـان عاقل مـی داند که
تنه�ا ف�رد احم�ق دع�وت خ�دا را رد خواه�د ک�رد — ».ویلی�ام بارکل�یWilliam Barclay ،
The Acts of the Apostles, rev. ed. (Philadelphia: Westminster, 1976), p. 133
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