  درس دهم  

 ۱۰تا  ۱۶شهریور ماه

سومین سفر بشارتی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن بـاب  ۱۸آیـات  ۲۴تـا ۲۸؛ اعمال رسـوالن بـاب ۱۹؛
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۷تـا  ۱۲و  ۱۵تـا ۲۷؛ دوم قرنتیـان بـاب  ۴آیـات  ۸تـا ۱۴؛ اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۱تا .۱۵
آیـه حفظـی« :لیکـن ایـن چیزهـا را به هیـچ میشمارم ،بلکه جان خـود را عزیـز منیدارم
تـا دور خـود را بـه خوشـی بـه انجـام رسـانم و آن خدمتی را کـه از خداوند عیسـی یافتهام که
بـه بشـارت فیض خدا شـهادت دهـم» (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۰آیه .)۲۴

روایـت لوقـا از سـفر سـوم پولـس بطـور نسـبتاً ناگهانـی آغـاز مـی شـود .آیـات چنیـن می
گوینـد کـه پولـس پـس از گذرانـدن زمانـی در انطاکیه ،مرکـز مأموریت هایش ،این رسـول عازم
سـفر دیگری می شـود و به ترتیب «در رسزمین های غالطیه و فریجیه می گشـت و شـاگردان
را تقویـت مـی کـرد» (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۸آیه  .)۲۳بنابرایـن ،حـدود  ۲۵۰۰کیلومرت ابتدایی
سـفرش در یک جمله اشـاره شـده اسـت.
ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه نقطـه مرکزی این سـفر افسـس بـود ،جایی کـه پولـس در طول
سـفرش بیشتر از شـهرهای دیگر زمان سـپری منود .از نقطه نظر بشـارتی ،ماموریت در افسـس
بسـیار مثمـر مثـر بـود؛ تأثیـر موعظـه پولـس بـه کل اسـتان آسـیا رسـید (اعمال رسـوالن بـاب
 ۱۹آیـات  ۱۰و  .)۲۶احتماالً در طـول ایـن زمـان بـود کـه کلیسـاهای کولسـی ،هیراپولـس و
الئودیکیـه شـاید توسـط اپفـراس (کولسـیان بـاب  ۴آیـات  ۱۲و  ،)۱۳یکـی از همـکاران پولـس
تأسـیس شـدند (کولسـیان بـاب  ۱آیـه  ،۷فیلیمـون آیـه .)۲۳
یـک چیـز قابـل توجـه در مورد این سـفر این اسـت که ،ایـن آخرین موردی اسـت که پولس
در اعمال رسـوالن ثبـت کـرد .پولـس آن را بـه عنوان یک انسـان آزاد بـر عهده گرفـت .لوقا باز
هـم سـفر دیگـری را روایـت مـی کند ،این بـار به روم امـا به عنوان یـک زندانی.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱٧شهریور  September 8 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۱شهریور

افسس :بخش اول
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۸آیـات  ۲۴تـا  ۲۸ثبـت کرده اسـت کـه در حالی که پولـس همچنان
در راه خـود بـه افسـس بـود ،یـک ایامنـدار یهـودی بـه نـام آپولـس بـه آن شـهر آمـد .او مردی
سـخنور و بسـیار آشـنا بـا کتـاب مقـدس بـود .اینکـه آپولـس یک پیـرو عیسـی بـود از گونه ای
کـه لوقـا او را توصیـف مـی کنـد ،مشـخص اسـت« :و در طریـق خداونـد تربیـت یافتـه و پـر
از شـور و شـوق روحانـی بـود .او حقایـق زندگـی عیسـی را بدرسـتی تعلیـم مـی داد» (اعمال
رسـوالن بـاب  ۱۸آیـه  .)۲۵بـا ایـن حـال ،او تنهـا بـا غسـل تعمیـد یحیـی آشـنا بـود .آپولس که
توسـط یحیـی تعمیـد دهنـده ،تعمیـد گرفتـه بـود با عیسـی در طول زندگـی اش بـر روی زمین
آشـنا شـد ،اما باید قبل از مصایب و پنطیکاسـت ،از آن منطقه دور شـده باشـد — احتامالً به
اسـکندریه باز گشـته باشـد.
ایـن توضیـح مـی دهـد کـه اکیال و پرسـکیال بـه او آمـوزش های بیشتری می دادنـد .آپولس
اگـر چـه قـادر بـود از کتاب مقدس نشـان دهد که عیسـی ،مسـی ِح موعو ِد ارسائیل بـود (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۸آیـه  ،)۲۸امـا الزم بـود بـا تحـوالت مسـیحیت از زمـان رسـالت عیسـی تـا آن
زمـان آگاه شـود .بـا ایـن وجود ،اکیال و پرسـکیال کار بیشتری بـرای آپولس انجام دادنـد :آنها به
همـراه سـایر ایامنـداران در افسـس بـه او توصیه نامـه ای خطاب بـه کلیسـاهای اخائیه دادند
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۸آیـه  ،)۲۷که او را قادر سـاخت خدمتی مؤثر در قرنتس داشـته باشـد
(دوم قرنتیـان بـاب  ۳آیـات  ۴تـا  ،۶بـاب  ۴آیه  ،۶بـاب  ۱۶آیه .)۱۲۹



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـات  ۱تـا  ۷را بخوانیـد .هنگامـی کـه پولـس بـه افسـس رسـید ،چه
اتفاقـی برایـش افتاد؟

روایـت آپولـس بـه روایـت دوازده مـردی کـه پولـس پـس از رسـیدنش بـه افسـس مالقـات
منـود ،مرتبـط اسـت زیرا رشایط ایشـان بسـیار مشـابه بـود .توصیف آنهـا به عنوان «شـاگردان»
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـه  )۱و سـوال پولـس از ایشـان (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـه  )۲به
وضـوح نشـان مـی دهـد کـه آنهـا پیـش از این بـه عیسـی ایمان آورده بودنـد .در همیـن حال
پاسـخ آنهـا بـه پولـس نشـان مـی دهـد کـه آنهـا نیـز بطـور مشـابه بـا آپولس ،شـاگردان سـابق
یحیـی تعمیـد دهنـده بودنـد کـه بـدون تجربـه پنطیکاسـت ،پیروان عیسـی شـده بودنـد .آنها
بایـد فرصتـی بـرای لـذت بـردن از تجربـه ای عمیـق تـر بـا خداوند می داشـتند.
«پولـس پـس از رسـیدن بـه افسـس ،دوازده برادری که ماننـد آپولس شـاگردان یحیی تعمید
دهنـده بودنـد و ماننـد او دانشـی از مأموریـت مسـیح بدسـت آورده بودنـد را پیـدا کـرد .آنها
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توانایـی آپولـس را نداشـتند امـا بـا همان صداقت و ایامن بدنبال انتشـار دانشـی کـه دریافت
منودنـد ،بودنـد — ».الـن جی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 282 ،
مـا بایـد غسـل تعمیـد جدیـد آنهـا را در پرتو ایـن موقعیـت منحرص به فـرد ببینیـم .آنها از
فرقـه مسـیحی دیگـری منـی آمدنـد و نـه ایمان آوردن را تجربـه کـرده بودنـد .آنهـا فقـط وارد
جریـان اصلـی مسـیحیت شـده بودنـد .این که آنها روح القـدس را دریافت منـوده و به زبان ها
صحبـت مـی کردنـد ،بدیـن معناسـت که ماننـد آپولـس خدمتگزاران مسـیحی بودند کـه اکنون
بطـور کامـل قـدرت یافتـه بودنـد تا هـر کجا مـی رفتند ،درباره عیسـی مسـیح شـهادت دهند.

     دوشنبه     

 ۱۲شهریور

افسس :بخش دوم
پولـس در کنیسـه افسـس ابتـدا بـه موعظه پرداخـت .هنگامی کـه مخالفت به وجـود آمد،
او و تـازه ایمان آوردگان بـه سـالن سـخرنانی جایـی در طیرانس رفتنـد ،جایی که پولـس روزانه
بـه مـدت دو سـال موعظـه منـود .روایت خالصـه لوقا از خدمت پولس از افسـس این اسـت که
متامـی اسـتان بـه کامالً بشـارت یافت (اعامل رسـوالن باب  ۱۹آیـات  ۱۰و .)۲۶
در اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـات  ۱۱تـا  ،۲۰لوقـا چنـد روایـت معجـزه ای دیگـر اضافـه
مـی کنـد کـه پیـروزی قـدرت خـدا در شـهری کـه جـادو و سـایر اعمال خرافـی معمول بـود را
توصیـف مـی کننـد .شـکی نیسـت کـه خدا مـی توانسـت از طریـق پولس شـفا دهد امـا اینکه
حتی دسـتامل و پیش بند ملس شـده توسـط رسـول قدرت شـفا دهنده داشـتند (اعامل رسـوالن
بـاب  ۱۹آیـه  )۱۲ممکـن اسـت بـرای برخـی عجیب باشـد ،اگر چه این مشـابه با شـفا یافنت زن
در حـال خونریـزی توسـط عیسـی مـی باشـد (لوقـا بـاب  ۸آیـه  .)۴۴بـاور هـای خرافـی اهالی
افسـس ممکـن اسـت باعـث شـده باشـند کـه خـدا هامنگونـه کـه لوقـا مـی گویـد ،معجـزات
«بزرگـی» نشـان دهـد (اعمال رسـوالن باب  ۱۹آیـه  .)۱۱این شـاید منونه ای از بـرآورده کردن
نیازهـای مردم در سـطح درکشـان توسـط خدا باشـد.
پولـس کـه از نتایـج خدمتـش در افسـس راضـی بـود ،تصمیـم گرفـت که بـه اورشـلیم برود
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـه  .)۲۱لوقـا دلیلـی بـرای ایـن سـفر ارائـه منی دهـد ،اما از نوشـته
هـای خـود پولـس مـی دانیـم کـه او می خواسـت مبالغی کـه جمع آوری کـرده بـود را برای از
بیـن بـردن فقـر کلیسـای اورشـلیم اسـتفاده کند (رومیـان باب  ۱۵آیـات  ۲۵تـا  ،۲۷اول قرنتیان
بـاب  ۱۶آیـات  ۱تـا  .)۳ادغـام کاالهـای سـال هـای اول و قحطـی شـدید در زمـان کلودیـوس،
ایامنـداران اهـل یهودیـه را فرسـوده کـرده بـود و پولـس در درخواسـت کمک ایشـان (غالطیان
بـاب  ۲آیـه  ،)۱۰یـک فرصـت بـرای تقویـت اعتماد آنهـا بـه رسـالت خـود و اتحـاد کلیسـایی
کـه اکنـون گسسـته شـده بـود را دیـد بـا وجـود اینکـه از خطراتـی که بـا آن روبرو بـود آگاهی
داشـت (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۲۲و  ،۲۳رومیـان بـاب  ۱۵آیـه .)۳۱
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اعمال رسـوالن بـاب  ۱۹آیـات  ۲۳تـا  ۴۱را بخوانیـد .دلیـل اصلـی مخالفـت بـا پولـس کـه در
پایـان اقامتـش در افسـس بـروز منـود ،چـه بود؟

مخالفـت مربـوط بـه عبـادت بـت پرسـتان بـود کـه بـه شـدت توسـط خدمت پولـس مورد
تهدیـد بـود .انگیـزه واقعـی دمیرتیـوس بـه وضـوح مالـی بـود ،امـا او قـادر بـود آن را بـه یـک
مسـئله مذهبـی تبدیـل کنـد زیـرا معبـد آرمتیـس (یـا دیانـا) ،به عنـوان یکـی از هفـت عجایب
جهـان باسـتان ،در افسـس واقـع شـده بود.

اعمــال رســوالن بــاب  ۱۹آیــه  ۲۷را بخوانیــد .توجــه کنیــد کــه دمیتریــوس چگونــه
بــا نیرنــگ قــادر شــد تــا بــا آوردن زهــد و تقــوای دینــی بــه کار خــود کســب معــاش
کنــد .چـرا مــا مســیحیان بایــد مراقــب باشــیم کــه بــه همــان شــکل ،از ایمــان خــود
یــا زُهــد مربــوط بــه ایمانمــان اســتفاده نکنیــم؟

     سه شنبه     

 ۱۳شهریور

تروآس
پ ــس از ش ــورش (اع ــال رس ــوالن ب ــاب  ۱۹آی ــات  ۲۳ت ــا  ،)۴۱پول ــس مصم ــم ش ــد ک ــه
افســس را تــرک کنــد .امــا او بــه جــای اینکــه مســتقیم بــه اورشــلیم بــرود ،مســیر انحرافــی
طوالن ــی از طری ــق مقدونی ــه اخائی ــه را در پی ــش گرف ــت (اع ــال رس ــوالن ب ــاب  ۲۰آی ــات
 ۱ت ــا  .)۳مناین ــدگان برخ ــی از کلیس ــاهای غی ــر یه ــودی در ای ــن س ــفر ب ــا او بودن ــد (اع ــال
رس ــوالن ب ــاب  ۲۰آی ــه .)۴
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۷تـا  ۱۲را بخوانیـد .بحـث مشترک در ایـن آیـات بـرای اثبات
شـود کـه سـبت بـه یکشـنبه تغییـر یافته  ،چـه ایـرادی دارد؟

توقف پولس در تروآس با جلسه کلیسا «در اولین روز هفته» (اعامل رسوالن باب  ۲۰آیه
 )۷به پایان رسید .آنها دور هم جمع شدند «تا نان تکه کنند» ،که احتامالً به شام خداوند اشاره
دارد ،که اطعام در جمع محفل یاران یا در خلوت بود،که از زمان کلیسای اورشلیم اغلب همراه
با آن انجام می شد (اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۴۲و  .)۴۶اینکه هیچ اشاره ای به جام و یا هیچ
دعایی نشده است ،این احتامل را از بین منی برد .با این وجود ،نکته این است که این واقعه
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اغلب به عنوان مدرکی بیان می شود که در زمان پولس ،دست کم کلیساهای غیر یهودی روز
سبت را با یکشنبه به عنوان روز عبادت جایگزین کرده بودند.
با این حال ،قبل از چنین ادعایی ،الزم است که یک روز دقیق برای انجام جلسات و
همچنین ماهیت آنها مشخص شود .اشاره به استفاده از چراغ ها (اعامل رسوالن باب  ۲۰آیه
 ،)۸به همراه این واقعیت که پیام پولس تا نیمه شب ادامه داشت (اعامل رسوالن باب  ۲۰آیه
 )۷و سپس تا سپیده دم (اعامل رسوالن باب  ۲۰آیه  )۱۱و اشاره نشدن به خواب عمیق افتیخس
(اعامل رسوالن باب  ۲۰آیه  ،)۹مشخص می سازد که این یک جلسه شبانه بود.
بـا ایـن حـال سـوال ایـن اسـت کـه آیـا شـب قبـل از یکشـنبه بـود و یـا پـس از آن .پاسـخ
بسـتگی بـه روش فرضـی زمانـی کـه لوقا اسـتفاده می کـرد دارد ،اینکـه نظام یهـودی از غروب
آفتـاب تـا غـروب آفتـاب روز بعـد بـود یـا نظام رومـی ،از نیمه شـب تا نیمه شـب بعـدی .اگر
گزینـه اول باشـد ،پـس شـنبه شـب بـوده اسـت؛ در مـورد گزینه دوم ،یکشـنبه شـب می شـود.
در هر صورت ،موضوع اعامل رسوالن باب  ۲۰آیات  ۷تا  ۱۲نشان می دهد که حتی اگر
جلسه در یکشنبه شب بوده باشد ،یک جلسه معمولی کلیسا نبوده است بلکه بدلیل رفنت
پولس در صبح روز بعد ،یک جلسه خاص بود .پس ،دیدن اینکه این واقعه جدا و استثنایی
بتواند از نگه داشنت یکشنبه حامیت کند ،دشوار است .و واقعیت این است که چنین منی باشد.

بــه تمــام دالیــل اعتبــار نگــه داشــتن روز هفتــم ســبت بیشــتر بیاندیشــید .حمایــت
قدرتمنــد کتــاب مقــدس از روز ســبت چگونــه بــه تصدیــق کــردن مــا در هویتمــان
بــه عنــوان مســیحیان ادونتیســت روز هفتــم و فراخوانــی کــه ب ـرای انتشــار پیــام
هــای ســه فرشــته بــه جهــان دریافــت کــرده ایــم ،کمــک مــی کنــد؟

     چهارشنبه     

 ۱۴شهریور

میلیتس
پولـس در مسـیرش بـه سـمت اورشـلیم ،بـار دیگـر توقـف مـی کنـد ،ایـن بـار در میلیتـس
جایـی کـه فرصتـی یافـت تـا بـا رهبران کلیسـای افسـس وداع کنـد.


اعامل رسوالن باب  ۲۰آیات  ۱۵تا  ۲۷را بخوانید .تأکید پولس در بخش مقدماتی سخنانش چه بود؟

از آنجایـی کـه پولـس پیشـاپیش برنامـه سـفر جدیـد خـود را کـه شـامل روم و اسـپانیا مـی
شـد طـرح ریـزی کـرده بـود (رومیـان بـاب  ۱۵آیات  ۲۲تـا  ،)۲۹باور داشـت که دیگـر هرگز به
آسـیا باز نخواهد گشـت .بنابراین ،سـخنان خود را با نوعی گزارش مسـئوالنه از سـال هایی که
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در افسـس سـپری منـود ،آغـاز کـرد .بـا این وجـود چنین گزارشـی نه تنهـا هدفش گذشـته یعنی
شـیوه زندگـی او در میـان اهالـی افسـس بـود بلکه به آینده نیز اشـاره داشـت زیـرا از آنچه که
ممکـن بـود در اورشـلیم برایش اتفـاق بیافتد ،می ترسـید.
تـرس پولـس بـی اسـاس نبـود .کلیسـای اورشـلیم او را اگـر نـه بـا دشـمنی بلکـه بـا شـک و
تردیـد مـی دیدنـد ،و ایـن بدلیل گذشـته او بـه عنوان آزار دهنـده و انجیـل آزاد از ختنه ای که
موعظـه مـی کـرد ،بود (اعامل رسـوالن باب  ۲۱آیات  ۲۰تـا  .)۲۶نزد مقامات یهـودی ،او چیزی
جـز خائـن و مرتـد از رسـوم مذهبـی ایشـان نبـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـات  ۱و  .)۲در
اواسـط اول قـرن ،بویـژه در روایـت سـوء مدیریـت روم ،یهودیـه همچنین از انقالبیـون و آرمان
هـای ملـی گرایانـه پـر شـد .ایـن فضـا بـر متـام اقشـار جامعـه یهـودی از جملـه احتامالً کلیسـا
تأثیـر گذاشـت .در چنیـن زمینـه ای ،فعالیت های آن فرد فریسـی سـابق در میـان غیر یهودیان
بایـد او را بـه یـک چهـره بدنـام تبدیـل کـرده باشـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۱آیات  ۲۷تـا .)۳۶
پولـس نگرانـی های بیشتری نیز داشـت .در اعامل رسـوالن بـاب  ۲۰آیات  ۲۸تـا  ،۳۱پولس
بـر نحـوه برخـورد رهبران کلیسـا در افسـس بـا موضـوع معلمان دروغیـن کـه او بـا گـرگان
وحشـی کـه در تلاش بـرای گمـراه کـردن گله بودند ،مقایسـه مـی کند ،مترکـز داشـت .بنابراین
در خـود کلیسـا و حتـی در روزهـای ابتدایـی آن ،خطـر معلمیـن دروغیـن واقعـی بـود .همان
گونـه کـه سـلیامن در زمانـی دیگـر و جایـی دیگـر گفـت« :در جهـان هیـچ چیـز تـازه ای دیده
منـی شـود» (جامعـه بـاب  ۱آیـه  .)۹یـک تاریـخ کلیسـای مسـیحی ،خسـارات بـاور نکردنی که
معلمان دروغیـن بـه کلیسـا وارد منودند را منایان می سـازد .مشـکل تـا پایان نیـز ادامه خواهد
یافـت (دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـه .)۳
بـدون تردیـد ،پولـس نگرانـی هـای زیـادی در ذهـن داشـت؛ و بـا ایـن وجـود ،وفـاداری و
تالشـش هرگـز از حـق منحـرف نشـد.

دوم قرنتیــان بــاب  ۴آیــات  ۸تــا  ۱۴را بخوانیــد .پولــس در اینجــا چــه چیــزی مــی
گویــد کــه مــا بایــد بــه ویــژه در زمــان مشــکالت در مــورد خــود بــکار بریــم؟ پولــس
امیــد نهایــی خــود را در کجــا قـرار مــی دهــد؟

     پنجشنبه     
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صور و قیرصیه
پــس از میلیتــس ،لوقــا ســفر پولــس را بــا جزئیــات بیــان مــی کنــد .ایــن رســول کــه همچنان
در مســیر بــه اورشــلیم بــود ،یــک هفتــه را در صــور ،در ســاحل فینیقیــه ســپری مــی کنــد،
جایــی کــه کشــتی الیــد تخلیــه مــی شــد (اعــال رســوالن بــاب  ۲۱آیــات  ۱تــا  .)۶بــا ایــن
وجــود ،زمانــی کــه او در آنجــا بــود ،ایامنــداران از او خواســتند کــه بــه اورشــلیم نــرود .اینکــه
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ایامنــداران توســط روح القــدس هدایــت شــدند کــه بــه پولــس هشــدار دهنــد بــه اورشــلیم
نــرود ،لزوم ـا ً در تضــاد بــا هدایــت پیشــین ایــن رســول نبــود .عبــارت یونانــی etheto en tō
 pneumaticدر اعــال رســوالن بــاب  ۱۹آیــه  ،۲۱بایــد احتــاالً بــا عنــوان «در روح عزیمــت
کــرد» ،ارائــه شــود تــا اینکــه پولــس خــود ایــن تصمیــم را گرفتــه بــود .نکتــه ایــن اســت کــه
روح القــدس ممکــن اســت خطراتــی کــه در پیــش روی پولــس بــود را بــه مســیحیان صــوری
نشــان داده باشــد؛ و از ایــن رو ،آنهــا از روی نگرانــی بــری ،توصیــه منودنــد کــه او بــه انجــام
آنچــه قصــد کــرده بــود ادامــه ندهــد .پولــس خــود از آنچــه در اورشــلیم ممکــن بــود برایــش
اتفــاق بیافتــد ،مطمــن نبــود (اعــال رســوالن بــاب  ۲۰آیــات  ۲۲و  .)۲۳هدایــت الهــی حتــی
بـرای فــردی ماننــد پولــس ،همــواره همــه چیــز را مشــخص منــی ســازد.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۱۰تـا  ۱۴را بخوانیـد .در رابطه با سـفر پولس به اورشـلیم ،چه
اتفاقـی در قیرصیه افتاد؟

اغابـوس یـک نبـی اهل اورشـلیم بود که قبالً در ماجـرای قحطی در اعامل رسـوالن باب ۱۱
آیـات  ۲۷تـا  ۳۰معرفـی شـد .پیـام او ماننـد برخـی از پیشـگویی هـای عهـد قدیم (بـرای مثال،
اشـعیا بـاب  ۲۰آیـات  ۱تـا  ،۶ارمیـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ،)۱۰یـک پیام عملـی بود؛ ایـن پیام به
عنـوان یـک تصویـر واضـح از آنچـه بـرای پولـس پـس از ورودش به اورشـلیم اتفـاق میافتاد و
اینکـه دشـمنانش چگونـه او را بـه غیـر یهودیان (رومیـان) تحویل مـی دادند ،بود.
کسـانی کـه بـا پولـس بودند ،احتامالً پیـام اغابوس را به عنـوان یک هشـدار در نظر گرفتند
و نـه یـک پیشـگویی و در نتیجـه ،بـا متـام قـدرت سـعی کردنـد رسـول را متقاعـد سـازند که به
اورشـلیم نـرود .پولـس اگـر چـه عمیقاً تحـت تأثیر واکنـش آنها قـرار گرفته بود ،امـا مصمم بود
کـه مأمویتـش را حتـی بـه بهـای زندگـی خـود بـه پایـان برسـاند .بـرای او ،یکپارچگـی انجیل و
اتحـاد کلیسـا مهـم تـر از امنیـت و منافع شـخصی او بودند.
«رســول پیــش از ایــن هرگــز بــا چنیــن قلــب غمگینــی در اورشــلیم موعظــه
نکــرده بــود .او مــی دانســت کــه دوســتانی کــم و دشــمنانی زیــاد خواهــد یافــت .او
داشــت بــه شــهری نزدیــک مــی شــد کــه پــر خــدا را طــرد منــوده و کشــته بودنــد
ک�هـ اکن��ون تهدیدــات خشمــ الهــی در حاــل ف�رـود افت��ادن ب�وـد — ».الــن جــی.
وایــتEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 397, 398 ،

پولــس کــه درک نشــد ،بدنــام شــد و اغلــب بــا او بــد رفتــاری مــی شــد و ناسـزا مــی
شــنید ،بــا ایــن وجــود بــه ایمــان خــود ادامــه داد .مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم
کــه در شـرایط دلســرد کننــده یکســان ،همیــن کار را انجــام دهیــم؟
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     جمعه     
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تفکری فراتر« :موفقیت موعظه انجیل بار دیگر خشم یهودیان را برانگیخت .از همه
جا روایاتی از انتشار آموزه ای جدید شنیده می شد که بواسطه آن ،یهودیان از نگه داشنت
مناسک احکام ترشیفاتی خالصی می یافتند و غیر یهودیان امتیازاتی برابر با یهودیان به عنوان
فرزندان ابراهیم بدست می آوردند ....بیان قاطعانه پولس ،نه یونانی است ،نه یهود ،نه ختنه،
نه نامختونی (کولسیان باب  ۳آیه  ،)۱۱توسط دشمنانش به عنوان جسارت توهین به مقدسات
به حساب می آمد و آنها تصمیم گرفتند که این صدا باید خاموش شود — ».الن جی .وایت،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 390
«و او منـی توانسـت روی همـدردی و حامیـت بـرادران ایامنـی خود حسـاب کنـد .یهودیان
ایمان نیـاورده کـه کارهـای او را از نزدیـک زیر نظر داشـتند ،در دادن گزارش نامطلوب شـخصاً
و بـا نامـه در مـورد او و کارش در اورشـلیم ،بـه رسعـت عمـل کردنـد؛ و برخـی ،حتـی میـان
رسـوالن و بـزرگان ،ایـن گزارشـات را حقیقـی پنداشـتند و هیـچ تالشـی بـرای مخالفـت بـا آنهـا
نکردنـد ،متایلـی بـرای موافقـت بـا او ننمودنـدPage 398 — ».

سواالتی برای بحث
 .۱دوازده شــاگردی کــه پولــس در افســس مالقــات نمــود ،پیــروان ســابق یحیــی تعمیــد
دهنــده بودنــد کــه پیــش از آن پیــرو عیســی شــده بودنــد (اعمــال رســوالن بــاب  ۱۹آیــات
 ۱تــا  .)۷فکــر مــی کنیــد چ ـرا درســت اســت از ایــن آیــات ب ـرای الزامــی نمــودن غســل
تعمیــد گرفتــن مســیحیان از فرقــه هــای دیگــر بــه ادونتیســت کــه قب ـاً بــا فــرو بــرده
شــدن در آب ،تعمیــد گرفتــه انــد ،اســتفاده کنیــم؟ آیــا ایــن واقعیــت کــه آپولــس دوبــاره
تعمیــد نگرفــت ،اهمیــت دارد؟
 .۲دربــاره موقعیــت پولــس بیاندیشــید .او توســط قــوم خــود کــه بــه عیســی ایمــان
نداشــتند ،طــرد شــده اســت .حتــی از یهودیانــی کــه بــه عیســی ایمــان دارنــد ،بســیاری بــا
ســوءظنی بــزرگ و یــا حتــی بــی اعتمــادی او را مــی بیننــد ،زیـرا آنهــا فکــر مــی کننــد کــه
او از «عالمــت هــای مشــخص» منحــرف شــده اســت .بســیاری از بــت پرســتان ،از انجیلــی
کــه او موعظــه مــی کنــد ،مننفــر هســتند .و بــا ایــن وجــود ،چــه؟ چـرا پولــس بــا وجــود
تمــام ایــن مخالفــت هــا ،ادامــه مــی دهــد؟ اگــر چــه مــا پولــس نیســتیم ،امــا چــه درســی
مــی توانیــم از ایــن داســتان بـرای خــود بگیریــم؟
 .۳بــه برخــی دیگــر از اســتدالل هایــی کــه مــردم بـرای اثبــات اینکــه ســبت بــه یکشــنبه
تغییــر یافتــه اســت و یــا اینکــه دیگــر الــزام آور نیســت ،مــی آورنــد ،بیاندیشــید .مــا
چگونــه بــه ایــن اســتدالل هــا پاســخ مــی دهیــم و چگونــه آن را بــه روشــی انجــام دهیــم
اطاعــت از ســبت ماننــد نــه فرمــان دیگــر ،قانونگرایــی نمــی باشــد؛ یعنــی ،اگــر بــا ایمــان
اطاعــت کنیــم و بدانیــم تنهــا امیدمــان بــه نجــات در کجــا مــی باشــد؟
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