  درس یازدهم  

 ۱۷تا  ۲۳شهریور ماه

دستگیری در اورشلیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن باب ۲۱؛ رومیان باب  ۲آیات  ۲۸و ۲۹؛ غالطیان باب ۵
آیه ۶؛ اعامل رسوالن باب ۲۲؛ اعامل رسوالن باب  ۲۳آیات  ۱تا ۳۰؛ متی باب  ۲۲آیات  ۲۳تا .۳۲

آیه حفظی« :و در شب هامن روز خداوند نزد او آمده ،گفت :ای پولس خاطر جمع باش
زیرا چنانکه در اورشلیم در حق من شهادت دادی ،همچنین باید در روم نیز شهادت دهی»
(اعامل رسوالن باب  ۲۳آیه .)۱۱

خیلی زود پس از نخستین سفر بشارتی پولس ،مشخص شد که یک اختالف اساسی در کلیسا
در مورد نحوه پذیرفته شدن غیر یهودیان به ایامن وجود داشت (اعامل رسوالن باب  ۱۵آیات ۱
تا  .)۵پولس که شاید یک درگیری در حال رشد را احساس می کرد ،نقشه ای برای ترویج اتحاد
در کلیسا کشید .از آنجایی که در شورا از او خواسته شد به یاد فقیران باشد (غالطیان باب ۲
آیه  ،)۱۰او تصمیم گرفت که کلیساهای غیر یهودی را دعوت کند تا به برادران در یهودیه کمک
مالی ارائه دهند« ،جمع آوری اعانه برای مقدسین» (اول قرنتیان باب  ۱۶آیه  ،)۱شاید با این
امید که این کار بتواند به از بین بردن فاصله میان این دو گروه کمک کند.
ایـن مطلـب ترشیـح کننـده عـزم او بـرای رفتن بـه اورشـلیم در پایان سـومین سـفر اوسـتبا
وجـود خطراتـی در پیـش روی او بـود .از یـک سـو ،او عشـقی واقعـی بـرای یهودیـان داشـت
(رومیـان بـاب  ۹آیـات  ۱تـا )۵؛ از سـوی دیگـر ،او مشـتاق برای کلیسـایی متحد بـود (غالطیان
بـاب  ۳آیـه  ،۲۸بـاب  ۵آیـه  .)۶از آنجایـی کـه یهودیان و غیـر یهودیان بطور مسـاوی از طریق
ایمان و نـه بواسـطه اعمال رشیعـت نجـات مـی یافتنـد (رومیـان باب  ۳آیـات  ۲۸تـا  ،)۳۰هر
گونـه بیگانگـی اجتامعـی بـر پایـه الزامـات ترشیفاتـی رشیعـت در میـان آنهـا در مخالفـت بـا
ماهیـت فراگیـر انجیـل بـود (افسسـیان بـاب  ۲آیات  ۱۱تـا .)۲۲
بیایید بررسی داستان پولس را پس از ورودش به مرحله جدیدی از زندگی و خدمت ادامه دهیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۴شهریور  September 15 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱٨شهریور

مالقات با رهربان اورشلیم
هنگامـی کـه پولـس به اورشـلیم رسـید ،توسـط ایامندارانی که با مناسـون در ارتبـاط بودند
و قـرار بـود پیـش آنهـا مبانـد ،بـه گرمـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت (اعمال رسـوالن بـاب ۲۱
آیـات  ۱۶و .)۱۷
در اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۱۸تـا  ،۲۲یعقـوب و بـزرگان اورشـلیم ،در مـورد شـهرت
پولـس در میـان ایامنـداران یهـودی محلـی کـه نسـبت بـه احـکام موسـی غیـور بودنـد ،ابـراز
نگرانـی کردنـد .بـه آنهـا اطلاع داده شـده بود کـه او بـه یهودیان ایمان آورده خارج از کشـور
تعلیـم مـی داد کـه موسـی را رهـا کنند و به آنها می گفـت «نباید اوالد خود را مختون سـاخت
و بـه سـنن رفتـار منـود» (اعمال رسـوالن باب  ۲۱آیـه .)۲۱
البتـه ایـن واقعـاً درسـت نبـود .آنچـه پولـس تعلیـم داد ایـن بود کـه در مورد نجـات ،ختنه
و نامختونـی معنایـی نداشـتند زیـرا یهودیـان و غیـر یهودیان بطور مسـاوی از طریـق ایامن به
عیسـی نجـات مـی یافتنـد (رومیـان بـاب  ۲آیـات  ۲۸و ۲۹؛ غالطیـان بـاب  ۵آیـه ۶؛ کولسـیان
بـاب  ۳آیـه  .)۱۱ایـن کار از بـه رصاحـت تشـویق منودن یهودیان بـه بی اعتنایی بـه رشیعت و
الزامـات آن متفـاوت بـود .مطمئنـاً اطاعـت به خـودی خود مرتادف بـا قانونگرایی نیسـت ،اگر
چـه مـی توانسـت عمـدا ً بـا تغییر بـه این صـورت معنا پیـدا کند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۲۳تـا  ۲۶را بخوانیـد .پولـس بایـد چگونـه نشـان مـی داد کـه
همچنـان یـک یهـودی ایامنـدار بود؟

بـه پولـس توصیـه شـد کـه مالحظـات سیاسـی — فرهنگـی را در مـد نظر داشـته باشـد .او
مـی بایسـت شـایعاتی را کـه در باره اش منترش شـده بـود را با کاری یهودمنشـانه تکذیب کند:
حامیـت از نـذر عهـد برخـی از ایامنـداران یهـودی .ایـن نـذر یـک عمـل ویـژه دینی بـود که از
طریـق آن ،یـک یهـودی خـود وقـف خدا مـی کرد.
متأسفانه پولس تسلیم شد .قهرمانان ،از جمله قهرمانان کتاب مقدس معایب خود را دارند،
هامنطور که می توانیم در زندگی ابراهیم ،موسی ،پطرس و چندین نفر دیگر ببینیم .می توان
استدالل منود که پولس تنها از اصل خود در عمل کردن مانند یک یهودی در زمان برخورد با
یهودیان را دنبال می کرد (اول قرنتیان باب  ۹آیات  ۱۹تا  ،)۲۳یا اینکه بیان شده است او خود
کمی پیش از آن نذری کرده بود (اعامل رسوالن باب  ۱۸آیه  ،)۱۸اگر چه ماهیت اصلی این
نذر دقیقاً مشخص نیست .هر چند ،این بار یک سازش در کار بود ،زیرا در پشت قضیه انگیزه
ای مبنی بر سفارش بر قانون مدار بودن را داللت می کرد .مفهوم چنین نگرشی دقیقاً هامن
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چیزی بود که این رسول به شدت علیه آن تالش منود :اینکه دو انجیل وجود دارد ،یکی برای غیر
یهودیان ،نجات از طریق ایامن ،و دیگری برای یهودیان ،نجات از طریق اعامل« .او [پولس] از
جانب خدا مجاز نشده بود که هر آنچه آنها می خواستند را انجام دهد — ».الن جی .وایت،
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 405

مــا در تالشــمان ب ـرای رعایــت کــردن تعــادل ،چگونــه مــی توانیــم مراقــب باشــیم
چنیــن اشــتباهی را مرتکــب نشــویم؟

     دوشنبه     

 ۱۹شهریور

شورش در معبد
پولـس کـه پیشـنهاد رهبران کلیسـا را پذیرفـت ،باید متحمل مراسـم هفـت روزه تطهیر می
شـد تـا در تکمیـل نـذر آن مـردان همـکاری کنـد (اعـداد بـاب  ۱۹آیـات  ۱۱تـا  .)۱۳در همیـن
حـال ،ایـن رشط در رسـم یهـودی وجـود داشـت که هر فـردی کـه از رسزمین های غیـر یهودی
بیایـد ،ناپـاک خواهـد بـود و در نتیجـه قـادر بـه ورود بـه معبد نخواهد بـود .به ایـن دلیل بود
کـه پولـس بایـد پیـش از رفتن نـزد کاهنـان و ارائـه خبر رونـد تطهیـر خـود مربـوط بـه نذیره،
خـود را تطهیـر مـی کـرد (اعامل رسـوالن باب  ۲۱آیـه .)۲۶



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۲۷تا  ۳۶را بخوانیـد .در پایان دوره هفـت روزه تطهیر پولس،
چـه اتفاقی برایـش افتاد؟

توسـط کسـانی کـه مـردم را علیـه پولـس برانگیختـه بودنـد و بـه او اتهام حمله بـه مقدس
تریـن منادهـای مذهـب یهـود ،بـه طـور خـاص ،بـی حرمتـی بـه معبـد ،شورشـی بـه راه افتـاد.
از آنجایـی کـه یکـی از همراهـان سـفر پولـس ،یـک ایامنـدار غیـر یهـودی اهل افسـس بـه نام
تروفیمـس بـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه  ،)۲۹آنهـا فکـر کردنـد کـه رسـول او را بـه صحن
اندرونـی معبـد ،جایـی کـه تنهـا یهودیـان مـی توانسـتند بـه آن وارد شـوند ،معرفی کـرده بود.
اگـر ایـن اتهـام قانونـی بـود ،پولـس بـه جدی ترین جـرم متهم مـی شـد .در امتداد دیـواری که
صحـن اندرونـی را از بیرونـی جـدا مـی سـاخت ،نشـانههایی بـه زبـان هـای یونانـی و التیـن
وجـود داشـت کـه بـه بازدیدکننـدگان غیـر یهـودی هشـدار مـی داد کـه از آنجـا بـه بعـد وارد
نشـوند ،در غیـر ایـن صـورت خـود شـخصاً مسـئول مـرگ متعاقـب آن مـی بودند.
«طبـق قانـون یهـودی ،وارد شـدن یـک فـرد ختنـه نشـده بـه صحـن هـای اندرونـی بنـای
مقـدس ،جرمـی بـا مجـازات مـرگ در بـر داشـت .پولـس در شـهر بـه همـراه تروفیمـس اهـل
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افسـس دیـده شـده بـود و چنیـن حدس زده شـده بود کـه او این فـرد را به معبد آورده اسـت.
او ایـن کار را انجـام نـداده بـود؛ و از آنجایـی کـه خـود یـک یهـودی بـود ،عمـل وارد شـدن به
معبـد برایـش تخلـف از قوانیـن نبـود .امـا اگـر چـه اتهام کامالً نادرسـت بـود ،باعث شـد پیش
داوری همـه گیـری بوجـود آورد .همیـن کـه فریادهـا بلندتر شـد و به صحن های معبد رسـید،
جمعی�ت ح�ارض در آنج�ا ب�ه ش�دت هیج�ان زده ش�د — ».الن ج�ی .وای�تEllen G. White, ،
The Acts of the Apostles, p. 407
هنگامـی کـه خبر شـورش به قلعـه روم رسـید ،فرمانـده رومـی ،کلودیوس لیسـیاس (اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۳۱و  ،۳۲بـاب  ۲۳آیـه  )۲۶بـا سـپاهش آمـد و پولـس را پیـش از اینکه
جمعیـت او را بکشـد نجات داد.
پولـس بـه عنـوان هـدف حملات ،دسـتگیر و بـه زنجیر کشـیده شـد ،در حالی کـه فرمانده
در تلاش بـود بفهمـد موضـوع چـه می باشـد .او در فریادهای شـدید جمعیت ،دسـتور داد که
رسـول بـه قلعه برده شـود.

شــایعات ،البتــه نادرســت ،بــه شــروع شــدن ایــن شــورش کمــک کردنــد .چـرا مــا بایــد
در مــورد نــوع شــایعاتی کــه بــه آنهــا گــوش مــی دهیــم و یــا بدتــر ،آنهــا را انتشــار
مــی دهیــم ،مراقــب باشــیم؟

     سه شنبه     

 ۲۰شهریور

در برابر جمعیت
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـات  ۳۷تا  ۴۰می گویند که پـس از آن چه اتفاقی افتاد .هامنطور
کـه پولـس بـه بـرای بازجویـی بـه قلعـه رومـی بـرده مـی شـد ،از فرمانده بـرای مخاطـب قرار
دادن مـردم کـه همچنـان دیوانـه وار تقاضای مرگ او را داشـتند ،اجازه خواسـت.
از آنجایی که پولس ،با فرمانده به زبان یونانی سخن گفت ،فرمانده فکر کرد که پولس
ممکن است یک یهودی اهل مرص بوده باشد که می خواست تا سه سال دیگر شورشی در
اورشلیم علیه اشغال رومی ها براه بیاندازد .با این وجود ،شورش توسط نیروهای رومی فرو
نشست؛ بسیاری از پیروان او کشته یا دستگیر شدند ،در حالی که فرد مرصی فرار کرد.
پولــس پــس از اینکــه گفــت اهــل طرســوس اســت و نــه مــر ،بــه او اجــازه صحبــت
کــردن داده شــد .او در ســخنانش ،پاســخ دقیقــی در برابــر اتهامــات مطــرح شــده علیــه خــود
را ارائــه نــداد (اعــال رســوالن بــاب  ۲۱آیــه  ،)۲۸بلکــه داســتان ایــان آوردن خــود را بیــان
کــرد و مریــدی خــود بــه یهودیــت را تــا حــد آزار و اذیــت ایامنــداران بــه عیســی را برجســته
منــود .هنگامــی کــه خداونــد او را بــا چندیــن مکاشــفه روبــرو منــود ،چــاره ای جــز پیــروی از
او نداشــت .ایــن ،چرخــش کامــل زندگیــش و فراخوانــده شــدنش بــه بشــارت دادن بــه غیــر
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یهودیــان را توضیــح داد .پولــس بــه جــای اینکــه درگیــر بحــث الهیاتــی شــود ،تجربــه خــود و
دلیــل انجــام کارهایــش را ب ـرای ایشــان بازگــو منــود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـات  ۲۲تـا  ۲۹را بخوانیـد .جمعیـت چگونـه در برابر ایـن جمله که
او رسـول غیـر یهودیان بـود ،واکنش نشـان دادند؟

تصمیـم بـه اجـازه دادن بـه پولـس بـرای صحبـت کـردن نتیجـه خوبـی نداشـت .پولـس بـا
اشـاره بـه تعهـد خـود بـه غیـر یهودیـان ،به نظر می رسـید حقیقـت اتهامـات وارده بـه خود را
تاییـد مـی کـرد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه  )۲۸و جمعیـت دوباره مغشـوش شـد.
فرمانـده رومـی ممکـن اسـت متـام چیزهایی که پولس گفـت را درک نکرده باشـد؛ بنابراین،
تصمیـم گرفـت بـا شلاق زدن او را امتحـان کند .با این حـال ،پولس عالوه بر اینکـه یک یهودی
خالـص بـود (فیلیپیـان بـاب  ۳آیـه  ،)۵تابعیـت رومـی نیـز داشـت و هنگامـی کـه به آن اشـاره
کـرد ،فرمانـده بایـد کوتـاه مـی آمـد .پولـس به عنـوان یک شـهروند رومـی ،منی توانسـت مورد
چنان شـکنجه ای قـرار بگیرد.

ســخنرانی پولــس را بخوانیــد (اعمــال رســوالن بــاب  ۲۲آیــات  ۱تا  .)۲۱چه شــواهدی
مــی بینیــد کــه پولــس عــاوه بــر دفــاع از خــود ،همچنیــن بــه یهودیــان بشــارت مــی
داد؟ چـرا او بایــد داســتان ایمــان آوردنــش را بیــان مــی کــرد؟ چــه چیــزی در مــورد
روایــات ایمــان آوردن وجــود دارد ،کــه مــی توانــد چنیــن قدرتمنــد باشــد؟

     چهارشنبه     

 ۲۱شهریور

در برابر شورای عالی یهود؛ سنهدرین
هنگامـی کـه فرمانـده رومـی متوجـه شـد که پولـس هیچ تهدیـدی بـرای امپراتـوری ندارد،
یعنـی ،اینکـه مسـئله بـه اختالفـات درونی یهودیان مربوط می شـد ،از سـنهدرین خواسـت که
ایـن مسـئله را بررسـی کنـد (اعمال رسـوالن باب  ۲۲آیـه ۳۰؛ بـاب  ۲۳آیه .)۲۹
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـات  ۱تـا  ۵را بخوانیـد .پولـس چگونـه دفـاع از خـود را در برابـر
سـنهدرین رشوع کـرد؟
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بیانیه مقدماتی پولس با کوبیده شدن بر دهان مواجه شد ،شاید به عنوان یک زندانی ،اشاره
او به خدا کفر آمیز بود .واکنش آنی او ،نگاه اجاملی از خلق و خوی او به ما می دهد .او با
خطاب قرار دادن کاهن اعظم به عنوان «دیوار سفید شده» یا خوش ظاهر بد باطن (اعامل
رسوالن باب  ۲۳آیه  ،)۳انعکاسی از محکومیت ریاکاری فریسیان توسط عیسی در متی باب
 ۲۳آیه  ۲۷بود .با این وجود ،از آنجایی که پولس در واقع منی دانست در حال صحبت کردن با
کاهن اعظم هست ،این امکان که او بینایی بدی داشت نباید بطور کامل رد شود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـات  ۶تـا  ۱۰را بخوانیـد .پولـس چگونـه بـا ابتـکار عمل تلاش منود
در رونـد هـا اختلال ایجـاد کند؟

شـورای عالی سـنهدرین از صدوقیان و فریسـیانی تشـکیل می شـد که در تعدادی مسـائل
بـا یکدیگـر اختلاف داشـتند کـه اصـول اعتقـادی یکـی از آنهـا بـود .بـرای مثـال صدوقیـان که
حکـم کتـاب مقـدس ایشـان تنها شـامل پنج کتاب اول موسـی می شـد (تورات) ،به زنده شـدن
مـردگان اعتقـاد نداشـتند (متی بـاب  ۲۲آیـات  ۲۳تا .)۳۲
بـا ایـن وجـود سـخنان پولـس (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـه  )۶چیـزی بیشتر از یـک فـن
هوشـمندانه بـرای منحـرف کردن سـنهدرین بـود .از آنجایی که مواجهه او با عیسـای برخاسـته
از مـرگ در مسـیر دمشـق ،اسـاس ایمان آوردن و ماموریـت رسـالتی او بـود ،باور به رسـتاخیز
مسـئله واقعی بود که او برای آن محاکمه می شـد (اعامل رسـوالن باب  ۲۴آیه  ۲۰و  ،۲۱باب
 ۲۶آیـات  ۶تـا  .)۸هیـچ چیـز دیگری منی توانسـت توضیـح دهد که او چگونـه از یک متعصب
بـه آنچـه کـه اکنـون مـی باشـد ،تغییـر کـرده بـود .اگـر عیسـی از مـرگ زنـده نشـده بـود ،پس
ماموریتـش بـی ارزش بـود و او نیـز ایـن را مـی دانسـت (اول قرنتیان باب  ۱۵آیـات  ۱۴تا .)۱۷
آن شب هنگامی که پولس در قلعه بود ،خداوند با این دلگرمی بر او ظاهر شد :ای پولس
خاطر جمع باش زیرا چنان که در اورشلیم در حق من شهادت دادی ،همچنین باید در روم نیز
شهادت دهی (اعامل رسوالن باب  ۲۳آیه  .)۱۱با توجه به رشایط ،چنین وعده ای ممکن است
بویژه برای پولس با معنی بوده باشد .آرزوی بلند مدت او در بشارت در روم (اعامل رسوالن باب
 ۱۹آیه  ،۲۱رومیان باب  ۱آیات  ۱۳تا  ،۱۵باب  ۱۵آیات  ۲۲تا  )۲۹هنوز می توانست اتفاق بیافتد.

     پنجشنبه     

 ۲۲شهریور

انتقال به قیرصیه
گروهی از این واقعیت که هنوز از نظر قانونی از دست پولس رهایی نیافته بودند ،ناراحت
بودند و از این رو تصمیم گرفتند دسیسه کرده تا او را به دام انداخته و به قتل برسانند.
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اعامل رسوالن باب  ۲۳آیات  ۱۲تا  ۱۷را بخوانید .نقشه آنها چه بود و چگونه خنثی شد؟ این
چه چیزی درباره پر حرارت بودن مردم برای اهداف نادرست می تواند به ما بیاموزد؟

اینکـه بیـش از چهـل یهـودی بـا هـم بـر علیـه پولـس توطئه منودنـد و خـود را با سـوگندی
محدود منودند ،میزان نفرتی را نسـبت به آن رسـول نشـان می دهد که در اورشـلیم برانگیخته
بـود .لوقـا هویـت ایـن مـردان را بـرای مـا آشـکار منی سـازد امـا آنهـا افـراط گرایانـی بودند که
بـرای حفاظـت از ایمان یهـودی در برابـر خائنان و دشـمنان ،حـارض به انجام هـر کاری بودند.
چنیـن سـطحی از تعصـب مذهبـی همـراه بـا یک شـور انقالبـی و ملـی ،در یهودیه قـرن اول و
اطـراف آن غیر معمـول نبود.
بـا ایـن وجـود ،خوشـبختانه ،خبر مربـوط به توطئه بـه گوش خواهـرزاده پولس رسـید .این
تـا حـدی نـا امیـد کننـده اسـت که مـا تقریبـاً هیچ چیـز درباره خانـواده پولـس منی دانیـم ،اما
بـه نظـر مـی رسـد او و خواهـرش در اورشـلیم بـزرگ شـدند (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـه ،)۳
جایـی کـه خواهـرش ازدواج کـرد و دسـت کم یک پرس داشـت .بـه هر حال ،خواهـرزاده پولس
— جـوان کـم سـن و سـال (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۳آیـات  ۱۸و  )۲۲و این واقعیت که دسـتش
گرفتـه شـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیه  ،)۱۹داللـت بر این دارد کـه او همچنان یـک نوجوان
بـود — موفـق شـد او را در قلعـه مالقـات کنـد و جریان را برایـش بگوید.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـات  ۲۶تـا  ۳۰را بخوانیـد .فرمانـده لیسـیاس چـه پیامـی در مـورد
پولـس بـه فرمانـدار فلیکس فرسـتاد؟

در نامـه بـه فلیکـس ،گزارشـی بیطرفانـه از موقعیـت ارائـه شـده بـود .عالوه بر این ،نشـان
مـی داد کـه چگونـه پولـس از تابعیـت رومـی خـود منتفـع مـی شـود .قوانیـن روم کاملاً از
شـهروندانش محافظـت مـی کـرد ،کـه برای مثال حق داشتن محاکمـه ای قانونی را داشـتند که
در آن مـی توانسـتند در برابـر دادگاه حـارض شـوند و از خـود دفـاع کننـد (اعامل رسـوالن باب
 ۲۵آیـه  ،)۱۶و در صـورت محاکمـه ای ناعادالنـه ،حـق درخواسـت تجدیدنظـر از امپراتـور را
داشـتند (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۱۰و .)۱۱
رصفنظـر از شـهرت فلیکـس ،او بـا پولـس بـه شـیوه قانونـی مناسـب رفتـار منـود .او پس از
بازجویـی اولیـه ،دسـتور داد تـا رسـیدن شـاکیان ،تحـت مراقبت نگه داشـته شـود.

دربــاره مشــیت خــدا در زندگــی پولــس بیاندیشــید .هــر چنــد وقــت یکبــار بــا وجــود
ســختی هــا و رنــج هایــی کــه ممکــن اســت کشــیده باشــید ،بــا فروتنــی مشــیت خــدا
را در زندگــی خــود اذعــان مــی کنیــد؟
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     جمعه     

 ۲۳شهریور

تفکـری فراتـر :در ایـن فرصـت ،پولـس و همراهانـش بـه طـور رسـمی بـه رهربانـی کـه در
اورشـلیم در راس امـور قـرار داشـتند معرفی شـدند برای مشـارکت و همـکاری در اموری که بواسـطه
کلیسـاهای غیریهـودی تبـار بخاطـر حامیـت از فقیـران در میـان بـرادران یهـودی ادامه یافتـه بود....

«این کمک های اختیاری داللت بر وفاداری ایامن آوران غیر یهودی تباربه کار سازماندهی
شده خدا در رستارس جهان داشت و باید توسط همه با سپاسگزاری تایید می شد ،با این حال،
برای پولس و همراهانش آشکار بود که حتی در میان کسانی که اکنون آنها در مقابلشان ایستاده
بودند ،برخی وجود داشتند که قادر به درک روحیه محبت برادرانه که باعث اعانه کمک شده بود،
نبودند»  .الن جی .وایت.Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 399, 400 — ...
اگـر رهبران کلیسـا ،احساسـات تلخ خود را نسـبت به رسـول بطـور کامل از بیـن می بردند
و او را بـه عنـوان فـرد خاصـی کـه از سـوی خـدا بـرای رسـاندن انجیـل بـه غیـر یهودیـان فـرا
خوانـده شـده بـود ،در نظـر مـی گرفتنـد ،خداونـد چشـم پوشـی می منـود .خدا مقدر نداشـت
کـه تلاش هـای پولـس چنیـن زود بـه پایان برسـد ،امـا بـرای مقابله بـا سلسـله ای از رشایط که
رهبران کلیسـا در اورشـلیم بوجـود آورده بودنـد ،معجـزه ای انجـام نداد.
هامن روحیه همچنان به نتایجی مشابه ختم می شود .غفلت در قدردانی و بهبود تدارکات
فیض الهی ،باعث شد کلیسا از بسیاری از برکات محروم مباند .هر چند وقت یکبار خداوند
کار برخی از خدمتگزاران وفادار را طوالنی منود تا از کار ایشان قدردانی شود! اما اگر کلیسا
به دشمن جان ها اجازه دهد فهم و درک را منحرف کند ،تا آنها سخنان و اعامل خدمتگزار
مسیح را بد جلوه داده و بد تفسیر کنند؛ اگر آنها به خود اجازه دهند در راه او بایستند و مانع
سودمندی او شوند ،خداوند گاهی اوقات برکاتی که داده است را از آنها می گیرد....
«پـس از اینکـه دسـت هـا بـر روی سـینه ای کـه دیگـر تپش نـدارد جمع شـود ،هنگامی که
صدای هشـدار و تشـویق خاموش شـود ،سـپس فرد لجوج و سـخت دل ممکن اسـت چشامنش
بـاز شـود تـا برکاتـی که از ایشـان گرفته شـده اسـت را ببیننـد و ارزش آنرا درک کنـد .مرگ آنها
ممکـن اسـت آنچـه زندگی ایشـان قادر به انجام نبود را تحقق بخشـد»  .صفحـات  ۴۱۷و .۴۱٨

سواالتی برای بحث
 .۱پولــس بــا رفتــن بــه اورشــلیم بــا وجــود اینکــه مــی دانســت مــورد اســتقبال ق ـرار
نخواهــد گرفــت ،منافــع کلیســا را باالتــر از منافــع شــخصی خــود ق ـرار داد .مــا چــه حــد
بایــد از الگــوی او پیــروی کنیــم؟
 .۲مــا از مصالحــه پولــس در اورشــلیم چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم؟ مــا چگونــه مــی
توانیــم بــدون خدشــه وارد ســاختن بــه اصولــی کــه بــا آنهــا زندگــی مــی کنیــم ،از نظــر
مصالــح سیاســی — فرهنگــی درســت عمــل کنیــم؟ آیــا مــی توانیــم؟
 .۳اتحاد کلیسا همواره بسیار مهم است .ما چگونه می توانیم بیاموزیم تا با هم همکاری
داشته باشیم حتی زمانی که دیدگاه های متفاوت داریم ،با هم برای اتحاد کلیسا تالش کنیم؟
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