  درس دوازدهم  

 ۲۴تا  ۳۰شهریور ماه

حبس در قیرصیه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :اعامل رسـوالن باب ۲۴؛ اعامل رسـوالن باب ۲۵؛ اعامل رسـوالن باب
۲۶؛ اول قرنتیـان باب  ۱آیه .۲۳
آیه حفظی« :از خدا خواهش میداشتم یا به قلیل یا به کثیر ،نه تنها تو بلکه جمیع این اشخاصی
که امروز سخن مرا میشنوند مثل من گردند ،جز این زنجیرها» (اعامل رسوالن باب  ۲۶آیه .)۲۹

انتقال پولس به قیرصیه ،دو سال زندانی بودن در آن شهر را به همراه داشت (اعامل رسوالن
باب  ۲۴آیه  ،)۲۷بطور دقیق تر در دارالخالفه هیرودیس (اعامل رسوالن باب  ۲۳آیه  ،)۳۵که محل
اقامت رسمی فرماندار رومی بود .در طول آن سال ها ،او چندین جلسه دادگاه داشت که در مقابل
دو فرماندار رومی (فلیکس و فستوس) و یک پادشاه (اغریپاس دوم) حارض می شد ،و در نتیجه
خدمتی که خدا به او داده بود را بیشرت تحقق می بخشید (اعامل رسوالن باب  ۹آیه .)۱۵
در متـام جلسـات پولـس همـواره ادعـای بیگناهـی می کـرد ،چنیـن دلیل مـی آورد که هیچ
مدرکـی علیـه او منـی توانسـت بوجـود آیـد زیرا شـاهدی وجود نداشـت .در واقع ،متـام روایت
قصـد دارد نشـان دهـد کـه پولـس کاری کـه مسـتوجب دسـتگیری باشـد انجـام نداده اسـت و
اینکـه او مـی توانسـت آزاد شـود ،از سـزار تقاضـا نکـرد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۶آیـه  .)۳۲اگر
چـه ایـن جلسـات بـه او فرصـت هایی برای شـهادت دادن در مورد عیسـی و امیـد بزرگ یافت
شـده را در وعـده رسـتاخیز از مرگ ارائه شـد.
بـا ایـن حـال ،اینهـا همچنان سـال هایـی از اضطراب عمیق و سـلولی خسـته کننـده بودند
کـه در آن بـه نظـر می رسـد که رسـول از سـوی کلیسـای اورشـلیم هیـچ نوع حامیتی نداشـت،
کلیسـایی کـه رهربانـش «همچنـان احسـاس اینکـه پولـس بایـد بـرای تعصبـات موجـود تـا حد
زی�ادی مس�ئول در نظ�ر گرفت�ه ش�ود را گرام�ی م�ی داش�تند — ».الن ج�ی .وای�تEllen G. ،
White, The Acts of the Apostles, p. 403
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۱شهریور — September 22آماده
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     یکشنبه     

 ۲۵شهریور

در برابر فلیکس
پنـج سـال پـس از انتقـال پولـس به قیرصیـه ،گروهـی از رهربان یهـودی برجسـته — کاهن
اعظـم ،چندیـن عضـو شـورای عالـی یهـود موسـوم بـه سـنهدرین و یک وکیـل حرفـه ای به نام
ترتلـس — از اورشـلیم آمدنـد و دعـوی خود علیه رسـول را بطور رسـمی در برابـر فلیکس ارائه
دادنـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۴آیـات  ۱تا .)۹
ایـن تنهـا محاکمـه در اعمال رسـوالن مـی باشـد کـه در آن مدعیـان یـک وکیـل اسـتخدام
کردنـد .ترتلـس در سـخرنانی خـود استراتژی جالبـی بـه کار بـرد تـا مورد لطـف فرمانـدار واقع
شـود .ایـن در واقع درسـت نبـود که تحـت فرمانداری فلیکـس ،یهودیـان از دوره صلح طوالنی
لـذت بـرده بودنـد .در واقع ،هیچ شـهردار دیگری چنین رسکوبگر و خشـن نبود و این رسکوبی،
خصومتـی بـزرگ در میـان یهودیان نسـبت به حکومـت روم بوجود آورد .ترتلس بـا کلی ابتکار
و خالقیـت ،از سیاسـت اداری خـود فرمانـدار اسـتفاده منود تـا او را متقاعد سـازد که در دعوی
خـود با رسکوبی شـدید ،ثبات سیاسـی بدسـت خواهـد آورد.
سـپس او در ادامـه سـه اتهـام خاص بـه پولس وارد منـود )۱( :اینکه پولس یک آشـوبگر بود
کـه مـداوم در میـان یهودیـان در رستـارس امپراتـوری اضطراب بر مـی انگیخت (اعامل رسـوالن
بـاب  ۲۴آیـه )۵؛ ( )۲اینکـه او یک رس دسـته شورشـیان نارصی بود (اعامل رسـوالن باب  ۲۴آیه
 ،)۵کـه مسـیحیت را بـه نوعـی جنبـش مخـرب تبدیـل منـوده بـود؛ و ( )۳اینکـه او تلاش منوده
بـود معبـد اورشـلیم را بـی حرمت کند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۴آیه .)۶


اعامل رسوالن باب  ۲۴آیات  ۱۰تا  ۱۹را بخوانید .پولس چگونه به هر کدام از این اتهامات پاسخ داد؟
دو نکتـه دیگـری کـه توسـط پولـس مطرح شـدند بـرای دعـوی مدعیـان ویرانگر بودنـد)۱( :
نبود شـاهدان اهل آسـیا (اعامل رسـوالن باب  ۲۴آیات  ۱۸و  ،)۱۹که می توانسـتند این محاکمه
را نـا معتبر کننـد و ( )۲ایـن واقعیـت کـه یهودیـان در آنجـا تنها می توانسـتند در مـورد محاکمه
پولـس در برابـر شـورای عالی یهود موسـوم به سـنهدرین در یک هفته قبل صحبـت کنند (اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۴آیـه  ،)۲۰و از ایـن رو آنهـا چیـزی بـرای متهم کردن او نداشـتند به جـز اینکه او
بـه رسـتاخیز مـردگان معتقد بود (مقایسـه شـود با اعامل رسـوالن بـاب  ۲۳آیه .)۶
فلیکس بالفاصله سنگینی استدالل های پولس را درک منود ،همچنین به این دلیل که او
احتامالً بواسطه همرس یهودی خود دروسیال ،به نوعی با مسیحیت آشنا بود .واقعیت این است
که او تصمیم گرفت دادرسی را تا اطالع ثانوی متوقف کند (اعامل رسوالن باب  ۲۴آیه .)۲۲
پاسـخ فلیکس (اعامل رسـوالن باب  ۲۴آیات  ۲۴تا  )۲۷چیزهای زیادی در مورد شـخصیتش
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را منایـان سـاخت :او کارهـا را بـه تعویـق مـی انداخـت ،رشـوه گیـر و فرصـت طلـب بـود .بـا
شـخصی ماننـد فلیکـس ،پولس شـانس کمی بـرای دادرسـی عادالنه را داشـت.

اعمــال رســوالن بــاب  ۲۴آیــه  ۱۶را بخوانیــد .پولــس گفــت کــه او همــواره مــی
کوشــید تــا «در برابــر خــدا و انســان وجدانــی آســوده و پــاک داشــته باشــد»  .ایــن
مطلــب بــه چــه معنــی اســت؟ شــما مجبــور نیســتید تغییــری ایجــاد کنیــد .اگــر
چنیــن چیــزی الزم بــود آنوقــت شــما چــه مــی کردیــد؟

     دوشنبه     

 ۲۶شهریور

قبل از فستوس
فلیکـس پـس از نگـه داشتن پولـس در زنـدان بـه مـدت دو سـال بـه عنـوان لطفـی بـه
یهودیـان ،بدسـتور پورکیـوس فسـتوس جایگزیـن فرماندار یهودیه شـد (اعامل رسـوالن باب ۲۴
آیـه  .)۲۷فسـتوس از سـال  ۶۰تـا  ۶۲پـس از میلاد حکومـت مـی کـرد.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۱تـا  ۵را بخوانیـد .با توجه به آیات ذکر شـده ،کسـانی که منی
خواهنـد ایـن آیـات را بـاور کننـد چگونـه نفرتـی را کـه موعظـه حقیقت سـبب آن می شـود،
آشـکار می کنند؟

رهبران احتماالً بـه ایـن دلیـل کـه قبلاً یکبار در تلاش خـود بـرای متقاعد سـاخنت فلیکس
در مـورد اتهامـات علیـه پولـس ناموفق بودند ،منی خواسـتند دوبـاره این اتفاق بیافتـد .آنها در
آنچه به نظر می رسـد نخسـتین بازدید فسـتوس از اورشـلیم باشـد ،به عنوان لطف درخواسـت
کردنـد حـوزه قضایـی تغییـر کنـد و خواسـتند پولـس را بـه آنهـا بازگردانـد تـا مطابق بـا احکام
یهـودی در برابر سـنهدرین محاکمه شـود.
با این وجود ،این درخواست تنها پوششی برای مخفی منودن نیت واقعی ایشان بود :کشنت
پولس .اگر چه فستوس مایل بود که پرونده را بار دیگر باز کند ،گفت که دادرسی در قیرصیه
انجام خواهد شد و نه اورشلیم ،که بدین معناست که پولس بر اساس قوانین روم محاکمه می شد.
بـه محـض اینکـه فسـتوس بـه قیرصیـه بازگشـت ،جلسـه دادگاه را تشـکیل داد و مخالفیـن
پولـس رشوع بـه ارائـه اتهامـات علیـه او منودنـد (اعمال رسـوالن باب  ۲۵آیـه  .)۷این بـار لوقا
اتهامـات را بیـان منـی کنـد ،امـا بـر طبـق پاسـخ پولـس (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـه  ،)۸مـی
توانیـم ببینیـم کـه مشـابه بـا اتهامـات دو سـال قبـل بودنـد ،احتماالً بـا تأکید بیشتر بـر اینکه
پولـس بدلیـل آشـوبگر بـودن ،همچنیـن تهدیـدی بـرای امپراتـوری محسـوب می شـد.
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اعامل رسـوالن باب  ۲۵آیات  ۹تا  ۱۲را ببینید .پولس که احسـاس کرد فسـتوس می توانسـت
از او برای دالیل سیاسـی اسـتفاده کند ،چگونه واکنش نشـان داد؟

در پایـان ،فسـتوس در رابطـه بـا استراتژی هـای سیاسـی ،زیـاد بـا فلیکـس متفـاوت نبـود
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۴آیـه  .)۲۷او کـه مایل نبـود با بی گناه اعلام منودن پولـس ،در ابتدای
حکومـت خـود حامیـت یهودیـان را از دسـت دهـد ،بـه ایـن فکـر کـرد کـه درخواسـت اصلـی
ایشـان را برایشـان بـرآورده سـازد :اینکـه رسـول توسـط سـنهدرین در اورشـلیم محاکمه شـود.
بـا ایـن وجـود ایـن بـرای پولـس کـه مـی دانسـت منـی توانـد انتظـار داشـته باشـد در آنجا
عادالنـه محاکمـه شـود ،قابـل قبـول نبـود که به دسـت دشـمنانش بیافتـد .بنابراین او بـا تأکید
منـودن بـر حقـوق رومـی خـود ،ارصار منـود کـه او ایـن حـق را دارد کـه در یـک دادگاه رومـی
محاکمـه شـود و او کـه انتظـار راه دیگـری بـرای رهایـی از آن موقعیـت خطرنـاک را نداشـت،
مصمـم شـد از باالتریـن مقـام دادگاه روم کـه شـخص امپراتـور بـود ایـن درخواسـت را بکنـد.

     سه شنبه     

 ۲۷شهریور

در مقابل اغریپاس
فســتوس موافقــت کــرد کــه درخواســت پولــس بــه روم فرســتاده شــود (اعــال رســوالن
بــاب  ۲۵آیــه  .)۱۲در همیــن حــال ،از بازدیــد هیرودیــس اغریپــاس دوم بــه نفــع خــود
اســتفاده منــود تــا در مــورد پرونــده پولــس بــا او مشــورت کنــد ،بطــور خــاص در مــورد اینکــه
او بایــد چــه نــوع اطالعاتــی در گـزارش رســمی خــود بــه امپراتــور بفرســتد .فســتوس هنــوز بــه
انــدازه کافــی بــا امــور یهــودی آشــنا نبــود و اغریپــاس قطعـاً مــی توانســت بــه او کمــک کنــد
(اعــال رســوالن بــاب  ۲۶آیــات  ۲و .)۳



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۱۳تـا  ۲۲را بخوانیـد .فسـتوس در مـورد پولـس چـه چیـزی به
اغریپـاس گفـت و پادشـاه چگونه پاسـخ داد؟
اغریپـاس دوم ،آخریـن پادشـاه هیرودیـان ،بـا خواهـرش برنیـس بـه قیرصیـه آمـد تـا بـه
فرمانـدار جدیـد ادای احترام کنـد .فسـتوس در توصیفـش از پرونـده پولـس ،تعجـب خـود را
نشـان داد کـه اتهامـات علیـه او مربـوط به هیچ نو جرم دولتی ،سیاسـی یا جنایی منی شـد .در
عـوض ،آنهـا مربـوط بـه مسـائل دیـن یهـود بودنـد ،بطور خاص عیسـی نامـی «که مرده اسـت
و پولـس تاکیـد دارد کـه او زنـده اسـت» (اعمال رسـوالن باب  ۲۵آیـه  .)۱۹پولس پیـش از این
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در برابـر سـنهدرین اعلام کـرده بـود که او برای باورش به رسـتاخیز عیسـی محاکمه می شـد و
اکنـون فسـتوس مشـخص منـود کـه در واقـع این نکتـه اصلی مسـئله می باشـد.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۲۳تـا  ۲۷را بخوانیـد .لوقا چگونه مراسـمی را کـه در آن پولس
در برابـر اغریپـاس ظاهر شـد را توصیـف می کند؟

«و اکنـون پولـس کـه همچنـان در زنجیـر بود ،در مقابل افراد ایسـتاد .چه تضـادی در اینجا
ارائـه شـد! اغریپـاس و برنیـس دارای قدرت و موقعیـت بودند و به این دلیـل آنها مورد پذیرش
جهـان بودنـد .امـا آنهـا نیازمنـد ویژگـی هـای شـخصیتی بودنـد کـه خـدا ارجمنـد می شمارد.
آنهـا متخلفـان از رشیعـت خـدا و فاسـد در قلـب و زندگی بودنـد .اقدامات ایشـان مورد نفرت
آسمان ب�ود — ».ال�ن ج�ی .وای�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 434 ،

ایــن داســتان در بــاره ظواهــر بیرونــی کــه ممکــن اســت در دیــدگاه انســان خــوش
منظــر و فریبنــده باشــند ،چــه درســی بــه مــا مــی آمــوزد؟ مــا خــود نیــز چطــور؟
ظاهــر بــا واقعیــت چــه تفاوتــی دارد؟

     چهارشنبه     

 ۲٨شهریور

دفاعیه پولس
پـس از اینکـه صحنـه آمـاده شـد و مهامنـان سـلطنتی در کنـار فرمانـدار نشسـتند ،زندانـی
آورده شـد تـا از خـود دفـاع کنـد .فسـتوس قبلاً حکایـت ماجـرا را شـنیده باشـد ولـی هـدف
از برپایـی جلسـه مجـدد ایـن بـود کـه اغریپـاس داسـتان را شـنیده و اظهـار نظـر کنـد (اعمال
رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۸تـا .)۱۱



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـات  ۱تا  ۲۳را بخوانید .پولس در سـخرنانی خود در مقابل اغریپاس
چـه کاری انجام می داد؟

سـخرنانی پولـس در واقـع یـک گـزارش رشح حـال از زندگـی اش در قبـل و بعـد از ایمان
آوردن بـود .از لحـاظ محتـوا ،سـخرنانی در اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـات  ۱تا  ۲۱را بـه یاد می
آورد کـه او در برابـر جمعیـت در اورشـلیم بیـان منـود.
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تلاش رسـول بـرای جلـب لطـف و تفقـد اغریپـاس بـود .او از فرصتی کـه برای ارائـه دعوی
اش در برابـر چنیـن فـرد برجسـته ای دریافـت کرده بـود ،قدردانی منود ،که بیشتر به این دلیل
بـود کـه اغریپـاس بـه خوبـی بـا متـام آداب و رسـوم و مسـائل مربـوط به دیـن یهود آشـنا بود.
بـه ایـن دلیـل ،اغریپـاس مـی توانسـت مسـاعدت بزرگـی بـرای فرمانـدار رومـی در درک اینکه
اتهامـات علیـه پولس درسـت نبودند ،باشـد.
ایـن سـخرنانی مـی توانـد بـه سـه بخـش تقسـیم شـود .در بخـش اول (اعمال رسـوالن باب
 ۲۶آیـات  ۴تـا  ،۱۱پولـس تقـدس فریسـی پیشـین خـود را توصیـف مـی کند که بطور گسترده
در میـان معارصانـش در اورشـلیم شـناخته شـده بـود .او بـه عنـوان یـک فریسـی ،به رسـتاخیز
مـردگان معتقـد بـود که بـرای تحقق امید اجدادی ارسائیـل رضوری بود .از ایـن رو یهودیان در
مخالفـت بـا آمـوزه هـای او یکپارچـه نبودند زیرا چیـزی در آنها نبود که اساسـاً یهودی نباشـد.
امـا او نگـرش آنهـا را بـه خوبـی درک منـود و ایـن بدیـن دلیـل بـود کـه او خـود زمانـی برایـش
بسـیار بـاور نکردنـی بـود که خدا میتوانسـت عیسـی را زنده کنـد و اینکه او حتی کسـانی که
چنیـن اعتقـادی داشـتند را آزار و جفا می رسـاند.
در بخـش دوم (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـات  ۱۲تـا  ،)۱۸پولـس بیان منود کـه چگونه پس
از برخـوردش بـا عیسـی در مسـیر دمشـق و فراخوانـی کـه بـرای رسـاندن پیـام انجیـل بـه غیر
یهودیـان دریافـت کـرد ،جنبـه فکـری او را تغییر داد.
در نهایـت پولـس مـی گویـد کـه تأثیـر آنچـه کـه دیـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۶آیات
 ۱۹تـا  )۲۳چنـان بـود کـه چـاره ای جـز اطاعـت و انجـام فعالیـت هـای بشـارتی نداشـت ،تنها
دلیلـی کـه اکنـون برایش محاکمه می شـد .بنابراین ،مسـئله اصلـی برای دسـتگیری او این نبود
کـه او احـکام یهـودی را نقـض منـوده و یـا به معبد بـی حرمتی کرده بـود .بلکـه ،بدلیل پیامش
از مـرگ و رسـتاخیز عیسـی بـود کـه در هامهنگـی کامل بـا کتاب مقـدس بود و بـه ایامنداران
غیـر یهـودی اجازه می داد سـهمی مسـاوی از نجات داشـته باشـند.

اعمــال رســوالن بــاب  ۲۶آیــه  ۱۸را بخوانیــد .بــا توجــه بــه ایــن آیــات ،بـرای کســانی
کــه نجــات در مســیح را دارنــد ،چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ شــما چگونــه ایــن واقعیــت
را تجربــه کــرده ایــد؟

     پنجشنبه     

 ۲۹شهریور

پولس در برابر رهربان
اگر چه پولس با اغریپاس صحبت می کرد ،آنگونه که در اعامل رسوالن باب  ۲۶آیه ۲۴
دیده می شود ،فستوس اولین کسی بود که واکنش نشان داد .اگر پولس در مورد جاودانگی
روح سخن می گفت ،فستوس هیچ مشکلی نداشت اما حتی افراد یونانی — رومی باستان می
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دانستند که هر دو این مفاهیم — جاودانگی و رستاخیز — با هم سازگار منیباشند .از این رو،
آنها گزینه اول را برگزیده و دومی را رد منودند .به این دلیل است که پولس در جایی دیگر می
گوید که انجیل برای غیر یهودیان حامقت بود (اول قرنتیان باب  ۱آیه .)۲۳
پولس به شیوه ای محرتمانه از عقالنی بودن ایده های خود دفاع کرد و به اغریپاس روی
آورد که یک یهودی بود که نه تنها او را درک می کرد بلکه همچنین می توانست تأیید کند آنچه
او می گفت در توافق با انبیاء عربانی بود (اعامل رسوالن باب  ۲۶آیات  ۲۵و .)۲۶


اعامل رسوالن باب  ۲۶آیات  ۲۷و  ۲۸را بخوانید .پاسخ اغریپاس به جستار مرصانه پولس چه بود؟

سـوال پولـس ،اغریپـاس را در موقعیتـی دشـوار قـرار داد .او بـه عنـوان یـک یهـودی ،هرگز
بـاور خـود بـه کتـاب مقـدس را انـکار منـی کرد؛ از سـوی دیگـر ،اگر او پاسـخی مثبت مـی داد،
چـاره ای جـز پذیرفتن عیسـی به عنوان مسـیح موعـود برایش باقی منـی ماند .پاسـخ او گریزی
هوشـمندانه از دامـی بـود کـه بـر اسـاس منطق واسـتدالل در آن گرفتار شـده بـود« :خیال می
کنـی بـه ایـن زودی مـی توانـی مرا مسـیحی کنـی؟» (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۶آیه .)۲۸
پاسـخ تدافعـی پولـس ،سـطحی قابـل توجـه از تعهـد او بـه انجیـل اسـت« :از خـدا مـی
خواهـم کـه دیـر یـا زود نـه تنهـا حضرت عالی بلکـه جمیع کسـانی که امـروز سـخنان مرا می
شـنوند مثـل مـن بشـوند ،البتـه نه مثل مـن در این زنجیرها» (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۶آیه .)۲۹
رسـول در آخریـن جلسـه اسـتامع دادرسـی ،تقاضـا ننمـود تـا مانند مسـتمعین خود آزاد باشـد.
در عـوض ،آرزو منـود کـه ایـکاش آنهـا می توانسـتند ماننـد او باشـند ،البته نه بـا زنجیرهایی بر
دسـت .تعصـب بشـارتی پولـس بسـیار بیشتر از توجـه بـه امنیت فـردی اش بود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۶آیـات  ۳۰تـا  ۳۲را بخوانیـد .اغریپـاس چگونه عقیده خود نسـبت به
بیگنـاه بـودن پولـس را بیـان می کند؟

فسـتوس تنهـا بـرای تکمیـل منـودن گـزارش بـه کمک اغریپـاس نیاز داشـت (اعامل رسـوالن
باب  ۲۵آیات  ۲۵تا  .)۲۷درخواسـت پولس از سـزار پیش از این بطور رسـمی عملی شـده بود
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۵آیـه  .)۱۲زندانـی دیگر تحت حـوزه قضایی فرمانـدار نبود.

اعمــال رســوالن بــاب  ۲۶آیــات  ۲۴تــا  ۲۸را بخوانیــد .پولــس در نهایــت چــه چیــزی
درخواســت نمــود و ایــن مطلــب دربــاره اقتــدار نهایــی مــا در رابطــه بــا ایمــان
همیشــگی ،چــه چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟
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     جمعه     

 ۲۲ژوئن

تفکری فراتر« :آیا ذهن اغریپاس با این سخنان او را به تاریخ گذشته خانواده اش و
تالش های بی مثر ایشان علیه کسی که پولس از او موعظه می کرد ،بازگشت؟ آیا او به پدر بزرگ
خود هیرودیس و قتل عام بیگناه در بیت لحم فکر کرد؟ آیا به عموی بزرگش آنتیپاس و قتل
یحیی تعمید دهنده فکر کرد؟ آیه به پدرش اغریپاس اول و شهادت یعقوب رسول اندیشید؟آیا
او در حوادثی که به رسعت بر این پادشاهان اتفاق می افتادند ،گواهی از نارضایتی خدا در
نتیجه جنایاتشان علیه خدمتگزاران او را می دید؟ آیا شکوه و جلوه آن روز ،اغریپاس را به
یاد زمانی که پدرش پادشاهی قدرمتند تر از او و در هامن شهر بود و جامه های درخشان به
تن می کرد ،در حالی که مردم فریاد می زدند او خدا بود ،افتاد؟آیا او فراموش کرده بود که
حتی پیش از اینکه فریادهای تحسین کننده از بین بروند ،انتقام ،رسیع و وحشتناک گریبانگیر
پادشاه خودستا شده بود؟ چیزی از همه اینها در خاطر اغریپاس گذشت؛ اما صحنه مقابلش،
غرورش را خوشامد و غرور و خودستایی همه افکار رشیف را از بین برد — ».الن جی .وایت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1066, 1067

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،در مــورد تصمیــم پولــس بــه درخواســت از ســزار بحــث کنیــد .آیــا ایــن
تصمیــم درســت بــود (مقایســه کنیــد بــا اعمــال رســوالن بــاب  ۲۵آیــه  ،۲۵بــاب  ۲۶آیــات
 ۳۱و )۳۲؟ تــا چــه حــد مــی توانیــم بــه طــور مشــروع بـرای حفاظــت از خــود بــه جــای
اینکــه بــه طــور کامــل بــر مراقبــت خــوا تکیــه کنیــم ،تصمیمــات اســتراتژیک بگیریــم؟
 .۲در مــورد بیانیــه پولــس بــه اغریپــاس بیاندیشــید« :بنابرایــن ای اغریپــاس پادشــاه ،مــن
نســبت بــه رؤیــای آســمانی نافرمانــی نکــردم» (اعمــال رســوالن بــاب  ۲۶آیــه  .)۱۹ایــن
چــه چیــزی دربــاره پولــس بــه مــا مــی گویــد؟ مــا بایــد در فراخــوان بشــارتی خــود بــه
عنــوان مســیحی تــا چــه حــد وفــادار باشــیم (اول پطــرس بــاب  ۲آیــات  ۹و )۱۰؟
 .۳پولــس بــرای مــردم اشــتیاق داشــت — نــه بــرای اعــداد ،بلکــه بــرای مــردم .او در
دادرســی نهایــی خــود در قیصریــه بــه مخاطبــان خــود گفــت کــه تمایــل قلبــی اش ایــن
بــود کــه همــه آنهــا ماننــد او باشــند؛ یعنــی ،نجــات یافتــه بــا فیــض خــدا (اعمــال رســوالن
بــاب  ۲۶آیــه  .)۲۹او آزادی خــود یــا عدالــت را بیشــتر از آنچــه مــی خواســت آنهــا نجــات
خــدا را تجربــه کننــد ،آرزو نمــی کــرد .مــا از الگــوی او در اینجــا چــه چیــزی مــی توانیــم
بیاموزیــم؟ مــا بـرای انتشــار یافتــن انجیــل ،حاضریــم تــا چــه حــد فــداکاری کنیــم؟
 .4اغریپــاس ایــن فرصــت و امتیــاز را داشــت کــه مــژده انجیــل را درســت از دهــان پولــس
بشــنود .و بــا ایــن حــال ،آن را انــکار نمــود .چگونــه مــی توانیــم مراقــب باشــیم فرصــت
هــای بــزرگ را وقتــی در برابرمــان ظاهــر میشــوند ،از دســت ندهیــم؟ یعنــی ،چگونــه
مــی توانیــم از نظــر روحانــی بــا واقعیــت هــای اطرفمــان هماهنــگ باشــیم؟
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