  درس سیزدهم  

 ۳۱شهریور تا  ۶مهر ماه

بازگشت خداوندمان عیسی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن بابهای  ۲۷و ۲۸؛ رومیان باب  ۱آیات  ۱۸تا .۲۰

آیـه حفظـی« :ای پولـس نترس زیـرا تـو بایـد در حضـور امپراطـور حـارض شـوی» (اعامل
رسـوالن بـاب  ۲۷آیـه .)۲۴

پولـس از زمانهـای دور آرزوی بازدیـد از روم را داشـت ،اما دسـتگیری وی در اورشـلیم همه
چیـز را تغییـر داد .او با تسـلیم شـدن به فشـار قانونی رهربان کلیسـای اورشـلیم ،بـه مدت پنج
سـال تحـت بازداشـت روم بـود ،از جملـه زمانی که در سـفر دریایی بـه ایتالیا سـپری منود .این
تغییـر ،رضبـه ای شـدید بـه برنامه های تبلیغـی او بود.
بـا وجـود این شکسـت ،عیسـی خود وعـده داده که رسـول هنوز هم در روم از او شـهادت
خواهـد داد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۳آیـه  .)۱۱حتـی زمانـی کـه مـا موفـق بـه انجـام کاری
منیشـویم ،خـدا ممکـن اسـت هنـوز هـم فرصـت دیگری بـه ما بدهـد ،اگر چـه او همیشـه ما
را از عواقـب اعامملـان محافظـت منیکنـد .نـه تنهـا پولـس بـه عنـوان یـک زندانی بـه روم برده
شـد ،بلکـه هیـچ مدرکـی در کتـاب مقـدس دال بـر اینکـه او هرگز به اسـپانیا رفته باشـد وجود
نـدارد ،گرچـه امیـدوار بـود (رومیـان بـاب  ۱۵آیه  .)۲۴اینگونه دانسـته شـده اسـت کـه پولس
اولیـن زندانـی روم بـود و پـس از آزاد شـدن دوبـاره دسـتگیر شـد و این بار نه بـرای تحمل رنج
زنـدان بلکـه بـرای شـهادت (دوم تیموتائـوس بـاب  ۴آیـات  ۶تـا  )۸تحـت حکومـت نـرون در
سـال  ۶۷پـس از میالد مسـیح.
آری ،پولـس بـه روم رسـید ،و در حالـی کـه در سـلول زنـدان خـود منتظـر بـود کـه در برابر
امپراتـور محاکمـه شـود ،بـا وجـود زنجیرهایـش (افسسـیان باب  ۶آیـه  ،۲۰فیلیپیان بـاب  ۱آیه
 )۱۳بـدون اینکـه کسـی از جملـه شـخصیتهایی از خانـواده سـزار (فیلیپیـان بـاب  ۴آیـه )۲۲
مانـع او شـوند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۸آیـات  ۳۰و .)۳۱
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷مهر —  September 29آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱مهر

سفر دریایی به روم
پولس پس از حدود دو سال حبس در قیرصیه (اعامل رسوالن باب  ۲۴آیه  ،)۲۷باید به روم
فرستاده میشد .با تشخیص کابرد ضمیر جمع بجای مفرد و وفوراطالعات بکار برده شده برای
توصیف سفر دریایی پرتالطم و طوالنی به ایتالیا (اعامل رسوالن باب  ۲۷آیه  ۱تا باب  ۲۸آیه
 ،)۱۶لوقا و یک مسیحی دیگر به نام آریستارخوس همراه پولس بودند (اعامل رسوالن باب ۲۷
آیه  . )۲یکی دیگر از شخصیتهای مهم داستان ،افرس رومی ،ژولیوس بود که زندانیان دیگری
را نیز در اختیار خود داشت (اعامل رسوالن باب  ۲۷آیه .)۱۶ :۲٨ -۱
اواخـر تابسـتان بـود کـه آنهـا سـفر خـود را رشوع کردنـد .روزه (اعمال رسـوالن بـاب ۲۷
آیـه  )۹بـه روز کفـاره در نیمـه دوم مـاه اکتبر ،اشـاره دارد .بـه دلیـل رشایـط زمسـتان ،به طور
معمـول بیـن ماههـای نوامبر و مـارس از سـفر در دریـای مدیرتانـه اجتنـاب میشـد .بـا ایـن
وجـود ،در ایـن زمـان ،آنهـا از ابتـدا بـا مشـکالتی روبرو شـدند و پـس از تأخیری زیـاد ،به بندر
حسـنه یـا نیـک ،در جزیـره کریـت رسـیدند (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۷آیـه .)۸
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۷آیـات  ۹تـا  ۱۲را بخوانیـد .در داسـتان  ،زمانـی کـه پولـس در بنـدر
حسـنه بـود ،چگونـه در مداخلـه کـرد و واکنـش هـا بـه آن چـه بـود؟

بـه هشـدارهای پولـس بیتوجهـی شـد ،و آنهـا تصمیـم گرفتنـد تا حـدود  ۶۵کیلومتر دیگر
بـه سـمت غـرب بـه سـوی بنـدر (قنیـدوس) دریانـوردی کننـد ،کـه بتواننـد در آنجا زمسـتان را
بـا ایمنـی سـپری کننـد .متأسـفانه ،بـا یـک تغییـر ناگهانـی در آب و هـوا ،آنها در چنـان طوفان
شـدیدی گرفتـار شـدند کـه خدمـه هیچ چـارهای نداشـتند جـز اینکه بگذارند تا کشـتی توسـط
بـاد به سـوی جنـوب غربی ،دور از خشـکی کشـیده شـود.
بـه زودی آنهـا در تلاش بـرای سـبک تر منـودن کشـتی ،رشوع به پرتـاب محمولـه و لوازم
آن بـه دریـا منودنـد زیـرا در حـال پـر شـدن از آب بـود .وضعیـت وخیمـی بـود .پـس از چند
روز روشـنایی انـدک روز ،دیـد ضعیـف ،بـاران سـنگین ،و بادهای مـواج ،بدون اینکـه بدانند
کجـا هسـتند و در خسـتگی کامـل« ،دیگـر هیـچ امیـد نجـات بـرای ایشـان منانـد» (اعمال
رسـوالن بـاب  ۲۷آیه .)۲۰


اعامل رسوالن باب  ۲۷آیات  ۲۱تا  ۲۶را بخوانید .پادرمیانی دوم پولس در داستان چه بود؟
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در کلمات نبـوی ،پولـس بـه خدمـه پیامـی را که تازه از خـدا دریافت کرده بـود اعالم منود.
هیـچ دلیلـی بـرای نـا امیدی یـا از دسـت دادن امید وجود نـدارد .همچنان خطـر و رضر وجود
دارد ،امـا همـه آنها نجـات خواهند یافت.

چـرا چنیــن خدمتگـزار وفــادار و خــاص خداونــد ماننــد پولــس بایــد چنیــن زیــاد رنــج
مــی بــرد؟ از تجــارب او ،مــا چــه درسهایــی میتوانیــم بیاموزیــم؟

     دوشنبه     

 ۲مهر

کشتی شکستگی
پولـس در دومیـن مداخلـه در داسـتان ،بـه متـام کسـانی کـه بـر عرشـه بودنـد — در مجموع
 ۲۷۶نفـر (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۷آیـه  — )۳۷اطمینـان داد کـه اگـر چـه همـه چیـز بـه خوبـی
پیش نخواهد رفت ،تلفاتی وجود نخواهد داشـت؛ تنها کشـتی غرق خواهد شـد (اعامل رسـوالن
بـاب  ۲۷آیـه  .)۲۲چهـارده روز بعـد ،سـخنان رسـول بـه حقیقـت پیوسـت .همچنان زیـر طوفان
و در حالـی کـه کشـتی رسگـردان بـود ،ملوانان احسـاس کردند که خشـکی نزدیک اسـت ،احتامالً
از آنجایـی کـه مـی توانسـتند صـدای موج شـکن ها را بشـنوند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۷آیه .)۲۷
پـس از یـک رسی صداهـا و تـرس از اینکـه کشـتی در امتداد سـاحل بـه صخره ها خواهـد خورد،
آنهـا بـرای کـم کـردن رسعـت ،چهـار لنگر را از پشـت کشـتی به دریـا انداختنـد؛ در حالـی که به
شـدت از خدایان خود می خواسـتند روشـنایی روز بیاید (اعامل رسـوالن باب  ۲۷آیات  ۲۸و .)۲۹
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۷آیـات  ۳۰تـا  ۴۴را بخوانیـد .در ایـن داسـتان چـه درس هایـی
بـرای مـا وجـود دارد؟

در ابتـدای سـفر ،افسر رومـی بـه خوبـی با پولـس رفتار منـود ،اما دلیلـی بـرای اطمینان به
قضـاوت دریانـوردی رسـول در ابتدای سـفر نداشـت .با ایـن وجود ،پس از دو هفتـه ،همه چیز
متفـاوت بـود .پولـس با مداخلـه نبوی خود در مورد کشـتی ،احرتام افرس رومی را بدسـت آورد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۷آیـات  ۲۱تا  ،)۲۶کـه اکنون رو به تحقـق یافنت بود.
پولـس از افـراد حـارض بـر عرشـه خواسـت کـه غـذا بخورند ،زیـرا در غیـر این صـورت توان
شـنا کـردن و رسـیدن بـه سـاحل را نخواهند داشـت .مشـیت الهـی لزوماً مـا را از آنچـه وظیفه
ماسـت ،معـاف منـی دارد« .در طـول ایـن روایـت ،یـک هامهنگـی خوب میـان تضمیـن ایمنی
ایشـان توسـط خـدا و تلاش افـراد درگیـر در اطمینـان از آن ،وجـود دارد — ».دیویـد جـی.
ویلیامـزDavid J. Williams, Acts (Grand Rapids: Baker, 1990), p. 438 ،
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هامنطـور کـه صبـح نزدیـک مـی شـد ،ملوانـان خشـکی را از دور دیدنـد؛ خلیجـی بـا یـک
سـاحل بـود کـه آنهـا تصمیـم گرفتنـد کشـتی را لنگـر بیاندازنـد .بـا ایـن وجـود ،کشـتی هرگـز
بـه سـاحل نرسـید .در عـوض ،بـا یـک سـد شـنی برخـورد کـرد و در نهایـت بـا نیـروی مـوج ها
شکسـت .نقشـه رسبـازان مبنـی بـر کشتن زندانیـان بـرای جلوگیـری از فـرار ایشـان ،عمدتـاً به
لطـف پولـس ،توسـط افسر رومـی متوقف شـد .در پایـان ،هامنطور که خـدا وعـده داده بود،
هیچکـس جـان خـود را از دسـت نـداد.

ایــن داســتان در مــورد قــدرت شــهادت پولــس و شــخصیت وی چــه چیــزی بــه مــا
مــی گویــد کــه در تمایــل بــرای زنــده نــگاه داشــتن پولــس ،ســربازان از کشــتن
زندانیــان منــع شــدند؟

     سه شنبه     

 ۳مهر

در جزیره مالت
تنهـا پـس از رسـیدن بـه سـاحل بـود که نجـات یافتـگان در یافتند کـه در مالـت ،جزیره ای
کوچـک در مرکـز دریـای مدیرتانـه در جنوب سیسـیل بودند .در مدت دو هفتـه ای که در دریا
رسگـردان و در نیـروی بـاد رهـا شـده بودنـد ،از بندرحسـنه در کریت ،حدود هفتصد و شـصت
کیلومتر طـی کـرده بودنـد .اکنـون آنها می بایسـت پیش از ادامه به سـفر ،سـه ماه زمسـتان را
منتظـر مـی ماندند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۸آیه .)۱۱



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـات  ۱تـا  ۱۰را بخوانیـد .در جزیـره مالـت چـه اتفاقی بـرای پولس
افتـاد و خـدا چگونـه قـادر بـود از او اسـتفاده کند؟
مـردم مالـت بسـیار مهربـان و مهمان نـواز بودند ،و اولین اقدام ایشـان نسـبت به پولس و
همراهانـش کـه همگـی خیـس و در رسمـا بودنـد ،درسـت کـردن آتش بـرای گرم منودن ایشـان
بـود؛ دمـای هـوا در مالـت در آن زمان از سـال بیشتر از  ۱۰درجه سـانتیگراد منی شـد.

حادثـه مربـوط بـه مـار ،توجـه مـردم را بـه سـوی پولـس جلـب منـود .در ابتـدا ،بـت پرسـتان
محلـی ایـن واقعیـت را دیدنـد کـه او بـه عنـوان عـذاب الهـی توسـط مار نیش خورده شـده اسـت.
آنهـا فکـر مـی کردنـد پولـس قاتلـی بـود که با غرق شـدن کشـتی موفق شـده بـود از مـرگ بگریزد،
امـا توسـط خدایـان ،یـا شـاید الهـه یونانـی  ،Dikēتجسـم عدالـت و انتقـام جلویش گرفته شـد .از
آنجایـی کـه رسـول زنـده مانـد ،به عنوان خدا خوانده شـد ،درسـت هامنطـور که چند سـال قبل در
لستره اتفـاق افتـاد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۴آیات  ۸تـا  .)۱۸اگر چه لوقـا در حادثـه ضمنی معطل
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منـی مانـد ،امـا احتماالً مـی توان فـرض منود که پولـس از ایـن موقعیت اسـتفاده منود تـا از خدایی
کـه خدمـت می کـرد ،شـهادت دهد.

پوبلیـوس در مالـت یـا گامشـته روم بـودو یـا فقـط یک شـخص برجسـته محلی بـود ،اما از
پولـس و همراهانـش بـه مدت سـه روز تـا وقتی که مکانی دامئـی برای اقامت یافتنـد ،پذیرایی
منـود .در هـر حـال ،شـفای پـدر این مـرد ،به پولس ایـن فرصـت را داد که در میان مـردم مالت
بـه نوعی خدمات شـفا انجـام دهد.
در روایـت لوقـا ،هیـچ اشـاره ای حتـی بـه یـک فـرد ایمان آورده یـا جامعـت دینـی پس از
خـروج پولـس از مالـت نشـده اسـت .ایـن ممکن اسـت کاملاً تصادفی باشـد ،اما ایـن واقعیت
را نشـان مـی دهـد کـه مأموریـت مـا در ایـن جهـان فرای غسـل تعمید و یـا برپایی کلیسـا می
باشـد؛ بلکـه همچنیـن شـامل نگرانـی بـرای مـردم و نیازهـای ایشـان نیـز می باشـد .ایـن جنبه
عملـی انجیـل اسـت (اعمال رسـوالن باب  ۲۰آیه ۳۵؛ مقایسـه شـود بـا تیطس بـاب  ۳آیه .)۱۴

چقــدر جالــب توجــه اســت کــه ایــن اهالــی جزیــره کــه نســبت بــه احــکام خــدا نــا
آگاه بودنــد  ،درکــی از عدالــت الهــی داشــتند .ایــن در نهایــت از کجــا آمــد؟ رومیــان
بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا  ۲۰را ببینیــد.

     چهارشنبه     

 ۴مهر

رس انجام پولس به روم می رسد
پـس از سـه مـاه در مالـت ،پولـس و همراهانـش در نهایـت موفـق شـدند تا به سـفر ادامه
دهنـد( .اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـه  .)۱۱آنهـا بـه پوطیولـی رسـیدند (اعامل رسـوالن باب ۲۸
آیـه  — )۱۳پوتزوآلـی امـروزی ،در خلیـج ناپـل قـرار دارد — که از آنجا از طریـق جاده به روم
سـفر مـی کردنـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۸آیـات  ۱۱تـا  ۱۶را ببینید).
خبر نزدیـک شـدن پولـس خیلـی زود به روم رسـید و گروهـی از ایامنـداران از آنجا چندین
کیلومتر بـه سـمت جنـوب رفتنـد تـا از او اسـتقبال کننـد .اگـر چـه رسـول هرگـز بـه روم سـفر
نکـرده بـود ،امـا دوسـتان بسـیاری در شـهر داشـت :همـکاران ،ایمان آورنـدگان ،بسـتگان و
بسـیاری افـراد دیگـر کـه بسـیار برایـش عزیـز بودنـد (رومیان بـاب  ۱۶آیـات  ۳تا  .)۱۶جلسـه
در جـاده آپیـا بایـد در حرکـت بـوده باشـد ،بخصـوص بـا در نظـر گرفتن کشـتی غـرق شـده و
ایـن واقعیـت کـه پولـس اکنـون یـک زندانی بـود .رسـول در نتیجه ابـراز چنین محبـت و توجه
منحصر بـه فـردی از جانـب دوسـتان عزیـزش ،از خـدا تشـکر منـود و عمیقـاً احسـاس دلگرمی
منـود ،درسـت زمانـی کـه قـرار بـود در برابـر امپراتـور محاکمه شـود.
فسـتوس مطمئنـاً در گـزارش رسـمی خـود ،بایـد نوشـته باشـد کـه مطابـق بـا قوانیـن روم،
پولـس بـه هیـچ جـرم قابـل توجهی مقصر نبـود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲۵آیـات  ۲۶و ۲۷؛ باب
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 ۲۶آیـات  ۳۱و  .)۳۲ایـن احتماالً توضیـح مـی دهـد کـه چرا او مجـاز بود یک خانـه خصوصی
اجـاره کنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـه  ،)۳۰بـه جـای اینکـه به یـک زنـدان معمولـی یا یک
اردوگاه نظامـی فرسـتاده شـود ،اگـر چـه طبـق روال روم ،متـام مـدت به یک رسباز زنجیر شـده
بـود .اینکـه پولـس بـه هزینـه خـودش زندگـی می کرد ،داللـت بر ایـن دارد که او می توانسـت
بـه تجـارت خـود بپـردازد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۸آیه .)۳


اعامل رسوالن باب  ۲۸آیات  ۱۷تا  ۲۲را بخوانید .پولس به محض مستقر شدن ،چه کاری انجام داد؟

اگر چه پولس نتوانست به کنیسه برود ولی کنیسه توانست نزد او بیاید .بنابراین ،کمی پس
از رسیدن  ،سیاست کاری خود را در پیش گرفت ،مبنی بر اینکه اول نزد یهودیان برود (رومیان
باب  ۱آیه  ،)۱۶رهربان یهودی را همراه با هم فرا خواند تا بیگناهی خود را ابراز کند و مانند
گذشته توضیح دهد که به دلیلی جز امید ارسائیل دستگیر نشده است (اعامل رسوالن باب ۲۳
آیه  ،۶باب  ۲۴آیه  ،۱۵باب  ۲۶آیات  ۶تا  .)۸قصد او خیلی دفاع از خود نبود ،بلکه ایجاد فضای
اعتامد بود که به او اجازه دهد انجیل را موعظه کند و نشان دهد که چگونه رستاخیز عیسی،
تحقق امید اجدادی ارسائیل بود .یهودیان از اینکه هیچ اطالعاتی در مورد پولس از اورشلیم
دریافت نکردند ،متعجب شدند و تصمیم گرفتند سخنان او را بشنوند.

اعمــال رســوالن بــاب  ۲۸آیــه  ۲۲را بخوانیــد .ایــن آیــه چــه چیــزی در مــورد دشــمنی
علیــه ایمانــداران همچنــان در ایــن زمــان بــه مــا مــی گویــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم
حتــی زمانــی کــه دیگـران بــر ضــد بــاور مــا ســخن مــی گوینــد ،وفــادار باقــی بمانیــم؟

     پنجشنبه     

 ۵مهر

پیروزی انجیل
در چنـد روز ،یهودیـان بـه تعـداد زیـادی بـرای شـنیدن سـخرنانی پولـس از انجیـل آمدنـد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـه .)۲۳



اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـات  ۲۴تـا  ۳۱را بخوانید .منظـور پولس از نقل قول کردن از اشـعیا
در ایـن آیـات چه بود؟
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نقـل قـول از اشـعیا بـاب  ۶آیـات  ۹و  ،۱۰اتفاقـی کـه مـردم پس از عـدم پذیرش پیـام الهی
برایشـان مـی افتـد را توصیـف میکنـد .اگـر چـه برخـی از یهودیـان بـاور داشـتند امـا برخـی
معتقـد نبودنـد و از ایـن رو بدلیـل ایـن مناقشـه بـزرگ ،رسـول چـاره ای جـز اینکـه بـار دیگـر
بـه غیـر یهودیـان روی آورد ،نداشـت (اعمال رسـوالن باب  ۱۳آیـات  ۴۶و  ،۴۷بـاب  ۱۸آیه .)۶
پولـس مجبـور شـد دو سـال صبر کند تا توسـط امپراتـور محاکمه شـود .در همیـن حال ،او
اگـر چـه در خانـه خـود در حصر بـود ،امـا همچنـان قـادر بود بـدون هیـچ مانعی انجیـل را با
کسـانی کـه نـزد او مـی آمدنـد ،بـه اشتراک بگـذارد .آخریـن صحنـه اعامل رسـوالن بـر پیروزی
انجیـل مترکـز دارد ،کـه هیـچ نیرویـی ،یهـودی یـا رومـی نتوانسـت مانـع پیرشفـت آن بشـود.
مشـخص نیسـت کـه چـرا لوقا در ایـن مرحله کتاب خـود را به پایان می رسـاند ،زیرا شـواهدی
وجـود دارد کـه بدلیـل ضعیـف بـودن دعـوی علیـه پولـس ،او از زنـدان آزاد شـد ،به یک سـفر
بشـارتی دیگـر رفـت و بـار دیگـر در روم بازداشـت و اعدام شـد (دوم تیموتائوس بـاب  ۴آیات
 ۶تـا  .)۸شـاید ،از نقطـه نظـر هـدف ادبـی لوقا ،انجیل که حتـی در روم که دور اسـت موعظه
شـده بـود ،در حـال حـارض «تـا اقصـای جهان رسـیده بـود» (اعامل رسـوالن بـاب  ۱آیه .)۸
«صبر و شـادی پولـس در طـول حبس طوالنـی و ناعادالنه اش ،شـجاعت و ایامنش ،موعظه
ای مسـتمر بودنـد .روح او برخلاف روح ایـن جهـان چنیـن شـهادت داد کـه قدرتـی باالتـر از
قـدرت ایـن جهـان بـا او بود .و مسـیحیان بـا الگوی او تحت انرژی بیشتری به عنـوان مدافعان
هـدف کار عمومـی کـه پولس از آن کنار کشـیده شـده بود قرار گرفتند .محدودیت های رسـول
بـه ایـن شـیوه هـا تأثیـر گـذار بودند ،بطـوری که وقتی قـدرت و سـودمندی او تحلیـل رفت به
ظاهـر او مـی توانسـت حداقـل کار را انجـام بدهـد ،سـپس این چنین بـود که او بافـه ها را که
بـه نظـر مـی رسـید که کامالً از آن کنار گذاشـته شـده بود را برای مسـیح در مـزارع جمع آوری
کـرد — ».الـن جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 464 ،
با این وجود ،از نقطه نظر مأموریت کلیسا ،می توانست گفته شود که کتاب اعامل رسوالن
— یا تاریخ انتشار انجیل — هنوز متام نشده است ،و در اینجاست که هر کدام از ما وارد
صحنه می شویم .فصل های هیجان انگیز تر بسیاری در طول قرن ها مکتوب شده اند که
گاهی با خون شاهدان وفادار خدا نوشته شده است .اکنون نوبت ماست که یک فصل دیگر،
آخرین فصل (امیدواریم!) به آن بیافزاییم و مأموریتی که عیسی به حواریونش داده بود را به
امتام برسانیم — «و آنگاه انتها خواهد رسید» (متی باب  ۲۴آیه .)۱۴

     جمعه     

 ۶مهر

تفکـــری فراتـــر« :مســـیح بـــه کلیســـا یـــک مســـئولیت مقـــدس داده اســـت .هـــر
عض ــو بای ــد مجرای ــی باش ــد ک ــه از طری ــق آن خ ــدا بتوان ــد گنجین ــه ه ــای فی ــض خوی ــش،
گنجین ــه ه ــای ناش ــناخته مس ــیح را ب ــه جه ــان انتق ــال ده ــد .نج ــات دهن ــده چی ــزی بیش ــر
از عوامل ــی ک ــه روح و ش ــخصیت او را ب ــه جه ــان معرف ــی کنن ــد ،منیخواه ــد .جه ــان بی ــش
از هـــر چیـــز دیگـــر بـــه ابـــراز محبـــت نجـــات دهنـــده از طریـــق بـــر نیـــاز دارد .متـــام
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آســان منتظــر مــردان و زنانــی اســت کــه خــدا از طریــق آنهــا بتوانــد قــدرت مســیحیت را
نشـ�ان دهـ�د — ».الـ�ن جـ�ی .وایـ�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 600 ،
«خـدا بـرای مدتـی طوالنـی منتظـر روح خدمتگـذاری بـوده اسـت تـا کل کلیسـا را در بـر
بگیـرد تـا همـه بـا توجه بـه توانایی هـای خود بـرای او کار کننـد .هنگامی که اعضای کلیسـای
خـدا ،کار منتسـب بـه خـود را در زمینـه هـای مـورد نیـاز در خانـه و خـارج انجـام میدهنـد،
در تحقـق مأموریـت انجیـل ،متـام جهـان بـه زودی هشـدار خواهد یافـت و خداوند عیسـی با
ق�درت و جلال عظی�م ب�ه زمین ب�از خواه�د گش�تPage 111 — ».

سواالتی برای بحث
 .۱لوقــا چگونــه ایمــان پولــس بــه خــدا را در سراســر ســفر بــه روم بــه تصویــر میکشــد؟

دیگـران چگونــه تحــت تأثیــر چنیــن ایمــان بــی قیــد و شــرطی قـرار گرفتنــد؟
 .۲بــا وجــود همــه آنچــه کــه بـرای پولــس اتفــاق افتــاد ،او هرگــز ایمــان و یــا مأموریــت
خــود را رهــا نکــرد .در روم ،او بــا وجــود آزادی محــدودش ،بــه موعظــه کــردن ادامــه داد.
زمانــی کــه مــا وسوســه میشــویم در انتشــار انجیــل بــه دیگـران تســلیم شــویم ،چــه کاری
میتوانیــم انجــام دهیــم؟
 .۳رومیــان بــاب  ۱آیــات  ۱۴و  ۱۵را بخوانیــد .چـرا پولــس خــود را تحــت تعهــد — یــا یــک
بدهــکار — بــه موعظــه انجیــل بــه همــه احســاس میکــرد؟ آیــا مــا کمتــر از او موظــف
هســتیم؟ ایــن بیانیــه را در نظــر بگیریــد« :نجــات دادن افــراد بایــد کار دائمــی زندگــی
همــه کســانی کــه ابـراز ایمــان بــه مســیح را میکننــد ،باشــد .مــا بـرای فیضــی کــه خــدا بــه
مــا داده اســت ،ب ـرای نــوری کــه بــر مــا میتابــد ،و ب ـرای زیبایــی و قــدرت کشــف شــده
حقیقــت ،مدیونیــم — ».الــن جــی .وایــتTestimonies for the Church, vol. 4, p. 53 ،
 .4بــار دیگــر آن نقــل قــول از اشــعیا کــه پولــس بــکار بــرد را بخوانیــد .ایــن ایــده چگونــه
مــی توانــد ب ـرای مــا اعمــال شــود؟ آری ،می ـزان زیــادی از حقیقــت بــه مــا داده شــده
اســت ،امــا اگــر مــا خودمــان را در برابــر آن و یــا حتــی جنبــه هایــی از آن کــه ممکــن
اســت بــا آرزوهــا یــا تمایــات مــا در تضــاد باشــند ،ســخت کنیــم ،از نظــر روحانــی بــا چــه
خطــر روبــرو هســتیم؟
 .5آن ســرباز زنجیــر شــده بــه پولــس را تصــور کنیــد .فکــر میکنیــد آن ســرباز در مــردی
کــه چنــان از نزدیــک بــه او بســته بــود ،چــه چیــزی دیــد؟
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