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پیروزی انجیل
بسـیاری از مورخـان بـر ایـن باورند که خطیرترین و رسنوشـت سـازترین رخداد سـه دهه از 
تاریـخ جهـان هنگامـی واقـع شـد کـه گروهـی کوچک  از مـردان که اکـرثاً یهـودی بودند، تحت 
قـدرت روح القـدس، انجیـل را بـه جهانیـان اعـالم منودند. کتاب اعامل رسـوالن روایتی اسـت از 
آن سـه دهـه حیاتـی کـه از رسـتاخیز عیسـی در سـال ۳۱ پـس از میالد مسـیح آغاز می شـود و 
تـا پایـاِن نخسـتین دوره حبـِس پولـس در روم  کـه تـا سـال ۶۲ پـس از میـالد مسـیح ادامـه می 
یابـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـه ۳۰). کتـاب باید کمی پس از آن نوشـته شـده باشـد چرا که 
در آن مرحلـه، در روایـت وقفـه ای ایجـاد می شـود، اگر چه شـواهدی وجـود دارد که پولس از 
آن زنـدان آزاد شـد و اینکـه به تالشـهای بشـارتی و موعظـه خویش ادامه داد تـا زمانی که چند 

سـال بعد دسـتگیر و سـپس در سـال ۶۷ پس از میالد مسـیح در روم اعدام شـد. 
کتـاب در مـورد نویسـنده اش حرفـی منـی زنـد امـا کلیسـا بطـور سـنتی همیشـه او را بـه 
عنـوان لوقـا شـناخته اسـت، «طبیـب محبـوب» در کولسـیان بـاب ۴ آیـه ۱۴ و همسـفر پولـس 
(دوم تیموتائـوس بـاب ۴ آیـه ۱۱، فلیمـون بـاب ۲۴) مـی شناسـد. از نظـر سـنتی همچنین این 
بـاور وجـود دارد کـه لوقـا نویسـنده سـومین انجیل اسـت، بدون شـک نخسـتین کتابـی که در 
اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۱ بـه آن اشـاره گردیده اسـت (بـا لوقا باب ۱ آیه ۳ مقایسـه شـود). 
هـم انجیـل لوقـا و هـم کتـاب اعـامل رسـوالن، نسـخه هایـی دوقلـو دربـاب آغـاز مسـیحیت ، 
بـه ترتیـب منشـاء پیدایـش آن  (زندگـی عیسـی و رسـالت او) و بسـط و توسـعه (مجاهدتهـای 
بشـارتی رسـوالن) مـی باشـد. در مجمـوع، آنهـا ۲۷ درصد عهد جدید را تشـکیل مـی دهند، که 
حجیم ترین دسـتاورد توسـط یک نویسـنده می باشـد. پولس با نوشـنت نامه به کولسـیان، لوقا 
را بـه عنـوان همـکار غیـر یهـودی خـود معرفی مـی کند، کسـی که «مختـون نبود» (کولسـیان 

بـاب ۴ آیـات ۷ تـا ۱۴). پـس لوقـا تنهـا نویسـنده غیریهـودی عهـد جدید می باشـد.
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بنظـر مـی رسـد کـه این مطلـب ترشیح کننـده یکـی از موضوعات اساسـی او باشـد: جهان 
شـمولی نجـات. خـدا تبعیـض قائـل منـی شـود. کلیسـا فراخوانده شـده اسـت تـا به متـام مردم 
رصف نظـر از نـژاد، طبقـه اجتامعـی یـا جنسـیت شـهادت دهـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱ آیه ۸؛ 
بـاب ۲ آیـات ۲۱، ۳۹ و ۴۰؛ بـاب ۳ آیـه ۲۵؛ بـاب ۱۰ آیـات ۲۸، ۳۴ و ۳۵). قصور از انجام اینکار 
خـواه از روی غـرض ورزی یـا تعمـد، تحریـف انجیـل محسـوب مـی گـردد و مغایـر بـا اساسـی 
تریـن حقایـق کالم خـدا مـی باشـد. همه مـا در برابر خدا یکسـان هسـتیم: گناهـکاران نیازمند 

نجاتـی هسـتند کـه در عیسـی مسـیح یافت می شـود.
بنابراین اتفاقی نیسـت که پولِس «رسـوِل غیر یهودیان»،  قهرمان اصلی انجیل لوقا باشـد، (رومیان 

باب ۱۱ آیه ۱۳)؛ کسـانی که دو سـوم کتاب اعامل رسـوالن به ایشـان اختصاص داده شـده است.
سـایر موضـوع هـای مهـم اعـامل رسـوالن عبارتنـد از: حاکمیـت خـدا و هـدف الهـی او 
(اعامل رسـوالن باب ۱۷ آیات ۲۴ و ۲۵؛ باب ۲۰ آیه ۲۷؛ باب ۲۳ آیه ۱۱)؛ تجلیل از عیسـی به 
عنـوان خداونـد و نجـات دهنـده (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیات ۳۲ و ۳۶؛ بـاب ۳ آیات ۱۳ و ۱۵؛ 
بـاب ۴ آیـات ۱۰ تـا ۱۲؛ بـاب ۵ آیـات ۳۰ و ۳۱)؛ و بویـژه نقش روح القدس در توامنند سـازی و 
هدایـت کلیسـا بـرای ماموریـت هایـش (اعامل رسـوالن باب ۲ آیـات ۱ تا ۴؛ بـاب ۴ آیات ۲۴ تا 
۳۱؛ باب ۸ آیات ۱۴ تا ۱۷؛ ۲۹ و ۳۹؛ باب ۱۰ آیات ۱۹ و ۲۰). در واقع، دسـتاوردهای کلیسـای 
اولیـه نتیجـه خـرد و توانایـی بـرش نبودنـد، اگـر چـه خـدا خوشـحال مـی شـود از کسـی ماننـد 
پولـس بـرای تأثیـر گذاشـنت بـر جهـان به روشـی که هیچ رسـول دیگـری اینـکار را انجـام نداده 

و یـا احتـامالً قـادر بـه انجـام آن نبوده اسـت، اسـتفاده کنـد (اول قرنتیان بـاب ۱۵ آیه ۱۰).
اعـامل رسـوالن بـا دوره شـکل گیـری کلیسـای اولیـه رس و کار دارد کـه در آن قـدرت اداری 
قابـل توجـه و حتـی رشـد دانـش الهیاتـی وجـود داشـت. بـرای مثـال این مطلـب را مـی توانیم 
در روشـی کـه کلیسـا بـا مسـائل مربـوط به زمـان آمدن دوبـاره عیسـی، وضعیت غیـر یهودیان 
و نقـش ایـامن بـرای نجـات برخـورد می کـرد را ببینیم. اگـر چه، چیزی کـه کلیسـای اولیه قادر 
بـود در چنیـن زمـان کوتاهـی انجـام دهد، یک شـهادت همیشـگی وجـود دارد از آنچه که خدا 
مـی توانـد از طریـق کسـانی کـه قلـب های خـود را با دعـا فروتن سـاخته و فرای تفـاوت های 
فـردی زندگـی مـی کننـد کار خویـش را بـه پیش بـربد و از طریـق آنهایی که اجازه مـی دهند تا 

توسـط روح القـدس بـرای افتخـار و شـکوه خدا مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
اعامل رسـوالن داسـتان کسـانی اسـت که توسـط خدا برای رشوع کار فراخوانده شـده اند. 
از  داسـتان کسـانی کـه توسـط خـدا فراخوانـده شـده بودند تـا کار او را بـه پایان برسـانند، چه 

چیـزی می توانیـم بیاموزیم؟

ویلسـون پاروسـکی اسـتاد تفسـیر عهـد جدیـد در دانشـگاه ادونتیسـت برزیـل در 
انژنیـرو کوئلـو در شـهر سـائو پائولـو مـی باشـد. او مـدرک دکـرتای خـود را در عهـد جدیـد در 
سـال (۲۰۰۴) از دانشـگاه انـدروز  اخـذ منـوده و مطالعـات فـوق دکـرتای خـود را در دانشـگاه 

هایدلـربگ آملـان در سـال(۲۰۱۱) انجـام داده اسـت.
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۹ تا ۱۵ تیر ماه     درس یکم    

شام شاهدان من خواهید بود

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعامل رسوالن باب ۱ آیات ۶ تا ۸ ؛ لوقا باب ۲۴ آیه ۲۵ ؛ لوقا باب 
۹ تا ۲۶ ؛ امثال سلیامن  ۱۹ آیه ۱۵؛ اعامل رسوالن باب ۱ آیات  ۲۴: آیات ۴۴ تا ۴۸ ؛ تثنیه باب 

باب ۱۶ آیه ۳۳.
آیـه حفظـی: «لیکـن چـون روح القـدس بر شـام می آید، قـوت خواهیـد یافت و شـاهدان 
مـن خواهیـد بـود، در اورشـلیم و متامـی یهودیه و سـامره و تـا اقصای جهان» (اعامل رسـوالن 

بـاب ۱ آیه ۸).
رسـالت عیسـی بـر روی زمیـن به پایان رسـیده بـود. خدا بـزودی روح القدس  را می فرسـتاد که 
تالش هـای حواریـون را بـا نشـانه هـا و شـگفتی های بسـیاری تائیـد منایـد تا بـه آنها قـدرت دهد و 
ایشـان را در ماموریتی که تا انقضای عامل ادامه می یابد، راهنامیی کند. عیسـی منی توانسـت برای 
همیشـه در جسـم بـرشی بـا آنها مباند. نه تنها تجسـمش، محدودیتـی فیزیکی در زمینـه مأموریت 
جهانـی بـر او قـرار داد، بلکـه معراج و رفعت وی در آسـامن برای آمدن روح القـدس رضوری بودند.

با این وجود، تا زمان رسـتاخیز عیسـی از مرگ، حواریون به روشـنی این چیزها را منی دانسـتند. 
وقتـی آنهـا همـه چیـز را بـرای پیـروی از او رهـا کردنـد، بر این بـاور بودند کـه او یـک آزادی بخش 
سیاسـی بـود کـه روزی رومیـان را از رسزمیـن بیـرون خواهـد کـرد، سلسـله داود و جـالل ارسائیل را 

ماننـد گذشـته بـاز خواهد گرداند. برایشـان آسـان نبود کـه به گونه دیگری بیاندیشـند. 
ایـن موضـوع اصلـی دسـتورالعمل های پایانی عیسـی به حواریون در باب ۱ اعامل رسـوالن 
مـی باشـد. وعـده آمـدن روح القـدس بـر اسـاس ایـن زمینـه و مفهـوم مـی باشـد. ایـن بـاب 
همچنیـن بازگشـت عیسـی بـه آسـامن و نحوه آماده شـدن کلیسـای اولیـه برای پنطیکاسـت را 

نیـز توصیـف مـی کند.
۷ آماده شوید.  July درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۶ تیر ماه برابر با *
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۱۰ تیر      یکشنبه      
بازسازی ارسائیِل خدا

دو نـوع نبـوت در بـاره مسـیح موعـود در عهـد قدیـم وجود دارد، یکی که پادشـاهی مسـیح را 
کـه بـرای همیشـه حکومت خواهد کرد، پیشـگویی می کند (مزامیـر باب ۸۹ آیـات ۳ و ۴، ۳۵ تا ۳۷؛ 
اشـعیا بـاب ۹ آیـات ۶ و ۷ ؛ حزقیـال بـاب ۳۷ آیـه ۲۵؛ دانیال بـاب ۲ آیه ۴۴، باب ۷ آیـات ۱۳ و ۱۴)، 
و دیگـری آن کـه پیـش بینـی مـی کند مسـیح موعود بـرای گناهـان مردم خواهـد مرد (اشـعیا باب 
۵۲ آیـه ۱۳ تـا بـاب ۵۳ آیـه ۱۲؛ دانیـال بـاب ۹ آیـه ۲۶). چنین پیشـگویی هایی با یکدیگـر در تضاد 
منی باشـند. آنها فقط به دو مرحله پیاپی از رسـالت مسـیح اشـاره دارند: ابتدا او رنج خواهد کشـید، 

و سـپس پادشـاه خواهـد شـد (لوقا بـاب ۱۷ آیـات ۲۴ و ۲۵ و همچنین باب ۲۴ آیـات ۲۵ و ۲۶). 
هـر چنـد، مسـئله  انتظـار مسـیح موعـود مرتبـط بـا یهودیـان قـرن اول ایـن بـود کـه یـک 
طرفـه بـود. امیـد به پادشـاهی مسـیح موعودکه آزادی سیاسـی را بهمراه داشـته باشـد، مفهوم 

مسـیح موعـودی کـه متحمـل مـرگ و رنـج مـی شـد را مبهـم کـرده بود. 
در ابتـدا، حواریـون ایـن امیـد پادشـاهی مسـیح موعود را به اشـرتاک گذاشـتند. آنها معتقد 
بودنـد کـه عیسـی هـامن مسـیح موعود بـود (متی باب ۱۶ آیـات ۱۶ و ۲۰) و گاهـی اوقات در 
بیـن خـود مجادلـه داشـتند که چه کسـانی پس از به تخت نشسـنت عیسـی در کنـار او خواهند 
نشسـت (مرقـس بـاب ۱۰ آیـات ۳۵ تـا ۳۷ ، لوقـا بـاب ۹ آیـه ۴۶). با وجود هشـدار عیسـی در 
مـورد رسنوشـتی کـه منتظـرش بود، آنهـا واقعاً منی توانسـتند منظـور او را درک کننـد. بنابراین، 
زمانـی کـه او درگذشـت، آنهـا رسدرگـم و دلرسد شـوند. به گفته خودشـان، « ما امیـدوار بودیم 

کـه [او] هـامن باشـد کـه می بایـد ارسائیـل را نجات دهـد» (لوقا بـاب ۲۴ آیه ۲۱). 

اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۶ را بخوانیـد. ایـن پرسـش چـه چیـزی دربـاره آنچـه همچنـان درک 
نکـرده بودنـد، مـی گوید؟ در اعامل رسـوالن باب ۱ آیه ۷، عیسـی چگونه به ایشـان پاسـخ داد؟

 

اگـر مـرگ عیسـی رضبـه ای مهلـک بـه امیـد حواریـون بـود، رسـتاخیز آن را احیـا منـود و 
انتظـارات سیاسـی آنهـا را بـه سـطحی غیـر قابـل انتظـار رسـاند. شـکل گیـری پنداشـت و درک 
رسـتاخیز بـه عنـوان عاملـی مهـم کـه پادشـاهی مسـیح موعـود در نهایـت برپـا خواهـد شـد، 

طبیعـی بـه نظـر می رسـید. 
بـا ایـن وجـود، عیسـی در قبـال سـوال آنـان، پاسـخ مسـتقیمی نـداد. او نـه فرضیـه ای را کـه در 
قفـای سـوال حواریـون در مـورد ملکـوت قریـب الوقوع بـودرا انـکار کرد، و نـه اینکـه آن را پذیرفت. 
او مسـئله را بـدون حـل و فصـل کـردن باقـی گذاشـت، در حالـی که به ایشـان یادآوری منـود که زمان 

کارهـای خـدا، بـه خـود خـدا تعلـق دارد و از ایـن رو، بـرای انسـان ها غیرقابل دسـرتس باشـد. 
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۲۵، مشــکل اصلــی حواریــون چــه بــود؟ چــرا آنچــه را کــه  بــر اســاس لوقــا بــاب ۲۴ آیــه 
مــی خواهیــم بــاور کنیــم، آســان اســت امــا بــاور بــه آنچــه کتــاب مقــدس واقعــاً تعلیم 

مــی دهــد، آســان نمــی باشــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم از ایــن دام اجتنــاب کنیــم؟

۱۱ تیر      دوشنبه      
مأموریت و رسالت حواریون

اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۸ را بخوانیـد. در عـوض افـراط درگامنـه زنـی هـای نبـوی، از 
مـی رفـت؟ حواریـون انتظـار چـه کاری 

 

چهار اصل اساسی در آیه در مورد مأموریت حواریون وجود دارد: 
۱- عطـای روح القـدس. روح القـدس همـواره در میـان قـوم خـدا فعـال بوده اسـت. با این 
وجـود، بـر طبـق گفتـه انبیـاء، موهبت ویـژه ای از روح القـدس در آینده وجود خواهد داشـت 
(اشـعیا بـاب ۴۴ آیـه ۳ ؛ یوئیـل بـاب ۲ آیـات ۲۸ و ۲۹). از آنجایـی کـه عیسـی خـود توسـط 
روح القـدس تدهیـن گردیـد ، روح القـدس پیـش از ایـن در زمـان مأموریـت عیسـی فعال بوده 
اسـت (لوقـا بـاب ۴ آیـات ۱۸ تـا ۲۱) امـا بطور رسـمی تا پس از تعالی یافنت مسـیح در آسـامن، 

فعالیـت خـود را آغـاز ننمـود (یوحنـا بـاب ۷ آیـه ۳۹ ، اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۳۳).
۲- نقـش شـاهد. شـهادت یـک حکایت دسـت اول می باشـد. حواریون به طـور  کامل برای 
دادن چنیـن شـهادتی واجـد رشایـط بودنـد (اعـامل رسـوالن باب ۱ آیـات ۲۱ و ۲۲ ، بـاب ۴ آیه 
۲۰ ؛ مقایسـه شـود بـا اول یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳) و اکنـون مأموریـت داشـتند کـه تجربه 

منحـرص بـه فـرد خـود با عیسـی را با جهـان در میـان بگذارند. 
۳- برنامـه مأموریـت. حواریـون ابتـدا مـی بایسـت بـه اورشـلیم و سـپس به یهودا و سـامرا 
و در نهایـت بـه دور دسـتها و اطـراف و اکنـاف زمیـن تـا انقضای عامل شـهادت دهنـد. این یک 
نقشـه پیشـتازانه و گسـرتا بـود. اورشـلیم کانـون زندگـی دینـی یهودی بـود و مکانی که عیسـی 
در آن محکوم و به صلیب کشـیده شـد. یهودا و سـامرا، مناطق همسـایه ای بودند که عیسـی 
در آنهـا نیـز خدمـت کـرده بـود. بـا ایـن وجـود، حواریـون نبایـد خـود را تنهـا به این مـکان ها 

محـدود مـی کردند. محـدوده مأموریـت ایشـان جهانی بود. 
۴- جهـت مأموریـت. در زمـان هـای عهـد قدیـم، ایـن ملـت ها بودنـد که باید جـذب خدا 
مـی شـدند (اشـعیا بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۵) و نـه ارسائیـل کـه بایـد خـدا را بـه سـوی ملـت هـا 
«بـربد». چنـد اسـتثناء (بـرای مثـال یونـس) قاعـده کلـی را نامعتـرب منی سـازد. اکنون اسـرتاتژی 
متفـاوت بـود. اورشـلیم همچنـان مرکـز بـود، اما انتظـار می رفت کـه حواریون به جـای ماندن 

در آنجـا و سـاخنت ریشـه هـا، تـا بیشـرتین حـد ممکـن بـه همه جـای جهـان بروند.
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لوقا باب ۲۴ آیات ۴۴ تا ۴۸ را بخوانید. هسته اصلی پیام که حواریون باید موعظه می کردند، چه بود؟
 

عیسـی در چهـل روزی کـه پـس از رسـتاخیز از مـرگ بـا حواریـون گذرانـد (اعامل رسـوالن باب 
۱ آیـه ۳)، بایـد چنیـن حقیقتـی دربـاره ملکوت خدا را به ایشـان توضیـح داده باشـد، حتی با اینکه 
همچنـان چیزهـای زیـادی بـود کـه ایشـان درک منی کردنـد، هامنطـور کـه پرسـش آنهـا در اعـامل 
رسـوالن باب ۱ ایه ۶ نشـان داد. آنها با نبوت ها آشـنا بودند اما اکنون می توانسـتند آنها را در پرتو 
جدیـدی ببیننـد، پرتـوی کـه از صلیـب و قـرب خالی می تابد (اعامل رسـوالن بـاب ۳ آیـات ۱۷ تا۱۹).

۱۲ تیر      سه شنبه      
او دوباره خواهد آمد

۹ تا ۱۱ را بخوانید. لوقا چگونه عروج عیسـی را به تصویر می کشـد؟  اعامل رسـوالن باب ۱ آیات 
۱۵ را ببینید) ۱۹ آیه  مفهوم اینکه دو فرشـته با ایشـان صحبت می کرد، چیسـت؟ (تثنیه باب 

 

حکایـت لوقـا از معـراج عیسـی بـه آسـامن نسـبتاً کوتـاه مـی باشـد. عیسـی بر کـوه زیتون 
بـا حواریـون بـود و در حالـی کـه همچنان ایشـان را برکـت مـی داد (لوقا باب ۲۴ آیـه ۵۱)، به 
آسـامن بـرده شـد. البتـه نـوع گویـش پدیده شـناختی می باشـد؛ یعنـی، صحنه از نقطـه نظری 
بـرشی بـه تصویر کشـیده شـده اسـت، نه آنگونـه که واقعاً بود. عیسـی زمین را تـرک می گفت 

و انجـام ایـن کار بـه هیـچ روش قابـل مشـاهده دیگـری غیر از باال رفـنت نبود. 
عـروج عیسـی، عملـی ماوراءطبیعی از جانب خدا بود، که در زمره بسـیاری بـود که در کتاب 
مقـدس مکتـوب اسـت. ایـن عمـل بطـور تلویحـی توسـط لوقـا توصیف شـده اسـت، که بـا فعل 
مجهـول epērthē«او بـاال بـرده شـد» بـکار بـرده شـده اسـت (اعامل رسـوالن باب ۱ آیـه ۹). این 
شـکل فعلی اگر چه در عهد جدید تنها در اینجا بکار برده شـده اسـت، چندین مرتبه در نسـخه 
یونانـی عهـد قدیـم (سـپتوجیان) یافـت مـی شـود. [سـپتوجیان نسـخه یونانـی از ترجمـه عربانی 
کتـاب عهـد عتیـق اسـت]. کـه همگـی، کارهای خـدا را ترشیح مـی کند،کـه حاکی اسـت که این 
خـدا بـود کـه عیسـی را بـه آسـامن به باال بـرد، درسـت هامنطـور کـه او را از مرگ زنـده گردانید 

(اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۲۴ و ۳۲ ؛ رومیـان بـاب ۶ آیـه ۴ ؛بـاب ۱۰ آیه ۹).
پس از اینکه عیسی توسط ابری پوشیده شد، این لوقا است که تنها در اعامل رسوالن تحریر می 
کند — داستان فرعی از دو پیکری که به جامه سفید ملبس بودند که در کنار حواریون ایستاده 
بودند. این رشح، با فرشتگانی که در لباس های نورانی بودند، همخوانی دارد (اعامل رسوالن باب 
۱۰ آیه ۳۰ ، یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۲). آنها آمدند تا به حواریون اطمینان دهند که عیسی هامنگونه 
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که باال رفت، بازخواهد گشت و باز هم تنها اعامل رسوالن است که به ما اطالع می دهد که عیسی 
«در مقابل دیدگان ایشان» باال رفت.  (اعامل رسوالن باب ۱ آیه ۹). 

بنابرایـن، عـروج قابـل مشـاهده، تضمینـی از بازگشـت قابـل مشـاهده شـده کـه آن نیـز 
در ابـر و «بـا قـدرت و جـالل بسـیار» (لوقـا بـاب ۲۱ آیه ۲۷) و نـه دیگر رویـدادی خصوصی 
اتفـاق خواهـد افتـاد کـه «همـه دیـدگان او را خواهنـد دیـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱ آیه ۷) 
و او تنهـا نخواهـد بـود (لوقـا بـاب ۹ آیـه ۲۶، دوم تسـالونیکیان بـاب ۱ آیـه ۷). جـالل آمدن 

دوبـاره بسـیار فراتـر از عـروج خواهد بود.

چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه واقعیــت و وعــده آمــدن دوبــاره را همــواره پیــش 
روی خــود نگــه داریــم؟ ایــن حقیقــت بــزرگ چگونــه بایــد بــر همــه جنبه هــای زندگی 

مــا از جملــه امــور مالــی، اولویــت هــا و انتخــاب هــای اخالقــی تأثیــر بگــذارد؟

۱۳ تیر      چهارشنبه      
آماده شدن برای پنطیکاست

عیسـی در پاسـخش در اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـات ۷ و ۸ ، هیـچ التزامـی در خصـوص زمـان 
بازگشـت ارائـه منـی دهـد. بـا ایـن حـال، مفهـوم طبیعـی سـخنان وی این بـود که پـس از اینکـه روح 
القـدس آمـد و حواریـون مأموریـت خـود را بـه امتـام رسـاندند، او بـاز خواهـد گشـت (متـی باب ۲۴ 
آیـه ۱۴ را نیـز ببینیـد). اظهـار فرشـتگان نیـز (اعامل رسـوالن باب ۱ آیه ۱۱) این سـوال کـه چه زمانی 
ملکـوت خواهـد آمـد را پاسـخ منـی دهـد، اما قابـل درک بود که زیـاد به طـول نخواهـد انجامید. این 
مطلـب اینگونـه رشح بیـان مـی کنـد که چـرا حواریون »با خوشـی عظیمی به اورشـلیم بازگشـتند«. 
(لوقـا بـاب ۲۴ آیـه ۵۲). وعـده آمـدن دوبـاره عیسـی در زمانی نامشـخص، کـه باید دلگرمی بیشـرتی 
بـرای مأموریتشـان بـه ایشـان داده باشـد، بـه ایـن معنـی برداشـت شـد کـه آخـر زمـان نزدیـک بـود. 

تحـوالت بیشـرت در اعـامل رسـوالن، منایانگـر این ایده اسـت.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـات ۱۲ تـا ۱۴ را بخوانیـد. چـه کـس دیگـری در باالخانـه بـود و آنها 
چگونـه خـود را بـرای آمـدن روح القـدس آمـاده کردند؟

 

حواریـون پـس از بازگشـت از کـوه زیتـون، در اتـاق مهامنخانـه طبقـه بـاال (در التیـن، 
cenaculum) از خانـه دو طبقـه خصوصی در اورشـلیم گرد هم جمع شـدند. برخی از پیروانی 
کـه زن بودنـد (لوقـا بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۳ ، بـاب ۲۳ آیه ۴۹ ، بـاب ۲۴ آیات ۱ تـا ۱۲) به همراه 

مـادر و بـرادران عیسـی نیز بـا حواریـون بودند. 
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بـرادران عیسـی (مرقـس بـاب ۶ آیـه ۳) یا پرسان کوچکرت یوسـف و مریم بودنـد (متی باب 
۱ آیـه ۲۵، لوقـا بـاب ۲ آیـه ۷) و یـا بـه احتـامل بیشـرت پـرسان یوسـف از ازدواج اولـش بودند، 
کـه در زمـان ازدواج بـا مریـم، همـرس اولـش از دنیـا رفتـه بـود. حضور آنهـا در میـان حواریون 
تعجب آور بود، زیرا آنها همیشـه نسـبت به عیسـی شـک و تردید داشـتند (مرقس باب ۳ آیه 
۲۱، یوحنـا بـاب ۷ آیـه ۵). بـا ایـن حـال، بـه نظـر مـی رسـد کـه رسـتاخیز و ظاهر شـدن خاص 
عیسـی بـه یعقـوب (اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـه ۷) تفـاوت ایجـاد کـرده باشـد. بعدهـا ظاهـراً 
یعقـوب جایگزیـن پطرس در رهربی جامعه مسـیحیت می شـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱۲ آیه ۱۷ 

؛ بـاب ۱۵ آیـه ۱۳ ؛ بـاب ۲۱ آیـه ۱۸ ؛ غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۹ و ۱۲). 
همـه آنهـا بـدون شـک بـا دعـای دامئـی (اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۱۴) و عبـادت در معبد 
(لوقـا بـاب ۲۴ آیـه ۵۳)، در حـال اعـرتاف، توبـه و کنـار گذاشـنت گنـاه بودنـد. حتی اگـر در ذهن 
هایشـان، آمدن روح القدس بالفاصله به بازگشـت عیسـی منتهی می شـد، نگرش روحانی آنها در 
هامهنگـی کامـل بـا آنچـه قرار بود اتفـاق بیافتد، بود زیرا روح القدس در پاسـخ بـه دعا می آید. 

در انتخــاب هــای روزانــه مــان، بــه چــه روش هایــی مــی توانیــم بــرای بــاز کــردن راه 
بــرای کار روح القــدس در زندگیمــان آمــاده شــویم؟

۱۴ تیر      پنجشنبه      
دوازده حواری

اولیـن اقـدام مدیریتـی جامعـه اولیه مسـیحیان که شـامل حـدود ۱۲۰ ایامندار بـود (اعامل 
رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۱۵)، بخاطـر انتخاب جانشـینی برای یهـودا بود.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـات ۲۱ و ۲۲ را بخوانیـد. جانشـین یهـودا بایـد چـه رشایطـی مـی 
داشـت؟ چـرا ایـن رشایـط مهـم بودنـد؟

 

نیـاز بـه شـاهدی بـرای رسـتاخیز عیسـی از مـرگ بـود (بـا اعـامل رسـوالن بـاب ۴ آیـه ۳۳ 
مقایسـه شـود) ؛ ایـن بسـیار حیاتـی اسـت زیـرا زمـان و بـار دیگـر رسـتاخیز بـه عنـوان گواهی 

قدرمتنـد بـرای مسـیح بـودن عیسـی و حقیقـت کل اعتقـاد مسـیحی مـی باشـند.
بـا ایـن وجـود، انتخـاب بایـد از میـان کسـانی مـی بـود کـه رسـوالن را در طـول خدمـت 
عیسـی همراهـی کـرده بودنـد. بعدهـا پولـس تاکید داشـت کـه با وجـود اینکـه از همراهان 
عیسـی در زمیـن نبـوده اسـت، بـا ایـن حـال اسـتحقاق مقـام رسـولی را دارد، زیـرا مالقاتـش 
بـا عیسـی در مسـیر دمشـق او را واجـد رشایـط شـهادت دادن از رسـتاخیزش مـی منـود (اول 



۱۰

قرنتیـان بـاب ۹ آیـه ۱). پولـس هـر چنـد اعـرتاف منـود که «طفلـی نـارس» بـود (اول قرنتیان 
بـاب ۱۵ آیـه ۸) ، از پذیرفـنت اینکـه نسـبت بـه سـایر رسـوالن کمـرت واجـد رشایـط بـود، رس 
بـاز زد (اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـه ۲ ؛ غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۶ تـا ۹). بنابرایـن تنهـا داوزده نفر 
و پولـس در بُعـدی فلسـفی و معتـرب، «رسـول» بودنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـات ۲۵ و 
۲۶) ؛ بـا ایـن حـال، ایـن واژه در مفهـوم کلـی و اساسـی اش به عنـوان مناینده و پیغام رسـان 
همچنیـن مـی توانسـت بـرای کارکنـان انجیـل بکار برده شـود (اعامل رسـوالن بـاب ۱۴ آیات 

۴ و ۱۴؛ غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۱۹).

اعامل رسوالن باب ۱ آیات ۲۳ تا ۲۶ را بخوانید. َمتیاس چگونه انتخاب شد؟
 
 

روشـی کـه آنهـا بـرای انتخـاب َمتیـاس بـکار بردنـد ممکن اسـت عجیب بـه نظر برسـد، اما 
قرعـه انداخـنت روشـی بـود کـه از مـدت هـا قبـل بـرای تصمیـم گیـری بـاب بـود (بـرای مثـال، 
الویـان بـاب ۱۶ آیـات ۵ تـا ۱۰، اعـداد باب ۲۶ آیـه ۵۵). عالوه بـر این، انتخاب میـان دو نامزد 
قبـًال تصدیـق شـده بـا رشایـط برابـر و نـه قـدم گذاشـنت بـه چیـزی ناشـناخته بـود. ایامنـداران 
نیـز همچنـان نـزد خـدا دعـا کردنـد، بـا ایـن بـاور کـه نتیجـه اراده او را منعکـس خواهـد منود 
(مقایسـه شـود بـا امثـال سـلیامن بـاب ۱۶ آیـه ۳۳). هیـچ گواهـی بـر اینکـه ایـن تصمیـم بـه 
چالـش کشـیده شـد، وجـود نـدارد. پـس از پنطیکاسـت، قرعـه انداخنت دیگـر الزامی نبـود زیرا 
راهنامیـی مسـتقیم روح القـدس وجـود داشـت (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـه ۳ ، بـاب ۱۱ آیات 

۱۵ تـا ۱۸ ، بـاب ۱۳ آیـه ۲ ، بـاب ۱۶ آیـات ۶ تـا ۹).

اگــر کســی نــزد  شــما مــی آمــد و مــی پرســید، «چگونــه مــی توانــم از اراده خــدا 
بــرای زندگــی خــود آگاهــی یابــم؟» چــه پاســخی مــی دادیــد و چــرا؟

۱۵ تیر      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: « فاصلـه دوران موقتـی بیـن دو واقعه پنطیکاسـت و [رجعـت ثانی] 
یـا آمـدن دوبـاره، (خـواه کوتـاه یـا طوالنـی مـدت باشـد) بایـد بـا ماموریـت جهانـی کلیسـا به 
قـدرت روح القـدس پـر شـود. پیـروان مسـیح بایـد هامنگونـه کـه او در اولین ظهـور انجام داد 
و هـم فراخوانـی مـردم بـه توبـه و بـاور آمادگـی برای آمـدن دوبـاره او را اعالم کننـد. آنها باید 
شـاهدان مسـیح ‹تـا دور افتـاده تریـن نقـاط عـامل› (اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۸) و تـا پایـان 
عـرص مـی بودنـد. ... مـا اختیـار متوقـف شـدن پیـش از رسـیدن بـه هر کـدام از ایـن هدف ها 

را نداریـم.» — جـان آر. دبلیـو. اسـکات، طبـق مرجـع زیر:



۱۱

 John R. W. Stott, The Message of Acts: The Spirit, the Church & the World
(Downers Grove: InterVarsity, 1990), p. 44

«مأموریتـی کـه نجـات دهنـده به حواریـون ابالغ منود شـامل متام ایامنداران می شـود. این 
ماموریـت شـامل متـام ایامنـداران به مسـیح تـا پایان جهان می باشـد. اشـتباهی مهلـک خواهد 
بـود اگـر فـرض شـود که کار نجات جانها رصفاً به شـبانان و خادمان تدهین شـده سـپرده شـده 
اسـت متـام کسـانی کـه الهـام آسـامنی را دریافـت کـرده انـد، در قبال انجیل مسـئولیت داشـته 
و امانتـی بـه آنـان سـپرده شـده اسـت. متـام کسـانی کـه حیـات مسـیح را دریافـت مـی کننـد، 
مسـئولیت یافتـه انـد کـه بـرای نجـات همنوعـان خـود تـالش کننـد. کلیسـا بـرای انجـام اینکار 
تأسـیس شـد و متـام کسـانی که تعهدهـای مقدس آن را مـی پذیرند، به موجـب آن به همکاری 

بـا مسـیح متعهـد مـی شـوند.» —  الن جـی. وایـت، آرزوی اعصـار صفحه ٨۲۲. 
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 822

سواالتی برای بحث
ــد:  ــاد آوری مــی کن ــه ۳۲ را ی ــاب ۱۳ آی ــه ۷، مرقــس ب ــاب ۱ آی ۱. اعمــال رســوالن ب
«از آن روز و ســاعت هیــچ کــس خبــر نــدارد، نــه فرشــتگان آســمان و نــه پســر، فقــط 
پــدر از آن آگاه اســت.» الــن جــی. وایــت مــی گویــد: «دیگــر هرگــز پیامــی بــرای قــوم 
خــدا وجــود نخواهــد داشــت کــه برپایــه زمــان باشــد. مــا نبایــد زمــان قطعــی بــارش 
روح القــدس یــا آمــدن مســیح را بدانیــم.» — Selected Messages, vol. 1, p. 188. او 
چنیــن اضافــه مــی کنــد: «هــر کــس کــه شــروع بــه اظهــار پیامــی بــرای اعــالم ســاعت، 
ــد  ــه خداون ــوغ اســارت را برداشــته و پیامــی ک ــد، ی ــور مســیح بنمای روز و ســال ظه
 Advent Review and Sabbath — «.هرگــز بــه او نــداده اســت را اعــالم مــی کنــد
Herald, Sept. 12, 1983. ارتبــاط چنیــن اظهاراتــی بــرای مــا امــروزه چــه مــی باشــد؟

۲. فــردی زمانــی گفــت: «خــدا بیشــتر از وکال، بــه شــاهدان احتیــاج دارد.» نظــر شــما 
در مــورد ایــن بیانیه چیســت؟

۳. نقــش دعــا در کلیســای اولیــه چــه بــود؟ آیــا ایــن تصادفــی اســت کــه تقریبــاً در 
تمــام لحظــه هــای تعییــن کننــده تاریــخ آن، ارجاعــی بــه دعــا مــی بینیــم؟ (اعمــال 
۹ آیــات ۱۱ و ۱۲ ؛ بــاب  رســوالن بــاب ۱ آیــه ۲۴ ؛ بــاب ۸ آیــات ۱۴ تــا ۱۷ ؛ بــاب 

۹ و ۳۰ ؛ بــاب ۱۳ آیــات ۲ و ۳) نقــش دعــا در زندگــی مــا چیســت؟ ۱۰ آیــات ۴، 



۱۲

۱۶ تا ۲۲ تیر ماه   درس دوم   

پنطیکاست

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیات ۱ تـا ۴؛ یوحنا بـاب ۱۴ آیـه ۱۶؛ اعامل 
رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۵ تـا ۱۳؛ یوئیـل بـاب ۲ آیـات ۲۸ تـا ۳۲؛ اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیات ۲۲ 

۱۱۰ آیـات ۱ تا ۳. ۳۹؛ مزامیـر بـاب  تـا 
آیـه حفظـی: «پـس همان عیسـی را خـدا برخیزانیـد و همه ما شـاهد بر آن هسـتیم. پس 
چـون بـه دسـت راسـت خـدا باال برده شـد، روح القـدس را از پـدر یافتـه، این را که شـما حال 

می بینیـد و می شـنوید ریختـه اسـت» (اعمـال رسـوالن باب ۲ آیـات ۳۲ و ۳۳).
«پنطیکاسـت» واژه یونانـی pentēkostē اسـت کـه بـرای جشـن هفتـه هـای یهـودی مـی 
باشـد (خـروج بـاب ۳۴ آیـه ۲۲)؛ همچنیـن بـا عنوان عیـد نوبر محصـوالت (اعداد بـاب ۲۸ آیه 
۲۶) شـناخته شـده اسـت. ایـن واژه بـه معنـی «پنجاهمین» بـوده و کاربرد خـود را مدیون این 
واقعیـت اسـت کـه ایـن جشـن در روز پنجاهم پـس از تقدیم بافته جـو در روز اول پس از عید 
ِپَسـح برگـزار مـی شـد. ایـن یک روز شـادی و شـکرگزاری بـود، زمانی که مـردم ارسائیـل، «نوبر 

محصـوالت خـود» را نـزد خداونـد می آوردند (خـروج بـاب ۳۴ آیه ۲۲).
این جشن سپس به منادی مناسب برای اولین برداشت روحانی کلیسای مسیحی تبدیل شد، 
زمانی که روح القدس بیش از قبل بخشیده شد و سه هزار نفر در یک روز غسل تعمید گرفتند 
(اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۴۱). پس از عروج عیسی و رفعت یافنت وی در آسامن، بارش روح 
القدس یک رویداد ناگهانی و ماوراء طبیعی بود که رسوالن را از غیریهودیانی ساده و گمنام، 

به مردانی با اعتقاد و شجاع تبدیل منود که جهان را تغییر می دادند.
پنطیکاسـت اغلـب تولـد کلیسـا نامیـده شـده اسـت، زمانی کـه پیـروان مسـیح ؛ یهودیان و 

(بعدهـا) غیریهودیـان، بـه عنـوان جامعـه  جدیـد خـدا بر روی زمیـن مرشوعیـت یافتند. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ تیرماه -July ۱۴ آماده شوید.
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۱٧ تیر      یکشنبه      
آمدن روح القدس

ایامنـداران در اطاعـت از فرمـان عیسـی، در اورشـلیم منتظـر وعـده روح القـدس ماندند و 
ایـن کار را در میـان دعـای مشـتاقانه، توبـه صادقانـه و شـکرگزاری انجـام دادنـد. هنگامـی که 
آن روز فرارسـید، همگی«بـه یـک دل در یکجـا بودنـد» (اعـامل رسـوالن باب ۲ آیـه ۱)، احتامالً 
هـامن اتـاق بـزرگ بـاال خانه در اعامل رسـوالن باب ۱. با ایـن وجود، آنها خیلـی زود به منطقه 

ای عمومـی تـر نقـل مـکان مـی کردند (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۶ تا ۱۳).

اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۳ را بخوانید. چه عنـارص ماوراء طبیعی، نـزول روح القدس 
همراهی منودند؟ را 

 

صحنـه شـدیداً پـر شـوری بود. نخسـت صدایـی ناگهانـی مانند غرش یـک گردبـاد عظیم از 
آسـامن آمـد کـه متـام فضـا را فراگرفت و سـپس چیزی شـبیه به شـعله هـای آتش ظاهر شـدند 

و بـر آنچـه آنجا بود نشسـت. 
در کتاب مقدس، باد و آتش غالباً با «ظهور خدا به انسان» یا مظهر الهی در ارتباط هستند 
(برای مثال، خروج باب ۳ آیه ۲، باب ۱۹ آیه ۱۸؛ تثنیه باب ۴ آیه ۱۵). عالوه بر این، باد و آتش 
همچنین ممکن است برای نشان دادن روح خدا بکار برده شوند (یوحنا باب ۳ آیه ۸؛ متی 
باب ۳ آیه ۱۱). در مورد پنطیکاست، معنای دقیق چنین پدیده ای هر چه که باشد، آنها نشانه 
های معرفی یک لحظه منحرص به فرد در تاریخ نجات، یعنی وعده نزول روح القدس بودند. 

روح القـدس همـواره در کار بـوده اسـت. تاثیـر روح القدس بر قوم خـدا در زمان های عهد 
قدیـم، اغلـب بـه روشـی قابـل توجـه منایـان می شـد، امـا هرگـز بطور کامـل نبـود. «در عرصی 
کـه مشـایخ و بـزرگان طوایـف قـوم را رهربی مـی کردند، نفـوذ روح القدس اغلب به شـیوه ای 
مشـخص شـده منایـان می شـد، اما هرگـز در پُـری آن نبود. اکنـون، حواریون در اطاعـت از کالم 
نجـات دهنـده، ترضعـات خویـش را بـرای ایـن عطیـه تقدیـم منـوده و مسـیح در آسـامن بـرای 
ایشـان شـفاعت منـود. او عطیـه روح را مطالبـه منـود تـا آن را بـر قوم خـود نازل کنـد.» — الن 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 37 ،جـی. وایـت
یحیـی تعمیـد دهنـده، تعمیـد بـا روح را با آمدن مسـیح موعود پیشـگویی منـود (لوقا باب 
۳ آیـه ۱۶؛ مقایسـه شـود بـا اعـامل رسـوالن باب ۱۱ آیـه ۱۶) و عیسـی خود نیز چندیـن بار به 
آن اشـاره منـود (لوقـا بـاب ۲۴ آیـه ۴۹، اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۸). ایـن نـزول، اولیـن عمل 
شـفاعت او در مقابـل خـدا خواهـد بـود (یوحنـا باب ۱۴ آیـات ۱۶ و ۲۶ ؛ بـاب ۱۵ آیه ۲۶). در 

روز پنطیکاسـت، آن وعـده تحقـق یافت.
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اگـر چـه تعمیـد بـا روح در پنطیکاسـت، رویـدادی منحـرص بـه فـرد مربـوط بـه پیـروزی 
عیسـی بـر صلیـب و تعالـی یافـنت او در آسـامن بـود، پُر شـدن بـا روح القدس تجربـه ای تکرار 
شـدنی در زندگـی ایامنـداران مـی باشـد (اعامل رسـوالن باب ۴ آیـات ۸ و ۳۱ ؛ بـاب ۱۱ آیه ۲۴ 

؛ بـاب ۱۳ آیـات ۹ و ۵۲ ؛ افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۱۸).

چه شواهدی از کار کردن روح القدس در زندگیتان دارید؟

۱٨ تیر      دوشنبه      
عطای زبان ها

در اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۴، عطای روح از طریق سخن گفنت به زبان ها نشان داده شده 
بود. با این حال، این عطیه تنها یکی از بسیاری نشانه های متفاوت روح القدس بود (اعامل 
رسوالن باب ۱۰ آیات ۴۵ و ۴۶ ؛ باب ۱۹ آیه ۶). سایر عطایا شامل پیشگویی در باره آینده 
بخش  الهام  خطبه   ،(۵۵ آیه   ۷ باب  رسوالن  (اعامل  رویاها   ،(۲۸ آیه   ۱۱ باب  رسوالن  (اعامل 
(اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۸، باب ۲۸ آیه ۲۵)، شفا دادن (اعامل رسوالن باب ۳ آیات ۶ و ۱۲؛ 
باب ۵ آیات ۱۲ و ۱۶) و صالحیت برای خدمت (اعامل رسوالن باب ۶ آیات ۳ و ۵) می باشند. 
عطـای زبـان هـا در روز پنطیکاسـت بخاطر ویژگی آن، یا بعنوان مهمرتیـن گواه از موهبت 
روح واقـع نشـد. آشـکار سـازی روح القـدس بـرای ایـن بـود تـا مأموریـت جهانی کلیسـا رشوع 
شـود. یعنـی، فراخوانـده شـدن در اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۸ مسـتلزم عطـای زبان هـا بود. 
اگـر قـرار بـود رسـوالن از موانـع فرهنگـی عبـور کننـد و یـا انجیـل بـه دور افتـاده تریـن مکان 
هـای عـامل برسـد، آنهـا بایـد قـادر مـی شـدند تا به زبان کسـانی کـه قرار بود سـخنان ایشـان را 

بشـنوند، سـخن بگویند.

۵ تـا ۱۲ را بخوانیـد. چـه گواهـی وجـود دارد مبنـی بـر ایـن کـه  اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات 
رسـوالن در روز  پنطیکاسـت بـه زبـان هـای خارجـی موجـود صحبـت کردنـد؟

 

تخمیـن زده شـده اسـت کـه در قـرن اول، هشـت تـا ده میلیـون یهـودی در جهـان وجـود 
داشـت و اینکـه قریـب بـه ۶۰ درصـد از آنهـا خـارج از رسزمیـن یهودیـه زندگـی مـی کردند. با 
ایـن وجـود، بسـیاری کـه بـرای عیـد در اورشـلیم بودند، اهـل رسزمین هـای بیگانه بودنـد و به 

زبـان آرامـی کـه زبـان یهودیـان اهـل یهودیـه در آن زمـان بـود صحبـت منـی کردند.
شـکی نیسـت کـه بسـیاری از کسـانی کـه در روز پنطیکاسـت تغییـر کیـش دادنـد، یهودیـان اهل 
رسزمیـن هـای مختلـف بودنـد کـه اکنـون می توانسـتند انجیل را بـه زبان های مـادری خود بشـنوند. 
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اینکـه رسـوالن بـه جـای زبـان هـای سـاختگی نا مشـخص، به زبـان های خارجـی موجـود صحبت می 
کردنـد، بـا واژه dialektos (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۶ و ۸) مشـهود اسـت، کـه بـه معنـی زبان 
یـک ملـت یـا منطقـه مـی باشـد (مقایسـه شـود بـا اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۴۰، بـاب ۲۲ آیـه ۲، 
بـاب ۲۶ آیـه ۱۴). پـس واضـح اسـت کـه آنهـا به زبـان های مختلـف صحبت مـی کردند. معجـزه این 
بـود کـه اینـک مـردم عـادی اهـل جلیـل مـی توانسـتند بـه زبانی صحبـت کنند کـه چند سـاعت قبل، 
آن را بلـد نبودنـد. بـرای آن یهودیـان محلـی کـه شـاهد ایـن صحنـه بودند اما بـا این زبان ها آشـنایی 
نداشـتند، توضیـح ممکـن ایـن بود که رسـوالن مسـت بودنـد و اصوات عجیـب از خود ادا مـی کردند 
کـه بـرای ایشـان مفهومـی نداشـتند. «امـا بعضی اسـتهزاء کنـان گفتند که، از رشاب تازه مسـت شـده 

انـد» (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۱۳).

تجلــی قدرتمنــدی از خــدا در مقابــل چشــمان ایشــان در حــال اتفــاق افتــادن اســت 
ــه مــی  ــا ایــن حــال ایــن مــردم فکــر مــی کننــد کــه ایــن مســتی اســت؟ چگون و ب

توانیــم مراقــب باشــیم کــه از نظــر روحانــی اینچنیــن نابینــا نباشــیم؟

۱۹ تیر      سه شنبه      
موعظه پطرس

پطرس اتهام مستی را مغتنم شمرد و از آن به عنوان  فرصتی استفاده کرد تا آنچه را که 
در ُرشُف وقوع بود ترشیح مناید. این رسول در خطابه خویش، نخست به کتاب مقدس اشاره 
منود (اعامل رسوالن باب ۲ آیات ۱۶ تا ۲۱) و نزول روح به عنوان تحقق نبوت را توصیف منود. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۱۷ را بـا یوئیـل بـاب ۲ آیه ۲۸ مقایسـه کنید. پطـرس چگونه زمان 
تحقـق نبـوت یوئیـل را درک می کند؟

 

نبـوت یوئیـل دربـاره زمـان نجـات آینـده بـود (یوئیـل بـاب ۲ آیـه ۳۲) کـه بـا نشـانه هـای 
متعـددی در جهـان طبیعـی و نـزول بـا شـکوه روح (یوئیـل بـاب ۲ آیـات ۲۸ تـا ۳۱) مشـخص 
مـی شـد. پطـرس با تفسـیر منـودن رویـداد پنطیکاسـت در پرتـو چنیـن نبوتی، قصد داشـت بر 
ارتبـاط تاریخـی آن لحظـه تأکیـد کنـد. امـا تفـاوت مهمی در نحوه نقـل قول کـردن او از یوئیل 
وجـود دارد. پطـرس در عـوض مقدمـه سـخن یوئیـل کـه بـا «بعـد از آن» در (یوئیل بـاب ۲ آیه 
۲۸)  رشوع شـده بـود و بـه طـور کلـی به آینده اشـاره داشـت، » در ایام آخـر» را بعنوان پیش 
در آمـد سـخن خویـش بـکار بـرد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۱۷)، کـه حاکـی از ایـن بـود کـه 
فعـل ختـِم برنامـه نجـات، تازه رشوع شـده بـود. البته این توصیـف کامل رویدادهـای ایام آخر 



۱۶

نیسـت، بلکـه گـواه رضورتی اسـت که کلیسـای اولیه را مشـخص منـود. آنها منی دانسـتند پایان 
چـه زمانـی خواهـد آمـد، امـا قانـع شـده بودند که مـدت ها طـول نخواهد کشـید.

اعامل رسوالن باب ۲ آیات ۲۲ تا ۳۲ را بخوانید. نکته اصلی ارائه انجیل توسط پطرس چه بود؟
 

پطـرس پـس از برجسـته منـودن اهمیـت نبـوی پنطیکاسـت، بـه رویدادهـای اخیـر زندگـی، 
مـرگ و رسـتاخیز عیسـی پرداخـت. بـا این وجود، این رسـتاخیز اسـت کـه تاکید بیشـرتی بر آن 
شـده اسـت، بطـوری که نشـان دهنده عامـل تعیین کننـده در روایت انجیل بود. بـرای پطرس، 
رسـتاخیز، حامیـت نهایـی از عیسـی (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۲۲ و ۲۷) بـود، و او بـرای 

کمـک بـه رسـاندن منظـورش دربـاره معنـای رسـتاخیز، از کتـاب مقـدس نقل قـول منود. 
از آنجایـی کـه عیسـی مسـیح موعـود بـود، منـی توانسـت بـا مـرگ محکـوم شـود. بنابراین 
بـرای پطـرس و همـه نویسـندگان عهـد جدیـد، رسـتاخیز عیسـی به مدرکـی قدرمتند نـه تنها از 

عیسـی بـه عنـوان مسـیح موعـود، بلکـه بـرای کل پیـام نجـات مسـیحی تبدیل شـده بود. 

بــا وجــود مــرگ در اطــراف مــا کــه همــواره مــا و عزیزانمــان را تهدیــد مــی کنــد، چــرا 
رســتاخیز عیســی چنیــن حقیقــت مهمــی می باشــد؟

۲۰ تیر      چهارشنبه      
تعالی یافنت عیسی

« او اکنـون در آسـامن بـر عالیرتیـن جایـگاه افتخار در کنار خدا نشسـته اسـت و روح القدس موعود 
را از پـدر دریافـت کـرده و او را بـه پیـروان خـود عطـا فرمـوده اسـت ، کـه امروز شـام نتیجـه اش را 

مـی بینیـد و مـی شـنوید » (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۳۳).
پطـرس در سـومین بخـش از خطابـه خـود، بـه مسـئله زبـان ها بازگشـت کـه در وهله اول 
توجـه مـردم را در ابتـدا بـه خـود جلـب کرده بـود. به جای مسـت بودن که در سـاعت ۹ صبح 
بایـد عجیـب بـوده باشـد (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۱۵)، ایـامن داران به زبان هـا صحبت می 

کردنـد، زیـرا روح القـدس کمـی قبل، از آسـامن نازل شـده بود.

اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۳۳ تـا ۳۶ را بخوانیـد. ارتبـاط میـان تعالـی یافـنت عیسـی بـا 
ایسـتادن در سـمت راسـت خـدا و بـارش روح القـدس چیسـت؟
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دسـت راسـت خـدا، جایـگاه اقتدار اسـت (مزامیـر باب ۱۱۰ آیـات ۱ تا ۳). اسـتدالل پطرس 
کـه بـر شـالوده کتـاب مقـدس اسـتوار اسـت، ایـن اسـت کـه بـه دلیـل اینکه عیسـی بـه چنین 
جایگاهـی در آسـامن بـاال بـرده شـده بـود، روح القـدس را بـر پیـروان خـود نـازل منـود. متعال 
شـدن، مقامـی بـرای عیسـی بـه همـراه نداشـت مبنی بـر این کـه قبـًال دارای چنیـن جایگاهی 
نبـوده اسـت (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳ ، بـاب ۱۷ آیـه ۵). در عوض، نشـان دهنده شـناخت 
عالـی پـدر از حـق او بـه عنـوان خداونـد و نجات دهنـده بود (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۳۶).

نربد  رساند:  می  مقدس  کتاب  موضوعات  مهمرتین  از  یکی  به  را  ما  واقع  در  رویداد  این 
کیهانی میان خوب و بد. نکته این است که اگر عیسی رفعت منی یافت (یوحنا باب ۷ آیه ۳۹)، 
و بعبارت دیگر اگر عیسی بر روی صلیب پیروز منی شد (یوحنا باب ۱۷ آیات ۴ و ۵)، روح 
القدس به طور کامل منی آمد. به عبارت دیگر، تعالی یافنت عیسی، رشط آمدن روح القدس 
بود، زیرا بر تأیید خدا از دستاوردهای عیسی بر روی صلیب از جمله شکست کسی که بزور 

حکومت بر این جهان را ربوده است (یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱) ، داللت داشت. 
ورود گنـاه بـه ایـن جهـان، سـایه ای بـر خـدا افکنـد. مـرگ عیسـی الزامـی بـود تـا نـه تنهـا 
انسـان هـا را نجـات دهـد، بلکـه همچنیـن از خـدا حامیـت کند و شـیطان را به عنـوان متقلب 
افشـاء منایـد. در مأموریـت عیسـی، دوره نجـات پیـش از آن در کار بـود (لوقا بـاب ۴ آیات ۱۸ 
تـا ۲۱). زمانـی کـه او شـیاطین را بیـرون رانـد و یا گناهان را بخشـید، ارسای شـیطان را آزاد می 
منـود. بـا ایـن حـال، ایـن صلیـب بـود کـه اقتـدار کامـل بـرای انجـام آن کار را بـه او داد. از این 
رو، هنگامـی کـه از خـود گذشـتگی عیسـی در آسـامن تصدیق شـد، شـیطان یک رضبـه مهلک 
دریافـت منـود و روح القـدس بـه منظـور آمـاده کـردن مـردم بـرای آمدن مسـیح نازل می شـد.

۲۱ تیر      پنجشنبه      
نوبر محصوالت

مخاطبان پطرس با سخنان او، متوجه موضوع مهمی شدند. برخی از آنها ممکن است در 
میان کسانی بودند که چند هفته قبل خواستار به صلیب کشیده شدن عیسی بودند (لوقا باب ۲۳ 
آیات ۱۳ تا ۲۵). اما اکنون، آنها که متقاعد شده بودند که عیسی نارصی حقیقتاً مسیح منصوب 

خدا بود، در اندوه فریاد برآوردند: «ای برادران چه کنیم؟» (اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۳۷).

اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۳۸ را بخوانید. دو رشط اساسی برای آمرزش کدامند؟
 

توبـه بـه معنـای یـک تغییر جهت ریشـه ای در زندگـی و روی برگرداندن از گناه می باشـد 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۱۹، بـاب ۲۶ آیـه ۲۰)، و تنهـا احسـاس ناراحتـی یـا ندامـت منـی 
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باشـد. توبـه واقعـی بـه همـراه ایـامن، محبتـی از خداسـت، امـا ماننـد همـه موهبت هـا، می 
توانـد رد بشـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـات ۳۱ تـا ۳۳، باب ۲۶ آیـات ۱۹ تـا ۲۱، رومیان باب 
۲ آیـه ۴). از زمـان یحیـی تعمیـد دهنـده، توبه با تعمیـد در ارتباط بود (مرقس بـاب ۱ آیه ۴). 
یعنی، غسـل تعمید ابرازی از توبه شـد، مراسـمی منادین از شسـنت گناهان و بازسـازی اخالقی 
بوجـود آمـده توسـط روح القـدس (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۳۸، بـاب ۲۲ آیـه ۱۶؛ مقایسـه 

شـود بـا تیطـس بـاب ۳ آیـات ۵ تا ۷).

۳۹ را بخوانیـد. بـه کسـانی کـه توبـه مـی کننـد و غسـل  اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۳۸ و 
تعمیـد مـی گیرنـد، چـه وعـده ویـژه ای داده شـده اسـت؟

 

در پنطیکاسـت بـه مـردم نـه تنهـا بخشـش از گناهـان ارائـه شـد بلکـه روح القـدس بطـور 
کامـل بـرای رشـد شـخصی، خدمت درکلیسـا و بویژه مأموریت بشـارتی را دریافـت منودند. این 
شـاید بـزرگ تریـن برکـت هـا بـود، زیـرا دلیـل اصلـی وجود کلیسـا، بـه اشـرتاک گذاشـنت مژده 
نیـک انجیـل مـی باشـد (اول پطـرس باب ۲ آیـه ۹). بنابرایـن، از این نقطه به بعـد، آنها تضمین 
نجـات و قـدرت روح القـدس را خواهنـد داشـت کـه ایشـان را بـه مأموریتـی کـه کلیسـا به آن 

فراخوانـده شـده بـود، قادر می سـاخت.

چــرا ایــن درک کــه مــا «بخشــش از گناهــان» را داریــم، بــرای همــه کســانی کــه مــی 
خواهنــد انجیــل را انتشــار دهنــد، بســیار مهــم مــی باشــد؟ گذشــته از هــر چیــز شــما 
چــه امیــدی مــی توانیــد بــه کســانی کــه در عیســی هســتند ارائــه دهیــد اگــر خــود 

آن را نداشــته باشــید؟

۲۲ تیر      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: فراریـزش روح القـدس در  روز پنطیکاسـت، حقیقتـی بسـیار مهـم را 
دربـاره آنچـه در آسـامن اتفـاق افتـاد منایان سـاخت و اینکه چگونـه خدای پدر، قربانی مسـیح 
بـرای گناهـان جهـان را پذیرفـت. نـزول روح القـدس همچنیـن نشـان داد کـه کار مسـیح در 
آسـامن بجـای مـا بـر اسـاس قربانی اش بـر روی زمین، اکنون رشوع شـده بود. ایـن رویدادهای 
شـگفت آور، آشکارسـازی های بیشـرتی از این حقیقت شـگرف هسـتند که آسـامن و زمین به 

طریـق هایـی بـا هـم در ارتبـاط هسـتند که مـا اکنون قـادر بـه درک آن منی باشـیم.
«عـروج مسـیح بـه آسـامن، نشـانه ای بود کـه پیروانش باید وعـده برکـت را دریافت می 
کردنـد ... هنگامـی کـه مسـیح از دروازه هـای آسـامنی گذشـت، در میـان متجیـد و تسـبیح 
فرشـتگان بـه تخـت نشسـت. بـه محـض اینکـه مراسـم به پایـان رسـید، روح القدس بـه وفور 
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بـر حواریـون نـازل شـد و مسـیح حتـی بـا وجـود جاللی کـه از ابدیت بـا پدر داشـت، رفعت 
یافـت. نـزول روح القـدس در روز پنطیکاسـت، برقـراری ارتبـاط و مکاملـه آسـامن بـود کـه 
مراسـم تحلیـف و تعالـی یافـنت نجـات دهنـده کامل شـده بود. بر اسـاس وعـده اش، او روح 
القـدس را از آسـامن بـه عنـوان نشـانه ای از اینکـه او در مقـام کاهـن و پادشـاه متـام اقتدار 
زمیـن و آسـامن را دریافـت منـود و مسـح شـده یگانـه قـوم خویـش گردیـد» — الـن جـی. 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 38, 39 ،وایـت

سواالتی برای بحث
۱. کلیســا مــی توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه چــه چیــزی از پنطیکاســت را امــروزه 
ــل  ــر قاب ــزی غی ــه چی ــدنی و چ ــرار ش ــزی تک ــه چی ــد؟ چ ــه کن ــی اش تجرب در زندگ

تکــرار مــی باشــد؟
ــام  ۲. در مــورد ایــن واقعیــت کــه پطــرس رســتاخیز عیســی را بخــش مهمــی از پی
پنطیکاســت خــود کــرد، بیشــتر بیاندیشــید. آنچــه رســتاخیز را حتــی شــگفت آورتر 
نمــود ایــن اســت کــه انتظــارات از مســیح موعــود بــرای یهودیــان در آن زمــان هــر 
چــه کــه بــود، هیــچ کــس انتظــار نداشــت کــه مســیح موعــود از مــرگ زنــده شــود. 
ایــن در رادار روحانــی کســی قــرار نداشــت؛ ایــن چیــزی نبــود کــه منتظــران آمــدن 
مســیح موعــود پیــش بینــی کــرده بودنــد. مــا چــه درس هایــی مــی توانیــم از ایــن 
دربــاره اینکــه بایــد آمــوزه هــای کتــاب مقــدس را در مقابــل آنچــه تعالیــم محبــوب 

اخیــر ارائــه مــی دهنــد، بشناســیم، بیاموزیــم؟
ــاره نیــاز بــه غســل تعمیــد صحبــت مــی  ۳. اعمــال رســوالن بــاب ۲ آیــه ۳۸ درب
کنــد. آیــا ایــن بدیــن معناســت کــه هــر کــس کــه عیســی را بــاور داشــت امــا قبــل 
ــد؟ پاســخ خــود را  ــاً نجــات نیاب ــد ضرورت ــن درگذشــت، بای ــد گرفت از غســل تعمی

توضیــح دهیــد.
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۲۹ تیر ماه ۲۳ تا    درس سوم   

زندگی در کلیسای اولیه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: اعامل رسـوالن باب ۲ آیـات ۴۲ تا ۴۶؛ اعامل رسـوالن بـاب ۴ آیات ۳۴ 
و ۳۵؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۲۶؛ اعـامل رسـوالن باب ۴ آیـات ۱ تا ۱۸؛ اعامل رسـوالن 

بـاب ۵ آیـات ۱ تـا ۱۱؛ اعـامل رسـوالن باب ۵ آیـات ۳۴ تا ۳۹.
آیه حفظی: «و هر روزه در هیکل به یکدل پیوسته می بودند و در خانه   ها نان را پاره می کردند 
و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند. و خدا را حمد می گفتند و نزد متامی خلق عزیز 
می گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود» (اعامل رسوالن باب ۲ آیات ۴۶ و ۴۷).

احسـاس اضطـراب کلیسـای اولیـه منـی توانسـت قـوی تر بوده باشـد. شـیوه ای که عیسـی 
به پرسـش مربوط به برپایی پادشـاهی در خصوص مسـیح موعود پاسـخ داد و مسـئله زمان را 
بـاز گذاشـت (اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـات ۶ تـا ۸) می توانسـت به ایـن مفهوم درک شـود که 
همـه چیـز بـه آمـدن روح القـدس و کامـل شـدن مأموریـت رسـالتی بسـتگی داشـت. بنابراین، 
هنگامـی کـه پنطیکاسـت فرا رسـید، ایامنـداران اولیه گامن کردنـد همه چیز تحقـق یافت: آنها 
روح القـدس را دریافـت کـرده بودنـد و انجیـل را بـا متام جهان به اشـرتاک گذاشـتند. نـه اینکه 
رسـوالن اورشـلیم را تـرک کـرده و بـه سـایر نقـاط جهـان رفتـه بودنـد بلکـه جهـان نـزد ایشـان 

آمـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۵ تا ۱۱).
آنچه که بعداً بوقوع پیوست این بود که کلیسا خود را از متاع دنیوی جدا ساخت. با این 
حس که زمان کوتاه بود، هر چه داشتند را فروخته و خود را وقف یادگیری و مشارکت منودند 
در حالی که به شهادت دادن درباره عیسی البته تنها در اورشلیم ادامه دادند. زندگی اشرتاکی 
که آنها توسعه دادند، اگر چه در کمک به فقرا موثر بود اما خیلی زود به مشکلی تبدیل شد و 
خدا برای متحد نگه داشنت کلیسا مجبور به مداخله شد. چنین مشکلی مقارن با زمانی شد که با 
مخالفت و ضدیت مواجه گردیدند. اما در میان همه اینها، ایامن ایشان تزلزل ناپذیر باقی ماند.

۳۰تیر — July ۲۱ آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 



۲۱

۲۴ تیر      یکشنبه      
آموزش و مشارکت

پـس از پنطیکاسـت، لوقـا روایـت را بـه یـک توصیف کلـی دربـاره زندگی درونی کلیسـا در 
اورشـلیم تغییـر جهـت مـی دهـد. «و در تعلیـم رسـوالن و مشـارکت ایشـان و شکسـنت نـان و 
دعاهـا مواظبـت مـی منودنـد» (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۴۲). چهار مورد اشـاره شـده به نظر 
مـی رسـد اساسـاً آمـوزش و مشـارکت باشـد. طبق آیـه ۴۶، آمـوزش در معبد انجام می شـد، در 

حالـی کـه مشـارکت در خانـه های خصوصـی صورت مـی پذیرفت.
صحـن معبـد بـا ایـوان هـای مسـقف احاطـه شـده بـود کـه اغلـب بـرای آمـوزش معلمیـن 
یهـود اسـتفاده مـی شـد. اینکـه ایـامن داران خـود را وقـف آمـوزه هـای رسـوالن کردند، نشـان 
مـی دهـد کـه عطـای روح القـدس آنهـا را بـه یـک تفکـر مذهبـی منتهـی نکـرد، بلکـه بـه یک 
رونـد شـدید یادگیـری تحـت نظر رسـوالن رهنمود شـدند که اعتبار تعالیم توسـط نشـانه ها و 

شـگفتی هـا تصدیـق شـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۴۳).
مشـارکت روحانـی، نشـانه شـاخص پارسـائی مسـیحیان اولیـه بـود. ایـامن داران پیوسـته با 
هـم بودنـد، نـه تنهـا در معبـد بلکـه همچنیـن در خانـه هایشـان، جایـی کـه غـذا را بـه هـم 
قسـمت مـی کردنـد، شـام خداونـد را جشـن مـی گرفتنـد و دعـا مـی کردنـد (اعامل رسـوالن ۲ 
آیات ۴۲ و ۴۶). مسـیحیان اولیه با داشـنت چنین جشـن های روزانه ای، امیدشـان به بازگشـت 
زودهنـگام عیسـی را بیـان مـی کردنـد، زمانـی که مشـارکت او با ایشـان در ملکوت مسـیحایی 

تکـرار مـی شـد (متی بـاب ۲۶ آیـه ۲۹).
خانـه های شـخصی، نقشـی کلیدی در حیات کلیسـای اولیه داشـتند. ایـامن داران همچنان 
در مراسـم روزانـه معبـد رشکـت مـی کردنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۱) و در روز سـبت، 
احتـامالً بـا دوسـتان یهـودی خود در کنیسـه بودنـد (یعقوب باب ۲ آیـه ۲)، امـا ارکان و مولفه 

هـای شـاخص عبـادت مسـیحی در خانه هـا انجام می شـد.

۳۵ را بخوانیـد. یکـی از جنبه های  ۴۵؛ بـاب ۴ آیـات ۳۴ و  اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۴۴ و 
مهم مشـارکت مسـیحی اولیـه چه بود؟

 

آنهـا بـا اعتقـاد بـه اینکـه زمان پایـان نزدیک اسـت، تصمیـم گرفتند کـه دارایی هـای مادی 
ایشـان، «مالکیـت خصوصـی» (واژه بـروز شـده تر)، دیگـر چنـدان دارای اهمیتی نبـود. از این 
رو، اسـتفاده مشـرتک از منابع مادی ایشـان مناسـب به نظر می رسـید. دلیلی برای نگرانی در 
بـاره فـردا وجـود نداشـت، زیـرا که مسـیح موعـود خود نیازهـای آنهـا را در ملکوتی که مسـیح 
موعـود در ُرشُف برپایـی آن اسـت، بـرآورده مـی منـود (لوقـا بـاب ۲۲ آیـات ۲۹ و ۳۰). ایـن بـه 
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اشـرتاک گـذاری آنهـا را قـادر سـاخت مفهـوم عمیـق تـری از اتحـاد را در کنار الگو هـای خارق 
العـاده سـخاومتندانه مسـیحی، تجربه کنند.

شما در مورد آنچه توسط خدا به شما بخشیده شده است، چقدر سخاوتمند هستید؟

۲۵ تیر      دوشنبه      
شفای مرد علیل

در اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۱، پطـرس و یوحنـا بـرای مراسـم دعای سـاعت سـه به معبد 
رفتنـد. ایـن نشـان دهنده اسـاس مشـخصه یهودی باور کلیسـا در ایـن دوره ابتدایی می باشـد. 
یعنـی، رسـوالن تنهـا بـرای آموزش و یا بخاطرشاگردسـازی  به معبـد منی رفتند، بلکـه از آنجایی 
کـه پطـرس و یوحنـا همچنـان یهودی بودند و در نتیجه همچنان به رسـوم دینی یهودی دسـت 
کـم تـا آن زمـان پایبنـد بودنـد (اعـامل رسـوالن باب ۲۰ آیـه ۱۶، بـاب ۲۱ آیات ۱۷ تـا ۲۶). آنها 
در آنجـا یـک معجـزه حیـرت انگیـز انجـام دادنـد (اعامل رسـوالن باب ۳ آیـات ۱ تـا ۱۰) که به 

پطـرس فرصتـی داد تا خطبـه دیگـری را موعظه کند.

اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـات ۱۲ تـا ۲۶ را بخوانیـد. برخـی از تأکیدهـای اصلـی پطـرس در 
موعظـه اش چـه بودنـد؟

 

پنـج نکتـه اصلـی، موعظـه هـای مسـیحیت اولیه را مشـخص می منود: عیسـی، مسـیح رنج 
کشـیده بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیه ۱۸) ؛ خـدا او را از مرگ زنده سـاخت (اعامل رسـوالن 
بـاب ۳ آیـه ۱۵) ؛ عیسـی در آسـامن تجلیـل شـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۳ آیـه ۱۳) ؛ او بار دیگر 
خواهـد آمـد (اعامل رسـوالن بـاب ۳ آیه ۲۰) ؛ و توبه برای بخشـیده شـدن گناهان رضوری می 

باشـد (اعامل رسـوالن بـاب ۳ آیه ۱۹).
از بسـیاری جهـات، ایـن هـامن پیامـی اسـت که مـا با جهـان به اشـرتاک می گذاریـم، حتی 
اگـر زمینـه و بسـرت فرهنگـی تغییـر کـرده باشـد. رسـوالن همچنـان در محیطـی یهـودی بودند، 
زمانـی کـه در عـوض تغییـر دیـن هـا، مـردم بایـد اساسـاً فقـط از عهـد قدیـم بـه عهـد جدیـد 
«کـوچ» مـی کردنـد. آنهـا بـه عنوان بخشـی از قوم خـدا، باید مسـیح موعود را مـی پذیرفتند و 

حیـات تـازه ای را کـه بـه دنبـال آن پذیـرش حقیقـی عیسـی مـی باشـد، تجربه مـی کردند. 
اکنـون، اگـر چـه رشایط متفاوت اسـت، پیـام همچنان در اصل یکی می باشـد: مسـیح برای 
گناهـان مـا مـرد، از مـرگ زنـده شـد و بـار دیگـر بـاز خواهد گشـت. پس ایـن بدین معناسـت 
کـه مـا مـی توانیـم در او نجـات را بیابیـم. حتی در زمینه پیام سـه فرشـته در باب ۱۴ مکاشـفه 
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یوحنـا، عیسـی مسـیح مصلـوب، عیسـی مسـیح قیـام کـرده و بازگشـت عیسـی مسـیح باید در 
کانـون نحـوه انتشـار آن پیام ها توسـط ما باشـد. 

«از میـان متـام فرقـه هـای مسـیحی، ادونتیسـت هـای روز هفتـم بایـد در متعـال سـاخنت 
مسـیح در مقابل جهانیان پیرشو باشـند. انتشـار پیام فرشـته سـوم نیازمند ارائه حقیقت سـبت 
مـی باشـد. ایـن حقیقـت بـه همـراه دیگـر حقیقـت هایـی کـه در ایـن پیـام مـی باشـد، بایـد 
انتشـار یابنـد امـا مرکز بزرگ توجه، عیسـی مسـیح نباید فرانوش بشـود. بر روی صلیب مسـیح 
مـی باشـد کـه رحمـت و حقیقـت یکـی می شـوند و عدالـت و صلح بـه یکدیگر مـی پیوندند. 
گناهـکار بایـد راهنامیـی شـود کـه بـه جلجتـا بنگـرد و بـا ایامن سـاده طفلـی کوچـک، باید به 
شایسـتگی هـای نجـات دهنـده اعتـامد کند، عدالـت او را بپذیرد و رحمت او را بـاور کند.» — 

Ellen G. White, Gospel Workers, pp. 156, 157 ،الـن جـی. وایـت

۲۶ تیر      سه شنبه      
ظهور مخالفت

پس از موفقیت کلیسا بود که مخالفینی از میان رهربان اورشلیم برخاستند. معبد اورشلیم توسط 
کاهن اعظم و دستیارانش اداره می شد که اکرث ایشان صدوقیان بودند. کاهن اعظم همچنین رئیس 
شورای سنهدرین نیز بود که در آن روزها بیشرت متشکل از صدوقیان و فریسیان بود. از آنجایی که 
صدوقیان رستاخیز را باور نداشتند، به شدت پریشان بودند که پطرس و یوحنا تعلیم می دادند که 
عیسی از مرگ زنده شده است. رسوالن توسط نگهبانان معبد دستگیر شدند و تا روز بعد در بازداشت 

نگه داشته شدند، تا زمانی که در مقابل شورا آورده شدند (اعامل رسوالن باب ۴ آیات ۱ تا ۷). 

اعـامل رسـوالن بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۱٨را بخوانید. پطرس چگونه به پرسـش آنهـا در مورد اینکه 
بـر اسـاس چـه اقتـداری عمـل می کردنـد،  پاسـخ داد؟ پیام اساسـی در آنچه پطـرس گفت چه 

بـود که رهـربان بسـیار آن را تهدیدآمیز یافتند؟
 

چالش در باره اقتدار که توسط رهربان یهودی مطرح شد، حاکی از نگرانی برای حفظ قدرت 
بود. با این وجود، پطرس اعالم منود که نه تنها معجزه در نام عیسی انجام شده بود، بلکه نجات 
تنها از جانب او می آید. رسوالن در برابر باالترین نهاد یهودی قرار داشتند؛ با این حال، آنها در 
خدمت مقام باالتری بودند. این مردان، ماهیگیران اهل جلیل آموزش ندیده و ساده ای بودند؛ 
از این رو، شجاعت و فصاحت آنها به کسانی که در آنجا بودند رضبه زدند. اگر چه رهربان 
متوجه آن نشدند، نکته این بود که رسوالن درست هامنطور که عیسی پیشگویی کرده بود، از 

روح القدس پر بودند (متی باب ۱۰ آیات ۱۶ تا ۲۰).
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را  او  بتوانند  همه  تا  بود  حارض  نیز  یافته  شفا  مرد  معجزه —  تکذیب  در  نبودن  قادر  با 
ببینند — سنهدرین فرمان داد که رسوالن دست از موعظه بردارند. آنها به یک اندازه از پیام و 
افزایش محبوبیت این جنبش وحشت داشتند. آنها که از ارزیابی درست شواهد قارص ماندند، 
به تعصب و میل به دفاع از خود اجازه دادند که بر اعامل ایشان تأثیر بگذارد. سخنان پایانی 
پطرس در میان با ارزش ترین گوهرهای کتاب اعامل رسوالن مي باشند: «اگر نزد خدا صواب 
است که اطاعت شام را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید. زیرا که ما را امکان آن نیست 

که آنچه دیده و شنیده ایم، نگوییم» (اعامل رسوالن باب ۴ آیات ۱۹ و ۲۰). 

ــه و ســطحی بطــور  ــد در هــر زمین ــه مــی توان ــدرت و اینک ــه ق ــل ب ــورد تمای در م
بالقــوه خطرنــاک باشــد، بیاندیشــید. از آنجایــی کــه مســیحیان فراخوانــده شــده انــد 

کــه خدمتگــزار باشــند، چــرا مــا بایــد مراقــب دام و تطمیــع قــدرت باشــیم؟

۲٧ تیر      چهارشنبه      
حنانیا و سفیره

ادغـام کاالهـا یـا منابـع با مالکیت مشـرتک در کلیسـای اولیـه اجباری نبـود؛ یعنی یک رشط 
رسـمی عضویـت نبـود. بـا ایـن وجـود، قطعـاً چندیـن منونـه سـخاوت داوطلبانه وجود داشـت 
کـه الهـام بخـش کل جامعـه بـود. یکـی از چنیـن منونه هایـی برنابا بـود (اعامل رسـوالن باب ۴ 

آیـات ۳۶ و ۳۷)، کـه بعدهـا در کتـاب نقـش مهمـی ایفـا خواهد منود.
بـا ایـن وجـود، منونـه هـای منفی نیز وجود داشـت که اتحاد کلیسـا را از داخل، درسـت در 

زمانـی کـه حملـه هـا از بیرون آغاز شـده بود، تهدیـد می کرد. 

۵ آیات ۱ تا ۱۱ را بخوانید. چه درس هایی در این داستان وجود دارد؟ اعامل رسوالن باب 
 

اگـر چـه لوقـا متـام جزئیـات را بـه مـا ارائه نداده اسـت، شـکی نیسـت که مشـکل اساسـی 
حنانیـا و سـفیره تـالش بـرای نگاه داشـنت پول نبـود بلکه عمل فریبـکاری در میـان اجتامع بود. 
گنـاه آنهـا نتیجـه یـک اقـدام ناگهانـی نبـود بلکه نقشـه بـا دقت طرح شـده، یک تـالش عمدی 
«بـرای امتحـان منـودن روح خـدا» بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـه ۹). آنهـا ملـزم بـه فـروش 
امـوال خـود و دادن پـول بـه کلیسـا نبودنـد. از ایـن رو، زمانـی کـه خـود را بـه انجـام ایـن کار 
متعهـد منودنـد، شـاید تنهـا بر اسـاس منافع شـخصی عمل می کردند، شـاید حتی برای بدسـت 

آوردن نفـوذ در میـان بـرادران بـا آنچـه عمـل خیریـه سـتودنی به نظـر می رسـید، بود.
ایـن احتـامل ممکـن اسـت توضیـح دهـد کـه چـرا خدا آنهـا را چنـان شـدید مجـازات منود. 
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حتـی اگـر زندگـی اجتامعـی کلیسـا از اعتقـاد بـه اینکـه آمـدن عیسـی نزدیک بود، ناشـی شـد، 
اعاملـی ماننـد عمـل حنانیـا و سـفیره در چنیـن مرحلـه ابتدایی می توانسـت اهمیـت وفاداری 
بـه خـدا را کمرنـگ کنـد و بـه تاثیـری بـد میـان ایـامن داران تبدیـل شـود. ایـن واقعیـت کـه 
هیـچ اشـاره ای بـه داده شـدن فرصـت توبـه به حنانیـا و همچنین سـفیره وجود نـدارد (اعامل 

رسـوالن بـاب ۵ آیـه ۸)، ممکـن اسـت تنهـا بـه دلیـل کم بـودن مقدار باشـد. 
نظر  در  گناه  و  کردند  می  رفتار  گناهکارانه  آنها  انتها،  تا  ابتدا  از  که  است  این  مهم  نکته 
خداوند مسئله ای جدی می باشد (حزقیال باب ۱۸ آیه ۲۰، رومیان باب ۶ آیه ۲۳)، حتی اگر 
همیشه آن را بالفاصله مجازات نکند. در واقع، اینکه مجازات اغلب به تعویق می افتد، باید 

همواره به ما یادآوری کند که خدا چقدر بخشنده است (دوم پطرس باب ۳ آیه ۹).

چــرا مــا بایــد در مــورد عبــور از مرزهــای فیــض و رحمــت، آنگونــه کــه ایــن دو عضــو 
اولیــه کلیســا انجــام دادنــد، مراقب باشــیم؟

۲٨ تیر      پنجشنبه      
دستگیری دوم

اگـر مـی شـد از رسـوالن بـرای آوردن داوری خدا بر گناه اسـتفاده شـود، مانند مـورد حنانیا 
و سـفیره، همچنیـن می شـد بـرای آوردن فیـض بر گناهکاران از ایشـان اسـتفاده شـود. خدمت 
شـفا دهنـده قدرمتنـد ایشـان (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـات ۱۲ تـا ۱۶)، شـاهدی ملمـوس بـود 
کـه روح خـدا از طریـق ایشـان عمـل مـی کـرد. اینکـه ایـن بـاور وجـود داشـت که حتی سـایه 
پطـرس مـی توانسـت مـردم را شـفا دهـد، قابـل توجه مـی باشـد. نزدیک تریـن روایت مشـابه 
در انجیـل، روایـت زنـی بـود کـه بـا ملس منودن جامه عیسـی شـفا یافـت (لوقا بـاب ۸ آیات ۴۳ 
و ۴۴). بـا ایـن وجـود لوقـا منـی گوید که سـایه پطـرس حقیقتاً قدرت شـفا دهنده داشـت بلکه 
مـردم اینگونـه فکـر مـی کردنـد. بـا این حـال، حتی اگـر خرافـات متـداول در جریان بـود، خدا 

همچنـان فیـض خـود را ارزانی می داشـت.
بـا وجـود ایـن، هـر چـه رسـوالن بیشـرت از روح پـر مـی شـدند، و نشـانه هـا و شـگفتی هـا 
بیشـرت مـی شـدند، رهـربان دینـی بیشـرت از حسـادت پـر مـی شـدند. ایـن باعـث شـد کـه آنهـا 
رسـوالن را بـرای بـار دوم دسـتگیر کننـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـات ۱۷ و ۱۸). تنهـا پـس از 
فـرار معجـزه آسـای آنهـا (اعـامل رسـوالن باب ۵ آیـات ۱۹ تا ۲۴) و سـخرنانی جسـورانه دیگری 
از پطـرس مبنـی بـر اینکـه «خدا را می باید بیشـرت از انسـان» اطاعت منود (اعامل رسـوالن باب 
۵ آیـه ۲۹) بـود کـه برخـی از مقامـات رشوع بـه در نظـر گرفـنت احتـامل در کار بـودن تأثیرات 

مـاوراء طبیعـی منودند.
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۳۹ را بخوانیـد. غامالئیـل چگونـه بـرای منـرصف منـودن  ۵ آیـات ۳۴ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 
سـنهدرین از کشـنت رسـوالن تـالش منـود؟

 

سـنهدرین یـا هـامن شـورای عالـی یهـود توسـط صدوقیـان اداره مـی شـد و فریسـیان 
اقلیتـی بـا نفـوذ کمـرت بودنـد. غامالئیـل یـک فریسـی و مجتهد قانـون دان بود. او به شـدت 
در میـان یهودیـان مـورد احـرتام بـود کـه بـه عنـوان «ربـان یـا ربنـا» («معلـم مـا») بـه جای 
رصفـاً «ربـی» («معلـم مـن») در نظـر گرفته می شـد. پولس یکـی از شـاگردان او بود (اعامل 

رسـوالن بـاب ۲۲ آیـه ۳).
غامالئیـل بانـی و تدویـن گـر دو جنبش طغیـان گر دیگـر در تاریخ معـارص ارسائیل بود که 
پیروانـی را جـذب منـود و باعـث آشـفتگی شـد. بـا ایـن وجـود، رهـربان کشـته شـدند و پیروان 
ایشـان کامـال پراکنـده گشـتند. درسـی کـه او اسـتنتاج کـرده بـود ایـن بـود که جنبش مسـیحی 
منشـاء انسـانی داشـت کـه بـه زودی محو می شـد. از سـوی دیگر، اگـر این جنبشـی الهی بود، 
هامنطـور کـه رسـوالن ادعـا کردنـد، چگونه آنهـا امید بـه مقاومت دربرابـر آن داشـتند؟ رایزنی 
غامالئیـل سـودمند واقـع شـد. رسـوالن شـالق خوردنـد و بـار دیگر بـه ایشـان فرمان داده شـد 

کـه در نام عیسـی صحبـت نکنند.

ــد  ــروری و مفی ــد ض ــی توان ــب م ــوب اغل ــاوره خ ــه مش ــاره اینک ــتان درب ــن داس ای
باشــد، چــه چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟ مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه در برابــر 
دریافــت مشــاوره حتــی زمانــی کــه ممکــن اســت شــامل چیــزی باشــد کــه لزومــاً 

مایــل بــه شــنیدنش نیســتیم، ســعه صــدر داشــته باشــیم؟

۲۹ تیر      جمعه      
تا  باشیم  می  خود  غایب  رسور  اعتامد  مورد  که  هستیم  مبارشینی  فراتر: «ما  تفکری 
از خانواده و منافعش که برای خدمت به آنها به این جهان آمد، مراقبت کنیم. او به آسامن 
بازگشته است و ما را مسئول منوده است و انتظار دارد هوشیار و منتظر بازگشتش باشیم. بیایید 
در برابر این اعتامد وفادار باشیم تا مبادا ناگهان او ما را در خواب بیابد.» — الن جی. وایت، 

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 37
«مـردم بایـد بـا تقـدس عهد هایشـان تحت تأثیر قـرار بگیرنـد و در امور خدا متعهد شـوند. 
چنیـن تعهداتـی معمـوالً ماننـد قـرارداد بیـن انسـان ها الـزام آور منی باشـد. امـا اگر وعـده ای با 
خـدا بسـته شـود، آیـا تقدس آن کمـرت خواهد بـود؟ از آنجایی کـه فاقد برخـی اصطالحات فنی 
اسـت و منـی توانـد توسـط قانـون قابـل اجـرا باشـد، آیـا یک فرد مسـیحی بایـد تعهـد آن را که 
برایـش قـول داده اسـت، نادیـده بگیـرد؟ هیـچ سـند یـا تعهد قانونـی الزامی تـر از تعهد بسـته 
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 Ellen G. White Comments, The SDA ،شـده برای امور خدا نیسـت.» — الن جی. وایت
Bible Commentary, vol. 6, p. 1056

سواالتی برای بحث
۱. در میــان بســیاری چیزهــای دیگــر، عیســی دو ارث بــرای حواریــون بجــا گذاشــت: 
انتظــار بازگشــت زودهنگامــش و مأموریــت جهانــی. ایــن دو عامــل چگونــه بایــد بــر 
حــس مأموریــت مــا و فراخوانــده شــدن بــه موعظــه انجیــل بــه تمــام جهــان تأثیــر 

بگذارد؟
ــا عیســی  ــه گوی ــاده باشــیم ک ــان آم ــد چن ــا بای ــن گفــت: «م ــی چنی ــردی زمان ۲. ف
امــروز مــی آیــد، امــا چنــان بــه کار کــردن [در ماموریــت کلیســا] ادامــه دهیــم کــه 
گویــا آمدنــش صدهــا ســال دیگــر بــه طــول خواهــد انجامیــد.» در ایــن نظریــه چــه 
حکمتــی دیــده مــی شــود و مــا چگونــه مــی توانیــم آن را در فراخــوان زندگــی خــود 

اعمــال کنیــم؟
۳. چــرا بایــد زندگــی، مــرگ، رســتاخیز و بازگشــت عیســی در مرکزیــت تمــام موعظــه 
هــای مــا باشــند؟ یــا اینگونــه بــه آن بنگریــد: موعظــه مــا بــدون ایــن رویدادهــا چــه 

ارزشــی خواهد داشــت؟
۴. روایــت حنانیــا و ســفیره بایــد چــه چیــزی دربــاره دشــوار بــودن آگاهــی از قلــب 

هــای دیگــران، چــه در خوبــی و چــه در بــدی، بــه مــا بیامــوزد؟
. برخــی از غماالئیــل هــای امــروزی کــه مــی شناســید، نــام ببریــد. یــا شــاید، آیــا  ۵
ــر  ــد؟ در ه ــا کنی ــران ایف ــرای دیگ ــش را ب ــن نق ــه ای ــتید ک ــی هس ــما در موقعیت ش
صــورت، در کالس در مــورد آن زمان هــا صحبــت کنیــد و نمونــه هایــی از بــه خوبــی 
ــا دریافــت نصیحــت عاقالنــه را بــه اشــتراک بگذاریــد. از ایــن  ــر بــودن دادن ی مؤث

ــم؟ ــم بیاموزی ــی می توانی ــه درس های ــات چ روای
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۳۰ تیر تا ۵ مرداد ماه   درس چهارم   

نخستین رهربان کلیسا

بعد از ظهر روز سبت
۷ آیـه ۴۸؛ عربانیان باب  مطالعـه ایـن هفتـه: اعامل رسـوالن باب ۶؛ اعامل رسـوالن بـاب 
۷؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۸  ۵ آیـات ۱۱ تـا ۱۴؛ میـکا بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۱۶؛ اعـامل رسـوالن بـاب 

آیـات ۴ تا ۲۵.
آیه حفظی: «و کالم خدا ترقی منود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت می افزود و گروهی 

عظیم از کهنه مطیع ایامن شدند » (اعامل رسوالن باب ۶ آیه ۷).

بسـیاری از ایـامن آورنـدگان در پنطیکاسـت یهودی هلنیسـتی [یهودیان بـا فرهنگ یونانی] 
بودنـد، یعنـی، از متـدن یونانـی — رومـی کـه اکنـون در اورشـلیم زندگـی مـی کردنـد (اعـامل 
رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۵، ۹ تـا ۱۱). آنهـا با وجـود یهودی بودن، بـا یهودیان اهـل یهودیه — که 
در اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـه ۱، «عربانیـان» اشـاره شـده اند — در بسـیاری جهـات متفاوت 
بودنـد، کـه بارزتریـن تفـاوت ایـن بـود کـه آنهـا اغلـب بـا زبـان آرامی، کـه در یهودیـه صحبت 

می شـد، آشـنایی نداشتند.
چندیـن تفـاوت دیگـر فرهنگی و مذهبی وجود داشـت. آنها به این دلیل که در کشـورهای 
خارجـی بـه دنیـا آمـده بودند، هیچ ریشـه ای در سـنت های یهودی یهودیه نداشـتند یا دسـت 
کـم ریشـه هـای آنهـا بـه عمیقی یهودیـان یهودیه نبـود. آنها احتـامالً چندان به مراسـم معبد و 
آن جنبـه هـای احـکام موسـوی که تنهـا در رسزمیـن ارسائیل قابل اجـرا بودند، وابسـته نبودند. 
همچنیـن از آن جایـی کـه بیشـرت زندگـی خـود را در یـک محیـط یونانـی — رومـی گذرانـده 
بودنـد و در ارتبـاط نزدیـک بـا غیـر یهودیـان بودند، بـه طور طبیعی متایل بیشـرتی بـرای درک 
شـخصیت فراگیـر ایامن مسـیحی داشـتند. در واقـع، خدا از بسـیاری از مؤمنان هلنیسـتی برای 

بـه انجـام رسـاندن فرمـان شـهادت دادن به رستـارس جهان اسـتفاده منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۶ مرداد — ٢٨ Julyآماده شوید.
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۳۱ تیر      یکشنبه      
انتصاب هفت نفر

اعامل رسوالن باب ۶ آیه ۱ را بخوانید. شکایت ایامنداران هلنیستی چه بود؟
 

«علـت شـکایت بـه قولـی، بـی توجهـی بـه بیـوه زنـان یونانـی در توزیـع روزانـه کمـک ها 
بـود. هـر نـوع نابرابـری بـا روح و نـص انجیـل در تضـاد بـود، بـا ایـن وجـود شـیطان در ایجاد 
تردیـد موفـق شـد. اقدامـات فـوری اکنـون بایـد بـرای متـام مـوارد نارضایتـی انجـام می شـد تا 
مبـادا دشـمن در تـالش بـرای تفرقـه انداخـنت در میـان ایامنـداران پیـروز شـود.» — الـن جـی. 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 88 ،وایـت
راه حـل پیشـنهاد شـده توسـط رسـوالن ایـن بـود کـه یهودیـان هفـت مـرد را از میـان خود 
انتخـاب کننـد تـا بـرای diakoneō «خدمت برای میزهـا» یا اطعام کمک کنند (اعامل رسـوالن 
بـاب ۶ آیـه ۲)، در حالـی کـه وقـت خود را بایـد رصف دعا و diakonia «خدمِت بشـارت کالم 
 diakonia و diakoneō خـدا» مـی منودنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـه ۴). از آن جایـی کـه
بـه یـک گـروه — واژه تعلـق دارنـد، تنهـا تفـاوت واقعـی میـان «میزهـا» در اعـامل رسـوالن 
بـاب ۶ آیـه ۲ و «کالم» در اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـه ۴ مـی باشـد. ایـن همـراه بـا صفـت 
«روزانه/یومیـه» (اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـه ۱)، بـه نظر می رسـد بـه دو عنرص اصلـی زندگی 
روزانه کلیسـای اولیه اشـاره داشـته باشـد: اولی تعلیِم («کالم») و دومی همنشـینی در اطراف 
(«میزها»/سـفره هـا)، کـه دومـی شـامل خـوردن غذای دسـته جمعی، شـام خداونـد و دعا می 

باشـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۴۲ و ۴۶؛ بـاب ۵ آیـه ۴۲). 
یعنـی رسـوالن بـه عنـوان متولیـان امیـن و قابـل اعتـامد آمـوزه هـای عیسـی، بیشـرت وقت 
خـود را رصف تعلیـم اصـول اعتقـادی بـه ایامنـداران مـی کردنـد که  تـوام با دعا بـود در حالی 
کـه آن هفـت نفـر متصـدی امـور معـارشت و اخـوت در چنـد کلیسـای خانگـی بودنـد. بـا این 
وجـود وظایـف آنهـا بـه امورخادمـان و شامسـان کلیسـا محـدود منی شـد، آنگونه که ایـن واژه 

امـروزه معنـا مـی دهـد. آنهـا در واقـع نخسـتین رهربان جامعـت کلیسـا بودند. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـات ۲ تـا ۶ را بخوانید. آن هفـت نفر چگونه انتخـاب و به مأموریت 
شدند؟ گامرده 

 

نامزدهـا بایـد از نظـر ویـژه گی های اخالقـی، روحانی و عملـی ممتاز می بودنـد: آنها باید 
شـهرتی مـورد احـرتام می داشـتند و از روح القـدس و حکمـت پـر مـی بودنـد. آن هفـت نفر با 
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تأیید جامعه انتخاب شـدند و سـپس از طریق دعا و دسـت گذاری شـدن، به خدمت منصوب 
مـی شـدند. ایـن آداب و ترشیفـات حاکـی از بـه رسـمیت شـناخنت در میـان عمـوم و تفویـض 

اختیـار بـرای ایفـای وظیفـه به عنـوان خادمین می باشـد.

ایجــاد تفرقــه در میــان صفــوف کلیســا آســان مــی باشــد، اینطــور نیســت؟ برخــی 
از خادمــان آنچنــان بــر انجــام وظیفــه و تصــدی خــود تمرکــز دارنــد کــه برقــراری و 
حفــظ صلــح و آرامــش در میــان جمــع را بــه فراموشــی ســپرده و فقــط انجــام کار 
محــول شــده بــه خودشــان را در ســرلوحه امــور قــرار مــی دهنــد. بــا کــدام قــدرت 

خــدادادی مــی توانیــم بــر ایــن مشــکل فائــق شــویم؟ 

۱ مرداد      دوشنبه      
مأموریت استیفان

هفت مرد پس از انتصاب، نه تنها در خدمت کلیسا بلکه همچنین در شهادت دادن مؤثر 
مشارکت منودند. نتیجه این بود که انتشار انجیل ادامه یافت و بر شامر ایامنداران افزوده می 
شد (اعامل رسوالن باب ۶ آیه ۷). با  رشوع این رشد، البته مخالفان را نیز به کلیسای اولیه 
آورد. این روایت سپس بر استیفان، که مردی با ویژگی های روحانی نادر است مترکز می کند.

۱۵ را بخوانید. این آیات چـه چیزی درباره اسـتیفان، ایامن  اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـات ۸ تـا 
و شـخصیت او بـه مـا مـی آموزند؟ همچنین، اسـتیفان چه چیـزی موعظه می کـرد که موجب 

بر انگیخته شـدن خشـم مخالفانش شـد؟
 

اسـتیفان بـه عنـوان یـک یهـودی هلنیسـتی، انجیـل را در کنیسـه هلنیسـتی اورشـلیم بـه 
اشـرتاک مـی گذاشـت. چندیـن نـوع از ایـن کنیسـه هـا در شـهر وجود داشـت؛ اعامل رسـوالن 
بـاب ۶ آیـه ۹ احتـامالً بـه دو تـا از آنها اشـاره دارد، یکی متعلـق به مهاجرین جنوبـی (یهودیان 
اهـل قیـروان و اسـکندریه) و دیگـری متعلـق به مهاجرین شـاملی (افـراد اهل قلیقیه و آسـیا).

عیسـی بـدون شـک موضـوع اصلـی بحث ها بـود، امـا اتهامات مطرح شـده علیه اسـتیفان 
نشـان دهنـده درک او از بخشـی از انجیـل و داللـت هـای آن می باشـد که شـاید از ایامنداران 
یهودیـه پیشـی گرفتـه بـود. اسـتیفان بـه کفر گفـنت علیه موسـی و خدا متهم شـد؛ یعنـی، علیه 
رشیعـت و معبـد. حتـی اگـر از برخـی نقطـه نظرات سـخنان او درسـت فهمیده نشـده بود — 
یـا سـخنانش عمـداً تحریـف شـده بودند — و شـاهدان کـذاب تحریک شـده بودند تـا بر علیه 
او صحبـت کننـد، اتهامـات ممکـن اسـت کامـًال کـذب نبـوده باشـد هامنگونه که عیسـی متهم 
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شـده بـود (مرقـس بـاب ۱۴ آیـه ۵۸، یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱۹). محکومیـت رصیـح اسـتیفان در 
برابـر شـورای عالـی یهود سـنهدرین بخاطر اینکه معبد را سـاخته دسـت برش خوانـده بود [که 
یهودیـان سـخن او را اینگونـه تعبیـر کـرده بودنـد که معبـد را بتکده تلقی کرده اسـت] (اعامل 
رسـوالن بـاب ۷ آیـه ۴۸)، منایـان مـی سـازد کـه او از مرگ عیسـی و اینکه دسـت کـم در رابطه 
بـا معبـد و آداب و ترشیفـات  آن کـه بـه چـه چیزی اشـاره می منـود، درک عمیق تری داشـت. 
بـه عبـارت دیگـر، در حالی که احتامالً بسـیاری از ایامنـداران یهودی اهـل یهودیه همچنان 
تـا حـد زیـادی به معبد و سـایر اعـامل ترشیفاتی عالقمند بودند (اعامل رسـوالن بـاب ۳ آیه ۱؛ 
بـاب ۱۵ آیـات ۱ و ۵؛ بـاب ۲۱ آیـات ۱۷ تـا ۲۴) و رها کردن آنها برایشـان دشـوار بود (غالطیان 
بـاب ۵ آیـات ۲ تـا ۴؛ عربانیـان بـاب ۵ آیـات ۱۱ تـا ۱۴)، اسـتیفان و شـاید دیگـر ایامنـداران 
هلنیسـتی نیـز بـه رسعـت درک منودنـد کـه مـرگ عیسـی منایانگـر پایـان متامـی آئین و مراسـم 
معبـد بـود. [زیـرا که عیسـی بـا مصلوب شـدن، کار قربانی برای فدیـه را به امتام رسـانده بود].

چــرا مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه گرفتــار برخــی از مفاهیــم عامــه پســند نشــویم کــه 
از دریافــت نــور جدیــد بــاز بمانیــم؟

۲ مرداد      سه شنبه      
در برابر شورای عالی یهود سنهدرین

۵ را بخوانید. استیفان به اتهام زنندگان خود چه می گفت؟ اعامل رسوالن باب ۷ آیات ۱ تا ۳
 

اتهامـات مطـرح شـده علیـه اسـتیفان منجـر بـه دسـتگیری وی و محاکمـه شـدنش توسـط 
سـنهدرین شـد. بـر طبـق سـنت یهـودی، رشیعـت و خدمات معبـد دو تا از سـه ارکانـی بودند 
کـه کالم بـر آنهـا اسـتوار اسـت — آخریـن آنها کردار نیک اسـت. اشـاره محض به اینکه مراسـم 
وابسـته بـه موسـی منسـوخ شـده بودنـد، واقعـاً توهینـی بـه آنچـه کـه در یهودیـت مقـدس 
شـمرده مـی شـد، بـود؛ از ایـن رو، یعنـی توهین به مقدسـات (اعامل رسـوالن بـاب ۶ آیه ۱۱). 
از  ای  نشانه  خود  که  باشد،  می  رسوالن  اعامل  در  سخرنانی  ترین  طوالنی  استیفان،  پاسخ 
اهمیت آن است. اگر چه در نگاه اول چیزی بیش از یک قرائت خسته کننده از تاریخ ارسائیل 
به نظر منی رسد، باید این سخرنانی را در رابطه با پیامن عهد قدیم و شیوه ای که انبیاء در 
زمانی که برای بازگرداندن ارسائیل به الزامات آن به عنوان اصالح کنندگان دینی برخواستند، 
درک کنیم. هنگامی که این اتفاق افتاد، آنها گاهی از واژه عربی rîḇ استفاده می کردند که 
بهرتین ترجمه اش احتامالً «َدَعوِی عهد»، می باشد، یعنی بیان این ایده که خدا بر علیه قومش 

بدلیل قصور ایشان در نگه داشنت عهد، اقدامات قانونی انجام می دهد. 
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برای مثال در میکاه باب ۶ آیات ۱ و ۲، واژه rîḇ سه مرتبه دیده می شود. سپس میکاه 
با پیروی از الگوی عهد سینا (خروج باب های ۲۰ تا ۲۳)، به مردم، اعامل قدرمتندانه خدا را 
به جای ایشان یادآوری می کند (میکاه باب ۶ آیات ۳ تا ۵)، مقررات و تخلف از عهد (میکاه 
باب ۶ آیات ۶ تا ۱۲) و در نهایت لعنت ها برای نقض عهد ها (میکاه باب ۶ آیات ۱۳ تا ۱۶).

ایــن احتــامالً پیــش زمینــه نُطــق اســتیفان اســت. هنگامــی کــه از او خواســته شــد اعــامل 
خــود را ترشیــح کنــد، او هیــچ تالشــی بــرای انــکار اتهامــات یــا دفــاع از ایــامن خــود نکــرد. 
در عــوض، صدایــش را ماننــد انبیــاء باســتان در زمــان آوردن rîḇ خــدا بــر علیــه ارسائیــل، بلنــد 
ــرای نشــان دادن ناسپاســی و  ــا ارسائیــل ب کــرد. بررســی طوالنــی او از رابطــه پیشــین خــدا ب

نافرمانــی آنهــا بــود. 
در واقـع، بـا توجـه بـه اعامل رسـوالن بـاب ۷ آیـات ۵۱ تا ۵۳، اسـتیفان دیگر متهم نیسـت، 
بلکـه وکیـل نبـوی خداسـت، که ارائه دهنـده دادخواهی عهد خـدا علیه این رهربان می باشـد. 
اگـر پـدران ایشـان مجـرم بـه قتـل انبیـاء بودنـد، آنها حتـی بیشـرت در این زمینـه مجـرم بودند. 
تغییـر از «پـدران مـا» (اعـامل رسـوالن بـاب ۷ آیـات ۱۱، ۱۹، ۳۸، ۴۴ و ۴۵) بـه «پـدران شـام» 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۷ آیـه ۵۱) قابـل توجـه اسـت: اسـتیفان همبسـتگی خـود را بـا قومـش 
شکسـت و موضعـی مشـخص در دفـاع از عیسـی گرفـت. بهـای آن سـنگین می بود؛ امـا با این 

حـال، ایـن سـخنان هیـچ ترس یـا پشـیامنی در بـر ندارند. 

آخرین باری که نیاز بود شما موضعی قاطع برای عیسی داشته باشید، چه زمانی بود؟ 
آیا موفق شدید یا شکست خوردید؟ در صورت شکست، چه چیزی باید تغییر کند؟

۳ مرداد      چهارشنبه      
عیسی در دادگاه آسامنی

از آنجایـی کـه بـا توجـه بـه معنـی، نبی (بـه عـربی، nāḇî) به کسـی اطالق می شـود که از 
طـرف خـدا سـخن مـی گوید، اسـتیفان هامن لحظه ای کـه rîḇ َدَعـوِی خدا را بر علیـه ارسائیل 

آورد، نبـی شـد. رسـالت نبـوی او بـا این وجـود کوتاه بود.

۵ را بخوانید. مفهوم رؤیای استیفان چه بود؟ ۵ و ۶ ۵ اعامل رسوالن باب ۷ آیات 
 

«هنگامـی کـه اسـتیفان بـه ایـن مرحلـه رسـید، جنجالـی در میـان مـردم بـه پـا بـود. زمانی 
کـه او مسـیح را بـا نبـوت هـا مرتبـط منـود و بگونـه ای صحبـت کـرد کـه گویـا از معبد سـخن 
مـی گویـد، کاهـن تظاهـر به وحشـت زده شـدن منـود و جامه خـود را درید. این عمـل در نظر 
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اسـتیفان نشـانه ای بـود کـه صدایـش بـزودی بـرای همیشـه خاموش خواهـد شـد. او مقاومت 
در برابـر سـخنانش را دیـد و مـی دانسـت کـه آخریـن شـهادت خـود را بیـان مـی کنـد. بـا این 
 Ellen G. White, ،وجـود در میـان خطبـه خـود، ناگهـان  آنرا ختم منـود.» — الن جـی. وایـت

The Acts of the Apostles, p. 100
در حالـی کـه اسـتیفان در برابـر رهـربان یهـودی ایسـتاد و دعوی خـدا را بر علیـه آنها اعالم 
منود، عیسـی در دادگاه آسـامنی ایسـتاده بود — یعنی در معبد آسـامنی، در کنار پدر، نشـان 
دهنـده اینکـه داوری بـر روی زمیـن در واقـع جلـوه ای از داوری واقعـی بـود کـه در آسـامن 

صـورت خواهـد پذیرفـت. خـدا معلـامن دروغیـن و رهـربان ارسائیـل را داوری خواهد منود. 
ایـن توضیـح مـی دهـد کـه چـرا فراخوانده شـدن به توبـه، که عملـی متداول در سـخرنانی 
هـای قبلـی در اعـامل رسـوالن اسـت (بـاب ۲ آیه ۳۸، بـاب ۳ آیه ۱۹، بـاب ۵ آیـه ۳۱) در اینجا 
دیـده منـی شـود. حکومـت دینـی ارسائیـل در حـال پایـان یافـنت بـود، به ایـن معنی کـه نجات 
جهـان دیگـر از طریـق وسـاطت قـوم ارسائیـل آنگونـه کـه بـه ابراهیـم وعـده داده شـد، انجام 
نخواهـد شـد (پیدایـش بـاب ۱۲ آیه ۳، باب ۱۸ آیه ۱۸، باب ۲۲ آیـه ۱۸)، بلکه از طریق پیروان 
عیسـی، یهـودی و غیـر یهـودی کـه اکنون انتظار مـی رفت اورشـلیم را ترک کنند و بـه جهانیان 

شـهادت دهنـد، انجـام می شـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱ آیه ۸).

۵ تـا بـاب ۸ آیـات ۱ و ۲ را بخوانیـد. لوقـا چگونه مرگ اسـتیفان  اعـامل رسـوالن بـاب ۷ آیـه ۷
را بازگـو مـی کند؟

 

مجـازات توهیـن بـه مقدسـات سنگسـار بـود (الویـان بـاب ۲۴ آیـه ۱۴)، اگـر چه مشـخص 
نیسـت کـه آیـا اسـتیفان بـه اعـدام محکـوم شـده بود یـا جفا دیـدن اوتوسـط گروهـی از افراد 
متعصـب بـود. در هـر حـال، او نخسـتین ایامنـدار بـه عیسـی اسـت کـه بـرای ایامنـش کشـته 
شـد. اینکـه شـاهدان جامـه هـای خـود را بـر پای شـائول گذاشـتند نشـان می دهد کـه او رهرب 
مخالفیـن اسـتیفان بـود؛ بـا ایـن حـال، هنگامی که اسـتیفان بـرای جالدان خـود دعا کـرد، برای 
شـائول نیـز دعـا منـود. تنهـا فردی با شـخصیت برتـر و ایامنی تزلـزل ناپذیر می توانسـت چنین 

کاری انجـام دهـد، جلـوه قدرمتنـدی از ایامنـش و واقعیـت مسـیح در زندگی اش.

۵ مرداد      پنجشنبه      
انتشار انجیل

غلبـه بـر اسـتیفان، موجـب شـعله ور شـدن جفـای گسـرتده ای بـر علیـه ایامنـداران در 
اورشـلیم شـد. کـه بـدون شـک توسـط گروهـی از مخالفـان برانگیخته شـد. رهرب گروه، شـائول 
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بـود کـه خسـارت کمـی بـه کلیسـا وارد نیـاورد (اعامل رسـوالن باب ۸ آیـه ۳، بـاب ۲۶ آیه ۱۰). 
بـا ایـن وجـود جفا بـه خیریـت مبدل شـد. 

در واقـع، ایامنـداران کـه در رستـارس یهودیـه و سـامره پراکنـده شـده بودنـد، بـه موعظـه 
انجیـل پرداختنـد. فرمـان بـرای شـهادت انجیـل در آن مناطـق (اعامل رسـوالن بـاب ۱ آیه ۸) از 

ایـن رو تحقـق یافت. 

۲۵ را بخوانید. چه درس هایی در این حکایت منایان شده اند؟ اعامل رسوالن باب ۸ آیات ۴ تا 
 

سـامریان دو رگـه یـا نیمـه ارسائیلـی بودنـد، حتـی از نقطه نظـر دینی، نیمه محسـوب می 
شـدند. آنهـا انسـان هایـی موحـد بودند که پنـج کتـاب اول موسـی را پذیرفتند (تـورات)، عمل 
ختنـه را انجـام مـی دادنـد و در انتظـار مسـیح موعـود بودنـد. بـا این حـال، دین سـامری برای 
یهودیـان فاسـد بـود، کـه بدیـن معناسـت کـه سـامریان هیـچ سـهمی در رحمـت هـای عهـد 

نداشـتند.  ارسائیل 
ایـامن آوردن غیـر منتظـره سـامریان، کلیسـای اورشـلیم را شـگفت زده کـرد، از ایـن رو 
رسـوالن، پطـرس و یوحنـا را بـرای ارزیابی موقعیت فرسـتادند. خودداری خدا از فرسـتادن روح 
القـدس تـا آمـدن پطـرس و یوحنـا (اعـامل رسـوالن بـاب ۸ آیـات ۱۴ تـا ۱۷) احتامالً بـه منظور 
متقاعـد سـاخنت رسـوالن بـود که سـامریان باید به عنـوان اعضای کامـل جامعه ایامنـی پذیرفته 

می شـدند (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۱ تـا ۱۸ را ببینیـد). 
بـا ایـن وجـود، ایـن در اینجـا متوقـف نشـد. در اعـامل رسـوالن بـاب ۸ آیـات ۲۶ تـا ۳۹، ما 
روایـت فیلپـس و فـرد حبشـی، یک خواجـه که پس از مطالعه کتاب مقدس، درخواسـت غسـل 
تعمیـد را منـود را داریـم. «فلیپـس بـا خواجـه داخـل آب رفتنـد و فلیپـس او را تعمیـد داد» 

(اعـامل رسـوالن باب ۸ آیـه ۳۸).
نخسـت سـامریان و سـپس یک فرد حبشـیکه خارجی بود و برای عبادت به اورشـلیم آمده 
بـود و اکنـون در راه بازگشـت بـه خانه بود. انجیـل در حال عبور از مرزهای ارسائیل و رسـیدن 
بـه جهـان بـود، درسـت هامنطور که پیشـگویی شـده بـود. اگر چه همـه این ها تنهـا آغاز بود، 
زیـرا ایـن ایامنـداران اولیـه یهـودی بـزودی بـه متـام جهان شـناخته شـده مسـافرت می کردند و 
خـرب بـزرگ مـرگ عیسـی را موعظـه مـی کردنـد، کـه جریمـه گناهـان ایشـان را پرداخـت و بـه 

همـه در همـه جـا امید نجـات را ارائـه می دهد.

پطــرس بــه شــمعون گفــت که«زندگــی تــو تلــخ و زهــر آگیــن اســت و در زنجیرهــای 
ــر  ــکل او و ه ــل مش ــه ۲۳). راه ح ــاب ۸ آی ــوالن ب ــال رس ــاری » (اعم ــرارت گرفت ش

کســی کــه ممکــن اســت در وضعیتــی مشــابه باشــد، چــه بــود؟
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۲۷ آوریل      جمعه      
مطالعـه بیشـرت: «جفائـی کـه در اورشـلیم بـر کلیسـا واقـع شـد، انگیـزه ای بـزرگ به 
کار انجیـل داد. ماموریـت کالم در آن مـکان بـا موفقیـت روبـرو شـده بـود و ایـن خطـر وجود 
داشـت کـه حواریـون بـرای مدتی طوالنـی در آنجا مبانند و فرمـان نجات دهنـده مبنی بر رفنت 
بـه رستـارس جهـان را فرامـوش کننـد. آن هـا که فراموش کـرده بودند قـدرت ایسـتادگی در برابر 
بـدی، بـه بهرتیـن شـکل از طریـق خدمـت مجدانـه و بـا پشـتکار حاصـل مـی شـود ، رشوع به 
فکـر کـردن منودنـد کـه کاری مهم تر از محافظت از کلیسـای اورشـلیم در برابر حمالت دشـمن 
نداشـتند. آن هـا بـه جـای آمـوزش دادن بـه ایامنـداران جدیـد بـرای رسـاندن انجیل به کسـانی 
کـه آن را نشـنیده بودنـد، در خطـر انتخـاب روشـی بودنـد کـه منجر بـه رضایت همـه از آنچه 
تحقـق یافتـه بـود، می شـد. خدا بـرای پراکنده منـودن منایندگانـش در خارج، جایی کـه بتوانند 
بـرای دیگـران خدمـت کننـد، اجـازه داد که جفا به ایشـان روا گـردد. ایامنداران که از اورشـلیم 
 Ellen G.  ،رانـده شـده بودنـد، بـرای موعظـه کالم بـه همـه جـا رفتنـد.» — الـن جـی. وایـت

White, The Acts of the Apostles, p. 105

سواالتی برای بحث 
۱. نقــل قــول از الــن جــی. وایــت در بــاال دربــاره خطــرات پیــش رو کلیســای اولیــه در رابطــه 
بــا رضایتمنــدی از خودشــان و آنچــه کــه از طریــق ایشــان تحقــق یافتــه بــود را بدقــت بخوانیــد. 
نخســت، ایــن بدیــن معناســت کــه برخــالف تصــورات رایــج، بســیاری از یهودیــان در واقع عیســی 
را بــه عنــوان مســیح موعــود پذیرفتنــد. امــا حتــی مهــم تــر اینکــه مــا مــردم چــه هشــداری بایــد 
ــار  ــد گرفت ــش از ح ــه بی ــیم ک ــن باش ــم مطمئ ــه می توانی ــم؟ چگون ــت آوری ــروزه از آن بدس ام
محافظــت از آنچــه کــه داریــم، در برابــر آنچــه کــه بایــد واقعــاً انجــام بدهیــم یعنــی — بشــارت 

دادن بــه جهــان — نشــویم؟
۲. در زمــان رســوالن، روابــط میــان یهودیــان و ســامریان بــا قــرن هــا خصومــت شــدید مشــخص 
شــده بــود. مــا از ایــن واقعیــت کــه فلیپــس کــه بــه احتمــال زیــاد یهــودی بــود، در ســامره از 
عیســی شــهادت داد، چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم؟ مــا حتــی بــه عنــوان ادونتیســت هــای 
ــزی  ــد چــه چی ــات فرهنگــی و قومــی مصــون نیســتیم. صلیــب بای ــر تعصب ــم، در براب روز هفت
دربــاره برابــری همــه مــا در برابــر خــدا، بــه مــا بیامــوزد؟ همچنیــن، جهــان شــمولی مــرگ مســیح 

بایــد چــه چیــزی دربــاره ارزش بــی نهایــت همــه انســان هــا، بــه مــا بیامــوزد؟
۳. فیلپس چگونه به فرد حبشی نزدیک شد (اعمال رسوالن باب ۸ آیات ۲۷ تا ۳۰)؟ ما چگونه 

می توانیم نسبت به فرصت های به اشتراک گذاشتن انجیل با دیگران گشاده رو باشیم؟
ــا در  ــه م ــه ممکــن اســت ب ــم ک ــا ۸ آموختی ــاب هــای ۶ ت ــزی از اعمــال رســوالن ب ۴. چــه چی

ــد؟ ــر مأموریــت کلیســا کمــک کن تحقــق مؤثرت
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۶ تا ۱۲ مرداد ماه   درس پنجم   

ایامن آوردن پولس

بعد از ظهر روز سبت
۹ تـا ۱۱؛ تثنیه بـاب ۲۱ آیه ۲۳؛ اعامل  مطالعـه ایـن هفتـه: اعامل رسـوالن باب ۲۶ آیات 
۹ آیه ۱؛ غالطیان باب ۱ آیه ۱؛ اعامل رسـوالن  ۲۰؛ اول قرنتیـان بـاب  ۹ آیـات ۱ تـا  رسـوالن بـاب 

.۳۰ ۲۰ تا  ۹ آیـات  باب 

آیـه حفظـی: «بـرو زیـرا کـه او ظـرف برگزیـده من اسـت تا نام مـرا پیـش اّمت ها و سـالطین و 
.(۱۵ ۹ آیه  بنـی ارسائیـل بـربد» (اعامل رسـوالن بـاب 

ایـامن آوردن شـائول طرسوسـی (کـه پولـس شـد) یکـی از قابـل توجـه تریـن رویدادهـا 
در تاریـخ کلیسـای وابسـته بـه رسـوالن بـود. بـا ایـن وجـود اهمیـت پولـس بسـیار فراتـر از 
تنهـا ایـامن آوردن مـی باشـد زیـرا پولـس قطعـاً تنها دشـمن کلیسـا نبـود که به یک مسـیحی 
واقعـی تبدیـل شـد. در عـوض مسـئله مربـوط مـی شـود بـه آنچـه کـه او در نهایـت بـرای 
انجیـل انجـام داد. پولـس دشـمنی اصالح ناپذیـر بـرای ایامنـداران اولیـه بود و آسـیبی که می 
توانسـت بـه کلیسـای نوپـا بزنـد، عظیـم بود. او هـم عزم و هم حامیت رسـمی بـرای نابودی 
کلیسـا را داشـت. بـا ایـن حـال، او صادقانـه بـه دعـوت خـدا در راه دمشـق پاسـخ داد و بـه 
یکـی از بـزرگ تریـن رسـوالن تبدیـل شـد. «از میـان تلخ تریـن و بی رحـم تریـن شـکنجه گران 
کلیسـای مسـیح، الیق تریـن مدافـع و موفق تریـن قاصـد انجیـل بوجـود آمـد.» — الـن جـی. 

Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, p. 9  ،وایـت
اقدامـات پیشـین پولـس در جفـای کلیسـای اولیه، همواره به او احسـاس عمیق بی ارزشـی 
مـی داد، اگـر چـه بـا احساسـی عمیـق تـر از قدردانی می توانسـت بگویـد که فیض خـدا به او 

بیهـوده نبـوده اسـت. با ایـامن آوردن پولس، مسـیحیت برای همیشـه تغییر منود. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ مردادآماده شوید. 
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٧ مرداد      یکشنبه      
شکنجه گر کلیسا

پولس یک یهودی هلنیسـتی بود. زادگاه او طرسـوس، پایتخت قیلیقیه بود (اعامل رسـوالن 
بـاب ۲۱ آیـه ۳۹). بـا ایـن وجـود، او از رفتـار کلیشـه ای هلنیسـتی بـه میـزان زیـادی فاصلـه 
گرفـت، زیـرا بـه اورشـلیم آورده شـده بـود، جایـی کـه زیر نظـر غامالئیـل (اعامل رسـوالن باب 
۲۲ آیـه ۳)، بـا نفـوذ تریـن معلـم فریسـی آن زمـان آمـوزش دید. پولس بـه عنوان یک فریسـی 
بـه شـدت (ارتدوکـس) سـنتی و تعصبـی بـود ، اگـر چـه شـور و حـرارت او مـرز تعصـب کـور 
کشـیده شـده بـود (غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۱۴). بـه ایـن دلیل اسـت کـه او اسـتیفان را به سـوی 

مـرگ  کشـانید و تبدیـل بـه چهـره ای کلیـدی در جفـا هـای پس از آن شـد.

۹ تـا ۱۱ را بخوانیـد. پولـس چگونـه اقدامـات خـود بـر علیـه  اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـات 
کلیسـا را توصیـف مـی کنـد؟

 

پولـس در جایـی دیگـر مـی گویـد کـه انجیل مانعـی بـر رس راه یهودیـان بـود (اول قرنتیان 
بـاب ۱ آیـه ۲۳). در کنـار ایـن واقعیـت که عیسـی رشایط انتظارات سـنتی یهودی از پادشـاهی 
مسـیح موعـود را نداشـت، آنهـا بـه هیچ وجـه منی توانسـتند این ایـده را بپذیرند که کسـی که 
بـر روی صلیـب مـرد بتوانـد مسـیح موعـود خـدا باشـد، زیـرا کتـاب مقـدس مـی گویـد که هر 
کـس بـه صلیـب کشـیده شـود، تحـت لعنـت خداسـت (تثنیـه بـاب ۲۱ آیـه ۲۳). بنابرایـن، بـه 
صلیـب کشـیده شـدن بـرای یهودیـان یـک تناقـض عجیـب و غریب بود، روشـن ترین شـاهدی 

کـه مـی گفـت ادعـای کلیسـا در مورد عیسـی نادرسـت بود. 
اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱ و ۲ نشـان مـی دهنـد که شـائول طرسوسـی در اقـدام علیه 
ایامنـداران بـود. دمشـق شـهری بسـیار مهـم در حدود دویسـت کیلومرتی شـامل اورشـلیم بود 
و جمعیـت یهـودی زیـادی داشـت. یهودیانـی کـه در خـارج از یهودیـه زندگـی مـی کردنـد، به 
صـورت نوعـی شـبکه ارتباطی سـازماندهی شـده بودند که مرکزشـان در اورشـلیم (سـنهدرین) 
بـود و کنیسـه بـه عنـوان مرکـز حامیتـی اجتـامع هـای محلـی عمل مـی کـرد. رابطـه ای مداوم 
 shaliaḥ  میـان سـهندرین و چنیـن اجتـامع هایـی از طریـق نامـه هایـی کـه معمـوال توسـط
 ،shalaḥ قاصد حمل می شـد، وجود داشـت، «کسـی که فرسـتاده شـده اسـت» (از واژه عربی
«فرسـتادن»). یـک قاصد shaliaḥ، مأموری رسـمی برگزیده توسـط سـنهدرین بود تـا به ایفای 

چندیـن وظیفـه دینی بپـردازد.
هنگامـی کـه پولـس از کاهـن اعظـم، رئیـس سـنهدرین نامـه هـای خطاب شـده به کنیسـه 
دمشـق را در خواسـت منود، او به یک shaliaḥ قاصد با قدرت دسـتگیر منودن پیروان عیسـی 
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و آوردنشـان بـه اورشـلیم تبدیـل شـد (مقایسـه شـود بـا اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـه ۱۲). در 
زبان یونانی، کلمه معادل shaliaḥ ، لغت apostolos می باشـد که از آن واژه رسـول مشـتق 
می شـود. از این رو، پولس پیش از آن که رسـول عیسـی مسـیح باشـد، رسـول سـنهدرین بود.

آخرین باری که شما برای چیزی که بعدها نظرتان درباره آن تغییر نمود، متعصب (یا 
مخالف) بودید، چه زمانی بود؟ از آن تجربه باید چه درس هایی فرا گرفته باشید؟

٨ مرداد      دوشنبه      
در مسیر دمشق

۹ را بخوانیـد. هنگامـی کـه پولـس بـه دمشـق نزدیـک می  ۹ آیـات ۳ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 
۵ چیسـت  ۹ آیـه  شـد، چـه اتفاقـی افتـاد؟ مفهـوم سـخنان عیسـی در اعـامل رسـوالن بـاب 

(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـه ۱۴ را نیـز ببینیـد)
 

هامنطـور کـه پولـس و همراهانـش بـه دمشـق نزدیک مـی شـدند، اتفاقی غیـر منتظره رخ 
داد: در حوالـی ظهـر، آنهـا بـا نـوری شـدید و صدایـی از سـوی آسـامن مواجه شـدند. این رصفاً 
یـک رویـا در مفهـوم نبـوی نبـود، بلکه تجلـی الهی در نظر گرفته شـده بطور ویـژه برای پولس 
بـود. همراهـان او نـور را مشـاهده کردنـد؛ امـا بـا این حـال، تنها پولس نابینا شـد؛ آنهـا صدا را 
شـنیدند؛ امـا بـا ایـن وجـود، تنها پولـس آن را درک منـود. نور، شـکوه الهی عیسـای ظهور کرده 
بـود کـه در آن لحظـه شـخصاً بـر پولـس ظاهـر شـده بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـه ۱۴). 
پولـس در جایـی دیگـر ارصار مـی کنـد که عیسـی را دیده بود، کـه او را بـا دوازده حواریون به 
عنـوان شـهادت دهنـده رسـتاخیز و قدرت رسـالتی عیسـی، برابـر می سـاخت (اول قرنتیان باب 

۹ آیـه ۱، بـاب ۱۵ آیه ۸).
گفـت و گـوی متعاقـب آن بـا عیسـی، پولـس را بـی نهایـت بیشـرت از نـور تحت تأثیـر قرار 
مـی دهـد. پولـس کامـالً متقاعد شـده بود کـه با حمله بـه پیروان عیسـی نـارصی، در واقع کار 
خـدا بـرای پـاک منـودن یهودیـت از آن ارتـداد خطرنـاک و وحشـتناک را انجـام مـی داد. با این 
وجـود، او بـا تـرس، فهمیـد کـه نـه تنهـا عیسـی زنده بـود، بلکـه او با رنجانـدن پیروان عیسـی، 

در واقـع بـه خـود او حمله مـی کرد.
عیسـی وقتـی بـا شـائول صحبـت مـی کـرد، از یـک رضب املثـل ظاهـراً از ریشـه یونانـی 
اسـتفاده منـود کـه پولـس قطعـاً بـا آن آشـنا بـود: «تـو را بـر میـخ هـا لگـد زدن دشـوار اسـت» 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـه ۱۴). تصویـر ایـن اسـت کـه یـک گاو نـر کـه به یوغ بسـته شـده 
تـالش مـی کنـد تـا بـه جهـت هـای مختلفـی بـرود ولـی کسـی کـه گاو را هدایـت مـی کنـد بـا 
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مهمیـزی تیـز بـه او رضبـه ای میزنـد تـا بـه مسـیری بـرود که آنـرا هدایت مـی کنـد.  هنگامی 
کـه آن اتفـاق بیافتـد، حیـوان حتـی بیشـرت بـه خـود آسـیب می رسـاند.

این سخن ممکن است به کشمکش در ذهن پولس اشاره داشته باشد — کتاب مقدس از 
این مطلب به عنوان کار روح القدس یاد می کند (یوحنا باب ۱۶ آیات ۸ تا ۱۱) — که می 
توانست به آنچه برای استیفان اتفاق افتاد، برگردد. «شائول نقش برجسته ای در محاکمه و 
محکومیت استیفان داشت و شواهد قابل توجه وجود داشت که خدا در کنار آن شهید حضور 
داشت، باعث شد تا شائول به درست بودن رفتار خود بر علیه پیروان عیسی ، تردید کند. ذهن 
او شدیداً مغشوش شده بود. او در پریشانحالی خویش از کسانی که به حکمت و داوری ایشان 
اعتامد داشت، درخواست کمک منود. استدالل های کاهنان و حاکامن در نهایت او را متقاعد 
منود  که استیفان یک کفرگو بود و اینکه آن مسیح که شاگرد شهید در باره  وی موعظه می 
منود، یک فریبکار بود و اینکه حق با کسانی است که در در تصدی امور روحانی هستند.» — 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 112, 113 ،الن جی. وایت

چرا خردومندانه است که به وجدان خود توجه و اعتناکنید؟

۹ مرداد      سه شنبه      
مالقات حنانیا

شـائول وقتـی متوجـه شـد کـه در حـال صحبـت کردن با شـخص عیسـی می باشـد، سـؤالی 
مطـرح منـود کـه بـه عیسـی فرصتی بخشـید که بـه دنبالش بـود: «خداونـدا چه کنـم؟» (اعامل 
رسـوالن بـاب ۲۲ آیـه ۱۰). پرسـش او، حاکـی از ندامـت از اعاملـی بـود که تا آن زمـان مرتکب 
شـده بـود، امـا مهـم تـر اینکـه متایلی بی قیـد و رشط برای اجـازه دادن به عیسـی در راهنامیی 
زندگـی اش از آن لحظـه بـه بعـد را ابـراز مـی کند. شـائول که به دمشـق برده شـد، باید منتظر 

دسـتورالعمل هـای بعدی مـی ماند. 
کتـاب مقـدس در اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱۰ تـا ۱۹ منایـان مـی سـازد کـه خداونـد 
چگونـه بـرای آمـاده کردن شـائول طرسوسـی بـرای زندگی جدیدش بـه عنوان پولس رسـول کار 
مـی کـرد. عیسـی در رویایـی، بـه حنانیـا مأموریـت داد تا با شـائول مالقـات منوده و دسـتانش 
را بـرای بازیابـی بینایـی بـر او بگـذارد. بـا ایـن وجـود، حنانیـا قبـالً می دانسـت شـائول که بود 
و اینکـه چـه تعـداد از برادرانـش بـه خاطـر او رنـج دیـده و یـا حتـی زندگـی خود دا از دسـت 
داده بودنـد. او همچنیـن بـه خوبـی دلیل در دمشـق بودن شـائول را می دانسـت، و در نتیجه 

مطمئنـاً منـی خواسـت نخسـتین قربانـی شـائول در آنجا باشـد. تأمـل او قابـل درک بود.
بـا ایـن حـال، آنچـه حنانیـا منی دانسـت این بود که شـائول کمـی قبل برخوردی شـخصی با 
عیسـی داشـت کـه زندگـی اش را بـرای همیشـه تغییـر داد. او منی دانسـت که شـائول به جای 
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اینکـه همچنـان بـرای سـنهدرین کار کنـد — باعـث حیـرت حنانیـا بود — توسـط عیسـی برای 
کار او فراخوانـده شـده بـود کـه بدیـن معناسـت که شـائول دیگر رسـول سـنهدرین نبـود بلکه 

مهـره انتخابـی عیسـی برای رسـاندن انجیـل به یهودیـان و غیر یهودیـان بود.
غالطیـان بـاب ۱ آیـات ۱، ۱۱ و ۱۲ را بخوانیـد. پولـس در رابطه با مأموریت رسـالتی خود چه 

ادعـای خاصی ارائـه می دهد؟
 

پولـس در غالطیـه ارصار مـی ورزد کـه پیـام و رسـالت خود را مسـتقیامً از عیسـی مسـیح و 
نـه منبـع انسـانی دریافـت منـوده اسـت. این لزوماً نقشـی کـه حنانیـا در این فراخوانده شـدن 
بجـا آورد را نقـض منـی کنـد. حنانیا هنگامی که با شـائول مالقـات منود، تنهـا مأموریتی که قبال 

او در مسـیر دمشـق از شـخص عیسـی دریافت کـرده بـود را تأیید منود. 
در واقـع، تغییـر در زندگـی شـائول چنـان چشـم گیـر بـود که منی توان سـبب انسـانی برای 
آن قائـل شـد. تنهـا مداخلـه الهـی مـی توانـد توضیـح دهـد کـه چگونـه شـدید تریـن مخالـف 
عیسـی ناگهـان او را بـه عنـوان نجـات دهنـده مـی پذیـرد و همـه چیـز را رهـا مـی کنـد — 

اعتقـادات، شـهرت، حرفـه — و بـه فداکارتریـن و مؤثرتریـن رسـول او تبدیـل مـی شـود.

ایمــان آوردن شــائول بــه چــه روش هایــی عملکــرد فیــض فــوق العــاده خــدا را نشــان 
مــی دهــد؟ شــما از ایــن روایــت در مــورد کســانی کــه در زندگیتــان هســتند و تردیــد 

داریــد هرگــز واقعــاً ایمــان بیاورنــد، چــه چیــزی مــی توانیــد بیاموزیــد؟

۱۰ مرداد      چهارشنبه      
آغاز مأموریت پولس

اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱۹ تـا ۲۵ ایـن گونـه القـا مـی کننـد کـه پولـس پـس از ایامن 
آوردن و پیـش از بازگشـت بـه اورشـلیم، بـرای مدتـی در دمشـق مانـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۹ 
آیـه ۲۶). بـا ایـن وجـود پولـس در غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۱۷ اضافه مـی کند که پیـش از رفنت به 
اورشـلیم بـه رسزمیـن اعـراب رفت، جایـی که ظاهراً بـرای مدتـی در انزوا زندگی منـود. «پولس 
در اینجـا در تنهایـی بیابـان، فرصـت کافـی برای مطالعه و تعمق داشـت.» — الـن جی. وایت،  

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 125
۲۵ را بخوانید. لوقـا چگونه مأموریت پولس را در دمشـق  ۹ آیـات ۲۰ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 

توصیـف مـی کنـد؟ تا چه میـزان بخوبـی پیش رفت؟
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هنگامـی کـه پولـس اورشـلیم را بـا نامـه هایـی از کاهـن اعظـم تـرک منـود، هـدف اصلـی 
اش ایامنـداران یهـودی تبـار بودنـد کـه احتـامالً بـه کنیسـه دمشـق پنـاه آورده بودنـد (اعـامل 
رسـوالن بـاب ۹ آیـه ۲). اکنـون، پـس از بازگشـنت بـه عربسـتان، در نهایـت به کنیسـه رسـید اما 
نـه بـرای دسـتگیر کـردن ایامنـداران بلکـه بـرای افزایش تعداد ایشـان؛ نـه برای تهمـت زدن به 
عیسـی بـه عنـوان فریـب کار بلکـه بـرای ارائـه او بـه عنـوان مسـیح موعـود ارسائیـل. در ذهن 
کسـانی کـه تنهـا او را بـه عنـوان شـکنجه گر مـی شـناختند و اکنـون می شـنیدند که از عیسـی 
شـهادت مـی دهـد، چـه چیـزی باید گذشـته باشـد؟ آنها نسـبت بـه آنچه شـائول طرسوسـی به 
آن تبدیـل شـده بـود و آنچـه بـرای کلیسـا انجـام مـی داد، چـه کاری جـز تعجب می توانسـتند 
انجـام دهنـد؟ (آنهـا احتـامالً هیـچ ایده ای نداشـتند که این ایامنـدار جدید در نهایـت چهتاثیر 

بسـزائی خواهد داشـت!)
برخـی از مخالفـان پولـس کـه قادر به انـکار او نبودند، پیامن بسـتند که جـان او را بگیرند. 
روایـت پولـس از ایـن قسـمت (دوم قرنتیـان بـاب ۱۱ آیـات ۳۲ و ۳۳) نشـان مـی دهـد کـه 
مخالفـان او بـرای رسـیدن بـه اهدفشـان او را بـه مقامـات محلی معرفـی کردند. با ایـن وجود، 
پولـس بـا کمـک ایامنـداران توانسـت در یـک سـبد بزرگ احتـامالً از طریـق پنجره خانـه ای که 

بـر فـراز دیوار شـهر سـاخته شـده بـود بگریزد. 
پولــس از ابتــدا مــی دانســت کــه بــا چالــش هایــی روبــرو خواهــد شــد (اعــامل رســوالن 
ــت  ــش ثاب ــف در مأموریت ــع مختل ــیدن از مناب ــج کش ــا و رن ــت، جف ــه ۱۶). ضدی ــاب ۹ آی ب
خواهنــد بــود امــا هیــچ چیــز ایــامن و یــا حــس وظیفــه شناســی او را بــا وجــود ســختی هــا و 
مشــکالتی کــه عمــالً در زندگــی جدیــدش در عیســی بــا آنهــا روبــرو بــود، متزلــزل منــی کــرد 

ــات  ۸ و ۹). ــاب ۴ آی ــان ب (دوم قرنتی

پولــس بــا وجــود مشــکالت و مخالفــت هــا دلســرد نشــد. هنگامــی کــه بــه ایمــان 
مربــوط مــی شــود، چگونــه می توانیــم بیاموزیــم کــه مــا نیــز همــان کار را انجــام 
دهیــم — یعنــی چگونــه در میــان دلســردی و مخالفــت، اســتقامت داشــته باشــیم؟

۱۱ مرداد      پنجشنبه      
بازگشت به اورشلیم

پولـس کـه از دمشـق فـرار کـرده بود، برای نخسـتین بار پـس از اینکه به عنوان جفا رسـان، 
اورشـلیم را تـرک کـرده بـود، بـه آنجـا بازگشـت. ایـن سـه سـال پـس از ایـامن آوردن او اتفـاق 
افتـاد (غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۱۸). ایـن بازگشـتی آسـان نبـود زیرا هـم از درون و هـم از بیرون 

کلیسـا با مشـکالتی مواجـه بود.
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۹ آیـات ۲۶ تـا ۳۰ را بخوانیـد. هنگامی که پولس به اورشـلیم رسـید، چه  اعـامل رسـوالن بـاب 
اتفاقـی برایش افتاد؟

 

در اورشـلیم، پولـس تـالش منـود کـه بـه رسـوالن بپیونـدد. اگـر چـه در آن زمـان او به مدت 
سـه سـال مسـیحی بـود، خـرب ایامن آوردنـش چنان بـاور نکردنـی بود که رسـوالن ماننـد حنانیا 
پیـش از همـه، نسـبتاً مـردد بودند. آنها می ترسـیدند که این فقط بخشـی از توطئـه ای زیرکانه 
باشـد. ایـن برنابـا یـک الوی اهل قـربس بود (اعامل رسـوالن باب ۴ آیـات ۳۶ و ۳۷) که با وجود 
هلنیسـتی بـودن مقاومـت رسـوالن را شکسـت و پولـس را به ایشـان معرفی منود. آنهـا نیز باید 
از آنچـه خـدا بـرای پولـس انجـام داده بـود تعجب کرده باشـند؛ یعنی، زمانی که متوجه شـدند 

کـه ایـامن او حقیقی و اصیل اسـت.
بـا ایـن حـال چنیـن مقاومتـی هرگـز از بیـن منـی رفـت، کـه اگر بـه دلیـل اقدامات گذشـته 
پولـس در جفـا رسـاندن بـه کلیسـا نبـود، دسـت کـم بـرای موعظـه انجیـل بـود. درسـت مانند 
مـورد اسـتیفان، ایامنـداران یهودیـه از جملـه رسـوالن، در درک حـوزه جهانـی ایـامن مسـیحی 
بسـیار کنـد بودنـد، ایامنـی کـه دیگـر برپایـه نظـام ترشیفاتـی عهـد قدیـم نبـود، بویـژه نظـام 
قربانـی کـردن کـه پـس از مـرگ عیسـی بـر روی صلیـب اعتبـار خـود را از دسـت داد. نزدیـک 
تریـن حـوزه رابطـه پولس درون کلیسـا در یهودیه همیشـه ایامنـداران هلنیسـتی بودند: عالوه 
بـر برنابـا شـامل فلیپـس، یکـی از هفـت نفـر (اعامل رسـوالن باب ۲۱ آیـه ۸) و مناسـون او نیز 
اهـل قـربس (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۱۶) مـی شـد. چندیـن سـال بعـد، رهـربان کلیسـای 
اورشـلیم همچنـان پولـس را بـه موعظـه اصـول عقایـد مشـابه بـا اسـتیفان متهـم مـی منودنـد 

(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۲۱).
در طـول پانـزده روزی کـه پولـس در اورشـلیم مانـد (غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۱۸)، او ظاهـراً 
تصمیـم گرفـت انجیـل را بـا هـامن یهودیان بـی ایامنی که زمانی قبـل علیه اسـتیفان برانگیخته 
بـود، درمیـان بگـذارد. بـا ایـن وجـود درسـت ماننـد اسـتیفان، تـالش هایش بـا مخالفت شـدید 
روبـرو شـد و زندگـی اش بـه خطـر افتـاد. عیسـی در رؤیایـی بـه او گفت کـه بـرای ایمنی خود 
اورشـلیم را تـرک کنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـات ۱۷ تـا ۲۱). او بـا کمـک بـرادران به بندر 
قیرصیـه و از آنجـا بـه زادگاه خـود قیلیقیـه جایی که پیش از رشوع سـفر بشـارتی خود چندین 

سـال می مانـد، رفت.

۱۲ مرداد      جمعه      
ــوای نظامــی اش کشــته مــی شــود  ــر شکســت ق ــرال در اث ــر: «یــک ژن تفکــری فرات
ولــی مــرگ او باعــث افــزوده شــدن قــدرت اضافــی بــه قــوای دشــمن منــی شــود. امــا هنگامــی 
کــه مــردی برجســته بــه نیــروی مخالــف مــی پیونــدد، نــه تنهــا خدماتــش از دســت مــی رونــد 
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ــه ایشــان پیوســته اســت مزیتــی قطعــی بدســت آورده و از او بهــره  بلکــه کســانی کــه او ب
منــد مــی شــوند. شــائول طرسوســی در مســیرش بــه دمشــق مــی توانســت بــه راحتــی توســط 
خداونــد کشــته شــود و قــدرت بســیاری از نیــروی جفــا برداشــته مــی شــد. امــا خــدا در آینــده 
نگــری اش نــه تنهــا از کشــنت شــائول چشــم پوشــی منــود بلکــه او را بــه یــک ایامنــدار تبدیــل 
منــود تــا از ایــن رو مبــارزی از ســمت دشــمن را بــه ســمت مســیح آورده باشــد.» — الــن جــی. 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 124 ،وایــت
«مسـیح بـه حواریونـش فرمـان داد برونـد و بـه همـه ملـت هـا آمـوزش بدهند؛ امـا آموزه 
های پیشـینی که آنها از یهودیان دریافت کرده بودند درک کامل سـخنان اربابشـان را برایشـان 
دشـوار مـی منـود و بنابرایـن بـه کنـدی در مـورد آنهـا عمـل مـی کردنـد. آنهـا خـود را فرزندان 
ابراهیـم مـی خواندنـد و خـود را وارثـان وعـده الهـی مـی دانسـتند. تنهـا چندیـن سـال پس از 
عـروج خداونـد بـود کـه ذهـن های ایشـان بـه اندازه کافی رشـد منود تا منظور سـخنان مسـیح  
را درک منـوده و بـرای ایـامن آوردن غیـر یهودیـان در کنـار یهودیـان تالش کننـد. » — الن جی. 

Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 38 ،وایـت

سواالتی برای بحث
۱. در مــورد ســوال عیســی از پولــس در راه دمشــق بیشــتر تأمــل کنیــد: «بــرای چــه بــر 
۹ آیــه ۴). بــرای پولــس ایــن ســؤال نشــان از  مــن جفــا مــی کنــی؟» (اعمــال رســوالن بــاب 
ایــن بــود کــه عیســی ناصــری حقیقتــاً از مــرگ زنــده شــده بــود. امــا بیشــتر از آن همچنیــن 
نشــان دهنــده شــناخت روحانــی بــود کــه میــان عیســی و کلیســایش وجــود دارد (متــی 
۴۵ را نیــز ببینیــد).  مفهــوم واضــح اســت: هــر آســیبی بــه کلیســا  ۲۵ آیــات ۳۴ تــا  بــاب 
در واقــع آســیب رســاندن بــه شــخص عیســی مــی باشــد. در عمــل ایــن امــروزه بــرای مــا 

بــه چــه معناســت؟
۲. شــهادت دادن بــرای عیســی شــامل رنــج کشــیدن بــرای عیســی مــی باشــد. ایــن بــر 
حســب بخــت و اقبــال نیســت کــه واژه یونانــی «شــاهد» (martys) در ارتبــاط با «شــهید» 

اســت. رنــج کشــیدن بــرای عیســی بــه چــه معناســت؟
۳. یــک ضــرب المثــل قدیمــی التیــن وجــود دارد، Credo ut intelligam کــه بــه معنــی 
ــا در  ــه م ــه ب ــده چگون ــن ای ــل آیم».ای ــه شــناخت و معرفــت نائ ــا ب «ایمــان مــی آورم ت
درک آنچــه بــرای شــائول طرسوســی اتفــاق افتــاد، کمــک مــی کنــد؟ یعنــی پیــش از ایمــان 
آوردن پولــس قبــل از اینکــه بــه عیســی اعتقــاد پیــدا کنــد او فهــم و شــناخت نداشــت. 
تنهــا پــس از تجربــه اش بــود کــه توانســت بــه معرفــت نائــل گــردد. مــا از ایــن مطلــب 
چــه درســی بیاموزیــم هنگامــی کــه بــا افــرادی مواجــه مــی شــویم کــه حقایــق شــفاف را 

بــاور نکــرده و مایــوس مــی شــویم؟ 
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۱۹ مرداد ماه ۱۳ تا    درس ششم   

کار بشارتی پطرس

بعد از ظهر روز سبت
 ۱۰ ۹ آیـات ۳۲ تـا ۴۳؛ اعـامل رسـوالن بـاب  مطالعـه ایـن هفتـه: اعـامل رسـوالن بـاب 
۱۹؛ اعامل رسـوالن باب ۱۱ آیات ۱ تـا ۲۶؛ اعامل  ۹ تـا ۱۶؛ افسسـیان بـاب ۲ آیـات ۱۱ تـا  آیـات 

رسـوالن بـاب ۱۲ آیـات ۱ تا ۱۸.
آیـه حفظـی: «پطرس زبان را گشـوده، گفـت: فی الحقیقت یافتـه ام که خدا را نظـر به ظاهر 
نیسـت، بلکـه از هـر امتـی، هـر کـه از او ترسـد و عمـل نیکو کنـد، نزد او مقبـول گـردد» (اعامل 

.(۳۵ رسـوالن باب ۱۰ آیـات ۳۴ و 
بـا عزیمـت پولـس بـه طرسـوس، پطرس بار دیگر شـخصیت اصلـی حکایت لوقـا از روزهای 
ابتدایـی کلیسـای مسـیحی می شـود. پطرس بـه نوعی به عنوان خادم بشـارتی سـیار در رستارس 
یهودیـه و مناطـق اطـراف آن بـه تصویر کشـیده شـده اسـت. اعامل رسـوالن در اینجـا بصورت 
مجمـل حکایـت دو معجـزه را بیـان مـی کنـد، اول شـفا یافـنت اینیـاس و دوم زنـده شـدن طبیتا 

(دورکاس)، کـه سـپس بـا داسـتان کورنلیوس در بـاب ۱۰ ادامه مـی یابند.
ایامن آوردن غیر یهودیان بحث برانگیزترین مسئله در کلیسای وابسته به رسوالن بود. اگر 
چه بحث هایی که در پی غسل تعمید کرنلیوس بوجود آمده اند، قادر به حل متام مشکالت 
نبودند، نزول روح القدس به یادبود آنچه در پنطیکاست اتفاق افتاد، به متقاعد ساخنت پطرس 
و برادران در اورشلیم در مورد اینکه برکات انجیل به یهودیان محدود منی شدند، کمک منود. 

در همین حال، کلیسا در انطاکیه پیش از این جذب غیر یهودیان را نیز آغاز کرده بود.
مطالعـه ایـن هفتـه نیـز شـامل ظهـور جفـای جدید و کوتـاه مدت اسـت — این بـار تحت 
پادشـاهی هیرودیـس — و تأثیـر آن بـر رسـوالن کـه توسـط جفاهـای پولـس ادامـه یافـت ولی 

مـن بعـداً از این کار دسـت کشـید.
۲۰ مرداد — ١١ August آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 
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۱۴ مرداد      یکشنبه      
در لده و یافا

پطـرس در حـال بازدیـد از جوامـع مسـیحی در اطـراف مناطق سـاحلی یهودیه بـود. هدف 
او احتـامال دادن آمـوزش هـای اصـول اعتقـادی بـه ایشـان بود (اعامل رسـوالن بـاب ۲ آیه ۴۲)، 

امـا خـدا از او بـرای انجـام معجزاتـی درسـت همچون معجزات عیسـی اسـتفاده منود.

۳۵ را بخوانیـد. چه شـباهت هایـی در معجزه عیسـی در  ۹ آیـات ۳۲ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 
۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۶ و شـفا یافـنت اینیاس مـی بینید؟ لوقـا بـاب 

 

بـا وجـود کوتـاه بـودن حکایـت، ایـن معجـزه مـا را بـه یـاد داسـتان معـروف شـفای فـرد 
مفلـوج کفرناحـوم توسـط عیسـی می اندازد (لوقا بـاب ۵ آیات ۱۷ تا ۲۶). حتـی جزئیات درباره 
تخـت خـواب نیـز مشـابه هسـتند. بـا ایـن وجود مهـم تـر اینکه تأثیـر درمان شـدن اینیـاس نه 
تنها در لده بلکه همچنین در دشـت سـاحلی شـارون نیز دیده می شـد. بسـیاری از مردم پس 

از تأییـد واقعیـت معجـزه بـرای خـود، روی به خداونـد آوردند.

۹ آیـات ۳۶ تـا ۴۳ را بخوانید. داسـتان زنده شـدن طبیتا را بررسـی کنید.  اعـامل رسـوالن بـاب 
چـه چیـز خاصـی در مورد او وجود داشـت؟

 

طبیتـا — واژه آرامـی زبـان بـرای «غـزال»، در یونانـی dorcas مـی باشـد — او ایامنـداری 
بـود کـه بـه دلیـل کارهـای خیرخواهانـه مسـیحی، مـورد تفقـد و مهربانـی همسـایگانش بـود. 
روایـت از مـرگ برخواسـتنش نیـز مشـابه معجـزه ای انجـام شـده توسـط عیسـی، زنـده کـردن 
دخـرت یائـروس از مـرگ بـود (لوقـا بـاب ۸ آیـات ۴۱، ۴۲ و ۴۹ تـا ۵۶) که پطرس شـاهد آن بود. 
او بـا پیـروی از الگـوی عیسـی، از همـه خواسـت کـه اتـاق را ترک کننـد (مرقس بـاب ۵ آیه ۴۰ 
را ببینیـد). سـپس زانـو زده و دعـا کـرد، کـه پس از آن زن مـرده را صـدا زد، «ای طبیتا، برخیز!» 

(اعـامل رسـوالن باب ۹ آیـه ۴۰).
رسـوالن معجـزات بسـیاری انجـام دادنـد: بـا ایـن وجـود، در واقـع این هـا اعامل خـدا بود 
کـه از طریـق دسـتان رسـوالن انجـام مـی شـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـه ۱۲). شـباهت ها با 
معجـزات عیسـی شـاید بـرای یـادآوری بـه کلیسـا و همچنیـن امـروز ما بـود که آنچه بیشـرتین 
اهمیـت را دارد، عامـل انجـام کار منـی باشـد، بلکـه معیار، تسـلیم بـودن وی در برابـر خدا می 
باشـد (یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲ را ببینیـد). هنگامـی کـه مـا کامالً به خـدا اجازه دهیـم که برای 
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هـدف انجیـل از مـا اسـتفاده کند، اتفـاق های خیلی خوبـی خواهد افتاد. پطرس نـه تنها طبیتا 
را از مـرگ زنـده منـود، بلکـه ایـن معجـزه منجـر بـه ایـامن آوردن بسـیاری در یافـا شـد (اعامل 

رسـوالن بـاب ۹ آیه ۴۲).

برخــی از مــردم فکــر مــی کننــد کــه تنهــا اگــر مــی توانســتند یــک معجــزه واقعــی، 
ماننــد آنچــه در اینجــا اتفــاق افتــاد را ببیننــد، آنوقــت اعتقــاد پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــه ســوی ایمــان کمــک  ــه هدایــت مــردم ب و اگــر چــه در زمــان هایــی معجــزات ب
کردنــد، کتــاب مقــدس مملــو از روایــات کســانی اســت کــه شــاهد معجــزات بودنــد 
و بــا ایــن وجــود ایمــان نیاوردنــد. پــس ایمــان مــا بایــد بــر پایــه چــه چیــزی باشــد؟

۱۵ مرداد      دوشنبه      
در خانه کُرنلیوس

پطـرس در یافـا نـزد دباغـی شـمعون نـام مانـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـه ۴۳). در همین 
حـال، در قیرصیـه حـدود چهـل کیلومـرتی یافـا، یـک فرمانـده نظامـی به نـام کرنلیـوس زندگی 
مـی کـرد. او و خانـواده اش عبـادت کننـدگان مؤمـن خـدا بودنـد، اگـر چـه هنـوز بـه طـور 
رسـمی بـه یهودیـت نپیوسـته بودنـد، یعنـی کرنلیوس همچنـان یک غیریهـودی نامختـون بود. 
در رویایـی خـدادادی، بـه او دسـتور داده شـد پیام رسـانانی را به یافا بفرسـتد و پطرس را برای 

بازدیـد دعـوت کنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۰ آیـات ۱ تا ۸).

۳۵ را بخوانیـد. پطـرس چـه چیـزی تجربـه  ۹ تـا ۱۶، ۲۸، ۳۴ و  اعـامل رسـوالن بـاب ۱۰ آیـات 
منـود و چگونـه آن را تفسـیر منـود؟

 

مهـم اسـت کـه بدانیـم رویـای پطـرس دربـاره غـذا نبـود، بلکـه در مـورد مـردم بـود. آری، 
حـدود ظهـر بـود، پطـرس گرسـنه بـود، و صدایـی بـه او گفـت کـه ذبـح کنـد و تنـاول منایـد؛ با 
ایـن حـال، خـدا نـه بـرای حذف متایـز میـان حیوانات پـاک و ناپاک، بلکـه برای آموخـنت ویژگی 

فراگیـر انجیـل بـه پطـرس، از ایـن رؤیـا اسـتفاده منود. 
ایــن رؤیــا بــه رصاحــت بــرای شکســنت مقاومــت پطــرس در برابــر غیــر یهودیــان در نظــر 
گرفتــه شــده بــود. نظــر پطــرس ایــن بــود کــه اگــر او وارد خانــه کرنلیــوس مــی شــد و بــا او 
ــا آمــدن در  ــد ی ــادت در معب ــرای عب هــم نشــینی مــی کــرد، خــود را بــی حرمــت کــرده و ب
حضــور خــدا، ناشایســته مــی شــد. یهودیــان قــرن اول اهــل یهودیــه و مناطــق اطــراف بــا غیــر 

یهودیــان نامختــون معــارشت منــی کردنــد.



۴۷

مشـکل بـا الهیـات شناسـی معارص بود که غیـر یهودیـان را از رفاه عمومـی ارسائیل محروم 
کـرده بـود، بـا اینکـه ایـن نظریـه بـه یـک انحـراف از نکتـه کلی وجـود ارسائیـل به عنـوان یک 

ملـت تبدیـل شـده بـود که آن رسـاندن دانـش خدای حقیقـی به جهانیـان بود. 
از آنجایـی کـه ختنـه نشـانه عهـد ابراهیمـی بود، غیـر یهودیـان نامختون متامیز می شـدند 
و بـا ایشـان بـا تحقیـر رفتـار می شـد. آنهـا منـی توانسـتند هیـچ سـهمی در بـرکات عهد داشـته 
باشـند مگـر اینکـه ختنـه شـدن را مـی پذیرفتنـد و یهودی می شـدند. اگـر چه چنیـن مفهومی 
بـا دامنـه جهانـی مـرگ عیسـی ناسـازگار بـود، همچـون ایامنـداران اولیـه کـه مبرور با گذشـت 

زمـان ایـن قضیـه را درک منودند.

ــاب ۲  ــیان ب ــا ۲۸ و افسس ــات ۲۶ ت ــاب ۳ آی ــان ب ــه ۱۱، غالطی ــاب ۲ آی ــس ب تیط
۱۹ را بخوانیــد. ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره جهانشــمولی بــودن پیــام  آیــات ۱۱ تــا 
انجیــل بــه مــا مــی آموزنــد؟ آنهــا بایــد چــه چیــزی در مــورد اینکــه داشــتن تعصــب 
در برابــر گروهــی بــر اســاس قومیــت بــرای مســیحیان اشــتباه اســت، بــه مــا بگوینــد؟

۱۶ مرداد      سه شنبه      
عطای روح القدس

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۰ آیـات ۴۴ تا ۴۸ لحظه ای بحرانـی در تاریخ کلیسـای اولیه را منایان 
مـی سـازند. ایـن اولیـن بـار بـود کـه انجیل توسـط یکی از رسـوالن بـه غیـر یهودیـان نامختون 
موعظـه مـی شـد. رسـوالن و سـایر ایامنـداران یهودیـه بـر خـالف ایامنـداران هلنیسـتی، آماده 
پذیرفـنت غیـر یهودیـان در کلیسـا نبودنـد. از آنجایـی کـه عیسـی، مسـیح موعـود ارسائیـل بود، 
آنهـا فکـر مـی کردنـد کـه انجیل بایـد تنها بـا یهودیان دور و نزدیک به اشـرتاک گذاشـته شـود. 
غیـر یهودیـان ابتـدا بایـد یهـودی می شـدند و سـپس در جامعه ایامنـی پذیرفته می شـدند. به 
عبـارت دیگـر، قبـل از اینکـه غیـر یهودیـان بتوانند مسـیحی شـوند، آنهـا ابتدا بایـد یهودی می 

شـدند. ایـن تفکـری بـود کـه بایـد در میان ایـن ایامنـداران یهـودی اولیه تغییـر می کرد.
عطـای زبـان هـا کـه به کرنلیوس و خانواده اش داده شـد به عنوان نشـانه ای واضح و قابل 
مشـاهده بـود کـه چنیـن برداشـتی اشـتباه بـود و اینکـه خـدا تفـاوت قائـل منـی شـد و رشایط 

نجـات بـرای یهودیـان و غیـر یهودیـان از نظر او یکسـان بودند.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۱ تا ۱۸ را بخوانید. کلیسـای اورشـلیم چگونه نسـبت به تجربه 
پطـرس در قیرصیـه عکس العمل نشـان داد؟

 



۴۸

تعصـب یهـودی در مـورد غیـر یهودیـان کـه از زمـان هـای مدیـد گذشـته وجـود داشـت، 
ایامنـداران را در اورشـلیم بـه انتقـاد از پطـرس بـرای غـذا خوردن با مـردم نامختون سـوق داد. 
بـه نظـر مـی رسـد کـه آنهـا بیـش از آنچـه کـه نگـران نجـات کرنلیـوس و خانـواده اش باشـند، 
نگـران وسـواس هـای ترشیفاتـی یهـودی بودنـد. آنهـا ممکـن اسـت بیـم داشـتند کـه اگـر ایـن 
شـیوه هـای کلیسـا شکسـته شـوند، نشـانه ای از انـکار ایـامن ارسائیـل خواهـد بـود؛ آنها لطف 
خـدا را از دسـت مـی دادنـد و خـود از سـوی یهودیـان هـم مسـلک خویـش متقبـل چنیـن 

اتهاماتـی مـی شـدند — کـه باعـث مـرگ اسـتیفان شـدند. 
«زمــان آن رســیده بــود کــه مرحلــه کامــالً جدیــدی از کار وارد کلیســای مســیح شــود. دربــی 
ــد، اکنــون بایــد  ــان بســته بودن ــر یهودی ــر روی غی ــار ب ــداران یهــودی تب کــه بســیاری از ایامن
گشــوده مــی شــد. و غیــر یهودیانــی کــه انجیــل را پذیرفتــه بودنــد بایــد بــا شــاگردان یهــودی 
برابــر در نظــر گرفتــه مــی شــدند، بــدون رضورت رعایــت مراســم ختنــه.» — الــن جــی. وایــت،  

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 136
درسـت ماننـد پنطیکاسـت در اینجـا نیـز آنها به زبان هایی که قبالً با آنها آشـنایی نداشـتند 
صحبـت کردنـد، بـه جـای آنکـه بـه زبان های آسـامنی یا افسـانه ای صحبـت کننـد. تنها هدف 
متفـاوت بـود: در حالـی کـه هـدف ایـن عطا بـرای رسـوالن مأموریت جهانی کلیسـا بـود، برای 
کرنلیـوس بـه عنـوان تأییـدی بـود کـه فیض خدا حتـی در میان غیـر یهودیان نیز وجود داشـت.

۱٧ مرداد      چهارشنبه      
کلیسای انطاکیه

لوقـا کـه بـا ایـامن آوردن کرنلیـوس انگیـزه یافتـه بود، بطـور خالصـه روایتـش از مأموریت 
پطـرس را بـرای نشـان دادن پیرشفـت اولیـه انجیـل در میـان غیـر یهودیـان، قطـع مـی کند.

۱۹ تـا ۲۶ را بخوانیـد. هنگامـی کـه تعـدادی از پناهنـدگان  اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات 
اورشـلیمی بـه انطاکیـه آمدنـد، چـه اتفاقـی افتـاد؟

 

این بخش از باب ۱۱ اعامل رسوالن به جفاکاری پولس در باب ۸ اشاره دارد. بنابراین، در حالی 
که تحوالت قبلی در یهودیه و جاهای دیگر در حال وقوع بود، برخی از ایامنداران هلنیستی که 

مجبور به ترک اورشلیم شده بودند، انجیل را فراتر از مرزهای یهودیه انتشار می دادند.
لوقـا توجهـی ویـژه به شـهر بـزرگ انطاکیه در سـوریه دارد، جایـی که پناهنـدگان رشوع به 
بشـارت دادن بـه سـایر یهودیـان و هلنیسـتی هـا کردنـد و بسـیاری از آنهـا ایـامن مـی آوردند. 
ماموریـت عیسـی در اعـامل رسـوالن بـاب ۱ آیـه ۸ سـپس از طریـق تـالش های این مسـیحیان 



۴۹

هلنیسـتی یهـودی درک مـی شـد. آنهـا کسـانی بودنـد کـه به بنیـان گـذاران واقعی کاربشـارت 
بـرای غیـر یهودیان تبدیل شـدند.

به دلیل موفقیت کلیسای انطاکیه، رسوالن در اورشلیم تصمیم گرفتند برنابا را برای بررسی 
وضعیت اعزام منایند. برنابا که متوجه فرصت های بزرگ برای پیرشفت انجیل شد، فردی را به 

دنبال پولس در طرسوس فرستاد زیرا احساس می کرد که می تواند مددکاری حیاتی باشد.
حـق بـا برنابـا بـود. در طـول سـال کـه او و پولس بـا هـم کار کردنـد، جمعیت زیـادی اکرثاً 
غیـر یهـودی توانسـتند انجیـل را بشـنوند. شـور و اشـتیاقی کـه آنهـا در صحبـت کـردن دربـاره 
عیسـی مسـیح داشـتند، باعـث شـد ایامنـداران در آنجـا بـرای اولین بار بـه عنوان «مسـیحیان» 
شـناخته شـوند (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـه ۲۶). اینکـه آنها «مسـیحی» نامیده شـدند نشـان 
مـی دهـد کـه ایـن واژه توسـط کسـانی خارج از کلیسـا، احتـامالً به عنـوان نوعی متسـخر ابداع 
شـد، در حالـی کـه ایامنـداران ترجیـح می دادنـد از خود بـه عنوان «بـرادران» (اعامل رسـوالن 
بـاب ۱ آیـه ۱۶)، «شـاگردان» (اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـه ۱) و یـا حتـی «مقدسـین» (اعـامل 
رسـوالن بـاب ۹ آیـه ۱۳) یـاد کنند. در زمانی که رسـاله اعامل رسـوالن نوشـته شـد، «مسـیحی» 
بـه یـک اسـم رایـج تبدیل شـده بود (اعامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـه ۲۸) و به نظر می رسـید لوقا 

بـا آن موافـق اسـت. «مسـیحی» بـه معنـی پیـرو یا طرفدار مسـیح می باشـد.

«مســیحی» نامیــده شــدن بــرای شــما چــه معنایــی دارد؟ چــه چیــزی در مــورد زندگی 
شــما واقعــاً مســیحی اســت؟ یعنــی، در زمینــه چیزهایــی کــه واقعــاً اهمیــت دارنــد 

چگونــه متفــاوت از غیــر مســیحیان زندگــی می کنیــد؟

۱٨ مرداد      پنجشنبه      
جفاکاری هیرودیس

بـا بازگشـنت بـه یهودیـه، مـا اکنـون بـا روایـت اعـدام یعقـوب، بـرادر یوحنـا و پـرس زبـدی 
توسـط پادشـاه هیرودیـس روبـرو هسـتیم (مرقـس بـاب ۱ آیـه ۱۹). او همچنین می خواسـت 

همیـن کار را بـا پطـرس انجـام دهـد. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۴ را بخوانیـد. ایـن چـه چیـزی دربـاره چالـش هایـی کـه 
کلیسـای اولیـه بـا آنهـا روبـرو بـود، بـه مـا مـی آموزد؟

 

پادشـاه هیرودیـس اشـاره شـده در اینجـا اغریپـاس اول، نـوه هیرودیـس بزرگ اسـت (متی 
بـاب ۲ آیـه ۱)؛ او از سـال ۴۰ تـا ۴۴ پـس از میـالد مسـیح بـر یهودیـه حکومت می کـرد. او در 



۵ ۰

نتیجـه نشـان دادن تقـوا و پاکدامنـی، در میان یهودیان بویژه فریسـیان محبوبیت کسـب منود. 
تـالش او در حملـه بـه برخـی از رسـوالن برای بدسـت آوردن التفـات یهودیان، کامالً بـا آنچه ما 

دربـاره او از سـایر منابـع می دانیـم، همخوانی دارد. 
از آنجایـی کـه اعـدام یعقـوب در تحقـق یافـنت دسـتور کار اغریپـاس مؤثـر بـود، او برنامـه 
ریـزی کـرد کـه پطـرس را نیـز اعـدام کنـد. پطـرس دسـتگیر شـد و بـه چهـار جوخـه هـر کـدام 
متشـکل از چهـار رسبـاز تحویـل داده شـد تـا هـر جوخـه به مـدت چهار سـاعت از شـب، او را 
نگهبانـی دهنـد. پطـرس در هـر زمـان چهـار رسبـاز همـراه خـود داشـت: او بـه دو رسبـاز، در 
طرفینـش زنجیـر بـود و دو نفـر از ورودی محافظـت مـی کردند. چنیـن احتیاط شـدیدی قطعاً 
بـرای جلوگیـری از آنچـه قبـالً بـرای پطـرس (و یوحنـا) اتفـاق افتـاده بـود، در نظر گرفته شـده 

بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰).

۵ تا ۱۸ را بخوانید. در پاسخ به دعای برادران چه اتفاقی افتاد؟ اعامل رسوالن باب ۱۲ آیات 
 

شـب قبـل از روزی کـه اغریپـاس قصـد محاکمه و اعدام پطرس را داشـت، پطـرس بار دیگر 
به گونه ای معجزه آسـا توسـط فرشـته ای آزاد شـد. 

سـپس مـا داسـتان مـرگ اغریپـاس در قیرصیـه را مـی بینیـم (اعامل رسـوالن بـاب ۱۲ آیات 
۲۰ تـا ۲۳). تـالش هایـی بـرای یافـنت علـت مرگ او انجام شـد (التهـاب پرده شـکم، زخم معده، 

حتـی سـم)؛ بـا ایـن وجـود، لوقـا به وضـوح می گویـد که پادشـاه به دلیـل داوری الهـی مرد. 

یعقــوب کشــته شــده اســت، پطــرس آزاد شــده اســت و هیرودیــس بــا داوری الهــی 
روبــرو مــی شــود. در برخــی مــوارد مــا عدالــت را مــی بینیــم؛ در مــوارد دیگــر، بــه 
ایــن شــکل نمایــان نمــی شــود. ایــن بایــد چــه چیــزی دربــاره اینکــه مــا تمــام پاســخ 
هــا بــه پرســش هایمــان را نداریــم و اینکــه چــرا بایــد در رابطــه بــا آنچــه کــه درک 

نمــی کنیــم، بــا ایمــان زندگــی کنیــم، بــه مــا بیامــوزد؟

۱۹ مرداد      جمعه      
تفکـری فراتـر: «در دهمیـن بـاب اعـامل رسـوالن مـا همچنـان منونـه دیگـری از عمـل 
فرشـتگان آسـامنی را داریـم کـه بـه ایـامن آوردن کررنلیـوس و همراهانـش منجـر مـی شـود. 
بیاییـد ایـن بـاب هـا [۸ تـا ۱۰] را بخوانیـم و توجـه ویـژه ای بـه آنها داشـته باشـیم. مـا در آنها 
مـی بینیـم کـه آسـامن به مسـیحیانی نزدیک تر اسـت کـه در کار نجـات افراد مشـارکت دارند، 
بیـش از آنچـه دیگـران می پندارنـد. مـا بایـد از طریـق ایشـان همچنیـن درس مربوط بـه توجه 
خـدا بـه همـه انسـان هـا را بیاموزیـم و اینکـه همه باید هـم نوعان خـود را به عنـوان یکی از 



۵ ۱

 Ellen ،عامـالن خداونـد بـرای تحقق کارش بـر روی زمین در نظر بگیریم. » — الـن جی. وایت
G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1059

«هنگامـی کـه کلیسـا دعـا مـی کنـد، هـدف خـدا پیـش خواهـد رفـت و دشـمنانش نابـود 
خواهنـد شـد حتـی اگـر ایـن باعث جلوگیری از رنج کشـیدن و شـهید دادن کلیسـا نشـود؛ باور 
لوقـا در پیـروزی انجیـل کامـال واقـع بینانـه اسـت و تصدیـق می کنـد کـه اگـر چـه کالم خدا به 
زنجیـر کشـیده نشـده اسـت، خدمتگـزاران آن ممکـن اسـت متحمل رنـج و حّدت بشـوند.» — 
 I. Howard Marshall, The Acts of the Apostles (Grand Rapids:  ،آی. هـوارد مارشـال

Eerdmans, 1980), pp. 206, 207

سواالتی برای بحث
۱. کرنلیــوس بــه عنــوان «مــردی مومــن کــه بــه همــراه تمــام خانــواده اش از خــدا مــی ترســید، 
توصیــف شــده اســت؛ او ســخاوتمندانه بــه مــردم صدقــه مــی داد و دائمــاً نــزد خــدا دعــا مــی 
کــرد» (اعمــال رســوالن بــاب ۰۱ آیــه ۲). بدیهــی اســت کــه روح خــدا پیــش از ایــن بســیار قبــل 
از اینکــه بــا پطــرس مالقــات کنــد، در او کار مــی کــرد. آیــا ممکــن اســت ایــن طــور باشــد کــه 
زندگــی عبــادی او فرصتــی بــرای خــدا بــود تــا پیــام انجیــل را بــه او برســاند؟ ایــن داســتان چــه 

درســی بــه مــا مــی آمــوزد؟
ــود  ــؤال را از خ ــن س ــد و ای ــنبه بپردازی ــی روز دوش ــش پایان ــه پرس ــر ب ــار دیگ ۲. در کالس، ب
بپرســید: زمینــه فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی کــه در آن زندگــی مــی کنیــد چیســت کــه ایــن 
نــوع تنــش قومــی کــه مســیحیان نبایــد داشــته باشــند را بوجــود مــی آورد؟ بــه عبــارت دیگــر، 
در هنــگام نیــاز، همــه مــا مســیحیان چگونــه مــی توانیــم فراتــر از فرهنــگ و ریشــه هایمــان 

برویــم؟
۳. تــالش هــای پولــس در جفــا رســاندن بــا وجــود آســیبی کــه داشــتند، بــه تأثیــری خــوب تبدیــل 
شــدند: پناهندگانــی کــه بــه انطاکیــه آمدنــد، شــروع بــه موعظــه بــرای یهودیــان و هلنیســتی 
هــا نمودنــد. در کالس، تجربــه ای شــخصی از رنــج و دردی را کــه خــدا بــه برکــت تبدیــل نمــوده 

اســت، بیــان کنیــد.
۹ آیــه  ۵ آیــه ۷۳، بــاب  ۴. یعقــوب یکــی از نزدیــک تریــن شــاگردان عیســی بــود (مرقــس بــاب 
۲، بــاب ۴۱ آیــه ۳۳)؛ بــا ایــن حــال، او اولیــن نفــر در بیــن دوازده شــاگرد بــود کــه رنــج شــهادت 
را کشــید. از افــراد وفــاداری کــه ناعادالنــه رنــج کشــیدند، چــه نمونــه هــای دیگــری را در کتــاب 
مقــدس مــی یابیــم؟ مــا از ایــن حکایــت هــا بایــد چــه درس هایــی دربــاره مســئله کلــی رنــج 

کشــیدن بیاموزیــم؟



۵ ۲

۲۰ تا ۲۶ مرداد ماه   درس هفتم   

نخستین سفر بشارتی پولس

بعد از ظهر روز سبت
۱۰؛ رومیان  ۷ تـا  مطالعـه ایـن هفتـه: اعامل رسـوالن بـاب ۱۳؛ دوم قرنتیان بـاب ۴ آیات 
۱۹؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۱۴ آیات ۱ تـا ۲۶؛ رومیان  ۱۰ آیـات ۱ تـا ۴؛ رومیـان بـاب ۳ آیـه  بـاب 

۹ تا ۱۱. بـاب هـای 
آیه حفظی: «پس ای برادران عزیز، شام را معلوم باد که به وساطت او به شام از آمرزش 
گناهان اعالم می شود. و به وسیله او هر که ایامن آورد، عادل شمرده می شود، از هر چیزی 
.(۳۹ که به رشیعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید» (اعامل رسوالن باب ۱۳ آیات ۳۸ و 

مسـلامً، انجیـل بایـد ماننـد یهودیـان بـه غیـر یهودیان نیـز می رسـید. این پیامی بـود که به 
آرامـی امـا مطمئناً، مسـیحیان یهودی تبـار رشوع بـه درک آن می کردند.

اولین گزارش مربوط به پیوسنت غیر یهودیان به عقیده مسیحی در مقیاس بزرگ مربوط 
به انطاکیه می شود. به عبارت دیگر، در انطاکیه بود که نخستین کلیسای غیر یهودی تباران 
تاسیس شد با اینکه ایامنداران یهودی تبار نیز در آن حضور پیدا می کردند (غالطیان باب ۲ 
آیات ۱۱ تا ۱۳). به دلیل شور مذهبی بنیان گذاران و انگیزه های جدید ارائه شده توسط ورود 
برنابا و پولس، کلیسا در آنجا به رسعت رشد منود و به نخستین مرکز مهم مسیحی خارج از 

یهودیه تبدیل شد. در واقع، از برخی جهات از کلیسای اورشلیم پیش افتاد.
بـا وجـود اسـتقرار رسـوالن همچنـان در اورشـلیم، انطاکیـه زادگاه ماموریـت های بشـارتی 
مسـیحی شـد. از آنجـا و بـا حامیـت اولیه ایامنداران محلی بود که پولس به سـه سـفر رسـالتی 
خـود رفـت. بـه دلیـل تعهـد آنهـا بـود کـه مسـیحیت تبدیـل بـه آنچـه عیسـی در نظر داشـت، 
شـد: دیـن جهانـی ، کـه در آن انجیـل بـه «همـه ملـت هـا، قـوم هـا، زبان هـا و مـردم» منترش 

مـی شـد (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیه ۶). 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲٧ مرداد — ١٨ August آماده شوید. 



۵ ۳

۲۱ مرداد      یکشنبه      
سالمیس و پاُفس

لوقـا در اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳، صحنـه را به منظور معرفی اولین سـفر بشـارتی پولس که 
دو بـاب کامـل را دربـر می گیـرد، تغییـر می دهد (اعامل رسـوالن باب هـای ۱۳ و ۱۴). از اینجا 

تـا پایـان کتـاب، مترکـز بر پولـس و مأموریت هایش بـرای غیر یهودیان می باشـد.
ایـن اولیـن تـالش و مجاهـدت بشـارتی در اعامل رسـوالن اسـت کـه با قصد و دقت توسـط 
یـک کلیسـا طراحـی شـد؛ بـا ایـن وجـود لوقـا در برجسـته کـردن اینکـه چنیـن تالشـی از خـدا 
رسچشـمه مـی گیـرد و ابتـکار ایامنـداران منـی باشـد، مراقـب اسـت. بـا ایـن وجـود نکتـه ایـن 
اسـت کـه خـدا تنهـا وقتـی مـی توانـد عمـل کنـد که مـا بـا میـل و عالقـه خـود را در موقعیتی 

قـرار دهیـم کـه او بتوانـد از مـا اسـتفاده کند.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۲ را بخوانیـد. لوقـا مـی خواهـد بر چـه نکاتـی در مورد 
فعالیـت هـای برنابـا و پولـس در قـربس تأکیـد کند؟

 

یک دوره دعا و روزه قبل از خروج بشارت دهندگان صورت پذیرفت؛ در این زمینه، دست 
گذاری عمل تقدیس یا متجید فیض خدا برای کار در دست بود (اعامل رسوالن باب ۱۴ آیه ۲۶). 
جزیره قربس در گوشه شامل رشقی دریای مدیرتانه نزدیک به انطاکیه قرار دارد. نه تنها به 
این دلیل که برنابا اهل قربس بود بلکه از آنجایی که انجیل پیش از این به این جزیره رسیده 
بود، مکانی طبیعی برای رشوع بود. با این حال، قطعاً کارهای زیادی برای انجام وجود داشت.

یکبـار در قـربس، برنابـا و پولـس — و مرقـس پرس عمـوی برنابا (اعامل رسـوالن باب ۱۵ آیه 
۳۹، کولسـیان بـاب ۴ آیـه ۱۰) کـه بـا آنها بود — در کنیسـه های سـالمیس موعظـه کردند. این 
عمـل همیشـگی پولـس بـود: ابتدا موعظه در کنیسـه ها پیـش از روی آوردن به غیـر یهودیان. 
از آنجایـی کـه عیسـی، مسـیح موعـود ارسائیـل بـود، طبیعـی بـود کـه ابتـدا انجیل بـا یهودیان 

به اشـرتاک گذاشـته شود.
پـس از سـالمیس، آنهـا به سـمت غـرب رفتند و (مـی توانیم فـرض کنیم) در مسـیر موعظه 
مـی کردنـد تـا بـه پایتخـت پافس رسـیدند. روایت سـپس حـول محـور دو فرد مـی چرخد: یک 
جادوگـر یهـودی بـه نـام باریشـوع کـه همچنیـن بـا نـام علیـام نیـز معـروف بـود و رسجیـوس 
پولـس، فرمانـدار محلـی رومـی. روایـت مثـال خوبـی از اینکـه چگونـه انجیـل بـا پاسـخ هایـی 
متضـاد مواجـه مـی شـد، ارائه می دهـد: از یک طرف، مخالفت آشـکار؛ از سـوی دیگر، پذیرش 
وفادارانـه حتـی توسـط بـا اعتبـار تریـن غیـر یهودیان. زبـان اعامل رسـوالن باب ۱۳ آیـه ۱۲ به 

وضـوح ایـن تبدیل را نشـان مـی دهد.



۵ ۴

فکــر کنیــد کــه در ایــن مــورد ایــن یــک یهــودی بــود کــه در برابــر حقیقــت مقاومــت 
نمــود در حالــی کــه یــک غیــر یهــودی آن را پذیرفــت. ایــن چگونــه ممکــن اســت 
بــه مــا در درک اینکــه چــرا گاهــی اوقــات بشــارت دادن بــا «حقیقــت حاضــر» بــه 
برخــی از فرقــه هــای دیگــر مســیحی از کســانی کــه اصــالً ایمــان ندارنــد، دشــوارتر 

مــی باشــد، کمــک کنــد؟

۲۲ مرداد      دوشنبه      
پیسیدیه انطاکیه: بخش اول

پولـس و همراهانـش از قـربس بـا قایـق به پرجـه در پمفیلیه واقـع در سـاحل جنوبی ترکیه 
امـروزی رفتنـد. پیـش از آنکـه بـه پیسـیدیه انطاکیه نقل مکان کننـد، لوقا دو تغییـر قابل توجه 
را بیان می کند: پولس شـخصیتی هدایتگر می شـود (تا اینجا، به برنابا همیشـه در اول اشـاره 
مـی شـد) و لوقـا اسـتفاده از نام یهودی (شـائول) را متوقف می کنـد و او را به عنوان «پولس» 
خطـاب مـی کنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـه ۹). ایـن احتـامال بدیـن دلیـل اسـت کـه از این 

زمـان بـه بعـد پولس بیشـرت خـود را در محیـط یونانی رومـی خواهد یافت.
اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـه ۱۳ بـه بازگشـنت یوحنـای مرقـس به اورشـلیم اشـاره مـی کند. 
در آیـات مـا هیـچ اشـاره ای بـه دلیـل رفـنت مرقـس منـی بینیـم. الـن جـی. وایـت نوشـت کـه 
«مرقـس کـه بـه دلیـل مشـکالت پیـش رویشـان بـا تـرس و دلـرسدی مواجـه شـد، وحشـت کرد 
و متـام شـجاعت خـود را از دسـت داد، از ادامـه دادن رس بـاز زد و بـه اورشـلیم بازگشـت»  —

The Acts of the Apostles, p. 170. خـدا هرگـز وعـده نـداد کـه ایـن آسـان خواهـد بـود. در 
مقابـل، پولـس از هـامن ابتـدا مـی دانسـت که خدماتش برای عیسـی شـامل رنج کشـیدن های 
بسـیار خواهـد بـود (اعـامل رسـوالن باب ۹ آیـه ۱۶)، اما یاد گرفـت که به طور کامـل بر قدرت 

خـدا تکیـه کنـد و راز قدرتـش را از آن بگیـرد (دوم قرنتیـان باب ۴ آیـات ۷ تا ۱۰).

اعامل رسوالن باب ۱۳ آیه ۳۸ را بخوانید. اساس پیام پولس در کنیسه انطاکیه چه بود؟
 

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱۶ تـا ۴۱ شـامل نخسـتین موعظه هـای پولس می باشـد که 
در عهـد جدیـد ثبـت شـده. البتـه این اولین موعظه پطرس نبود و شـکی نیسـت که تنها نشـان 

دهنـده خالصـه ای از آنچه گفت، می باشـد.
ایـن موعظـه بـه سـه بخش اصلی تقسـیم شـده اسـت. بـا باورهای مشـرتک دربـاره انتخاب 
شـدن ارسائیـل توسـط خـدا و پادشـاهی داود آغاز می شـود (اعامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیات ۱۷ 
تـا ۲۳)؛ ایـن بخـش در نظـر دارد کـه نقطـه متاسـی با مخاطبـان یهودی او برقرار سـازد. سـپس، 
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عیسـی را بـه عنـوان تحقـق وعده های خدا از کسـی از نسـل داود که توانسـت نجـات را برای 
ارسائیـل بـه همـراه آورد، ارائـه مـی دهـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۲۴ تـا ۳۷). بخـش 
پایانـی، یـک هشـدار در برابـر انـکار نجـات ارائـه شـده از طریـق عیسـی مـی باشـد (اعـامل 

رسـوالن بـاب ۱۳ آیات ۳۸ تـا ۴۱).
اوج ایـن خطبـه آیـات ۳۸ و ۳۹ مـی باشـند کـه هسـته پیـام پولـس در مـورد عدالـت را در 
بـر دارنـد. بخشـش و عدالـت تنهـا از طریـق عیسـی در دسـرتس هسـتند و نه از طریـق احکام 
موسـی. ایـن آیـات منی گویند که رشیعت منسـوخ شـده اسـت. تنها ناتوانـی آن در انجام دادن 
آنچـه یهودیـان انتظـار داشـتند، یعنی عدالت را برجسـته می سـازد (رومیان بـاب ۱۰ آیات ۱ تا 

۴). چنیـن امتیـازی تنهـا به عیسـی مسـیح تعلـق دارد (غالطیان بـاب ۲ آیه ۱۶).

ــه چــه معناســت؟ شــما  ــا از طریــق عیســی میســر مــی باشــد، ب اینکــه نجــات تنه
ــن  ــا ای ــد، ب ــار مــی آیی ــی خــدا کن ــا ضــرورت نگــه داشــتن احــکام اخالق ــه ب چگون

ــد؟ ــی باش ــودن نم ــه نم ــه تبرئ ــادر ب ــریعت ق ــه ش ــت ک واقعی

۲۳ مرداد      سه شنبه      
پیسیدیه انطاکیه: بخش دوم

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۳۸ و ۳۹، مسـئله ناتوانـی رشیعـت در تربئـه منـودن، یـک 
مفهـوم اصـول اعتقـادی مهـم را ارائـه می دهنـد. رشیعـت بـا وجـود ویژگـی الـزام آور فرامیـن 
اخالقـی آن، قـادر بـه تربئـه منـودن منی باشـد، زیـرا اطاعـت عالی در کسـانی کـه آن را نگه می 
دارنـد، بوجـود منـی آورنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـه ۱۰، رومیـان بـاب ۸ آیـه ۳). حتی اگر 
رشیعـت مـی توانسـت اطاعـت عالـی در مـا بوجـود آورد، آن اطاعـت عالـی منـی توانـد کفاره 
گناهـان گذشـته مـا را بدهـد (رومیـان بـاب ۳ آیـه ۱۹؛ غالطیان بـاب ۳ آیـات ۱۰ و ۱۱). به این 
دلیـل اسـت کـه تربئـه شـدن حتی تا حـدی هم قابل دسـتیابی منی باشـد. ما تنها مـی توانیم آن 
را بـا ایـامن بـه قربانی شـدن کفـاره ای عیسـی دریافت کنیم (رومیـان باب ۳ آیـه ۲۸؛ غالطیان 
بـاب ۲ آیـه ۱۶)، موهبتـی کـه مـا اسـتحقاق آن را نداریـم. اطاعـت هـر چقـدر هم کـه ممکن 

اسـت در زندگـی مسـیحی مهـم باشـد، منـی توانـد برای مـا نجات بدسـت آورد.

۴۹ را بخوانید. واکنش کنیسه از برابر پیام پولس چه بود؟ اعامل رسوالن باب ۱۳ آیات ۴۲ تا 
 

باوجـود کالم تنـدی کـه پولـس در خامتـه پیـام خـود داشـت، واکنـش اکـرث افـراد در کنیسـه 
بسـیار مطلـوب بـود. بـا ایـن وجـود، در سـبت بعـدی، همه چیز بـه شـدت تغییر منود. بسـیار 



۵ ۶

محتمـل اسـت کـه «یهودیانـی» کـه پیـام انجیـل را انـکار مـی کردند، رهـربان کنیسـه بودند که 
نشـان دهنـده یهودیـت رسـمی بودنـد. لوقـا برخـورد بـی رحامنـه آنهـا در برابـر پولـس را بـه 

حسـادت نسـبت مـی دهد.
در دنیـای کهـن، چندیـن جنبـه یهودیـت، ماننـد توحیـد، شـیوه زندگـی و حتـی روز سـبت، 
جذابیتـی قـوی میـان غیریهودیـان بوجـود آوردنـد و بسـیاری از آنهـا بـا عنـوان نـو ایـامن بـه 
یهودیـت پیوسـتند. بـا ایـن حال، مختون شـدن مانعی جدی بـود، زیرا عملی وحشـیانه و نفرت 
انگیـز در نظـر گرفتـه مـی شـد. در نتیجـه بسـیاری از غیریهودیـان بـرای عبـادت خـدا بـدون 
اینکـه رسـامً بـه یهودیـت بپیوندند، به کنیسـه مـی رفتند. آنها به «خداترسـان» معـروف بودند 
و ممکـن اسـت ایـن خداترسـان بـه همراه نـو ایامنان کنیسـه انطاکیـه (اعامل رسـوالن باب ۱۳ 
آیـات ۱۶ و ۴۳) بودنـد کـه بـه انتشـار خـرب در مـورد پیـام پولـس در میـان مـردم به طـور کلی 
کمـک کردنـد و تعدادشـان زیـاد شـد. احتـامل تجربـه نجـات بـدون اینکـه ابتـدا بـه یهودیـت 

بپیوندنـد، بـدون شـک بـرای بسـیاری بویژه جـذاب بود.
ایـن ممکـن اسـت بـه توضیح حسـادت رهـربان یهودی کمـک کند. در بسـیاری مـوارد، آنها 
بـا انـکار انجیـل، نـه تنهـا خـود را از نجـات خـدا محـروم مـی کردنـد، بلکـه پولـس و برنابـاس 
را رهایـی مـی دادنـد کـه توجـه کاملشـان را بـه غیریهودیـان اختصـاص دهنـد که خـدا را برای 

دخیـل منـودن آنهـا در نقشـه نجـات، حمـد و سـپاس مـی گفتند.

۲۴ مرداد      چهارشنبه      
قونیه

مقامـات محلـی تحـت تحریـک رهـربان یهـودی در انطاکیـه، گروهـی از مـردم را بـر ضـد 
پولـس و برنابـا برانگیختنـد و آنهـا را از شـهر فـراری دادنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـه ۵۰). 
بـا ایـن وجـود، حواریـون بـا شـادی و روح القـدس پر شـده بودند (اعامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیه 

۵۲). مبلغـان سـپس بـه شـهر قونیه رسـیدند. 

اعامل رسوالن باب ۱۴ آیات ۱ تا ۷. نتیجه فعالیت های پولس و برنابا در قونیه چه بود؟
 

در قونیـه، پولـس و برنابـا بـه فعالیـت هایشـان در ابتـدا یهودیـان را قبـل از غیـر یهودیـان 
مخاطـب خـود قـرار دادنـد. موعظـه پولـس در انطاکیـه (اعـامل رسـوالن ۱۳ آیـات ۱۶ تـا ۴۱)، 
دلیـل اصلـی اولویـت داشـنت یهودیـان در مأموریـت آنهـا را ارائه می دهـد: انتخـاب ارسائیل با 
متـام آنچـه در بـر داشـت (رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲، بـاب ۹ آیـات ۴ و ۵)، و تحقق وعـده خدا از 
آمـدن نجـات دهنـده ای از نسـب داود. بـا وجـود ایـن واقعیت که بسـیاری از یهودیـان انجیل 



۵ ۷

را انـکار مـی کردنـد، پولـس هرگـز توجـه اساسـی بـه تغییر کیـش یهودیـان را از دسـت نداد. 
در رومیـان بـاب هـای ۹ تـا ۱۱، پولـس بـه وضـوح بیان می کنـد که «از نسـل یعقوب بودن 
دلیـل منـی شـود کـه همـه، ارسائیلـی حقیقـی باشـند» (رومیـان بـا ۹ آیـه ۶) و اینکـه ایـن تنها 
بدلیـل رحمـت خداسـت کـه بطـور کلی برخـی از یهودیـان ایامن دارنـد. خدا قوم خـود را طرد 
نکـرد، امـا «در حـال حـارض تعـداد کمی که خـدا بر اثر فیض خـود برگزیده اسـت، وجود دارد» 
(رومیـان بـاب ۱۱ آیـه ۵). پولـس بـه موعظـه انجیل به غیر یهودیـان ادامه داد، اگـر چه بر این 

بـاور بـود کـه روزی، یهودیان بیشـرتی به عیسـی ایـامن خواهند آورد.
بشارت  از  دهد  می  ارائه  بیشرتی  توضیح  رومیان،   ۱۱ تا   ۹ های  باب  در  پولس  «استدالل 
با  را  مسیحی  های  نسل  همه  و  کند  می  دنبال  رسوالن  اعامل  روایت  در  او  که  راهربدی 
پرتسون، جی.  دیوید   — سازد.»  می  روبرو  یهودی  ناباوران  به  دادن  شهادت  الهی   اهمیت 
David G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), p. 401

رشایـط آنچنـان بـا انطاکیـه متفاوت نبـود. اولین واکنش یهودیـان و غیر یهودیـان به انجیل 
پولـس بـه شـدت مثبـت بـود، امـا بـاز هـم نابـاوران یهـودی، احتـامالً رهـربان محلـی جامعـه 
یهـودی، جلـوی غیـر یهودیـان را گرفتنـد و ذهـن هـای خـود را علیـه مبلغـان پـر کردنـد، کـه 
باعـث ایجـاد تفرقـه میـان مـردم شـد. همچنانکـه مخالفـان نقشـه حملـه بـه پولـس و برنابا و 
بدنـام کـردن آنهـا را مـی کشـیدند، دو ُمبلّـغ مسـیحی تصمیـم گرفتنـد شـهر را ترک کننـد و به 

شـهر بعـدی بروند.

مــردم یهــودی بیــش از شــنیدن انجیــل بطــور صــرف، نیــاز داشــتند آن را در زندگــی 
کســانی کــه نــام عیســی را اظهــار مــی کردنــد، ببیننــد. اگــر شــما آشــنایان یهــودی 

ــد؟ ــه می دهی ــه ایشــان ارائ ــوع شــهادتی ب ــد، چــه ن داری

۲۵ مرداد      پنجشنبه      
لسرته و دربه

مـکان بعـدی کـه پولـس و برنابا از آن بازدید منودند، لسـرته، یک روسـتای گمنـام در تقریباً 
۲۹ کیلومـرتی جنـوب غربـی قونیـه بـود. اگـر چـه آنهـا در آنجـا زمانـی را گذراندنـد (اعـامل 
رسـوالن بـاب ۱۴ آیـات ۶ و ۷ و ۱۵)، لوقـا تنهـا یـک روایـت و تحوالت آن را بیان می کند: شـفا 

یافـنت مـرد لنـگ، احتـامالً یـک گـدا کـه از زمان تولـد از آن بیـامری رنج مـی برد. 

۱۹ را بخوانیـد. واکنـش آنهـا نسـبت به پولـس، چه چیزی  ۵ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب ۱۴ آیـات 
دربـاره عمـق غـرق شـدن این مـردم در جهـل را منایان می سـازد؟
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جمعیـت چنـان تحـت تأثیـر معجـزه قـرار گرفتـه بـود کـه پولـس و برنابـا را بـه جـای خـدا 
گرفتنـد — برنابـا بـرای زئـوس، خـدای عالـی مرتبـه زیارتـگاه یونانـی و پولـس بـرای هرمـس، 

همـراه و سـخنگوی زئـوس. در واقـع، مـردم مـی خواسـتند بـرای آنهـا قربانـی ارائـه کننـد. 
اُ وید (Ovid)، شاعر التین در گذشته افسانه ای از این دو رب النوع بیان کرده است که به 
انسان تبدیل شده و از شهری در هامن منطقه بازدید کردند («تپه های فریگیا») و به دنبال 
جایی برای اسرتاحت بودند. بر اساس این افسانه، یک زوج سالخورده فروتن آنها را با مهربانی 
و مهامن نوازی میزبانی منودند؛ سایر مردم بی تفاوت بودند. این زوج بدلیل مهربانی و مهامن 
نوازیشان نسبت به بازدید کنندگان ناشناس، خانه خود را به یک معبد و خود را به کاهن تبدیل 

.(Metamorphoses 611—724) منودند، در حالی که بقیه شهر کامالً ویران شد
بـا وجـود متـداول بـودن چنیـن روایتـی در منطقـه، واکنـش مـردم بـه معجـزه پولـس جای 
تعجـب نـدارد. ایـن روایـت همچنین بـه توضیح اینکـه چرا جمعیت فـرض منودند کـه مبلغان، 
آن دو رب النـوع بودنـد و نـه بـرای مثـال اسـقلبیوس، خدای شـفا، کمک می کند. بـا این وجود 
پولـس و برنابـا توانسـتند آنهـا را از پرسـتش نادرسـت خـود متوقـف کننـد. در پایـان، برخـی از 
مخالفـان از انطاکیـه و قونیـه وضعیـت را بطـور کامـل تغییـر دادنـد و پولـس سنگسـار شـد و 

مـرده تصور شـد.

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۴ آیـات ۲۰ تـا ۲۶ را بخوانیـد. پولـس و برنابـا در کجـا سـفر خـود را به 
پایـان رسـاندند؟ و آنهـا در مسـیر بازگشـت چـه کاری انجـام دادند؟

 

پولــس گفــت: «بــرای داخــل شــدن بــه پادشــاهی خــدا مــا بایــد از راه هــای بســیار 
ســختی بگذریــم» (اعمــال رســوالن بــاب ۱۴ آیــه ۲۲). معنــای ایــن چیســت؟ شــما 
ــر از  ــم ت ــد؟ مه ــرده ای ــه ک ــد را تجرب ــا مــی گوی ــه آنچــه او در اینج ــاالً چگون احتم
همــه اینکــه، چگونــه مــی توانیــد از هــر گونــه «ســختی» کــه بــا آن روبــرو هســتید، 

بیاموزیــد کــه در ایمــان رشــد کنیــد؟

۲۶ مرداد      جمعه      
تفکــری فراتــر: «مســیح در طــول زندگــی اش بــر روی زمیــن، بدنبــال هدایــت 
یهودیــان بــه خــارج از انحصــار طلبــی شــان بــود. ایــامن آوردن یوزبــاش و زن ، منونــه هایــی 
از کار مســتقیم او خــارج از دانــش مــردم ارسائیــل بودنــد. اکنــون زمــان کار فعــال و مســتمر 
ــل را  ــل انجی ــامل می ــا ک ــا ب ــای آنه ــامع ه ــه اجت ــه هم ــود ک ــیده ب ــان رس ــر یهودی ــان غی می
ــه  ــی و کین ــی ایامن ــد. ب ــی هوشــمند جــالل دادن ــور ایامن ــرای ن ــد و خــدا را ب دریافــت کردن
ــرا کــه ارسائیلــی جدیــد بــه  تــوزی یهودیــان باعــث نشــد کــه هــدف خــدا انجــام نشــود؛ زی
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درخــت زیتــون قدیمــی پیونــد خــورد. کنیســه هــا بــر روی رســوالن بســته بودنــد؛ امــا خانــه 
ــان  ــر یهودی ــود و ســاختامن هــای عمومــی غی ــاز ب ــرای اســتفاده ایشــان ب هــای خصوصــی ب
ــت،  ــی. وای ــن ج ــت.» — ال ــی گرف ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدا م ــه کالم خ ــرای موعظ ــز ب  نی

Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 51
«پولــس و برنابــا در متــام تــالش هــای تبلیغــی خــود بدنبــال پیــروی از الگــوی مســیح در 
متایــل بــرای فــداکاری و قربانــی شــدن و کار مشــتاقانه بــرای انســان هــا بودنــد. آنهــا کامــالً 
هوشــیار، بــا غیــرت و خســتگی ناپذیــر بدنبــال راحتــی شــخصی و یــا ســهولت نبودنــد بلکــه 
بــا دعــای مشــتاقانه و فعالیــت پایــان ناپذیــر بــذر حقیقــت را کاشــتند. و بــا کاشــنت ایــن بــذر، 
ــی  ــل م ــرای انجی ــالش ب ــان را در ت ــای ایش ــه ج ــانی ک ــام کس ــه مت ــد ب ــب بودن ــوالن مراق رس
ــا حــرارت و  ــه ب ــن روحی ــد. ای ــود، بدهن ــا ب ــد، آمــوزش هــای عملــی کــه بســیار گرانبه گرفتن
تــرس خدایــی، بــر ذهــن شــاگردان جدیــد تأثیــری مانــدگار در مــورد اهمیــت پیــام انجیــل بــه 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 186 ،جــا گذاشــت.» — الــن جــی. وایــت

سواالتی برای بحث 
۱.  در مــورد روایــت فــرار مرقــس زمانــی کــه شــرایط دشــوار شــد، بیشــتر تفکــر کنیــد. 
پولــس و برنابــا بعدهــا مشــاجره ای بــر ســر مرقــس داشــتند زمانــی کــه برنابــا می خواســت 
۱۵ آیــه ۳۷  بــار دیگــر از او اســتفاده کنــد امــا پولــس مایــل نبــود (اعمــال رســوالن بــاب 
را ببینیــد). بــا ایــن وجــود ســال هــا بعــد، پولــس چنیــن نوشــت: «مرقــس را بــردار و بــا 
خــود بیــاور، چــون بــرای کارم مفیــد اســت» (دوم تیموتائــوس بــاب ۴ آیــه ۱۱). در اینجــا 
چــه درس هایــی بــرای مــا در مــورد کســانی کــه در شــرایط خــاص، نســبت بــه فراخوانــده 

شدنشــان بی ایمــان مــی شــوند، وجــود دارد؟
۲. پاســخ پولــس و برنابــا بــه مــردم اهــل لســتره زمانــی کــه آنهــا را بــا خدایــان اشــتباه 
گرفتنــد، بررســی کنیــد (اعمــال رســوالن بــاب ۱۴ آیــات ۱۴ تــا ۱۸). زمانــی کــه مــا وسوســه 
مــی شــویم بــرای آنچــه خــدا انجــام داده اســت اعتبــار یابیــم، چگونــه مــی توانیــم واکنــش 

نشــان دهیــم؟
۳. اعمــال رســوالن بــاب ۱۴ آیــات ۲۱ تــا ۲۳ را بخوانیــد. بــر اســاس نمونــه پولــس و برنابا، 
مــا بــه صــورت فــردی و بــه عنــوان یــک کلیســا بــرای تقویــت نمــودن و یــا پــرورش ایمــان 

نوکیشــان چــه کاری مــی توانیــم انجــام دهیــم؟
۴. چگونــه مــی توانیــم اطمینــان یابیــم کــه اجــازه ندهیــم رســوم ســاخته دســت انســان و 
یــا حتــی باورهایــی کــه بــرای مــدت هــای طوالنــی داشــتیم، در مســیر پیشــرفت حقیقــت 

قــرار نگیرنــد، ماننــد آنچــه رهبــران دینــی مخالــف پولــس انجــام دادنــد؟
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۲٧ مرداد تا ۲ شهریور ماه   درس هشتم   

شورای اورشلیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعامل رسوالن باب ۱۵؛ غالطیان باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۳؛ خروج باب 
۳۰؛ مکاشفه یوحنا باب ۲ آیات  ۳۰؛ الویان باب ۱۸ آیه  ۴۹؛ رومیان باب ۳ آیه  ۱۲ آیات ۴۳ تا 

 .۲۰ ۱۴ و 
خواهیم  نجات  مسیح  عیسی  خداوند  فیض  محض  که  داریم  اعتقاد  «بلکه  حفظی:  آیه 

۱۵ آیه ۱۱). یافت، همچنان که ایشان نیز» (اعامل رسوالن باب 
بـا گذشـت بیـش از دو سـال، پولـس و برنابـا بـه انطاکیـه سـوریه بازگشـتند. بـه ایـن دلیـل 
کـه کل کلیسـای آنجـا در فرسـتادن آنهـا بـه عنـوان مبلّغ نقـش داشـت، طبیعی بود کـه آنها به 
کلیسـا گـزارش دهنـد. بـا ایـن وجود، تأکیـد گزارش بـر آنچه آنهـا انجـام داده بودند نبـود بلکه 

بـر آنچـه خـدا از طریـق ایشـان انجام داده بود، اشـاره داشـت.
البتـه هـدف گـزارش، موفقیـت مأموریـت در میـان غیـر یهودیـان بـود، اگر چه بسـیاری از 
یهودیـان نیـز ایـامن آوردنـد. با این وجـود، از زمان حادثـه کرنلیوس، ایـامن آوردن غیر یهودیان 
نامختـون بـه یـک موضـوع مـورد بحـث تبدیـل شـده بـود (اعامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۱ تا 
۱۸)، امـا اکنـون کـه گروهـی زیـادی از آنهـا بـه عضویـت کلیسـا پذیرفتـه مـی شـدند، رشایـط 
بویـژه پیچیـده تـر می شـد. بسـیاری از ایامنداران در اورشـلیم خوشـحال نبودند. برای ایشـان، 
غیـر یهودیـان بایـد ابتـدا مختـون می شـدند، یعنـی به نـو ایامنانی یهـودی تبدیل می شـدند تا 

بتواننـد جزیـی از قـوم خـدا بشـوند و بـا آنهـا هم نشـینی و اخوت داشـته باشـند. 
اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ بطـور کامـل در مـورد رسـیدن مشـکل غیـر یهودیـان بـه سـطحی 
بحرانـی و کار کلیسـا بـرای پیـدا کـردن یـک راه حـل می باشـد. شـورای اورشـلیم نقطـه عطفی 

در تاریـخ کلیسـای وابسـته بـه رسـوالن در رابطـه بـا مأموریـت جهانـی آن بـود.
٢٥ August آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ شهریور -  
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۲٨ شهریور      یکشنبه      
نکته ای در باره موضوع مورد بحث

از هـامن ابتـدا، کلیسـای انطاکیـه شـامل یهودیـان (هلنیسـتی) و غیـر یهودیـان نامختـون 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۱۹ تـا ۲۱، غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۳) بود کـه ظاهراً در 
مشـارکتی مسـاملت آمیـز بـا یکدیگـر زندگـی مـی کردنـد. بـا این وجـود این مشـارکت بـا ورود 

گروهـی از ایامنـداران از اورشـلیم از هـم پاشـید. 

۵ را بخوانید. کلیسا با چه مشکلی روبرو بود؟ ۱۵ آیات ۱ تا  اعامل رسوالن باب 
 

ـــدند،  ـــی ش ـــده م ـــلک نامی ـــودی مس ـــنتی یه ـــور س ـــه بط ـــه ک ـــی یهودی ـــته از اهال آن دس
ـــده  ـــخص ش ـــیان مش ـــه فریس ـــوان فرق ـــه عن ـــه ۵ ب ـــه در آی ـــتند ک ـــی هس ـــامن های ـــامالً ه احت
ـــس  ـــرا پول ـــود، زی ـــا بش ـــی م ـــگفت زدگ ـــث ش ـــد باع ـــا نبای ـــیان در کلیس ـــور فریس ـــد. حض بودن
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــه ۵). ب ـــاب ۳ آی ـــان ب ـــود (فیلیپی ـــی ب ـــک فریس ـــامن آوردن ی ـــل از ای ـــود قب خ
ـــاب ۱۵  ـــامل رســـوالن ب ـــود (اع ـــه ب ـــه رفت ـــه انطاکی ـــکار عمـــل خـــود ب ـــا ابت ـــروه ب ـــن گ رســـد ای
ـــی  ـــان م ـــاد، نش ـــاق افت ـــه اتف ـــد در انطاکی ـــی بع ـــه کم ـــری ک ـــه دیگ ـــه حادث ـــر چ ـــه ۲۴)، اگ آی
ـــا  ـــون در کلیس ـــان نامخت ـــر یهودی ـــور غی ـــا حض ـــوالن ب ـــه رس ـــان از جمل ـــرث یهودی ـــه اک ـــد ک ده

ـــا ۱۳).  ـــات ۱۱ ت ـــاب ۲ آی ـــان ب ـــد (غالطی ـــت نبودن راح
پولـس در رسـاله خـود بـه غالطیـان در بـاره یهـودی مسـلکان کـه آنـان را بعنـوان آشـوبگر 
خطـاب مـی کنـد نظـر مثبتـی ارائه منی کند (غالطیان بـاب ۱ آیه ۷ و باب ۵ آیـه ۱۰) و برادران 
کذبـه (غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۴) ، کـه انگیـزه اصلی ایشـان تضعیـف آزادی روحانـی انجیل و به 

اسـارت گرفـنت غیـر یهودیان ایامنـدار به بردگـی قانـون گرایی بود. 
بـه بیـان دقیـق تـر نقطـه نظـر ایشـان سـاده بـود: اگـر غیـر یهودیـان ختنـه منـی شـدند و 
احـکام ترشیفاتـی یهـودی را رعایـت منـی کردند، منی توانسـتند نجـات یابند. نجـات — چنانچه 
آنهـا بـاور داشـتند — تنهـا بایـد در جامعـه عهـد خـدا یافـت مـی شـد و بـر طبـق عهـد قدیم، 
راه دیگـری بـرای پیوسـنت بـه قـوم منتخـب خـدا بـه جـز از طریـق ختنه شـدن وجود نداشـت 
(پیدایـش بـاب ۱۷ آیـات ۹ تـا ۱۴، خروج بـاب ۱۲ آیه ۴۸). بطور خالصه اگر غیـر یهودیان ابتدا 

بـه مسـلک یهـودی وارد منـی شـدند، منی توانسـتند نجـات یابند.
البتـه پولـس و برنابـا منـی توانسـتند بـا چنیـن رشایطـی کـه بر خـالف ماهیـت انجیـل بود، 
موافقـت کننـد. بـا ایـن وجـود، رویکـرد تهاجمـی بازدید کننـدگان اهـل یهودیه یـک بحث داغ 
بوجـود آورد؛ واژه در اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـه ۲ (مناظـره)، مفهـوم «درگیـری» و «اختالف 
نظـر» دارد. بـا ایـن حـال، مسـئله مهـم تـر ایـن بود کـه در سـطح محلی به آن رسـیدگی شـود. 
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اتحـاد کلیسـا در خطـر بـود. آنگاه بـرادران انطاکیه تصمیـم گرفتند تا تعدادی مناینـده از جمله 
پولـس و برنابـا را بـرای یافـنت راه حـل به اورشـلیم راهـی کنند.

خــود را بــه جــای یهــودی مســلکان بگذاریــد. چــه اســتدالل هایــی بــرای دعــوی خــود 
مــی توانســتید بیاورید؟

۲۹ شهریور      دوشنبه      
ختنه

یکـی از مسـائل بـزرگ در ایـن درگیـری، ختنه بود. این یک نهاد انسـانی نبـود (با متی باب 
۱۵ آیـات ۲ و ۹ مقایسـه کنیـد). بلکـه توسـط خـدا به عنوان نشـانه عهدش با فرزنـدان ابراهیم 

بـه عنـوان قـوم برگزیده خود داده شـد (پیدایش باب ۱۷ آیـات ۹ تا ۱۴).

۴۹ را بخوانیـد. عـالوه بر ارسائیلـی زاده بودن، چه افـراد دیگری  خـروج بـاب ۱۲ آیـات ۴۳ تـا 
بایـد ختنه می شـدند؟

 

بـرکات عهـد تنهـا بـه ارسائیلـی زادگان محـدود منـی شـد، بلکه به هر بـرده یا غریبه سـاکن 
آنجـا کـه مایـل بـه تجربـه آن بـود تعمیم مـی یافت، مـرشوط بر اینکـه آن فرد ذکـور ختنه می 
شـد. فـرد غریبـه پـس از مختون گشـنت، وضعیتی مشـابه با ارسائیلـی زادگان در برابـر خدا پیدا 

مـی کـرد: «او ماننـد اهالـی آنجا خواهد بـود» (خروج بـاب ۱۲ آیه ۴۸). 
بنابرایـن مختـون شـدن بـرای عضویـت کامـل در جامعه عهد خـدا ، (برای مـردان) رضوری 
بـود. و از آنجایـی کـه عیسـی، مسـیح موعـود ارسائیـل بـود، طبیعـی بـه نظـر مـی رسـید کـه 
یهـودی مسـلکان بـر ایـن تأکیـد کننـد کـه هیـچ غیـر یهـودی بـدون اینکـه ابتـدا یهودی شـود، 

بتوانـد از نجـات او بهرمنـد گـردد.

۵ آیه ۶  رومیـان بـاب ۳ آیـه ۳۰، اول قرنتیـان بـاب ۷ آیـه ۱۸، غالطیـان بـاب ۳ آیه ۲۸ و بـاب 
را بخوانیـد. درک پولـس از ختنـه چه بود؟

 

این مردان با گفنت اینکه هیچ غیر یهودی منی توانست بدون اینکه ابتدا به یهودیت بپیوندد، 
نجات یابد، دو مفهوم مجزا را با هم در می آمیختند: عهد و نجات. عضویت در جامعه عهد 
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خدا نجات را تضمین منی کرد (ارمیا باب ۴ آیه ۴، باب ۹ آیه ۲۵). عالوه بر این، ابراهیم خود 
بواسطه ایامن نجات یافت (عادل شمرده شد). که قبالً اتفاق افتاد و بدلیل مختون بودن او 
نبود (رومیان باب ۴ آیات ۹ تا ۱۳). نجات همواره از طریق ایامن بوده است، در حالی که عهد 
رشطی سخاومتندانه بود که خدا از طریق آن  خود و نقشه نجاتش را به متام جهان می شناساند. 

ارسائیل برای این منظور انتخاب شده بود (پیدایش باب ۱۲ آیات ۱ تا ۳).
با این وجود مشکل این بود که این ایامنداران با مرتبط ساخنت بیش از حد عهد و نجات، 
ختنه را به عنوان یک عمل شایسته می دیدند. با این حال، فضل نجات بخش خدا جایی که 
کارهای انسان عمل می کند، فعالیت منی کند. بنابراین تحمیل منودن ختنه بر ایامنداران غیر 
یهودی به عنوان وسیله ای برای نجات، تحریف از حقیقت انجیل (غالطیان باب ۱ آیه ۷، باب ۲ 
آیات ۳ تا ۵)، باطل منودن فیض خدا (غالطیان باب ۲ آیه ۲۱) و سودمند نبودن عیسی (غالطیان 
باب ۵ آیه ۲) بود. بعالوه، این انکار ویژگی جهانی نجات بود (کولسیان باب ۳ آیه ۱۱، تیطس 

باب ۲ آیه ۱۱). پولس هرگز منی توانست با چنین طرز تفکری موافقت کند.

ــاً از عضویــت در کلیســای  ــر دارد، کــه نجــات صرف ــن اندیشــه چــه خطــری در ب ای
مناســب حاصــل مــی شــود؟

۳۰ مرداد      سه شنبه      
مناظره

۱۵ آیات ۷ تا ۱۱ را بخوانید. پطرس در مناظره اورشلیم چه گفت؟ اعامل رسوالن باب 
 

البته لوقا به رشح متام مراحل جلسه منی پردازد. برای مثال دانسنت استدالل های حامیتی 
یهودی مسلکان (اعامل رسوالن باب ۱۵ آیه ۵) و پاسخ های پولس و برنابا (اعامل رسوالن باب 
۱۵ آیه ۱۲) جالب توجه خواهد بود. واقعیت این است که ما تنها سخنان پطرس و یعقوب را 

داریم، حاکی از این که این مردان در میان رسوالن از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند.
پطـرس در سـخرنانی خـود، رسـوالن و بـزرگان را خطاب قـرار داد و تجربه خـود با کرنلیوس 
در سـال هـا قبـل را بـه ایشـان یـادآوری منـود. اسـتدالل او در اصـل هامنـی بـود کـه در برابـر 
بـرادران در اورشـلیم بـکار بـرده بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۴ تـا ۱۷). تاییـد خـدا از 
ایـامن آوردن کرنلیـوس (اگرچـه ختنـه نشـده بود)، با هـامن عطای روح که در روز پنطیکاسـت 

بـه رسـوالن داده بود، نشـان داده شـد.
خـدا در مشـیت الهـی خویش، هیـچ کس را بیش از پطـرس برای متقاعد سـاخنت ایامنداران 
یهودیـه بـکار نـربد زیـرا کـه او در رابطـه بـا نجـات، هیچ متایـزی میـان یهودیـان و غیریهودیان 



۶۴

قائـل نبـود. حتـی اگـر ایامنـداران غیریهـودی تبـار فاقد مزایـای پاک کننـده قوانیـن و مقررات 
عهـد قدیـم بودنـد، دیگـر نبایـد ناپـاک تلقی می شـدند، زیرا شـخص خـدا قلب های ایشـان را 
تطهیـر منـوده بـود. بیانیـه پایانـی پطـرس بسـیار شـبیه بـه آنچـه از پولـس انتظار می داشـتیم، 
بـود: «اعتقـاد داریـم کـه محض فیـض خداوند عیسـی مسـیح نجـات خواهیم یافـت، همچنان 

کـه ایشـان نیـز» (اعامل رسـوالن باب ۱۵ آیـه ۱۱). 

۱۵ آیـات ۱۳ تـا ۲۱ را بخوانید. یعقوب چه راه حل هایی را برای مشـکل  اعـامل رسـوالن بـاب 
غیریهودیان پیشـنهاد منود؟

 

سـخرنانی یعقـوب حاکـی از اقتـدار بـود (بـا اعـامل رسـوالن بـاب ۱۲ آیـه ۱۷، بـاب ۲۱ آیه 
۱۸ و غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۹ تـا ۱۲ مقایسـه کنیـد). رصفنظـر از آنچـه یعقـوب ممکـن اسـت 
بواسـطه بازسـازی خیمـه داود درک کـرده باشـد، کـه در پیشـگویی عامـوس بـه بازگردانـدن 
دودمـان داود اشـاره دارد (عامـوس بـاب ۹ آیـات ۱۱ و ۱۲)، هـدف اصلـی او نشـان دهنـده 
ایـن بـود کـه خـدا بـه نوعـی رشایط را بـرای پیوسـنت غیریهودیـان به قوم احیا شـده خـود مهیا 

سـاخته بـود و از ایـن رو، آنهـا مـی توانسـتند بـا ارسائیـل متحـد شـوند. 
بـه ایـن دلیـل، تصمیـم او ایـن بـود کـه محدودیـت بیشـرتی نبایـد به ایـامن آورنـدگان غیر 
یهـودی تحمیـل شـود بـه غیـر از مقرراتـی کـه معموالً  نسـبت بـه  بیگانگانـی که مایـل بودند 

تـا در رسزمیـن ارسائیـل زندگـی کننـد اعامل می شـد.

۳۱ مرداد      چهارشنبه      
ُحکم رسالتی

۲۹ را بخوانیـد. چهـار ممنوعیتی که شـورا بـرای به ایامن  ۱۵ آیـات ۲۸ و  اعـامل رسـوالن بـاب 
آوران غیریهـودی ملـزم کرده بـود، چه بودند؟

 

مسـئله اصلـی کـه شـورا بـرای آن گـرد هـم آمـد، به طـور رضایت بخشـی حل و فصل شـد. 
از آنجایـی کـه نجـات از طریق فیض اسـت، ایامنداران غیریهودی در زمان پیوسـنت به کلیسـا از 
ختنـه معـاف شـدند. بـا ایـن حال، آنهـا بایـد از چهار چیـز پرهیز می کردنـد: (۱) گوشـت ارائه 
شـده در قربانـی بـه بـت هـا در آییـن های بت پرسـتی که در جشـن هـای معبد ارائه می شـد 
و یـا در بـازار فروختـه مـی شـد؛ (۲) مـرصف خـون؛ (۳) گوشـت حیوانـات خفـه شـده، یعنـی 

گوشـت حیواناتـی کـه خـون آنهـا ریخته نشـده بود؛ (۴) و فسـاد جنسـی در اشـکال مختلف.
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اکرث مسیحیان امروزه ممنوعیت های غذایی را (ممنوعیت های ۱ تا ۳) به عنوان توصیه 
بودند،  منفور  یهودیان  برای  بویژه  چیزها  آن  که  آنجایی  از  گیرند.  می  نظر  در  موقت  های 
ممنوعیت ها — آنها چنین استدالل می کنند — تنها برای از بین بردن شکاف میان ایامنداران 
یهودی تبار و غیر یهودی تبار در نظر گرفته شده بودند. همچنین اغلب ادعا می شود که متام 
احکام دیگر عهد قدیم، از جمله احکام غذایی الویان (الویان باب ۱۱) و فرمان سبت (خروج 
باب ۲۰ آیات ۸ تا ۱۱) که در فهرست وجود ندارند، دیگر برای مسیحیان الزام آور منی باشند.

بـا ایـن وجـود، حکـم بـه اصطـالح رسـالتی نـه موقتـی و نـه یـک برنامـه جدیـد اخالقـی 
مسـیحی بـود کـه همـه چیـز دیگـر مربـوط بـه عهـد قدیـم را مانـع شـود. در واقع، رسـوالن و 
بـزرگان کلیسـا تحـت هدایـت روح القدس، مقررات الویـان باب های ۱۷ و ۱۸ کـه تنها مربوط 

بـه بیگانـگان مقیـم ارسائیـل بودنـد را کاهـش دادند.
هر  و  باشند.  می  پرستی  بت  از  پوشی  چشم  معنی  به  ها  ممنوعیت  این  الویان،  منت  در 
بیگانه ای که مایل به زندگی کردن در ارسائیل بود باید آن اعامل بت پرستانه را که با آنها بزرگ 
شده بود، ترک می کرد (الویان باب ۱۸ آیه ۳). به همین ترتیب، هر ایامندار غیر یهودی تبار 

که مایل به پیوسنت به کلیسا بود، باید موضعی محکم در برابر بت پرستی اتخاذ می منود.
بـا ایـن وجـود ایـن تنها اولیـن گام بود. فـرد هنگامی که وارد کلیسـا می شـد، بطور طبیعی 
انتظـار مـی رفـت کـه اراده خدا را انجـام دهند، با اطاعت کـردن از آن فرمـان هایی که جهانی 
و قبـل از موسـی داده شـده بودنـد و ذاتاً ترشیفاتـی نبودند مانند سـبت (پیدایش باب ۲ آیات 

۱ تـا ۳) و پیـروی از متایـز قائـل شـدن میان غذای پـاک و ناپاک (پیدایش بـاب ۷ آیه ۲).
بـرای مثـال، اینکـه فرمـان موقتـی نبـود از مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲ آیـات ۱۴ و ۲۰ مشـخص 
اسـت، جایـی کـه نخسـتین و آخریـن ممنوعیت هـا تکرار شـدند و بطور ضمنـی دو ممنوعیت 
دیگـر را نیـز در بـر دارنـد. در حقیقـت، شـواهد تاریخـی نشـان می دهنـد که فرمـان همچنان 

مـدت هـا پـس از دوره عهـد جدیـد بـه عنـوان یک هنجـار در نظـر گرفته می شـد.

هنگامی که اختالفات بوجود می آید، چگونه می توانیم بیاموزیم که گرد هم آییم و 
به یکدیگر گوش بدهیم و با روحیه احترام و تواضع مسائل را حل کنیم؟

۱ شهریور      پنجشنبه      
نامه ای از اورشلیم

۲۹ را بخوانید. چـه اقدامات دیگـری در رابطه با تصمیم  ۱۵ آیـات ۲۲ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 
شـورا توسـط کلیسای اورشـلیم گرفته شد؟
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نخستین اقدام، نوشنت یک نامه به ایامنداران غیر یهودی تبار به منظور اطالع دادن تصمیم 
گرفته شده به ایشان بود. نامه که در نام رسوالن و بزرگان اورشلیم نوشته شد، مدرکی رسمی 
بدلیل رهربی رسوالن بود بر سایر اجتامع های  بود که رهربی کلیسای اورشلیم را که مطمئناً 
مسیحی نشان می داد. این نامه که در سال ۴۹ پس از میالد مسیح که محتمل ترین تاریخ شورا 

می باشد، نوشته شد یکی از ابتدایی ترین اسناد مسیحی موجود می باشد. 
کلیسـای اورشـلیم همچنیـن تصمیـم گرفـت دو مناینـده، یهـودا و سـیالس را بـرای همراهی 
کـردن پولـس و برنابـا بـه انطاکیـه انتخـاب کننـد؛ انتصـاب ایشـان بـرای رسـاندن نامـه و تأیید 

محتـوای آن بود.

۱۵ آیـات ۳۰ تـا ۳۳ را بخوانیـد. کلیسـای انطاکیـه چگونـه بـه ایـن نامـه  اعـامل رسـوالن بـاب 
واکنـش نشـان داد؟

 

هنگامـی کـه نامـه خوانـده شـد، کلیسـا بدلیـل پیـام دلگـرم کننـده از غرق در شـادی شـد: 
ایـامن آوران غیـر یهـودی ملزم به ختنه شـدن نبودند. آنها همچنین هیـچ اعرتاضی به مطالبات 
نامـه نکردنـد (چهـار فرمان رسـالتی). نخسـتین تفرقه جدی در کلیسـای اولیه دسـت کم در حد 

نظریـه، از ایـن رو از میان رفت. 
در پایان شـورا، انجیل پولس به صورت کامل توسـط رهربان کلیسـای اورشـلیم به رسـمیت 
شـناخته شـد، کسـانی که به او و برنابا به نشـانه پذیرش و اطمینان، دسـت راسـت مشـارکت را 
بـه ایشـان سـپردند (غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۹). با ایـن وجود، آن مسـیحیان یهودی کـه به زندگی 
کـردن بـا احـکام یهـودی ادامـه دادنـد، همچنان همنشـینی با غیـر یهودیانی که بـه هر صورت 

از نظر رسـوم ناپاک باقی ماندند، برایشـان بسـیار دشـوار بود.
بـرای مثـال، ایـن مسـئله توسـط حادثـه مربوط بـه پطـرس در غالطیان بـاب ۲ آیـات ۱۱ تا 
۱۴ نشـان داده شـده اسـت. الـن جـی. وایـت می گویـد، «حتی حواریـون همگی بـرای پذیرش 

The Acts of the Apostles, p. 197 — «.تصمیـم شـورا راغـب نبودنـد

بــا خودتــان صــادق باشــید: بــرای شــما همنشــینی بــا ایمانــداران از نژادهــا، فرهنــگ 
هــا و حتــی طبقــات اجتماعــی دیگــر تــا چــه حــد دشــوار اســت؟ چگونــه مــی توانیــد 

از ایــن نگــرش قطعــاً ضــد انجیــل رهایــی یابیــد؟

۲ شهریور      جمعه      
تفکـری فراتـر: «ایـامن آوران یهـودی بطـور کلـی مایـل بـه پیرشفت با رسعت مشـیت 
هـای الهـی نبودنـد. از نتیجـه کارهـای رسـوالن در میـان غیـر یهودیـان مشـخص بود کـه ایامن 
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آوران میـان غیـر یهودیـان تعدادشـان از ایـامن آوران یهـودی بسـیار بیشـرت مـی شـد. یهودیـان 
مـی ترسـیدند کـه اگـر محدودیـت ها و مراسـم احکامشـان بـرای غیـر یهودیان بـه عنوان رشط 
مشـارکت در کلیسـا الزامـی نشـود، ویـژه گی هـای ملـی یهودیان که تاکنون ایشـان را از سـایر 
مـردم مجـزا منـوده بودنـد، در نهایـت از میـان کسـانی کـه پیـام انجیـل را دریافت مـی کردند، 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 189 ،ناپدیـد شـوند.» الـن جـی. وایـت
«مسـیحیان یهـودی کـه در اطـراف معبد زندگـی می کردند بطـور طبیعی اجـازه می دادند 
کـه ذهـن هایشـان امتیازهایـی ویـژه بـرای ملـت یهـودی در نظـر بگیرنـد. هنگامی که ایشـان 
جـدا شـدن کلیسـای مسـیحی از ترشیفـات و سـنت هـای یهـودی را دیدنـد و احسـاس کردنـد 
کـه تقـدس خاصـی کـه رسـوم یهـودی بواسـطه آنهـا بوجـود آمـده بودنـد در رابطـه بـا ایـامن 
جدیـد بـی اهمیـت مـی شـدند، بسـیاری نسـبت بـه پولـس بـه عنوان کسـی کـه تا حـد زیادی 
باعـث ایـن تغییر شـده بود، خشـمگین شـدند. حتـی متام حواریون بـا کامل میل آمـاده پذیرش 
تصمیـم شـورا نبودنـد. برخـی در مـورد احـکام ترشیفاتـی متعصـب بودنـد و آنهـا از پولـس 
خشـمگین بودنـد زیـرا فکـر می کردنـد که اصـول او در رابطه بـا تعهدات احکام یهودی سـهل 

Page 197 — «.انـگاری بودنـد

سواالتی برای بحث 
۱. در کالس، پرســش پایانــی روز دوشــنبه را مطــرح کنیــد. مــا ایــن واقعیــت را چگونــه 
درک مــی کنیــم کــه متعلــق بــودن بــه کلیســای «حقیقــی» نجــات را تضمیــن نمــی کنــد؟ 
بــرای مثــال، قطعــاً اســرائیل کهــن «کلیســای حقیقــی» بــود، امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
همــه افــراد در آن نجــات یافتنــد. اگــر عضویــت در کلیســای حقیقــی نجــات را تضمیــن 

نمــی کنــد، پــس جزیــی از آن بــودن چــه مزیتــی دارد؟
ــی، یکــی از مهــم  ــه جامعــه ایمان ــون ب ــان نامخت ــر یهودی ــه شــدن غی ــه پذیرفت ۲. چگون
تریــن مســائل اجرایــی کلیســای اولیــه بــود. برخــی از مســائل مشــابه امــروزه در کلیســای 
ــورد  ــزی در م ــه چی ۱۵ چ ــاب  ــوالن ب ــال رس ــال اعم ــند و مث ــه باش ــت چ ــن اس ــا ممک م

مقابلــه بــا آنهــا بــه مــا مــی آمــوزد؟
۳. در کالس، برخــی از افــراد موضــع یهودیانــی را بگیرنــد کــه اســرار داشــتند غیــر یهودیان 
ابتــدا پیــش از پیوســتن بــه کلیســا بایــد بــه دیــن یهودیــت بگراینــد، کــه آنهــا (بــه درســتی) 
ــا  ــای آنه ــتدالل ه ــد. اس ــی دیدن ــرائیل م ــا اس ــد ب ــای عه ــده ه ــترش وع ــوان گس ــه عن ب
کدامنــد و چگونــه مــی توانیــد بــه آنهــا پاســخ بدهیــد؟ بحثــی ماننــد ایــن چگونــه مــی 
ــه نظــر مــی  ــا نشــان دهــد کــه چــرا مســائلی کــه امــروزه بســیار روشــن ب ــه م ــد ب توان

رســند، در زمانــی مختلــف، بســیار دشــوارتر بــه نظــر برســند؟
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۹ شهریور ماه ۳ تا    درس نهم   

دومین سفر بشارتی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعامل رسوالن باب ۱۶؛ رومیان باب ۳ آیه ۲۸؛ غالطیان باب ۲ آیه ۱۶؛ 

.۱۰ ۱۷؛ اول قرنتیان باب ۱ آیه ۲۳؛ اعامل رسوالن باب ۱۸ آیات ۱ تا  اعامل رسوالن باب 
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 

۹ و ۱۰). در این شـهر خلق بسـیار اسـت» (اعامل رسـوالن باب ۱۸ آیات 
پولس و برنابا پس از بازگشت به انطاکیه، کلیسا را پرورش و کارهای بشارتی بیشرتی انجام 
دادند. این ظاهراً 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 ۴ آیه 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 ۱۳ آیه ۱۳). 
جدایـی پولـس و برنابـا بـه هـر حـال، بـه یـک برکـت تبدیـل شـد، زیـرا در تفکیـک تـالش 
هایشـان آنها توانسـتند منطقه گسـرتده تری از آنچه در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند پوشـش 
دهنـد. برنابـا بـا مرقس به قربس، رسزمین مادری اش بازگشـت (اعامل رسـوالن بـاب ۴ آیه 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 (اعـامل رسـوالن باب ۹ آیه ۳۰، باب ۱۱ آیـات ۲۵ و ۲۶). او 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. 
۱۰ شهریور — ١ September  آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در
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۹ شهریور ماه ۳ تا    درس نهم   

دومین سفر بشارتی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعامل رسوالن باب ۱۶؛ رومیان باب ۳ آیه ۲۸؛ غالطیان باب ۲ آیه ۱۶؛ 

.۱۰ ۱۷؛ اول قرنتیان باب ۱ آیه ۲۳؛ اعامل رسوالن باب ۱۸ آیات ۱ تا  اعامل رسوالن باب 
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 

۹ و ۱۰). در این شـهر خلق بسـیار اسـت» (اعامل رسـوالن باب ۱۸ آیات 
پولس و برنابا پس از بازگشت به انطاکیه، کلیسا را پرورش و کارهای بشارتی بیشرتی انجام 
دادند. این ظاهراً 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 ۴ آیه 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 ۱۳ آیه ۱۳). 
جدایـی پولـس و برنابـا بـه هـر حـال، بـه یـک برکـت تبدیـل شـد، زیـرا در تفکیـک تـالش 
هایشـان آنها توانسـتند منطقه گسـرتده تری از آنچه در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند پوشـش 
دهنـد. برنابـا بـا مرقس به قربس، رسزمین مادری اش بازگشـت (اعامل رسـوالن بـاب ۴ آیه 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 (اعـامل رسـوالن باب ۹ آیه ۳۰، باب ۱۱ آیـات ۲۵ و ۲۶). او 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. 
۱۰ شهریور — ١ September  آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در

۴ شهریور      یکشنبه      
بازگشت به لسرته

وقایـع انتخـاب شـده توسـط لوقـا اکنـون پولـس را مسـتقیامً بـه دربـه و لسـرته مـی آورد. 
تنهـا چیـزی کـه او دربـاره سـوریه و قیلیقیـه مـی گویـد این اسـت که پولـس برای تأییـد منودن 

کلیسـاها از آن مناطـق گذشـت (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـه ۴۱).

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

 

اگـر چـه پـدر تیموتائـوس غیـر یهـودی بـود، امـا مـادرش یک مسـیحی یهـودی بود؛ نـام او 
اِفنیکـی۱ بـود. تیموتائـوس بـا وجـود نامختـون بـودن، از کودکـی کتـاب مقدس را می شـناخت 
(دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۵)، کـه نشـان مـی دهد او فـردی با ایامن بود. او بـه عنوان یک 

مسـیحی پیـش از آن مـورد احـرتام و تحسـین همـه ایامنـداران محلی بود.
Eunice .۱ بکار برده شده در زبان انگلیسی، از زبان یونانی Ευνικη  با تلفظ «اِونیکی» 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، احتـامالً بـه افسـس در اسـتان آسـیا بـرود، امـا روح القـدس مانـع انجـام ایـن کار شـد. 
سـپس او بـه سـمت شـامل 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 
رفـنت 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. 



۷۰

بــه اینکــه چــرا 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 بــرای هدفــی بــزرگ تــر مــی باشــند، 

چــه چیــزی بــه مــا بیامــوزد؟

۵ شهریور      دوشنبه      
فیلیپی

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

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۶ آیـات ۱۱ تـا ۲۴ را بخوانیـد. ُ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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱۴، 
۴۲ و ۴۴؛ بـاب ۱۷ آیـات ۱ و ۲؛ بـاب ۱۸ آیـه ۴). اینکـه او و همراهانـش در فیلیپـی بـرای دعـا 
بـه لـب رودخانـه رفتنـد — همـراه با چند زن، پرسـتش کننـدگان یهودی و غیر یهـودی خدا — 
احتـامالً 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.

۲۵ تـا ۳۴ را بخوانیـد. روایت ایـامن آوردن زندانبان را بررسـی  اعـامل رسـوالن بـاب ۱۶ آیـات 
کنیـد. او بـه منظـور نجـات یافـنت باید چـه کاری انجـام می داد؟

 

پاســخ پولــس و ســیالس بــه پرســش زندانبــان در هامهنگــی کامــل بــا انجیــل اســت، زیــرا 
نجــات بطــور کامــل از طریــق ایــامن بــه عیســی امــکان پذیــر مــی باشــد (رومیــان بــاب ۳ آیــه 
۲۸، غالطیــان بــاب ۲ آیــه ۱۶). بــا ایــن وجــود آنچــه از ایــن واقعــه منی توانیــم نتیجــه بگیریــم 
ایــن اســت کــه بــاور بــه عیســی متــام چیــزی اســت کــه بــرای 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 ایـامن یهـودی بود؟ 
در هـر صـورت، آنچـه نیـاز داشـت، بـاور بـه عیسـی بـه عنـوان خداوند و نجـات دهنـده بود. 
اگـر او ماننـد کرنلیـوس، لیدیـه (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۶ آیـه ۱۴ و تعـدادی دیگـر در اعـامل 
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 ۱۶ آیــات ۳۱ تــا ۳۴ را بخوانیــد. ایــن چــه چیــزی دربــاره کامــل 
ــد  ــه مــی توانی ــوزد؟ چگون ــا مــی آم ــه م ــا، ب ــرای م ــی شــدن مســیح ب ــودن قربان ب
ــرای نجــات  ــان ب ــا امیدت ــوان تنه ــه عن ــه عدالــت مســیح ب ــه ب ــد ک ــه بیاموزی روزان

ــد؟ ــان کنی اطمین

۶ شهریور      سه شنبه      
تسالونیکی و بیریه

هنگامـی کـه پولـس و سـیالس از زنـدان آزاد شـدند، ایـن دو ُمبلـغ فیلیپـی را تـرک منودنـد 
بـه  (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۶ آیـات ۳۵ تـا ۴۰). پولـس و همراهانـش از  فیلیپـی مسـتقیامً 

تسـالونیکی، پایتخـت مقدونیـه رفتنـد.

۹ را بخوانید. یهودیان اهل تسـالونیکی چگونه نسـبت به  اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیـات ۱ تـا 
موعظـه موفـق پولـس در میان غیـر یهودیان واکنش نشـان دادند؟

 

بـار دیگـر مـی بینیـم که پولس برای به اشـرتاک گذاشـنت 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 ایـامن آوران «بـه پولس و سـیالس پیوسـتند» (اعامل رسـوالن 
بـاب ۱۷ آیـه ۴) بـه نظـر مـی رسـد بـه ایـن معنی باشـد که آنهـا گروهی مجـزا تشـکیل داده و 

خـارج از کنیسـه، احتـامالً 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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۱۵ را بخوانید. پاسـخ یهودیان بیریه در مقایسـه با پاسـخ  اعامل رسـوالن باب ۱۷ آیات ۱۰ تا 
یهودیان تسـالونیکی، چه بود؟

 

واژه eugenēs (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیـه ۱۱) در 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 احتـامالً 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. 

ــواهد  ــردن ش ــدا ک ــرای پی ــدس را ب ــاب مق ــتکار کت ــا پش ــما ب ــه ش ــاری ک ــن ب آخری
ــود؟ ــی ب ــه زمان ــد، چ ــتجو نمودی جس

٧ شهریور      چهارشنبه      
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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیـات ۱۵ تـا ۲۲ را 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 ۱۳ آیات ۱۶ تا 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.



۷۳

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیات ۲۲ تا ۳۱ را بخوانید. پولس در سـخرنانی خـود در آریوپاگوس یا 
هـامن تـاالر اجتامعـات تپه مریـخ، چه حقایق بزرگی دربـاره خدا و نجـات و تاریخ و برشیت 

بـه این افـراد موعظه کرد؟
 

اکـرث 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 هـامن لحظـه 
ای کـه بـه داوری خـدا بـر جهـان اشـاره منـود، سـخنش قطـع شـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیه 
۳۱). ایـن 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 (۲) اینکـه 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 ۱ آیـه ۲۳) و تعداد ایـامن آوران در آتن 

بسـیار کـم بـود، کمک مـی کند.
بـا ایـن وجـود، در میـان کسـانی کـه ایـامن 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 ۱۷ آیه ۳۴).

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

از روش های مختلف برای بشارت دادن به مردم چه می آموزد؟

٨ شهریور      پنجشنبه      
پولس در قرنتس

اعامل رسوالن باب ۱۸ آیات ۱ تا ۱۱، تجربه 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 ۱۶ آیه ۳، دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۱۹). روایت 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 
موعظه  نتیجه  احتامالً  که  افتاد  اتفاق  نام «مسیح»  با  ارتباط  در  یهودی  جامعه  در  اختالالت 
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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. 
اعـامل رسـوالن بـاب ۱۸ آیـات ۴ تـا ۱۷ را 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 ۱۱ آیات ۸ و ۹)، که اجازه داد پولس خود را کامالً وقف موعظه 
او  چند  هر  کند،  زندگی  خود  خرج  به  ماموریتش،  طول  در  که  بود  این  پولس  سیاست  کند. 
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 ۹ آیه 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، کرِسپُس 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 ۱۸ آیات ۱۲ تا ۱۷)، وضعیت 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 ۱۸ آیات ۹ تا ۱۱). 
پولـس در مسـیر بازگشـت بـه انطاکیـه، اکیـال 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 ۱۸ آیات 

۱۸ تـا ۲۱). ایـن دقیقـاً در سـفر بعدی او اتفـاق افتاد.

ــراد  ــود، در مــورد نجــات اف ــد شــده ب ــه شــدنش ناامی ــا نحــوه پذیرفت ــه ب پولــس ک
آنجــا بــه دلگرمــی از جانــب خداونــد نیــاز داشــت. ســخنان خداونــد بــه او (اعمــال 
ــا  ــا ممکــن اســت احساســی مشــابه ب ــه م ــه ۱۰)، هنگامــی ک ــاب ۱۸ آی رســوالن ب

پولــس داشــته باشــیم، چــه چیــزی بــه مــا مــی گوینــد؟

۹ شهریور      جمعه      
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، دلـرسد 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 ایـامن و شـجاعت بـه جلـو بروند و همـواره در نام عیسـی 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 230 ،کار کننـد.» — الـن جـی. وایـت
«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 

Page 232 — «.اسـت را بـه دقـت بررسـی خواهنـد منـود

سواالتی برای بحث
ــر  ــه زی ــم جمل ــورد مفاهی ــنبه، در م ــه روز دوش ــراف مطالع ــن پاراگ ــه آخری ۱. در زمین
ــان  ــرف داوطلب ــر از ط ــق ت ــازی دقی ــاده س ــه آم ــاز ب ــد: «نی ــث بپردازی ــه بح در کالس ب
تعمیــد مــی باشــد .... اصــول زندگــی مســیحی بایــد بــرای کســانی کــه بــه تازگــی 
 Ellen G. White  ،حقیقــت را پذیرفتــه انــد، آشــکار شــوند.» — الــن جــی. وایــت

Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 91, 92
۲. در 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؟
۳. اعمـال رسـوالن بـاب ۱۷ آیـات ۳۲ تـا ۳۴ را بخوانیـد. مـا از سـه واکنشـی کـه پیـام 
پولـس در آتـن دریافـت نمـود، چـه چیـزی مـی توانیـم بیاموزیـم؟ (۱) برخـی 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 
 William Barclay  ،تنهـا فـرد احمـق دعـوت خـدا را رد خواهـد کـرد.» — ویلیـام بارکلـی
The Acts of the Apostles, rev. ed. (Philadelphia: Westminster, 1976), p. 133
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۱۰ تا ۱۶ شهریور ماه   درس دهم   

سومین سفر بشارتی

بعد از ظهر روز سبت
۱۹؛  مطالعـه ایـن هفتـه: اعـامل رسـوالن بـاب ۱۸ آیـات ۲۴ تـا ۲۸؛ اعـامل رسـوالن بـاب 
۲۷؛ دوم قرنتیـان بـاب ۴ آیـات ۸ تـا ۱۴؛ اعامل  ۷ تـا ۱۲ و ۱۵ تـا  ۲۰ آیـات  اعـامل رسـوالن بـاب 

رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۱ تا ۱۵.
آیـه حفظـی: «لیکـن ایـن چیزهـا را به هیـچ می شـامرم، بلکه جان خـود را عزیـز منی دارم 
تـا دور خـود را بـه خوشـی بـه انجـام رسـانم و آن خدمتی را کـه از خداوند عیسـی یافته ام که 

بـه بشـارت فیض خدا شـهادت دهـم» (اعامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیه 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 ۱۸ آیه ۲۳). بنابرایـن، حـدود ۲۵۰۰ کیلومرت 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 بیشـرت 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 (اعـامل رسـوالن بـاب 
۱۹ آیـات ۱۰ و ۲۶). احتـامالً در طـول ایـن زمـان بـود کـه کلیسـاهای کولسـی، هیراپولـس و 
الئودیکیـه شـاید توسـط اپفـراس (کولسـیان بـاب ۴ آیـات ۱۲ و ۱۳)، یکـی از همـکاران پولـس 

تأسـیس شـدند (کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۷، فیلیمـون آیـه ۲۳).
یـک چیـز قابـل توجـه در مورد این سـفر این اسـت که، ایـن آخرین موردی اسـت که پولس 
در اعـامل 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 ۱٧ شهریور - ٨ September آماده شوید. 
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۱۱ شهریور      یکشنبه      
افسس: بخش اول

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۸ آیـات ۲۴ تـا ۲۸ ثبـت 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» (اعـامل 
رسـوالن بـاب ۱۸ آیـه ۲۵). بـا 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 بیشـرتی می دادنـد. آپولس 
اگـر چـه قـادر بـود از کتاب مقدس نشـان دهد که عیسـی، مسـیِح موعوِد ارسائیل بـود (اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۸ آیـه ۲۸)، امـا الزم بـود بـا تحـوالت مسـیحیت از زمـان رسـالت عیسـی تـا آن 
زمـان آگاه شـود. بـا ایـن وجود، اکیال و پرسـکیال کار بیشـرتی بـرای آپولس انجام دادنـد: آنها به 
همـراه سـایر ایامنـداران در افسـس بـه او توصیه نامـه ای خطاب بـه کلیسـاهای اخائیه دادند 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۱۸ آیـه ۲۷)، که او را قادر سـاخت خدمتی مؤثر در قرنتس داشـته باشـد 

(دوم قرنتیـان بـاب ۳ آیـات ۴ تـا ۶، بـاب ۴ آیه ۶، بـاب ۱۶ آیه ۱۲۹).

۱۹ آیـات ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. هنگامـی کـه پولـس بـه افسـس رسـید، چه  اعـامل رسـوالن بـاب 
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» 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۱۹ آیـه ۱) و سـوال پولـس از ایشـان (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۹ آیـه ۲) به 
وضـوح نشـان مـی دهـد کـه آنهـا پیـش از این بـه عیسـی ایـامن 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 هـامن صداقت و ایامن بدنبال انتشـار دانشـی کـه دریافت 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 282 ،منودنـد، بودنـد.» — الـن جی. وایـت

مـا بایـد غسـل تعمیـد جدیـد آنهـا را در پرتو ایـن موقعیـت منحرص به فـرد ببینیـم. آنها از 
فرقـه مسـیحی دیگـری منـی آمدنـد و نـه ایـامن 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.

۱۲ شهریور      دوشنبه      
افسس: بخش دوم

پولـس در کنیسـه افسـس ابتـدا بـه موعظه پرداخـت. هنگامی کـه مخالفت به وجـود آمد، 
او و تـازه ایـامن 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 ۱۹ آیـات ۱۰ و ۲۶).
در اعـامل رسـوالن بـاب ۱۹ آیـات ۱۱ تـا ۲۰، لوقـا چنـد روایـت معجـزه ای دیگـر اضافـه 
مـی کنـد کـه پیـروزی قـدرت خـدا در شـهری کـه جـادو و سـایر اعـامل 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 ۱۹ آیـه ۱۲) ممکـن اسـت بـرای برخـی عجیب باشـد، اگر چه این مشـابه با شـفا یافنت زن 
در حـال خونریـزی توسـط عیسـی مـی باشـد (لوقـا بـاب ۸ آیـه ۴۴). بـاور هـای خرافـی اهالی 
افسـس ممکـن اسـت باعـث شـده باشـند کـه خـدا هامنگونـه کـه لوقـا مـی گویـد، معجـزات 
«بزرگـی» نشـان دهـد (اعـامل رسـوالن باب ۱۹ آیـه ۱۱).  این 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 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۱۹ آیـه ۲۱). لوقـا 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 ۱۵ آیـات ۲۵ تـا ۲۷، اول قرنتیان 
بـاب ۱۶ آیـات ۱ تـا ۳). ادغـام 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 ۲ آیـه ۱۰)، یـک فرصـت بـرای تقویـت اعتـامد 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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۲۲ و ۲۳، رومیـان بـاب ۱۵ آیـه ۳۱).
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۱۹ آیـات ۲۳ تـا ۴۱ را بخوانیـد. دلیـل اصلـی مخالفـت بـا پولـس کـه در  اعـامل رسـوالن بـاب 
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.

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

یــا زُهــد مربــوط بــه ایمانمــان اســتفاده نکنیــم؟

۱۳ شهریور      سه شنبه      
تروآس

ـــه  ـــد ک ـــم ش ـــس مصم ـــا ۴۱)، پول ـــات ۲۳ ت ـــاب ۱۹ آی ـــوالن ب ـــامل رس ـــورش (اع ـــس از ش پ
افســـس را تـــرک کنـــد. امـــا او بـــه جـــای اینکـــه مســـتقیم بـــه اورشـــلیم بـــرود، مســـیر انحرافـــی 
ـــات  ـــاب ۲۰ آی ـــوالن ب ـــامل رس ـــت (اع ـــش گرف ـــه را در پی ـــه اخائی ـــق مقدونی ـــی از طری طوالن
ـــامل  ـــد (اع ـــا او بودن ـــفر ب ـــن س ـــودی در ای ـــر یه ـــاهای غی ـــی از کلیس ـــدگان برخ ـــا ۳). مناین ۱ ت

ـــه ۴). ـــاب ۲۰ آی ـــوالن ب رس

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۷ تـا ۱۲ را بخوانیـد. بحـث مشـرتک 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 ۲۰ آیه 
۷) به 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 ۲ آیات ۴۲ و ۴۶). اینکه 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. 

و  جلسات  انجام  برای  دقیق  روز  یک  که  است  الزم  ادعایی،  چنین  از  قبل  حال،  این  با 
همچنین ماهیت آنها مشخص شود. اشاره به استفاده از چراغ ها (اعامل رسوالن باب ۲۰ آیه 
۸)، به همراه این واقعیت که پیام پولس تا نیمه شب ادامه داشت (اعامل رسوالن باب ۲۰ آیه 
۷) و سپس تا سپیده دم (اعامل رسوالن باب ۲۰ آیه ۱۱) و اشاره نشدن به خواب عمیق افتیخس 

(اعامل رسوالن باب ۲۰ آیه ۹)، مشخص 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 ۲۰ آیات ۷ تا ۱۲ نشان می دهد که حتی اگر 
رفنت  بدلیل  بلکه  است  نبوده  کلیسا  معمولی  جلسه  یک  باشد،  بوده  شب  یکشنبه  در  جلسه 
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 
ــام  ــرای انتشــار پی ــه ب ــی ک ــم و فراخوان ــوان مســیحیان ادونتیســت روز هفت ــه عن ب

هــای ســه فرشــته بــه جهــان دریافــت کــرده ایــم، کمــک مــی کنــد؟

۱۴ شهریور      چهارشنبه      
میلیتس

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

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

از آنجایـی کـه پولـس پیشـاپیش برنامـه سـفر جدیـد خـود را کـه شـامل روم و اسـپانیا مـی 
شـد طـرح ریـزی کـرده بـود (رومیـان بـاب ۱۵ آیات ۲۲ تـا ۲۹)، باور 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 ۲۱ آیات ۲۰ تـا ۲۶). نزد مقامات یهـودی، او چیزی 
جـز خائـن و مرتـد از رسـوم مذهبـی ایشـان نبـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـات ۱ و ۲). در 
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 ۲۱ آیات ۲۷ تـا ۳۶).
پولـس نگرانـی های بیشـرتی نیز داشـت. در اعامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیات ۲۸ تـا ۳۱، پولس 
بـر نحـوه برخـورد رهـربان کلیسـا در افسـس بـا موضـوع معلـامن دروغیـن کـه او بـا گـرگان 
وحشـی کـه در تـالش 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. هـامن 
گونـه کـه سـلیامن در زمانـی دیگـر و جایـی دیگـر گفـت: «در جهـان هیـچ چیـز تـازه ای دیده 
منـی شـود» (جامعـه بـاب ۱ آیـه ۹). یـک تاریـخ کلیسـای مسـیحی، خسـارات بـاور نکردنی که 
معلـامن دروغیـن بـه کلیسـا وارد منودند را منایان می سـازد. مشـکل تـا پایان نیـز ادامه خواهد 

یافـت (دوم تیموتائـوس بـاب ۴ آیـه 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 ۴ آیــات ۸ تــا ۱۴ را 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 قــرار مــی دهــد؟

۱۵ شهریور      پنجشنبه      
صور و قیرصیه

پــس از میلیتــس، لوقــا ســفر پولــس را بــا جزئیــات بیــان مــی کنــد. ایــن رســول کــه همچنان 
ــد،  ــه ســپری مــی کن ــه را در صــور، در ســاحل فینیقی ــود، یــک هفت ــه اورشــلیم ب در مســیر ب
ــا ایــن  ــا ۶). ب ــه مــی شــد (اعــامل رســوالن بــاب ۲۱ آیــات ۱ ت جایــی کــه کشــتی الیــد تخلی
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 
 etheto en tō نــرود، لزومــاً در تضــاد بــا هدایــت پیشــین ایــن رســول نبــود. عبــارت یونانــی
pneumatic در اعــامل رســوالن بــاب ۱۹ آیــه ۲۱، بایــد احتــامالً 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 بــرشی، توصیــه منودنــد کــه او بــه انجــام 
آنچــه قصــد کــرده بــود ادامــه ندهــد. پولــس خــود از آنچــه در اورشــلیم ممکــن بــود برایــش 
اتفــاق بیافتــد، مطمــنئ نبــود (اعــامل رســوالن بــاب ۲۰ آیــات ۲۲ و ۲۳). هدایــت الهــی حتــی 

بــرای فــردی ماننــد پولــس، همــواره همــه چیــز را مشــخص منــی ســازد. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۱۰ تـا ۱۴ را 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 ۲۷ تـا ۳۰ معرفـی شـد. پیـام او ماننـد برخـی از پیشـگویی هـای عهـد قدیم (بـرای مثال، 
اشـعیا بـاب ۲۰ آیـات ۱ تـا ۶، ارمیـا بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۱۰)، یـک پیام عملـی بود؛ ایـن پیام به 
عنـوان یـک تصویـر واضـح از آنچـه بـرای پولـس پـس از ورودش به اورشـلیم اتفـاق می افتاد 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. 
موعظــه  اورشــلیم  در  غمگینــی  قلــب  چنیــن  بــا  هرگــز  ایــن  از  پیــش  «رســول 
نکــرده بــود. او مــی دانســت کــه دوســتانی کــم و دشــمنانی زیــاد خواهــد یافــت. او 
ــد  ــه پــرس خــدا را طــرد منــوده و کشــته بودن ــه شــهری نزدیــک مــی شــد ک داشــت ب
کــه اکنــون تهدیــدات خشــم الهــی در حــال فــرود افتــادن بــود.» — الــن جــی. 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 397, 398 وایــت، 

پولــس کــه درک نشــد، بدنــام شــد و اغلــب بــا او  بــد رفتــاری مــی شــد و ناســزا مــی 
شــنید، بــا ایــن وجــود بــه ایمــان خــود ادامــه داد. مــا چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم 

کــه در شــرایط دلســرد کننــده یکســان، همیــن کار را انجــام دهیــم؟
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۱۵ شهریور      جمعه      
تفکری فراتر: «موفقیت موعظه انجیل بار دیگر خشم یهودیان را برانگیخت. از همه 
داشنت  نگه  از  یهودیان  آن،  بواسطه  که  شد  می  شنیده  جدید  ای  آموزه  انتشار  از  روایاتی  جا 
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 ۳ آیه ۱۱)، توسط 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 
ایـامن 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 

Page 398 — «.نکردنـد، متایلـی بـرای موافقـت بـا او ننمودنـد

سواالتی برای بحث
۱. دوازده شــاگردی کــه پولــس در افســس مالقــات نمــود، پیــروان ســابق یحیــی تعمیــد 
۱۹ آیــات  دهنــده بودنــد کــه پیــش از آن پیــرو عیســی شــده بودنــد (اعمــال رســوالن بــاب 
۱ تــا ۷). فکــر مــی کنیــد چــرا درســت اســت از ایــن آیــات بــرای الزامــی نمــودن غســل 
ــرده  ــرو ب ــا ف ــًال ب ــه ادونتیســت کــه قب ــه هــای دیگــر ب ــن مســیحیان از فرق ــد گرفت تعمی
شــدن در آب، تعمیــد گرفتــه انــد، اســتفاده کنیــم؟ آیــا ایــن واقعیــت کــه آپولــس دوبــاره 

تعمیــد نگرفــت، اهمیــت دارد؟
ــان  ــی ایم ــه عیس ــه ب ــود ک ــوم خ ــط ق ــید. او توس ــس بیاندیش ــت پول ــاره موقعی ۲. درب
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، زیــرا 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؟ چــرا پولــس بــا وجــود 
تمــام ایــن مخالفــت هــا، ادامــه مــی دهــد؟ اگــر چــه مــا پولــس نیســتیم، امــا چــه درســی 

مــی توانیــم از ایــن داســتان بــرای خــود بگیریــم؟
۳. بــه برخــی دیگــر از اســتدالل هایــی کــه مــردم بــرای اثبــات اینکــه ســبت بــه یکشــنبه 
ــا  ــید. م ــد، بیاندیش ــی آورن ــت، م ــزام آور نیس ــر ال ــه دیگ ــا اینک ــت و ی ــه اس ــر یافت تغیی
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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۱۷ تا ۲۳ شهریور ماه   درس یازدهم   

دستگیری در اورشلیم

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

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 ۲۳ آیه 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 ۱۵ آیات ۱ 
تا ۵). پولس 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 ۱۰)، او 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 ۱۶ آیه ۱)، شاید 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 رفـنت 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 ۹ آیـات ۱ تـا ۵)؛ از سـوی دیگـر، او مشـتاق برای کلیسـایی متحد بـود (غالطیان 
بـاب ۳ آیـه ۲۸، بـاب ۵ آیـه ۶). از آنجایـی کـه یهودیان و غیـر یهودیان بطور مسـاوی از طریق 
ایـامن و نـه بواسـطه اعـامل رشیعـت نجـات مـی یافتنـد (رومیـان باب ۳ آیـات ۲۸ تـا ۳۰)، هر 
گونـه بیگانگـی اجتامعـی بـر پایـه الزامـات ترشیفاتـی رشیعـت در میـان آنهـا در مخالفـت بـا 

ماهیـت فراگیـر انجیـل بـود (افسسـیان بـاب ۲ آیات ۱۱ تـا ۲۲).
بیایید بررسی داستان پولس را پس از ورودش به مرحله جدیدی از زندگی و خدمت ادامه دهیم.

١٥ September آماده شوید. * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ شهریور -  
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۱٨ شهریور      یکشنبه      
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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ 

آیـات ۱۶ و ۱۷).
در اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۱۸ تـا ۲۲، یعقـوب و بـزرگان اورشـلیم، در مـورد شـهرت 
پولـس در میـان ایامنـداران یهـودی محلـی کـه نسـبت بـه احـکام موسـی غیـور بودنـد، ابـراز 
نگرانـی کردنـد. بـه آنهـا اطـالع داده شـده بود کـه او بـه یهودیان ایـامن 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» (اعـامل رسـوالن باب ۲۱ آیـه 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 ۲ آیـات ۲۸ و ۲۹؛ غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۶؛ کولسـیان 
بـاب ۳ آیـه ۱۱). ایـن 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 عمـداً بـا تغییر بـه این صـورت معنا پیـدا کند. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۲۳ تـا ۲۶ را 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 ۹ آیات ۱۹ تا ۲۳)، یا اینکه بیان شده است او خود 
کمی پیش از آن نذری کرده بود (اعامل رسوالن باب ۱۸ آیه ۱۸)، اگر 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

ــه مــی توانیــم مراقــب باشــیم  ــرای رعایــت کــردن تعــادل، چگون مــا در تالشــمان ب
ــن اشــتباهی را مرتکــب نشــویم؟ چنی

۱۹ شهریور      دوشنبه      
شورش در معبد

پولـس کـه پیشـنهاد رهـربان کلیسـا را پذیرفـت، باید متحمل مراسـم هفـت روزه تطهیر می 
شـد تـا در تکمیـل نـذر آن مـردان همـکاری کنـد (اعـداد بـاب ۱۹ آیـات ۱۱ تـا ۱۳). در 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 رفـنت نـزد کاهنـان و ارائـه خـرب رونـد تطهیـر خـود مربـوط بـه نذیره، 

خـود را تطهیـر مـی کـرد (اعامل رسـوالن باب ۲۱ آیـه ۲۶).

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۲۷ تا ۳۶ را 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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۲۹)، آنهـا 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، نشـانه هایی 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 



۸۷

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، 
 Ellen G. White, ،جمعیـت حـارض در آنجـا بـه شـدت هیجـان زده شـد.» — الن جـی. وایـت

The Acts of the Apostles, p. 407
هنگامـی کـه خـرب شـورش به قلعـه روم رسـید، فرمانـده رومـی، کلودیوس لیسـیاس (اعامل 
رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۳۱ و ۳۲، بـاب ۲۳ آیـه ۲۶) بـا سـپاهش آمـد و پولـس را پیـش از اینکه 

جمعیـت او را بکشـد نجات داد.
پولـس بـه عنـوان هـدف حمـالت، دسـتگیر و بـه زنجیر کشـیده شـد، در حالی کـه فرمانده 
در تـالش 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. چــرا مــا بایــد 
در مــورد نــوع شــایعاتی کــه بــه آنهــا گــوش مــی دهیــم و یــا بدتــر، آنهــا را انتشــار 

مــی دهیــم، مراقــب باشــیم؟

۲۰ شهریور      سه شنبه      
در برابر جمعیت

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـات ۳۷ تا ۴۰ می 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.
پولس  که  کرد  فکر  فرمانده  گفت،  سخن  یونانی  زبان  به  فرمانده  با  پولس،  که  آنجایی  از 
در  شورشی  دیگر  سال  سه  تا  خواست  که می  باشد  بوده  مرص  اهل  یک یهودی  ممکن است 
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.
ــت  ــازه صحب ــه او اج ــرص، ب ــه م ــت و ن ــوس اس ــل طرس ــت اه ــه گف ــس از اینک ــس پ پول
کــردن داده شــد. او در ســخنانش، پاســخ دقیقــی در برابــر اتهامــات مطــرح شــده علیــه خــود 
را ارائــه نــداد (اعــامل رســوالن بــاب ۲۱ آیــه ۲۸)، بلکــه داســتان ایــامن 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 بــرای ایشــان بازگــو منــود.

۲۹ را بخوانیـد. جمعیـت چگونـه در برابر ایـن جمله که  اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـات ۲۲ تـا 
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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۲۸) و جمعیـت دوباره مغشـوش شـد. 
فرمانـده رومـی ممکـن اسـت متـام چیزهایی که پولس گفـت را درک نکرده باشـد؛ بنابراین، 
تصمیـم گرفـت بـا شـالق زدن او را امتحـان کند. با این حـال، پولس عالوه بر اینکـه یک یهودی 
خالـص بـود (فیلیپیـان بـاب ۳ آیـه ۵)، تابعیـت 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 ۲۲ آیــات ۱ تا ۲۱). چه شــواهدی 
مــی بینیــد کــه پولــس عــالوه بــر دفــاع از خــود، همچنیــن بــه یهودیــان بشــارت مــی 
داد؟ چــرا او بایــد داســتان ایمــان آوردنــش را بیــان مــی کــرد؟ چــه چیــزی در مــورد 

روایــات ایمــان آوردن وجــود دارد، کــه مــی توانــد چنیــن قدرتمنــد باشــد؟

۲۱ شهریور      چهارشنبه      
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 (اعـامل رسـوالن باب ۲۲ آیـه ۳۰؛ بـاب ۲۳ آیه ۲۹).

۵ را بخوانیـد. پولـس چگونـه دفـاع از خـود را در برابـر  اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـات ۱ تـا 
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 ۲۳ آیه ۳)، انعکاسی از محکومیت ریاکاری فریسیان توسط عیسی در متی باب 
۲۳ آیه ۲۷ بود. 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. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـات ۶ تـا ۱۰ را بخوانیـد. پولـس چگونـه بـا ابتـکار عمل تـالش منود 
در رونـد هـا اختـالل ایجـاد کند؟ 

 

شـورای عالی سـنهدرین از صدوقیان و فریسـیانی تشـکیل می شـد که در تعدادی مسـائل 
بـا یکدیگـر اختـالف 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 ۲۲ آیـات ۲۳ تا ۳۲).
بـا ایـن وجـود سـخنان پولـس (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـه ۶) چیـزی بیشـرت از یـک فـن 
هوشـمندانه بـرای منحـرف کردن سـنهدرین بـود. از آنجایی که مواجهه او با عیسـای برخاسـته 
از مـرگ در مسـیر دمشـق، اسـاس ایـامن آوردن و ماموریـت رسـالتی او بـود، باور به رسـتاخیز 
مسـئله واقعی بود که او برای آن محاکمه می شـد (اعامل رسـوالن باب ۲۴ آیه ۲۰ و ۲۱، باب 
۲۶ آیـات ۶ تـا ۸). هیـچ 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 ۱۵ آیـات ۱۴ تا 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 ۲۳ آیه ۱۱). با 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 
۱۹ آیه ۲۱، رومیان باب ۱ آیات ۱۳ تا ۱۵، باب ۱۵ آیات ۲۲ تا ۲۹) هنوز می توانست اتفاق بیافتد.

۲۲ شهریور      پنجشنبه      
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.



۹ ۰

اعامل رسوالن باب ۲۳ آیات ۱۲ تا ۱۷ را 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 ایـامن 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، خـرب 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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـه 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 ۲۳ آیـات ۱۸ و ۲۲) و این واقعیت که دسـتش 
گرفتـه شـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیه ۱۹)، داللـت بر این دارد کـه او همچنان یـک نوجوان 

بـود — موفـق شـد او را در قلعـه مالقـات کنـد و جریان را برایـش بگوید.

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـات ۲۶ تـا ۳۰ را 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 کامـالً از 
شـهروندانش محافظـت مـی کـرد، کـه برای مثال حق داشـنت محاکمـه ای قانونی را داشـتند که 
در آن مـی توانسـتند در برابـر دادگاه حـارض شـوند و از خـود دفـاع کننـد (اعامل رسـوالن باب 
۲۵ آیـه ۱۶)، و در صـورت محاکمـه ای ناعادالنـه، حـق درخواسـت تجدیدنظـر از امپراتـور را 

داشـتند (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۵ آیـات ۱۰ و 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؟



۹ ۱

۲۳ شهریور      جمعه      
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، 

.Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 399, 400 — ...نبودند» . الن جی. وایت
اگـر رهـربان 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 تـالش هـای پولـس چنیـن زود بـه پایان برسـد، امـا بـرای مقابله بـا سلسـله ای از رشایط که 

رهـربان 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 ۴۱۷ و ۴۱٨.

سواالتی برای بحث
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــی دانســت م ــه م ــا وجــود اینک ــلیم ب ــه اورش ــن ب ــا رفت ــس ب ۱. پول
نخواهــد گرفــت، منافــع کلیســا را باالتــر از منافــع شــخصی خــود قــرار داد. مــا چــه حــد 

ــم؟ ــروی کنی ــد از الگــوی او پی بای
۲. مــا از مصالحــه پولــس در اورشــلیم چــه چیــزی مــی توانیــم بیاموزیــم؟ مــا چگونــه مــی 
ــا آنهــا زندگــی مــی کنیــم، از نظــر  توانیــم بــدون خدشــه وارد ســاختن بــه اصولــی کــه ب

مصالــح سیاســی — فرهنگــی درســت عمــل کنیــم؟ آیــا مــی توانیــم؟
۳. اتحاد 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؟



۹ ۲

۳۰ شهریور ماه ۲۴ تا    درس دوازدهم   

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 ۱ آیه ۲۳.
آیه حفظی: «از خدا خواهش می داشتم یا به قلیل یا به کثیر، نه تنها تو بلکه جمیع این اشخاصی 

.(۲۹ که امروز سخن مرا می شنوند مثل من گردند، جز این زنجیرها» (اعامل رسوالن باب ۲۶ آیه 
انتقال پولس به قیرصیه، دو سال زندانی بودن در آن شهر را به همراه داشت (اعامل رسوالن 
باب ۲۴ آیه ۲۷)، بطور دقیق تر در دارالخالفه هیرودیس (اعامل رسوالن باب ۲۳ آیه ۳۵)، که 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 ۹ آیه 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 ۲۶ آیـه ۳۲). اگر 
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 
 Ellen G.  ،زیـادی مسـئول در نظـر گرفتـه شـود را گرامـی مـی داشـتند.» —  الن جـی. وایـت

White, The Acts of the Apostles, p. 403
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۱ شهریور — ٢٢ Septemberآماده 



۹ ۳

۲۵ شهریور      یکشنبه      
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 ۲۴ آیـات ۱ تا ۹).
ایـن تنهـا محاکمـه در اعـامل رسـوالن مـی باشـد کـه در آن مدعیـان یـک وکیـل اسـتخدام 
کردنـد. ترتلـس در سـخرنانی خـود اسـرتاتژی 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 ۲۴ آیـه ۵)؛ (۲) اینکـه او یک رس دسـته شورشـیان نارصی بود (اعامل رسـوالن باب ۲۴ آیه 
۵)، کـه مسـیحیت را بـه نوعـی جنبـش مخـرب تبدیـل منـوده بـود؛ و (۳) اینکـه او تـالش منوده 

بـود معبـد اورشـلیم را بـی حرمت کند (اعامل رسـوالن بـاب ۲۴ آیه ۶).

۱۹ را بخوانید. پولس چگونه به هر کدام از این اتهامات پاسخ داد؟ اعامل رسوالن باب ۲۴ آیات ۱۰ تا 
 

دو نکتـه دیگـری کـه توسـط پولـس مطرح شـدند بـرای دعـوی مدعیـان ویرانگر بودنـد: (۱) 
نبود شـاهدان اهل آسـیا (اعامل رسـوالن باب ۲۴ آیات ۱۸ و ۱۹)، که می توانسـتند این محاکمه 
را نـا معتـرب کننـد و (۲) ایـن 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 ۲۴ آیـه ۲۰)، و 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 ۲۳ آیه 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 ۲۴ آیه ۲۲). 
پاسـخ فلیکس (اعامل رسـوالن باب ۲۴ آیات ۲۴ تا ۲۷) چیزهای 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.

ــی  ــواره م ــه او هم ــت ک ــس گف ــد. پول ــه ۱۶ را بخوانی ــاب ۲۴ آی ــوالن ب ــال رس اعم
کوشــید تــا «در برابــر خــدا و انســان وجدانــی آســوده و پــاک داشــته باشــد» . ایــن 
ــر  ــد. اگ ــاد کنی ــری ایج ــور نیســتید تغیی ــما مجب ــی اســت؟ ش ــه چــه معن ــب ب مطل

ــد؟  ــود آنوقــت شــما چــه مــی کردی ــزی الزم ب چنیــن چی

۲۶ شهریور      دوشنبه      
قبل از فستوس

فلیکـس پـس از نگـه داشـنت پولـس در زنـدان بـه مـدت دو سـال بـه عنـوان لطفـی بـه 
یهودیـان، بدسـتور پورکیـوس فسـتوس جایگزیـن فرماندار یهودیه  شـد (اعامل رسـوالن باب ۲۴ 

آیـه ۲۷). فسـتوس از سـال ۶۰ تـا ۶۲ پـس از میـالد حکومـت مـی کـرد. 

۵ را بخوانیـد. با توجه به آیات ذکر شـده، کسـانی که منی  ۲۵ آیـات ۱ تـا  اعـامل رسـوالن بـاب 
خواهنـد ایـن آیـات را بـاور کننـد چگونـه نفرتـی را کـه موعظـه حقیقت سـبب آن می شـود، 

آشـکار می کنند؟
 

رهـربان احتـامالً بـه ایـن دلیـل کـه قبـالً یکبار در تـالش 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 (اعـامل رسـوالن باب ۲۵ آیـه ۷). این بـار لوقا 
اتهامـات را بیـان منـی کنـد، امـا بـر طبـق پاسـخ پولـس (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۵ آیـه ۸)، مـی 
توانیـم ببینیـم کـه مشـابه بـا اتهامـات دو سـال قبـل بودنـد، احتـامالً بـا تأکید بیشـرت بـر اینکه 

پولـس بدلیـل آشـوبگر بـودن، همچنیـن تهدیـدی بـرای امپراتـوری محسـوب می شـد. 



۹ ۵

۹ تا ۱۲ را ببینید. پولس که احسـاس کرد فسـتوس می توانسـت  ۲۵ آیات  اعامل رسـوالن باب 
از او برای دالیل سیاسـی اسـتفاده کند، چگونه واکنش نشـان داد؟

 

در پایـان، فسـتوس در رابطـه بـا اسـرتاتژی هـای سیاسـی، زیـاد بـا فلیکـس متفـاوت نبـود 
(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۴ آیـه ۲۷). او کـه مایل نبـود با بی گناه اعـالم 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.

۲۷ شهریور      سه شنبه      
در مقابل اغریپاس

فســتوس موافقــت کــرد کــه درخواســت پولــس بــه روم فرســتاده شــود (اعــامل رســوالن 
ــود  ــع خ ــه نف ــاس دوم ب ــد هیرودیــس اغریپ ــال، از بازدی ــن ح ــه ۱۲). در همی ــاب ۲۵ آی ب
اســتفاده منــود تــا در مــورد پرونــده پولــس بــا او مشــورت کنــد، بطــور خــاص در مــورد اینکــه 
او بایــد چــه نــوع اطالعاتــی در گــزارش رســمی خــود بــه امپراتــور بفرســتد. فســتوس هنــوز بــه 
انــدازه کافــی بــا امــور یهــودی آشــنا نبــود و اغریپــاس قطعــاً مــی توانســت بــه او کمــک کنــد 

(اعــامل رســوالن بــاب ۲۶ آیــات ۲ و ۳).

۲۵ آیـات ۱۳ تـا ۲۲ را بخوانیـد. فسـتوس در مـورد پولـس چـه چیـزی به  اعـامل رسـوالن بـاب 
اغریپـاس گفـت و پادشـاه چگونه پاسـخ داد؟

 

اغریپـاس دوم، آخریـن پادشـاه هیرودیـان، بـا خواهـرش برنیـس بـه قیرصیـه آمـد تـا بـه 
فرمانـدار جدیـد ادای احـرتام 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» (اعـامل رسـوالن باب ۲۵ آیـه ۱۹). پولس پیـش از این 
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در برابـر سـنهدرین اعـالم 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.

۲۵ آیـات ۲۳ تـا ۲۷ را بخوانیـد. لوقا چگونه مراسـمی را کـه در آن پولس  اعـامل رسـوالن بـاب 
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 شـامرد. 
آنهـا متخلفـان از رشیعـت خـدا و فاسـد در قلـب و زندگی بودنـد. اقدامات ایشـان مورد نفرت 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 434 ،آسـامن بـود.» — الـن جـی. وایـت

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؟ 

ــا واقعیــت چــه تفاوتــی دارد؟ ظاهــر ب

۲٨ شهریور      چهارشنبه      
دفاعیه پولس

پـس از اینکـه صحنـه آمـاده شـد و مهامنـان سـلطنتی در کنـار فرمانـدار نشسـتند، زندانـی 
آورده شـد تـا از خـود دفـاع کنـد. فسـتوس قبـًال حکایـت ماجـرا را شـنیده باشـد ولـی هـدف 
از برپایـی جلسـه مجـدد ایـن بـود کـه اغریپـاس داسـتان را شـنیده و اظهـار نظـر کنـد (اعـامل 

رسـوالن بـاب ۲۵ آیـات ۸ تـا ۱۱). 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـات ۱ تا ۲۳ را 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 ایـامن 
آوردن بـود. از لحـاظ محتـوا، سـخرنانی در اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـات ۱ تا ۲۱ را بـه یاد می 

آورد کـه او در برابـر جمعیـت در اورشـلیم بیـان منـود.
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تـالش 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 بیشـرت 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 (اعـامل رسـوالن باب 
۲۶ آیـات ۴ تـا ۱۱، پولـس تقـدس فریسـی پیشـین خـود را توصیـف مـی کند که بطور گسـرتده 
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 می توانسـت عیسـی را زنده کنـد و اینکه او حتی کسـانی که 

چنیـن اعتقـادی داشـتند را آزار و جفا می رسـاند.
در بخـش دوم (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـات ۱۲ تـا ۱۸)، پولـس 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 ۲۶ آیات 
۱۹ تـا ۲۳) چنـان 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 ۲۶ آیــه ۱۸ را بخوانیــد. بــا توجــه بــه ایــن آیــات، بــرای کســانی 
کــه نجــات در مســیح را دارنــد، چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ شــما چگونــه ایــن واقعیــت 

را تجربــه کــرده ایــد؟

۲۹ شهریور      پنجشنبه      
پولس در برابر رهربان

اگر چه پولس با اغریپاس صحبت می کرد، آنگونه که در اعامل رسوالن باب ۲۶ آیه 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 منی باشند. 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 ۱ آیه 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 ۲۶ آیات ۲۵ و ۲۶). 

اعامل رسوالن باب ۲۶ آیات ۲۷ و ۲۸ را 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 پذیرفـنت 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 ۲۶ آیه ۲۸).
پاسـخ تدافعـی پولـس، سـطحی قابـل توجـه از تعهـد او بـه انجیـل اسـت: «از خـدا مـی 
خواهـم کـه دیـر یـا زود نـه تنهـا حـرضت عالی بلکـه جمیع کسـانی که امـروز سـخنان مرا می 
شـنوند مثـل مـن بشـوند، البتـه نه مثل مـن در این زنجیرها» (اعامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیه 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 بیشـرت از توجـه بـه امنیت فـردی اش بود. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـات ۳۰ تـا ۳۲ را 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 ۲۵ آیات ۲۵ تا ۲۷). درخواسـت پولس از سـزار پیش از این بطور رسـمی عملی شـده بود 

(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۵ آیـه ۱۲). زندانـی دیگر تحت حـوزه قضایی فرمانـدار نبود.

اعمــال رســوالن بــاب ۲۶ آیــات ۲۴ تــا ۲۸ را بخوانیــد. پولــس در نهایــت چــه چیــزی 
ــان  ــا ایم ــه ب ــا در رابط ــی م ــدار نهای ــاره اقت ــب درب ــن مطل ــود و ای ــت نم درخواس

همیشــگی، چــه چیــزی بــه مــا مــی گویــد؟
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۲۲ ژوئن      جمعه      
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
ــن  ــا ای ــد. آی ــث کنی ــزار بح ــت از س ــه درخواس ــس ب ــم پول ــورد تصمی ۱. در کالس، در م
۲۵، بــاب ۲۶ آیــات  ۲۵ آیــه  تصمیــم درســت بــود (مقایســه کنیــد بــا اعمــال رســوالن بــاب 
۳۱ و ۳۲)؟ تــا چــه حــد مــی توانیــم بــه طــور مشــروع بــرای حفاظــت از خــود بــه جــای 

اینکــه بــه طــور کامــل بــر مراقبــت خــوا تکیــه کنیــم، تصمیمــات اســتراتژیک بگیریــم؟
۲. در مــورد بیانیــه پولــس بــه اغریپــاس بیاندیشــید: «بنابرایــن ای اغریپــاس پادشــاه، مــن 
۱۹). ایــن  نســبت بــه رؤیــای آســمانی نافرمانــی نکــردم» (اعمــال رســوالن بــاب ۲۶ آیــه 
ــاره پولــس بــه مــا مــی گویــد؟ مــا بایــد در فراخــوان بشــارتی خــود بــه  چــه چیــزی درب

۹ و ۱۰)؟ عنــوان مســیحی تــا چــه حــد وفــادار باشــیم (اول پطــرس بــاب ۲ آیــات 
ــردم. او در  ــرای م ــه ب ــداد، بلک ــرای اع ــه ب ــت — ن ــتیاق داش ــردم اش ــرای م ــس ب ۳. پول
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 
۲۹). او آزادی خــود یــا عدالــت را بیشــتر از آنچــه مــی خواســت آنهــا نجــات  بــاب ۲۶ آیــه 
خــدا را تجربــه کننــد، آرزو نمــی کــرد. مــا از الگــوی او در اینجــا چــه چیــزی مــی توانیــم 

بیاموزیــم؟ مــا بــرای انتشــار یافتــن انجیــل، حاضریــم تــا چــه حــد فــداکاری کنیــم؟
۴. اغریپــاس 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 
ــه  ــی، چگون ــم؟ یعن ــزرگ را وقتــی در برابرمــان ظاهــر می شــوند، از دســت ندهی هــای ب

مــی توانیــم از نظــر روحانــی بــا واقعیــت هــای اطرفمــان هماهنــگ باشــیم؟



۱۰۰

۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه   درس سیزدهم   

بازگشت خداوندمان عیسی

بعد از ظهر روز سبت
.۲۰ ۲۷ و ۲۸؛ رومیان باب ۱ آیات ۱۸ تا  مطالعه این هفته: اعامل رسوالن باب های 

آیـه حفظـی: «ای پولـس نـرتس زیـرا تـو بایـد در حضـور امپراطـور حـارض شـوی» (اعامل 
رسـوالن  بـاب ۲۷ آیـه 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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۳ آیـه ۱۱). حتـی زمانـی کـه مـا موفـق بـه انجـام کاری 
منی شـویم، خـدا ممکـن اسـت هنـوز هـم فرصـت دیگری بـه ما بدهـد، اگر چـه او همیشـه ما 
را از عواقـب اعامملـان محافظـت منی کنـد. 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 ۱۵ آیه ۲۴). اینگونه 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 ۴ آیـات ۶ تـا ۸) تحـت حکومـت نـرون در 

سـال ۶۷ پـس 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 ۶ آیـه ۲۰، فیلیپیان بـاب ۱ آیه 
۱۳) بـدون اینکـه کسـی از جملـه شـخصیت هایی از خانـواده سـزار (فیلیپیـان بـاب ۴ آیـه ۲۲) 

مانـع او شـوند (اعامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـات ۳۰ و ۳۱).
September ۲۹ آماده شوید. ۷ مهر —  * درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در 
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۱ مهر      یکشنبه      
سفر دریایی به روم

پولس پس از حدود دو سال حبس در قیرصیه (اعامل رسوالن باب ۲۴ آیه ۲۷)، باید به روم 
فرستاده می شد. با تشخیص کابرد ضمیر جمع بجای مفرد و وفوراطالعات بکار برده شده برای 
توصیف سفر دریایی پرتالطم و طوالنی به ایتالیا (اعامل رسوالن باب ۲۷ آیه ۱ تا باب ۲۸ آیه 
۱۶)، لوقا و یک مسیحی دیگر به نام آریستارخوس همراه پولس بودند (اعامل رسوالن باب ۲۷ 
آیه ۲) . یکی دیگر از شخصیت های مهم داستان، افرس رومی، ژولیوس بود که زندانیان دیگری 

را نیز در اختیار خود داشت (اعامل رسوالن باب ۲۷ آیه ۱- ۲٨: ۱۶). 
اواخـر تابسـتان بـود کـه آنهـا سـفر خـود را رشوع کردنـد. روزه (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ 
آیـه ۹) بـه روز کفـاره در نیمـه دوم مـاه اکتـرب، اشـاره دارد. بـه دلیـل رشایـط زمسـتان، به طور 
معمـول بیـن ماههـای نوامـرب و مـارس از سـفر در دریـای مدیرتانـه اجتنـاب می شـد. 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 (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ آیـه ۸).

۹ تـا ۱۲ را بخوانیـد. در داسـتان ، زمانـی کـه پولـس در بنـدر  اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ آیـات 
حسـنه بـود، چگونـه در مداخلـه کـرد و واکنـش هـا بـه آن چـه بـود؟

 

بـه هشـدارهای پولـس بی توجهـی شـد، و آنهـا تصمیـم گرفتنـد تا حـدود ۶۵ کیلومـرت 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 چـاره ای نداشـتند جـز اینکه بگذارند تا کشـتی توسـط 

بـاد به سـوی جنـوب غربی، دور از خشـکی کشـیده شـود.
بـه زودی آنهـا در تـالش 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» (اعـامل 

رسـوالن بـاب ۲۷ آیه ۲۰).

اعامل رسوالن باب ۲۷ آیات ۲۱ تا ۲۶ را بخوانید. پادرمیانی دوم پولس در داستان چه بود؟
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در کلـامت 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.

چــرا چنیــن خدمتگــزار وفــادار و خــاص خداونــد ماننــد پولــس بایــد چنیــن زیــاد رنــج 
مــی بــرد؟ از تجــارب او، مــا چــه درس هایــی  می توانیــم بیاموزیــم؟

۲ مهر      دوشنبه      
کشتی شکستگی

پولـس در دومیـن مداخلـه در داسـتان، بـه متـام کسـانی کـه بـر عرشـه بودنـد — در مجموع 
۲۷۶ نفـر (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ آیـه ۳۷) — اطمینـان داد کـه اگـر چـه همـه چیـز بـه خوبـی 
پیش نخواهد رفت، تلفاتی وجود نخواهد داشـت؛ تنها کشـتی غرق خواهد شـد (اعامل رسـوالن 
بـاب ۲۷ آیـه ۲۲). چهـارده 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 ۲۷ آیه 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 ۲۷ آیات ۲۸ و ۲۹).

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ آیـات ۳۰ تـا ۴۴ را بخوانیـد. در ایـن داسـتان چـه درس هایـی 
بـرای مـا وجـود دارد؟

 

در ابتـدای سـفر، افـرس 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 

(اعـامل رسـوالن بـاب ۲۷ آیـات ۲۱ تا ۲۶)، کـه 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 تـالش افـراد درگیـر در اطمینـان از آن، وجـود دارد.» — دیویـد جـی. 

David J. Williams, Acts (Grand Rapids: Baker, 1990), p. 438 ،ویلیامـز
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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 کشـنت زندانیـان بـرای جلوگیـری از فـرار ایشـان، عمدتـاً به 
لطـف پولـس، توسـط افـرس 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 
ــتن  ــربازان از کش ــس، س ــتن پول ــگاه داش ــده ن ــرای زن ــل ب ــه در تمای ــد ک ــی گوی م

ــع شــدند؟  ــان من زندانی

۳ مهر      سه شنبه      
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 
کیلومـرت طـی کـرده بودنـد. اکنـون آنها می بایسـت پیش از ادامه به سـفر، سـه ماه زمسـتان را 

منتظـر مـی ماندند (اعامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیه ۱۱).

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـات ۱ تـا ۱۰ را بخوانیـد. در جزیـره مالـت چـه اتفاقی بـرای پولس 
افتـاد و خـدا چگونـه قـادر بـود از او اسـتفاده کند؟ 

 

مـردم مالـت بسـیار مهربـان و مهـامن 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 بیشـرت از ۱۰ درجه 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 Dikē، تجسـم عدالـت و انتقـام جلویش گرفته شـد. از 
آنجایـی کـه رسـول زنـده مانـد، به عنوان خدا خوانده شـد، درسـت هامنطـور که چند سـال قبل در 
لسـرته اتفـاق افتـاد (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۴ آیات ۸ تـا ۱۸). اگر چه لوقـا در حادثـه ضمنی معطل 
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منـی مانـد، امـا احتـامالً 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 ایـامن آورده یـا جامعـت دینـی پس از 
خـروج پولـس از مالـت نشـده اسـت. ایـن ممکن اسـت کامـًال 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 (اعـامل رسـوالن باب ۲۰ آیه ۳۵؛ مقایسـه شـود بـا تیطس بـاب ۳ آیه 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 ۱ آیــات ۱۸ تــا ۲۰ را ببینیــد.

۴ مهر      چهارشنبه      
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. (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـه ۱۱). آنهـا بـه پوطیولـی رسـیدند (اعامل رسـوالن باب ۲۸ 
آیـه ۱۳) — پوتزوآلـی امـروزی، در خلیـج ناپـل قـرار دارد — که از آنجا از طریـق جاده به روم 

سـفر مـی کردنـد (اعامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـات ۱۱ تـا ۱۶ را ببینید). 
خـرب نزدیـک شـدن پولـس خیلـی زود به روم رسـید و گروهـی از ایامنـداران از آنجا چندین 
کیلومـرت 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، ایـامن آورنـدگان، بسـتگان و 
بسـیاری افـراد دیگـر کـه بسـیار برایـش عزیـز بودنـد (رومیان بـاب ۱۶ آیـات ۳ تا ۱۶). جلسـه 
در جـاده آپیـا بایـد در حرکـت بـوده باشـد، بخصـوص بـا در نظـر گرفـنت کشـتی غـرق شـده و 
ایـن واقعیـت کـه پولـس اکنـون یـک زندانی بـود. رسـول در نتیجه ابـراز چنین محبـت و توجه 
منحـرص 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 مقـرص نبـود (اعامل رسـوالن بـاب ۲۵ آیـات ۲۶ و ۲۷؛ باب 
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۲۶ آیـات ۳۱ و ۳۲). ایـن احتـامالً توضیـح مـی دهـد کـه چرا او مجـاز بود یک خانـه خصوصی 
اجـاره کنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـه ۳۰)، بـه 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 ۱۸ آیه ۳).

اعامل رسوالن باب ۲۸ آیات ۱۷ تا ۲۲ را 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 ۱ آیه ۱۶)، رهربان 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 ۶، باب ۲۴ آیه ۱۵، باب ۲۶ آیات ۶ تا ۸). قصد 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 ۲۸ آیــه ۲۲ را 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 دیگــران بــر ضــد بــاور مــا ســخن مــی گوینــد، وفــادار باقــی بمانیــم؟

۵ مهر      پنجشنبه      
پیروزی انجیل

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

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـات ۲۴ تـا ۳۱ را بخوانید. منظـور پولس از نقل قول کردن از اشـعیا 
در ایـن آیـات چه بود؟
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نقـل قـول از اشـعیا بـاب ۶ آیـات ۹ و ۱۰، اتفاقـی کـه مـردم پس از عـدم پذیرش پیـام الهی 
برایشـان مـی افتـد را توصیـف می کنـد. 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 (اعـامل رسـوالن باب ۱۳ آیـات ۴۶ و ۴۷، بـاب ۱۸ آیه ۶).

پولـس مجبـور شـد دو سـال صـرب کند تا توسـط امپراتـور محاکمه شـود. در همیـن حال، او 
اگـر چـه در خانـه خـود در حـرص بـود، امـا همچنـان قـادر بود بـدون هیـچ مانعی انجیـل را با 
کسـانی کـه نـزد او مـی آمدنـد، بـه اشـرتاک 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 ۴ آیات 
۶ تـا ۸). شـاید، 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 ۱ آیه ۸). 
«صـرب و شـادی پولـس در طـول حبس طوالنـی و ناعادالنه اش، شـجاعت و ایامنش، موعظه 
ای مسـتمر بودنـد. روح او برخـالف روح ایـن جهـان چنیـن شـهادت داد کـه قدرتـی باالتـر از 
قـدرت ایـن جهـان بـا او بود. و مسـیحیان بـا الگوی او تحت انرژی بیشـرتی 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 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 464 ،کـرد.» — الـن جـی. وایـت
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 
که  اند  شده  مکتوب  ها  قرن  طول  در  بسیاری  تر  انگیز  هیجان  های  فصل  شویم.  صحنه می 
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 ۲۴ آیه ۱۴).

۶ مهر      جمعه      
تفکـــری فراتـــر: «مســـیح بـــه کلیســـا یـــک مســـئولیت مقـــدس داده اســـت. هـــر 
ـــش،  ـــض خوی ـــای فی ـــه ه ـــد گنجین ـــدا بتوان ـــق آن خ ـــه از طری ـــد ک ـــی باش ـــد مجرای ـــو بای عض
ـــزی بیشـــرت  ـــده چی ـــال دهـــد. نجـــات دهن ـــان انتق ـــه جه ـــناخته مســـیح را ب ـــه هـــای ناش گنجین
ـــش  ـــان بی ـــد. جه ـــد، منی خواه ـــی کنن ـــان معرف ـــه جه ـــخصیت او را ب ـــه روح و ش ـــی ک از عوامل
از هـــر چیـــز دیگـــر بـــه ابـــراز محبـــت نجـــات دهنـــده از طریـــق بـــرش نیـــاز دارد. متـــام 
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آســـامن منتظـــر مـــردان و زنانـــی اســـت کـــه خـــدا از طریـــق آنهـــا بتوانـــد قـــدرت مســـیحیت را 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 600  ،نشـــان دهـــد.» — الـــن جـــی. وایـــت

«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 می دهنـد، 
در تحقـق مأموریـت انجیـل، متـام جهـان بـه زودی هشـدار خواهد یافـت و خداوند عیسـی با 

Page 111 — «.قـدرت و جـالل عظیـم بـه زمین بـاز خواهـد گشـت

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

دیگــران چگونــه تحــت تأثیــر چنیــن ایمــان بــی قیــد و شــرطی قــرار گرفتنــد؟
۲. بــا وجــود همــه آنچــه کــه بــرای 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 می شــویم در انتشــار انجیــل بــه دیگــران تســلیم شــویم، چــه کاری 

می توانیــم انجــام دهیــم؟
۱۵ را بخوانیــد. چــرا پولــس خــود را تحــت تعهــد — یــا یــک  ۳. رومیــان بــاب ۱ آیــات ۱۴ و 
ــر از او موظــف  ــا مــا کمت ــه همــه احســاس می کــرد؟ آی ــه موعظــه انجیــل ب بدهــکار — ب
ــی  ــی زندگ ــد کار دائم ــراد بای ــات دادن اف ــد: «نج ــر بگیری ــه را در نظ ــن بیانی ــتیم؟ ای هس
همــه کســانی کــه ابــراز ایمــان بــه مســیح را می کننــد، باشــد. مــا بــرای فیضــی کــه خــدا بــه 
ــد، و بــرای زیبایــی و قــدرت کشــف شــده  مــا داده اســت، بــرای نــوری کــه بــر مــا می تاب
Testimonies for the Church, vol. 4, p. 53 ،ــت ــی. وای ــن ج ــم.» — ال ــت، مدیونی حقیق

۴. بــار دیگــر آن نقــل قــول از اشــعیا کــه پولــس بــکار بــرد را بخوانیــد. ایــن ایــده چگونــه 
ــا داده شــده  ــه م ــادی از حقیقــت ب ــزان زی ــال شــود؟ آری، می ــا اعم ــرای م ــد ب مــی توان
ــه هایــی از آن کــه ممکــن  ــا حتــی جنب ــر آن و ی ــا خودمــان را در براب ــا اگــر م اســت، ام
اســت بــا آرزوهــا یــا تمایــالت مــا در تضــاد باشــند، ســخت کنیــم، از نظــر روحانــی بــا چــه 

خطــر روبــرو هســتیم؟
. آن ســرباز زنجیــر شــده بــه پولــس را تصــور کنیــد. فکــر می کنیــد آن ســرباز در مــردی  ۵

کــه چنــان از نزدیــک بــه او بســته بــود، چــه چیــزی دیــد؟


