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تیم اختصاص داده شده برای خدمت به مسیح
حتی اگر پولس رسول یکی از نظر کرده ترین افراد در تاریخ کلیسا بود ،او به تنهایی کاری نکرد .در اطراف او تیمی از افراد
مومن و فداکار برای خدمت به عیسی مسیح بودند .در کلوسیان  4آیات  ،18-7ما تیمی را می بینیم و چیزهای زیادی درباره
این که خدا می خواهد کلیسای او چگونه باشد ،یاد می گیریم  .شگفت آور است که در این نامه کوتاه ،او  12آیه آخر را صرف
ذکر افراد مختلف با خود در رم و افراد در کلوسی می کند .واضح است که پولس بخشی از یک تیم بود.
تیخیکوس:
پولوس او را در آیه  7اینگونه می خواند \"برادر عزیز و خدمتگذار وفادار و بنده همکار ما\" .او یک یهودی غیر کلیمی از
آسیای صغیر بود (اعمال  ) 4 :20که در پایان سومین سفر تبلیغی خود با پولس سفر کرده بود .پولس او را قابل اعتماد می دید
و تیخیکوس نامه ها را به کلیساهای خانگی جدید در افسس و کولوسی تحویل می داد.
اونسیموس:
وی برای تحویل نامه تیخیکوس را در این سفر همراهی می کرد .او یک برده فراری بود که توسط پولس بشارت داده شده بود.
در آن روزها یک برده ملک ارباب بود و یک برده فراری می توانست انتظار مجازات بسیار سختی را داشته باشد .پولس این
واقعیت را در این نامه عمومی به کلیسای کلوس ذکر نکرده است .پولس با سرزنش نکردن اونسیموس عشق خدا را نشان داد
او به مسیحیان در کلوسی درباره وضعیت اونسیموس نگفت .با بازگشت به کلوسی برای تحویل نامه ،به وی این فرصت داده
شد تا به استاد خود نشان دهد که زندگی او به دلیل ایمان به عیسی تغییر کرده است( .این را می توانیم در نامه دیگری
بخوانیم (خطاب به فیلمون)) .پولس او را (در آیه "\ ،)9برادر وفادار و محبوب ما ،که یکی از گروه کلیسای خانگی شما در
کلوسی است\" صدا می کند.
آریستارخوس:
پولس او را (در آیه"\ ،)10زندانی همکار من\" صدا می کند .در نامه ای دیگر (به فیلمون) پولس آریستارخوس را به عنوان
یک همکار و اپافراس (در آیه  )12زندانی همکار خود صدا می کند .احتماالً هر دو نفر به دلیل فعالیتهای تبلیغی خود دستگیر
شده اند .آریستارخوس یک ایماندار یهودی (در آیه  ) 11از تسالونیکی بود که با پولس با پولی که دیگر کلیساهای خانگی برای
مسیحیان بی بضاعت در اورشلیم جمع کرده بودند به اورشلیم سفر کرد (اعمال .)4 :20
مرقس:
(نه مرقسی که یکی از انجیل ها را نوشت ).در آیه  10این مرقس پسر عموی بارنابا بود .او همچنین در تیم پولوس است.
اختالف زیادی بین پولس و بارنابا وجود داشت که مرقس را درگیر می کرد .نتیجه این شد که این دو مرد کار مشترک را
متوقف کردند و خداوند وظایف مختلفی را به هر دو نفر سپرد .حاال ،دوازده سال بعد ،پولس به کولسییان می گوید بدون هیچ
گونه تردیدی از مرقس استقبال کنند .همه اختالفات کنار گذاشته شده است.
یسوع:
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(در آیه  )11یستوس نیز نامیده می شود .این همان چیزی است که ما درباره او می دانیم .او یهودی بود که پولس او را
\"همکار ملکوت خدا\" نامید .پولس همراه با دو یهودی دیگر ،مرقس و آریستارخوس ،می گوید که یسوع یستوس برای او
دلگرمی و مشوق بوده است.
اپافراس:
(در آیه ( )12ما در کلوسیان  7 :1و  8این نام را دیدیم)  .او احتما ًال هنگامی که پولس در افسس اقامت داشت شاگرد او شد
(اعمال  1 :19و  .)10موهبت اپافراس دعای بسیار قوی او بود و او نگرانی زیادی نسبت به سه کلیسا داشت .دعای او برای
کولسی ها این بود که بالغ باشند و اراده خدا را بدانند .در آیه ی  :13اپافراس به شهر خود کلوسی بازگشت و کلیسا را در آنجا
بناگذاشت ،و همچنین در همسایگان الئودیسه و هیراپولیس .هنگامی که مشکالت با معلمان دروغین بوجود آمد ،اپافراس به
رم رفت تا از پولوس راهکار بگیرد ،که او را (کلوسیان " )4:12بنده عیسی مسیح خواند.
لوقا:
(در آیه "\ )14پزشک محبوب\" :فقط در اینجا است که می دانیم لوقا پزشک بوده است .لوقا غیر کلیمی و تنها نویسنده غیر
یهودی در عهد جدید بوده است .ما این را می دانیم زیرا پولس نوشت که آریستارکوس ،مرقس و یسوع یستوس تنها اعضای
تیم \"از ختنه\" بودند .لوقا هنگامی که در راه رم کشتی غرق شد ،با پولس بود و هنگامی که پولس اعدام شد ،او تنها
خدمتکار با پولوس بود ( 2تیموتئوس .)4:11
دیماس:
( در آیه  .)14پولس به دیگران چیزی برای ستایش او نمی گوید .دیماس عیسی را به عنوان ناجی خود پذیرفته بود اما بعداً از
او پیروی نکرد .شاید پولس این احساس را داشت که دیماس معتقد واقعی نیست .در فیلیمون ( ،) 24درست قبل از کولسیان،
پولس او را یک همکار خواند .در این نامه او چیزی نمی گوید .در دوم تیموتئوس  ،4:10او با ناراحتی گزارش می دهد"\ ،آگاه
شدیم که انتخاب های دیماس در زندگی روی گردانی از عیسی است ،مرا رها کرده و به تسالونیک رفته است) در حالی که
مرقس مشوق ما به امید و بخشش و شروع دوباره بود وقتی ما شکست خورده بودیم .بنابراین همه این مردان در رم هستند و
سپس تیم های کلوسی و الئودیسه حضور دارند .در آیه  15نیز نیمفاس (احتماالً اسم زنانه) وجود دارد که کلیسای خانگی
داشته است .پولس همه این کلیساهای خانگی را می شناسد و آنها را ذکر می کند زیرا آنها اعضای خانواده خدا هستند و

اعضای آنها در رفاه و نگرانی یکدیگر شریکند.
آیه :16

پولس به کلیسا دستور می دهد نامه اش را برای کل جماعت بخواند .این احتمال وجود دارد که برخی از افراد در کلیسای
خانه درکلوسی قادر به خواندن نبودند ،اما با این وجود آنها در تیم عیسی بودند .پولس می خواهد این نامه نه تنها در کلوسی
بلکه در الئودیسه نیز خوانده شود تا کلیساهای مختلف خانه از وضعیت همدیگر آگاهی داشته باشند تا بتوانند برای همدیگر
دعا کنند حتی اگر همدیگر را نمی شناختند.
آرخیپاس:
(آیه  ) 17ما چیزی در مورد او نمی دانیم فقط اینکه پولس او را به آرامی اما با قدرت تشویق می کند که انجام وظیفه کند( .او
احتماالً پسر فیلمون بود .ممکن است مدتی کشیش کلیسای کلوسی باشد).
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با نگاهی به همه این اسامی ،مسلم است که پولس تنها خدمتگذار نبود .این یک تالش تیمی بود! این روشی است که باید
باشد .خداوند به هر عضوی از بدن مسیح موهبتی داده است و انتظار دارد که ما از مواهب خود برای خدمت به او استفاده کنیم
(رومیان  3 :12؛ اول قرنتیان  7 :12؛ افسسیان  7 :4؛  1پطرس  .)10:4بنابراین ما باید بفهمیم که خدا چگونه می خواهد من
و شما به او خدمت کنیم و به زمین بازی برویم! زمان دعا به طور جداگانه است.
این تیم متشکل از زنان و مردان از نژادها و پیش زمینه های مختلفی اجتماعی هستند.
پولس از اریسطارخوس ،مرقس و یسوع یستوس به عنوان تنها همکارانش \"از ختنه\" نام برد و می توان تصور کرد که منظور
او یهودیان است و دیگران غیر یهودی بودند .در قرن اول شکاف نژادی عظیمی بین یهودیان و غیر یهودیان وجود داشت اما در
مسیح محو شد .در اینجا ما در مورد مردان می خوانیم ،برخی از افراد بسیار تحصیل کرده و کسی که هیچ موقعیتی نداشت:
لوقا  ،پزشک ،و اونسیموس ،غالم .آنها داستانهای خود را در مورد چگونگی شناخت عیسی مسیح به اشتراک گذاشته بودند. .
این تیم متنوعی بود که شامل یهودیان و غیر یهودیان ،بردگان و آزاده گان ،تحصیل کرده و تحصیل نکرده بود .کلوسیان :3
 ) 11ممکن است جهان تصور کند که تمایزهایی وجود دارد اما به دلیل انجیل عیسی مسیح ما یکی هستیم .همه ما در یک
تیم هستیم! (مکاشفه .)9 :7
تیمی که خانواده خداست.
پولس یهودی ،تیخیسوس غیر یهودی را \"برادر محبوب ما\" (کلوسیان  .)7 :4غالم روی گردانده  ،اونسیموس (کلوسیان :4
 )9را \"برادر محبوب\" می نامد .در آیه  ،15او از مومنان کلوسی می خواهد که \"برادرانی را که به برادران الئودیسیه سالم
برسانند "\.کلیسا خانواده خداست .ما در عهد جدید به درستی می خوانیم که ما که به مسیح ایمان داریم توسط روح خدا
دوباره متولد می شویم (یوحنا  5 :3؛  1پطرس .)3 :1 .کتاب مقدس همچنین می گوید که ما در خانواده خدا پذیرفته شده ایم
(رومیان  .)15:8بنابراین ما در سرورمان برادر و خواهر یکدیگریم.
یک ساختمان خانه خدا نیست .افرادی که در ساختمان مالقات می کنند معبد او هستند .او در ساختمان ها زندگی نمی کند،
بلکه در قومش زندگی می کند .کلیسای اولیه در خانه ها مالقات می کرد .پولس اشاره می کند (کلوسیان  )15:4به نیمفاس و
کلیسایی که در خانه او است ،فلیمون همچنین در خانه خود در کلوسی میزبان یک گروه خانگی بود (فلیمون  2؛ رومیان :16
 23 ،5؛ اول قرنتیان .)19:16
همه اسامی که ما در مورد آنها بحث کردیم افرادی نبودند که به پولس خدمت می کردند .همه آنها بنده و برده خداوند عیسی
مسیح بودند .پولس نوشت (کلوسیان "\ :)24:3این خداوند مسیح است که به او خدمت می کنید "\.ما نباید این کار را برای
خدمت به کلیسا یا مردم انجام دهیم .ما باید این کار را برای خدمت به مسیح انجام دهیم! او ما را با خون خود خرید ،بنابراین
ما به عنوان استادمان در خدمت او هستیم.

مسیحی بودن برده مسیح بودن است "\ .او مالک ماست ؛ ما برای او کار می کنیم
"\اراده خدا\" (کلوسیان )12 :4اشاره ای به کشف جهت الهی ندارد ،از جمله"\ ،چه شغلی را باید دنبال کنم؟\" بلکه منظور
این است که خدا چگونه می خواهد ما زندگی کنیم همانطور که در کالم او توضیح داده شده است .پولس همان چیز را دعا
کرد (کلوسیان .)9 :1

