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۲

خوراک دادن به گوسفندان

ــه  ــم کـ ــه میکنیـ ــرس را مطالعـ ــای اول و دوم پطـ ــاله هـ ــث از دروس ، رسـ ــن ثلـ در ایـ
ـــی ، او را  ـــالِت عیس ـــاِت رس ـــن لحظ ـــه در خطیرتری ـــده ک ـــل ش ـــی نق ـــان کس ـــب آن از زب مطال
ـــود کـــه  ـــل ذکـــر اســـت کـــه پطـــرس در زمـــره مســـیحیان جدیداالیـــامن ب همراهـــی میکـــرد. قاب
ـــت  ـــی کفای ـــه تنهای ـــا ب ـــت ه ـــن واقعی ـــد. ای ـــدل گردی ـــد آوازه مب ـــته و بلن ـــری برجس ـــه ره ب
ـــرای  ـــی ب ـــار کاف ـــای او از ارزش و اعتب ـــاله ه ـــه رس ـــتند ک ـــه هس ـــن نکت ـــد ای ـــد و موی میکنن
مطالعـــه برخوردارنـــد. امـــا افـــزون بـــر ایـــن مقدمـــه ، رســـاله هـــای فـــوق بدیـــن خاطـــر 
نگاشـــته شـــد کـــه کلیســـاها در َمَحـــک آشـــفتگی و مصایـــب قـــرار گرفتـــه بودنـــد: آنهـــا از 
بیـــرون در معـــرض آزار و جفـــا و از درون بـــا خطـــر ظهـــور معلمیـــن فریبـــکار و دروغیـــن 

ـــد.  ـــه بودن ـــرار گرفت ق
پطـرس هشـدار مـی دهـد که ایـن معلمین کـذاب در میـان گفته هـای خود شـک و تردید 
را در بـاره بازگشـت دوبـاره مسـیح رواج خواهنـد داد. آن هـا خواهنـد گفـت: »کجاسـت وعده 
آمـدن او؟ زیـرا از زمانـی کـه پـدران به خـواب رفتند، هر چیـز هامنگونه که از ابتـدای آفرینش 
بـود، باقـی اسـت« )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۴(. امـروزه تقریباً پـس از دو هزار سـال ، واقعیت 

ایـن حملـه بـه مقدسـات را درک کـرده ایم، آیا چنین نیسـت؟
در کنـار هشـدارهای پطـرس در خصـوص معلـامن کـذاب، رنـج هایـی کـه کلیسـاها تجربه 
کـرد موضوعـی اسـت کـه او بارهـا بـه آن اشـاره میکنـد. او مـی گویـد ایـن رنـج هـا آئینـه رنج 
هـای عیسـی هسـتند، او کـه بـار سـنگین گناهـان ما را بـر دوش خـود گرفت و بـر روی صلیب 
مـرد. )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲۴(. امـا خـر خـوش ایـن اسـت که مرگ عیسـی رهایـی از مرگ 
ابـدی را بـه همـراه داشـت کـه نتیجـه گنـاه اسـت و اکنـون نیـز بـرای کسـانی کـه بـه او توکل 

دارنـد زندگـی عادالنـه را بـه ارمغـان آورد. )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲۴(. 



۳

پطـرس مـی گویـد که عیسـی نـه تنها برای گناهـان ما مرد بلکـه به زمین باز خواهد گشـت 
و دسـتیار داوری خـدا خواهـد بـود )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۱۰ تـا ۱۲(. او بـر ایـن حقیقـت 
تأکیـد میکنـد کـه دورمنـای داوری بایـد منودهـا و پیامدهـای عملـی ژرف و مهمـی در زندگـی 
ایامنـدار پدیـد آورد. هنگامـی کـه عیسـی بـاز مـی گـردد، متـام گناهـان را نابـود خواهـد کرد و 
زمیـن را بـا آتـش پـاک خواهـد منـود )دوم پطرس بـاب ۳ آیه ۷(. سـپس مسـیحیان میراثی را که 
خـدا برایشـان در آسـامن ذخیـره کـرده بـود، دریافـت خواهند کـرد )اول پطرس بـاب ۱ آیه ۴(. 
پطـرس دربـاره نحـوه زندگـی مسـیحیان سـخنانی بسـیار کاربـردی دارد. اولیـن و مهمرتیـن 
سـخن ایـن اسـت کـه مسـیحیان بایـد بـه یکدیگـر محبـت کننـد )اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۸(. 
او نظریـه خـود را اینگونـه جمـع بنـدی کـرد: »خالصـه همـه شـام یـک رأی و همـدرد و بـرادر 

دوسـت و مشـفق و فروتـن باشـید« )اول پطـرس بـاب ۳ آیـه ۸(. 
همچنیـن رسـاله هـای پطـرس بیانی پر شـور از انجیل اسـت که بعبارتی جـان کالم یا پیام و 
جوهره اصلی کل کتاب مقدس میباشـد. گذشـته از هر چیز، اگر قرار باشـد کسـی فیض نجات 
دهنـده خداونـد را بشناسـد، آن فـرد پطـرس اسـت. همیـن پطـرس کـه آشـکارا و بـی احسـاس 
خداونـد خـود را انـکار کـرد )حتـی بـا لعن کـردن(، گفت که »این شـخص را منی شناسـم« )متی 
بـاب ۲۶ آیـه ۷۴(، هامن کسـی اسـت که عیسـی بعـد ها به او فرمود »گوسـفندان مـرا خوراک 
ده« )یوحنـا بـاب ۲۱ آیـه ۱۷(. بدرسـتی ایـن دو رسـاله منونـه هایـی از مسـئولیتی هسـتند کـه 

پطـرس برعهـده داشـت یعنی خـوراک دادن به گوسـفندان خداوند.
و بـدون شـک، هـر بخـش از ایـن خـوراک دهـی شـامل حقیقـت بزرگ رسـتگاری بواسـطه 
ایـامن بـه مسـیح مـی باشـد، موضوعـی کـه همـکارش پولـس نبـی بـا قـدرت بیـان منـود. ایـن 
حقیقـِت فیـِض خداسـت. پطـرس از ایـن نکتـه آگاه بـود نـه تنهـا از دیـدگاه نظری یا بـه عنوان 

یـک مکتـب بلکـه بخاطـر اینکـه خـود او واقعیـت و قـدرت آن فیـض را تجربـه کـرده بـود.
بـاره  در  خـود  یادداشـتهای  در   )Martin Luther( لوتـر  مارتیـن  راسـتا  همیـن  در 
بزرگرتیـن  از  یکـی  مقـدس  پطـرِس  رسـالِه  ایـن  »نتیجتـا  اسـت:  نوشـته  چنیـن  پطـرس 
هـامن  نیزدرسـت  پطـرس  زیـرا  اسـت.  نـاب  و  راسـتین  انجیـل  و  جدیـد  عهـد  هـای  کتـاب 
گونـه  بدیـن  دادنـد،  انجـام  دهنـدگان  بشـارت  متـام  و  پولـس  کـه  میدهـد  انجـام  را  کاری 
مـا  بـه  مسـیح  چگونـه  اینکـه  و  بـوده  ایـامن  راسـتین  تعلیامتـی  اصـول  آموزنـده  کـه 
 ارزانـی شـد ؛ او کـه متـام گناهـان مـا را از میـان بـر میـدارد و مـا را نجـات مـی دهـد.« –

 Commentary on the Epistles of Peter and Jude )Grand Rapids: Kregel 
Publications, 1982(, pp. 2, 3

عیسـی بـه پطـرس گفـت تـا بـه گوسـفندانش خـوراک بدهـد. مـا در میـان آن گوسـفند ها 
هسـتیم. پـس بگذاریـد تغذیه شـویم. 

رابرت کی. َمک آیِور )Robert K. McIver( در نیوزلند بزرگ شد و اکرث دوران کاری خود را 
در کالج اوندال گذرانده و در آنجا کتاب مقدس و باستان شناسی تعلیم می دهد. او نویسنده 

کتاب های متعددی از جمله چهار سیام از عیسی و فراتر از رمز داوینچی می باشد. 



4

شخص پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: لوقـا بـاب ۵ آیـات ۱ تـا ۱۱ ؛ متـی بـاب ۱۶ آیـات ۱۳ تـا ۱۷ ؛ 
متـی بـاب ۱۴ آیـات ۲۲ تـا ۳۳ ؛ لوقـا بـاب ۲۲ آیـات ۳۱ تـا ۳۳ و ۵۴ تـا ۶۲ ؛ غالطیان باب 

۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۴.

آیـه حفظـی: »لیکـن چـون باد را شـدید دید، ترسـان گشـت و مرشف به غرق شـده، 
فریـاد بـرآورده، گفـت: خداونـدا، مـرا دریـاب. عیسـی بـی درنـگ دسـت آورده، او را 

بگرفـت و گفـت: ای کـم ایـامن، چـرا شـک آوردی؟« )متـی بـاب 14 آیـات ۳0 و ۳1(.

پطـرس نویسـنده دو کتـاب مـی باشـد )اول و دوم پطـرس( کـه نـام او را حمـل میکننـد. او 
یکـی از نخسـتین پیـروان عیسـی بـود؛ او در طـول خدمـت عیسـی در زمیـن بـا او مانـد؛ و او 
یکـی از نخسـتین شـاگردانی بـود کـه مقـره خالـی را دیـد. از این رو پطـرس از تجربـه ای غنی 
برخـوردار بـود کـه بـا الهـام گرفـن از روح القدس توانسـت این نامه هـای قدرمتند را بنویسـد. 
»زیـرا کـه در پـی افسـانه   های جعلـی نرفتیـم، چـون از قوت و آمدن خداوند ما عیسـی مسـیح 

شـام را اعـالم دادیـم، بلکـه کریایـی او را دیـده بودیـم« )دوم پطـرس بـاب ۱ آیه ۱۶(. 
پطـرس اغلـب در انجیـل ظاهـر می شـود و پیروزی ها و شکسـت هایش آشـکار می شـود. 
او در میـان حواریـون و عیسـی همیشـه نقـش روابـط عمومـی را ایفـا میکـرد. پطـرس پـس از 
رسـتاخیز و معـراج عیسـی، بـه یکـی از برجسـته ترین رهـران کلیسـای اولیه تبدیل شـد. کتاب 

اعـامل رسـوالن و غالطیـان درباره او سـخن مبیان مـی آورد. 
مهم تـر از همـه چیـز اینکـه پطـرس می دانسـت که خطـا، آمـرزش و در ایامن گام برداشـن 
و فروتنـی چـه معنایـی داشـت. او بـا تجربـه ای کـه از فیض خـدا بدسـت آورده بود، بـا آوایی 

مقتدرانـه، همـه مـا را نیـز که به هـامن فیـض نیازمندیم صـدا میزند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ آوریل آماده شوید.

۲۵ تا ۳۱ مارس درس اول
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۲۶ مارس یکشنبه

از من دور شو!
هنگامـی پطـرس را بـرای نخسـتین بـار مالقـات مـی کنیـم کـه در دریـای جلیـل مشـغول 
ماهیگیـری اسـت )متـی بـاب ۴ آیـه ۱۸، مرقـس بـاب ۱ آیـه ۱۶ و لوقـا بـاب ۵ آیات ۱ تـا ۱۱(. 
او متـام شـب مشـغول بـود بـدون اینکـه حتـی یـک ماهـی بگیـرد. امـا سـپس او و همراهانش 
از فرمـان عیسـی اطاعـت کـرده تـا بـه دریاچـه بـاز گشـته و بـار دیگـر تـالش مناینـد. قریب به 
یقیـن پطـرس و ماهیگیـران دیگـر، مـی بایسـت آنچنـان از صیـد آن مقـدار زیـاد ماهـی متحیر 
شـده باشـند چـرا کـه چیـزی منانده بود که قایقشـان غرق شـود. پـس از این معجـزه چه چیزی 

ممکـن اسـت بـه ذهن ایشـان خطـور کرده باشـد؟

آیـات 1 تـا ۹ بـاب ۵ لوقـا را بخوانیـد. سـخنان پطـرس بـه عیسـی در آیـه ۸ بـاب ۵ لوقا 
چـه چیـزی دربـاره پطـرس بـه مـا مـی گویـد؟ یعنـی، آن ها چـه نگرشـی دربـاره جایگاه 

روحانـی او بـه مـا مـی دهند؟

 

پطـرس احتـامالً بایـد از آنچه که از عیسـی می دانسـت تحـت تاثیر قرار گرفته باشـد. حتی 
پیـش از ایـن معجـزه هنگامـی که عیسـی به آن گروه فرمود که تورهایشـان را بـه آب بیندازند، 
گـر چـه بـرای پطـرس قابـل درک نبـود و تردیـد داشـت چـرا کـه آن ها بـا تـالش زیاد نتوانسـته 
بودنـد چیـزی صیـد کننـد ، بـا ایـن وجـود گفـت: »به حکـم تـو، دام را خواهیـم انداخـت.« به 
نظـر مـی رسـد کـه پطـرس تـا آن زمان می بایسـت به معرفت عیسـی دسـت یافته باشـد و این 
آگاهـی درونـی او را بـه اطاعـت واداشـت. در حقیقـت، شـواهد حاکی از این موضوع هسـتند 

کـه پطـرس پیـش از ایـن واقعـه مدتی با عیسـی بوده اسـت. 
شـاید یـک کلیـد  راهنـام در آیـه ۳ بـاب ۵ لوقـا وجـود دارد که دربـاره آنچه که پیـش از معجزه 
ماهـی رخ داد، سـخن مبیـان مـی آورد. »پـس بـه یکـی از آن دو زورق کـه مـال شـمعون بـود سـوار 
شـده، از او درخواسـت منـود کـه از خشـکی اندکی دور برد. پس در زورق نشسـته، مـردم را تعلیم 
می داد.« شـاید کالم عیسـی در اینجا چیزی بود که ابتدا پطرس را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بود.

بـا ایـن وجـود پـس از معجـزه ، پطـرس چیـزی بیشـرت در باره عیسـی احسـاس منـود، چیزی 
مقـدس در مقایسـه بـا گناهـکار بـودن خـود. درک پطـرس از گناهـکاری اش و متایـل او بـه 
اعـرتاف بـه آن در مـالء عـام نشـان مـی دهـد کـه او تا چه حد نسـبت بـه خداوند رو راسـت و 
رصیـح بـود. جـای تردید نیسـت که او بـرای کار خداوند فرا خوانده شـده بود! پطـرس علیرغم 
اشـتباهاتش کـه بسـیار بودنـد، مـردی روحانی بـود که برای پیـروی از خداوند همیشـه آمادگی 

داشـت رصفنظـر از اینکـه چـه بهـای گزافـی ممکن اسـت برایش داشـته باشـد. 
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آیـه 11 بـاب ۵ لوقـا را بخوانیـد. اصـل بسـیار مهم در اینجا چیسـت؟ این آیـه درباره 
نـوع تعهـدی کـه عیسـی مـی طلبد، چـه چیزی به مـا می گویـد؟ همچنیـن اینکه این 
ماهیگیـران هنگامـی کـه تورهایشـان پر شـد، حـارض به رها منـودن همه چیـز بودند، 

چـه چیـزی باید به مـا بگوید؟

۲۷ مارس دوشنبه

اعرتاف به مسیح
یکـی از پـر شـکوه ترین لحظات داسـتان عیسـی در گفتگو با پطرس متجلی گردید. عیسـی 
بـا بعضـی از کاتبـان و فریسـی هـا درگیر بـود که او را به چالش کشـیده بودند تا نشـانه ای به 
آنهـا بدهـد کـه هویـت او را ثابـت بکنـد )متـی بـاب ۱۶ آیـات ۱ تا ۴ را ببینید(. سـپس عیسـی 
تنهـا بـا حواریونـش دربـاره دو معجـزه ای کـه انجـام داده بود صحبـت میکردکـه در آن دو بار 
هـزاران نفـر را تنهـا بـا مقـدار کمی نـان و ماهی اطعـام کرده بـود. او همه این کارهـا را انجام 
داده بـود بـه ایـن دلیـل کـه بـه حواریـون دربـاره »خمیرمایـه فریسـیان و صدوقیـان« هشـدار 

دهـد )متی بـاب ۱۶ آیه ۱۱(. 

آیـات 1۳ تـا 1۷ بـاب 16 متـی را بخوانیـد. در اینجـا چـه اتفاقـی رخ می دهـد؟ اهمیت 
و برجسـتگی سـخن پطرس به عیسـی در چیسـت؟

 

پطـرس در اینجـا شـجاعانه از ایـامن خود به عیسـی سـخن گفت. و از آیـه ۲۰ باب ۱۶ متی 
مشـخص اسـت کـه اعرتافـش بـه مسـیح بـه عنوان مسـیح موعـود بـا دیگران نیـز یکسـان بود. 
ایـن مطلـب قـرار بـود نقطـه عطفی در کهانت عیسـی باشـد حتی با وجـود اینکـه حواریون از 

جملـه پطـرس چیزهای بسـیار زیـادی باید مـی آموختند. 
»حواریـون همچنـان انتظـار داشـتند که مسـیح بـه عنوان پادشـاهی موقتـی حکومت کند. 
اگـر چـه عیسـی بـرای مـدت زمـان طوالنـی برنامـه خویـش را پنهـان داشـته بـود، آنهـا بـر این 
بـاور بودنـد کـه او همیشـه در فقـر و گمنامی باقـی نخواهد ماند؛ و زمان بـر پایی ملکوت وی 
نزدیـک بـود. اینکـه تنفـر کاهنـان و عاملـان یهـودی هرگز بر طرف نخواهد شـد و اینکه مسـیح 
توسـط امـت خویـش انـکار خواهـد شـد، و بـه عنـوان یک فریـب دهنـده محکوم خواهد شـد 
و بـه عنـوان یـک تبهـکار بـه صلیـب کشـیده خواهد شـد – فکـری بود کـه حواریـون هرگز در 
 Ellen .۴١۵ ذهـن خـود نداشـتند.“ – الـن جـی. وایت، برگرفتـه از کتـاب آرزوی اعصار صفحـه
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بـه محـض اینکـه حواریـون عیسـی او را به عنوان مسـیح موعود تشـخیص دادنـد، او رشوع 
بـه تعلیـم دادن ایشـان منـود کـه او بایـد رنج کشـیده و مبیـرد )متی بـاب ۱۶ آیات ۲۱ تـا ۲۳ را 
ببینیـد(، مفهومـی کـه پطـرس منـی توانسـت بپذیـرد. پطـرس تـا جایـی پیـش میرود که عیسـی 
را عتـاب میکنـد. سـپس عیسـی رو بـه پطـرس کـرده و مـی فرمایـد »دور شـو، ای شـیطان« 
)متـی بـاب ۱۶ آیـه ۲۳(. ایـن تنـد تریـن حرفـی اسـت کـه عیسـی در طـول رسـالت خویش به 
کسـی گفـت؛ بـا ایـن وجـود، ایـن بـرای خیریت پطـرس بود. سـخنان پطـرس متایـالت و دیدگاه 
خودخواهانه او درباره آنچه که به آن اشـتیاق داشـت را منعکس مینمود. عیسـی می بایسـت 
او را در آن مـکان و زمـان در مسـیر خـود متوقـف کنـد )و اگـر چـه عیسـی در واقع با شـیطان 
سـخن مـی گفـت، پطـرس متوجه پیام او شـد(. پطرس باید مـی آموخت که خدمـت کردن ،رنج 
و ماللـت بـه همـراه دارد. از ایـرنو در نوشـته هـای بعدی او مشـخص اسـت که او ایـن درس را 

آموختـه بـود ) اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱۲ را ببینید(. 

هـر چنـد وقـت یکبـار متایـالت شـخصیتان بـا آنچه که مـی دانید خـدا مـی خواهد تا 
شـام انجـام بدهیـد، در تضـاد هسـتند؟ شـام چگونـه تصمیـم مـی گیریـد کـه در این 

مواقـع چـه کاری انجـام بدهید؟

۲۸ مارس سه شنبه

راه رفنت بر روی آب
حواریـون در مـدت زمانـی کـه بـا عیسـی بودند، چیزهای شـگفت انگیـز بسـیاری دیدند اگر 
چـه تعـداد کمـی از آنهـا میتوانند با وقایع توصیف شـده در متی باب ۱۴ آیـات ۱۳ تا ۳۳ ، مرقس 
بـاب ۶ آیـات ۳۰ تـا ۵۲ و یوحنـا باب ۶ آیات ۱ تا ۲۱ مقایسـه شـوند. عیسـی از پنج قرص کوچک 
نـان و دو ماهـی بـرای غـذا دادن بـه بیش از پنج هزار نفر اسـتفاده منود. بار دیگـر، پس از دیدن 

چیـزی ماننـد ایـن، چه فکری به ذهنشـان می توانسـت خطور کرده باشـد؟

آیـات ۲۲ تـا ۳۳ بـاب 14 متـی را بخوانیـد. از این داسـتان برای همگامی بـا خداوند چه 
درسـی می آموزیم؟ 

 

بـا اطعـام جامعـت زیـاد مـردم، ایـن مـردان قـدرت عیسـی را بـه شـیوه ای شـگفت انگیـز 
مشـاهده منودنـد. او حقیقتـاً بـر جهان طبیعی کنرتل و تسـلط داشـت. این موضـوع باید چیزی 
بـوده باشـد کـه بـه پطـرس در بیان درخواسـت شـجاعانه و یـا حتی جسـورانه اش کمـک کرده 



۸

باشـد: »ای خداونـد اگـر تـو هسـتی بـه من دسـتور بـده تا من هـم بـر روی آب نزد تـو بیایم  « 
)متـی بـاب ۱۴ آیـه ۲۸(. چـه ابـرازی از ایامن! 

عیسـی سـپس ایـن ایـامن را تصدیـق منود و بـه پطرس فرمود کـه بیاید، کـه او چنین منود و 
ایـن بیانـی دیگـر از ایـامن پطـرس مـی باشـد. راه رفـن بـر روی آب در زمانی کـه آرام بود یک 

چیـز بـود اما پطـرس ایـن کار را در میان طوفـان انجام داد.
درس کلـی ایـن داسـتان مربـوط بـه چشـم پوشـی از عیسـی مـی باشـد. امـا چیـز بیشـرتی 
وجـود دارد. پطـرس مطمئنـاً بـه عیسـی اطمینـان داشـت وگرنـه هرگز ایـن تقاضا را منـی کرد و 
بـر اسـاس آن رفتـار منـی منـود. با این وجـود، هنگامی که او عمـل منود، ترس بـر وجودش رخنه 

کـرد و آن تـرس او را در آب فـرو بـرد.
چـرا؟ آیـا عیسـی منـی توانسـت علـی رغـم تـرس پطـرس او را شـناور نگـه دارد؟ بـا اینحـال 
عیسـی اجـازه داد کـه پطـرس به مرحله ای برسـد کـه کار دیگری از دسـتش بر نیایـد جز اینکه 
فریـاد بزنـد »خداونـدا، نجاتم بده!« )متی باب ۱۴ آیه ۳۰(. عیسـی سـپس دسـت خـود را دراز 
منـود و کاری را کـه پطـرس تقاضـا منـوده بـود انجـام داد. ایـن واقعیـت که »عیسـی بـی درنگ 
دسـت آورده، او را بگرفـت« )متـی بـاب ۱۴ آیـه ۳۱(، هنگامـی کـه عیسـی مـی توانسـت بـه 
سـادگی بـدون متـاس فیزیکـی او را شـناور نگـه دارد، مطمئنـاً بـه پطـرس کمـک منـود کـه درک 

کنـد تـا چـه میـزان بایـد مـی آموخت کـه به عیسـی تکیـه کند.

مـا مـی توانیـم بـا ایامنی بـزرگ رشوع کنیـم و به قـدرت خداوندمان اطمینـان مناییم 
امـا زمانـی کـه رشایـط رعـب آور می شـود، الزم اسـت کالم عیسـی بـه پطـرس را بیاد 

بیاوریـم : »ای کـم ایـامن، چـرا شـک آوردی؟« )متـی بـاب 41 آیه 1۳(.

۲۹ مارس چهارشنبه

انکار منودن خداوندش

لوقـا بـاب ۲۲ آیـات ۳1 تـا ۳4 و آیـات ۵4 تـا 6۲ را بخوانیـد. ما از شکسـت های پطرس 
چـه درس هایـی می توانیـم بیاموزیم؟

 

پطـرس نیـات خوبـی داشـت و در واقـع او بیـش از سـایر حواریون از خود شـجاعت نشـان 
داد. او در واقـع از عیسـی تبعیـت کـرد تـا بیابـد که چـه اتفاقی برای عیسـی خواهـد افتاد. اما 
او بـا انجـام ایـن کار تصمیـم گرفـت هویـت واقعـی خود را مخفی کنـد. این عـدول و ظن، این 
انحراف از مسـیر راسـت و درسـت ، او را به بیراهه ای برد که خداوند خویش را سـه بار انکار 
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کنـد ، دقیقـا هامنگونـه که عیسـی به او خـر داده بود. 
داسـتان غـم انگیـز پطـرس در اینجـا بسـیار آموزنـده اسـت از آنجـا کـه نشـان میدهـد کـه 

ضعـف و عـدول چـه نتیجـه ای در بـر خواهـد داشـت.
هـامن گونـه کـه مـی دانیـم، تاریـخ مسـیحیت هنگامـی کـه مسـیحیان نسـبت بـه حقایـق 
مهـم و اساسـی عـدول منودنـد بـا پیامدهای وحشـتناکی لکه دار شـد. اگـر چه زندگـی اغلب با 
سـازش و عـدول و تسـلیم رس و کار دارد و زمانهایـی بایـد متایـل بـه بده بسـتان داشـته باشـیم 
ولـی در حقایـق بنیادیـن و مهـم بایـد اسـتوار بایسـتیم و از حق دفـاع کنیم. بعنـوان امت خدا 
بایـد بیاموزیـم کـه نسـبت به چـه چیزهایی تحت هـر رشایطی نبایـد هرگز عدول کنیـم. )برای 

مثـال مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۱۲ را ببینید(.
بـر اسـاس گفتـه خانـم الـن جـی. وایت، ضعـف و عـدول و شکسـت پطرس در جتسـیامنی 
آغـاز شـد زمانـی کـه بـه جای دعـا کردن خوابیـد و از ایـن رو از نظر روحانـی در آنچه که پیش 
رو بـود آمادگـی نداشـت. او نوشـت »پطـرس در دعـا وفادار بـود، او خداوند خـود را انکار منی 

 The Desire of Ages, p. 714 .کـرد.« – بـر گرفتـه از کتـاب آرزوی اعصار صفحـه
آری، پطـرس بـه طـرز بدی شکسـت خورد. امـا علی رغم بـزرگ بودن شکسـتش، فیض خدا 
حتـی از آن بزرگـرت بـود. »لکـن جایـی کـه گنـاه زیاده گشـت، فیـض بی نهایـت افـزون گردید« 
)رومیـان بـاب ۵ آیـه ۲۰(. ایـن آمـرزش عیسـی بـود کـه پطـرس را بـه یکـی از رهـران اصلـی 
کلیسـای مسـیحی اولیـه تبدیـل منـود. این بـرای همه ما درسـی قدرمتنـد دربـاره حقیقت فیض 
خـدا مـی باشـد. درسـی بـرای همـه ما کـه علی رغم شکسـت هایـامن، بایـد در ایـامن به پیش 
رویـم! آری، پطـرس مـی دانسـت که بخشـیده شـدن به چـه معناسـت. او از ابتدا می دانسـت 
کـه انجیـل در مـورد چـه بـود زیـرا او نـه تنهـا واقعیـت انسـانیت گناهـکارش را بلکـه بزرگـی 

و عمـق محبـت و فیـض خـدا نسـبت بـه گناهـکاران را نیـز تجربه کـرده بود.

پطـرس باعـث نومیدی عیسـی شـد ولی عیسـی او را بخشـید. ما نیز چگونـه میتوانیم 
بیاموزیـم تـا دیگـران را کـه هامنند پطرس باعث نومیدی ما میشـوند ببخشـیم؟

۳۰ مارس پنجشنبه

پطرس به عنوان رهرب کلیسا
در خـالل رسـالت عیسـی ، پطرس اغلب نقش هدایت کننده دوازده حـواری را ایفا مینمود. 
او عمومـا سـخنگوی ایشـان بـود. هنگامـی کـه متـی حواریـون را فهرسـت وار نام مـی برد، می 
گویـد »اول ... پطـرس« )متـی بـاب ۱۰ آیـه ۲(. پطـرس همچنیـن نقشـی برجسـته در کلیسـای 
اولیـه بـر عهـده داشـت. ایـن پطـرس بـود کـه در تعییـن منـودن یـک شـاگرد بـرای جایگزینـی 
یهـودای اسـخریوطی کـه بـه عیسـی خیانـت کـرده بـود، پیـش قـدم شـد )اعـامل رسـوالن باب 
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۱ آیـات ۱۵ تـا ۲۵(. در روز پنطیکاسـت ایـن پطـرس بـود کـه بـرای انبـوه جمعیـت توضیح داد 
کـه آن هـا وعـده عطـای روح القـدس را میبیننـد کـه توسـط خدا به قومش بخشـیده شـده بود 
)اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـات ۱۴ تـا ۳۶(. ایـن پطـرس بـود کـه هنگامـی کـه بـه دلیـل صحبت 
کـردن دربـاره رسـتاخیز مـردگان دسـتگیر شـد، بـا کاهـن اعظم و جمـع رهران یهـودی صحبت 
منـود )اعـامل رسـوالن بـاب ۴ آیـات ۱ تا ۱۲(. پطرس کسـی بـود که به نـزد کُرنِلیوس، نخسـتین 
غیـر یهـودی کـه بـه عنـوان پیـرو عیسـی پذیرفتـه شـد، هدایـت شـد )اعـامل رسـوالن بـاب ۱۰ 
آیـات ۱ تـا ۴۸(. ایـن پطـرس بـود که پولس زمانـی که برای نخسـتین بار پس از ایـامن آوردنش 
بـه اورشـلیم آمـد، بـه مـدت پانـزده روز با او مالقـات منود )غالطیان بـاب ۱ آیـه ۱۸(. در واقع، 
پولس با توصیف حلقه پیروان عیسـی در آن زمان در اورشـلیم، سـه سـتون کلیسـا را مشـخص 

مـی کنـد: پطـرس، یعقـوب بـرادر عیسـی و یوحنـا شـاگرد محبوب )غالطیـان بـاب ۲ آیه ۹(. 

غالطیـان بـاب 1 آیـات 1۸ و 1۹، بـاب ۲ آیـه ۹ و آیـات 11 تـا 14 را بخوانیـد. این آیات 
در مـورد پطـرس حتـی زمانـی کـه بسـیار برجسـته در کلیسـای اولیـه فعالیت مـی منود، 

چـه چیـزی به مـا مـی گویند؟

 

پطرس حتی به عنوان رهر کلیسا، حتی به عنوان فردی که به وضوح توسط خداوند فراخوانده 
شده بود )عیسی به پطرس فرمود »گوسفندان مرا خوراک بده« ]یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۷[(، حتی 
به عنوان کسی که رؤیای مربوط به »حرام یا نجس نخواندن هیچکس« را دریافت منود )اعامل 

رسوالن باب ۱۰ آیه ۲۸(، به این اهمیت واقف بود که همچنان نیاز دارد تا رشد کند.
در روزهـای نخسـتین کلیسـا، تقریبـاً همـه مسـیحیان یهـودی بودند، که بسـیاری از ایشـان 
»در رشیعـت غیـور« بودند)اعـامل رسـوالن بـاب ۲۱ آیـه ۲۰(. در تفسـیر آن هـا از احـکام، غذا 
خـوردن بـا غیـر یهودیـان مشـکل دار بـود زیـرا غیـر یهودیـان نـا پـاک و نجـس در نظـر گرفتـه 
می شـدند. هنگامـی کـه بعضـی از یهودیـان مسـیحی از نـزد یعقـوب در اورشـلیم بازگشـتند، 

پطـرس بـرای غـذا خـوردن بـا غیـر یهودیـان در انطاکیـه توقـف منود. 
از نظـر پولـس چنیـن رفتـاری حمله بـه خود انجیل بـود. او اعامل پطـرس را ریاکاری رصیح 
می دانسـت و از بـه چالـش کشـیدن او در ایـن زمینـه هراسـی نداشـت. در حقیقـت،  از ایـن 
فرصـت بـرای بیـان تعلیـم کلیـدی ایـامن مسـیحی اسـتفاده منـود: عدالت تنهـا از طریـق ایامن 

حاصـل میشـود )غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۴ تـا ۱۶ را ببینید(.

پطرس اگر چه توسط خدا فرا خوانده شده بود، اما نقاط ضعفی داشت که باید اصالح 
می منود. وقتی که دیگران بدنبال اشاره به »نقاط ضعف« ما هستند، چگونه پاسخ می دهیم؟ 
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٣١ مارس جمعه

تفکـری فراتـر: صفحـات ۲۴۴-۲۵۱ فصـل »فراخوانده شـدن از دریا« و »شـبی در کنار 
دریاچـه« از کتـاب آرزوی اعصـار را مطالعه کنید.

از زمانـی کـه در ابتـدا پطـرس پذیرفـت کـه گناهـکار اسـت تـا بیـان بـی باکانـه او در بـاره 
عیسـی کـه »تویـی مسـیح، پـر خـدای زنـده« )متـی بـاب ۱۶ آیـه ۱۶( و تـا انـکار وحشـتناک 
خداونـدش و حتـی تـا پیروزی هـا و شکسـت هایش بـه عنـوان یـک رهـر در کلیسـا، او بطـور 
حتـم نقشـی کلیـدی داشـته اسـت. از ایـن رو، او تحـت الهـام بی عیـب و نقـص روح القـدس، 
توانسـت نوشـته هایش را نـه تنهـا بـا علـم الهـی بلکـه از تجربه عملـی خویش به رشـته تحریر 
در آورد. او نـه تنهـا فیـض نجـات دهنـده مسـیح را می شـناخت، بلکـه از فیـض تبدیـل کننـده 
او هـم آگاهـی داشـت: »پطـرس، پیـش از سـقوط بـزرگ، همیشـه جسـور و خودکامـه بـود و 
بـا هـر انگیـزه ای بطـور ناگهانـی و از روی نابخـردی سـخن می گفـت. او همیشـه فکرمیکـرد 
کـه بایـد دیگـران را اصـالح کنـد و بـدون تعمـق و درکـی روشـن از خـود و از آنچـه کـه بایـد 
بگویـد ابـراز عقیـده میکـرد. امـا پطـرس متحـول شـده بـود و پطـرس متحـول شـده بـا پطـرس 
بی پـروا و بـی احتیـاط تفـاوت داشـت. در حالـی کـه او شـور گذشـته اش را حفـظ منـود، فیـض 
مسـیح اشـتیاق او را تنظیـم  منـود. او بـه جـای اینکـه بی پـروا، به خود متکی و خودسـتا باشـد، 
آرام،  خونـرد و تعلیـم پذیـر بـود. او سـپس توانسـت بـه بره هـا و گوسـفندان گلـه مسـیح، 
 خـوراک بدهـد.« – الـن جـی. وایت، شـهادتهایی برای کلیسـا جلد پنجم صفحـات ۳۳۴ و ۳۳۵ .

Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 334, 335 
چه کسی در میان ما تا حدی مانند پطرس است؟ چه کسی زمان هایی، برای ایامنش شجاعانه 

ایستادگی نکرده است؟ و چه کسی زمان هایی در این کار عاجزانه شکست نخورده است؟ 

سواالتی برای بحث
1. اینکـه پطـرس حتـی پـس از چنیـن انـکار رشم آورانـه عیسـی، همچنـان نقـش مهـم و 
اساسـی نـه تنهـا در کلیسـای اولیه بلکـه در ایامن مسـیحی ایفا منود، دربـاره فیض خدا چه 
چیـزی بـه مـا می گویـد؟ )گذشـته از هـر چیـز، او بخشـی از عهـد جدیـد را نوشـت.( مـا از 
احیـاء او چـه درس هایـی دربـاره نحوه برخورد با کسـانی که در مسیرشـان در برابر خداوند 

ناموفـق ماندنـد، می توانیـم بیاموزیم؟ 
۲. در کالس درباره خطرات عدول از اصول حقیقت برای کلیسا بیشرت بحث کنید. چگونه 
چیزهایی  چه  مورد  در  و  بیاییم  کوتاه  میتوانیم  چیزهایی  چه  از  که  بدانیم  می توانیم 
منی توانیم کوتاه بیاییم ؟ در تاریخ کلیسا از ضعف و عدولی که به فاجعه ختم شده است 

چه منونه هایی می توانیم بیابیم؟ چه درس هایی از این وقایع می توانیم بیاموزیم؟ 
۳. پطـرس بعضـی از درس هـا را بـه روشـی دشـوار آموخـت. بـا دیـدن اشـتباهات او، مـا 
چگونـه می توانیـم درس هایـی کـه الزم اسـت را بـه شـیوه ای آسـان تر از پطـرس بیاموزیم؟ 
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ارثیه فنا ناپذیر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱ و ۲؛ یوحنـا باب ۳ آیـه ۱۶؛ حزقیال 
بـاب ۳۳ آیـه ۱۱؛ اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۳ تـا ۲۱؛ الویـان بـاب ۱۱ آیـات ۴۴ و ۴۵؛ اول 

پطـرس بـاب ۱ آیـات ۲۲ تا ۲۵.

آیه حفظی: »چون نفسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانه بی 
ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل بشدت محبت بنامیید« )اول پطرس باب 1 آیه ۲۲(.

هر زمان که فردی کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد، بویژه اینکه بر یک 
کتاب یا بخشی از یک کتاب مترکز کند، حتی املقدور باید مواردی در مد نظر قرار بگیرد.

نخست شایسته است که مخاطب شناخته شود. دوم و شاید حتی مهم تر اینکه مفید خواهد 
بود تا دانسته شود که دلیل نگارش آن بطور دقیق چه بوده است. چه مسئله خاصی موجود 
بوده که نویسنده قصد اشاره کردن به آن را داشته است )مانند نوشته پولس به غالطیان در 
مورد اشتباهات امور دینی و الهیات که درباره نجات و احکام تعلیم داده می شد(؟ هامنطور 
که می دانیم، عمده مطالب عهد جدید به عنوان رساله یا نامه نوشته شده و مردم معموالً به 

منظور رساندن پیام هایی خاص به مخاطبان خود نامه می نویسند. 
به عبارت دیگر، هامنطور که مبحث پطرس را مطالعه میکنیم، سودمند خواهد بود که در 
حد امکان با زمینه تاریخی نامه  او آشنا بشویم. او چه چیزی می گفت و چرا؟ و مطمئناً، مهمرت از 
همه چیز: چه پیامی می توانیم از آن استنباط کنیم )که تحت الهام، برای ما نیز نوشته شده بود(؟

و هامنطـور کـه بـه زودی خواهیـم دیـد، حتـی در چنـد آیه نخسـت، پطـرس همچنان پس 
از گذشـت قرنهـا بـرای امـروز ما حقایق بسـیار مهمی را آشـکار میسـازد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ آوریل آماده شوید.

۱ تا ۷ آوریلدرس دوم
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۲ آوریل یکشنبه

نامه به دور افتادگان
اگـر بـه شـام کاغـذی داده شـود که چنین آغـاز شـده، »آقای محـرتم،« متوجه خواهید شـد 
کـه یـک نامـه را می خوانیـد. و چنیـن فـرض خواهیـد کرد کـه این نامـه احتامالً از طرف کسـی 

بدسـتتان رسـیده اسـت که احتامالً با او آشـنا نیسـتید.
درسـت هامنطـور کـه نامه هـای امـروزی شـیوه ای اسـتاندارد بـرای مقدمه نویسـی دارند ، 
نامـه هـای عهـد کهـن نیز چنین هسـتند. پطرس ابتـدا مانند همـه نامه های آن زمـان مقدمه را 
رشوع می کند و نویسـنده و کسـانی که نامه برایشـان فرسـتاده شـده بود را مشـخص می کند. 

اول پطـرس بـاب 1 آیـه 1 را بخوانیـد. مـا از ایـن آیـه چه چیـزی می توانیـم بیاموزیم که 
کمـی از مضمـون و محتـوا را برای ما روشـن میسـازد ؟

 

پطـرس بـا رصاحـت خـود را معرفـی می کنـد. نـام او اولیـن واژه نامه اسـت. با ایـن وجود، 
او بالفاصلـه خـود را بـه عنـوان »رسـول عیسـی مسـیح« معرفی می منایـد. از ایـن رو، هامنطور 
کـه پولـس اغلـب چنیـن می کـرد )غالطیان بـاب ۱ آیـه ۱، رومیان بـاب ۱ آیه ۱، افسسـیان باب 
۱ آیـه ۱(، پطـرس بالفاصلـه بـا تاکیـد بـر اینکـه ماموریـت الهـی دارد ایجـاد وثـوق و »اعتبـار« 
میکـرد. او »رسـولی« بـود کـه »کسـی فرسـتاده« و کسـی کـه او را فرسـتاده، خداونـد عیسـی 

مسـیح بود. 
پطـرس منطقـه ای را مشـخص میکنـد کـه نامـه بـرای اهالـی آنجـا بـود: پونتـوس، غالطیـه، 
کپدوکیـه، آسـیا، و بطینیـا. این هـا همـه مناطقـی در آسـیای صغیر هسـتند که تقریبـاً معادل با 

بخش هایـی از ترکیـه امـروزی در رشق تنگـه بُسـُفر می باشـد. 
دربـاره اینکـه آیـا نامـه هـای پطرس بیشـرت بـرای ایامنـداران یهودی بود یـا ایامنـداران غیر 
یهـود، بحث هایـی وجـود دارد. عبارتـی کـه پطـرس در آیـه ۱بـاب ۱ از اول پطـرس بـکار بـرده 
اسـت، »غریبان / دور افتادگان / کوچ کردگان / آوارگان / تبعیدیان«، در اصل عباراتی هسـتند 
کـه طبیعتـا بـه یهودیانـی اطـالق میشـده کـه در قـرن اول در خـارج از رسزمین مقـدس زندگی 
می کردنـد. واژگان برگزیـده و تقدیـس شـده در اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲ بـرای یهودیـان و 
مسـیحیان، یکسـان هسـتند. توصیـف منـودن کسـانی کـه بـه عنـوان »غیـر یهودیان« خـارج از 
جامعـه یهودیـان اجنبـی بحسـاب مـی آمدنـد نیـز بـر هویـت یهـودی مخاطبـان پطـرس تأکید 

دارد)اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱۲ و بـاب ۴ آیـه ۳(.
برخـی از مفـران در پاسـخ چنیـن اسـتدالل می کننـد کـه آنچـه پطـرس در اول پطـرس 
بـاب ۱ آیـه ۱۸ و بـاب ۴ آیـه ۳ می گویـد، بـرای غیـر یهودیانـی کـه بـه مسـیحیت گرویـده اند 
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مناسـب تـر اسـت تـا برای یهودیان. گذشـته از هر چیـز، آیا پطـرس واقعاً برای یهودیـان درباره 
»روش هـای بیهـوده زندگـی کـه از پـدران خـود بـه ارث بـرده بودنـد« نوشـته اسـت؟ یـا اینکـه 
او بـه خواننـدگان یهـودی چنیـن می گفـت، »زیـرا شـام در گذشـته به قـدر کافی وقـت خود را 
رصف کارهایـی کـه خـدا ناشناسـان میل انجـام آن را دارند کرده اید . در آن وقت زندگی شـام در 
هرزگی، شـهوترانی، مسـتی، عیاشـی، مجالس میگسـاری، و بت پرسـتی رشم آور سـپری می شد« 

)اول پطـرس بـاب ۴ آیه ۳(.
اگـر چـه چیـزی کـه بـرای مـا حیاتـی تـر می باشـد ایـن نیسـت کـه مخاطبـان چـه کسـانی 

بودنـد بلکـه پیـام چـه می گویـد.

۳ آوریل دوشنبه

برگزیده

آیـه ۲ بـاب 1 اول پطـرس را بخوانیـد. ایـن آیـه چـه مطلـب دیگـری دربـاره کسـانی که 
پطـرس برایشـان نامـه نوشـت، بـه مـا می گویـد؟ او آن هـا را چـه می خوانـد؟

 

خـواه پطـرس بطـور مختص برای یهودیان نوشـته باشـد یا بـرای غیر یهودیان ، او نسـبت به 
یـک موضـوع اطمینـان خاطـر داد که: »خـدای پدر )آنهـا را( مطابق اراده خـود از ازل برگزیده 

اسـت« )اول پطرس بـاب ۱ آیه ۲(.
اگرچـه در اینجـا بایـد مراقـب بـود: ایـن بدین معنا نیسـت که خـدا مقدر سـاخته تا بعضی 
از مـردم نجـات یابنـد و برخـی دیگـر نابـود شـوند و از روی خـوش اقبالـی، کسـانی کـه پطرس 
برایشـان می نوشـت، برخـی از افـرادی بودنـد که توسـط خـدا برای نجـات داده شـدن برگزیده 
شـده بودنـد، درحالـی کـه دیگـران توسـط خدا بـرای نابـودی برگزیده شـده بودند! ایـن چیزی 

نیسـت که کتـاب مقـدس تعلیـم می دهد. 

اول تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه 4 ، دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۹، یوحنـا بـاب ۳ آیـه 16 و 
حزقیـال بـاب ۳۳ آیـه 11 را بخوانیـد. ایـن آیـات چگونـه بـه ما کمـک میکنند تـا منظور 

پطـرس را از »برگزیـده« خوانـدن مـردم درک کنیـم؟

 

کالم مقـدس روشـن می سـازد کـه نقشـه خـدا ایـن بـود که همـه نجـات یابند، نقشـه ای که 
از طـرف ایشـان حتـی پیـش از خلقـت زمیـن بنیـان نهـاده شـده بـود: خداونـد »مـا را قبـل از 
آفرینـش دنیـا در مسـیح برگزیـد« )افسسـیان بـاب ۱ آیـه ۴(. »همه« کـه »برگزیده« شـده اند 
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در قالـب مفهومـی اسـت کـه هـدف ابتدایـی خدا ایـن بوده که همـه نجات یابنـد و هیچ کس 
نابـود نشـود. ایـن بدیـن معناسـت کـه نقشـه نجـات کفایت میکـرد تا همـگان مشـمول کفاره 

شـوند، حتـی اگـر متامـی آنچـه را کـه آن کفـاره به ایشـان ارائـه مـی داد منی پذیرفتند. 
پیـش آگاهـِی خـدا از برگزیـدن بطـور سـاده یعنی کـه او از پیـش می داند که آنهـا در مورد 
نجـات و رسـتگاری چـه انتخابـی خواهنـد داشـت. ایـن پیـش آگاهـی بـه هیـچ وجه جـری در 
انتخـاب آنـان نداشـته اسـت همچـون مادری کـه پیشـاپیش میداند کـه فرزنـدش از میان کیک 
شـکالتی یـا خـوراک لوبیـا سـبز کدامیـک را انتخـاب میکنـد بدین معنی کـه پیش آگاهـی او از 

انتخـاب اسـت کـه کـودک را مجبور میکند چه گزینشـی داشـته باشـد.

از ایـن حقیقـت دلگـرم کننـده چـه تضمینـی بدسـت مـی آوریـد کـه خـدا شـام را 
برگزیـده اسـت تـا نجـات یابیـد؟

۴ آوریل سه شنبه

موضوعات کلیدی

آیـات ۳ تـا 1۲ بـاب 1 از اول پطـرس را بخوانیـد. پیـام اصلـی پطـرس در ایـن آیـات 
چیسـت؟

 

پطـرس در سـالم و درود خویـش بـه خواننـدگان خـود، در آیات ۱ و ۲ بـاب ۱ از اول پطرس 
بـه پـدر، پـر و روح القـدس اشـاره می کنـد )اول پطرس بـاب ۱ آیه ۲(. این سـه عضـو الوهیت 
موضـوع آیـات ۳ تـا ۱۲ بـاب ۱ از اول پطـرس را تشـکیل می دهنـد. پـدر و پـر موضـوع آيات 
۳ تـا ۹ بـاب ۱ اول پطـرس هسـتند و روح القـدس در آیـات ۱۰ تـا ۱۲ باب ۱ تاکید شـده اسـت. 
پطـرس هامنطـور کـه درباره پدر، پر و کار روح القدس می نویسـد، به موضوعات بسـیاری 

کـه در آینـده به آن هـا خواهد پرداخت، اشـاره می کند. 
پطـرس در )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۳ ؛ یوحنا باب ۳ آیه ۷( چنین آغاز می کند که مسـیحیان 
حیـات دوبـاره یافته انـد. متـام زندگیشـان از طریـق رسـتاخیز عیسـی و میراث شـگفت آوری که 
در آسـامن در انتظـار مسـیحیان اسـت، تغییـر یافته اسـت )اول پطرس باب ۱ آیـات ۳ و ۴(. در 
اینجـا ماننـد بسـیاری از بخش های عهد جدید، رسـتاخیز عیسـی کلید امید مسـیحی می باشـد. 
ایـن امیـد بـه مسـیحیان بـا وجـود اینکـه اکـرث خواننـدگان رسـاله اول پطـرس در حـال رنـج 
کشـیدن هسـتند، دلیلـی شـادی بخـش اسـت. ایـن رنج هـا ایـامن آنـان را در بوته آزمایـش قرار 
داده و خالـص میکنـد، درسـت هامنطـور کـه آتش طـال را آزمـوده و خالص می گردانـد. حتی با 
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اینکـه خواننـدگان رسـاله پطـرس، عیسـی را در طول کهانت زمینـی  وی ندیده اند، او را دوسـت 
داشـته و بـه او ایـامن دارنـد. و در نتیجـه ایامنشـان بـه او، وعـده داده اسـت کـه بـرای آنـان 
»میراثی بدور از فسـاد و آلودگی و تباهی در آسـامن نگاه داشـته اسـت، یعنی حیات جاوید« 

)اول پطـرس بـاب ۱ آیه ۴(.
پطـرس همچنیـن بـه ایشـان اجـازه می دهـد تـا بدانند کـه انبیـاء گذشـته »فیضی کـه برای 
شـام مقـرر بـود« را پیشـگویی کـرده بودنـد )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۰(. انبیـاء کهـن دربـاره 
نجاتـی کـه اینـک ایـن مردم در عیسـی تجربـه می کردنـد، »تفتیـش و تفحـص« مینمودند )اول 

پطـرس باب ۱ آیـه ۱۰(.
از آنجایـی کـه ایشـان بـرای ایامنشـان در جفـا بودند، پطـرس تأکید می کند کـه آن ها جزئی 
از جـدال بسـیار عظیمـرت میـان خیـر و رش هسـتند. در انتهـا، او در پـی ایـن اسـت تـا بـه آنـان 

کمـک کنـد تـا نسـبت بـه حقیقت وفـادار باقـی مبانند، حتـی در میـان سـختیها و معضالت. 

آیه 4 باب 1 اول پطرس می گوید که میراثی »در آسامن برای شام نگاه داشته شده 
برای  تنها  بیاندیشید؛ جای مخصوصی در آسامن  به آن  است.« در سطحی شخصی 
شخص شام وجود دارد. پس شام چگونه باید شخصاً به این وعده عالی پاسخ بدهید؟

۵ آوریل چهارشنبه

زندگی در راه رستگاری

آیـات 1۳ تـا ۲1 بـاب 1 از اول پطـرس را بخوانیـد. بـا توجـه بـه آیـات، چـه انگیـزه ای 
باعـث میشـود تـا رفتـار مسـیحی داشـته باشـیم؟ 

 

واژه بنابرایـن کـه آیـه ۱۳ بـاب ۱ اول پطـرس بـا آن آغاز می شـود، نشـان می دهـد که آنچه 
پطـرس در ادامـه خواهـد گفـت از آنچـه اینک گفته بود ناشـی میگردد. هامنگونـه که در درس 
دیـروز دیدیـم، پطـرس درباره فیض خدا و امیدی که مسـیحیان در عیسـی مسـیح دارند، سـخن 

می گفـت )اول پطـرس باب ۱ آیـات ۳ تا ۱۲(.
در نتیجـه ایـن فیـض و امیـد، پطـرس بـه خواننـدگان نامـه هـای خـود ارصار میـورزد کـه 
»آمـاده و هشـیار باشـند« )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۳(. یعنـی آن هـا نسـبت بـه نجاتـی کـه 
در عیسـی دارنـد، می بایسـت از نظـر ذهنـی خـود را آمـاده کننـد تـا اسـتوار ایسـتاده و وفادار 

مباننـد. ) اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۳(.
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اول پطـرس آیـه 1۳ بـاب 1 را بخوانیـد. امیـد کامـل داشـنت بـه فیـض آشـکار شـده در 
عیسـی بـه چـه مفهـوم اسـت؟

 

بـی تردیـد پطـرس بـه ایشـان می گوید که امیدشـان تنها باید به عیسـی  باشـد. اما او سـپس 
تأکیـد می کنـد کـه از مسـیحیان انتظـار میـرود کـه بهـای رسـتگاری را در سـطح و نـوع رفتـار 
خـود نشـان دهنـد. او بـه سـه انگیـزه بزرگ کـه در رفتار مسـیحی نهفته اسـت، اشـاره می کند: 
شـخصیت خـدا )اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۵ و ۱۶(، داوری پیـش رو )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه 

۱۷( و بهـای رسـتگاری )اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۷ تا ۲۱(.
نخسـتین چیـزی کـه انگیـزه میدهـد تـا رفتـار مسـیحی بـروز کنـد،  خصلـت خداسـت. ایـن 
ماهیـت می توانـد بـه ایـن صـورت خالصه شـود: خـدا مقدس اسـت. پطـرس از الویـان باب ۱۱ 
آیـات ۴۴ و ۴۵ نقـل قـول کـرده و می گویـد، «شـام بایـد پـاک باشـید، زیـرا مـن پـاک هسـتم“ 
)اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۶(. از ایـن رو، کسـانی کـه از عیسـی پیروی می کنند بایـد مقدس نیز 

باشـند )اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۵ تـا ۱۷(.
انگیـزه دوم بـرای رفتـار مسـیحی در درک ایـن نکتـه میباشـد کـه خـدا کـه مقـدس اسـت 
وهمـه را عادالنـه و غیـر تبعیـض آمیـز بـر طبـق اعـامل آنـان داوری خواهـد منـود )اول پطرس 

بـاب ۱ آیـه ۱۷(.
انگیـزه سـوم از ایـن حقیقـت بـزرگ نشـات میگیـرد کـه مسـیحیان نجـات یافته انـد. ایـن 
بدیـن معناسـت کـه آن هـا با بهـای خیلی سـنگینی خون با ارزش مسـیح بازخرید شـده اند )اول 
پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۹(. پطـرس تأکیـد می کنـد که مرگ عیسـی واقعـه ای در تاریخ نبـود، بلکه 

چیـزی بـود کـه پیـش از بنیـان گـذاری جهـان بوجود آمـد )اول پطـرس باب ۱ آیـه ۲۰(.

چـه چیـزی بـه شـام انگیـزه می دهـد کـه مسـیحی باشـید؟ اگر کسـی از شـام بپرسـد، 
چـرا شـام مسـیحی هسـتید؟ چه پاسـخی می دهید و چرا؟ پاسـخ های خـود را در روز 

سـبت در کالس مطـرح کنید. 

6 آوریل پنجشنبه

به یکدیگر محبت کنید
پطـرس سـپس مسـیحیان را در اوج کالم خویـش ارشـاد میکنـد تـا بفهمنـد کـه یـک زندگـی 

مقـدس و وفادارانـه چگونـه خواهـد بود.
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آیـات ۲۲ تـا ۲۵ بـاب 1 اول پطـرس را بخوانیـد. او در اینجـا دربـاره معنـای مسـیحی 
بـودن، بـه چـه نـکات مهمـی اشـاره می کنـد؟

 

نکته آغازین پطرس این است که مسیحیان هم اکنون تطهیر شده اند )»خود را پاک و منزه 
ساخته اید...«( و در فرمانرداری از حقیقت زندگی می کنند )اول پطرس باب ۱ آیه ۲۲(. مصدر 
»پاک شدن« یا »تطهیر شدن« به طور ملموسی با واژه های مقدس و قدوسیت که در باره آنچه 
که پطرس در چند آیه قبل نوشته بود ارتباط دارد )اول پطرس باب ۱ آیه ۱۵(. مسیحیان از 
طریق تعهد به عیسی و تعمید گرفن )با اول پطرس باب ۳ آیات ۲۱ و ۲۲ مقایسه شود(، خود 
را برای خدا جدا ساخته و تطهیر کرده اند و این کار را با اطاعت از حقیقت انجام می دهند. 

نتیجه این تغییر در زندگیشان طبیعی است چرا که آن ها اکنون خود را در رابطه ای نزدیک با 
دیگران یافته اند که جهان بینی مشابهی را به مشارکت میگذارند. این روابط آنقدر نزدیک هستند 
که پطرس از زبان خانواده برای توصیف آن ها بهره می برد. واژه یونانی بکار برده شده در آیه ۲۲ 
باب ۱ اول پطرس زمانی که او درباره »محبت برادرانه« سخن می گوید، فیالدلفیا به معنی »محبت 

میان خواهر و برادر« می باشد. این محبتی است که خانواده ها نسبت به هم دارند.
واژه هـای متعـددی در زبـان یونانـی وجـود دارند که به عنـوان »محبت« ترجمه شـده اند: 
philia )دوسـتی(، eros )عشـق احسـاس میـان زن و شـوهر(، agape )محبتـی نـاب کـه در پی 
خیریـت دیگـران اسـت(. واژه ای کـه پطـرس در زمان نوشـن »یکدیگر را از دل و جان دوسـت 
بداریـد « )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۲( بـکار می بـرد بـه agape مرتبـط اسـت – کـه معمـوالً به 
معنـای محبتـی نـاب اسـت کـه در پـی خوبـی کـردن بـه دیگـران می باشـد. مطمئنـاً بـه همین 
دلیـل اسـت کـه او عبـارت »از دل و جـان« را بـه دوسـت داشـن یکدیگـر اضافـه منـود )اول 
پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۲(، و ایـن دوسـتی و محبت از دلـی بر میخیزد که بواسـطه »تولد دوباره« 
بوجـود آمـده اسـت )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۳؛ اول پطـرس بـاب ۱ آيـه ۳ را نیـز ببینیـد(. این 
نـوع محبـت و دوسـت داشـن تنهـا از جانـب خـدا می آیـد؛ این چیزی نیسـت کـه از یک قلب 
خودخـواه، خـود محـور و گناهـکار هویـدا شـود. و مطمئنـا بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پطرس 
چنیـن تأکیـدی بـر خالـص شـدن و »اطاعـت از حقیقـت« دارد )پطـرس اول بـاب ۱ آیـه ۲۲(. 

حقیقـت تنهـا چیـزی نیسـت کـه باور بشـود، بلکـه باید بـا آن زندگـی کرد.

چگونـه می توانیـم بیاموزیـم کـه بـا محبت تـر باشـیم؟ انتخـاب مـا چـه باید باشـد تا 
قـادر شـویم نوعـی از محبـت را عیـان کنیـم کـه از "دل پـاک" بـر مـی آید ؟ 

۷ آوریل جمعه

تفکری فراتر: اطاعت محض از طریق مسیح صفحه ٣٧۴ و ٣٧۵ در پیامهای منتخب از 
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کتاب اول نوشته الن جی وایت را بخوانید. همچنین مسیح راه حیات صفحات ٣۶۵-٣۶٨ و اطاعت 
محض از طریق مسیح صفحات ٣۷٣-٣۷۶ از پیامهای منتخب کتاب اول را مطالعه کنید. )توجه: 

صفحات اشاره شده در متامی دروس از کتابهای الن وایت مربوط به من انگلیسی میباشد(
بُعـد و غنـای ایـن بـاب نخسـت از رسـاله پطـرس و میزان پوشـش دهـی موضوعـات در آن 
شـگفت انگیز اسـت. پطـرس رسـاله خـود را بـا تعمـق در ماهیـت الوهیـت کـه اشـاره بـه پدر، 
پـر و روح القـدس دارد آغـاز می کنـد. پدر، رسـتگاری را بواسـطه فرزند خویش عیسـی مسـیح 
مهیـا سـاخته اسـت و مـا بـرای تطهیـر و فرمانـرداری بـرای او انتخـاب شـده ایم. ما به دوسـت 
داشـن عیسـی اقـرار می کنیـم و در او، در اوج وجـد و شـادی هسـتیم، زیـرا مـا از طریـق مرگ 
و رسـتاخیز او، وعـده »میـراث فناناپذیـری« را در آسـامن داریـم. پـس حتی در میان مشـکالت 
می توانیـم در نجاتـی کـه در مسـیح ارائـه شـده اسـت، شـادی کنیـم. »نامه هـای او ]پطـرس[ 
سـبب احیـا و تجدیـد قـوا و تقویـت ایامن کسـانی شـد که مصایب و مشـقات را تحمـل کردند 
و باعـث خیریـت بـرای کسـانی شـد که در خطر از دسـت دادن تکیه گاه خود بـه خدا بودند«. 

– الـن جـی. وایـت – اعامل رسـوالن صفحـه ۵١٧. 
)Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 517(

در عین حال، روح القدس از طریق انبیاء فعالیت منود تا روزهایی که پطرس و خوانندگانش 
در آن زندگی می کردند را شکل بدهد. مسیحیان در نتیجه آن، باید مقدس زندگی کنند و در 

جمع خود با محبتی که از »قلب پاک« ناشی می شود، از حقیقت اطاعت کنند. 

سواالتی برای بحث
کنید:  بررسی  را  روز چهارشنبه  مطالعه  پایان  پرسش  به  پاسخ هایتان  در کالس،   .1
چه چیزی ما را به مسیحی بودن بر می انگیزد؟ نقطه مشرتک پاسخ هایتان چیست؟ 

تفاوت های آن ها در چیست؟
۲. پطرس در این باب )اول پطرس باب 1 آیات ۳ و ۲1( دو بار به رستاخیز عیسی 

اشاره می کند. چرا رستاخیز برای ایامن ما بسیار حیاتی است؟
۳. پطرس در مورد یک »میراث فناناپذیر« صحبت منود )دانیال باب ۷ آیه 1۸ را نیز 
ببینید(. مفهوم آن چیست؟ به همه چیزهایی که در این جهان و زندگی ناپدید شدند 
باید چه چیزی درباره  این مطلب  بیاندیشد.  نابود بشوند،  آن  یا می توانند در یک 

فوق العاده بودن واقعی میراث وعده داده شده ما بگوید؟
4. ایامن ما چگونه می تواند در میان مشکالت رشد کند؟ یعنی، ما چه انتخاب هایی 
می توانیم بکنیم که به ما در عربت گرفنت از چیزهایی که از آن ها رنج می بریم، کمک کنند؟
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کهانت ملوکانه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس باب ۲ آیات 1 تـا ۳ ؛ عربانیان بـاب 4 آیه 1۲ ؛ اول 
پطـرس بـاب ۲ آیـات 4 تـا ۸ ؛ اشـعیا بـاب ۲۸ آیـه 16؛ خروج باب 1۹ آیـات ۳ تا 6 ؛ اول 

پطـرس بـاب ۲ آیات ۵، ۹ و 10.

آیـه حفظـی: »و امـا شـام، نـژادی برگزیـده و کاهنانـی هسـتید کـه بـه پادشـاهی 
رسـیده اید . شـام ملتـی مقـّدس و قـوم خـاص خـدا هسـتید تـا اعـامل و صفـات عالـی 
خدایـی کـه شـام را از تاریکـی بـه نـور عجیـب خـود دعـوت کـرده اسـت به همـه اعالم 

مناییـد « )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۹(.

پطـرس کـه غـرق در فرهنـگ، مذهـب و تاریـخ یهـودی اسـت ، از مسـیحیان مخاطب خود 
بـه عنـوان »امـت مقـّدس و قـوم متعلـق به خـدا« نام می بـرد. او با ایـن کار از زبـاِن َعهد بهره 
میگیـرد کـه عهـد قدیـم را بـرای اشـاره بـه ارسائیِل کهن بـکار می بـرد و آن را در اینجـا در مورد 

کلیسـای عهـد جدید اِعـامل می کند. 
و جـای تعجـب نیسـت کـه غیریهودیـان مومـن به عیسـی با امِت عهـد )پیامن بسـته( خدا 
پیونـد خـورده انـد. آن هـا نیـز اینک رشیـکان وعده هـای داده شـده در عهد خدا هسـتند. »اما 
اگـر بعضـی از شـاخه ها بریـده شـده اند و تو کـه نهال زیتون جنگلـی بودی به جـای آنها پیوند 
شـدی و در ریشـه و چربـی زیتـون رشیـک گردیدی، بـه برتری خود به شـاخه های بریده شـده 
فخـر نکـن و اگـر فخـر می کنـی بخاطـر داشـته بـاش کـه تـو حامـل ریشـه نیسـتی بلکه ریشـه 

حامـل تو اسـت« )رومیـان باب ۱۱ آیـات ۱۷ و ۱۸(.
در سـطور آیـات ایـن هفتـه، پطـرس توجـه خواننـدگان خـود را بـه مسـئولیت مقـدس و 
فراخوانـی متعالـی جلـب میکنـد کـه آنان بـه عنوان قـوم متعهد خـدا از آن برخوردار هسـتند. 
کسـانی کـه )بـه زبان پولـس( به درخت زیتون پیوند زده شـده اند. و در میان آن مسـئولیت ها، 

۸ تا ۱۴ آوریلدرس سوم
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چیـزی مشـابه بـا مسـئولیت ارسائیـل کهن وجـود دارد کـه انتشـار حقیقت عظیم نجاتی اسـت 
کـه بواسـطه خداونـد ارزانی گردیده اسـت. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۵ آوریل آماده شوید.

۹ آوریل یکشنبه

همچون یک مسیحی زیسنت
آیـه ۱ بـاب ۲ اول پطـرس بـا »بنابرایـن« آغـاز می شـود، یعنـی آنچـه کـه در حـال حارض در 
حـال انجـام اسـت نتیجـه چیزی اسـت که از قبـل آمده. مشـاهده کردیم که بـاب ١ اول پطرس 
اثر و منایشـی ادبی و زبردسـتانه در خصوص چیزی اسـت که مسـیح برای ما انجام داده بود و 
اینکـه چگونـه بایـد بخاطـر کاری که برای ما انجام داده ، واکنش نشـان داده و جوابگو باشـیم. 

در بـاب بعـدی، پطـرس ایـن موضـوع را انتخاب می کند و بیشـرت بـه آن می پردازد. 

آیـات 1 تـا ۳ بـاب ۲ اول پطـرس را بخوانیـد. پطرس درباره شـیوه زندگی که باید داشـته 
باشـیم، چه می گوید؟

 

پطـرس از دو تصویـر مجـزا بـرای نشـان دادن اینکـه مسـیحیان وظیفـه ای دوجانبـه دارنـد، 
اسـتفاده می کنـد. یکـی منفـی اسـت، در بـاره چیزهایـی کـه باید از آنها دسـت کشـید و پرهیز 

منـود ؛ دیگـری مثبـت اسـت، کـه در آن بایـد در پـی انجام کاری باشـیم. 
پطـرس در نخسـتین تصویـر، بـه مسـیحیان ارصار میـورزد که خـود را از کینه تـوزی، فریب، 
ریـاکاری، حسـادت، و متـام صحبت هـای رشیرانـه خـالص سـازند )اول پطـرس اول بـاب ۲ آیـه 
۱(. بـا ایـن کار، مسـیحیان نسـبت بـه بسـیاری از افـراد پیرامون خـود رفتاری متفـاوت در پیش 
خواهنـد گرفـت. از آنجایـی کـه آن هـا کینه تـوزی را از خـود دور سـاخته اند،  متایلـی بـه آسـیب 
رسـاندن بـه دیگـران نخواهنـد داشـت و در عـوض به دنبـال خوبی آن هـا خواهند بـود. به این 
دلیـل کـه مسـیحیان نادرسـتی را از خـود دور کرده انـد، آن هـا دیگـران را فریـب نخواهنـد داد 
بلکـه بـه جـای آن رو راسـت و صـادق خواهند بود. مسـیحیان نسـبت به کسـانی که از ایشـان 
دارایـی بیشـرتی دارنـد، حسـادت نخواهنـد ورزید. آن هـا از زندگی خود راضـی و قانع خواهند 
بـود و هـر کجـا کـه مشـیت الهـی مقـرر منایـد، بـه رشـد و شـکوفایی خواهنـد رسـید. آن هـا 

همچنیـن عمـداً چیـزی بیـان نخواهنـد کـرد کـه اعتبار دیگـری را خـراب کند. 
پطـرس در دومیـن جنبـه از ارشـادات خـود ، نـوزادی را بـه تصویر میکشـد که محتاج شـیر 
اسـت )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲(. زندگـی مسـیحی رصفاً  دسـت برداشـن و پرهیـز از چیزهای 
بـد نیسـت. چنیـن زندگـی تهـی خواهـد بـود. خیر، مسـئله این اسـت که بایـد به دنبـال غذای 
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روحانـی بـود. البتـه بـا هـامن شـدتی کـه نـوزاد گرسـنه بـرای شـیر گریـه می کنـد. او توجـه 
خواننـدگان را بـه منبـع غـذای روحانی کـه هامنا کتاب مقـدس و کالم خداسـت جلب می مناید 
)عرانیـان بـاب ۴ آیـه ۱۲، متـی بـاب ۲۲ آیـه ۲۹ و دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـات ۱۵ تـا ۱۷ را 
نیـز ببینیـد(. از طریـق کالم خداسـت کـه می توانیـم از نظر روحانـی و اخالقی رشـد کنیم، زیرا 
حـد اقـل بـرای خـود متام مکاشـفات ممکـن از عیسـی مسـیح را از کالم می یابیم. و در عیسـی 
عظمـت تجلـی ذات خـدای مقـدس را مشـاهده میکنیـم. آن خدایـی کـه بـا دل و جـان او را 

دوسـت داشـته و خدمتگزار او هسـتیم. 

ایـن دو ایـده چگونـه بـه هـم مرتبـط هسـتند: یعنـی، چـرا هشـدار پطـرس بـرای 
جسـتجوی غـذای روحانـی از طریـق کالم خـدا بـه مـا کمـک میکند تـا رفتـار و کردار 

بـد را کنـار بگذاریـم؟ 

۱۰ آوریل دوشنبه

سنگ زنده

آیات 4 تا ۸ باب ۲ اول پطرس را بخوانید )اشعیا باب ۲۸ آیه 16، مزامیر باب 11۸ آیه 
۲۲ و اشعیا باب ۸ آیات 14 و 1۵ را نیز ببینید(. پطرس در اینجا به چه حقیقت حیاتی 

اشاره می کند؟ او درباره اینکه در قبال عیسی چگونه باید عمل کنیم چه میگوید؟ 

 

پطرس پس از اینکه به خوانندگانش می گوید که به دنبال تغذیه روحانی باشند، بالفاصله 
توجهشان را به عیسی مسیح، سنگ زنده جلب می کند که به احتامل زیاد به معبد اورشلیم 
اشاره میکند. او در آیات ۴ تا ۸ باب ۲ اول پطرس ، سه نقل قول از عهد قدیم ذکر می کند 
که اهمیت سنگ  زاویه یا سنگ مبنا که معرف نقش عیسی در کلیسایش میباشد را برجسته 
می کند. پطرس در مرتبط ساخن این آیات به عیسی تنها نیست. عیسی خود در نتیجه گیری 
یکی از متثیل هایش از آیه ۲۲ باب ۱۱۸ مزامیر استفاده می کند )متی باب ۲۱ آیه ۴۲(. پطرس 
در آیه ۱۱ باب ۴ اعامل رسوالن، در خطابه اش به رهران یهودی، به همین ترتیب عمل می کند. 

و پولس آیه ۱۶ باب ۲۸ اشعیا را در رومیان باب ۹ آیه ۳۳ بکار میگیرد. 
منظور پطرس این است که حتی با وجود اینکه عیسی رد شده و به صلیب کشیده شد، 
مسیحیان  پس  باشد.  خدا  روحانی  عامرت  مبنای  سنگ  تا  بود  شده  برگزیده  خدا  توسط  او 
سنگ های زنده ای هستند که در بنای این خانه روحانی بکار برده شده اند. پطرس با استفاده 
از اصطالح سنگ مبنا و آجرها، تصویری از کلیسا را ارائه می دهد. کلیسا بر عیسی )سنگ مبنا( 



۲۳

نهاده شده است، اما توسط پیروان او )آجرها( بر روی هم چیده و ساخته شده است.
توجـه کنیـد کـه مسـیحی شـدن بـه ایـن معنی اسـت که شـام جزئـی از جامعه مسـیحی یا 
کلیسـای محلـی می شـوید. درسـت هامنطـور کـه یـک آجـر بایـد در سـاخت یـک بنـای بـزرگ 
بـکار بـرود، بـه همیـن صـورت مسـیحیان فراخوانـده نشـده اند کـه مجـزا از دیگـران، پیـروان 
عیسـی باشـند. یـک مسـیحی کـه بـا دیگـر مسـیحیان بـرای پیـرشوی ملکـوت خـدا عبـادت و 
فعالیـت منی کنـد، بـه اصطـالح در تناقـض بـا مفهـوم کلیسـا می باشـد. مسـیحیان در مسـیح 

تعمیـد می گیرنـد و بـا تعمیـد گرفـن در مسـیح، در واقـع در کلیسـایش تعمیـد گرفته انـد. 
پطـرس دربـاره عملکـرد کلیسـا نیز صحبت می کند. کلیسـا شـکلی از یـک »کهانت مقدس« 
یـا عبادتـگاه روحانـی اسـت )پطـرس اول بـاب ۲ آیـه ۵( کـه »قربانی هـای روحانـی« تقدیـم 
میکنـد. در کتـاب مقـدس بـه زبـان عـری، کاهنان میـان خدا و قومـش میانجی گری و شـفاعت 
می کننـد. سـخنان پطـرس و دیگـران در عهـد جدیـد اغلب زبـان معبد و کاهنی را بـرای معرفی 
کلیسـا بـه عنـوان معبـد زنـده خـدا و قومـش بـه عنـوان کاهنـان آن، اسـتفاده می کننـد. او بـه 
منظـور منایـان سـاخن حقایـق مربـوط به چگونگـی زندگی و نحوه رفتار مسـیحیان امـروزه، به 

شـیوه و آئیـن عبـادت عهد قدیـم اشـاره می کند. 

بـار دیگـر آیـه ۵ بـاب ۲ اول پطـرس را بخوانیـد. »تقدیـم قربانی هـای روحانـی« بـه 
چـه معناسـت؟ مسـیحیان بـه عنـوان جزئـی از جامعـه عبـادی، چگونـه آن را انجـام 

می دهنـد؟

۱۱ آوریل سه شنبه

قوم عهد بسته خدا
پطـرس از دیـدگاه عهـد قدیـم زیـاد می نویسـد. و ایـده عهـد، موضوعـی بسـیار مهـم در 

الهیـات یهـودی و مسـیحی اسـت کـه در کانـون ایـن دیـدگاه قـرار دارد. 
عهد چیست؟

»عهـد« )بـه زبـان عـری، berit( واژه ای اسـت کـه یـک معاهـده یـا توافقـی رسـمی میـان 
دو طـرف را توصیـف می کنـد. می توانـد میـان دو فـرد )بـرای مثـال، البـان و یعقـوب در آیـه 
۴۴ بـاب ۳۱ پیدایـش( یـا میـان دو پادشـاه )بـرای مثال، سـلیامن و حیرام در آیـه ۱۲ باب ۵ اول 
پادشـاهان( صـورت بپذیـرد. همچنیـن می توانـد میـان یـک پادشـاه و مردمـش صـورت بگیـرد، 

ماننـد داود و مشـایخ ارسائیـل )دوم سـموئیل بـاب ۵ آیـه ۳(.
در میـان ایـن موضوعـات عهـد خاصـی برقـرار اسـت کـه میـان خـدا و قـوم برگزیـده وی 

برجسـته اسـت کـه مربـوط بـه نسـل ابراهیـم میباشـد. 



۲4

پیدایـش بـاب 1۷ آیـات 1 تـا 4، خروج باب ۲ آیه ۲4 و بـاب ۲4 آیات ۳ تا ۸ را بخوانید. 
ایـن آیـات دربـاره عهدی که خـدا با ارسائیل بسـت، چه چیزی به مـا می گویند؟

 

پیدایـش، نخسـتین کتـاب از کتـاب مقـدس، چگونگی پیامن بسـن خـدا با ابراهیـم را بازگو 
می کنـد )پیدایـش بـاب ۱۵ آیـات ۹ تـا ۲۱ و بـاب ۱۷ آیـات ۱ تـا ۲۶(. خـدا ایـن عهـد را زمانـی 
کـه قومـش را ظلـم مـر نجـات داد »به یاد آورد« )خروج بـاب ۲ آیه ۲۴(. خـدا آن را در زمان 
موسـی، هنگامـی کـه ده فرمـان و احـکام دیگـر را به بنی ارسائیـل داد، احیاء منـود )خروج باب 

۱۹ آیـه ۱ تـا بـاب ۲۴ آیـه ۸ ؛ بویـژه خـروج باب ۲۴ آیـات ۳ تا ۸(.
امـا وعده هـای عهـد بـی قیـد و رشط نبودنـد. »خداونـد متعهـد گردیـده بود چنانچـه آنان 
در رعایـت مقـررات او وفـادار باشـند، ایشـانرا بـه کـرثت و فزونـی در آنچـه کـه دارنـد و همـه 
کارهایـی کـه در دسـت دارنـد برکـت خواهـد داد.« – الـن جی. وایت، شـهادتهایی برای کلیسـا 

، جلـد دوم صفحـه ۵٧۴ . 
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 574

در واقـع، انبیـاء مکـرراً در مورد خطـرات نافرمانی از احکام خدا به ارسائیل هشـدار دادند. 
کـه اغلـب از زبانـی اسـتفاده شـده بود کـه یادآور عهد بود. چنین اسـتدالل شـده اسـت که به 
اسـتثنای نبوت هـای دانیـال و مکاشـفه یوحنـا، بسـیاری از نبوت هـای کتـاب مقـدس دارای قید 
و رشط می باشـند. بدیـن دلیـل اسـت کـه چرا ایـده فرمانـرداری در ارتبـاط با وعـده های عهد 
میباشـد. نبوت هـای برکتـی وابسـته بـه عهد، مـرشوط به اطاعـت از احکام خدا بـود و نبوتهای 

مجازاتـی فقـط منوط بـه نافرمانی بود. 

رابطـه عهـد داشـنت با خدا برای شـام چه مفهومـی دارد؟ این رابطه عهد چـه الزاماتی 
برای شـام بوجود می آورد؟

۱۲ آوریل چهارشنبه

کهانت ملوکانه
خداوند در باب ۱۹ کتاب خروج به موسی فرمود: »به بنی ارسائیل یعنی به فرزندان یعقوب 
بگو: شام دیدید که من، خداوند، با مریان چه کردم و چطور مثل عقابی که جوجه های خود 
را روی بالهای خود می برد، شام را نزد خود آوردم. حاال اگر شام از من اطاعت کنید و پیامن مرا 
نگاه دارید، شام قوم برگزیده من خواهید بود. زیرا متام زمین از آن من است، ولی شام برای 

من اّمت مقّدس و خادمان من خواهید بود« )خروج باب ۱۹ آیات ۳ تا ۶(.



۲۵

در اینجا پیام انجیل، هزار سال پیش از مصلوب شدن عیسی آشکار گردید: خدا قوم خویش 
را رهایی میبخشد ، آن ها را از گناه و اسارت آن نجات می دهد و سپس به ایشان فرمان می دهد 
که به عنوان قوم خاص عهد بسته در مقابل او و جهان، به او محبت کنند و از او اطاعت منایند.

اول پطـرس بـاب ۲ آیـات ۵ ، ۹ و 10 و خـروج بـاب 1۹ آیه 6 را بخوانیـد. منظور پطرس 
از نـام بـردن از مسـیحیان بـه عنـوان »کهانـت ملوکانـه« و »امـت مقـدس« )اول پطرس 
بـاب ۲ آیـه ۹( چیسـت؟ ایـن نحـوه گفتـار به ما بـه عنوان مسـیحیان ادونتیسـتهای روز 

هفتـم در قبـال مسـئولیت هایامن چـه می گوید؟

 

»خانـه روحانـی«، »نسـل منتخـب«، »کهانـت ملوکانـه« و »قـوم متعلـق بـه خـدا« همـه 
عباراتـی ترشیفاتـی و ممتـاز هسـتند کـه در کتـاب مقـدس رابطـه خاصـی را توصیـف می کنند 
کـه خـدا بـا نسـل ابراهیـم داشـت. حـال، در مفـاد و مفهـوم عهـد جدیـد، در مضمـون عیسـی 
و صلیـب، پطـرس از زبـان عهـد مشـابه اسـتفاده می کنـد و آن را در مـورد اعضـای کلیسـا بکار 
می بـرد. وعده هـای عهـد کـه بـه ارسائیـل داده شـده انـد حـال گسـرتده تـر گردیـده انـد که نه 
تنهـا یهودیانـی را کـه به عیسـی ایـامن دارند در بـر میگیرد بلکـه غیریهودیان مومن به عیسـی 
را نیـز شـامل میشـود. آری، غیـر یهودیـان نیـز بواسـطه عیسـی می تواننـد مدعی بشـوند که از 
فرزنـدان و ذریـت ابراهیـم هسـتند. »و اگر متعلق به مسـیح هسـتید فرزند ابراهیـم و مطابق 
وعـدۀ خـدا وارث او هسـتید « )غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۹(. رصفنظر از پیشـینه خانوادگی و قرش 
اجتامعـی و مـکان و زمـان تولـد، همـگان بواسـطه مسـیح میتواننـد در ایـن کهانـت ملوکانـه 

سـهمی داشـته باشند. 

کاربـرد عبـارات قـوم مقـدس و کهانـت ملوکانـه را بـرای خودتـان در نظـر بگیریـد. 
عباراتـی اینچنینـی در خصـوص شـیوه ای از زندگی اسـت کـه باید در پیـش بگیریم ، 
هـم بعنـوان فـرد و هم بعنـوان یک جامعه کوچـک. چگونه میتوانیم بـا این فراخوان 

متعالـی زندگـی بهـرتی بـرای خود رقـم بزنیم؟ 

۱۳ آوریل پنجشنبه

او را حمد و سپاس گوئید
ایـن تشـابهات بـا ارسائیـل کهـن تنهـا بـا رسـتگاری و فراخوانـی ما و برگزیده شـدن توسـط 
خـدا خامتـه نیافـت. پرسـش اینجاسـت کـه فراخوانده شـدن و انتخاب شـدن برای چـه؟ پطرس 



۲6

بالدرنـگ پاسـخ را بیـان می کند. 
پطـرس اشـاره می کنـد کـه ایـن رابطه ویـژه به منظـوری خاص وجـود دارد. مسـیحیان باید 
»اعـامل و صفـات عالـی خدایـی کـه شـام را از تاریکـی به نور عجیـب خود دعوت کرده اسـت 
بـه همـه اعـالم« منائیـد  )اول پطـرس باب ۲ آیه ۹(. این کاری اسـت که ارسائیل کهـن باید انجام 
مـی داد. خـدا آن هـا را فراخوانـد تـا شـاهدان او در جهـان باشـند. هدف خـدا این بـود که متام 

جهـان را از طریـق ارسائیـل کهـن که امت عهـد او بودند متبارک سـازد. 

آیـات زیـر را بخوانیـد. آنهـا از چـه نقطه مشـرتکی برخـوردار هسـتند؟ تثنیه بـاب 4 آیه 
6، بـاب ۲6 آیـات 1۸ و 1۹؛ اشـعیا بـاب 60 آیـات 1تـا ۳ ؛ زکریـا بـاب ۸ آیـه ۲۳.

 

ارسائیـل کهـن بـه عنـوان امت عهـد بسـته مأموریت داشـتند که مـژده انجیل یـا نجاتی که 
از طریـق خداونـد ارزانـی شـده را بـه متامـی جهـان بشـارت دهنـد. مسـیحیان نیـز مأموریـت 
الهـی یکسـانی دارنـد. آن هـا فراخوانـده شـده اند تـا تجربه و دانش خـود از خـدا و کاری که او 

از طریـق مسـیح بـرای جهـان انجـام داده اسـت را با دیگـران در میـان بگذارند. 

آیـه 10 بـاب ۲ اول پطـرس را بخوانیـد. چـرا ایـن آیـه در کانـون مأموریـت و هـدف 
دارد؟ قـرار  مسـیحیان 

 

جهـان در رساشـیبی گنـاه، مـرگ و رسنوشـتی قریـب الوقـوع قـرار گرفته اسـت. اما عیسـی 
زندگـی خـود را داد تـا همـه را از ایـن نابـودی نجـات دهـد. همچـون ارسائیـل کهـن عبـارات 
عـزت و احـرتام عباراتـی حاکی از مسـئولیت نیز هسـتند. مسـیحیان از جایـگاه و موقعیتی واال 
برخوردارنـد: کـه هـامن امـت خـدا بـودن اسـت. امـا ایـن موقعیـت مسـئولیتی بـر دوش آنـان 
میگـذارد تـا از دیگـران دعـوت بعمـل آورنـد تـا در ایـن جایـگاه واال رشیـک شـوند. هامنطـور 
کـه در آیـه ۱۰ بـاب ۲ اول پطـرس بیـان گردیـده اسـت، مسـیحیان اکنـون امت خدا را تشـکیل 
می دهنـد. آن هـا زمانـی یـک امـت نبودنـد امـا اکنـون رحمـت یافتـه انـد تـا بـه قـوم مقـدس 
تبدیـل شـوند. )هوشـع بـاب ۱ و ۲ را ببینیـد(. در کتـاب مقـدس، »مقـدس« معمـوالً بـه معنای 
کنـار گذاشـته شـدن بـه منظـور عبـادت می باشـد. بنابرایـن، مسـیحیان بـه عنـوان یـک امـت 
»مقـدس« بایـد از جهـان مجـزا بشـوند، تفاوتـی کـه در نـوع زندگیشـان دیـده می شـود. آن هـا 
همچنیـن بایـد همچـون آتـش در شـب رسدی باشـند کـه دیگـران را بـرای گـرم شـدن جـذب 
می کننـد. بـه مسـیحیان وظیفـه ای سـپرده شـده تـا نجـات بـا شـکوهی را کـه در آن سـهیم 

هسـتند بـا دیگـران مبشـارکت بگذارنـد. 



۲۷

۱۴ آوریل جمعه

تفکـری فراتـر: »کلیسـا در نظـر خداونـد بسـیار گرانقـدر اسـت. خداونـد برای کلیسـا 
ارزش قائـل میشـود نـه بخاطـر اینکه برای خارج از کلیسـا منفعـت دارد بلکه بدلیل خداترسـی 
بـی ریـا کـه آنرا از دنیا مجزا می سـازد. او کلیسـا را بر اسـاس رشـد آگاهی اعضایش از شـناخت 

مسـیح و بـر طبـق پیرشفـت در تجربیـات روحانی ایشـان ارزیابـی می کند. 
مسـیح مشـتاق اسـت تـا مثره قدوسـیت و سـودمندی را از تاکسـتان خویش برچینـد. او در 
پـی اصـول محبـت و خیرخواهی اسـت. مجموعـه زیبایی های هـرن منیتوانند بـا زیبندگی خوی 
و رسشـت کسـانی کـه معرف مسـیح هسـتند مقایسـه بشـوند. این فضـای فیض اسـت که جان 
ایامنـدار را در سـیطره خـود قـرار میدهـد، روح القدس در فکـر و دل کار می کند کـه او را عطر 
خوشـبوی طـراوت و زندگـی میکنـد و خـدا را قـادر میسـازد تـا بـه کار او برکـت دهـد.« – الـن 

جـی. وایـت، دروس متثیلـی مسـیح ، صفحه ٢٩٨ . 
Ellen, G. White, Christ’s Object Lessons, p. 298

سواالتی برای بحث
1. از تاریکی به »نور عجیب« خدا فراخوانده شدن، ) اول پطرس ٢: ۹ ( چگونه است؟ 
به چه معناست؟ اگر قرار بود این ایده را برای کسی که به عیسی اعتقادی ندارد 
توضیح بدهید، چه چیزی می گفتید؟ تاریکی چیست؟ نور چیست؟ و تفاوت این دو 

در مضمونی که پطرس سخن می گوید، چیست؟
۲. »طبق فرمان خداوند خدای خود، متام قوانین او را به شام تعلیم داده ام. هنگامی 
که رسزمین را تسخیر کردید از آنها پیروی منایید. اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنید، 
پیش مردم در داشنت حکمت و بصیرت مشهور می شوید و چون مردم کشورهای دیگر 
این قوانین را بشنوند، بگویند: این قوم بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند. 
زیرا کدام قومی، هر قدر هم بزرگ باشد، مثل ما خدایی دارد که هر وقتی که به 
حضور او دعا کنند، به آنها نزدیک باشد و دعایشان را فوراً قبول فرماید؟ کدام ملّتی، 
هر قدر هم بزرگ باشد، قوانینی این چنین عادالنه که امروز به شام دادم، دارد؟« 
)تثنیه باب 4 آیات ۵ تا ۸(. این آیات به چه نحوی بخاطر متام حقیقتهایی که دریافت 

کرده ایم در مورد ما فراخوانده شدگان ادونتیست های روز هفتم کاربرد دارد؟
۳. آیه ۳ باب ۲ اول پطرس را بخوانید. منظور پطرس از گفنت »شام در تجربه خود 

مهر و محبت خدا را دیده اید« چیست؟ شام چگونه فیض او را تجربه کرده اید؟
4- به کلیسای محلی تان نگاهی بیاندازید. چه چیزی در مورد کلیسایتان وجود دارد 
ندارند،  را  ادونتیست روز هفتم  یعنی  ما  باور  را در نظر کسانی که  که آن و شام 

جذاب به نظر می رساند؟
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۱۵ تا ۲۱ آوریلدرس چهارم

روابط اجتامعی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۲ آیات ۱۳ تـا ۲۳ ؛ اول پطرس بـاب ۳ آیات ۱ 
تـا ۷ ؛ اول قرنتیـان بـاب ۷ آیـات ۱۲ تـا ۱۶؛ غالطیان باب ۳ آیات ۲۷ و ۲۸؛ اعامل رسـوالن 

بـاب ۵ آیـات ۲۷ تـا ۳۲ ؛ الویان بـاب ۱۹ آیه ۱۸.

آیـه حفظـی: »مهمـرت از همـه، محبتتان نسـبت بـه یکدیگر جـدی و قوی باشـد زیرا 
محبـت گناهـان زیـادی را می پوشـاند « )اول پطـرس بـاب 4 آیه ۸(.

نامـه پطـرس بـه برخـی از مسـائل دشـوار اجتامعـی زمانـش کـه بـا آن رویاروسـت نیـز 
می پـردازد. بـرای مثـال، مسـیحیان چگونـه بایـد بـا دولتـی سـتمگر و فاسـد زندگـی کننـد، از 
قبیـل آنچـه کـه اکـرث ایشـان در آن زمـان تجربـه کردنـد: امپراتـوری بـت پرسـت روم. پطرس به 

خواننـدگان خـود چـه چیـزی گفـت و سـخنان او امـروزه بـرای مـا بـه چـه معنـا هسـتند؟
بـردگان مسـیحی در زمانـی کـه ارباب هایشـان بـا خشـونت و نـا عادالنـه بـا ایشـان رفتـار 
می کننـد، چـه واکنشـی باید از خود نشـان میدادند؟ اگرچـه روابط امروزی )کارفرمـا – کارمند( 
بـا رابطـه )اربـاب – بـرده( قـرن اول متفـاوت اسـت، امـا آنچه پطـرس می گوید، بدون شـک در 
مـورد کسـانی کـه بـا روسـای زورگـو رس و کار دارنـد شـدت دارد. جالب توجه اسـت که پطرس 
در مواجهـه بـا رشایـط مشـابه بـه عیسـی بعنـوان الگـو و رسمشـق مسـیحیان اشـاره میکند که 
چگونـه بایـد نسـبت بـه رفتار بد عکـس العمل نشـان داد. )اول پطرس باب ۲ آیـات ۲۱ تا ۲۴(.

زنهـا و شـوهرها بویـژه هنگامـی که دربـاره موضوعـی بنیادین همچون اعتقـادات مذهبی 
بـا یکدیگـر اختـالف نظر دارنـد ، چگونه باید تعامل داشـته باشـند؟

در نهایت، مسیحیان چگونه باید خود را با نظام اجتامعی تطبیق داده و مرتبط سازند ، 
نظام اجتامعی ویا سیاسی که در واقع ممکن است قطعاً فاسد و مغایر با ایامن مسیحی باشد؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ آوریل آماده شوید.
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۱۶ آوریل یکشنبه

کلیسا و حکومت
اگرچه کتاب مقدس در گذشته ای دور نگاشته شده است، اما با این وجود به مسائلی می پردازد 

که با زمان حال ارتباط و همخوانی نزدیک دارد ، از جمله رابطه میان مسیحیان و حکومت. 
در بعضـی مـوارد، ایـن موضـوع کامالً آشـکار اسـت. بـاب ۱۳ مکاشـفه یوحنا دربـاره زمانی 
صحبـت می کنـد کـه اطاعـت از قدرت های سیاسـی به معنـی نافرمانی از خدا خواهـد بود. در 

چنیـن مواردی، انتخاب ما مشـخص اسـت. )مطالعـه روز پنجشـنبه را ببینید.(

آیـات 1۳ تـا 1۷ بـاب ۲ اول پطـرس را بخوانیـد. کالم خـدا به طـور کلی در اینجـا درباره 
نحـوه ارتبـاط با حکومـت چه اندرزهایـی میدهد؟

 

رشارت های امپراتوری روم برای کسانی که در درون قلمرو و مرزهای آن زندگی می کردند، 
مشهور بود. این امپراتوری تا حدی بر پایه خواهشهای نفسانی مردانی جاه طلب توسعه پیدا 
کرده بودکه از نیروهای نظامی ظامل استفاده می کردند. شکنجه بطور مرتب و از روی برنامه و 
مرگ به روش مصلوب کردن تنها دو منونه از کارهای دهشتناکی بود که بر مجازات شوندگان 
پرستی  و خویش  قوم  و  الطوایفی  ملوک  روابط  و  فساد  بواسطه  روم  دولت  می شد.  تحمیل 
با  اِعامل قدرت می منود.  تام  با استکبار و قساوت  انحراف کشیده شده بود. طبقه حاکم  به 
وجود همه این ظلم ها، پطرس خوانندگان خود را ترغیب میکند تا اقتدار هر نهاد برشی در 

امپراتوری، از امپراتور تا ماموران دولت را بپذیرند )اول پطرس باب ۲ آیات ۱۳ و ۱۴(. 
پطـرس اسـتدالل می کنـد کـه امپراتورها و حکمران ها کسـانی را که مرتکب خطا می شـوند، 
مجـازات می کننـد و آنانـی را کـه عمـل درسـت انجـام می دهنـد، اجـر و پـاداش میدهنـد )اول 
پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱۴(. بدیـن گونه، آن هـا نقش مهمی را در شـکل دهی جامعه ایفـا میکنند. 
در واقـع، امپراتـوری روم بـا وجـود متـام خطاهایـش، ثبـات به همـراه داشـت. و از جنگ و 
منازعـه فـارغ بـود. توزیـع عدالـت ناخوشـایند و سـبعانه بـود ولی با ایـن حال عدالتـی بود که 
بـر پایـه حکـم قانـون اسـتوار گردیـده بـود. آن حکومـت راهسـازی کـرد و نظـام پولـی را برای 
حامیـت از نیازهـای قـوای نظامـی خـود برپـا منود. حکومـت روم با انجـام این کارهـا، محیطی 
بوجـود آورد کـه جمعیـت قـادر بـه تکثیـر شـد و در بسـیاری مـوارد رونـق یافتـه بـود. نظرات 
پطـرس در مـورد حکومـت، از ایـن منظـر، از معنـا و مفهـوم خوبـی برخـوردار اسـت. هیـچ 
حکومتـی بی عیـب نیسـت و مطمئنـاً آن حکومتـی کـه پطرس برای کلیسـا انشـاء کـرده بود در 
کـامل نبـود. بنابرایـن، چیـزی کـه می توانیـم از او بیاموزیم این اسـت کـه مسـیحیان باید تالش 
کننـد کـه شـهروندان خوبـی باشـند، تـا حـد امـکان از قوانیـن رسزمینشـان اطاعت کننـد، حتی 
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اگـر دولتـی کـه بـر آن ها حکومـت می کنـد، عـاری از عیب نباشـد. 

چـرا بـرای مسـیحیان اهمیـت دارد که تا حـد امکان حتـی در رشایط سیاسـی پایین تر 
از حـد کـامل، شـهروندان خوبـی باشـند؟ شـام هـر چقـدر هـم کـم، چـه کاری بـرای 

بهبـود و رشـد جامعـه  خـود می توانیـد انجـام بدهید؟

۱۷ آوریل دوشنبه

ارباب ها و بردگان

آیـات 1۸ تـا ۲۳ بـاب ۲ اول پطـرس را بخوانیـد. مـا امـروزه چگونـه محتوای دشـوار این 
آیـات را درک می کنیـم؟ چـه اصلـی می توانیـم از آن هـا بـرای خـود بدسـت آوریم؟

 

مطالعه دقیق آیات ۱۸ تا ۲۳ باب ۲ اول پطرس آشکار می سازد که این آیات به جای حامیت 
از برده داری، پندی روحانی ارائه مینامید که در رشایط سخت و غامض غیر قابل تغییر چگونه 

باید اندیشید. 
واژه ای که در آیه ۱۸ باب ۲ اول پطرس به عنوان »خدمتگزار« یا »برده« ترجمه شده است، 
 doulos ،به طور خاص در مورد بردگان خانگی بکار برده شده است. واژه متداول تر برای برده
در آیه ۵ باب ۶ افسسیان بکار برده شده است که در باره بردگان اندرزی مشابه ارائه مینامید. 
در امپراطوری به شدت طبقه بندی شده روم، بردگان به عنوان دارایی های قانونی در نظر 
گرفته شده بودند که بطور مطلق تحت اراده اربابهایی بودند که اختیار داشتند تا با آنها به 
خوبی یا بی رحامنه رفتار کنند. بردگان از جاهای مختلفی می آمدند: ارتش های شکست خورده، 
فرزندان بردگان، یا کسانی که برای بازپرداخت بدهی هایشان »فروخته« می شدند. بعضی از 
برده ها به انجام امور وسیعی از کارهای اربابان خود گامرده میشدند. برخی نیز در امور امالک 

و مال التجاره بکار گرفته شده و حتی برخی نیز فرزندان اربابان خود را تعلیم میدادند. 
آزادی یـک بـرده قابـل بـاز خرید بـود، که در آن صـورت آن برده با عنوان »بازخرید شـده« 
توصیـف می شـد. پولـس از ایـن نـوع زبان بـرای توصیـف کاری که عیسـی برای ما انجـام داده 
اسـت، اسـتفاده می کنـد )افسسـیان بـاب ۱ آیـه ۷، رومیان باب ۳ آیـه ۲۴، کولسـیان باب ۱ آیه 

۱۴، اول پطـرس بـاب ۱ آیات ۱۸ و ۱۹(.
حائـز اهمیـت اسـت کـه به یاد داشـته باشـیم که تعدادی از مسـیحیان کلیسـای نخسـتین، 
بـرده بودنـد. ایـن قبیـل افـراد خـود را گرفتـار نظامـی یافتنـد کـه قـادر بـه تغییـر آن نبودنـد. 
کسـانی کـه بخـت بـا ایشـان یـار نبـود و ارباب هایـی زورگـو و خشـن داشـتند، خصوصـاً در 
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رشایـط دشـوار قـرار داشـتند؛ حتـی آن هایـی کـه ارباب هـای بهـرتی داشـتند نیـز ممکن بـود با 
رشایطـی سـخت مواجـه بشـوند. راهنامیی پطـرس به همه مسـیحیانی که برده بودنـد، با دیگر 
بیانـات عهـد جدیـد سـازگار اسـت. آن هـا بایـد درسـت ماننـد مسـیح، تسـلیم بشـوند و تحمل 
مناینـد )اول پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱۸ تـا ۲۰(. هیـچ اعتبـاری بـرای کسـانی کـه اعـامل اشـتباه 
انجـام داده انـد و از مجـازات رنـج می برنـد، وجـود نـدارد. خیر، روح واقعی مسـیح تنهـا زمانی 
منایـان می شـود کـه آن هـا ناعادالنه رنج می برند. مسـیحیان بایـد در چنیـن زمان هایی همچون 
عیسـی رفتـار منـوده و بـه توهیـن و تهدیـد روی نیاورنـد، بلکـه خـود را بـه خـدا بسـپارند کـه 

عادالنـه داوری خواهـد منـود )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲۳(.

از آنچـه پطـرس در اینجـا نوشـت، چـه کاربـرد عملی می توانیم بدسـت آوریـم؟ و آیا 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه نبایـد هرگـز از حقـامن دفـاع کنیـم؟ پاسـخ های خـود را در 

روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد.

۱۸ آوریل سه شنبه

زن ها و شوهر ها

آیـات 1 تـا ۷ بـاب ۳ اول پطـرس را بخوانیـد. پطـرس در ایـن آیات به چـه رشایط خاصی 
اشـاره می کنـد؟ آنچـه که گفته شـده اسـت چگونه بـا ازدواج در اجتامع امـروزی مرتبط 

است؟

 

یک نشانه قابل توجه در این آیات وجود دارد که خواننده موشکاف را قادر میسازد تا در مورد 
مسئله ای که پطرس در آیات ۱ تا ۷ باب ۳ اول پطرس با آن روبروست تدبیری بیندیشد. پطرس در 
باب ۳ آیه ۱ درباره شوهرهایی سخن می گوید که »به کالم خدا ایامن ندارند«. به عبارت دیگر، 

پطرس درباره مسائل یک زن مسیحی که همر مرد غیر مسیحی دارد، صحبت می کند.
یـک زن مسـیحی در ازدواج بـا شـوهری کـه بـا او هـم ایامن و عقیده نیسـت، با مشـکالت 
بسـیاری روبـرو خواهـد شـد. در ایـن رشایـط چـه اتفاقـی بایـد رخ بدهـد؟ آیـا بایـد از همـر 
خـود جـدا بشـود؟ پطـرس ماننـد پولـس در جـای دیگـر، پیشـنهاد مني دهـد کـه زنان مسـیحی، 
شـوهران بی ایـامن خـود را تـرک کنند )اول قرنتیان بـاب ۷ آیات ۱۲ تـا ۱۶ را ببینید(. در عوض، 

پطـرس می گویـد کـه زندگـی زنانـی که شوهرشـان ایامنـدار نیسـت باید الگو باشـد. 
نقش های موجود برای زنان در قرن اول در امپراتوری روم تا میزان زیادی توسط جامعه تک 
سنخیتی تعیین می شد. برای مثال زنان رومی در مقایسه با زنانی که مخاطب پطرس بودند، 
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تحت قانون در زمینه دارایی و خسارت قانونی، حقوق بیشرتی داشتند. اما در برخی از جوامع 
قرن اول، زنان از نقش داشن در سیاست، دولت و رهری در بسیاری از مذاهب محروم بودند. 
پطرس زنان مسیحی را ترغیب میکند تا مجموعه ای از معیارهایی را بپذیرند که در رشایط 
محیطی که در آن قرار دارند ستودنی باشد. او آن ها را به عفاف و خداترسی تشویق می کند 
)اول پطرس باب ۳ آیه ۲(. او پیشنهاد می کند که یک زن مسیحی به جای اهمیت دادن به 
آرایش مو، زیورآالت و لباس های گران قیمت، باید بیشرت عالقمند به زیبایی باطنی خود باشد 
)اول پطرس باب ۳ آیات ۳ تا ۵(. یک زن مسیحی، با کسی که ارتباط تنگاتنگ و صمیمی دارد، 

یعنی شوهرش ، به گونه ای رفتار می کند که مسیحیت را به او معرفی مناید.
سـخنان پطـرس نبایـد به هیچ وجه توسـط شـوهرها به عنـوان مجوزی برای رفتار نادرسـت 
بـا زنانشـان بـکار بـرده شـوند. هامنطـور که پطـرس اشـاره می کنـد، شـوهرها باید به زنانشـان 

توجـه منـوده و بـه آنهـا اهمیت بدهنـد )اول پطرس بـاب ۳ آیه ۷(.
در حالـی کـه پطـرس بـه مسـئله ای خـاص اشـاره می کنـد – زنـان مسـیحی ازدواج کـرده بـا 
شـوهران بی ایـامن – می توانیـم کمـی از کـامل مطلـوب ازدواج مسـیحی را ببینیـم: رشیک های 
مسـیحی بایـد بـا حامیـت متقابـل و یکپارچگـی زندگـی زاللـی داشـته باشـند، هامنطـور کـه از 

طریـق کارهـای روزانـه خـود خـدا را عبـادت می کنند. 

۱۹ آوریل چهارشنبه

روابط اجتامعی

رومیـان بـاب 1۳ آیـات 1 تـا ۷، افسسـیان بـاب ۵ آیـات ۲۲ تـا ۳۳، اول قرنتیـان بـاب ۷ 
آیـات 1۲ تـا 16 و غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۲۷ و ۲۸ را بخوانیـد. آنچـه پولـس می گویـد 
چگونـه بـا چیـزی کـه پطـرس در اول پطـرس بـاب ۲ آیـه 11 تـا بـاب ۳ آیـه ۷ می گوید، 

تطابـق و هامهنگـی دارد؟

 

پولس در چندین موقعیت به بعضی از مسائلی که در اول پطرس باب ۲ آیه ۱۱ تا باب ۳ 
آیه ۷ مطرح شده اند، اشاره می کند. آنچه او می گوید به طور قابل توجهی با آنچه در اول پطرس 
آمده است، سازگار می باشد. برای مثال، پولس مانند پطرس، خوانندگان خود را ترغیب میکند 
تا مطیع »اولیای امور« باشند )رومیان باب ۱۳ آیه ۱(. حکمرانان توسط خدا انتخاب شده اند و 
باعث هراس درستکاران نیستند بلکه برعکس بدکاران باید از آن ها واهمه داشته باشند )رومیان 
باب ۱۳ آیه ۳(. از این رو، یک مسیحی باید »ِدیِن خود را نسبت به همه ادا کند: مالیات را 
به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور وصول عوارض بپردازد و آن کسی را که سزاوار احرتام 

است احرتام کند و صاحبان عزت را عزیز بدارد« )رومیان باب ۱۳ آیه ۷(.
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پولس همچنین تأکید می کند که زنانی که با شوهران بی ایامن ازدواج کرده اند، می بایست 
زندگیشان الگو باشد تا شاید در نتیجه شوهرانشان به کلیسا بپیوندند )اول قرنتیان باب ۷ آیات 
۱۲ تا ۱۶(. منونه ازدواج مسیحی که پولس ارائه میدهد نیز از نوع متقابل می باشد. شوهران 
باید زنان خود را دوست بدارند هامنطور که مسیح کلیسا را دوست داشت )افسسیان باب 
۵ آیه ۲۵(. عالوه بر این، او پیشنهاد می دهد که برده ها می بایست از ارباب های زمینی خود 

اطاعت کنند، درست هامنگونه که از مسیح اطاعت خواهند کرد )افسسیان باب ۶ آیه ۵(. 
پولس از ایرنو متایل داشت تا درون مرزهای فرهنگی که از نظر قانونی الزم االجرا بود به 
فعالیت بپردازد. او درک می کرد که چه چیزی در مورد فرهنگش قابل تغییر و چه چیزی غیر 
قابل تغییر بود. با این وجود، او در بطن مسیحیت چیزی را مشاهده کرد که به نوعی تحول 
ختم میشد که جامعه در باره مردم می پنداشت. نه پطرس و نه پولس همچون عیسی، به دنبال 
ایجاد انقالب سیاسی به منظور اصالح نظام اجتامعی نبودند. در عوض، تغییر می توانست با 
تأثیر مخمر گونه ای که امت خدا در اجتامع خود میگذاشتند اتفاق بیفتد. )توسط ویرایشگر 
اضافه گردید(: در باب این موضوع شعر زیبایی از سعدی در ذهن پدیدار میشود که میگوید:

رسيد از دست محبويب به دستم گيِل خوشبوي در حاّمم روزي  
که از بوي دل آويز تو َمستم بدو گفتم که ُمشکي يا َعبريي  

وليکن مديت با گُل نشستم بگفتا من گِيل بد بوی بودم  
و گر نه من هامن خاکم که هستم کامل همنشني در من اثر کرد  

آیـات ۷۲ تـا ۹۲ بـاب ۳ غالطیـان را بخوانیـد. اگـر چـه ایـن آیـات مشـخصاً بیانیـه ای 
الهیاتـی می باشـد، امـا در مـورد نحوه ارتباط مسـیحیان بـا یکدیگر به دلیـل کاری که 
عیسـی بـرای ایشـان انجـام داده اسـت، چـه کاربردهـای اجتامعـی قدرمتنـدی ممکن 

اسـت ارائـه بدهد؟

۲۰ آوریل پنجشنبه

مسیحیت و نظام اجتامعی
پولس و پطرس با وجود آگاهی از اینکه سازمان های برشی و حکومت ها دارای عیب و گاهاً 
از رهران حکومتی و دینی داشتند، به وضوح  با وجود تجربیات بدی که  گناهکار هستند، و 
مسیحیان نخستین را به تسلیم بودن در برابر قدرت های برشی تشویق کردند )اول پطرس باب ۲ 
آیات ۱۳ تا ۱۷، رومیان باب ۱۳ آیات ۱ تا ۱۰(. آن ها می گویند که مسیحیان باید مالیات بپردازند 

و در کارهای اجباری مشارکت جویند. مسیحیان باید تا حد امکان، شهروندانی منونه می بودند. 
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آیـات ۲۷ تـا ۳۲ بـاب ۵ اعـامل رسـوالن را بخوانیـد. رابطـه میـان اطاعتـی کـه پطـرس 
می گویـد نسـبت رهـربان بایـد وجود داشـت )اول پطرس باب ۲ آیات 1۳ تـا 1۷( و آنچه 

پطـرس و سـایر رسـوالن در واقـع در ایـن واقعـه انجـام دادند، چیسـت؟

 

توفیـق زودهنـگام کلیسـای مسـیحی منجـر بـه دسـتگیری پطـرس و یوحنـا شـد )اعـامل 
رسـوالن بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۴(. آن هـا توسـط حاکـامن، فریسـیان و کاتبان مـورد بازجویـی قرار 
گرفته بودند و سـپس با هشـداری سـختگیرانه که می بایسـت از موعظه کردن دسـت بردارند، 
آزاد شـدند )اعـامل رسـوالن بـاب ۴ آیـات ۵ تا ۲۳(. ولی طولی نکشـید که آنان دوباره دسـتگیر 
شـدند و در مـورد اینکـه چـرا از دسـتور رهران پیروی نکـرده بودند، مورد بازجویـی و مواخذه 
قـرار گرفتنـد )اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیه ۲۸(. پطـرس پاسـخ داد، »از خدا باید اطاعـت کرد، نه 

از انسـان« )اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیه ۲۹(. 

ما از این سخنان چه حقیقت های مهمی باید بدست آوریم؟

 

پطرس یک فرد ریاکار و دو رو نبود که یک چیز بگوید و کار دیگری انجام دهد. زمانی 
که مسئله ، پیروی از خدا یا انسان ها باشد، انتخاب مشخص است. تا آن زمان، مسیحیان باید 
تغییر  برای  موقعیتی  آوردن  بوجود  برای  آن ها  اگر  حتی  کنند،  حامیت  و  اطاعت  دولت  از 
اجتامعی تالش کنند. هنگامی که معنویت در خطر باشد، مسیحیان با نگرش و رعایت قانون 
باید تغییرات اجتامعی که ارزش ها و آموزه های عیسی را منعکس می کنند ترویج بدهند. نحوه 
انجام این کار به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما یک شهروند وفادار و وظیفه شناس بودن به 
طور خودکار به معنی این نیست که یک مسیحی منی تواند و نباید به دنبال بهبود جامعه باشد. 

الویـان بـاب 1۹ آیـه 1۸ و متـی بـاب ۲۲ آیـه ۳۹ را بخوانیـد. فرمانـی کـه میگویـد 
همسـایه خـود را همچـون خـود دوسـت بـدار چگونـه میتوانـد شـامل نیـاز بـه تالش 
بـرای تغییرباشـد در حالـی کـه آن تغییـر در واقـع میتوانـد زندگـی همسـایه شـام را 

راحـت تـر و بهـرت کند؟ 

۲۱ آوریل جمعه

تفکـری فراتـر: جنـگ قریـب الوقـوع صفحـات ۵٨٢-۵۹٢ ؛ کالم خـدا بعنـوان مامـن و 
حفـاظ صفحـات ۵۹٣-۶٠٢ ؛ و فصـل زمـان سـختی و دشـواری صفحـات ۶١٣-۶٣۴ از جـدال 
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عظیـم از مجموعـه نگارشـهای الـن جـی وایـت را مطالعـه کنیـد. 
 الـن جـی. وایـت از ایـن نظریه حامیـت می کند که ادونتیسـت های روز هفتم، شـهروندان 
خوبـی باشـند و از قوانیـن رسزمینشـان اطاعـت کننـد. او حتی بـه مردم گفت که بصـورت پیدا 
و آشـکار و ناپسـند از قوانیـن محلی کلیسـای یکشـنبه نافرمانـی نکنند؛ بدین معنـی که اگرچه 
آن هـا بایـد هامنطـور کـه خـدا فرمـان داده اسـت، روز مقـدس هفتم سـبت را نگـه دارند، الزم 
نیسـت کـه عمـداً قوانینـی را نقـض کننـد کـه کار در روز یکشـنبه را منـع می کند. بـه هر حال، 
در یـک مـورد خـاص، او بـه وضـوح گفـت کـه ادونتیسـت ها نبایـد از قوانیـن طبعیـت کننـد. 
اگـر بـرده ای از دسـت اربـاب خـود فـرار کنـد، قانـون اقتضـا می کنـد کـه بـرده بـه اربـاب خود 
بازگردانـده شـود. او بـا ایـن قانـون مخالفـت منـود و از ادونتیسـت ها خواسـت کـه بـا وجـود 
عواقبـی کـه داشـت ، از آن تبعیـت نکننـد: »هنگامـی کـه قوانیـن بـرشی بـا کالم و احـکام خدا 
مغایـرت دارد، مـا بایـد بـا وجـود عواقـب احتاملـی، از دومـی پیروی کنیـم. قوانیـن رسزمینامن 
مـا را ملـزم بـه بازگردانـدن بـرده بـه اربابـش می کنـد، اما مـا نبایـد از ایـن قانون تبعیـت کنیم 
و بایـد عواقـب نقـض ایـن قانـون را بپذیریـم. بـرده داری بـه هیچ وجه عملی انسـانی نیسـت. 
خـدا اربـاب حقیقـی او می باشـد و بـرش هیـچ حقـی نـدارد که سـاخته خـدا را در دسـت خود 
بگیـرد و ادعـای مالکیـت آن را داشـته باشـد.« – شـهادتهایی بـرای کلیسـا نسـخه اول صفحات 

)Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 201, 202( . ٢٠١ و ٢٠٢

سواالتی برای بحث 
1. در کالس، پاسخ های خود به پرسش پایانی مطالعه روز دوشنبه درباره این مسئله 
را مطرح کنید: آیا مسیحیان هرگز نباید از حق خود دفاع کنند؟ همچنین این پرسش 

را نیز در نظر بگیرید: حقوق ما در واقع چه هستند؟
۲. منونه هایی که در آن تأثیر مسیحیان بر جامعه، نیرویی قدرمتند در بهبود آن بوده 

است، کدامند؟ از این روایات چه درس هایی می توانیم بیاموزیم؟
۳. منونه هایی که در آن مسیحیان به جای کمک به تغییر مشکالت اجتامع، تسلیم 
آن ها شدند و حتی به توجیه آن مشکالت کمک منودند، کدامند؟ از این داستان ها نیز 

چه درس هایی می توانیم بیاموزیم؟
4. آیه 1۷ باب ۲ اول پطرس می گوید، »پادشاه را حرمت دهید.« امپراتور آن زمان 
احتامالً نِرون، یکی از ناپسند ترین و فاسدترین مردان بود. این مطلب امروزه برای ما 
چه پیامی دارد؟ آنچه پطرس در ابتدای آیه نوشته است »همه را محرتم بشامرید«، 

چگونه ممکن است به ما در درک بهرت منظورش، کمک کند؟
۵. آیات ۲1 تا ۲۵ باب ۲ اول پطرس را در کالس بخوانید. پیام انجیل چگونه در این آیات 
گنجانده شده است؟ چه امیدی به ما ارائه می دهند؟ ما را به انجام چه کاری فرا می خوانند؟ 

تا چه میزان به خوبی از آنچه در اینجا به انجامش دعوت شده ایم، پیروی می کنیم؟
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۲۲ تا ۲۸ آوریلدرس پنجم

برای خدا زیسنت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۳ آیـات ۸ تـا 1۲ ؛ غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۲0 
؛ اول پطـرس بـاب 4 آیـات 1 و ۲ ؛ رومیـان بـاب 6 آیـات 1 تـا 11 ؛ اول پطـرس بـاب 4 

آیـات ۳ تـا 11 ؛ دوم سـموئیل بـاب 11 آیـه 4.

آیـه حفظـی: »زیـرا خداوند نسـبت به نیکـوکاران نظر لطـف دارد و به دعای ایشـان 
گـوش میدهـد امـا از بـدکاران روگردان اسـت« )اول پطرس بـاب ۳ آیه 1۲(.

نویسـندگان کتـاب مقـدس از حقیقـت گناهـکاری برش آگاهی داشـتند. چطـور میتواند غیر 
ممکـن باشـد؟ جهـان از گنـاه متعفن شـده اسـت. عـالوه بر ایـن، آن هـا از گناهکاری خـود نیز 
آگاه بودنـد )اول تیموتائـوس بـاب ۱ آیـه ۱۵(. بعـالوه آنـان می دانسـتند کـه این مشـکل تا چه 
میـزان جـدی اسـت؛ گذشـته از هـر چیـز، ببینیـد که حل منودن مسـئله گنـاه چه بهایی داشـت 
– صلیـب عیسـی مسـیح. بـه همیـن دلیـل بُعد و گسـرتدگی واقعیت گنـاه قابل رویت اسـت. 

امـا نویسـندگان کتـاب مقـدس نیزبخوبـی از قـدرت دگرگـون کننـده مسـیح در زندگـی و 
تبدیـل مـا بـه انسـان های تـازه در او، کامـالً آگاه بودنـد. 

پطـرس در ایـن هفتـه، همیـن مسـیر را ادامـه می دهـد: نوعـی زندگـی تـازه کـه مسـیحیان 
پـس از تسـلیم خـود بـه مسـیح و تعمید گرفـن، در او خواهند داشـت. در حقیقـت، این تغییر 
چنـان بـزرگ خواهـد بـود کـه دیگـران متوجـه آن خواهند شـد. پطـرس منی گوید که ایـن تغییر 
همـواره آسـان خواهـد بـود ؛ در واقـع، او درباره نیاز به رنج کشـیدن جسـم به منظور بدسـت 
آوردن پیـروزی کـه بـه مـا وعده داده شـده اسـت، صحبت می کنـد. )اول پطرس بـاب ۴ آیه ۱(

پطـرس بـه موضوعـی میپـردازد کـه در کتـاب مقـدس گسـرتده اسـت، واقعیـت محبـت در 
زندگـی یـک معتقـد بـه عیسـی. او می نویسـد، »محبـت باعـث میشـود تـا تقصیرهای بیشـامر 
یکدیگـر را نادیـده بگیریـد« )اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۸(. بـا محبـت خـود، بازتـاب دهنـده آن 
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کاری هسـتیم کـه عیسـی بـرای مـا انجـام داده و همچنـان انجـام می دهـد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ آوریل آماده شوید.

۲۳ آوریل یکشنبه

»یک فکر« بودن

آیـات ۸ تـا 1۲ بـاب ۳ اول پطـرس را بخوانیـد. پطـرس در اینجـا بـه چـه نکتـه ای درباره 
نحـوه زندگـی مسـیحیان اشـاره می کنـد؟ این مطلب چه چیـزی را که در آیـات ۲0 و ۲1 

بـاب ۲ اول پطرس نوشـته شـده اسـت، تکـرار می کند؟

 

پطـرس مطالـب خـود را بـا گفـن اینکه همگـی باید »یک فکـر« باشـند، رشوع می کند )هم 
آوایـی(. او دربـاره یکنواختـی و متحد الشـکلی سـخن منیگوید در مفهومی که همـه باید دقیقا 
از پنـدار و کـردار و اعتقـاد مشـابهی برخـوردار باشـند. بهرتیـن منونـه از ایـن اندیشـه در اول 
قرنتیـان بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۲۶ یافـت می شـود، جایـی کـه پولس نشـان می دهد کـه هامنطور 
کـه بـدن از بخش هایـی ماننـد دسـت ها و چشـم ها تشـکیل شـده اسـت امـا همچنـان از یـک 
اتحـاد ذاتـی برخـوردار اسـت، کلیسـا نیـز از افـرادی بـا عطایای روحانی مختلف تشـکیل شـده 
اسـت. بـا ایـن وجـود، حتـی با ایـن تفاوت هـا، آن ها هـدف و روحی واحـد در مفهـوم عملکرد 

بـا یکدیگـر بـه منظور تشـکیل یـک اجتامع متحـد دارند. 
بـدون شـک، چنیـن اتحادی همیشـه چنان آسـان هم نیسـت، هامنطـور که تاریخ کلیسـای 
مسـیحی بسـیار )و غم انگیزانه( نشـان داده اسـت. با این حال، او دقیقاً پس از این راهنامیی، 

بـه خوانندگانـش می گویـد کـه چگونه می تواننـد این کامل مطلوب را آشـکار و ابـراز کنند. 
بـرای مثـال، مسـیحیان بایـد ابراز همـدردی بکنند )اول پطـرس باب ۳ آیـه ۸(. همدردی به 
ایـن معنـی اسـت کـه زمانـی که یک مسـیحی رنج می بـرد، دیگـران نیز با ایشـان رنـج خواهند 
کشـید؛ هنگامـی کـه یـک مسـیحی شـادی می کنـد، سـایر مسـیحیان بـا ایشـان شـادی می کنند 
)بـا اول قرنتیـان بـاب ۱۲ آیـه ۲۶ مقایسـه کنیـد(. همدردی، ما را قادر می سـازد تـا ابعاد فکری 
دیگـران را مشـاهده کنیـم، کـه قدمـی مهـم در مسـیر اتحـاد اسـت. پطـرس آنـگاه می گوید که 
مـا بایـد »یکدیگـر را دوسـت بداریـم« )اول پطـرس بـاب ۳ آیـه ۸(. عیسـی خود نیـز فرمود که 
روشـی کـه می توانیـد حواریـون واقعـی او را بشناسـید ایـن اسـت کـه آیـا بـه یکدیگـر محبـت 
می ورزنـد یـا خیـر )یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۳۵(. عالوه بر این، پطـرس می گوید که مسـیحیان قلبی 
لطیـف خواهنـد داشـت )اول پطـرس بـاب ۳ آیه ۸(. آن ها نسـبت به مشـکالت و شکسـت های 

یکدیگـر شـفیق و دلسـوز یکدیگـر خواهند بود. 
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»نفـس و خودخواهـی را مصلـوب کنیـد؛ بـه دیگـران بیشـرت از خـود عـزت ببخشـید. زیـرا 
بدیـن سـبب بـه اتحـاد بـا مسـیح در خواهید آمـد. در برابـر ملکوت آسـامن، و در برابر کلیسـا 
و جهـان، شـواهد بی تردیـدی خواهیـد یافـت کـه شـام پـران و دخرتان خـدا هسـتید. خداوند 
بـا رسمشـق و الگویـی کـه ایجـاد میکنید جـالل خواهـد یافت.« – الن جـی. وایت، شـهادتهایی 

بـرای کلیسـا جلد ۹ صفحـه ١٨٨.
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 188.

آیـا اغلـب آنچـه را کـه پطـرس توصیـه میکنـد: »بـدی را بـا بدی تالفـی نکنیـد« )اول 
پطـرس بـاب ۳ آیـه ۹( بطـور عملـی انجـام میدهید؟مـا چه نـوع از خود گذشـتگی را 
بایـد تجربـه کنیـم تـا از این سـخنان پیـروی کنیم؟ چگونـه می توانیـم ازآن گونه مرگ 

برخـوردار شـویم؟ )غالطیـان بـاب ۲ آیـه ۲ را ببینید.(

۲۴ آوریل دوشنبه

رنج کشیدن در جسم
آری، عیسـی بـرای گناهـان مـا مـرد و امید نجات ما تنهـا در او و عدالت او یافت می شـود، 
عدالتـی کـه مـا را تحـت پوشـش خـود در مـی آورد و باعـث می شـود کـه مـا در نظـر خـدا 
عـادل بـه حسـاب بیاییـم. شـام بـه خاطر عیسـی، »در نظر خـدا درسـت آنگونه که گویـی گناه 

نکرده ایـد، پذیرفتـه شـده اید.« – الـن جـی. وایـت، گامهایـی بسـوی مسـیح صفحـه ۶٢. 
Ellen G. White, Steps to Christ, p. 62

امـا فیـض خـدا تنهـا با یک لحـن و بیـان مبنی بر اینکـه گناهامنان بخشـیده شـده اند، پایان 
منی یابـد. خـدا بـه ما نیـز قدرت میبخشـد تا بـر گناهامنان غلبـه کنیم.

اول پطـرس بـاب ۳ آیـات 1۸ و ۲1، اول پطـرس بـاب 4 آیـات 1 و ۲ و همچنیـن رومیان 
بـاب 6 آیـات 1 تـا 11 را بخوانیـد. ارتبـاط میـان رنـج کشـیدن و غلبه بر گناه چیسـت؟

 

 

واژه یونانـی کوچکـی در اول پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۸ بـکار رفتـه اسـت کـه بـر ماهیـت 
جهانگسـرت و فداکارانه عیسـی تأکید میورزد. این واژه hapax به معنی »یکبار برای همیشـه« 
می باشـد. پطـرس از hapax مبنظـور تأکیـد بـر ماهیـت جامع رنـج و مصایب عیسـی و مرگ او 

بخاطـر مـا، اسـتفاده می کند. 
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عبارت »هامنگونه که« در آیه ۱ باب ۴ اول پطرس ، آیات ۱ و ۲ باب ۴ اول پطرس را با آنچه 
در آیات ۱۸ تا ۲۲ باب ۳ اول پطرس بیان شد، مرتبط می سازد. پطرس در این آیات پیشین، نشان 
می دهد که مسیح برای گناهان ما رنج کشید تا ما را به نزد خدا بیاورد )اول پطرس باب ۳ آیه 

۱۸( و اینکه »تعمید اکنون ما را نجات می بخشد « )اول پطرس باب ۳ آیه ۲۱(.
تعمیـد شـاید بهرتیـن موضـوع بـرای درک سـخنان پطرس باشـد، »زیرا کسـی کـه درد و رنج 
کشـیده اسـت دیگـر گرفتـار گناه منی شـود« )اول پطـرس باب ۴ آیـه ۱(. فرد مسـیحی با تعمید 
در رنج هـا و مـرگ و رسـتاخیز عیسـی رشیـک می شـود؛ یـک مسـیحی انتخـاب منوده اسـت که 
»تـا آخـر عمـر خـود بـر طبـق اراده خدا زندگـی خواهد کـرد، نه به هدایت شـهوات نفسـانی« 
)اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۲(. ایـن تنهـا از طریـق تسـلیم روزانـه خـود بـه خداونـد و مصلـوب 
منـودن »طبیعـت نفسـانی یـا هوس هـا و امیال« )غالطیـان باب ۵ آیـه ۲۴(، میـر خواهد بود. 
پولـس در آیـات ۱ تـا ۱۱ بـاب ۶ رومیـان می گویـد کـه بـا تعمیـد مسـیحیان بـا عیسـی در 
مـرگ و رسـتاخیزش متحـد شـده اند. مـا در تعمیـد، در گنـاه مرده ایـم. اکنـون الزم اسـت که آن 
مـرگ در گنـاه را در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیـل کنیم. سـخنان پولـس، »همین طور شـام 
نیـز بایـد خـود را نسـبت بـه گنـاه مـرده، امـا نسـبت به خـدا در اتحـاد با مسـیح عیسـی زنده 

بدانیـد « )رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۱( رمـز زندگـی مسـیحی را ارائـه می دهنـد.

آخریـن بـاری کـه بـه منظـور مبـارزه بـا گنـاه، »در جسـم رنج کشـیدید«، چـه زمانی 
بـود؟ پاسـختان چـه چیـزی دربـاره زندگـی مسـیحیتان می گوید؟

۲۵ آوریل سه شنبه

دوباره مولود شده
مـا در مسـیح زندگـی تـازه داریـم، یک رشوع جدیـد. دوباره زنده شـده ایم. اگـر این مطلب 
مفهومـی داشـته باشـد بخصـوص بـرای کسـانی کـه پـس از کودکـی مسـیح را پذیرفتنـد، بایـد 
بـه ایـن معنـا باشـد کـه متفـاوت از گذشـته زندگـی خواهنـد کـرد. کیسـت کـه داسـتان های 
شـگفت انگیز آنانـی را کـه در ایـن جهـان، بـه خاطـر عیسـی و فیـض نجـات بخشـش تغییـر 

ریشـه ای را تجربـه کـرده باشـند نشـنیده باشـد؟
در حقیقت، پطرس پس از سخن گفن درباره مرگ نفس و زندگی تازه در عیسی )تعمید 

گرفته در مرگ و رستاخیز او(، در مورد تغییراتی که فرد تجربه خواهد کرد، صحبت می کند. 

آیـات ۳ تـا 6 بـاب 4 اول پطـرس را بخوانیـد. چه تغییراتی در زندگی فـرد رخ خواهد داد 
و دیگـران چگونـه نسـبت به ایـن تغییرات واکنش نشـان می دهند؟ 
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سـه عبارتـی کـه پطـرس در مـورد سـوء اسـتعامل الـکل بـکار بـرده اسـت، »میگسـاری« ، 
»مسـتی«، »عیاشـی«، »فسـق و فجـور« و »افـراط و ارساف« هسـتند؛ بـا عبارت امـروزی یعنی 
روزهـای خوشـگذرانی پایـان یافتـه اسـت. در واقـع، بر طبق گفتـه پطرس، تغییری کـه یک فرد 
مسـیحی تجربـه می کنـد، بایـد چنـان بزرگ باشـد که کسـانی که او را در گذشـته می شـناختند، 
»تعجـب کننـد« کـه او دیگـر آن زندگـی بی بنـد و بـار گذشـته را نـدارد )اول پطرس بـاب ۴ آيه 
۴(. از ایـن رو، در اینجـا فرصتـی یافتـه ایـم تـا بـه کسـانی کـه ایامنـدار نیسـتند بـدون موعظه 
شـهادت بدهیـم. زندگـی مسـیحی خـدا محـور می توانـد از متـام موعظـه هـای جهـان بـرای 

شـهادت دادن قدرمتنـد تر باشـد. 

پطرس در این آیات درباره داوری چه چیزی می گوید؟

 

 

در اینجـا ماننـد سـایر بخش هـای کتـاب مقـدس )یوحنـا بـاب ۵ آیـه ۲۹، دوم قرنتیـان بـاب 
۵ آیـه ۱۰، عرانیـان بـاب ۹ آیـه ۲۷(، پطـرس مشـخص می سـازد کـه روزی بـرای اعـامل انجـام 
شـده توسـط جسـم داوری وجـود خواهـد داشـت )اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۲(. هنگامـی کـه 
پطـرس دربـاره اینکـه انجیـل »بـه مردگان بشـارت داده شـد« )اول پطـرس باب ۴ آیه ۶( سـخن 
می گویـد، منظـورش ایـن بـود کـه حتـی در گذشـته مردمـی که اکنـون مرده انـد، در زمـان زنده 
بودنشـان فرصـت شـناخن فیـض نجـات بخش خـدا را داشـتند. بنابراین خـدا می توانـد آن ها را 

نیـز عادالنـه داوری کند. 

زندگـی شـام اکنـون بـه عنـوان مومـن به عیسـی، بـا گذشـته که ایـامن نداشـتید، چه 
تفاوتـی دارد؟ عیسـی چـه تفاوتـی در زندگـی شـام ایجـاد کرده اسـت؟

۲۶ آوریل چهارشنبه

گناهان جسم
پطـرس در میـان فهرسـت کارهـای اشـتباهی کـه مـردم در گذشـته انجـام داده انـد و پـس 
از ایـامن آوردن بـه عیسـی، دسـت از انجـام آن هـا برداشـته اند، آنچـه را کـه می تـوان »گنـاه 

جنسـی« دانسـت، درمیـان آن  لیسـت قـرار داده اسـت. 
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بار دیگر آیه ۳ باب 4 اول پطرس را بخوانید. پطرس از چه چیز دیگری در اینجا نام می برد؟

 

دو واژه، داللت ضمنی مشخصی را در باره مفاهیم متایالت جنسی ارائه میکنند: هرزگی 
aselgia یعنی نفس گرایی و شهوات epithumia یعنی شهوت یا خواسته های نفسانی. 

با این وجود، برای مسیحیان بسیار آسان است که تصویر نادرستی از متایالت جنسی ارائه 
بدهند. کتاب مقدس مخالف رابطه جنسی منی باشد. در مقابل، خدا رابطه جنسی را خلق منود 
و متایالت جنسی را به انسان ها به عنوان برکتی بزرگ، بخشید. متایالت جنسی در ابتدا در عدن 
وجود داشتند. »به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و با زن خود زندگی می کند 
و هر دو یک تن می شوند. آدم و زنش هر دو برهنه بودند و این را رشم آور منی دانستند« 
)پیدایش باب ۲ آیات ۲۴ و ۲۵(. این قرار بود یکی از کلیدی ترین عنارصی باشد که زن و شوهر 
را در تعهد مادام العمر که بهرتین زمینه برای تربیت فرزندان را بوجود می آورد، متحد سازد. و 
این نزدیکی و صمیمیت، انعکاسی از آنچه خدا از قومش می خواهد نیز خواهد بود )ارمیا باب 

۳، حزقیال باب ۱۶ و هوشع باب های ۱ تا ۳ را ببینید(.
متایالت جنسی در جایگاه مناسب و میان زن و شوهر، برکتی عمیق می باشند؛ اما در مکانی 
نا مناسب و زمینه ای نادرست می تواند یکی از نابود کننده ترین نیروهای جهان باشد. عواقب 
ویرانگر این گناهان در حال حارض فرا تر از محاسبات برشی هستند. در میان ما چه کسی در مورد 

زندگی هایی که از طریق سوءاستفاده از این عطای شگفت انگیز نابود شده اند چیزی منی داند؟

نقطه مشرتک در آیات زیر چیست؟
دوم سـموئیل بـاب 11 آیـه 4، اول قرنتیـان بـاب ۵ آیـه 1، پیدایـش باب 1۹ آیـه ۵ ، اول 

قرنتیـان بـاب 10 آیه ۸.

 

 

مطمئنـاً بـرای دانسـن داسـتان های رنـج و دردی کـه ایـن گناهـان بـه بـار آورده انـد، نیازی 
بـه کتـاب مقدس نیسـت. 

بـا ایـن وجـود، همچنیـن بایـد مراقـب باشـیم. گناهـان از ایـن نـوع، مطمئنـاً می تواننـد 
تأثیـرات منفـی قدرمتنـدی بـر مـردم بگذارنـد و جامعـه مایـل بـه رو برگردانـدن از آن هاسـت. 
امـا گنـاه، گنـاه اسـت و مـرگ مسـیح گناهـان جنسـی را نیز تحت پوشـش قـرار می دهد. شـام 
بـه عنـوان یـک فـرد مسـیحی بایـد مراقـب باشـید، بخصـوص در این زمینه حسـاس، تـا مطمنئ 
باشـید کـه »اول تیـر را از چشـم خـود بیـرون بیـاور آن وقت درسـت خواهی دید که پـر کاه را 

از چشـم بـرادرت بیـرون بیـاوری « )لوقـا بـاب ۶ آیـه ۴۲(.
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۲۷ آوریل پنجشنبه

محبت همه چیز را پوشش می دهد
حتـی در زمـان پطـرس، مسـیحیان در انتظـار بازگشـت زودهنـگام عیسـی و پایـان جهـان 
کنونـی زندگـی می کردنـد. مـا ایـن را می دانیـم زیـرا در آیـه ۷ بـاب ۴ اول پطـرس چنیـن آمـده 
اسـت: »پایـان همـه چیـز نزدیـک اسـت . پـس بطـور جـدی دعـا کنیـد و هشـیار باشـید.« بـه 
عبـارت دیگـر، بـرای پایـان جهـان و روزهای آخـر آماده باشـید. در یک مفهوم خیلـی واقعی، تا 
آنجـا کـه بـه هـر کـدام از مـا مربـوط بشـود، »پایـان« از نظر زمـان برشی هرگـز فراتـر از دمی 
پـس از مرگـامن منی باشـد. مـا بـا مـرگ چشـاممنان را می بندیـم و – چـه هـزاران سـال بگذرد و 
چـه تنهـا چنـد روز – آنچـه پـس از آن می دانیـم، آمدن دوباره عیسـی و پایان این جهان اسـت. 

بـر طبـق گفتـه پطـرس، از آنجایـی کـه »پایان همـه چیز« نزدیک اسـت، مسـیحیان باید 
چگونـه زندگـی کننـد؟ اول پطـرس باب 4 آیـات ۷ تـا 11 را ببینید. 

 

به  نسبت  محبتشان  »در  می بایست  دعا،  در  بودن  راسخ  و  هشیار  بر  عالوه  مسیحیان 
یکدیگر جدی و قوی باشند زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند « )اول پطرس باب ۴ آیه ۸(.

ایـن بـه چـه مفهـوم اسـت؟ محبـت چگونـه گنـاه را می پوشـاند؟ یـک راهنامیـی در نقـل 
قولـی کـه پطـرس از امثـال سـلیامن بـاب ۱۰ آیـه ۱۲ می کنـد، یافـت می شـود: »کینـه و نفـرت 
موجـب زحمـت و دردرس می شـود، اّمـا محبّـت تقصیـرات دیگـران را نادیـده می گیـرد.« وقتـی 
کـه مـا بـه یکدیگـر محبـت می کنیـم، راحت تر و آسـان تر کسـانی که مـا را آزرده کـرده  و مورد 
اهانـت قـرار داده انـد می بخشـیم. محبـت مسـیح او را بـه بخشـیدن مـا وا مـی دارد؛ محبتـامن 
بایـد مـا را بـه بخشـیدن دیگـران سـوق دهـد. جایـی کـه محبـت فـراوان اسـت، توهین هـای 

کوچـک و حتـی بـزرگ بـا راحتـی بیشـرت نادیـده گرفتـه و فرامـوش می شـوند. 
پطـرس نیـز مطمئنـاً ایـده یکسـانی را همچـون عیسـی و پولـس ابـراز میدارد کـه می گویند 
متـام احـکام خـدا کـه مـا را ملـزم میدارنـد در ایـن مطلـب خالصـه شـده اسـت که با متـام قلب 
و وجـود همسـایه خـود را همچـون خـود دوسـت داشـته و محبت مناییـم )متی بـاب ۲۲ آیات 

۳۴ تـا ۳۹، رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۸ تا ۱۰(.
پطرس همچنین مسیحیان را به مهامن نوازی تشویق می کند. آمدن دوباره ممکن است 
نزدیک باشد، اما مسیحیان نباید به خاطر آن از روابط اجتامعی رصف نظر کنند. در نهایت، 
زبان  به  را  که کالم خدا  باشد  گونه ای  به  که مسیحیان سخن می گویند، می بایست  هنگامی 
بیاورند. به عبارت دیگر، وخامت اوضاع مستلزم ارتباط جدی در مورد حقایق روحانی می باشد. 
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»محبـت گناهـان بسـیاری را می پوشـاند.« چه کسـی بر علیه شـام مرتکب گناه شـده 
اسـت؟ شـام چگونـه می توانیـد بـه منظـور »پوشـاندن« آن گنـاه در واقـع محبـت را 

منایـان سـازید؟ چـرا انجـام ایـن کار به نفـع خودتان می باشـد؟

۲۸ آوریل جمعه

تفکـری فراتـر: »محبتـی کـه بـرای مـدت طوالنـی رنـج می کشـد و مهربان اسـت، یک 
بی مالحظگـی را بـه گناهی نابخشـودنی تبدیل منی کند، همچنین از اشـتباهات دیگران منفعت 
منی یابـد. کتـاب مقـدس آشـکارا آمـوزش می دهـد کـه باید نسـبت بـه خطـاکارن با شـکیبایی و 
مالحظـه رفتـار منـود. اگر کار درسـت انجام بشـود، قلب ظاهراً بی عاطفه ممکن اسـت مسـیح 
را بدسـت آورد. محبـت عیسـی گناهـان بسـیاری را پوشـش می دهـد. فیـض او هرگـز منجـر به 
افشـای اشـتباهات دیگـران منی شـود، مگـر اینکـه الزامـی مثبـت باشـد.« – الـن جـی. وایـت، 
Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. ٢6٧. بـرای مثـال، بـه عیسـی و زنـی 
کـه بـه جـرم زنـا دسـتگیر شـد، بیاندیشـید )یوحنـا بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۱۱(. مـا معمـوالً بـه این 
موضـوع بـه عنـوان داسـتانی از فیـض و ترحـم مسـیح بـر زنی کـه انحطـاط یافتـه می نگریم و 
ایـن درسـت اسـت. امـا منشـاء عمیق تـری نیـز وجـود دارد. چـرا عیسـی در مواجهـه بـا رهران 
دینـی یهـود کـه زن را نـزد او آورده بودنـد، »گناهـان پنهانـی ایشـان« را بـر روی خاک نوشـت 
)الـن جـی وایـت آرزوهـای اعصـار صفحه ۴۶١(، جایـی که کلـامت می توانسـتند بالفاصله محو 
بشـوند؟ چـرا او آشـکارا آن هـا را متهـم نسـاخت و در حضـور همه، آنچـه در مورد گناهانشـان 
می دانسـت کـه ممکـن بـود حتـی از گنـاه آن زن بدتر بوده باشـد را بر زبان نیـاورد؟ در عوض، 
عیسـی بـه آن هـا نشـان داد کـه از ریـاکاری و رشارت ایشـان آگاه اسـت و بـا ایـن وجـود، قصد 
افشـا منـودن آن را بـرای دیگـران نداشـت. شـاید ایـن روش خود عیسـی بـرای بشـارت دادن به 
ایـن مـردان بـود، کـه به ایشـان نشـان بدهد کـه هدفشـان را می دانسـت و از ایـن رو به آن ها 
فرصتـی بـرای نجـات یافـن مـی داد. چـه درس قدرمتندی برای ما وقتی که الزم اسـت با کسـانی 

کـه گنـاه کرده انـد، روبرو بشـویم. 

سواالتی برای بحث 
1. در مـورد مسـئله اتحـاد در برابر یکسـانی بیشـرت تأمل کنید. آیـا حوزه هایی وجود 
دارنـد کـه الزم باشـد مـا بـه منظـور عملکرد بـه عنوان یـک کلیسـا، کامالً در اندیشـه 
متحـد بشـویم؟ اگـر چنیـن اسـت، ایـن حوزه هـا کدامنـد و مـا چگونـه می توانیم این 
یکسـانی را بیابیـم؟ در مقابـل، حوزه هایـی کـه در آن هـا تفـاوت نظـر آسـیب رسـان 

منی باشـد و بلکـه در واقـع حتـی می توانـد مفیـد نیـز باشـد، کدامند؟
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رنج و عذاب بخاطر مسیح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۶ ، بـاب ۳ آیـات ۱۳ تـا ۲۲ ؛ دوم 
تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۲ ؛ اول پطـرس بـاب ۴ آیـات ۱۲ تا ۱۴ ؛ مکاشـفه یوحنا باب ۱۲ 

آیـه ۱۷؛ اول پطـرس بـاب ۴ آیـات ۱۷ تـا ۱۹.

آیـه حفظـی: »مگـر خـدا شـام را بـرای همیـن برنگزیـده اسـت؟ خـود مسـیح بـا 
عذاب هایـی کـه بـه خاطـر شـام کشـید بـرای شـام منونـه شـد تـا بـه هـامن راهی کـه او 

رفـت شـام نیـز برویـد« )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲1(.

تاریخ جفا و شـکنجه در چند قرن نخسـت مسـیحیت بسـیار معروف اسـت. کتاب مقدس 
خـود، بخصـوص کتـاب اعـامل رسـوالن بـه آنچـه کـه در انتظـار کلیسـا بـود نگاهـی اجاملـی 
داشـت. تفتیـش عقایـد بـا شـکنجه و عذاب هایـی کـه در پی داشـت بوضـوح واقعیتـی موجود 

در زندگـی مسـیحیان بـود کـه پطـرس آنـان را مخاطـب خود قـرار داد. 
پطـرس در بـاب نخسـت، چنیـن توصیـه میکند که »این امر باید شـام را خوشـحال کند، اگر 
چـه بـرای زمـان کوتاهی شـاید الزم باشـد کـه گرفتـار درد آزمایش های سـخت شـوید . چنان که 
طـالی فانـی در آتـش آزمایش می شـود ایامن شـام نیـز باید در زحـامت امتحان گـردد، )اگر چه 
ایـامن از طـال خیلـی گرانبهاتـر اسـت( تـا در آن روزی کـه عیسـی مسـیح ظهـور می کنـد ایامن 
خالـص شـام موجـب سـتایش و جـالل و افتخار شـام بشـود« )اول پطـرس باب ۱ آیـات ۶ و ۷(. 
آخریـن توصیـه در ایـن نامـه کامبیـش بـا ایـده مشـابهی رس و کار دارد: »و خدای همـه فیضها 
کـه مـا را بـه جالل ابدی خود در عیسـی مسـیح خوانده اسـت، شـام را بعد از کشـیدن زحمتی 

قلیـل کامـل و اسـتوار و توانـا خواهـد سـاخت« )اول پطرس بـاب ۵ آیه ۱۰(.
در مـن ایـن رسـاله کوتـاه، دسـت کـم سـه آیـه تعمیم یافتـه وجـود دارد که بـه عذاب های 

۲. تجربـه خـود شـام در زمینـه مفهـوم نیـاز بـه »رنـج کشـیدن جسـم« بـه منظـور 
رهایـی از گنـاه، چـه بـوده اسـت؟ ایـن به چه معناسـت؟ آیـا قدرت خـدا در زندگی 
مـا بـرای تغییـر دادمنـان بـه طـور خـودکار بـه ایـن مفهـوم اسـت مـا بـرای داشـنت 

پیـروزی جسـامً رنـج منی بریـم؟ اگـر چنیـن نیسـت، دلیلـش چیسـت؟
۳. به اطرافتان و تباهی که الکل در بسیاری از زندگی ها ببار آورده است، توجه کنید. 
ما به عنوان کلیسا برای کمک به دیگران در دیدن خطرات این ماده مخدر، چه کاری 
می توانیم انجام بدهیم؟ چه کاری می توانیم انجام بدهیم که جوانامنان از خطر حتی 
امتحان کردن ماده ای که می تواند به طور حشتناکی به ایشان آسیب برساند، آگاهی یابند؟ 
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۲۹ آوریل تا ۵ مهدرس ششم

رنج و عذاب بخاطر مسیح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۶ ، بـاب ۳ آیـات ۱۳ تـا ۲۲ ؛ دوم 
تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۲ ؛ اول پطـرس بـاب ۴ آیـات ۱۲ تا ۱۴ ؛ مکاشـفه یوحنا باب ۱۲ 

آیـه ۱۷؛ اول پطـرس بـاب ۴ آیـات ۱۷ تـا ۱۹.

آیـه حفظـی: »مگـر خـدا شـام را بـرای همیـن برنگزیـده اسـت؟ خـود مسـیح بـا 
عذاب هایـی کـه بـه خاطـر شـام کشـید بـرای شـام منونـه شـد تـا بـه هـامن راهی کـه او 

رفـت شـام نیـز برویـد« )اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲1(.

تاریخ جفا و شـکنجه در چند قرن نخسـت مسـیحیت بسـیار معروف اسـت. کتاب مقدس 
خـود، بخصـوص کتـاب اعـامل رسـوالن بـه آنچـه کـه در انتظـار کلیسـا بـود نگاهـی اجاملـی 
داشـت. تفتیـش عقایـد بـا شـکنجه و عذاب هایـی کـه در پی داشـت بوضـوح واقعیتـی موجود 

در زندگـی مسـیحیان بـود کـه پطـرس آنـان را مخاطـب خود قـرار داد. 
پطـرس در بـاب نخسـت، چنیـن توصیـه میکند که »این امر باید شـام را خوشـحال کند، اگر 
چـه بـرای زمـان کوتاهی شـاید الزم باشـد کـه گرفتـار درد آزمایش های سـخت شـوید . چنان که 
طـالی فانـی در آتـش آزمایش می شـود ایامن شـام نیـز باید در زحـامت امتحان گـردد، )اگر چه 
ایـامن از طـال خیلـی گرانبهاتـر اسـت( تـا در آن روزی کـه عیسـی مسـیح ظهـور می کنـد ایامن 
خالـص شـام موجـب سـتایش و جـالل و افتخار شـام بشـود« )اول پطـرس باب ۱ آیـات ۶ و ۷(. 
آخریـن توصیـه در ایـن نامـه کامبیـش بـا ایـده مشـابهی رس و کار دارد: »و خدای همـه فیضها 
کـه مـا را بـه جالل ابدی خود در عیسـی مسـیح خوانده اسـت، شـام را بعد از کشـیدن زحمتی 

قلیـل کامـل و اسـتوار و توانـا خواهـد سـاخت« )اول پطرس بـاب ۵ آیه ۱۰(.
در مـن ایـن رسـاله کوتـاه، دسـت کـم سـه آیـه تعمیم یافتـه وجـود دارد که بـه عذاب های 
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خواننـدگان خـود بخاطـر مسـیح می پـردازد )اول پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱۸ تـا ۲۵ ، بـاب ۳ آیات 
۱۳ تـا ۲۱ ، بـاب ۴ آیـات ۱۲ تـا ۱۹(. سـپس بـا هـر فرض موجـود، عذابی که از تفتیـش عقاید و 

شـکنجه ناشـی شـده موضـوع اصلـی اول پطرس می باشـد و بـه آن بـاز می گردیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۶ مه آماده شوید.

۳۰ آوریل یکشنبه

آزار و جفای مسیحیان نخستین

اول پطـرس بـاب 1 آیـه 6 و بـاب ۵ آیـه 10 را بخوانید. پطرس در مورد چه چیزی سـخن 
می گویـد و بـه خوانندگانـش گفـت کـه در مقابـل آنچه کـه بـا آن روبرو بودنـد، چگونه 

واکنش نشـان بدهند؟ 

 

در طی چند قرن نخست، تنها مسیحی بودن می توانست به مرگ وحشتناکی منجر بشود. 
نامه ای که به امپراتور روم، تراژان نوشته شد، نشان می دهد که امنیت مسیحیان نخستین تا 
چه میزان متزلزل و در خطر بود. نامه از جانب پلینی بود، کسی که در زمان نوشن آن نامه 
حکمران پونتوس و بیطینیا )۱۱۱ تا ۱۱۳ پس از میالد(، دو منطقه اشاره شده در آیه ۱ باب ۱ 

اول پطرس بود. 
پلینی برای تراژان پیکی فرستاده و مبنظور چگونگی برخورد با مردمی که به اتهام مسیحیت 
در بند بودند دستورالعمل خواست. او رشح داده بود که کسانی را که به مسیحی بودن خود 
ارصار ورزیده اند را اعدام کرده است. سایرین هم اگر چه پیش از آن گفته بودند که مسیحی 
هستند، اما ادعای خود را پس گرفته اند. پلینی به ایشان اجازه داد که با پیشکش منودن بخور 

به بت های تراژان و سایر خدایان و دشنام دادن به عیسی، بی گناهی خود را اثبات کنند.
پرسـتش یـک امپراتـور زنـده بـه نـدرت در روم انجـام می شـد، با ایـن وجـود در بخش های 
رشقـی امپراتـوری روم، جایـی کـه نامـه اول پطـرس فرسـتاده شـد، امپراتورهـا اجـازه میدادند و 
گاهـی اوقـات تشـویق میشـدند تا بـرای خود معبدی بـر پا کنند. برخـی از این معابـد، کاهنان 
و قربانگاه هـای مخصـوص خـود را داشـتند کـه در آن هـا قربانـی انجـام می شـد. پلینـی وقتـی 
مسـیحیان را مجبـور منـود بـا پیشـکش منودن بخـور بـه تندیس های امپراتـور، وفـاداری خود را 

نشـان بدهنـد، از رسـم قدیمـی در آسـیای صغیر پیـروی منود. 
در مواقعـی طـی قـرن اول ، مسـیحیان فقـط بخاطـر مسـیحی بـودن بطـور جـدی بـا خطر 
روبـرو بودنـد. ایـن وضعیـت بویـژه در زمـان امپراتـوری نِـرون )۵۴ تـا ۶۸ پـس از میـالد( و 

دومیتیـان )۸۱ تـا ۹۶ پـس از میـالد( محقـق شـده بـود.
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با این وجود، جفایی که در اول پطرس به تصویر کشیده شد، بیشرت حالت محلی داشت. 
اما  کمی هستند،  تعداد  می گوید،  آن ها  از  خود  نامه  در  پطرس  که  جفایی  منونه های خاص 
احتامالً شامل اتهامات دروغین )اول پطرس باب ۲ آیه ۱۲( و دشنام و ننگ و رسوایی می باشند 
)اول پطرس باب ۳ آیه ۹ ، باب ۴ آیه ۱۴(. در حالی که مشقات بسیار حاد بودند، به نظر 
منی رسد که دست کم در آن زمان به زندانی شدن گسرتده و مرگ ختم شده باشند. با این حال، 
زندگی کردن به عنوان یک مسیحی، بطور قابل توجهی ایامنداران را در نابرابری وسیع اجتامعی 
قرن اولیه قرار داده بود و بخاطر اعتقادی که داشتند میتوانست منجر به رنج و عذاب شود. از 

این رو، پطرس در زمان نوشن نخستین رساله اش، به نگرانی مهمی اشاره می کرد. 

۱ مه دوشنبه

عذاب کشیدن و الگوی مسیح

آیـات 1۳ تـا ۲۲ بـاب ۳ اول پطـرس را بخوانیـد. مسـیحیان بایـد چگونـه بـه کسـانی کـه 
بدلیـل باورشـان عـذاب میکشـند، واکنـش نشـان بدهند؟ رابطـه میان رنجهای عیسـی و 

رنجهایـی کـه ایامنـداران بـه خاطـر اعتقـاد خود متحمل میشـوند چیسـت؟

 

هنگامـی کـه پطـرس می گویـد، »هـرگاه بـرای عدالـت زحمت کشـیدید، خوشـابحال شـام« 
)اول پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۴(، در واقـع سـخنان عیسـی را بازتاب می دهد: »خوشـابحال زحمت 
کشـان بـرای عدالـت، زیرا ملکوت آسـامن از آن ایشـان اسـت« )متـی باب ۵ آیه ۱۰(. او سـپس 
می گویـد کـه مسـیحیان نبایـد از کسـانی کـه بـه ایشـان حملـه می کنند، هراس داشـته باشـند، 
بلکـه بایـد مسـیح را بـه عنـوان خداونـد خـود در قلب هایشـان مقـدس و )حرمت نهنـد( )اول 
پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۵(. ایـن تصدیق عیسـی در قلب هایشـان، به تسـکین ترسـی کـه از جانب 

مخالفانشـان بـا آن روبـرو هسـتند، کمـک می کند. 
او سـپس پیشـنهاد می کنـد کـه مسـیحیان همـواره باید آماده باشـند تـا امیدی را کـه به آن 
متمسـک هسـتند نقـل کننـد ولـی به شـیوه ای نیکـو و پسـندیده – بـا فروتنی و تـرس )»ترس« 
گاهـی اوقـات بـه عنوان »احرتام« ترجمه می شـود؛ اول پطرس باب ۳ آیـات ۱۵ و ۱۶ را ببینید(.

پطـرس ارصار میـورزد کـه مسـیحیان نبایـد بـه دیگـران بهانـه ای بدهند تـا در مظـان اتهام 
قـرار گیرنـد. آن هـا بایـد درسـتکار بـوده و از بدی بر حـذر باشـند )اول پطرس بـاب ۳ آیه ۱۶(. 
ایـن مطلـب مهـم اسـت، زیـرا کسـانی کـه یـک فـرد مسـیحی را متهـم می کننـد، بـا مشـاهده 

زندگـی بـی عیـب مسـیحایی رشمسـار خواهند شـد.
البتـه پـر واضـح اسـت کـه بـدکاری رنج و عذاب ببـار مـی آورد)اول پطرس بـاب ۳ آیه ۱۷(. 
ایـن رنـج و عذابـی اسـت کـه بخاطر نیکویـی متحمل میشـوید بخاطر چیزی اسـت که درسـت 
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اسـت و فرقـی اساسـی ایجـاد می کنـد. »زیـرا اگـر اراده خـدا چنیـن اسـت، نیکـوکار بـودن و 
زحمـت کشـیدن، بهـرت اسـت از بدکـردار بـودن« )اول پطـرس بـاب ۳ آیه ۱۷(.

پطـرس سـپس از الگـوی عیسـی اسـتفاده منـود. مسـیح بخاطـر اینکـه عـادل بـود عـذاب 
کشـید؛ تقـدس و زندگـی پـاک  او بطـور دائـم آنانی را کـه از او نفرت داشـتند، مالمـت مینمود. 

آن کسـی کـه بخاطـر درسـتکاری و نـه کار اشـتباه عـذاب کشـید، عیسـی بـود. 
اما رنج های او سبب رستگاری و نجات شد. او به جای گناهکاران ُمرد )»عدالت برای ناعادالن«، 

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۸(، تا کسانی که به او ایامن دارند، وعده زندگی ابدی را داشته باشند. 

آیا تا به حال نه به دلیل کار اشتباه، بلکه به خاطر کار درستی که انجام دادید، عذاب 
کشیده اید؟ چه تجربه ای برایتان بود و در مورد مفهوم مسیحی بودن و منعکس کردن 

شخصیت مسیح، چه چیزی آموختید؟

۲ مه سه شنبه

آزمون آتشین

آیـات 1۲ تـا 14 بـاب 4 اول پطـرس را بخوانیـد. چـرا پطـرس می گویـد که آن هـا نباید از 
عذاب هایشـان متعجـب بشـوند؟ دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه 1۲ و یوحنا بـاب 1۵ آیه 

1۸ را نیـز ببینید. 

 

پطـرس مشـخص می سـازد کـه رنـج و عـذاب تفتیـش عقایـد بـه دلیـل مسـیحی بـودن، بـه 
معنـی رشیـک شـدن در رنـج و عـذاب مسـیح می باشـد. ایـن چیـز غیـر منتظـره ای نیسـت. 
برعکـس، هامنطـور کـه پولـس نوشـت: »و همـه کسـانی کـه می خواهند در مسـیح عیسـی به 
دینـداری زیسـت کننـد، زحمت خواهند کشـید« )دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۲(. عیسـی خود 
بـه پیروانـش دربـاره آنچـه بـا آن روبـرو خواهنـد شـد، هشـدار داد: »آنگاه شـام را بـه مصیبت 
سـپرده، خواهنـد کشـت و جمیـع اّمت هـا بجهـت اسـم من از شـام نفـرت کننـد و در آن زمان، 
بسـیاری لغـزش خـورده، یکدیگـر را تسـلیم کننـد و از یکدیگـر نفـرت گیرنـد« )متـی بـاب ۲۴ 

آیـات ۹ و ۱۰(.
بـر اسـاس گفتـه خانـم الن جی. وایـت: »این موضوع در خصوص متام کسـانی کـه خالصانه 
در عیسـی مسـیح زندگـی می کننـد، صـدق می کنـد. آزار و جفـا و رسکوفـت خـوردن در انتظـار 
متـام کسـانی خواهـد بـود که از روح مسـیح اشـباع شـده اند. خصوصیتهـای آزار و جفـا در طی 
زمـان تغییـر می کنـد، امـا اصل ، روح و فطرتی اسـت کـه در آن وجود دارد یعنـی هامن فطرتی 
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کـه افـراد برگزیـده خداونـد را از زمـان هابیل به قتل رسـاند.« اعامل رسـوالن از نگارشـهای الن 
The Acts of the Apostles, p. 576 .۵٧۶ جـی وایت صفحـه

آیـه 1۷ بـاب 1۲ مکاشـفه یوحنـا را بخوانیـد. ایـن آیـه دربـاره واقعیـت آزار و جفـای 
مسـیحیان در روزهـای پایانـی چـه می گویـد؟

 

بـی تردیـد بـرای یـک مسـیحی وفـادار، آزار و جفـا می توانـد یـک واقعیـت همیشـه حارض 
باشـد، هـامن چیـزی کـه پطـرس در اینجـا بـه مخاطبـان خـود هشـدار میدهـد کـه بـا »آزمـون 

آتشـین« مواجـه خواهنـد بود. 
آتـش اسـتعاره خوبـی اسـت. آتـش می توانـد نابـود کننـده باشـد، امـا ناخالصی هـا را نیـز 
میتوانـد از بیـن بـرد. ایـن بـه چیـزی بسـتگی دارد کـه آتـش را تجربـه میکنـد. خانه ها توسـط 
آتـش نابـود می شـوند؛ امـا نقـره و طـال بواسـطه آن خالص می شـوند. اگر چه کسـی نباید هرگز 
عمـداً باعـث رنـج و عـذاب دیگـران بشـود، امـا خـدا می توانـد از آن نتیجه خوبـی حاصل کند. 
از ایـن رو، پطـرس بـه مخاطبیـن خـود )و مـا( می گویـد: آری، رنـج و عـذاب بد اسـت، اما با آن 

بـه ایـن دلیـل کـه غیـر منتظره اسـت، دلـرد نشـوید. در ایامن باقـی مبانید. 

ما برای تسکین، تشویق و حتی کمک به کسانی که به دلیل ایامنشان عذاب می کشند، 
چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟

۳ مه چهارشنبه

داوری و قوم خدا

اول پطـرس بـاب 4 آیـات 1۷ تـا 1۹ را بـا اشـعیا بـاب 10 آیـات 11 و 1۲ و مالکی باب ۳ 
آیـات 1 تـا 6 مقایسـه کنیـد. چه وجه مشـرتکی میـان این آیات وجـود دارد؟

 

در متـام ایـن آیـات نشـان داده شـده کـه رونـد داوری بـا قوم خدا آغاز شـده اسـت. پطرس 
حتـی رنـج و عـذاب مخاطبیـن خـود را بـا داوری خـدا مرتبـط می سـازد. بـرای او، عذاب هایـی 
کـه مخاطبیـن مسـیحی او تجربـه می کننـد ممکـن اسـت کمـرت از داوری خـدا نباشـد کـه آن 
داوری از خانـواده خداونـد رشوع میشـود. »بنابرایـن، اگر کسـی مطابق اراده خـدا دچار رنج و 
زحمـت شـده اسـت، بایـد جـان خـود را بـه دسـت آفریدگاری کـه همیشـه به وعده هـای خود 
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وفـا می کنـد بسـپارد و بـه نیکـوکاری خـود ادامـه دهـد « )اول پطـرس باب ۴ آیـه ۱۹(.

آیـات 1 تـا ۸ بـاب 1۸ لوقـا را بخوانیـد. ایـن آیـات چگونـه بـه مـا در درک داوری خـدا 
کمـک می کننـد؟

 

 

در زمـان کتـاب مقـدس، داوری چیـزی بـود کـه معمـوالً بـه میـزان زیـادی طلـب میشـد. 
تصویـر بیـوه زن فقیـر در آیـات ۱ تـا ۸ بـاب ۱۸ لوقـا، دیـد باز تـری نسـبت بـه داوری ارائـه 
می دهـد. بیـوه زن می دانـد کـه در صـورت یافـن یک قاضـی در صورتیکـه َدَعـوِی او را بپذیرد، 
پیـروز خواهـد شـد. او پـول کافـی و اعتبـاری بـرای پیگیـری ادعـای خود نـدارد، امـا در نهایت، 
قاضـی را راضـی می کنـد تـا شـکایت او را بشـنود و آنچه را که مسـتحق آن اسـت بـه او بدهد. 
هامنطـور کـه عیسـی مـی فرمایـد،  »آیـا خدا بـه دادخواهی برگزیـدگان خود که شـب و روز به 
درگاهـش تـرع می کننـد توّجـه نخواهـد کرد و آیـا برای کمک بـه آنها شـتاب نخواهد منود؟« 
)لوقـا بـاب ۱۸ آیـه ۷(. گنـاه رشارت را بـه جهـان آورد و قـوم خـدا در طـی قرن هـای متـامدی 

منتظـر بوده انـد کـه خـدا بـار دیگـر همه چیـز را درسـت کند. 
»کیسـت ای خداونـد کـه از تـو خـوف نداشـته باشـد و کیسـت که تـو را جالل ندهـد؟ زیرا 
تـو تنهـا مقّدسـی، همـه ملـل خواهند آمد و در پیشـگاه تو پرسـتش خواهند منود زیـرا کارهای 

عادالنـه تـو بـر هیچ کس پوشـیده نیسـت  « )مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۵ آیه ۴(.

بـه متـام رشارت هـای ایـن جهـان که همچنـان بدون مجـازات مانـده بیاندیشـید. پس 
چـرا مفهـوم عدالت و داوری عادالنه خدا برای ما مسـیحیان بسـیار حیاتی می باشـد؟ 

شـام از ایـن وعـده کـه عدالـت رعایت خواهد شـد، چـه امیدی بدسـت می آورید؟

۴ مه پنجشنبه

ایامن در میان مشقات
هامنطـور کـه مشـاهده کردیم، پطـرس برای ایامندارانی نامه مینوشـت که بدلیل ایامنشـان 
عـذاب می کشـیدند. و هامنگونـه کـه تاریـخ مسـیحیت نشـان داده اسـت، بـرای مدتـی همـه 
چیـز تنهـا بدتر شـد. مطمئناً  بسـیاری از مسـیحیان در سـال های پـس از آن، از آنچـه که پطرس 

نوشـت، تسـکین و آرامـش یافتنـد. شـکی نیسـت که امـروزه نیز برای بسـیاری چنین اسـت. 
عـذاب کشـیدن بـرای چـه؟ این مطمئناً سـؤالی بسـیار قدیمی می باشـد. کتاب ایـوب، یکی 
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از نخسـتین کتاب هـای نوشـته شـده از کتـاب مقـدس می باشـد کـه رنـج و عـذاب موضـوع 
کلیـدی داسـتان آن اسـت. در واقـع بـه غیـر از عیسـی ، کسـی که نه به عنـوان »قاتل یـا دزد یا 
رشیـر یـا مداخلـه گـر در امـور مـردم« )اول پطرس بـاب ۴ آیـه ۱۵( عذاب کشـید ، هامن ایوب 
بـود. گذشـته از هـر چیـز، حتـی خـدا دربـاره ایوب به شـیطان گفـت: »آیـا در بنده مـن ایوب 
تفکـر کـردی کـه مثـل او در زمیـن نیسـت؟ مرد کامل و راسـت و خداتـرس که از گنـاه اجتناب 
می کنـد« )ایـوب بـاب ۱ آیـه ۸(. و بـا ایـن وجود، بـه آنچه ایـوب فالکت زده نه بـه دلیل رشور 

بـودن بلکـه بـرای خـوب بودنـش تحمل کرده اسـت، توجـه کنید!

ایـن آیـات چگونـه به پاسـخ دادن به مسـئله منشـاء عـذاب کمک می کننـد؟ اول پطرس 
بـاب ۵ آیـه ۸ ، مکاشـفه یوحنـا بـاب 1۲ آیه ۹، بـاب ۲ آیه 10.

 

 

پاسـخ کوتـاه ایـن اسـت کـه ما بـه این دلیـل که در حیـن نرد بزرگ میان مسـیح و شـیطان 
قـرار داریـم، عـذاب می کشـیم. این رصفا یک اسـتعاره ، یـا فقط یک الگوی خیـر و رش در ذات 
مـا نیسـت. یـک اهریمـن واقعـی و یک عیسـای واقعی در یک نـرد واقعی بخاطـر برشیت در 

حال جنگ هسـتند. 

آیـه 1۹ بـاب 4 اول پطـرس را بخوانیـد. آنچـه پطـرس در اینجـا نوشـته اسـت، چگونـه 
می توانـد بـه رفـع مشـکالتی کـه دسـت بگریبـان آنهـا هسـتیم، کمـک کنـد؟

 

 

هنگامی که عذاب می کشیم، بخصوص وقتی که آن عذاب ناشی از کارهای بد ما نیست، 
معموالً  که  آنجایی  از  و  چرا؟  می کنیم:  تکرار  مرتباً  پرسید  ایوب  که  را  سؤالی  هامن  طبیعتاً 
اینگونه است، پاسخی برای آن نداریم. هامنطور که پطرس می گوید، تنها کاری که می توانیم 
حتی در میان عذاب کشیدن انجام بدهیم، این است که روح خود را تسلیم خدا سازیم، به او، 

»خالق امین« خود اطمینان کنیم و به »نیکوکاری« ادامه بدهیم )اول پطرس باب ۴ آیه ۱۹(.

چـرا شـناخنت شـخصیت خـدا، آگاهـی از خوبی و محبتش برای شـخص شـام ، عنرصی 
بسـیار حیاتـی بـرای یـک مسـیحی بخصـوص کسـی کـه عـذاب می کشـد، می باشـد؟ 
چگونـه همـه می توانیـم بیاموزیـم کـه خـدا و واقعیـت محبـت او را بهرت بشناسـیم؟
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۵ مه جمعه

تفکـری فراتـر: مطالعـه درس روز یکشـنبه در مـورد آزار و جفایـی بـود که مسـیحیان 
بـا آن روبـرو شـده بودنـد. در اینجـا گزیـده ای کامل تر از نامه نوشـته شـده به امپراتـور درباره 
عذاب هایـی کـه مسـیحیان در قرن هـای اول می کشـیدند را می بینیـم: »... روشـی کـه مـن در 
مقابل کسـانی که به مسـیحیت محکوم شـده بودند، انجام دادم، این اسـت: از آن ها بازجویی 
منـودم کـه آیـا مسـیحی هسـتند؛ اگـر بـه آن اعـرتاف می کردنـد، دو بـار دیگـر پرسـش را تکـرار 
می کـردم و تهدیـد مجـازات اعـدام را اضافـه می کـردم؛ اگـر همچنـان اسـتقامت می کردنـد، 
دسـتور مـی دادم کـه اعـدام بشـوند. ماهیت عقیـده  آنها هر چه که بوده باشـد، من دسـت کم 

شـکی نداشـتم کـه رسکشـی و لجاجـت غیر قابـل انعطاف مسـتحق مجـازات بود.
کسـانی کـه مسـیحی بـودن خـود را انـکار می کردنـد، کسـانی بودندکـه پـس از مـن نیایش 
بـه خدایـان را تکـرار می کردنـد و نیایشـهای خـود را با رشاب و کُنـُدر برای تندیس شـام که من 
بـه آن منظـور فرمـان داده بـودم بـه همراه تندیـس خدایان بیاورنـد، پیشـکش می منودند و در 
نهایت به مسـیح دشـنام می دادند سـپس آنها را مسـتحق برائت از مجازات دانسـتم. هیچیک 
از ایـن اعـامل کـه ذکـر شـد را منیشـد بـه کسـانی کـه مسـیحی واقعـی بودنـد تحمیل کـرد. نام 
سـایرین را خررسـان داده بـود کـه در ابتـدا اعـرتاف کرده بودند که مسـیحی هسـتند و سـپس 
آنرا انکار کردند. درسـت اسـت که آنها در لیسـت اعدام بودند ولی آنها دسـت کشـیده بودند 
برخـی سـه سـال پیـش برخـی سـالها پیـش و تعـدادی هـم قریب بـه بیسـت و پنج سـال پیش. 
آن هـا همگـی تندیـس شـام و خدایـان را عبـادت می کردنـد و به مسـیح لعن می فرسـتادند.« – 

نامـه هـای پلینـی )لنـدن: ویلیام ِهینـامن ، ١۹١۵( کتـاب ١٠:٩۶ )جلد ۲ صفحـات ۴٠١-۴٠٣(.
)Pliny Letters )London: William Heinemann, 1915(, book 10:96 vol. 2, pp. 401–403(
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سواالتی برای بحث
1. آنگونه که در این نامه حیرت آور منایان شـده اسـت، مسـئله اصلی که مسـیحیان 
بـا آن روبـرو بودنـد، چـه بـود؟ چـه تشـابهاتی در اینجا بـا آنچـه در روزهـای پایانی، 
آنچنـان کـه در پیـام فرشـته سـوم مکاشـفه یوحنا باب 14 آیات ۹ تا 1۲ آشـکار شـده 
اسـت، اتفـاق خواهـد افتـاد؟ ایـن موضـوع دربـاره بعضـی از مسـائل اساسـی جـدال 

عظیـم بـه مـا چـه می گوید؟
٢. »کسانی که احکام خدا را حرمت مینهند ، متهم هستند که جهانیان را محکوم 
کرده اند و به عنوان کسانی تلقی شده اند که مسبب تشنج، ترس و نزاع و خونریزی 
در میان انسان ها هستند که زمین را مملو از پریشانی کرده اند. قدرت موجود در 
آخرین هشدار، ستمکاران را غضبناک کرده است؛ خشم ایشان بر علیه متام کسانی که 
پیام را دریافت کرده اند، برافروخته است و شیطان تحریک خواهد شد که روح نفرت 
و آزار و اذیت را همچنان تشدید کند.« – الن جی. وایت،  جدال عظیم صفحات 6١4 

.Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 614, 615 .6١۵ و
در صورتـی کـه ندانیـم همه این هـا چه زمانی اتفـاق خواهد افتاد، چگونـه می توانیم 
همـواره آمـاده روبـرو شـدن بـا مخالفیـن ایاممنـان، بـه هـر شـکل که باشـد، باشـیم؟ 

کلیـد آماده بودن در چیسـت؟
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۶ تا ۱۲ مهدرس هفتم

رهربِی خدمتگزارانه

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس باب ۵ آیـات 1 تا 10 ؛ اعامل رسـوالن باب 6 آیات 
1 تـا 6 ؛ ارمیـا بـاب 10 آیـه ۲1؛ متـی بـاب ۲0 آیـات ۲4 تـا ۲۸ ؛ امثـال سـلیامن بـاب ۳ 

آیـه ۳4 ؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب 1۲ آیـات ۷ تا ۹.

آیـه حفظـی: »بگذاریـد خداونـد بـار متـام غصه هـا و نگرانیهای شـام را بـدوش گیرد 
زیـرا او در متـام اوقـات بـه فکـر شـام میباشـد« )اول پطرس بـاب ۵ آیه ۷(.

مطالعـات کلیسـاهای رو بـه رشـد تقریباً همیشـه اهمیت رهـرِی مؤثر را برجسـته می کند. 
ایـن رهـری، چشـم انداز و ارشـادات خـود را از خـدا و کالم او می گیـرد و بـرای همـگان در 
جامعـه کلیسـا فرصتـی ایجـاد میکند تـا عطایای روحانی خویـش را در جهت پیشـرد ماموریت 

انجیـل بـکار گیرند. 
اما رهرِی کلیسـا به شـدت چالش برانگیز اسـت. داوطلبان گرچه اکرثا شـاغل هسـتند ولی 
غالبـا وقـت گذاشـته و تـا حـد زیـادی اداره کننـده کلیسـاها هسـتند. بـروز مسـئله ای میتواند 
باعـث خـودداری اعضـا از رشکـت در جلسـات گردیده که نشـان دهنـده »رای بر عـدم رضایت 
و حامیـت« اسـت. عـالوه بـر ایـن، یـک رهـر تأثیـر گـذار مسـیحی می بایسـت عمیقـاً روحانی 
باشـد. و مـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه پطـرس بـرای کلیسـاهایی می نویسـد کـه آزار و جفـا را 
تجربـه می کننـد. رهـر کلیسـا بـه طـور ویـژه در چنیـن زمان هایـی آسـیب پذیر می باشـد. پس 

چـه کسـی برای ایفـای ایـن وظیفه آمادگـی دارد؟
پطرس در آیات ۱ تا ۱۰ باب ۵ اول پطرس ، به موضوع رهری مسـیحی در سـطح کلیسـای 
محلـی می پـردازد. او در ایـن آیـات دربـاره بعضـی از خصوصیـات حیاتـی الزم نـه تنهـا بـرای 
رهـران محلـی بلکـه بـرای اعضـا نیـز می نویسـد. سـخنان او ماننـد آن زمـان بـرای امـروزه نیـز 

کاربـرد دارند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ مه آماده شوید.
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۷ مه یکشنبه

مشایخ کلیسای اولیه

بـه ایـن آیـات توجـه کنیـد:  اعامل رسـوالن بـاب 6 آیـات 1 تا 6 ، بـاب 14 آیـه ۲۳، باب 
1۵ آیـه 6 ؛ اول تیموتائـوس بـاب ۵ آیـه 1۷؛ اول پطـرس بـاب ۵ آیـه ۲. ایـن آیـات چـه 
بینشـی دربـاره چالش هایـی کـه کلیسـای اولیـه بـا آن روبـرو بـود و نقـش رهربانـش به 

مـا می دهنـد؟ 

 

ایـامن آوردن عـده کثیـری از مـردم و پیوسـن آنـان بـه کلیسـا ، برکـت بزرگـی از جانـب 
خداسـت. بـا ایـن وجـود، هامنطـور کـه تجربـه مسـیحیان اولیـه نشـان می دهـد، رشـد رسیـع 

می توانـد باعـث بـروز مشـکالتی بشـود. 
بـرای مثـال، باب هـای ۱ تـا ۵ اعامل رسـوالن، هدایت روح القـدس و ایامن آوردن مسـیحیان 
بسـیاری را مکتـوب کـرده انـد. آیـات ۱ تـا ۶ بـاب ۶ اعـامل رسـوالن، نتیجـه را نشـان می دهند: 
ازدیـاد گـروه رهـران را دچـار مشـکل کـرد و اداره روزانـه و نظـارت بـر عملکـرد کلیسـا بایـد 

سـازمان دهی میشـد. 
مسـئله ای کـه ایـن ضعـف را در سـاختار سـازمانی بـه اوج رسـاند، شـکایت از تبعیـض بود. 
گـروه یونانـی زبـان ِشـکوه داشـتند کـه در توزیـع غـذای روزانـه بـه بیـوه زنانشـان بی توجهـی 
می شـود. بـرای پاسـخگویی، گروهـی از مـردم ، َشاّمسـان، مخصوصـا بـرای دسـتیاری بـه ۱۲ 

حـواری بـرای اداره کارهـای مختلـف کلیسـا، انتخـاب شـدند.
ایـن حقیقـت دارد که کلیسـای اولیه به شـیوه ای خاص توسـط روح القدس هدایت می شـد. 
امـا حتـی آن موقـع نیـز نیـاز بـه وضـع منـودن سـاختارهای کلیسـا بـود. یکـی از کلیدی تریـن 
گروه هـا بـرای رهـری کلیسـا کـه خیلی زود بـه آنان نیـاز بود، مشـایخ بودند که بـرای جامعت 
محلـی منسـوب گردیـده بودنـد. در واقـع، برگزیـدن مشـایخ بـرای هدایـت ایـن گروه هـای نـو 
بنیـاد مسـیحی، کاری بـود کـه پولـس و بارنابـاس بـا مراجعـه بـه مکان هایـی کـه هنـوز مـژده 

عیسـی را نشـنیده بودنـد صـورت میگرفـت )اعـامل رسـوالن باب ۱۴ آیـه ۲۳(.
در ابتدای مسیحیت، وظایف مختلفی به مشایخ سپرده شده بود. آن ها به عنوان رهران 
اجتامع محلی شان، گهگاه به عنوان معلم به نو ایامنان تعلیم میدادند. آن ها موعظه می کردند 
و با انجام کارهای الزم از بهبود و سالمتی اجتامع اطمینان میجستند )اعامل رسوالن باب ۱۵ 

آیه ۶ ، اول تیموتائوس باب ۵ آیه ۱۷، اول پطرس باب ۵ آیه ۲(.
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بـه چـه روش هایـی می توانیـد بـا رهربان در کلیسـای محلی خـود بهـرت کار کنید حتی 
اگـر همیشـه در برخـی امور توافق نظر نداشـته باشـید؟ 

۸ مه دوشنبه

مشایخ

آیـات 1 تـا 4 بـاب ۵ اول پطـرس را بخوانید. رهـربان باید چه نگرش هایی در وظایفشـان 
در کلیسـا داشـته باشـند؟ ایـن اصـول چگونـه می توانند در مـورد هر کدام از ما گذشـته 

از نقشـامن، کاربرد داشـته باشند؟

 

پطـرس آمـوزش و ارشـاد مشـایخ را بـا توجـه بـه اینکـه خـود او نیـز یکی از مشـایخ اسـت، 
آغـاز منـود. او سـپس بـه دو چیـز در مـورد خـود اشـاره می کنـد: او شـهادت دهنـده ای از 
عذاب هـای مسـیح اسـت و انتظـار دارد کـه بـا ایـن کار رشیک در جالل بشـود. پطـرس با گفن 
ایـن مطلـب، اولیـن خصوصیتـی کـه بایـد در یـک رهـر دینـی وجـود داشـته باشـد را برجسـته 
می سـازد: یـک رهـر دینـی می بایسـت اهمیـت عذابـی را که مسـیح به جـای ما کشـید و امید 

بزرگـی را کـه بـه مـا ارائـه می دهـد درک کنـد. 
پطـرس وظیفـه یـک رهـر دینـی را به شـبانی کـه گلـه خـدا را اداره می کند، ربـط می دهد. 
مقایسـه منـودن کلیسـا بـا گوسـفندان حاکـی از آن اسـت کـه، اعضای کلیسـا مانند گوسـفندان، 
ممکـن اسـت بعضـی اوقـات بـه راه خـود برونـد. از ایـن رو، بـه شـبانی نیـاز دارنـد که ایشـان 
را بـه گلـه بـاز گردانـد و بـه ایشـان در هامهنـگ عمـل کـردن با گـروه کمـک کند. رهـر دینی 
همچنیـن بایـد ماننـد الگویـی فروتن باشـد آنگونـه که یک فرد مسـیحی می بایسـت عمل کند. 

چـه هشـداری در ایـن آیـات بـرای کسـانی کـه شـبان هسـتند، می یابیـم؟ ارمیـا باب 10 
آیـه ۲1، حزقیـال بـاب ۳4 آیـات ۸ تـا 10، زکریـا بـاب 11 آیـه 1۷.

 

یک وظیفه مهم رهر مسیحی این است که با مردم در کلیسا با صبوری همکاری کند، درست 
هامنطور که شبان با گوسفندهای خود رفتار می کند. مشایخ باید مردم را به آرامی برای عبادت گرد 
هم آورند و پیام عیسی را با کسانی که الزم است عیسی و نجات وی را بشناسند در میان بگذارند.

پطرس همچنین در مد نظر قرار میدهد که مشایخ باید با رضای دل و میل و عالقه و نه 
از روی اجبار فعالیت کنند. همیشه یافن مردمی که با میل و عالقه خود فعالیت های چالش 
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برانگیز کلیسا را بر عهده بگیرند، آسان نیست. این موضوع بخصوص در هنگام بررسی کمیته 
انتخاباتی مشهود است. برای اینکه یک کلیسا عملکرد خوبی داشته باشد، کُرسی های مشخصی 
بایستی توسط اشخاص صالح و الیق و قابل پُر شود. دالیلی وجود دارد که بسیاری از مردم 
نیازمند رصف زمان قابل توجهی  این وظایف  از  متایلی به گرفن نقش رهری ندارند. بعضی 
هستند و افراد مناسب برای چنین نقش هایی ممکن است پیش از آن، مسئولیت های دیگری 
داشته باشند. دیگران ممکن است احساس کنند که به اندازه کافی برای ایفای آن نقش آمادگی 
ندارند. اما سخن پطرس این است که اگر از ما خواسته شد، باید در کل چنانچه ممکن است با 

قبول تصدی در رهری کلیسا نقش موثری ایفا منائیم. 

۹ مه سه شنبه
 

رهربِی خدمتگزارانه

اول پطـرس بـاب ۵ آیـه ۳ و متـی بـاب ۲0 آیـات ۲4 تا ۲۸ را بخوانید. چه اصول اساسـی 
رهـربِی مسـیحی در این آیات یافت می شـود؟ 

 

در زبـان یونانـی، واژه کلیـدی در آیـه ۳ بـاب ۵ اول پطـرس katakurieuontes می باشـد. 
همیـن واژه در آیـه ۲۵ بـاب ۲۰ متـی نیـز دیـده می شـود و بـه معنی »سـلطه گری – ریاسـت 
طلبی« یا »حکمرانی – ارباب َمِنشـی« اسـت. بنابراین، دسـتورالعمل داده شـده به مشـایخ در 
آیـه ۳ بـاب ۵ اول پطـرس ممکـن اسـت اینگونـه ترجمـه بشـود: »نسـبت بـه زیـر دسـتان خود 
اربـاب َمِنـش نباشـید« کـه ایـن آیه سـخنان عیسـی در آیه ۲۵ بـاب ۲۰ متی را منعکـس میکند. 
آیـات ۲۰ تـا ۲۳ بـاب ۲۰ متـی زمینـه ای را بـرای گفتـار عیسـی در آیـات ۲۴ تـا ۲۸ باب ۲۰ 
متـی فراهـم مـی آورد. مـادر یعقوب و یوحنا با این در خواسـت نزد عیسـی رفـت که هنگامی 
که عیسـی به پادشـاهی برسـد، یکی از پرانش در سـمت راسـت او و دیگری در سـمت چپ 

او جلـوس کنند. 
»عیسـی بـا مالیمـت بـا ایشـان مدارا می کنـد و خودخواهـی ایشـانرا را بخاطر برتـری یافن 
نسـبت بـه برادرانشـان رسزنـش منی کنـد. او از قلب هـای آن هـا خـر دارد و از عمـق عالقـه و 
وابسـتگی ایشـان بـه خـود آگاه اسـت. محبـت ایشـان عالقـه  انسـانی محـض نیسـت؛ اگرچـه 
بواسـطه دنیـوی بـودن مجراهـای بـرشی پلید گشـته اسـت، امـا چشـمه محبت خداونـد نجات 
دهنـده در آن جـاری اسـت. او رسزنـش نخواهـد کـرد، بلکـه عمیق و پـاک خواهـد گرداند.« – 

الـن جـی. وایـت، آرزوهـای اعصار صفحـه ۵۴٨ . 
The Desire of Ages, p. 548

عیسـی توضیـح می دهـد کـه ایـن موقعیـت افتخـار آمیز توسـط پدر بخشـیده شـده اسـت 
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و نـه خـود او. امـا سـپس بـا ایـن توضیـح ادامـه می دهـد کـه تفـاوت کلیـدی میان ملکـوت او 
و قومهـای غیـر یهـودی، نـوع رهـری اسـت کـه از پادشـاهی او پدیـدار میشـود. کسـانی کـه 
خواهـان هدایتگـری و ارشـاد در سـلطنتی هسـتند کـه عیسـی پادشـاه آن اسـت بایـد خـادم 
و خدمتگـزار باشـند زیـرا رهـران و هدایتگـران در پادشـاهی و ملکـوت عیسـی ماننـد عیسـی 
خواهنـد بـود. »پـر انسـان نیـز نیامد تـا خدمت شـود بلکه تا خدمـت کند و جان خـود را در 

راه بسـیاری فـدا سـازد« )متـی بـاب ۲۰ آیـه ۲۸(.
از ایـن رو، پطـرس رهـران کلیسـا را بـه کاملـی مشـابه فـرا می خواند: تسـلیم و انـکار نفس 

کـه در عیسـی دیده شـد بایـد در آن هـا نیز منایان بشـود. 

آیـات 4 تـا ۸ بـاب ۲ فیلیپیـان را بخوانیـد. آنچـه پولـس در اینجـا می گویـد چگونه با 
نوشـته پطـرس منطبق اسـت؟ مهمـرت اینکه، چگونـه می توانیم کارهایـی را که در این 

آیـات بـه آن فراخوانده شـده ایم، انجـام بدهیم؟

۱۰ مه چهارشنبه

ُملّبس به فروتنی
در جامعـه دنیـای کهـن کـه پطـرس در آن میزیسـت ، طبقـه بنـدی بسـیار حاکـم بـود. 
طبقـه حاکـم امـروزه ممکن اسـت »فرماندهـی مطلق« خوانده بشـود. در اطراف آن ها اقشـار 
پائیـن رتبـه قـرار داشـتند و کم تریـن رتبـه مخصوص برده هـا بود. فروتنـی و رسافکندگـی رفتار 
مخصـوص پایین تریـن رتبـه افـراد در مقابـل بلنـد مرتبـه ترین هـا بـود. معـادل یونانـی واژه 
فروتنـی، معنای »پسـتی«، »ناچیـزی«، »ضعف« و »فقر« را متبادر میسـازد. این عبارت مردمی 
را توصیـف میکنـد کـه از قـدرت و جایگاهـی برخـوردار نبودنـد. در جهان خـارج از یهودیت و 
مسـیحیت، واژه فروتنـی بـه کسـانی کـه مقـام پایینی داشـتند اطـالق میشـد و از روی فروتنی 

عمـل کـردن شـیوه رفتـار مـردم آزاد نبود. 

آیـات ۵ تـا ۷ بـاب ۵ اول پطـرس را بخوانیـد. بـا توجـه بـه رشایـط محیطـی و زمانـی که 
در آن زندگـی می کردنـد، چـه چیـزی در مـورد نوشـته پطـرس در اینجـا، قابـل توجـه 

می باشـد؟ 

 

بـا توجـه بـه رشایـط زمانـی و فرهنگـی دوران زندگـی پطرس، فروتنـی در کتـاب مقدس در 
پرتـوی متفـاوت دیـده شـده اسـت. پطرس آیـه ۳۴ باب ۳ امثال سـلیامن را از )سـپتوجیان: عهد 
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قدیـم بـه زبـان یونانـی( یا سـبعینیه نقـل قول می کنـد، آیه ای که در بـاب ۴ آیـه ۶ یعقوب نیز 
نقـل شـده اسـت. در عهـد قدیـم، بخشـی از کار خـدا در تاریـخ، خـوار و ذلیل کـردن ظاملان و 

متکـران است)اشـعیا بـاب ۱۳ آیـه ۱۱، بـاب ۲۳ آیـه ۹، ایوب بـاب ۴۰ آیه ۱۱(.
رفتار شایسته انسان در برابر خدا، فروتنی است. »پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا 
او شام را در وقت مناسب رسافراز مناید « )اول پطرس باب ۵ آیه ۶(. فروتنی به جای غرور باید 

ویژگی رابطه مسیحی نه تنها با خدا بلکه با یکدیگر باشد )اول پطرس باب ۵ آیه ۵(.
مسـیحیان، حتـی رهـران مسـیحی، می دانند که گناهکارانی هسـتند که بواسـطه فیض خدا 
نجـات یافته انـد. در ایـن مفهـوم واال، همـه بـا هـم برابر هسـتیم و همـه بایـد در برابر صلیب 
فروتـن باشـیم. و ایـن فروتنـی بایـد در روابطـامن بـا دیگـران بویـژه کسـانی کـه زیردسـتان ما 
هسـتند ، منایـان باشـد. مطمئنـاً همـه می تواننـد در برابـر خـدا کـه خالـق آسـامن ها و زمیـن 
اسـت فروتـن باشـند. همچنیـن، فروتـن بودن در مقابل کسـانی که مقـام باالتری نسـبت به ما 
و قـدرت و رتبـه بیشـرتی نسـبت بـه مـا دارند نیز نسـبتاً آسـان اسـت. آزمـون واقعی مـا زمانی 
خواهـد بـود کـه نسـبت بـه افـراد پایین تـر از خـود کـه قدرتـی بـر مـا ندارنـد، فروتنـی نشـان 

بدهیـم. ایـن نـوع فروتنـی اسـت که پطـرس در اینجـا دربـاره آن سـخن می گوید. 

چـه چیـزی در مـورد صلیـب و آنچـه ارائـه می دهـد وجـود دارد کـه بایـد همیشـه به 
فروتـن مانـدن ما کمـک کند؟

۱۱ مه پنجشنبه

همچون شیر غّران
هامنطـور کـه تـا کنون مشـاهده کردیم، پطرس بر ضد پشـت صحنه آزار و جفا می نویسـد. 
موضـوع جـدال عظیـم تنهـا چکیـده مطلـب الهیاتی بـه خوانندگانش نبـود؛ آن ها طعـم جفا را 

بـه شـیوه ای کـه بسـیاری از مـا تا کنون نچشـیده ایم ، تجربـه کردند. 

اول پطـرس بـاب ۵ آیـات ۸ تا 10 و مکاشـفه یوحنا باب 1۲ آیـات ۷ تا ۹ را بخوانید. این 
آیـات دربـاره منشـاء رشارت و کار شـیطان در جهان ما، چه چیـزی به ما می آموزند؟

 

کتـاب مکاشـفه یوحنا آشـکار می سـازد که مسـیحیان در نـرد کیهانی میـان نیروهای خیر و 
رش، نقش دارند. در مکاشـفه، نیروهای خیر توسـط عیسـی که کلمه خدا، پادشـاه پادشـاهان و 
خداونـد خداوندان اسـت،  رهری می شـوند )مکاشـفه یوحنا باب ۱۹ آیـات ۱۳ و ۱۶(. نیروهای 
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رشارت توسـط شـیطان کـه ابلیـس نیـز خوانـده می شـود و ماننـد یک اژدهـا به تصویر کشـیده 
شـده اسـت، هدایـت می شـوند )مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـات ۷ تا ۹، بـاب ۲۰ آیـات ۷ و ۸(. 
بـا وجـود اینکـه رسـانه های محبـوب و حتـی بعضـی از مسـیحیان حقیقـت شـیطان را انـکار 
می کننـد، واقعیـت ایـن اسـت کـه شـیطان موجـودی قدرمتنـد اسـت که تنهـا نیات شـیطانی بر 
ضـد مـا دارد. بـا ایـن حـال، خر خوش این اسـت که شـیطان در نهایـت در پایان نابـود خواهد 

شـد )مکاشـفه یوحنـا باب ۲۰ آیـات ۹ و ۱۰(.
پطـرس از خطـری کـه شـیطان به همراه دارد منی کاهد. شـیطان مانند یک شـیر غرّان اسـت 
کـه بـه دنبـال بلعیـدن متـام کسـانی اسـت کـه می توانـد بـر آنهـا چیـره شـود )اول پطـرس باب 
۵ آیـه ۸(. پطـرس همچنیـن بـه ایـن مطلـب اشـاره می کنـد کـه خوانندگانـش می تواننـد قدرت 
شـیطان را در عذاب هـای کنونـی خـود ببیننـد. بـا ایـن وجـود، ایـن عذاب هـا در جـالل ابـدی 

پایـان خواهنـد یافـت )اول پطـرس بـاب ۵ آیه ۱۰(.

بار دیگر آیه 10 باب ۵ اول پطرس را بخوانید. پطرس در این آیه به ما چه می گوید؟

 

اگرچـه مـا منی توانیـم از ماهیـت دقیـق مشـکالت آن هـا آگاهـی یابیـم، امـا چیـزی کـه 
می توانیـم ببینیـم، امیـدی اسـت کـه پطـرس ابـراز می کنـد. آری، شـیطان واقعـی اسـت. نـرد 
حقیقـی اسـت و عذاب هـای مـا واقعی هسـتند. اما »خدای همه فیض ها« شـیطان را شکسـت 
داده اسـت. پـس هـر عذابـی که ما می کشـیم، اگـر وفادار مبانیـم – حتی تا حد مـرگ )عرانیان 

بـاب ۱۱ آیـات ۱۳ تـا ۱۶ را ببینیـد( – بـه ُشـکرانه عیسـی، پیـروزی حتمی اسـت.

چگونـه می توانیـم بیاموزیـم کـه بـه توجـه بـا آنچـه کـه بـا آن روبـرو هسـتیم، در 
ایاممنـان باقـی مبانیـم و تـا انتهـا شـکیبا باشـیم؟

۱۲ مه جمعه

تفکـری فراتـر: یـک منونـه بـزرگ رهـری خدمتگزارانـه عیسـی در رفتـار وی در شـام 
آخـر دیـده می شـود. در آن زمـان، عیسـی کامالً می دانسـت که کیسـت )پر خـدا( و در رُشُف 
بازگشـت بـه نـزد پـدرش بـود )یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۱(. او پـس از رصف غـذا، پاهـای حواریـون 
خویـش را ُشسـت. او سـپس فرمـود، »پـس اگـر مـن کـه آقـا و معلـم هسـتم، پایهـای شـام را 
شسـتم، بـر شـام نیـز واجب اسـت کـه پایهـای یکدیگـر را بشـویید. زیرا به شـام منونـه ای دادم 
تـا چنانکـه مـن بـا شـام کـردم، شـام نیـز بکنیـد« )یوحنـا بـاب ۱۳ آیـات ۱۴ و ۱۵(. هر بـار که 
پیـروان عیسـی پاهـای یکدیگـر را می شـویند، نـه تنهـا ایـن صحنـه را بـه تصویـر می کشـند؛ 
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بلکـه بـه یکدیگـر یـادآوری می کننـد کـه بـرای رهـر بـودن در ملکـوت عیسـی، ابتـدا باید یک 
خدمتگـزار بـود. شـکی نیسـت که حواریـون تا پایان عمرشـان، بخصـوص پس از اینکـه کامل تر 
درک منودنـد کـه عیسـی واقعـاً چـه کسـی بـود، ایـن کـردار فروتنانه اربـاب خویـش را هرگز از 
یـاد نردنـد. بـدون شـک، همچنیـن زمانیکـه پطـرس رهـران کلیسـا را فراخوانـد به آنـان گفت 
کـه نبایـد نسـبت بـه دیگـران رفتـار اربـاب منشـانه بلکـه »ردای تواضع« بر تن داشـته باشـند. 
»عیسـی هنگامـی کـه رضـا داد تـا تجسـم بـرشی بیابـد، فروتنـی خویـش را هویدا سـاخت 
کـه ایـن نکتـه از عجایـب حکمـت ازلـی ملکـوت اسـت. عمـل توافق به برش شـدن تنهـا بدلیل 
مقـام بـاالی مسـیح در پیـش از خلقـت، یـک فروتنـی اسـت. مـا بایـد ذهـن خـود را بگشـاییم 
تـا دریابیـم کـه مسـیح ردای ملوکانـه، تـاج پادشـاهی و اقتـدار و فرماندهی واالی خـود را کنار 
گذاشـت و لبـاس تجسـم بـر الوهیـت خویـش پوشـید ، تـا بـا بـرش همرتبـه گـردد و تقـوی و 
معنویـت را بـرای خانـواده بـرشی بـه ارمغـان آورده و آنـان را الیـق گرداند تا دخـرتان و پران 

خـدا نامیده بشـوند. 
حلـم و فروتنـی کـه ویژگـی زندگـی مسـیح بـود، در زندگی و شـخصیت کسـانی کـه ’مانند 
او قـدم بـر می دارنـد’، منایـان خواهـد شـد.« – الن جـی. وایت، پـران و دخرتان خـدا - صفحه 

Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 81 .٨١

سواالتی برای بحث 
1. عیسـی مأموریـت خـود را بـا روبـرو شـدن بـا شـیطان آغـاز منـود. او که بواسـطه 
40 روز روزه داری ضعیـف شـده بـود، توانسـت بـا تاسـی از کتـاب مقـدس، در برابـر 
وسوسـه های شـیطان مقاومـت کنـد )متـی باب 4 آیـات 1 تا 11، مرقس بـاب 1 آیات 
1۲ و 1۳، لوقـا بـاب 4 آیـات 1 تـا 1۳(. ایـن آیـات درباره مقاومت در برابر شـیطان ، 

در زندگـی چـه چیـزی مبـا می گوید؟
۲. شـام چـه منونه هـای از فروتنـی حقیقـی در دیگـران مشـاهده کرده ایـد؟ از آن 

مثال هـا چـه چیـزی می توانیـد بیاموزیـد؟
۳. در کالس بـه ایـن سـؤال پاسـخ بدهیـد: در کنـار آنچـه پطـرس در آیـات در ایـن 
هفتـه تعلیـم داد، ویژگی هـای یـک رهـرب خـوب مسـیحی چیسـت؟ ایـن خصوصیات 
چگونـه ممکـن اسـت بـا ویژگی هـای خـوب یـک رهـرب غیـر مذهبی مشـرتک باشـند؟ 

چگونـه می تواننـد متفـاوت باشـند؟ 
4. شـام چگونه به این ادعا که شـیطان واقعی نیسـت بلکه تنها منادی از رشارت های 

موجود در طبیعت برش اسـت، پاسـخ می دهید؟ 
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۱۳ تا ۱۹ مهدرس هشتم

عیسی در نوشته های پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۸ و ۱۹ ؛ کولسـیان بـاب ۱ آیات ۱۳ 
و ۱۴ ؛ اشـعیا بـاب ۵۳ آیـات ۱ تـا ۱۲ ؛ یوحنـا بـاب ۱۱ آیـه ۲۵ ؛ مزامیـر بـاب ۱۸ آیه ۵۰ ؛ 

دوم پطـرس بـاب ۱ آیه ۱. 

آیـه حفظـی: »او بـر روی صلیـب بـار گناهـان ما را بـر دوش گرفـت تا مـا بتوانیم از 
چنـگ گنـاه رهایـی یافته زندگی پاکی داشـته باشـیم. زخمهـای او نیـز دوای دردهای ما 

شـد« )اول پطـرس بـاب ۲ آیه ۲4(.

هامنطـور کـه در اول پطـرس مطالعه کردیم، باید تا کنون مشـخص شـده باشـد که گذشـته 
از رشایـط محیطـی و هـر موضـوع خاصی کـه بدان اشـاره می کند، مترکز پطرس بر روی عیسـی 
اسـت. عیسـی در هـر آنچه او می نویسـد، نفـوذ دارد: عیسـی مانند خطوط طالیـی در رستارس 

نامه او هویداسـت. 
از نخسـتین خـط، جایـی کـه پطـرس می گویـد کـه او یک »رسـول« یا )»فرسـتاده«( عیسـی 
مسـیح می باشـد، تـا انتهـا کـه می نویسـد، »همـه شـام را کـه در مسـیح عیسـی هسـتید، سـالم 
بـاد« )اول پطـرس بـاب ۵ آیـه ۱۴(، عیسـی موضـوع اصلـی او می باشـد. و او در ایـن رسـاله 
دربـاره مـردن عیسـی بـه عنـوان قربانـی بـرای مـا می نویسـد. او در مـورد عـذاب بزرگـی کـه 
عیسـی تحمـل منـود، صحبـت می کنـد و در آن عذاب هـا از عیسـی بـه عنـوان الگویـی بـرای ما 
یـاد می کنـد. او دربـاره رسـتاخیز عیسـی و مفهـوم آن بـرای مـا سـخن می گویـد. عالوه بـر این، 
او در مـورد عیسـی نـه تنهـا بـه عنـوان مسـیح موعـود، کریسـتوس، »مسـح شـده«، بلکـه بـه 
عنـوان مسـیح الهـی می گویـد. یعنی، ما در اول پطرس شـواهد بیشـرتی در مـورد طبیعت الهی 
عیسـی می بینیـم. او خـود خـدا بـود، کسـی کـه در جسـم انسـانی آمـد و زندگـی کـرد و ُمرد تا 

مـا بتوانیـم امیـد و وعـده زندگـی ابدی را داشـته باشـیم. 
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ایـن هفتـه از ابتـدا تـا انتهـای اول پطـرس را مرور خواهیم کـرد و با دقت بیشـرتی به آنچه 
کـه درباره عیسـی آشـکار می کند، توجـه خواهیم منود. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۰ مه آماده شوید.

۱۴ مه یکشنبه

عیسی، قربانی و فدیه ای برای ما

یـک و شـاید تنهـا موضـوع فراگیـر کتاب مقـدس، کار خـدا در باره نجات برش سـقوط کرده 
اسـت. کتـاب مقـدس از سـقوط آدم و حـّوا در پیدایـش تـا سـقوط بابـل در مکاشـفه یوحنا، به 
هـر طریقـی کار خـدا را بـرای نجـات برش »گمشـده« آشـکار می سـازد )لوقـا بـاب ۱۹ آیه ۱۰(. 

و ایـن موضـوع در نامه هـای پطرس نیز نشـان داده شـده اسـت. 

اول پطرس باب 1 آیات 1۸ و 1۹ و کولسـیان باب 1 آیات 1۳ و 14 را بخوانید. رسـتگار 
شـدن به چه معناسـت و خون چه ارتباطی با رسـتگاری دارد؟ 

 

آیـات ۱۸ و ۱۹ بـاب ۱ اول پطـرس ، اهمیت مرگ عیسـی را بدین صـورت توصیف می کنند: 
»خـدا بـرای نجـات شـام بهایـی پرداخـت تـا شـام را از قیـد روش پـوچ و باطـل زندگـی کـه از 
اجـداد خـود بـه ارث بـرده بودید آزاد سـازد بهایـی که خدا بـرای آزادی از این اسـارت پرداخت 
طـال و نقـره نبـود بلکـه خـون گرانبهـای مسـیح بـود کـه همچـون بـره ای بـی گناه و بـی عیب 
قربانـی شـد«. دو تصویـر کلیـدی در ایـن آیات وجـود دارند: رهایـی و قربانی کـردن حیوانات. 
نجـات بـه چندیـن شـیوه  در کتاب مقدس بکار برده شـده اسـت. برای مثال، اولین نخسـت 
زاده نـر االغ )کـه منی توانسـت قربانـی بشـود( و بـرای نخسـتین نـوزاد پـر بایـد عـوض داده 
میشـد و قربانـی پیشـکش میگردیـد )خـروج بـاب ۳۴ آیـات ۱۹ و ۲۰( کـه بـا قربانی کـردن بره 
جایگزیـن نجـات پیـدا میکردنـد. پـول می توانسـت برای پـس گرفـن )آزاد کردن( دارایـی که به 
دلیـل فقـر فروختـه شـده بـود، مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد )الویـان بـاب ۲۵ آیـات ۲۵ و ۲۶(. 
مهمـرت اینکـه، یـک برده می توانسـت آزاد بشـود )الویان بـاب ۲۵ آیات ۴۷ تـا ۴۹(. پطرس ابتدا 
خوانندگانـش را مطلـع می سـازد کـه بهـای بـاز خریده شـدن )آزاد شـدن( از »قیـد روش پوچ و 
باطـل زندگـی کـه از اجـداد خـود به ارث بـرده اید« )اول پطـرس باب ۱ آیـه ۱۸( چیزی کمرت از 
»خـون گرانبهـا چـون خـون بره بـی عیب و بـی داغ یعنی خون مسـیح« نبـود )اول پطرس باب 

۱ آیـه ۱۹(. تصویـر بـرّه مطمئنـاً مفهـوم قربانی کـردن حیوانات را تداعـی میکند. 
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از ایـن رو پطـرس در کتـاب مقـدس عـری زبـان ، مرگ مسـیح را به قربانی کـردن حیوانات 
تشـبیه می کنـد. یـک گناهکار گوسـفندی بـی عیب بـه معبد )صحن قُـدس( مـی آورد. گناهکار 
سـپس دسـتش را بـر روی حیـوان می گذاشـت )الویـان بـاب ۴ آیـات ۳۲ و ۳۳(. حیـوان ذبـح 
می شـد و کمـی از خـون آن بـه قربانـگاه قربانی سـوختنی مالیده میشـد؛ باقیامنـده آن در پای 
قربانـگاه ریختـه می شـد )الویـان بـاب ۴ آیـه ۳۴(. مـرگ حیوان قربانی برای کسـی کـه قربانی 
را پیشـکش کـرده بـود، »آمـرزش« بـه همراه داشـت )الویـان باب ۴ آیـه ۳۵(. پطـرس می گوید 
کـه عیسـی بـه جـای مـا ُمرد و مرگش ما را از زندگی گذشـته و رسنوشـت بدی کـه به هر طریق 

گریبانگیرمـان بـود، نجات داد. 

ایـن واقعیـت کـه امیدمـان بـه نجـات تنهـا در مجـازات یـک جایگزیـن بـه جـای ما 
وجـود دارد، بـه مـا چـه چیـزی دربـاره وابسـتگی مطلـق بـه خـدا، می آموزد؟

۱۵ مه دوشنبه

مصائب مسیح
مسـیحیان اغلـب دربـاره »مصائـب مسـیح« سـخن می گوینـد. واژه مصائـب از یـک فعـل 
یونانـی بـه معنـی »رنـج وعـذاب« می آیـد و عبـارت »مصائب مسـیح« معموالً به آنچه عیسـی 
در دوره پایانـی زندگـی اش کـه بـا ورود پیروزمندانـه اش بـه اورشـلیم آغـاز شـد، اشـاره دارد. 

پطـرس نیـز بـر موضـوع رنجهـای مسـیح در آن روزهـای پایانـی مترکـز می کنـد. 

اول پطـرس بـاب ۲ آیـات ۲1 تـا ۲۵ و اشـعیا بـاب ۵۳ آیـات 1 تـا 1۲ را بخوانیـد. ایـن 
آیـات چـه چیـزی دربـاره عذابـی کـه عیسـی به جـای ما تحمـل منود، بـه مـا می گویند؟ 

 

اهمیت ویژه ای در عذاب کشیدن عیسی وجود دارد. او »گناهان ما را با جسم خویش بر 
دار کشید ]اشاره به صلیب؛ با اعامل رسوالن باب ۵ آیه ۳۰ مقایسه شود[ تا ما که از گناه مرده 
بودیم، بتوانیم با عدالت زیست مناییم« )اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴(. گناه منجر به مرگ می شود 
)رومیان باب ۵ آیه ۱۲(. ما به عنوان انسان های گناهکار، مستحق مرگ هستیم. با این وجود، 
عیسی که بی عیب و کامل است – کسی که هیچ مکری در زبانش نیست )اول پطرس باب ۲ 

آیه ۲۲( – به جای ما ُمرد. در آن مبادله، ما نقشه نجات را داریم. 

بـار دیگـر آیـات 1 تـا 1۲ بـا ۵۳ اشـعیا را بخوانیـد. ایـن  آیـات دربـاره عذاب عیسـی در 
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حالـی کـه بـه رنـج افتاده نقشـه نجـات را برای مـا عملی میکـرد،  چه می گوینـد؟ این در 
مـورد رسشـت خـدا به مـا چـه می گوید؟ 

 

»شـیطان بـا وسوسـه های شـدیدش، قلـب عیسـی را فـرشد. نجـات دهنـده منی توانسـت از 
داخـل قـر بیـرون را ببینـد. امیـد بـه او، بیـرون آمـدن از قـر را بعنـوان یـک ظفرمنـد منـادی 
نگردیـد یـا اینکـه فدیـه او نـزد پـدر مقبـول گردیـده یـا خیـر. او هـراس داشـت که گنـاه چنان 
بـرای خـدا موهن باشـد، که جدایی ایشـان ابدی باشـد. مسـیح غـم و اندوه گناهـکاری را حس 
منـود گویـی کـه درب رحمـت دیگـر بـر نـژاد گناهکار گشـوده منیشـود. این احسـاس گنـاه بود 
کـه خشـم خـدا را بـر او بـه عنـوان جایگزیـن بـرش وارد کـرد، جامـی کـه نوشـید را تلـخ منود و 
 Ellen G. White .۷۵۳ قلـب پـر خـدا را شکسـت.« – الـن جی. وایـت، آرزوی اعصار صفحـه

The Desire of Ages, p. 753

پاسـخ بـه آنچـه مسـیح برای ما تحمل منـود، چه باید باشـد؟ ما چگونه بایـد از الگوی 
او هامنطـور کـه آیـه ۲1 باب 1 اول پطرس می گویـد، پیروی کنیم؟

۱۶ مه سه شنبه

قیام عیسی از مرگ

اول پطـرس بـاب 1 آیـات ۳، 4، ۲1 و بـاب ۳ آیـه ۲1، یوحنـا بـاب 11 آیـه ۲۵، فیلیپیـان 
بـاب ۳ آیـات 10 و 11 و مکاشـفه یوحنـا بـاب ۲0 آیـه 6 را بخوانیـد. ایـن آیـات بـه چه 

امیـد بزرگـی اشـاره می کننـد و چـه مفهومـی برای مـا دارد؟

 

هامنگونـه تـا کنـون دیده ایم، نامه اول پطرس خطاب به کسـانی اسـت که بدلیل ایامنشـان 
بـه عیسـی رنـج می کشـند. پـس باالخـص بجاسـت کـه پطـرس درسـت در ابتـدای نامـه اش، 
توجـه خوانندگانـش را بـه امیـدی کـه در انتظارشـان می باشـد، جلـب می کند. هامنطـور که او 
می گویـد، امیـد یـک مسـیحی، یک امیـد زنده و پویاسـت، دقیقاً بـه این دلیل که امیدی اسـت 
کـه بـر پایـه رسـتاخیر عیسـی می باشـد )اول پطـرس بـاب ۱ آیه ۳(. بواسـطه رسـتاخیز عیسـی، 
مسـیحیان می تواننـد چشـم بـراه میراثـی در ملکـوت باشـند کـه فسـاد و تباهی در آن نیسـت 
)اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۴(. بـه عبـارت دیگـر، مهـم نیسـت رشایـط تا چـه میزان بد بشـود، به 

چیـزی کـه در پایـان در انتظارتان اسـت، بیاندیشـید. 
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در واقـع، قیـام عیسـی از مـرگ اطمینـان می دهـد کـه ما نیـز می توانیـم از مرگ قیـام کنیم 
)اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـات ۲۰ و ۲۱(. هامنگونـه کـه پولـس آن را بیـان می کنـد، »اگـر ایـامن 
شـام زنـده نشـده ایامن شـام نیـز بی فایده اسـت و هنـوز زیر محکومیـت گناهانتان هسـتید« 
)اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـه ۱۷(. امـا از آنجایـی که عیسـی از مرگ برخاسـته اسـت، نشـان داده 
اسـت کـه خـود، قـدرت دارد تـا بـر مـرگ ظفـر یابـد. بنابراین، امیـد مسـیحی ریشـه در واقعه 

تاریخـی قیـام مسـیح دارد. رسـتاخیز او اسـاس و بنیـان امیـد مـا در پایان زمان می باشـد. 
پس بدون قیام مسیح امید ما بر چه پایه ای میتواند استوار باشد؟ همه کارهایی که مسیح 
برای ما انجام داد، در وعده رستاخیز به اوج می رسد. بدون آن، ما چه امیدی داریم، بخصوص 
که می دانیم برخالف عقیده رایج مسیحی، مردگان در خوابی عاری از هوش در قر قرار دارند. 
»مـرگ بـرای مسـیحیان ماننـد خـواب می مانـد، دوره ای از سـکوت و تاریکـی. زندگـی بـا 
مسـیح در خـدا نهفتـه اسـت و ›چـون مسـیح کـه زندگی ماسـت ظاهر شـود، آنگاه شـام هم با 
وی در جـالل ظاهـر خواهیـد شـد‹ ]یوحنـا بـاب ۸ آیـات ۵۱ و ۵۲ ، کولسـیان باب ۳ آیـه ۴[ ... 
بـا آمـدن دوبـاره او، متامـی عزیزانـی کـه در مـرگ خفتـه انـد با شـنیدن صـدای او پا بـه حیات 

شـکوهمند و ابـدی خواهنـد گذاشـت.« – الـن جـی. وایـت، آرزوی اعصار صفحـه ٧٨٧ .
The Desire of Ages, p. 787 

بـه قطعیـت آشـکار مـرگ بیاندیشـید. بسـیار خشـن، غیـر قابـل گذشـت و واقعـی 
اسـت. پـس چـرا وعـده رسـتاخیز بـرای ایامن مان و هـر آنچه بـاور داریـم و برایش 

امیـد داریـد، اهمیـت دارد؟

۱۷ مه چهارشنبه

عیسی به عنوان مسیح موعود
کُره  این  از اساسی ترین نقاط عطف رسالت عیسی در  هامنطور که پیش تر دیدیم، یکی 
خاکی زمانی بود که پطرس در پاسخ پرسش درباره هویت او، گفت: »تویی مسیح، پر خدای 
زنده!« )متی باب ۱۶ آیه ۱۶(. واژه مسیح )christos در زبان یونانی( به معنی »مسح شده« 
و »مسیح موعود« می باشد؛ که معادل آن در زبان عری )ِمشا یاه mashiyach است. از واژه 
ریشه ای به معنی »مسح و تدهین کردن« آمده است و در بخش های مختلفی از عهد قدیم 
بکار برده شده بود. )حتی در جایی برای اشاره به کورش پادشاه بکار رفته ]اشعیا باب ۴۵ آیه 
۱ را ببینید[(. بنابراین، هنگامی که پطرس، عیسی را مسیح خواند، از واژه ای استفاده  کرد که 

در اوج کامل بود که از کالم عری برگرفته شده بود. 
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آیات زیر از عهد قدیم که واژه )مسایاه( مسیح موعود یا مسح شده را بکار می برند ، 
بخوانید. محتوای منت چه چیزی درباره مفهوم آن به ما تعلیم می دهد؟ پطرس هنگامی 

که عیسی را )مسایاه( مسیح موعود خواند، چه درکی از معنای آن داشت؟ 
مزامیر باب ۲ آیه ۲  

مزامیر باب 1۸ آیه ۵0  
دانیال باب ۹ آیه ۲۵  

اول سموئیل باب ۲4 آیه 6  
اشعیا باب 4۵ آیه 1  

اگرچـه پطـرس توسـط خداونـد الهام یافته بود تا عیسـی را مسـیح موعود اعـالم مناید )متی 
بـاب ۱۶ آیـات ۱۶ و ۱۷(، بـدون تردیـد او خـود مفهوم کامل آن را منی دانسـت. او متوجه نشـد 
کـه مسـیح موعـود دقیقـاً چه کسـی بود، چه کاری بایـد انجام می داد و احتـامالً مهمرت از همه، 

چگونـه آن را انجام می داد. 
در ایـن فقـداِن درک، پطـرس تنهـا نبـود. نظریـات بسـیار متفاوتـی دربیـن بنـی ارسائیـل 
در خصـوص مسـیح موعـود وجـود داشـت. کاربردهـای عبـارت مسـیح موعـود یـا مسـح شـده 
در آیـات بـاال، بـه خـودی خـود تصویـر کاملـی ارائـه منی دهنـد، هـر چنـد بیشـرتین چیـزی که 

پیشـاپیش از آن خـر میدهنـد در نهایـت از مسـایاه و کاری اسـت کـه انجـام خواهـد داد. 
آیـه ۴۰ بـاب ۷ یوحنـا برخـی از چیزهایـی را کـه در مـورد مسـیح موعـود انتظـار می رفـت 
،آشـکار می کنـد: او از نسـل داود و از شـهر بیـت لحـم خواهـد بـود )اشـعیا باب ۱۱ آیـات ۱ تا 
۱۶، میـکا بـاب ۵ آیـه ۲(. آن هـا ایـن بخـش را درسـت متوجـه شـده بودنـد. هرچنـد در تصـور 
عمومـی، یـک مسـیح موعـود از نسـل داود هـامن کاری را خواهد کـرد که داود بـه آن مبادرت 
ورزیـد یعنـی دشـمنان یهـود را شکسـت خواهـد داد. آنچـه کـه هیـچ کـس انتظار وقـوع آن را 

نداشـت، مسـیح موعـودی بـود که توسـط رومیـان مصلوب بشـود. 
البته قبل از زمانی که پطرس رسـاله های خود را نوشـت درک شـفافرتی نسـبت به عیسـی 
بعنوان مسـایاه یا مسـیح موعود یافته بود )او ۱۵ بار در اول و دوم پطرس ، عیسـی را مسـیح 

خوانـده اسـت( و متـام آنچه را برای بـرش به انجام خواهد رسـانید. 

۱۸ مه پنجشنبه

عیسی، مسح شده از ملکوت
پطرس نه تنها می دانست که عیسی مسیح موعود بود، بلکه او موال و رسور نیز هست. 
یعنی پطرس در زمان نگارش این رساله ها، می دانست که مسیح موعود، شخص خدا بود. اگرچه 
اشاره  اما همچنین می تواند  باشد،  داشته  دنیوی هم  معنای  عنوان »موال و رسور« می تواند 
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واضحی به الوهیت باشد. پطرس در اول پطرس باب ۱ آیه ۳ و دوم پطرس باب ۱ آیات ۸ ، ۱۴ 
و ۱۶، از عیسی به عنوان مسایاه، مسیح، موال و رسور و بعنوان خدا نام می برد. 

پطـرس ماننـد سـایر نویسـندگان کتاب مقـدس، رابطه میان عیسـی و خدا را بـا واژگان پر 
و پـدر توصیـف می کنـد. بـرای مثـال، »متبارک بـاد خدا و پدر خداوند ما عیسـی مسـیح« )اول 
پطـرس بـاب ۱ ایـه ۳ ؛ بـا اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۷ مقایسـه شـود(. عیسـی بـه عنـوان پـر 
محبوب توصیف شـده اسـت )دوم پطرس باب ۱ آیه ۱۷( و بخشـی از اقتدار عیسـی به عنوان 

رَسور و مقـام آسـامنی اش از ایـن رابطـه مخصوصـی کـه با خدای پدر دارد، ناشـی می شـوند. 

دوم پطـرس بـاب 1 آیـه 1، یوحنـا باب 1 آیـه 1 و یوحنا باب ۲0 آیـه ۲۸ را بخوانید. این 
آیـات دربـاره الوهیت عیسـی به ما چه چیـزی می گویند؟

 

 

آیـه ۱ بـاب ۱ دوم پطـرس می گویـد، »خـدای مـا و نجـات دهنـده مـا عیسـی مسـیح.« در 
نسـخه اصلـی بـه زبـان یونانـی، حرف تعریـف دقیقاً یکسـانی برای خـدا و نجات دهنـده بکار 
بـرده شـده اسـت. ایـن از نظـر دسـتور زبان بدیـن معنی اسـت که »خـدا« و »نجـات دهنده« 
اشـاره بـه عیسـی دارنـد. پس آیـه ۱ باب ۱ دوم پطـرس در کتاب عهد جدید بطـور خیلی واضح 

بـر الوهیت کامل عیسـی داللـت دارد. 
بتدریـج شـواهد  از آنجایـی کـه نخسـتین مسـیحیان در درک عیسـی مشـکل داشـتند، 
عهـد جدیـد را در کنـار هـم قـرار دادنـد. پـدر، پـر و روح القـدس در نوشـته های پطـرس، 
مجـزا هسـتند )بـرای مثـال، پدر/پـر: اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۳ ، دوم پطرس بـاب ۱ آیه ۱۷ 
؛ روح القـدس: اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۲، دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۱(، درسـت هامنطـور 
کـه در دیگـر بخش هـای عهـد جدیـد چنیـن اسـت. بـا ایـن وجـود، در عیـن حـال، عیسـی 
نیـز همچـون روح القـدس کامـالً الهـی بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. بـا گذشـت زمـان و 
پـس از مباحثـات بسـیار، کلیسـا اصـل تعلیامتـی )فقهی(تثلیـث را قـوام بخشـیده تـا بتوانـد 
رِسّ جوهـره و هسـته الوهیـت را ترشیـح منایـد. ادونتیسـت های روز هفتـم، اصـل فقهـی 
)تعلیامتـی( تثلیـث را در زمـره ۲۸ اصـل بنیادیـن اعتقـادی خـود گنجانیـده انـد. بنابراین، در 
رسـاله هـای پطـرس، تصویـر روشـنی از عیسـی نـه تنهـا بـه عنـوان مسـیح موعـود بلکـه بـه 

عنـوان شـخص خـدا، می بینیـم. 

وقتی که به زندگی و مرگ عیسی می اندیشید و متوجه می شوید که او خدا بود، این درباره 
نوع خدایی که ما به او خدمت می کنیم و دلیل اینکه باید او را دوست بداریم و به او 

محبت کنیم، به ما چه می گوید؟ پاسخ های خود را در روز سبت در کالس مطرح کنید. 
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۱۹ مه جمعه

تفکـری فراتـر: »منطقـی بـه نظـر می رسـد کـه بـا ›مسـیح موعـود‹ آغـاز کنیـم، زیـرا 
کلیسـای مسـیحی نامـش را بـه معـادل یونانـی Christos مدیـون اسـت، ›مسـح شـده‹. واژه 
عـری بـا تصویـر نجـات دهنـده کـه یهودیـان منتظـرش هسـتند و مناینـده خـدا در آغـاز عر 
جدیـدی بـرای قـوم خـدا خواهـد بـود، مرتبـط می شـود. هـر دو واژه یونانـی و عری از ریشـه 
ای بـه معنـی ›تدهیـن کـردن‹ برگرفتـه شـده اند. بدیهـی اسـت کـه نویسـندگان عهـد جدیـد با 
›مسـیح‹ خوانـدن عیسـی، او را بعنـوان شـخصی در نظـر گرفتـه بودنـد کـه برای انجـام وظیفه 

ای خـاص برگزیـده شـده اسـت. 
عنـوان مسـیح Christos بیـش از ۵۰۰ بـار در عهـد جدید بکار رفته اسـت. اگـر چه بیش از 
یـک مفهـوم از مسـیح در میـان معـارصان زمان عیسـی وجود داشـت، بـه طور کلی تایید شـده 
اسـت کـه یهودیـان قـرن اول بـه این نتیجه رسـیده بودند که به مسـیح موعود بـه عنوان فردی 
بنگرنـد کـه دارای رابطـه ای ویـژه بـا خداسـت. او در پایان زمـان طلوع خواهد منـود هنگامی 
کـه ملکـوت خـدا برپـا گـردد. او کسـی خواهـد بـود کـه خـدا در طـول تاریـخ قـوم خویـش را 
رهایـی بخشـید. عیسـی عنـوان ›مسـیح‹ را پذیرفت، اما کاربرد آن را تشـویق نکـرد؛ زیرا که این 
عبـارت مفهـوم ضمنـی سیاسـی داشـت کـه بـه کار بـردن آن را دشـوار می کـرد. اگرچـه عیسـی 
بـرای توصیـف مأموریتـش متایلـی بـه اسـتفاده از آن در مـالء عـام نداشـت، پطـرس )متی باب 
۱۶ آیـات ۱۶ و ۱۷( و زن سـامری )یوحنـا بـاب ۴ آیـات ۲۵ و ۲۶( را برای بـکار بردن این عبارت 
مذمـت ننمـود. او خود می دانسـت که مسـیح موعود اسـت، هامنطور که در گـزارش مرقس از 
سـخنان عیسـی دیده میشـود: ›هر که شـام را از ایرنو که از آن مسـیح هسـتید آب بنوشـاند هر 
آینـه بشـام میگویـم اجـر خـود را ضایع نخواهد کـرد‹.« – کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـتهای 

روز هفتـم جلـد ١۲ صفحه ١۶۵ .
The SDA Bible Commentary, vol. 12, p. 165
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سواالتی برای بحث
1. آیـات 1 تـا 1۲ بـاب ۵۳ اشـعیا را بخوانیـد. بـر طبـق ایـن آیـات، عیسـی بـرای 
مـا چـه کاری انجـام داده اسـت؟ جزئیـات کاری کـه او بـه جـای مـا انجـام داده 
اسـت را بنویسـید. مـا بـه چـه روش هایـی می توانیـم بـه وضـوح در ایـن آیـات 
ایـده عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن خودمـان را ببینیـم؟ چـرا مـا بـه او بـه عنـوان 

جایگزیـن خـود نیـاز داریـم؟
۲. در طـول تاریـخ، بعضی هـا از کتـاب مقـدس سـوء اسـتفاده کـرده و وعـده زندگی 
پـس از مـرگ داده انـد تـا مـردم را تحـت ظلـم و جـور خود قـرار دهند. خـوب، آری، 
زندگـی شـام در اینجـا و اکنـون دشـوار اسـت، امـا تنهـا بـر آنچـه کـه خـدا بـه مـا در 
بازگشـت عیسـی وعـده داده اسـت، مترکـز کنیـد. از آنجایی کـه این حقیقـت موجود 
در کتـاب مقـدس مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفته اسـت، بسـیاری ایده زندگـی پس از 
مـرگ مبتنـی بـر اعتقـادات مسـیحیان را انـکار می کننـد؛ در عـوض، ایشـان آن را بـه 
عنـوان اقدامـی توسـط برخـی از مـردم بـرای مخالفـت بـا دیگـران می بیننـد. شـام به 

ایـن اتهـام چگونـه پاسـخ می دهید؟ 
۳. نظـر خـود را در خصـوص الوهیـت مسـیح و آنچـه کـه دربـاره شـخصیت خـدا به 
مـا می گویـد در کالس مـرور کنیـد. چـرا الوهیت او و آنچـه که در مورد خـدا برایامن 

آشـکار می سـازد، مـژده خوبی اسـت؟
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۲۰ تا ۲۶ مهدرس نهم

آنگونه که شایسته است باشید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: دوم پطـرس بـاب 1 آیـات 1 تـا 1۵؛ افسسـیان بـاب ۲ آیـه ۸ ؛ 
رومیـان بـاب ۵ آیـات ۳ تـا ۵ ؛ عربانیـان بـاب 10 آیـه ۳۸ ؛ رومیـان باب 6 آیـه 11 ؛ اول 

قرنتیـان بـاب 1۵ آیـات 1۲ تا ۵۷ .

آیـه حفظـی: »و بـه همیـن جهـت، کـامل سـعی منـوده، در ایامن خـود فضیلـت پیدا 
مناییـد و در فضیلـت، علـم و در علـم، عفـت و در عفـت، صرب و در صـرب، دینداری و در 
دینـداری، محبـت بـرادران و در محبـت بـرادران، محبـت را« )دوم پطـرس بـاب 1 آیات 

۵ تا ۷(.

یکـی از چیزهـای عجیـب در مـورد عهـد جدیـد ایـن اسـت کـه در فضایـی محـدود تـا چـه 
میـزان حقیقـت می تـوان »گنجانـد«. درس این هفته دوم پطرس باب ۱ آیات ۱ تا ۱۴ را پوشـش 
می دهـد. پطـرس در ایـن ۱۴ آیـه، بـه ما دربـاره عدالت از طریـق ایامن تعلیم می دهد. سـپس 
بـه ایـن نکتـه میپـردازد کـه قـدرت خـدا چـه کارهایـی میتوانـد در زندگـی مردمی انجـام دهد 
کـه خـود را تسـلیم عیسـی کرده انـد. او در مـورد ایـن حقیقـت شـگفت انگیز کـه مـا می توانیم 
»رشیـک طبیعـت الهـی« بشـویم سـخن میگوید )دوم پطـرس باب ۱ آیـه ۴( تا بدیـن ترتیب از 

فسـاد و حـرص جهان رها شـویم. 
در واقـع، مـا نـه تنهـا به لوح فضائل مسـیحی دسـت یابیم، بلکـه پطرس آن هـا را به ترتیبی 
خـاص ارائـه می دهـد. آنهـا یکـی پـس از دیگـری می آینـد و دیگـری را دنبـال میکنند تـا زمانی 

کـه بـا مهمرتین آنهـا به اوج می رسـند. 
او همچنیـن دربـاره واقعیـت مفهـوم مسـیحی بـودن و »تطهیـر شـدن« از گناهان گذشـته 
مینویسـد )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۹( و سـپس حتـی ایـده اطمینـان از نجات را پیش میکشـد؛ 

آن وعـده حیـات جـاودان در »ملکـوت جـاودان« )دوم پطـرس بـاب ۱ آیه ۱۱(. 
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و در نهایـت، مـا حتـی بـا بحث کوتاهـی درباره موضوع بسـیار مهم وضعیت مـرگ مواجه 
می شـویم. ایـن میـزان بـاال از حقایـق عمیق و غنی تنها در آیه ۱۴ شـگفت آور اسـت!

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ مه آماده شوید.

۲۱ مه یکشنبه

ایامن بعنوان نعمتی گرانبها

آیـات 1 تـا 4 بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس می گویـد کـه ما در عیسـی مسـیح 
بـه چـه چیـزی نائـل شـده ایم؟ یعنـی، واقعیـت فیـض در اینجـا چگونه دیده می شـود؟

 

پطـرس ایـن نامـه را اینگونـه آغـاز میکنـد که خطاب به کسـانی اسـت که »با مـا به نعمت 
گرانبهایـی دسـت یافتـه انـد.« )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱( ؛ یـا »بـا مـا ایامنـی یکسـان دارند.« 
واژه ترجمـه شـده »گرانبهـا« یعنـی »دارای ارزش برابـر« یـا »دارای امتیـاز برابـر« می باشـد. او 
می گویـد کـه آن هـا بـه این ایامن بـا ارزش »نائل« گردیده اند؛ نه اینکه اسـتحقاق یا شایسـتگی 
آن را داشـته باشـند ، بلکـه آن را بـه عنـوان عطایـی از جانـب خـدا دریافـت منوده انـد. یـا، 
هامنطـور کـه پولـس نوشـته اسـت: »زیرا به سـبب فیض خداسـت که شـام از راه ایـامن نجات 
یافته ایـد و ایـن کار شـام نیسـت بلکه بخشـش خداسـت « )افسسـیان باب ۲ آیـه ۸(. این عطیه 
بـا ارزش اسـت زیـرا »بـدون ایامن محال اسـت که انسـان خدا را خشـنود سـازد« )عرانیان باب 

۱۱ آیـه ۶(. ایـن نعمـت گرانبهاسـت زیـرا مـا بـا این ایـامن وعده هـای فوق العـاده ای داریم. 
پطـرس تأکیـد می کنـد کـه »قـدرت الهـی« عیسـی، همـه چیزهایی کـه مربوط بـه زندگی و 
پارسـایی اسـت، بـه مـا عطـا منوده اسـت )دوم پطرس باب ۱ ایه ۳(. هسـتی و وجـود ما تنها به 
واسـطه قـدرت خداسـت و تنهـا بواسـطه قـدرت او می توانیـم به قدوسـیت نائل شـویم. و این 
قـدرت الهـی از طریـق »معرفـت او کـه مـا را بـه جـالل و فضیلـت خود دعـوت منـوده«، به ما 

ارزانـی شـده اسـت )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۳ ؛ یوحنا بـاب ۱۷ آیه ۳ را نیـز ببینید(.
مـا فـرا خوانـده شـده ایم کـه خـدا را دوسـت بداریـم، امـا چگونـه می توانیـم خدایـی را که 
منی شناسـیم ، دوسـت داشـته باشـیم؟ ما از طریق عیسـی، کالم مکتوب، جهان خلقت و تجربه 
زندگـی بـا ایـامن و اطاعـت می توانیـم خـدا را بشناسـیم. مـا خـدا و واقعیـت او را بـا کاری کـه 
در زندگیـامن می کنـد، می شناسـیم، دانشـی کـه مـا را تغییـر خواهـد داد. و قـادر خواهیـم بود 

او را از طریـق واقعیـت فیضـی کـه به ما داده اسـت، بشناسـیم. 
حتـی سـپس پطـرس چیـزی حیرت آورتـر می گویـد: اینکه بـه ما نیـز »وعده   های بـی نهایت 
عظیـم و گرانبهـا« داده شـده اسـت کـه شـامل رشیک شـدن در »طبیعت الهی« می شـود )دوم 
پطـرس بـاب ۱ آیـه ۴(. بـرش در ابتـدا به شـکل خدا خلق شـد؛ آن شـکل به میزان زیـادی ضایع 
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و دگرگـون شـده اسـت. هنگامـی کـه مـا دوباره متولد می شـویم، یـک زندگی جدید در عیسـی 
داریـم کـه بـرای بـاز گردانـدن تصویـر الهـی خویـش در ما تـالش خواهد کـرد. اما اگـر خواهان 

بـروز ایـن تغییر هسـتیم، باید از فسـاد و حـرص جهان گریزان باشـیم. 

اگـر عـاری از ایـامن بودیـد، زندگیتـان چگونـه بـود؟ این پاسـخ چگونه به مـا در درک 
دلیـل بـا ارزش بـودن عطـای ایامن کمـک می کند؟

۲۲ مه دوشنبه

محبت، غایِت فضیلِت مسیحی است

دوم پطـرس بـاب 1 آیـات ۵ تـا ۷، رومیـان بـاب ۵ آیـات ۳ تـا ۵، یعقوب بـاب 1 آیات ۳ 
و 4 و غالطیـان بـاب ۵ آیـات ۲۲ و ۲۳ را بخوانیـد. چـه موضـوع مشـابهی در ایـن آیات 

می شـود؟  دیده 

 

شـمردن فضائـل در میـان فالسـفه جهان کهـن متداول بـود. چنین برشـامری اغلب »صورت 
فضائـل« خوانـده می شـوند و منونه هـای مختلفـی در عهـد جدیـد وجـود دارد )رومیـان باب ۵ 
آیـات ۳ تـا ۵ ، یعقـوب بـاب ۱ آیـات ۳ و ۴ ، غالطیان باب ۵ آیات ۲۲ و ۲۳(. به احتامل بسـیار، 
خواننـدگان پطـرس بـا چنیـن صورت هایـی آشـنا بودند، اگـر چه تفاوت هـای جالبی میـان آنچه 
یـک فیلسـوف ممکـن اسـت بر شـامرد و صورت های پطرس وجـود دارد. توجه کنیـد که پطرس 
عمـداً آن هـا را بـه صـورت متوالـی مرتـب منـوده اسـت تا هـر فضیلت بـر پایه فضیلت پیشـین 

سـاخته شـود، تـا زمانـی که بـه اوج خـود یعنی به محبت برسـد! 
متام فضائلی که پطرس بکار می برد، معنای مهمی دارند: 

ایـامن: در ایـن مضمـون، ایـامن هیـچ چیـزی نیسـت بجـز ایـامن رسـتگار کننـده عیسـی 
)غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۱۱ و عرانیـان بـاب ۱۰ آیـه ۳۸ را ببینیـد(.

فضیلـت: فضیلـت )بـه یونانـی arête(، کیفیتـی خـوب از هـر نـوع، حتـی در میان فالسـفه 
بـت پرسـت نیـز رسایـت کرده بـود. آری، ایامن حیاتی اسـت، اما بایـد به تغییـر زندگی هدایت 

شـود، نوعـی زندگی کـه فضیلـت در آن پدیدار می شـود. 
علـم )معرفـت و شـناخت(: پطـرس مطمئناً درباره علـم از دیدگاه عمومی سـخن منی گوید، 
بلکـه در عـوض از شـناخت و معرفتـی سـخن مبیـان مـی آورد کـه از رابطـه نجـات بخـش بـا 

عیسـی مسـیح نشـات میگیرد. 
عفـت / کنـرتل نفـس: مسـیحیان بالـغ قـادر بـه کنـرتل متایـالت خـود بخصـوص آن هایـی 
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هسـتند کـه بـه افـراط منتهـی می شـوند. 
صر / پایداری: پایداری، بویژه در مواجهه با سختی ها و آزار و جفا، تحمل است. 

دینـداری: در جهـان بـت پرسـتان، واژه ترجمـه شـده اینجـا به عنـوان »دینـداری« به معنی 
رفتـار اخالقـی اسـت کـه از اعتقاد به خدا ناشـی می شـود. در عهد جدید، مفهـوم رفتار اخالقی 

ناشـی شـده از بـاور بـه یک خدای حقیقـی را نیـز دارد )اول تیموتائوس بـاب ۲ آیه ۲(.
محبـت برادرانـه: مسـیحیان ماننـد یـک خانـواده هسـتند و دینـداری بـه اجتامعـی منتهی 

می شـود کـه مـردم در آن بـا یکدیگـر مهربـان هسـتند. 
محبـت: پطـرس فهرسـت را بـا محبـت بـه اوج می رسـاند. او ماننـد پولـس سـخن می گوید: 
»و الحـال ایـن سـه چیـز باقـی اسـت: یعنی ایـامن و امیـد و محبت. امـا بزرگـرت از اینها محبت 

اسـت« )اول قرنتیـان بـاب ۱۳ آیه ۱۳(. 

پطـرس پیـش از اینکـه برشـامری فضائـل را آغـاز کنـد، می گویـد کـه مـا بایـد بـرای 
بدسـت آوردن ایـن فضائـل، »سـخت بکوشـیم« )دوم پطـرس بـاب 1 آیـه ۵(. منظـور 
او از ایـن جملـه چیسـت؟ تـالش بـرشی چه نقشـی در متایل مـا به داشـنت زندگی خدا 

محـور و وفادارانـه دارد؟

۲۳ مه سه شنبه

خودتان باشید
پطـرس پـس از ارائـه فهرسـتی کـه مـا بایـد بعنـوان پیـروان مسـیح با سـخت کوشـی در پی 

آن باشـیم نتیجـه را ابـراز میدارد. 

آیـات ۸ تـا 11 بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. رابطـه میـان آنچـه پیش از ایـن برای فرد 
مسـیحی انجـام شـده اسـت و اینکـه یک مسـیحی چگونـه باید زندگی کند چیسـت؟

 

پطـرس بـه خواننـدگان خـود ارصار میـورزد کـه بر اسـاس واقعیـت جدید در عیسـی زندگی 
کننـد. ویژگی هـای ایـامن، فضیلـت، علم، عفـت، صر، دینـداری، محبت برادرانـه و محبت »در 

شـام یافـت می شـوند و اضافـه می شـوند« )دوم پطـرس بـاب ۱ آیه ۸(.
مشـکل اینجاسـت کـه همـه مسـیحیان بـر اسـاس ایـن واقعیـت جدیـد زندگـی منی کننـد. 
بعضـی در علـم و شـناخت خداوندمـان عیسـی مسـیح بی اثـر و بی مثـر هسـتند )دوم پطـرس 
بـاب ۱ آیـه ۸(. چنیـن مردمـی فرامـوش کرده انـد کـه از »گناهـان گذشـته« تطهیر شـدند )دوم 
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پطـرس بـاب ۱ آیـه ۹(. بنابرایـن، پطـرس می گویـد، مسـیحیان بایـد بـا واقعیـت جدیـد کـه در 
عیسـی بـرای ایشـان حقیقـت دارد، زندگـی کننـد. آن هـا در مسـیح، بخشـش، تطهیـر و حـق 
رشیـک شـدن در طبیعـت الهـی را دریافـت کرده انـد. از ایـن رو، آن هـا باید »جـد و جهد کنند 
تـا دعـوت و برگزیدگـی خـود را ثابت مناینـد« )دوم پطرس باب ۱ آیه ۱۰(. آنـان عذر و بهانه ای 
ندارنـد کـه همچـون گذشـته زندگـی کننـد و معذوریتی ندارند که مسـیحیانی »بی مثـر« یا »بی  

باشـند.  حاصل« 
»مـا دربـاره ایـامن بسـیار می شـنویم، امـا بایـد در مـورد اعـامل بیشـرت بشـنویم. بسـیاری 
جانهـای خـود را بـا یـک زندگـی مذهبـی سـهل انگارانـه و سازشـکارانه و بـی صلیـب فریـب 

میدهنـد«. – الـن جـی. وایـت، ایـامن و اعـامل صفحـه ۵٠. 
Ellen G. White, Faith and Works, p. 50 

آیـه 11 بـاب 6 رومیـان را بخوانیـد. پولـس در اینجـا چـه چیـزی می گویـد کـه بازتـاب 
گفتـه پطـرس در مطالعـه امـروز اسـت؟

 

در یـک مفهـوم، پطـرس و پولـس هـر دو یـک مطلـب می گوینـد: »خودتـان باشـید.« و مـا 
مخلوقـات جدیـد در مسـیح، تطهیـر شـده از گنـاه و رشیـکان طبیعـت الهـی هسـتیم. بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه می توانیـم زندگـی کـه بـه آن فراخوانـده شـده ایم را داشـته باشـیم. مـا بایـد 

»ماننـد مسـیح« باشـیم کـه معنـی »مسـیحیت« می باشـد. 

شام چقدر »شبیه مسیح« هستید؟ در چه حوزه هایی جای پیرشفت دارید؟

۲۴ مه چهارشنبه

برچیدن خیمه

»ولـی مـن تـا زنـده هسـتم صـالح می دانم کـه بـا یـادآوری و تذکر شـام را بـر انگیزانم . 
مـن می دانـم کـه بـه زودی، چنانکه خداوند عیسـی مسـیح به مـن نشـان داد این خیمه 

را تـرک خواهـم منـود « )دوم پطـرس باب 1 آیـات 1۳ و 14(.

عنـوان:  تحـت  نوشـت  مطالعـه  بـرای  کوتـاه  مطلبـی   ،۱۹۵۶ سـال  در  کاملـن  اسـکار 
 Immortality of the Soul or( جاودانگـی روح و یـا رسـتاخیز مردگان؟: شـهادت عهـد جدیـد
Resurrection of the Dead?: The Witness of the New Testament(. او اسـتدالل منـود 
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کـه مفهـوم رسـتاخیز بـا مفهـوم روح جـاودان کامـالً بـا هـم در تناقض میباشـند. عالوه بـر این، 
او گفـت کـه عهـد جدیـد رصاحتـا در بـاره قیـام مـردگان سـخن مبیـان آورده اسـت. 

او بعدهـا نوشـت »هیـچ کـدام از آثـار مـن چنیـن شـور و شـوق یـا ضدیتـی شـدید را بـر 
نینگیختـه بـود.«

آیـات 1۲ تـا ۵۷ بـاب 1۵ اول قرنتیـان را بخوانیـد. پولـس اشـاره می کند کـه در مرگ چه 
اتفاقـی رخ می دهد؟

 

مطالعـه و بررسـی در مـورد آنچـه عهـد جدیـد دربـاره مـرگ و رسـتاخیز می گوید، بسـیاری 
از عاملـان عهـد جدیـد را متقاعـد کـرده اسـت کـه حـق بـا کاملـن بـود. عهـد جدیـد در حقیقت 
مفهـوم رسـتاخیز را نشـان می دهـد و نـه مفهـوم جاودانگـی روح کـه از مـرگ جسـم نجـات 
پیـدا می کنـد. بـرای مثـال، پولـس در آیـات ۱۶ تـا ۱۸ بـاب ۴ اول تسـالونیکیان ، کسـانی را کـه 
عزیزانشـان را از دسـت داده انـد، تشـویق می کنـد کـه بـا ایـن علـم کـه هنگامـی کـه عیسـی 
بازگـردد، متـام مـردگان را زنـده خواهـد کـرد، تسـلی بیابنـد. پولـس در آیـات ۱۲ تـا ۵۷ باب ۱۵ 
اول قرنتیـان ، بطـور گسـرتده ای رسـتاخیز را ترشیـح میکنـد. او بـا متذکـر شـدن ایـن موضـوع 
سـخنان خـود را رشوع میکنـد کـه ایـامن مسـیحی بـر پایـه رسـتاخیز مسـیح اسـت. اگر عیسـی 
زنـده منی شـد، هـر ایامنـی بـه او بیهوده بـود. اما، پولـس می گوید، )مسـیح براسـتی از مردگان 
برخاسـته و نوبـر خوابیـدگان شـده اسـت و رسـتاخیز مسـیح از مـرگ همـه کسـانی کـه بـه او 

ایـامن دارنـد و در او زندگـی میکننـد را نیـز قـادر می سـازد تـا از مـرگ برخیزنـد. 
پولـس دربـاره رسـتاخیز جسـم در آیـات ۳۵ تـا ۵۰ بـاب ۱۵ اول قرنتیـان سـخن می گویـد. 
او جسـم های جدیـدی کـه مـا در رسـتاخیز دریافـت خواهیـم کـرد را بـا جسـم های کنونی مـان 
مقایسـه می کنـد. آنچـه اکنـون داریـم خواهـد مـرد؛ آنچـه در رسـتاخیز دریافـت خواهیـم کرد 

هرگـز از بیـن نخواهـد رفت. 
بـه طـور خالصـه، هنگامی کـه عهد جدید از مرگ سـخن می گویـد، در باب رسـتاخیز تاکید 
دارد و نـه جاودانگـی روح. بعنـوان درک ایـن موضـوع آیـات ۱۲ تا ۱۴ بـاب ۱ دوم پطرس پیش 

آگاهـی میدهند که دانسـن آن مهم اسـت.

۲۵ مه پنجشنبه

ایامن در مواجهه با مرگ

آیـات 1۲ تـا 1۵ بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس بـا اشـاره بـه اینکه بـزودی باید 
خیمـه خـود را برچینـم ، چه منظـوری دارد؟ 
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آیـات ۱۲ تـا ۱۴ بـاب ۱ دوم پطـرس ، موقعیـت نامـه را آشـکار می کند. پطـرس فکر می کند 
کـه در رشف مـوت اسـت و ایـن نامه شـامل آخرین وصیـت یا پیام او می باشـد. 

اینکـه پطـرس انتظـار مـرگ دارد، بـا این عبـارت منایان می شـود، »مادامی کـه در این خیمه 
هسـتم... می دانـم کـه وقـت برچیـدن خیمـه من نزدیک اسـت«، کـه در آیـات ۱۳ و ۱۴ باب ۱ 
دوم پطـرس یافـت می شـود. پطـرس جسـم را بـه خیمـه تشـبیه می کنـد کـه او در زمـان مـردن 
آنـرا بـر میچینـد. در واقـع، بسـیار واضـح اسـت کـه پطـرس در زمـان اشـاره بـه برچیـدن خیمه 
اشـاره بـه جسـمش دارد، امـا مرتجـامن امـروزی متایل بـه ترجمه منـودن این آیه بـه این صورت 
دارنـد، »تـا زمانـی کـه در ایـن جسـم هسـتم ... زیـرا که می دانـم مرگ مـن بزودی فـرا خواهد 
رسـید«. هیـچ چیـزی از گویـش زبانـی پطـرس پیشـنهاد منیکنـد کـه هنگامـی کـه از خیمـه یـا 

جسـم خـود دسـت بکشـد، روح او بـه عنـوان موجـودی مجـزا باقی خواهـد ماند. 

بـار دیگـر آیـات 1۲ تـا 1۵ بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. بـه نظـر می رسـد کـه پطرس 
چگونـه بـا واقعیـت مـرگ قریب الوقوعـش کنار می آیـد و آن نگـرش درباره ایـامن به ما 

چـه درسـی می دهد؟ 

 

آیـات ۱۲ تـا ۱۵ بـاب ۱ دوم پطـرس ، به سـخنان او عظمـت و هیبت می بخشـند. او با علم 
بـه این کـه بـزودی دار فانـی را وداع خواهد گفت، ایـن مطلب را می نویسـد. او از این موضوع 
آگاه اسـت، زیـرا هامنطـور کـه گفـت، »خداونـد مـا عیسـی مسـیح نیـز مـرا آگاهانید«. بـا این 
وجـود، بـه نظـر می رسـد هیـچ تـرس، نگرانـی و اضطرابی وجـود نـدارد. در عوض، تأکیـد او بر 
خوشـبختی کسـانی اسـت که آنـان را ترک میکنـد. او می خواهد که آن هـا در »واقعیت جدید« 

اسـتوار باشـند و – تـا زمانـی کـه او زنده اسـت – ایشـان را به وفـادار بـودن نصیحت منود. 
مـا می توانیـم در اینجـا واقعیـت و عمـق تجربـه پطـرس را بـا خداونـد ببینیـم. آری، او بـه 
زودی خواهـد مـرد و آن نیـز مرگـی خوشـایند نخواهـد بـود )یوحنا بـاب ۲۱ آیـه ۱۸ را ببینید(، 
امـا نگرانـی متواضعانـه او در مـورد منفعت دیگران اسـت. پطرس براسـتی مردی بـود که با آن 

ایامنـی کـه آموخـت، زندگـی می کرد. 

در مواجهـه بـا واقعیـت وحشـتناک مـرگ ایـامن چـه کمکـی مبـا می کنـد؟ چگونـه 
می توانیـم بیاموزیـم بـه امیـد فوق العـاده ای کـه داریـم، حتـی در روبـرو شـدن بـا 
مـرگ، بدلیـل کاری کـه عیسـی برایـامن انجـام داده اسـت، اطمینـان داشـته باشـیم؟
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۲۶ مه جمعه

تفکـری فراتـر: هامنطـور کـه دیدیـم،  پطـرس می دانسـت کـه بـزودی می میـرد. و او 
می دانسـت )و بـرای مـدت طوالنـی( کـه چگونـه قـرار بـود مبیـرد. ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه 
خـود عیسـی بـه او گفتـه بـود. »آمیـن آمیـن به تـو می گویـم وقتی که جـوان بـودی، کمر خود 
را می بسـتی و هـر جـا می خواسـتی می رفتـی ولکـن زمانی که پیر شـوی دسـتهای خـود را دراز 
خواهـی کـرد و دیگـران تـو را بسـته بـه جایی کـه منی خواهی تو را خواهنــد بـرد« )یوحنا باب 

۲۱ آیـه ۱۸(.
عاقبت او چه بود؟

»پطـرس بـه عنـوان یـک یهـودی و اجنبـی، محکوم شـد تـا تازیانه خـورده و مصلوب شـود. 
در چشـم انـداز ایـن مـرگ هـراس انگیـز، ایـن رسـول، گنـاه بـزرگ خـود را در انکار عیسـی در 
زمـان آزمـون خویـش بـه یـاد آورد. او که زمانی آمادگی نداشـت تا مصلوب شـود، اینک تسـلیم 
منـودن زندگـی خـود را بـرای انجیل، خوشـی بحسـاب آورد. او که زمانـی رسور و موالی خویش 
را انـکار کـرده بـود مـردن بـه شـیوه رسور خویـش را بیـش از یـک افتخـار میدانسـت. پطـرس 
صادقانـه از گناهـش توبـه کـرده بـود و مسـیح او را بخشـیده بـود، و بـا ماموریـت بزرگـی کـه 
بـرای خـوراک دادن گوسـفندان و بـره هـای گلـه بـه او سـپرده شـد ایـن آمـرزش نشـان داده 
شـد. امـا هرگـز منی توانسـت خـود را ببخشـد. حتـی فکـر درد و رنـج آخرین صحنه وحشـتناک 
منی توانسـت از تلخـی انـدوه و توبـه او بکاهـد. بـه عنوان آخریـن خواهـش، او از جالدان خود 
درخواسـت منـود کـه بطـور برعکـس کـه رس بـه سـوی زمین قرار گرفته شـده باشـد، بـه صلیب 
کشـیده بشـود. با درخواسـت او موافقت شـد و به این صورت بود که پطرس آن رسـول بزرگ، 
 Ellen .۵۳بـر مـرگ رس تسـلیم فرود آورد.« – الن جی. وایت، اعامل رسـوالن صفحـات ۵۳٧ و ٨

G. White, The Acts of the Apostles, pp. 537, 538
و بـا ایـن وجـود، حتـی بـا ایـن پیـش بینـی کـه در مقابـل وی قـرار داشـت، پطـرس نگـران 

سـالمتی روحانـی گلـه بـود. 

سواالتی برای بحث
1. در پرتـو متـام چیزهایـی کـه پطـرس )و سـایر نویسـندگان کتـاب مقـدس( دربـاره 
نیاز مسـیحیان به داشـنت زندگی مقدس نوشـته شـده، چرا بسـیاری از ما در »آنگونه 

کـه بایـد در عیسـی باشـیم«، ناتـوان می مانیم؟ 
۲. فهرسـت داده شـده در آیـات ۵ تـا ۷ بـاب 1 دوم پطـرس را در کالس مـرور کنیـد. 
دربـاره هـر مـورد صحبـت کنیـد و از خـود بپرسـید: چگونـه می توانیـم ایـن فضائـل 
را خـود بهـرت نشـان بدهیـم و چگونـه می توانیـم بـه کسـانی کمـک کنیـم کـه بدنبال 

انجـام این کار مشـابه هسـتند؟ 



۷۹

۳. بـا توجـه بـه آنچـه کـه از پطـرس میدانیـم، هامنگونـه کـه در اناجیل هویداسـت؛ 
آنچـه کـه او نوشـت، نشـان دهنـده کار عظیـم و قدرمتنـدی اسـت کـه عیسـی در او 
انجـام داد؛ حتـی ِبَرغـِم قصـور هـا و شکسـت های قبلـی وی. از مثال و عـربت او چه 

امیـد و تسـالیی بـرای خودمـان میتوانیـم بیابیم؟ 
4. پطـرس در آیـه 1۲ بـاب 1 دوم پطـرس درباره »واقعیت جدید« نوشـت. »واقعیت 

جدیـد« در زمـان پطـرس چه بود و در زمان ما چیسـت؟
۵. فـردی نوشـت، »مـردگان بعـد از مـرگ چـه اطمینانی دارنـد. مرگ چیزی اسـت که 

زنـدگان بـا خـود حمـل می کنند.« مـا مسـیحیان چگونه باید مـرگ را »حمـل« کنیم؟
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۲۷ مه تا ۲ ژوئندرس دهم

نبوت و کالم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا بـاب ۵۳ آیـات ۱ تـا ۱۲؛ دانیـال بـاب ۷ آیـات ۱۳ و ۱۴؛ 
دوم پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۶ تـا ۲۰؛ متـی بـاب ۱۷ آیـات ۱ تـا ۶ ؛ دوم تیموتائوس باب ۳ 

آیـات ۱۵ تا ۱۷.

آیـه حفظـی: »پـس مالحظـه میکنید که ما آنچـه را که انبیـا گفته اند به چشـم دیده 
و ثابـت کـرده ایـم کـه گفتـار آنـان حقیقـت دارد. شـام نیـز اگـر به نوشـته های ایشـان 
بـا دقـت بیشـرتی توجـه مناییـد کار بسـیار خوبـی میکنیـد . زیـرا کالم ایشـان همچـون 
نـور بـر همـه زوایـای تاریک میتابـد و نکات مبهم و دشـوار را برای ما روشـن میسـازد. 
بـا مطالعـه و دقـت در کالم ایشـان نـور در وجودتـان طلـوع خواهـد کـرد و مسـیح این 

سـتاره صبـح در قلبتـان خواهـد درخشـید.« )دوم پطـرس بـاب 1 آیه 1۹(.

باشد:  برجسته  باید  نکته  یک  می دهیم،  ادامه  پطرس  نامه های  مطالعه  به  که  هامنطور 
پطرس در آنچه که می نویسد تا چه حد اطمینان دارد. همین را می توانیم در مورد پولس نیز 

ببینیم: اعتقاد روشن و راسخ درباره آنچه در مورد عیسی مسیح و صلیب اعالم می کنند. 
در آیـات ایـن هفتـه، از ایـن اطمینـان پطرس بیشـرت خواهیم دید. و او حتی بـه ما می گوید 
کـه چـرا تـا ایـن حد خاطـر جمع اسـت. او گفت مـا »افسـانه   های جعلـی« را )دوم پطرس باب 
۱ ایـه ۱۶( – از جملـه آن هایـی کـه مذاهـب کفر زمانشـان را در بر داشـتند – بـاور نداریم. در 

عـوض، پطـرس بـه دو دلیـل، هیچ تردیـدی به عقیده خود نداشـت. 
نخست، او شاهد عینی »خداوند ما عیسی مسیح« بود )دوم پطرس باب ۱ آیه ۸(. اما دوم، 
و شاید حتی مهم تر )زیرا ممکن است هیچ کس شاهد عینی نباشد(، »کالم موثق نبوتی« )دوم 
بار دیگر به کتاب مقدس باز می گردد و برای تأکید  پطرس باب ۱ آیه ۱۹( می باشد. پطرس 
خاصی از عیسی، بخصوص بابهای نبوتی که درباره او سخن گفته است، به کتاب مقدس اشاره 
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می کند. شکی نیست که این ها برخی از بخش های مشابهی هستند که عیسی در مورد خود 
به آن ها اشاره کرد )متی باب ۲۶ آیه ۵۴ ، لوقا باب ۲۴ آیه ۲۷(. پس اگر عیسی و پطرس کتاب 

مقدس را چنین جدی گرفتند، ما چگونه جرأت می کنیم برخالف آن عمل کنیم؟ 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۳ ژوئن آماده شوید.

۲۸ مه یکشنبه

عیسی در عهد قدیم
پطـرس در رستـارس رسـاله های خویش، با حسـی از یقیـن و اطمینان می نویسـد. او می داند 
چـه می گویـد، زیـرا می دانـد دربـاره چـه کسـی  سـخن می گویـد. و یـک دلیـل این اسـت که او 
می دانـد کـه عیسـی کسـی بود کـه انبیاء عهـد قدیم به وی اشـاره کردنـد. این اطمینـان پطرس 
بـه کالم مکتـوب بـود کـه بـه او در آگاهـی از اینکـه کلمـه »جسـم گردیـد« کمک منـود )یوحنا 

بـاب ۱ آیه ۱۴(. 
پطـرس در آیـات ۱۰ تـا ۱۲ بـاب ۱ اول پطـرس ، توجـه خواننـدگان خود را بـه کتاب مقدس 
عـری، انبیـاء قدیـم و آنچـه دربـاره عیسـی تعلیم دادنـد، جلب می کنـد. بر طبق گفتـه پطرس، 
روح القدس در عهد قدیم، دو حقیقت بسـیار مهم در مورد عیسـی را آشـکار سـاخت: رنجهای 
مسـیح و شـکوه و جال لـی کـه متعاقـب آن ادامـه یافـت )اول پطـرس بـاب ۱  آیـه ۱۱(. ایـن دو 

مـورد در رستـارس کتـاب مقـدس عری یافت می شـوند. 

ایـن آیـات دربـاره آنچـه عهـد قدیـم دربـاره عیسـی پیش گویـی کرد، چـه چیـزی تعلیم 
می دهنـد؟ مزامیـر بـاب ۲۲؛ اشـعیا بـاب ۵۳ آیـات 1 تـا 1۲؛ زکریا باب 1۲ آیـه 10، باب 

1۳ آیـه ۷ ؛ ارمیـا بـاب ۳۳ آیـات 14 و 1۵؛ دانیـال بـاب ۷ آیـات 1۳ و 14.

 

پطـرس در آیـات ۱۰ تـا ۱۲ بـاب ۱ اول پطـرس بـه خوانندگانـش اطمینان می دهـد که آن ها 
جایگاه بسـیار ویژه ای در تاریخ نجات اشـغال کرده اند. برای ایشـان چه بسـا بیشـرت از انبیاء 
کهـن آشـکار گردیـده اسـت. انبیـاء در واقـع بـا مـردم زمـان خودشـان صحبـت می کردنـد، امـا 

بخش هـای بسـیار مهـم پیام هایشـان تـا زمـان آمدن مسـیح، محقـق نگردید. 
تنهـا بخشـی از آنچـه انبیـاء پیشـگویی کـرده بودند در عـر زندگی مخاطبیـن پطرس واقع 
گردیـد. ایـن خواننـدگان توانسـتند »بـا کمک روح القـدس که از عامل باال فرسـتاده شـده اند« از 
حقایقـی آگاه شـدند کـه حتـی فرشـتگان دوسـت داشـتند از آن با خـر شـوند )اول پطرس باب 
۱ آیـه ۱۲(. ایـن مـردم کـه انجیل به ایشـان موعظه شـده بود، نسـبت به انبیاء قدیـم، واقعیت 
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و طبیعـت عذاب هـا و فروتنی هـای نجـات دهنـده را با جزئیات بیشـرتی می دانسـتند. مطمئناً 
آن هـا منتظـر »جال لـی کـه پـس از آن خواهنـد یافـت« خواهنـد مانـد )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه 
۱۱(. بـا تحقـق یافـن اولیـن بخـش ازآن نبوت هـا، می توانیـم مطمـنئ باشـیم که بخـش آخر نیز 

واقع خواهـد گردید. 

چـه وعده هایـی از کتـاب مقـدس را دیده اید کـه در زندگیتان تحقـق یافته اند؟ هنوز 
منتظـر کدامیـک هسـتید، چـه مفهومـی برایتـان دارند و چگونـه مي توانیـد بیاموزید 

تـا در هـر رشایطی، بـه آن ها تکیـه کنید؟ 

۲۹ مه دوشنبه

شاهدان عینی حرضت اعلی

آیـات 16 تـا 1۸ بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس می گوید که چه شـواهد دیگری 
بـرا ی ایامنش به عیسـی دارد؟ 

 

پطـرس در کنـار کالم نبـوت، شـاهد عینـی بسـیاری از چیزهایی بـود که موعظـه می کرد. او 
گفت که مسـیحیت بر پایه »افسـانه های جعلی« )دوم پطرس باب ۱ آیه ۱۶( بنا نشـده اسـت، 
بلکـه بـر اسـاس رویدادهـای واقعـی کـه در تاریخ اتفـاق افتادنـد، بوجـود آمـد – رویدادهایی 

کـه او خود شـاهد آن بود.
در انجیـل، پطـرس در بسـیاری از وقایـع تاثیرگـذار زندگی و رسـالت عیسـی حضور داشـت. 
او آمـده بـود تـا موعظـه کنـد، تـا تعلیـم داده و معجزات نشـان دهـد. پطرس از اولیـن معجزه 
ماهـی )لوقـا بـاب ۵ آیـات ۴ تـا ۶( تـا دیـدن عیسـی در جلیـل پـس از قیـام او از مـرگ )یوحنا 

بـاب ۲۱ آیـه ۱۵(، شـاهدی عینـی بـر بیـش از آنچـه بود کـه اتفاق افتـاد بود. 

در آیـات 1۷ و 1۸ بـاب 1 دوم پطـرس ، او بویـژه بر چه رویدادی در مورد آنچه شـخصاً 
دیـده بود، مترکـز منود؟ اهمیت بخصـوص آن واقعه چه بود؟

 

پطـرس واقعـه ای خـاص را برجسـته میکنـد که شـاهد عینی  آن بـود: تبدیل هیئت عیسـی. 
عیسـی، پطـرس، یعقـوب و یوحنـا را بـا خـود بـر باالی کوهی بـرده بود تـا دعا کننـد )لوقا باب 
۹ آیـه ۲۸(. عیسـی در حالـی کـه بـا ایشـان بـود، در مقابـل چشامنشـان ُمِتبَـّدل شـد. چهره اش 
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چـون خورشـید درخشـنده و جامـه اش چـون نور سـفید گردیـد )متی بـاب ۱۷ آیـه ۲، لوقا باب 
۹ آیـه ۲۹(. موسـی و الیـاس بـه او پیوسـته بودنـد و صدایـی از آسـامن گفـت، »این اسـت پر 

حبیـب مـن کـه از وی خشـنودم« )متی بـاب ۱۷ آیه ۵(.
پطـرس در مـدت زمانـی کـه با عیسـی بـود، چیزهای بسـیاری دیده بـود؛ با این وجـود، این 
واقعـه از همـه برجسـته تر بـود. ایـن آشـکار می کند که عیسـی پر خداسـت، زمانـش بر روی 
زمیـن بـر اسـاس نقشـه خـدا سـپری شـد و رابطـه خیلـی خاصی بـا پدر داشـت. حتی بـا وجود 
متـام چیزهایـی کـه پطـرس دیـده بـود و یـا قـرار بـود در آینـده ببینـد، ایـن واقعه – که شـامل 
»ایـن صـدای آسـامنی« می شـد )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۸( – چیـزی بـود کـه او در این نامه 

بـر آن مترکز داشـت. 

بـه واقعـه یـا وقایعـی کـه در زندگـی روحانـی و ایامنتـان تأثیـر عمیـق و پایـداری 
گذاشـته اند، بیاندیشـید. آن واقعـه چـه بود و چگونه بر شـام تأثیر گذاشـت و امروزه 
همچنـان برایتـان چـه مفهومـی دارد؟ فکـر می کنیـد بـه چـه دلیـل چنیـن تأثیـری بر 

شـام داشـت؟ پاسـخ هایتان را در روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد. 

۳۰ مه سه شنبه

ستاره صبح در دل های ما

»ایـن همـه، کالم انبیـا را بـرای ما بیشـرت تصدیـق و تأیید می کند پس شـام بایـد با دقت 
بیشـرت بـه آن توّجـه مناییـد، زیـرا کالم انبیـاء ماننـد چراغـی اسـت کـه در جایـی تاریـک 
می درخشـد تـا سـپیده بدمـد و سـتارًه صبـح طلوع کـرده دلهای شـام را روشـن گرداند« 
)دوم پطـرس بـاب 1 آیـه 1۹(. ایـن آیـه را بدقـت بخوانیـد. پطـرس چـه چیـزی می گوید 

کـه حتـی امروزه بـرای ما بسـیار مهم اسـت؟

 

در اینجـا، هامنطـور کـه در بسـیاری از بخش های کتاب مقـدس می توانیـم ببینیم )پیدایش 
بـاب ۱ آیـه ۴، یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۵، اشـعیا بـاب ۵ آیـه ۲۰، افسسـیان بـاب ۵ آیـه ۸(، میـان 
نـور و تاریکـی جدایـی ایجـاد شـده اسـت. کالم خـدا بـرای پطـرس ماننـد نـوری در »تاریکـی« 
می درخشـید )برخـی واژه تاریکـی را بـه عنـوان »ناپاکـی« و »کثیفـی« نیـز ترجمـه می کننـد(. 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه او کامـالً به وضـوح می گویـد که الزم اسـت بـه آن نور »توّجـه« کنیم 
و آن را تـا »دمیـدن سـپیده صبـح در دلهای )خود(« دنبـال کنیم. ما موجودات سـقوط کرده ای 
هسـتیم کـه در جهانـی سـقوط کـرده و تاریـک زندگـی می کنیـم. مـا به قـدرت مـاوراء طبیعی 
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خـدا نیـاز داریـم تـا مـا را بـه بیـرون از ایـن تاریکـی و بـه سـوی نـور هدایـت کنـد و آن نـور 
عیسـی است. 

پطرس توجه خوانندگانش را به یک هدف جلب می کند. برخی بر این باورند که اصطالح 
»تا دمیدن سپیده صبح« به آمدن دوباره عیسی اشاره دارد. اگر چه این بدون شک امید نهایی 
ماست، ایده طلوع »ستاره صبح« در دل هایتان بدیهی تر و شخصی تر به نظر می رسد. »ستاره 
در  او  ۱۶(. طلوع  آیه   ۲۲ باب   ،۲۸ آیه   ۲ باب  یوحنا  )مکاشفه  دارد  اشاره  عیسی  به  صبح« 
دل هایشان به نظر می رسد مربوط به شناخت عیسی، اطمینان کامل به او و تجربه واقعیت 
باید  او  باشد؛  تنها حقیقت عقیدتی  نباید  باشد. عیسی  ایشان،  فردی  زندگی  در  زنده  مسیح 
مرکزیت وجود ما و منبع امید و ایامن ما باشد. بنابراین، پطرس ارتباطی واضح میان مطالعه 

کالم خدا و داشن رابطه ای نجات بخش با عیسی یعنی »ستاره صبح«، بوجود می آورد. 
خواهیـم  انتقـال  دیگـران  بـه  را  آن  درومنـان،  در  نـور  درخشـش  بـا  مـا  حتـم،  بطـور  و 
همـه  بـه  می بایسـت  نـور  گـردد.  منـور  خـدا،  حقیقـت  جـالل  بـا  بایـد  زمیـن  »کل  داد. 
نـور  کرده انـد  دریافـت  را  نـور  کـه  کسـانی  طریـق  از  و  بتابـد.  مـردم  همـه  و  رسزمین هـا 
نورهـای  بایـد  مـا  و  اسـت  کـرده  طلـوع  مـا  بـر  روز  سـتاره  می یابـد.  ادامـه  تابیـدن  بـه 
 آن را در مسـیر کسـانی کـه در تاریکـی قـرار دارنـد، بازتـاب بدهیـم.« – الـن جـی. وایـت، 

Ellen G. White, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 22

مطالعـه شـخصی شـام از کتـاب مقـدس، چگونـه بـه شـام در شـناخت بهـرت عیسـی 
می کنـد؟  کمـک 

۳۱ مه چهارشنبه

کالم مطمنئ تر نبوت

آیـات 1۹ تـا ۲1 بـاب 1 دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس بـه چـه نبوت هایـی اشـاره 
می کنـد؟ منظـور از اینکـه هیچیـک از پیشـگوئیهای کتـاب آسـامنی از فکـر خـود انبیـا 

تـراوش نکـرده، چیسـت؟

 

پطـرس بـا خاطـر نشـان کردن اینکـه مسـیحیت بر پایـه افسـانه های جعلی منی باشـد )دوم 
پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۶(،  دو شـاهد ارائـه می دهـد: نخسـت، شـاهدان عینـی )دوم پطـرس باب 
۱ آیـات ۱۶ تـا ۱۸(؛ دوم، نبوت هـای کالم )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۹ تـا ۲۱(، اسـتداللی کـه 

پیش تـر بـکار بـرد )اول پطـرس بـاب ۱ آیات ۱۰ تـا ۱۲(.
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پطـرس همچنیـن بیـان می کنـد کـه »هیـچ نبـوت کتاب از تفسـیر خـود نبی نیسـت« )دوم 
پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۰(. پطـرس بـا گفـن ایـن مطلـب، مطالعه فـردی کتـاب مقدس را بـرای ما 
منـع منی کنـد. ایـن گفتار از اندیشـه کسـی که در آیه ۱۳ بـاب ۱ اول پطرس گفـت »کمر دلهای 
خـود را ببندیـد«، بسـیار بـدور خواهـد بـود. همچنین کسـی کـه به انبیـاء قدیم فرمـان داد که 
بـا سـخت کوشـی بـه دنبـال معنـی نبوت های الهام شـده باشـند ، منی توانـد چنین چیـزی گفته 

باشـد )پطـرس اول بـاب ۱ آیه ۱۰(.
پـس منظـور پطـرس چـه بـود؟ کلیسـاهای عهـد جدیـد با یکدیگـر مطالعـه و رشـد منودند. 
مسـیحیان اعضـای جسـمی بزرگـرت بودنـد )اول قرنتیـان بـاب ۱۲ آيـات ۱۲ تـا ۱۴(. و در اینجـا 
پطـرس هـر گونـه مطالعـه  و تفسـیری را مذمـوم میـدارد کـه بواسـطه آن دیـدگاه بـر جامعـه 
ایامنـداران خدشـه وارد گـردد. مـا در تعامـل بـا دیگـران می توانیـم به عنـوان یک جامعه رشـد 
کنیـم. روح بـا جامعـه و افراد آن همکاری می کند. بینش ها به اشـرتاک گذاشـته شـده، خالص و 
عمیق تـر می شـوند. امـا کسـی کـه به تنهایی عمـل می کنـد و از دریافت نظرات دیگـران امتناع 

مـی ورزد، بـه احتـامل زیـاد بویـژه برداشـت های نادرسـتی از نبوت خواهد داشـت. 
آیـه بعـدی، دلیـل خوبـی ارائـه میدهـد کـه چـرا پطـرس چنیـن دیدگاهـی داشـت. او برای 
مسـیحیانی می نویسـد کـه انبیـاء و معلمیـن جعلـی و کـذاب در میـان آنـان وجـود دارد )دوم 
پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱(. پطـرس بـه آنـان ارصار میـورزد تـا در کل، تفسـیر کالم را بـه رهریـت 
کلیسـا بسـپارند. چـه بسـیارند مردمـی کـه بـه دلیـل بـی اعتنایـی بـه انـدرز جامعـه ایامندارن 
هدایـت شـده توسـط روح القـدس ، بـه بیراهـه تعصـب گرایـی و خطـا کشـیده شـده اند؟ ایـن 

موضـوع در آن زمـان یـک خطـر محسـوب می شـد و امـروزه نیـز چنیـن اسـت. 

چـرا بسـیار اهمیـت دارد کـه نسـبت بـه انـدرز و نصیحـت کلیسـا بـه طـور گسـرتده 
حـرف شـنوی و اقبـال نظـر داشـته باشـیم؟ در عین حال، تـا چه میـزان میتوانیم خود 

را تسـلیم نظـر دیگـران کنیـم و چـه محدودیتهایـی وجـود دارند؟ 

۱ ژوئن پنجشنبه

کالم خدا در زندگی ما
هامنگونـه کـه دیده ایـم، پطـرس تأکیـد بسـیار زیـادی بـر کالم مقـدس داشـت. آیـات ۱۹ تا 
۲۱ بـاب ۱ دوم پطـرس ، تصدیـق قدرمتنـدی از اهمیـت کتـاب مقـدس در تجربه مسـیحی ما و 
الهـام الهـی آن می باشـند. منظـور او در آیـه ۲۱ بـاب ۱ دوم پطـرس کامـالً واضـح اسـت. کتاب 
مقـدس ماننـد دیگـر کتاب هـا، محصـول اراده و تدبیـر بـرش نیسـت. کتابی اسـت کـه از طریق 

قـدرت کار روح القـدس در »مـردان مقـدس خدا« بوجـود آمد. 
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آیـات 1۵ تـا 1۷ بـاب ۳ دوم تیموتائـوس را بخوانیـد. ایـن آیـات چگونـه بـه مـا در درک 
نقـش کتـاب مقـدس در زندگی مـان، کمک می کنند؟ آن هـا چگونه بر حقیقـت آیات 1۹ 

تـا ۲1 بـاب 1 دوم پطـرس تأکیـد می کنند؟

 

پولـس پـس از هشـدار دادن بـه تیموتائـوس دربـاره خطراتـی کـه او و کلیسـا بـا آن روبـرو 
بودنـد، رشح مختـری را از اهمیـت کتـاب مقـدس ارائه می دهـد. »متام کتاب مقـّدس از الهام 
خداسـت و بـرای تعلیـم حقیقـت، رسزنـش خطـا، اصـالح معایب و پـرورش مـا در نیکی مطلق 

مفیـد اسـت« )دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیه ۱۶(.
بیایید به این سه نکته نگاهی بیاندازیم.

اصـول تعلیمـی: اصـول تعالیـم، آمـوزه هایـی از کلیسـا هسـتند. آن هـا اعتقـادات اجتـامع 
در خصـوص موضوعـات مختلـف کتـاب مقـدس را اظهـار میدارنـد کـه در کالم خـدا مهم تلقی 
می شـوند. در حالـت مطلـوب، هـر اصـل تعلیمـی بایـد مسـیح محور باشـد و هر کـدام باید به 
مـا چیـزی تعلیـم بدهـد کـه بـه مـا در آگاهـی از نحـوه زندگـی مطابـق بـا »اراده کامـل خدا« 

کمـک کنـد )رومیـان بـاب ۱۲ آیه ۲(. 
هدایـت و ارشـاد: پولـس بـه تیموتائـوس می گویـد کـه کالم بـرای »رسزنـش خطـا، اصـالح 
معایـب و پـرورش مـا در نیکـی« مفیـد می باشـد )دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۶(. پطـرس 
همچنیـن بـه نکتـه یکسـانی اشـاره می کنـد و در جایـی می گویـد کـه نبـوت در کالم ماننـد 
چراغـی اسـت کـه مـکان تاریـک را روشـن می سـازد )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۹(. بـه عبـارت 
دیگـر، کالم در بـاره نحـوه و سـلوک زندگـی کـردن و در خصـوص درسـت و غلـط بودن مسـیر، 
رهنمـود ارائـه می دهـد. کالم کـه توسـط روح القـدس الهام شـده اسـت، هیچ چیزی بجـز اراده 

آشـکار خدا نیسـت. 
»حکمـت آموخـن بـرای نجـات«: پولـس وقتـی می گویـد کـه کالم »بـرای رسـتگاری مبـا 
حکمـت مـی آمـوزد« )دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـه ۱۵(، بـه ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه کالم 
توجـه مـا را بـه عیسـی جلب می کند. رسـتگاری بـر بنیان اعتقادی بنا گردیده اسـت که عیسـی 

بـرای گناهـان مـا مرد. 
اصـول تعلیامتـی و اعتقـادی، هدایـت معنـوی و اخالقـی، علـم و معرفـت رسـتگاری: جـای 
تعجـب نیسـت کـه کالم خـدا مانند »چراغی اسـت درخشـنده در مـکان تاریک تا روز بشـکافد 

و سـتاره صبـح در دلهـای شـام طلـوع کنـد« )دوم پطـرس بـاب ۱ آیه ۱۹(.

۲ ژوئن جمعه

تفکری فراتر: »این نخستین و واالترین وظیفه هر ذی وجودی است که از شعور و 
منطق برخوردار است تا آنچه را که حقیقت است از کالم فرا گیرد و آنگاه در نور حقیقت گام 
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بردارد و دیگران را به پیروی از الگوی خود ترغیب مناید. ما باید هر روز کتاب مقدس را با جد 
و جهد مطالعه منوده، هر اندیشه و نظری را بسنجیم و هر کالم را با کالم دیگر مقایسه کنیم. 
به مدد الهی می بایست افکار و عقاید خود را شکل دهیم چرا که در برابر خدا جوابگو هستیم.

حقایقـی کـه بـا وضـوح بسـیار در کتـاب مقـدس آشـکار شـده اند، بواسـطه فضالیـی کـه 
وامنـود کـرده انـد دارای حکمـت عظیـم هسـتند، علیرغـم زبانی سـاده و آشـکار که بـکار برده 
شـده؛ بـا شـک و ابهـام تحریـف گردیـده و به غلـط اینگونه تعلیـم میدهند کـه کالم از معنایی 
روحانـی و ارسارآمیـز و عرفانـی برخـوردار اسـت. ایـن افـراد معلـامن دروغین هسـتند. عیسـی 
بـه چنیـن گروهـی بـه رصاحـت گفـت: ’کتـب و قـوت خـدا را منی دانیـد’ )مرقـس بـاب ۱۲ آیه 
۲۴(. زبـان کتـاب مقـدس بایـد بر اسـاس معنای آشـکار آن توضیح داده شـود، مگـر آنکه در آن 
منـاد یـا تصویـری بـکار رفته باشـد. مسـیح ایـن وعده را داده اسـت: ’ اگر کسـی بخواهـد اراده 
او را بـه عمـل آرد، دربـاره تعلیـم خواهـد دانسـت’ )یوحنا بـاب ۷ آیه ۱۷(. اگر انسـان ها کتاب 
مقـدس را هامنطـور کـه هسـت تفسـیر می کردنـد و اگـر معلـامن دروغیـن وجود نداشـتند که 
ذهـن افـراد را گمـراه کننـد و به اشـتباه بکشـانند، کاری انجام می شـد که فرشـتگان را خشـنود 
می کـرد و هـزاران هـزار نفـر را کـه اکنـون در اشـتباه رسگـردان هسـتند ،به گله مسـیح هدایت 

میکـرد.« – الـن جـی. وایـت، جدال عظیـم صفحـات ۵٩۸ و ۵٩٩.
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 598, 599

سواالتی برای بحث
1. اصول مهم دیگری که برای جستجو مبنظور درک شفاف کالم دخیل هستند کدامند؟ 
خویشنت  نور  خود  مقدس  »کتاب  که،  نوشت   )Martin Luther( لوتر  مارتین   .۲
است.« منظور او با این بیان این بود که یک وحدت اساسی در کتاب مقدس وجود 
دارد و اینکه یک بخش می تواند برای کمک به درک بخش های دیگر مورد استفاده 

قرار بگیرد. برخی از منونه های این اصل که می توانید بیابید، کدامند؟ 
۳. پاسختان به پرسش روز دوشنبه درباره واقعه یا وقایعی که به شدت بر تجربه 
مسیحی شام تأثیرگذار بودند، را در کالس مرور کنید. این وقایع چه نقطه مشرتکی 

دارند؟ از تجربیات یکدیگر چه چیزی می توانید بیاموزید؟
4. اگر کسی از شام بپرسد که مطالعه کتاب مقدس چگونه می تواند در گام برداشنت 
در مسیر خدا کمک کند و رابطه ما را با خدا عمقی تر کند ، چه پاسخی خواهید داد؟ 
شام از تجربه خود برای شناخت خداوند عیسی از طریق مطالعه کالم مکتوب او، چه 

اصولی را آموخته اید؟
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۳ تا ۹ ژوئندرس یازدهم

معلامن دروغین

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: دوم پطـرس باب ۲ آیـات ۱ تا ۲۲ ؛ یوحنا بـاب ۸ آیات ۳۴ تا ۳۶ 
؛ متـی بـاب ۱۲ آیـات ۴۳ تـا ۴۵ ؛ یهـودا آیات ۴ تا ۱۹؛ پیدایش بـاب ۱۸ آیات ۱۶ تا ۳۳. 

آیـه حفظـی: »بـه آنـان وعـده آزادی می دهنـد در حالـی که خودشـان بردگان فسـاد 
هسـتند، زیـرا آدمـی بـرده هـر چیزی اسـت کـه او را مغلوب خود سـاخته اسـت« )دوم 

پطـرس باب ۲ آیـه 1۹(.

پطرس در اولین رساله خود، با دغدغه و بار سنگینی از احساس مسئولیت با مخاطبین خود در 
خصوص مخاطرات درد و جفا، همدردی مینمود. اگر چه دقیقاً منی دانیم چه نوع جفا و آزاری در 
مد نظر او بود، لیکن می دانیم که کلیسا با هجوم و مشقات دهشتناکی مواجه بود زیرا امپراتور 

بت پرست روم به دنبال فرو نشاندن گسرتش جنبشی مردمی به نام »مسیحیان« بود.
امـا شـیطان حملـه ای دوجانبـه را آغـاز منـود. مطمئنـاً جفـا از بیـرون – یعنـی بی رحمـی و 
خشـونت – ابـزار قدرمتنـدی بـود. امـا کلیسـا بـا تهدیـد دیگـری روبـرو شـد، تهدید شـاید حتی 
خطرناک تـر از جفـای بیرونـی بـود. و آن تهدیـد از داخـل بـود. درسـت هامنطور که قـوم یهود 
در گذشـته بـا انبیـاء کـذاب در کشـمکش بودنـد، پیروان عیسـی در زمان پطرس نیـز با معلامن 
دروغیـن در مجادلـه بودنـد کـه »مخفیانـه تعالیـم غلط و مخـرب« )دوم پطرس بـاب ۲ آیه ۱( 
بـه کلیسـا می آوردنـد. و حتـی بدتـر از آن، پطـرس هشـدار داد کـه افـراد زیادی از این »شـیوه 

هـای مخـرب« )دوم پطـرس بـاب ۲ آيـه ۲( پیـروی خواهند کرد.
برخـی از ایـن تعالیـم کـه پطـرس نسـبت بـه آن ها هشـدار مـی داد، چـه بودنـد؟ پطرس در 
برابـر آن هـا چگونـه واکنـش نشـان داد و مـا نیـز کـه بـا تهدیدهایـی از داخـل مواجه هسـتیم، 

امـروزه چـه درس هایـی از هشـدارهای او میتوانیـم بگیریم؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ ژوئن آماده شوید.
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۴ ژوئن یکشنبه

انبیاء و معلامن کاذب
گاهـی اوقـات سـاده اسـت تصـور کنیـم کـه کلیسـای اولیـه در کـامل مطلـوب بوده اسـت، 
یعنـی اینکـه فکـر کنیـم کـه اولیـن معتقدیـن بـه عیسـی زمانـی عالـی را در صلـح و آرامـش و 

هامهنگـی در میـان یکدیگـر میگذرانـده انـد. 
ایـن یـک اشـتباه خواهـد بـود. حتـی در ایام عیسـی، کلیسـا با مشـکالت دسـت و پنجه نرم 
میکـرد کـه گاهـاً ناشـی از کشـمکش هـای داخلـی بـود )بـه یهـودا فکـر کنیـد(. هامنطـور کـه 
رسـوالن عهـد جدید نشـان می دهند، بسـیاری از مشـکالت از معلـامن دروغین ناشـی میگردید 
کـه در میـان آنـان رخنـه کـرده بودنـد. کلیسـای اولیـه نـه تنهـا بـا آزار و جفـا از خـارج بلکه با 
مشـکالت داخلـی نیـز در تقـال بـود. پطـرس در ایـن نامـه بـه بعضـی از آن چالش هـای داخلـی 
اشـاره می کنـد. آن هـا چه هسـتند؟ »امـا قوم ارسائیل عـالوه بر انبیای راسـتین، انبیـای دروغین 
هـم داشـتند و شـام هـم در میان خود معلمیـن دروغین خواهید داشـت . آنهـا مخفیانه تعالیم 
غلـط و زیـان بخـش بـه میـان شـام خواهنـد آورد و هـامن موالیـی را کـه آنهـا را خریـد انـکار 
خواهنـد منـود و بـالی ناگهانـی بـر رس خـود خواهنـد آورد . عده زیـادی، آنها و راه هـای بد آنها 
را دنبـال خواهنـد کـرد و بـه خاطـر ایشـان راه حقیقـت مـورد اهانـت قـرار خواهـد گرفـت . از 
روی طمـع و بـا داسـتان های جعلـی خـود، شـام را اسـتثامر خواهنـد کـرد امـا، کیفـری کـه از 
مدتهـا پیـش بـرای آنـان مقـرر شـده بـود در انتظار آنهـا و هالکـت در کمین آنان اسـت « )دوم 
پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۳(. ایـن آیـه مویـد ایـن حقیقـت اسـت کـه بعیـد میرسـد که کلیسـا 
زمانـی را بـا آرامـش و صلـح و هامهنگـی درونـی در میان بـرادران و خواهران بر برده باشـد. 

آیـا اینطور نیسـت؟ 

دوم پطـرس بـاب ۲ آیـات 1 تـا ۳ و 10 تـا ۲۲ را بخوانیـد. پطـرس در اینجـا دربـاره چـه 
چیـزی هشـدار می دهـد؟ بعضـی از چیزهـای دروغینـی کـه در کلیسـاها ترویـج داده 

می شـد، چـه بودنـد؟

 

آیـه ۱ بـاب ۲ دوم پطـرس بـه احتـامل زیـاد آشـکار می کند که چـرا خداوند به پطـرس الهام 
منـود تـا ایـن نامه را بنویسـد. او به ایشـان هشـدار مـی داد که دقیقـاً هامنگونه که در گذشـته 
انبیـاء دروغیـن وجـود داشـته اند، معلـامن دروغیـن در آینـده خواهند آمد. پطرس یک سلسـله 
اتهاماتـی را بـر علیـه ایـن معلـامن ارائـه می کنـد، کـه از »بدعت هـای مهلـک« )دوم پطـرس 
بـاب ۲ آیـه ۱( تـا هدایـت نـا آگاهان بسـوی اسـارت )دوم پطرس بـاب ۲ آیـه ۱۹( و نیزانبوهی 
از سـایر خطایـا. مـا می توانیـم از آنچـه او نوشـته اسـت ببینیـم کـه این هـا در حقیقـت تعالیم 
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بسـیار خطرناکـی بودنـد کـه دلیـل واکنـش شـدید او نسـبت بـه  آن هاسـت. پطـرس نگـران بی 
تفاوتـی و دمدمـی بـودن افـراد در قبـال اصـول عقیدتـی و تعلیامتی بود.

توجـه کنیـد کـه پطـرس بـا چـه شـدتی در برابـر ایـن تعالیـم دروغیـن واکنش نشـان 
می دهـد. ایـن مطلـب در مـورد اهمیـت ایـن حقیقـت چـه چیـزی بـه مـا میگویـد؟ 

چگونـه می توانیـم در برابـر رخنـه تعالیـم دروغیـن بـه کلیسـا مصـون مبانیـم؟

۵ ژوئن دوشنبه

آزادی در مسیح؟

»ایشـان بـه گناهـان و اعـامل ناپـاک خـود میبالنـد و آنـان را کـه تـازه از چنیـن زندگـی 
گنـاه آلـودی نجـات یافتـه انـد بـا اسـتفاده از فریب شـهوت بـاز بـدام گناه میکشـانند« 
)دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه 1۸(. پطـرس در ایـن آیـه دربـاره چـه چیزی هشـدار می دهد؟ 
او چـه چیـزی در آیـه 1۹ بـاب ۲ دوم پطـرس می گوید که به رشح ایـن نگرانی اش کمک 

می کنـد؟ اهمیـت واژه »آزادی« در آیـه 1۹ چیسـت؟

 

دروغین  معلامن  خطرات  برابر  در  خود  مخاطبین  به  ممکن،  لحن  شدیدترین  به  پطرس 
هشدار می دهد. او در آیات ۱۸ تا ۲۱ باب ۲ دوم پطرس هشدار داد که این معلامن دروغین، 
در حالی که وعده حریت و آزادی می دهند، در واقع مردم را به سوی اسارت سوق میدهند. 

ایـن معلـامن دروغیـن انجیـل را بطـور کامـل از پیـام آن بـه انحـراف میکشـانند. آزادی 
در مسـیح بایـد بـه معنـی آزادی از بردگـی گنـاه باشـد )رومیـان بـاب ۶ آیـات ۴ تـا ۶(. هـر 
مفهومـی از آزادی در مسـیح کـه فـردی را در اسـارت گناه نگه دارد، نوعی خطاسـت که پطرس 
دربـاره اش هشـدار می دهـد. اگرچـه پژوهشـگران دربـاره ارتـداد دقیقـی کـه او در اینجـا با آن 
روبـرو بـود بـه بحـث پرداختـه اند، اما ایـن موضوع بطور واضح به مسـئله جامع گناه و کسـی 

کـه بـرده آن اسـت پیونـد خورده اسـت. 

آیـات ۳4 تـا ۳6 بـاب ۸ یوحنا را بخوانید. سـخنان مسـیح در اینجا چگونـه به ما در درک 
آنچـه پطـرس می گوید، کمـک می کنند؟
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گذشـته از هـر آنچـه کـه ایـن معلامن دروغیـن ارائـه می کردند، آن هـا قربانیان خـود یعنی 
مردمـی کـه اخیـراً عیسـی را یافته بودند، به شـیوه گناه آلـود زندگی گذشـته هدایت می کردند. 
تصـور نوعـی کـم ارزش از فیـض انجیـل که نیـاز برای پاکی و تقـدس را کم اهمیـت جلوه دهد 
آسـان اسـت، چیـزی کـه باعـث شـد آن هـا بار دیگـر گرفتـار هـامن »فسـاد« )دوم پطـرس باب 
۲ آیـه ۱۹( در جهـان بشـوند کـه تـازه از آن گریختـه بودنـد. جـای تعجب نیسـت کـه پطرس با 

جدیـت و شـدت علیـه ایـن تعالیم سـخن گفت و دربـاره نتیجه پیـروی از آن ها هشـدار داد. 

چه درکی از آزادی در مسیح دارید؟ مسیح شام را از قید چه چیزی آزاد کرده است؟

۶ ژوئن سه شنبه

سگی که به استفراغ خود باز می گردد

دوم پطـرس بـاب ۲ آیـات 1۷ تـا ۲۲ و متـی بـاب 1۲ آیـات 4۳ تـا 4۵ را بخوانید. افرادی 
کـه تغییـر کیـش داده و بـه مسـیح گرویـده انـد چنانچـه بـه شـیوه زندگـی سـابق خود 

بازگردنـد بـا چه خطراتـی مواجه میشـوند؟ 

 

پطـرس بویـژه نگـران رسنوشـت کسـانی بـود کـه بواسـطه معلـامن دروغین فریـب خورده 
بودنـد تـا به گناهان گذشـته  خـود بلغزند )دوم پطرس بـاب ۲ آیه ۱۸(. معلـامن دروغین وعده 
آزادی می دهنـد، امـا هامنطـور کـه پطـرس مشـخص می کنـد، آن نـوع آزادی کـه آن هـا وعـده 

می دهنـد اساسـاً بـا نـوع آزادی که عیسـی بـه پیـروان خود وعـده داد، متفاوت اسـت. 
بـه هشـدار قدرمتنـدی کـه پطـرس داد، توجـه کنیـد. بهـرت می بـود اگـر هرگـز »راه نیکـی 
مطلـق را منی شـناختند« )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۲۱( تـا اینکـه آن را بشناسـند و سـپس بـه 

روش هـای سابقشـان بازگردنـد. 
البتـه، ایـن بدیـن معنـی نیسـت کـه آن هـا هیـچ امیـدی منی تواننـد داشـته باشـند. همه ما 
داسـتان کسـانی را شـنیده ایم که از خداوند رو برگردانده  و سـپس بسـوی خداوند بازگشته اند. 
و مـا می دانیـم کـه خداوند از بازگشـت ایشـان بسـیار خوشـحال می شـود و با خشـنودی آن ها 
را مجـدداً می پذیـرد )لوقـا بـاب ۱۵ آیـات ۱۱ تـا ۳۲ را ببینیـد(. بدیـن معنـی کـه نـه تنهـا 
رویگردانـی کاری بـس خطرنـاک اسـت، بلکه خوشـایند هم نیسـت. اسـتفاده از عبارت )سـگی 
کـه بـه قـی خود بازمی گردد(، زشـتی و ناپسـندی موضـوع را توصیف میکند، امـا پطرس منظور 

خـود را بـا ایـن عبارت بـه تصویر میکشـد. 
شـاید بازتـاب سـخنان عیسـی در آیـه ۲۰ بـاب ۲ دوم پطـرس از روی عمـد باشـد )متـی 
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بـاب ۱۲ آیـه ۴۵ و لوقـا بـاب ۱۱ آیـه ۲۶ را ببینیـد(. عیسـی متثیـل مـردی را تعریـف می کنـد 
کـه از روحـی پلیـد رهایـی یافتـه اسـت. روح بـدون مکانـی برای خود رسگردان اسـت و سـپس 
برمی گـردد تـا »خانـه ای را کـه تـرک کـرده« ببینـد )متـی بـاب ۱۲ آیـه ۴۴(. او می رسـد و آن را 
خالـی و مرتـب می یابـد. او سـپس بـه آن خانـه بـاز می گـردد، امـا بـا خـود چنـد روح خبیـث 
تـر از خـود را نیـز بـه همـراه مـی آورد. هامنطـور کـه عیسـی می فرمایـد، »عاقبـت آن شـخص 
از اولـش بدتـر می شـود « )متـی بـاب ۱۲ آیـه ۴۵(. خطـری کـه عیسـی بـه تصویـر می کشـد و 
پطـرس توصیـف می کنـد، واقعـی اسـت. ایامنـدار نوپا الزم اسـت مطمنئ باشـد کـه روح القدس 
جایگزیـن چیزهایـی کـه قبـالً بـر زندگـی اش تسـلط داشـتند، بشـود. اگـر حضـور در کلیسـا و 
بـه اشـرتاک گذاشـن ایـامن جدیـد جایگزیـن فعالیت هـای دنیوی پیشـین نشـوند، بازگشـت به 

شـیوه های گذشـته آسـان خواهـد بـود. 

مـا بـه عنـوان خانواده کلیسـایی، بـه چـه روش هایی می توانیـم اعضایـامن، بخصوص 
اعضـای جدیـد را بهرت پـرورش و آمـوزش بدهیم؟

۷ ژوئن چهارشنبه

پطرس و یهودا
بسیاری از مردم مالحظه منوده اند که آیات ۴ تا ۱۹ یهودا تا حد زیادی پیام دوم پطرس باب ۲ 
آیه ۱ تا باب ۳ آیه ۷ را تکرار می کنند. هر زمان که کتاب مقدس پیامی را تکرار می کند، ما باید آگاه 
باشیم که خدا می خواهد چیز مهمی را بازگو کند. در این آیات مشابه، پطرس و یهودا به میزان 
زیادی ما را از حقیقتی مهم آگاه می کنند: خدا رسنوشت رشیران را تحت اختیار خود دارد. پطرس و 
یهودا هر دو، هیچ شکی برای ما باقی منی گذارند که خدا از نزدیک شیطان را تحت نظر دارد. خواه 
برش ناصالح باشد یا فرشته سقوط کرده، خدا توجه ویژه ای به بدی های ایشان دارد و مجازات 

آن ها را در روز داوری برنامه ریزی کرده است )دوم پطرس باب ۲ آیات ۹ و ۱۷، یهودا آیه ۶(.

دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه 1 تـا بـاب ۳ آیـه ۷ و یهـودا آیـات 4 تـا 1۹ را بخوانیـد. پطـرس 
و یهـودا بـرای تأکیـد بـر ایـن حقیقـت کـه خـدا در برخـورد بـا گنـاه جـدی اسـت به چه 

منونه هایـی از انتقام هـای پیشـین خـدا اشـاره می کننـد؟

 

پطـرس و یهـودا بـه سـه منونـه از انتقام هـای خـدا در گذشـته اسـتناد می کننـد. آن هـا از 
نابـودی جهـان پیـش از طوفـان نـوح توسـط طوفـان، تبدیل به خاکسـرت منودن سـدوم و عموره 
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و بـه زنجیـر کشـیدن فرشـته ها بـرای نابودی نـام میرند )دوم پطـرس باب ۲ آیات ۴ تـا ۶ ، باب 
۳ آیـه ۷ و یهـودا آیـات ۶ و ۷(. متـام ایـن رشـته وقایع با صحنـه پایانی در ارتباط اسـت. اگرچه 
کتـاب مقـدس دربـاره مسـئله مربـوط بـه رحمـت و فیـض خـدا بسـیار سـخن می گویـد، لیکن 

عدالـت خـدا نیـز نقش بسـیار مهمـی در نابـودی نهایی گنـاه دارد. 
گناهانـی کـه باعـث بوجـود آمـدن چنیـن مجازات های شـدیدی شـدند، چـه بودنـد؟ آن ها 
شـامل بدعـت ارتـداد مهلـک، خـوار شـمردن اقتـدار خـدا،  رس تسـلیم فـرود آوردن بـر رشیـر ، 
انحـراف فیـض خـدا بعنـوان مجـوزی بـرای فسـاد و شـناعت، انـکار عیسـی مسـیح بـه عنـوان 
حاکـم و رسور، آلـوده و ملـوث کـردن جسـم خویـش، حرفهـای پـوچ و خودسـتایانه و ایـراد 
تهمـت )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱، ۱۰ و ۱۹، یهـودا آیـه ۴ ، یهـودا آیـه ۸ ، دوم پطرس باب ۲ 

آیـه ۱۸، یهـودا آیـه ۱۰(.
جالب توجه اسـت که این توصیفات شـامل اعامل خشـونت آمیز و سـایر جنایات رشورانه 
کـه اغلـب مـا را بـه خشـم می آورند، نشـده اسـت. در عوض، آن هـا بیشـرت گناهانـی زیرکانه را 
توصیـف می کننـد کـه در یـک چیـز اشـرتاک دارند. آن هـا گناهانی هسـتند که اغلـب در داخل 
خـود اجتـامع کلیسـا بـا بـی مباالتـی توجیه شـده اند. ایـن واقعیت به ما گوشـزد میکنـد که به 

توبـه خالصانـه و اصالحات در کلیسـا نیازمندیم. 

دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه 1۲ و یهـودا آیـه 10 را بخوانیـد. پطـرس و یهـودا در اینجـا 
کسـانی را کـه خـود را بنابـودی میکشـانند به افـرادی تشـبیه میکند که بـه »نفهمی« 
تنـزل یافتـه انـد )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه 1۲( یـا حیواناتـی فاقـد »شـعور و منطـق« 
هسـتند کـه بـر اسـاس غریـزه خود عمـل میکننـد )یهـودا آیـه 10(. ایـن توصیف چه 
تفاوتـی بـا خلقـت بـرش در ابتـدا دارد و شـام چگونـه می توانیـد از چنیـن اتفاقـی در 

زندگـی خـود جلوگیـری کنید؟

۸ ژوئن پنجشنبه

درس های بیشرتی از عهد قدیم

آیـات 6 تـا 16 بـاب ۲ دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس برای هشـدار دادن در مورد آنچه 
از رشارت ناشـی خواهـد شـد، چه مثال هـای دیگری بـکار می برد؟

 

اولیـن اشـاره مهـم بـه سـدوم در کتـاب مقـدس در آیـات ۱۲ و ۱۳ بـاب ۱۳ پیدایـش یافت 
میشـود. لـوط و ابراهیـم تصمیم گرفتنـد کـه به دالیـل اختالف »مالـی« از یکدیگر جدا بشـوند. 
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لـوط دره اردن را انتخـاب کـرد و »در نزدیکـی سـدوم خیمـه زد« )پیدایـش بـاب ۱۳ آیـه ۱۲(. 
کتـاب مقـدس سـپس توضیح می دهد، »لکن مردمان سـدوم بسـیار رشیر و بـه خداوند خطاکار 
بودنـد« )پیدایـش بـاب ۱۳ آیـه ۱۳(. بعدهـا، زمانـی کـه خـدا به ابراهیـم هشـدار داد که قصد 
نابـودی سـدوم را دارد، ابراهیـم در مـورد توافقـی مذاکـره منـود کـه اگـر ۱۰ فرد عـادل در آنجا 
پیـدا بشـود، خـدا آن شـهر را نابـود نکند )پیدایش بـاب ۱۸ آیات ۱۶ تا ۳۳(. عـدم احتامِل یافِن 
۱۰ انسـان عـادل در سـدوم بـا اتفاقـی که برای پیـام آورانی که برای دیدن لوط فرسـتاده شـده 
بودنـد، بـه حد زیادی نشـان داده شـده بود. شـهر بر حسـب اقتضـا نابود گردیـد و تنها لوط و 

دو دخـرتش از مهلکـه گریختـه و زنـده ماندنـد )پیدایـش باب ۱۹ آیـات ۱۲ تا ۲۵(. 
پطـرس دو درس از ایـن روایـت اسـتنتاج می کنـد. نخسـت، هر دو شـهر الگوئـی از مجازات 
بـه سـبب ارتـداد و خداناشناسـی را ارائـه می دهنـد )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۶(. دوم، نشـان 
می دهـد کـه خداونـد می دانـد چگونـه افـراد عـادل را از مشـکالت نجـات بدهـد )دوم پطـرس 
بـاب ۲ آیـات ۷ تـا ۹(. آنـگاه پطـرس بـه چنـد مـورد از خصوصیـات کسـانی کـه در سـدوم و 
عموره نابود شـدند، اشـاره می کند: آن ها جسـم خود را در شـهوت فاسـد شـدنی رها می کنند، 
اقتدار خدا را خوار می شـمرند، گسـتاخ و خیره رس هسـتند و از بی حرمتی به فرشـتگان دریغ 
منی کننـد )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـات ۱۰ و ۱۱(. ایـن ویژگی هـا بـا آنگونـه کـه پطـرس در بـاره 

معلـامن دروغیـن و پیروانشـان توصیـف می کنـد، مشـابهت دارند. 
روایـت بلعـام در اعـداد بـاب ۲۲ آیـه ۱ تـا باب ۲۴ آیه ۲۵ یافت می شـود. او توسـط باالق، 
پادشـاه مـوآب بـکار گرفتـه شـده بـود تـا بنـی ارسائیـل را لعنـت کنـد. او کـه در ابتدا بـی میل 
بـود، در نهایـت متقاعـد شـده کـه بـا دریافـت مقـدار زیـادی پـول، ایـن کار را انجـام بدهـد 
)اعـداد بـاب ۲۲ آیـات ۷ تـا ۲۱(. او در مسـیرش بـا یـک »فرشـته خداونـد« روبـرو شـد و تنهـا 
زمانـی کـه االغ در میـان راه از رفـن مامنعـت کـرد، از مـرگ نجـات پیـدا کرد. بلعام سـپس االغ 
خود را زد و ولی چشـامنش باز شـد و متوجه اشـتباه خود گردیده و »فرشـته خداوند« را دید 
کـه در میانـه راه ایسـتاده اسـت )اعـداد بـاب ۲۲ آیـات ۲۲ تـا ۳۵(. در انتهـا، بلعـام بـرای بنـی 
ارسائیـل تقاضـای برکـت منـود )اعـداد بـاب ۲۳ آیـه ۴ تـا بـاب ۲۴ آیـه ۲۴(. پطـرس از بلعام به 
عنـوان منونـه  کسـانی کـه بواسـطه زنـا و طمـع تطمیع می شـوند )دوم پطـرس بـاب ۲ آیات ۱۴ 
و ۱۵( اسـتفاده می کنـد. چنیـن مردمـی ماننـد بلعـام هسـتند. آن ها از مسـیری که بایـد پیروی 

کننـد، منحرف شـده اند. 

دربـاره متـام چیزهایـی کـه در کتـاب مقـدس و نوشـته های خانـم الـن جـی. وایت به 
مـا داده شـده اسـت، بیاندیشـید. از ایـن رو، چـرا مـا بـه عنـوان ادونتیسـت های روز 

هفتـم، منی توانیـم هرگـز بگوییـم کـه بـه ما هشـدار داده نشـده اسـت؟
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۹ ژوئن جمعه

تفکـری فراتـر: مـا اغلب می شـنویم کـه مسـیحیان دربـاره »آزادی در مسـیح« صحبت 
می کننـد. و مطمئنـاً ایـن یـک مفهوم معتر می باشـد. آزاد بـودن از محکومیت احکام و داشـن 
اطمینـان از نجـات بـه خاطـر کاری کـه مسـیح برای مـا انجام داده اسـت و نـه در نتیجه اعامل 
خودمـان، براسـتی آزاد بـودن اسـت. داسـتان مارتیـن لوتـر و اسـارتی کـه پیـش از درک فیض از 
آن رنـج می بـرد، منونـه خوبـی اسـت از مفهومـی کـه ایـن آزادی می تواند بهمراه داشـته باشـد. 
بـا ایـن وجـود، هامنطـور که در پطـرس دیدیم، حقیقت شـگفت انگیز می توانـد تحریف گردد. 
»حقیقـت بـزرگ وابسـتگی کامـل ما به مسـیح بـرای رسـتگاری در نزدیکی لبه پرتـگاه تصورات 
غلـط قـرار دارد. آزادی در مسـیح توسـط هـزارن نفـر با بـی قانونی اشـتباه در نظرگرفته شـده 
اسـت؛ و از آنجایـی کـه مسـیح آمـد تـا مـا را از محکومیـت احکام رشیعت رها سـازد، بسـیاری 
اظهـار می کننـد کـه احکام منسـوخ شـده اند و کسـانی کـه آن هـا را رعایت می کننـد از فیض به 
دور افتـاده انـد. و از ایـن رو، از آنجایـی کـه حقیقـت و اشـتباه گاهـا شـبیه بـه نظر می رسـند، 
ذهن هایـی کـه توسـط روح القـدس هدایـت نشـده انـد، بـه پذیرفـن اشـتباه منتهـی خواهنـد 
شـد و بـا ایـن کار، خـود را تحـت سـلطه فریب شـیطان قـرار می دهند. شـیطان مـردم را بگونه 
ای فریـب میدهـد کـه بجـای پذیرفـن حقیقـت در دام اشـتباه بیفتنـد و بدیـن ترتیـب تـالش 
 میکنـد تـا از جهـان پروتسـتان بیعـت بگیـرد« – الـن جی. وایـت، پیروزی مسـیح صفحـه ۳۲۴.

Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 324

سواالتی برای بحث
1. در مـورد آیـه 1۹ بـاب ۲ دوم پطـرس و چیزهـای دیگـری که پطرس دربـاره نتیجه 
تعالیـم دروغیـن می گویـد، تأمـل کنیـد. چرا مـا باید مطمنئ باشـیم که خودمـان باید 
حقایـق حیاتـی را کـه بـاور داریـم بیاموزیـم؟ چقدر مهم اسـت که همه مـا دقیقاً در 
آنچـه بایـد ایـامن داشـته باشـیم، توافـق کنیـم؟ چـه زمانـی فکر کـردن بـه ایده هایی 

کـه متفـاوت از سـایر ایامنداران هسـتند، »خطرناک« می شـود؟
۲. بـه برخـی از نوشـته هـای شـدید اللحـن پطرس در مورد مسـئله جامـع مجازات و 
داوری توجـه کنیـد: »هالکـت رسیـع را بـر خود خواهند کشـید« )دوم پطـرس باب ۲ 
آیـه 1(؛ »در فسـاد خـود هـالک خواهند شـد« )دوم پطرس باب ۲ آیـه 1۲( ؛ »ظاملان 
را تـا بـه روز جـزا در عـذاب نـگاه دارد« )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۹( ؛ »و هالکـت 
ایشـان خوابیـده نیسـت« )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۳(. ایـن آیـات نـه تنهـا دربـاره 
واقعیـت داوری بلکـه در بـاره اینکـه چطـور خدا با شـدت با گمراه کننـدگان قوم وی 

برخـورد میکنـد ، چـه چیـزی به مـا بگویند؟
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۳. در بـاره افـرادی کـه دربـاره »آزادی در مسـیح« سـخن می گوینـد، نـه در زمینـه 
احـکام بـه طـور کلـی )اگر چـه برخی چنیـن می کننـد( بلکـه در زمینه رعایـت فرمان 
چهـارم سـبت چـه فکـر میکنیـد؟ این بحـث چه کمکـی میکند تـا بفهمیم کـه »آزادی 

در مسـیح« ممکـن اسـت تفسـیر دیگـری شـده و موضوع تحریف شـود؟ 
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۱۰ تا ۱۶ ژوئندرس دوازدهم

روز خداوند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: دوم پطـرس باب ۳ آیـات ۱ و ۲؛ یوحنا باب ۲۱ آیـات ۱۵ تا ۱۷؛ 
دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۳ تـا ۱۳؛ مزامیـر بـاب ۹۰ آیه ۴؛ متـی باب ۲۴ آیـات ۴۳ تا ۵۱؛ 

دوم پطـرس باب ۳ آیـات ۱۴ تا ۱۸.

آیـه حفظـی: »پـس حـال که میدانیـد هر چـه در اطرافامن هسـت نابود خواهد شـد 
چقـدر بایـد زندگـی تـان پاک و خدا پسـندانه باشـد« )دوم پطرس بـاب ۳ آیه 11(.

در اعصـار گذشـته، مردمـی کـه بـه خـدا اعتقـاد نداشـتند، غیـر قابـل اعتـامد و حتـی بطور 
بالقـوه خطرنـاک در نظر گرفته می شـدند. چرا؟ پاسـخ به چنین پنداشـتی سـاده بـود: اگر آن ها 
خـدا را بـاور نداشـتند، پـس بـه روز داوری پیـش رو کـه در آن روز بایـد در برابـر خـدا بـرای 
اعاملشـان پاسـخگو می بودنـد، اعتقـاد نداشـتند. بـدون چنیـن انگیـزه ای ، مردم متایل بیشـرتی 

بـرای انجـام کارهای اشـتباه خواهند داشـت. 
اگرچـه چنیـن طـرز فکـری امروزه نسـبتاً منسـوخ یا )تبعیـض آمیـز( بنظر میرسـد، منی توان 
منطـق و دلیـل نهفتـه در آن را انـکار منود. مطمئناً، بسـیاری از مردم برای کردار شایسـته نیازی 
بـه تـرس از داوری آینـده ندارنـد. امـا در عیـن حـال، نگرش بـه آینده بـرای جوابگویـی به خدا 

بـه طـور حتـم می توانـد انگیزه ای برای رفتار درسـت باشـد.
هامنطـور کـه دیده ایـم، پطـرس ترسـی نداشـت کـه بگویـد رشارت پیشـگان در برابـر خـدا 
داوری و محکـوم خواهنـد شـد ،  زیـرا کتـاب مقـدس رصاحتا می گویـد که چنیـن داوری بوقوع 
خواهـد پیوسـت. از ایـن لحـاظ، پطـرس بـه روشـنی درباره پایـان جهـان، داوری، آمـدن دوباره 
عیسـی و زمانـی کـه »زمین و هر چه در آنسـت خواهد سـوخت« )دوم پطرس بـاب ۳ آیه ۱۰( 
صحبـت می کنـد. پطـرس می دانسـت کـه همـه مـا گناهکاریـم و از ایـن رو، او بـا چنیـن پیـش 
بینـی از وقایـع در پیـش رو می پرسـد: »شـام چطـور مردمان باید باشـید، در هر سـیرت مقدس 



۹۸

و دینـداری؟« )دوم پطـرس بـاب ۳ آیه ۱۱(.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱۷ ژوئن آماده شوید.

۱۱ ژوئن یکشنبه

سلسله اقتدار
پطـرس بـه مخاطبیـن خـود در مـورد نـوع تعلیـامت خطرناکـی هشـدار داد کـه کلیسـا بـا 
آن روبـرو خواهـد شـد. او بـر علیـه کسـانی هشـدار داد کـه در عین وعـده آزادی، مـردم را به 
اسـارت در گنـاه بـر میگرداننـد کـه در تضـاد بـا آنگونـه آزادی اسـت کـه مسـیح بـه مـا وعـده 

داده اسـت. 
متأسـفانه، ایـن تنهـا تعلیـم دروغینـی نبـود کـه کلیسـا بـا آن روبـرو می شـد. یـک مـورد 
خطرنـاک دیگـر نیـز خواهـد آمـد. هرچنـد، بـرای بیـان ایـن هشـدار خـاص، ابتـدا چیـز دیگری 

گوید.  مـی 

»ایـن رسـاله دوم را ای حبیبـان اآلن بـه شـام می نویسـم کـه بـه ایـن هـر دو، دل پـاک 
شـام را بـه طریـق یـادگاری بـر می انگیزانـم، تـا بخاطر آریـد کلامتـی که انبیـای مقدس، 
پیـش گفته انـد و حکـم خداونـد و نجات دهنده را که به رسـوالن شـام داده شـد« )دوم 
پطـرس بـاب ۳ آیـات 1 و ۲(. پطـرس در اینجـا دربـاره دلیـل اینکـه خوانندگانـش بایـد 
بـه آنچـه کـه او می نویسـد، عمـل کننـد، به چـه نکته ای اشـاره می کنـد؟ یوحنـا باب ۲1 

آیـات 1۵ تـا 1۷ را نیـز ببینید.

 

در دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۱ و ۲، پطـرس کالمـی را کـه قبـالً بـه »انبیـاء مقـدس« الهـام 
شـده بـود ، بـه آن هـا یـادآوری می کنـد. بنابراین، او بـار دیگر توجه ایشـان را بـه کتاب مقدس 
و عهـد قدیـم جلـب میکنـد. او بـه ایشـان یـادآوری می کـرد کـه آن هـا »کالم محکـم انبیـاء« را 
دریافـت داشـته انـد )دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۹(. او تریـح کرد کـه اعتقاد آنان بایـد بر پایه 
کالم خـدا بنـا شـده باشـد. هیـچ چیـز در عهد جدید ایـن نظریـه را توجیه منیکندکـه عهد قدیم 
دیگـر ارزش و اعتبـار خـود را دسـت داده اسـت. در مقابـل، ایـن تاییدیه و شـهادت عهد قدیم 
اسـت کـه بـه اعتبـار عهد جدید صحـه میگـذارد و آن ادعایی کـه پطرس در باره عیسـی مطرح 

میسازد. 
امـا بیشـرت از ایـن مطلـب وجـود دارد. سـپس پطـرس بطـور واضـح سلسـله ای از »انبیـاء 
مقـدس« عهـد قدیم را ترسـیم میکند تا اقتـدار خود را بعنوان یکی از»رسـوالن خداوند و رسور 
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نجـات« نشـان دهـد. او یقیـن حاصـل کـرده بود کـه کاری که بـرای انجـام آن فراخوانده شـده 
بـرای خداونـد اسـت. جـای تعجـب نیسـت که بـا چنین اعتقـاد و یقینی سـخن می گفـت. او از 

مرجـع پیـام خویش آگاهی داشـت. 

چـرا بایـد کالم خـدا و نـه فرهنـگ یـا قضـاوت یـا تعقـل خودمـان، حـرف نهایـی در 
زندگیـامن باشـد؟ )گذشـته از هـر چیـز،  مـا بـه چـه دلیـل دیگری جـز کالم خـدا، روز 

هفتـم سـبت را نگـه می داریـم؟ (

۱۲ ژوئن دوشنبه

استهزاء کنندگان
پطـرس پـس از تـالش بـرای اینکـه خوانندگانـش »سـخنانی را کـه انبیـای مقّدس در گذشـته 
گفته انـد و فرمانـی را کـه خداونـد و نجات دهنده ما، به وسـیلۀ رسـوالن خود بـه ما داد« )دوم 
پطـرس بـاب ۳ آیـه ۲( را بـه خاطـر بیاورنـد،  به هشـدار مخصوص خویـش می پردازد. شـاید، او 
کـه می دانسـت ایـن آمـوزه تـا چـه حـد خطرنـاک خواهد بـود و بهمیـن دلیـل در تالش بـود تا 

تاکیـد کنـد که نوشـته هـای او از اقتـدار برخوردارند. 

آیات ۳ و 4 باب ۳ دوم پطرس را بخوانید. شـک گرایاِن بازگشـت مسـیح، چه اسـتداللی 
را گسـرتش خواهند داد؟

 

میـان کسـانی کـه آزادی دروغیـن را ترویـج می دهند و کسـانی که نسـبت به آمـدن دوباره 
عیسـی شـک گرایـی را مطـرح میکننـد شـباهت مهمـی وجـود دارد. گـروه اول »در شـهوات 
نجاسـت در پـی جسـم« عمـل کردنـد )دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱۰( ؛ در حالـی کـه آنانـی کـه 
بازگشـت عیسـی را انـکار می کردنـد، کسـانی بودنـد که »بـر وفق شـهوات خود رفتـار منودند« 

)دوم پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱۰(.
)ایـن تصادفـی نیسـت کـه احساسـات گناه آلـود می تواننـد بـه تعالیـم دروغیـن منتهـی 

اینطـور نیسـت؟( بشـوند، 
او هشـدار داد کـه اسـتهزاءکنندگان سـؤال نیشـداری را مطـرح خواهنـد کـرد که »کجاسـت 
وعـده آمـدن او؟« )دوم پطـرس بـاب ۳ آيـه ۴(. آن هـا بـا این کار، بـاور دیرینه مسـیحیان مبنی 
بـر بازگشـت قریـب الوقـوع عیسـی بـه ایـن زمیـن را به چالـش خواهند کشـید. گذشـته از هر 
چیـز،  بویـژه از آنجایـی کـه او دربـاره روزهای پایانی سـخن می گویـد، این اسـتهزاءکنندگان به 
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آن واقعیـت غیرقابـل انـکار کـه مسـیحیان بسـیاری مرده انـد و رشایط درسـت همچون گذشـته 
پیـش خواهد رفـت را مطـرح میکنند. 

از بُعـد ظاهـری،  ایـن پرسـش غیـر منطقی نیسـت. الـن جی. وایت نوشـت که حتـی خنوخ 
دیـد کـه عـادالن و رشیـران »بـا هـم بـه خـاک تبدیـل خواهند شـد و این پایـان ایشـان خواهد 

Patriarchs and Prophets, p. 85 .۸۵ بـود« مشـایخ و انبیـا صفحـه
و خنـوخ بـا ایـن مسـئله دچـار مشـکل شـده بود. اگـر حتی خنـوخ که پیـش از توفـان نوح 
میزیسـت بـا ایـن مسـئله درگیـر بـود پس تا چـه میزان بایـد برای کسـانی که هزاران سـال پس 

از او و یـا حتـی کسـانی کـه در »پایـان زمـان« زندگی می کننـد، چالش برانگیز باشـد؟
و امـروزه مـا ادونتیسـت های روز هفتـم چطـور؟ نـام مـا ایـده ظهـور دوبـاره مسـیح را 
ترویـج می دهـد. و بـا ایـن وجـود، او هنـوز نیامده اسـت. و آری، درسـت هامنطـور که پطرس 

پیش بینـی کـرده بـود، مـا بـا اسـتهزاءکنندگان روبـرو هسـتیم. 

در تجربـه ایامنـی خودتـان، چگونـه با این حقیقت که مسـیح هنوز برنگشـته اسـت، 
کنـار می آییـد؟ پاسـخ های خـود را در روز سـبت در کالس مطـرح کنید.

۱۳ ژوئن سه شنبه

هزار سال به عنوان یک روز

پطـرس در آیـات ۸ تـا 10 بـاب ۳ دوم پطـرس ، چگونه به اسـتداللی که اسـتهزاءکنندگان 
خواهنـد آورد، پاسـخ می دهـد؟ او چـه چیـزی می گویـد کـه حتی اکنـون می توانـد به ما 

کمـک کنـد تا دلیل بازنگشـنت مسـیح تـا کنـون را درک کنیم؟

 

پطـرس بـه مسـئله طبیعـت تغییـر ناپذیـر جهـان پاسـخ می دهـد. او بـه مخاطبیـن خـود 
یـادآوری می کنـد کـه جهـان از زمـان خلقـت بـدون تغییر بـکار خود ادامـه داده اسـت. )توجه 
کنیـد کـه پطـرس چگونـه بـه کالم خـدا بـه عنـوان منبـع و اقتـدار بـاز می گـردد.( در دوره ای 
رشارت چنـان بـه اوج خـود رسـید که پـس از آن خدا جهـان را با طوفان نابود کـرد )دوم پطرس 
بـاب ۳ آیـه ۶(. و در واقـع، طوفـان تغییـر بزرگـی در جهـان ایجـاد منـود، تغییـری کـه امـروزه 
همچنـان بـا مـا باقـی می مانـد. پطرس سـپس مـی گوید کـه نابودی بعـدی با آتـش خواهد بود 

و نـه آب )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۰(.
پطـرس همچنیـن نوشـت، »یـک روز نزد خدا چون هزار سـال اسـت و هزار سـال چون یک 
روز« )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۸(. پطـرس در این گفته، احتامالً آیه ۴ بـاب ۹۰ مزامیر را بازتاب 
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مـی داد: »زیـرا کـه هـزار سـال در نظـر تـو مثـل دیروز اسـت که گذشـته باشـد و مثل پاسـی از 
شـب.« بـه عبـارت دیگـر، برداشـت مـا از زمـان مانند برداشـت خـدا نیسـت؛ بنابرایـن، باید در 

مـورد قضاوتـی کـه در مورد زمـان داریم، مراقب باشـیم. 
از دیـدگاه انسـانی، بـه نظـر می رسـد کـه تأخیـری در بازگشـت مسـیح وجـود دارد. امـا مـا 
تنهـا از دیـدگاه انسـانی خـود بـه همه چیـز می نگریم. از دید خـدا، هیچ تأخیری وجـود ندارد. 
در واقـع، پطـرس می گویـد کـه زمـان اضافـی بخشـیده شـده اسـت، زیـرا خـدا صرش را نشـان 
می دهـد. او خواهـان ایـن نیسـت کـه حتـی هیچ کـس نابود بشـود )دوم پطرس بـاب ۳ آی ۹(. 

پـس زمـان اضافـی بـرای بسـیاری، فرصت توبـه و بازگشـت را فراهم منوده اسـت. 
بـا ایـن وجـود، پطـرس هشـدار می دهـد کـه صـر خـدا نبایـد بـه عنـوان یـک فرصـت برای 
بـه تأخیـر انداخـن انتخـاب عیسـی باشـد. روز خداونـد ماننـد دزدی در شـب، غیـر منتظره فرا 
خواهـد رسـید. دزدی کـه در شـب می آیـد، احتـامالً انتظـار دارد بـدون اینکـه مورد توجـه قرار 
گیـرد، بـه طـور مخفیانه خارج بشـود. امـا درحالی کـه روز خداوند مانند یـک دزد خواهد آمد، 
امـا قطعـاً مـورد توجـه قرار خواهـد گرفت. هامنطـور که پطـرس می گوید، »آسـامنها به صدای 
عظیـم زایـل خواهنـد شـد و عنارص سـوخته شـده، از هـم خواهد پاشـید« )دوم پطـرس باب ۳ 
آیـه ۱۰(. بنابرایـن، پیـام پطـرس ماننـد پیـام پولس می باشـد: »اینک الحـال زمان مقبول اسـت؛ 

اینـک اآلن روز نجـات اسـت« )دوم قرنتیـان بـاب ۶ آیه ۲(.

۱۴ ژوئن چهارشنبه

خوب حاال که چه؟
مـرد جوانـی تـالش کرد برای مادرش شـهادت بدهد. درباره مرگ عیسـی و وعده بازگشـتش 
بـه او گفـت. مـرد نسـبتاً بـه خـود افتخـار می کـرد کـه کار تقریبـاً خوبـی انجـام داده اسـت. 
هنگامـی کـه او موعظـه کوتاهـش دربـاره عیسـی و آمدن دوبـاره اش را متام کرد، مـادرش به او 

نـگاه کـرد و گفـت: »خـوب حـاال ایـن چه ربطـی به مـن دارد؟«

آیـات 11 تـا 1۳ بـاب ۳ دوم پطـرس را بخوانیـد. پطـرس چگونـه بـه پرسـش »خـوب این 
حـاال چـه ارتباطـی به من دارد« پاسـخ می دهد؟ متـی باب ۲4 آیات 4۳ تـا ۵1 را ببینید.

 

هامنگونـه کـه گفتـه شـد، نـام ما بعنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم اعتقاد ما را نسـبت 
بـه واقعیـت بازگشـت مسـیح آشـکار میسـازد. ایـن تعلیـم بنیـادی اسـت؛کل ایامن مسـیحی ما 

بـدون بازگشـت مسـیح و وعده هـای آن، بی معنـی خواهـد بـود. 
امـا آیـا مـا در خطـر تبدیـل شـدن بـه خادمـان رشور در داسـتان پندآمـوز متـی ۲۴: ۴٣-۵١ 



10۲

قـرار نگرفتـه ایـم؟ مـا ممکن اسـت دقیقاً هـامن کارهای شـیطانی رشح داده شـده در آن متثیل 
را انجـام ندهیـم، اما مسـئله این نیسـت )گذشـته از هر چیـز، این یک متثیل اسـت(. در عوض، 
چیـزی کـه متثیـل نسـبت بـه آن هشـدار می دهـد ایـن اسـت کـه تنزیـل معیارمـان بخصـوص 
در مـورد چگونگـی رفتـار بـا دیگـران و بیشـرت دنیـوی شـدن و اشـتیاق کمـرت بـرای اعتقـاد بـه 

بازگشـت خداونـد، می توانـد خطر سـاز بشـود. 
مطمئنـاً، هـر چنـد وقـت یکبـار، بـا کسـانی کـه بـا منودارهـا و محاسـبات نبـوی خـود ادعا 
می کننـد کـه تاریـخ بازگشـت مسـیح را بدسـت آورده انـد، روبرو می شـویم. اما در اکـرث موارد، 
خطری که در انتظار ادونتیسـت های روز هفتم می باشـد، این نیسـت که آن ها برای بازگشـت 
مسـیح زمـان تعییـن می کننـد. در عـوض، خطـر این اسـت کـه هامنطور کـه سـال ها می گذرند، 

وعـده آمـدن دوبـاره در افـکار مـا کمرنگ تر می شـود. 
آری، هـر چـه بیشـرت در اینجـا باشـیم، به آمـدن دوباره نزدیک تر می شـویم. از سـوی دیگر، 
هـر چـه بیشـرت دراینجـا باشـیم،  تصـور بازگشـت او برایـامن چنـان طوالنـی بنظـر مـی آیـد که 
حتـی بـر زندگیـامن تاثیـر میگـذارد. کتـاب مقـدس بـر علیـه چنیـن چیـزی هشـدار می دهـد. 
هامنطـور کـه پطـرس گفـت، اگـر قـرار اسـت عیسـی بازگـردد و مـا بـا داوری روبـرو بشـویم، 
مسـیحیان بایـد زندگـی مقـدس و خـدا محـوری داشـته باشـند )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۱(. 
واقعیـت آمـدن دوبـاره عیسـی، هـر زمانـی کـه بوقـوع بپیونـدد، می بایسـت بـر نحـوه زندگی 

کنونـی مـا تأثیر داشـته باشـد. 

واقعیـت بازگشـت دوبـاره تـا چـه میـزان شـام را در زندگی و افـکار روزانه تـان تحت 
تأثیـر قـرار می دهـد؟ پاسـختان چه چیـزی دربـاره زندگـی و ایامنتـان می گوید؟

۱۵ ژوئن پنجشنبه

درخواست نهایی
پطـرس رسـاله خویـش را بـا موضوعـی بـه پایان می رسـاند که از آغاز بر آن تسـلط داشـت: 
داشـن زندگـی مقـدس و محتاط بودن در گمراه نشـدن توسـط »خطای بـدکاران« )دوم پطرس 

بـاب ۳ آیه ۱۷(. 

آیـات 14 تـا 1۸ بـاب ۳ دوم پطرس را بخوانید. پطرس از چه کسـانی درخواسـت می کند 
و در اسـتدعای خود نسـبت به چه چیزی هشـدار می دهد؟
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چقـدر جالـب توجـه کـه پطـرس رسـاله خـود را با درخواسـتی برگرفته شـده از نوشـته  های 
»برادرعزیـز مـا پولـس« )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه ۱۵( بـه پایـان می رسـاند. پولـس نیـز از نیـاز 
زندگـی در آرامـش و صلـح در زمـان انتظـار بـرای آمـدن دوبـاره عیسـی و بهـره بـردن از زمـان 
بـرای رشـد و بهبـود زندگی هـای مقـدس نوشـت )رومیـان بـاب ۲ آیـه ۴، بـاب ۱۲ آیـه ۱۸ و 

فیلیپیـان بـاب ۲ آیـه ۱۲ را ببینیـد(.
بـه شـیوه ارجـاع پطـرس بـه نوشـته های پولـس توجـه کنیـد کـه حاکـی از این مطلـب مهم 
اسـت کـه نوشـته های پولـس در تاریـخ اولیـه مسـیحی از ارزش زیـادی برخـوردار بوده اسـت. 
شناسـایی اینکـه آیـا پطـرس بـه مجموعـه نوشـته های پولـس در عهـد جدیـد اشـاره می کنـد یا 
تنهـا بـه بخشـی از آن هـا، قابل تشـخیص نیسـت. با ایـن وجود، نظـرات پطرس نشـان می دهند 

کـه نامه هـای پولس بسـیار مـورد توجـه بودند. 
در نهایـت، از نظـر پطـرس ، نوشـته های پولـس دقیقاً مانند سـایر بخش هـای کتاب مقدس، 
می تواننـد سـوء تعبیـر بشـوند. واژه یونانی grapha  به طـور تحت اللفظی یعنی »نوشـته ها«، 
امـا در ایـن مضمون مشـخصاً بـه معنی »نوشـته های مقدس« ماننـد کتاب های موسـی و انبیاء 
می باشـد. در اینجـا بطـور حتـم شـواهد اولیـه حاکـی از ایـن میباشـد کـه نوشـته های پولس از 

اعتبـاری همچـون کتـاب مقدس عری برخوردار اسـت. 
و بـا در نظـر گرفـن آنچـه پیشـرت در مـورد معلـامن دروغین کـه وعـده آزادی از )رشیعت( 
می دهنـد، خواندیـم کـه تصـور اینکـه مـردم نوشـته های پولـس در مـورد آزادی و فیـض را بـه 
عنـوان بهانـه ای بـرای رفتـار گناه آلـود بـکار برنـد، دشـوار نیسـت. پولـس شـدیداً بـر عدالـت 
مبتنـی بـر ایـامن تأکیـد کـرد )رومیـان باب ۳ آیـات ۲۱ و ۲۲(، امـا هیچ چیزی در نوشـته هایش 
مجـوزی بـرای گنـاه بـه مـردم منی دهـد )رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۱۴ را ببینیـد(. پولس خود 
می بایسـت بـا ایـن اشـتباه در مـورد چیـزی کـه دربـاره عدالـت بـا ایـامن موعظـه می کـرد و 
تعلیـم مـی داد، رس و کار داشـته باشـد. بـا ایـن وجـود، پطـرس هشـدار می دهد، کسـانی که از 
نوشـته های او تفسـیر غلـط می کننـد، خـود را بـا خطر »هالکـت« )دوم پطرس بـاب ۳ آیه ۱۶( 

میسـازند. مواجه 

االن چـه انتخاب هـای درسـتی می توانیـد در نظـر بگیریـد کـه می تواننـد بـه شـام در 
داشـنت شـیوه و نـوع زندگـی کـه همـه مـا بـه آن فراخوانـده شـده ایم کـه در عیسـی 

مسـیح داشـته باشـیم، کمـک کنند؟ 

۱۶ ژوئن جمعه

تفکـری فراتـر: از دیـد مـا می توانـد بـه نظـر برسـد کـه آمـدن دوبـاره عیسـی بسـیار 
تأخیر داشـته اسـت. عیسـی مشـخصاً  می دانسـت که ما چنین احساسـی خواهیم داشـت و در 
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بعضـی از متثیل هـا در بـاب نـا آگاهـی و جهالت مـا در این زمان، هشـدار داد. متثیـل دو خادم 
در متـی بـاب ۲۴ آیـات ۴۵ تـا ۵۱ را در نظـر بگیریـد )در مطالعـه روز چهارشـنبه بـه آن اشـاره 
شـد(. آن هـا هـر دو منتظـر بازگشـت اربابشـان بودنـد. امـا آنها بـه دو نتیجـه متفـاوت درباره 
بازگشـت او رسـیدند. یکـی تصمیـم گرفـت کـه بایـد در هـر زمانـی آمـاده بازگشـت اربابـش 
باشـد. دیگـری گفـت کـه اربـاب تأخیر داشـت و از ایـن رو آن را به عنـوان فرصتی بـرای انجام 
کارهـای رشورانـه اش در نظـر گرفـت. »از آنجایـی کـه ما زمان دقیـق آمدن عیسـی را منی دانیم، 
فرمـان داده شـده ایم که هوشـیار باشـیم. ›خوشـا بـه حال خادمانی کـه وقتی اربابشـان می آید 
آنـان را چشـم بـه راه ببینـد ‹ )لوقـا بـاب ۱۲ آیه ۳۷(. کسـانی که چشـم براه آمدن خداوندشـان 
هسـتند،  در امیـدی بیهـوده بـر منی برنـد. انتظـار آمـدن مسـیح بایـد انسـان را از خداونـد و 
محکـوم کـردن عصیـان و خطـا بهراسـاند. ایـن موضـوع بایـد آن هـا را نسـبت بـه گنـاه بـزرگ 
انـکار عطایـای رحمـت بیـدار و هشـیار سـازد. کسـانی کـه منتظـر خداونـد هسـتند، روح خود 
 را بـا اطاعـت از حقیقـت تطهیـر می کننـد.« – الـن جـی. وایـت، آرزوهـای اعصـار صفحه ۶٣۴.

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 634

سواالتی برای بحث 
1. در کالس، پاسختان به پرسش روز دوشنبه درباره آمدن دوباره عیسی مورد بحث 
قرار دهید. برخی از روش هایی که ما با این واقعیت که مسیح هنوز برنگشته است، 

رسو کار داریم، کدامند؟ از پاسخ های یکدیگر چه چیزی می توانیم بیاموزیم؟
۲. ما به عنوان ادونتیستهای روز هفتم، چه تعالیم، عملکردها و باورهایی را نگه 

می داریم که از فرهنگ یا منطق یا سنت نیامده اند و کامالً از کالم خدا هستند؟ 
با  را  گناه آلود  احساسات  و  متایالت  پطرس  دیدیم،  در طول هفته  که  ۳. هامنطور 
تعالیم دروغین مرتبط ساخت. درس فوق اظهار کرده بود: »این تصادفی نیست که 
احساسات گناه آلود می توانند به تعالیم دروغین منتهی بشوند، اینطور نیست؟« چرا 

این تنها یک تصادف نیست؟ پیوندهای مختلف میان آن دو چه می تواند باشد؟ 
4. آلربت اینشتین نظریه شگفت انگیز اینکه زمان مطلق نیست را به جهان ارائه کرد. 
یعنی، با توجه به جایی که هستید و رسعت حرکتتان، زمان در چهارچوب مرجع شام 
نسبت به زمان فرد دیگری در چهارچوب مرجع دیگری، متفاوت خواهد بود. منظور 
این است که زمان چیزی بسیار رمزآلود می باشد و به روشی عمل می کند که ما قادر 
به درک کامل آن نیستیم. این نظریه چگونه ممکن است به درک اینکه زمان برای خدا 
و برای ما بخصوص در مورد عدم یکسانی آن برای رجعت مسیح که تا کنون نیامده 

است ، کمک کند؟
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۱۷ تا ۲۳ ژوئندرس سیزدهم

 موضوعات عمده در
اول و دوم پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اشـعیا باب ۵۳ آیـات ۵، ۶ و ۹ ؛ الویان بـاب ۱۶ آیات ۱۶ تا ۱۹؛ 
الویـان بـاب ۱۱ آیـه ۴۴ ؛ رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۷ ؛ اول قرنتیـان بـاب ۱۴ آیـه ۴۰ ؛ 

دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیه ۱۶.

آیـه حفظـی: »مسـیح شـخصاً بـار گناهـان مـا را بـر دوش گرفتـه و آنهـا را بـر صلیب 
بـرد تـا مـا هم نسـبت بـه گناه مبیریـم و برای نیکـی مطلق زیسـت کنیم، زیرا به سـبب 

زخم هـای اوسـت کـه شـام شـفا یافته ایـد« )اول پطـرس باب ۲ آیـه ۲4(.

اول و دوم پطرس برای اهداف کاربردی نوشته شده بودند. در اول پطرس ، مسئله مهمی 
که پطرس با آن روبرو بود، رنج و جفایی بود که مسیحیان با آن روبرو بودند. در دوم پطرس ، 
مسئله اساسی معلامن دروغین بودند. پطرس وقتی که به دنبال تشویق خوانندگانش و همچنین 

هشدار دادن به ایشان در مورد چالش های پیش رویشان بود، با قدرت و اقتدار نوشت. 
چیزی که اهمیت دارد این است که پطرس به هر دو مسئله از جنبه الهیاتی پاسخ می دهد. 
عذاب های ناشی از شکنجه و جفا موجب شد تا پطرس در باره مصایب و مرگ مسیح که منتج 
به رستگاری ما گردیده است به تفحص و تفکر بپردازد. معلامن دروغین با واقعیت داوری که 
پس از بازگشت عیسی به این زمین صورت خواهد پذیرفت، روبرو می شدند. این ها بعضی از 

موضوعاتی بودند که پطرس در دو نامه خود به آن ها می پردازد. 
جزئی تر  نگاهی  نوشت  آن ها  درباره  پطرس  که  موضوعی  پنج  به  پایانی  هفته  درس  در 
خواهیم انداخت: عذاب های عیسی که منتهی به نجات ما شد؛ پاسخ عملی ما به این شناخت 
که خدا اعامل ما را در داوری نهایی، قضاوت خواهد منود؛ امیدی که به بازگشت زودهنگام 
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عیسی داریم؛ نظم در اجتامع و کلیسا؛ و نقش هدایتگرکتاب مقدس در زندگی ما.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۴ ژوئن آماده شوید.

۱۸ ژوئن یکشنبه

رنج، عیسی و نجات

آیـات زیـر را بخوانیـد و توجـه کنیـد کـه هـر کـدام چـه چیـزی در مـورد نجـات آشـکار 
می کننـد؟

اول پطرس باب 1 آیه ۲  
اول پطرس باب 1 آیات ۸ و ۹  

اول پطرس باب 1 آیات 1۸ و 1۹  
اول پطرس باب ۲ آیات ۲۲ تا ۲۵  

اول پطرس باب ۳ آیه 1۸  

هنگامـی کـه پطـرس بـه نجـات اشـاره می کنـد، معمـوالً در مضمون مصایب عیسـی سـخن 
میگویـد کـه بـه عنـوان جایگزینـی بـرای گناهکاران اسـت. بـرای مثـال، در آیات ۲۲ تـا ۲۴ باب 
۲ اول پطـرس ، هنگامـی کـه پطـرس دربـاره عذاب هـای عیسـی می نویسـد، از زبانـی اسـتفاده 
می کنـد کـه بازتـاب دهنـده آیـات ۵ ، ۶ و ۹ بـاب ۵۳ اشـعیا می باشـد. »مسـیح بـر روی صلیب 
شـخصاً بـار گناهـان مـا را بـر دوش گرفت« و »بـه زخمهای او شـفا یافتیـم« )اول پطرس باب ۲ 

آیـه ۲۴(، ایـده جایگزیـن و قربانـی را آشـکار می کند. 
در بسیاری از قربانی هایی که در کتاب مقدس عری توصیف شده اند، گناهکاران پیشکش 
 های خود را به معبد آورده و دستانشان را بر روی آن ها میگذاشتند. این عمل به صورت منادین 
گناه را از گناهکار به حیوان انتقال می داد، که سپس به جای گناهکار می مرد )الویان باب ۴ 
آیات ۲۹، ۳۰، ۳۳ و ۳۴ ؛ باب ۱۴ آیات ۱۰ تا ۱۳(. پلیدی گناه که در قربانگاه انباشته شده بود، 

در روز کفاره پاک و زدوده می شد )الویان باب ۱۶ آیات ۱۶ تا ۱۹(.
خـون قربانـی نقـش مهمـی در کفاره گنـاه ایفا میکرد. مسـیحیان بـا خون گرانبهای عیسـی 
بازخریـد میشـدند )اول پطـرس بـاب ۱ آیـات ۱۸ و ۱۹(. پولـس نیـز همیـن ایـده جایگزینـی را 
بیـان منـود: عیسـی کـه عـاری از گناه بود، گناه ما شـد )دوم قرنتیـان باب ۵ آیـه ۲۱(. هامنطور 
کـه آیـه ۱۸ بـاب ۳ اول پطـرس بیـان می کنـد، مسـیح بـرای گناهـان عـذاب کشـید، آن عـادل 

)عیسـی( بـرای ناعـادالن )ما(.
پطـرس ماننـد پولـس )رومیـان بـاب ۳ آیـات ۲۱ و ۲۲(، بـر نیـاز بـرای ایامن تأکیـد می کند. 
هامنگونـه کـه بـه خواننـدگان خـود می گویـد: »کـه او را اگرچه ندیده ایـد محبـت می منایید ... 
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و انجـام ایـامن خـود یعنـی نجـات جان خویـش را می یابیـد« )اول پطرس باب ۱ آیـات ۸ و ۹(. 
نجـات بـا رفتـار متعبدانـه حاصـل منی شـود، بلکـه زمانـی اعطا میشـود که بـه آنچه که عیسـی 
بـرای مـا انجـام داده باور داشـته باشـیم و او را به عنـوان نجات دهنده شـخصی خود بپذیریم. 
ضامنت ما در او یافت می شـود نه در خودمان. اگر خودمان میتوانسـتیم به رسـتگاری دسـت 

یابیـم آنـگاه چه تضمین واقعی می توانسـتیم داشـته باشـیم؟ 

چـرا عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن شـام، امیـد بـزرگ نجـات می باشـد؟ چـه آرامشـی 
می توانیـد از ایـن حقیقـت فوق العـاده بـرای خـود کسـب مناییـد؟

۱۹ ژوئن دوشنبه

چگونه باید زندگی کنیم؟
موضوعـی کـه پطـرس بیـش از دیگـر موضوعـات بـه آن بـاز می گردد، در سـؤال کـه در آیه 
۱۱ بـاب ۳ دوم پطـرس پرسـید، مطرح شـده اسـت: »پس حـال که میدانید هر چـه در اطرافامن 

هسـت نابـود خواهد شـد چقدر بایـد زندگیتان پاک و خداپسـندانه باشـد؟«

آیـات زیـر را بخوانیـد. پطـرس دربـاره رفتـار مسـیحی چه چیـزی می گویـد؟ اول پطرس 
بـاب 1 آیـات 1۵ تـا 1۷ و ۲۲؛ اول پطـرس بـاب ۲ آیـه 1 ؛ اول پطـرس بـاب ۳ آیـات ۸ و 

۹ ؛ اول پطـرس بـاب 4 آیـات ۷ تـا 11 ؛ دوم پطـرس بـاب ۳ آیـه 11. 

 

پطرس رفتار مسیحی را از نقطه نظرات بسیاری در دو نامه اش در نظر می گیرد و تعدادی 
از موضوعات بطور مستمر تکرار می شوند. نخست، پطرس دو بار بر رابطه میان داوری خدا و 
رفتار مسیحی تأکید می کند )اول پطرس باب ۱ آیه ۱۷ و دوم پطرس باب ۳ آیه ۱۱(. خدا اعامل 

همه را داوری خواهد کرد. از این رو، یک مسیحی باید در قدوسیت زندگی کند. 
در ثانـی، پطـرس چندیـن بـار اشـاره می کنـد کـه مسـیحیان بایـد مقـدس باشـند. در کتـاب 
مقـدس عـری، چیزهایـی کـه مقـدس هسـتند، بـرای اسـتفاده معبـد )خـروج بـاب ۲۶ آیـه ۳۴، 
بـاب ۲۸ آیـه ۳۶، بـاب ۲۹ آیـات ۶ و ۳۷( یـا بـرای مقاصـد خـدا )بـرای مثـال روز سـبت در 
پیدایـش بـاب ۲ آیـه ۳( کنـار گذاشـته می شـدند. در حقیقـت، نقشـه خـدا ایـن بود کـه قوم او 
بایـد مقـدس باشـند، درسـت هامنطـور کـه او مقـدس اسـت، موضوعـی کـه پطـرس نیـز به آن 
پرداخـت )الویـان بـاب ۱۱ آیـه ۴۴، بـاب ۱۹ آیه ۲؛ اول پطرس باب ۱ آیـات ۱۵ و ۱۶(. تعیین و 
تخصیـص یـا کنـار گذاشـن چیـزی مبنظـور مقدس نـگاه داشـن آن »تقدیس« نامیده می شـود و 



10۸

پطـرس اشـتیاق دارد کـه خوانندگانـش توسـط روح القدس تقدیس شـده و مطیع عیسـی گردند 
)اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲(.

سـوم، پطـرس چنـد خصوصیـت نـوع از رفتار مناسـب را بـرای کسـانی که تقدیس شـده اند 
ارائـه داده اسـت. آن هـا بایـد کینـه و هـر مکر و ریا و حسـد و هر ِقسـم بدگویـی را ترک کنند 
)اول پطـرس بـاب ۲ آیـه ۱(. آن هـا بایـد در روح اتحـاد داشـته، بـرای یکدیگـر محبـت و ذهنی 
فروتـن داشـته باشـند )اول پطـرس بـاب ۳ آیـات ۸ و ۹(. آن ها می بایسـت فضیلـت، دینداری و 
محبـت داشـته باشـند )دوم پطـرس بـاب ۱ آیات ۵ تـا ۷(. در حقیقت، آن ها بایـد محبت پایدار 
را حفـظ کننـد )اول پطـرس بـاب ۴ ایـات ۷ تـا ۱۱(. در نهایت، پطرس مخاطبین خود را تشـویق 

می کنـد کـه نگرانـی خـود را به عیسـی واگـذار کننـد )اول پطرس بـاب ۵ آیه ۷(.

چگونـه می توانیـم بیاموزیـم که یکدیگر را بـه روش هایی کـه قضاوت گونه یا تبعیض 
آمیـز نیسـتند، تشـویق کنیـم، و آنگونـه زندگـی کـه پطـرس در رسـاله هایش مـا را به 

آن فـرا می خواند، داشـته باشـیم؟

۲۰ ژوئن سه شنبه

امید به آمدن دوباره

آیات زیر را بخوانید و به آنچه درباره وقایع آینده می گویند، توجه کنید:
اول پطرس باب 1 آیه 4  

اول پطرس باب 1 آیه 1۷  
اول پطرس باب 4 آیات ۵ و 6  

اول پطرس باب 4 آیه 1۷  
دوم پطرس باب ۳ آیات 1 تا 10  

یکـی از مسـائل بسـیار مهـم برای کسـانی کـه برای نخسـتین بـار اول پطـرس را خواندند یا 
شـنیدند، آزار و جفـا بـود. پطـرس خواننـدگان خود را اینگونه تسـلی داد که با اینکه زندگیشـان 
ممکـن بـود بواسـطه آزار و جفـا مختل بشـود ولیکن در آینده، اجری در آسـامن در انتظارشـان 
خواهـد بـود. در هـامن ابتـدای اول پطـرس ، او بـه ایـن اشـار می کنـد کـه مسـیحیان میراثـی 

فناناپذیـر دارنـد کـه برایشـان در آسـامن نگاه داشـته شـده اسـت )اول پطرس بـاب ۱ آیه ۴(.
پطرس دو چیز را که در آینده اتفاق خواهند افتاد، برجسته می سازد: داوری نهایی و نابودی 
رشارت با آتش. به عبارت دیگر، او نشان می دهد که اگرچه اکنون آزار و جفا وجود دارد ولی 
عدالت و داوری برقرار خواهد بود و ایامنداران پاداش ابدی  خویش را دریافت خواهند منود. 
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پطـرس در سـه موقعیـت مجـزا به داوری اشـاره می کنـد )اول پطرس باب ۱ آیـه ۱۷؛ باب ۴ 
آیـات ۵، ۶ و ۱۷(. او می گویـد کـه خـدای پـدر همـه انسـان ها را بی طرفانه بر طبق اعاملشـان 
داوری خواهـد منـود )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۷(. او می گویـد کـه عیسـی خود آماده اسـت تا 
زنـدگان و مـردگان را داوری کنـد )اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۵(. او همچنیـن ایـن نظریه جالب را 

ارائـه می دهـد کـه داوری بـا خانـواده خدا آغـاز می شـود )اول پطرس بـاب ۴ ایه ۱۷(.
پطـرس همچنیـن تأکیـد می کند کـه »منکرین خـدا« در طوفانی از آتش نابود خواهند شـد 

)دوم پطـرس باب ۳ آیه ۷(. 
پطـرس بخشـی از وقـت خـود را رصف بررسـی و رفـع ایـن مشـکل میکنـد کـه آیـا براسـتی 
عیسـی بـاز می گـردد یـا خیـر )دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۱۰(. او مشـخص می کنـد کـه 
»تأخیـر« در آمـدن دوبـاره عیسـی بـرای این اسـت که مردم بیشـرتی توبه کرده و نجـات یابند. 
او همچنیـن بـه ایـن نکته اشـاره می کند که حسـاب پس دادن در آینده قطعی و مسـلم اسـت 
و ایـن موضـوع بایـد همـه را متقاعـد سـازد تا زندگی مقـدس و عاری از گناهی داشـته باشـند. 
بنابرایـن، هـر چقـدر کـه پطـرس در آن زمـان و در حـال حـارض بـر زندگـی عملی مسـیحی 
مترکـز دارد، او همچنـان امیـد از آینده ای که در انتظارشـان می باشـد را برابـر خوانندگانش قرار 
میدهـد. آنـان بـه طـور خالصـه، هـر طـور کـه رشایـط کنونـی باشـد، الزم اسـت تـا در ایـامن و 

فرمانـرداری به مسیرشـان ادامـه بدهند.

چـرا شـام نیـز رصفنظـر از رشایط موجـود، بایـد در ایـامن و فرمانربداری به مسـیرتان 
ادامـه بدهیـد؟ چـه گزینه هـای دیگری وجـود دارند؟

۲۱ ژوئن چهارشنبه

نظم در جامعه و کلیسا

آیـات زیـر را بخوانیـد. پطـرس در ایـن آیات دربـاره اهمیت حکومت و رهربی کلیسـا و 
اینکـه مسـیحیان چگونـه بایـد در برابـر هـر دو پاسـخگو باشـند ، چه می گوید؟ سـخنان 

او چگونـه در موقعیـت کنونـی مـا گذشـته از جایـی که زندگـی می کنیم، بـکار برود؟
اول پطرس باب ۲ آیات 11 تا ۲1  

اول پطرس باب ۵ آیات 1 تا ۵  

پطـرس در رشایـط زمانـی زندگـی میکـرد کـه مسـیحیان گاه و بیـگاه توسـط حکومـت و 
قدرت هـای دینـی مـورد آزار و جفـا قـرار مـی گرفتنـد. ایـن مطالـب هـر آنچـه کـه او و پولـس 
دربـاره نقـش مناسـب قدرت هـای حکومتـی گفتنـد را معنـی دار تـر می کنـد )اول پطـرس باب 
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۲ آیـات ۱۳ تـا ۱۷، رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۷(. برای پطـرس و پولس، قدرت هـای حکومتی 
توسـط خـدا معیـن شـده بودنـد تا با کسـانی کـه رشارت میورزنـد، مقابلـه کنند. به طـور حتم، 
زمان هایـی وجـود دارنـد کـه قدرت هـای حاکـم می تواننـد خـود مشکل سـاز باشـند. مسـیحیان 
در زمـان پطـرس بـا ایـن مسـئله روبـرو بودنـد و این مشـکل حتـی برای سـال ها نیز بدتر شـد. 
امـا، بطورکلـی، نظریه این اسـت کـه حکومِت خوب؛ قانون، نظم و امنیـت را حفظ خواهد 
کـرد. حتـی امـروزه منونه هایـی وجـود دارند کـه در آن ها قانون و نظم شکسـته شـده اند و نیاز 
مـرم بـه دولتـی مناسـب را میتـوان احسـاس کـرد. ایـن حقیقـت دارد؛ حکومـت خـوب یکی از 

بـرکات خداسـت که به برشیت داده اسـت. 
پطـرس بـدون شـک بـا ایـن عقیـده پولـس کـه اداره خـوب کلیسـا نیـز مهـم اسـت، موافق 
اسـت. پولـس ارصار مـی ورزد کـه در خدمـات عبادتـی کلیسـا، »همـه چیـز بـه شایسـتگی و 
انتظـام باشـد« )اول قرنتیـان بـاب ۱۴ آیـه ۴۰(. پطـرس نیـز بـه همین صـورت از رهران کلیسـا 
می خواهـد، »گلـه خـدا را کـه در میـان شامسـت بچرانیـد« )اول پطـرس بـاب ۵ آیـه ۲(. آن هـا 
بایـد ایـن کار را بـا فروتنـی و مراقبـت انجـام بدهنـد. کلیسـاهای محلـی الزم اسـت بـه خوبـی 
هدایـت بشـوند. رهـران خـوب بصیرت و انسـجام ارائه می دهنـد و رشایطی بوجـود می آورند 

تـا دیگـران عطایـای روحانـی  خویـش را بـرای جـالل بـکار برند. 

آیـه ۵ بـاب ۵ اول پطـرس می گویـد کـه شـام بایـد در برابـر دیگـران جامـه فروتنـی 
و تواضـع بپوشـید. چگونـه می توانیـم بیاموزیـم کـه ایـن کار را انجـام بدهیـم؟ شـام 
خودتـان بـرای اِعـامل ایـن رهنمـود در برخوردتـان بـا دیگـران، چـه کاری می توانیـد 

بدهید؟ انجـام 

۲۲ ژوئن پنجشنبه

تقدم و برتری کالم 

آیـات زیـر را بخوانیـد. ایـن آیـات چه چیـزی دربـاره کتاب مقـدس می گوینـد که کمک 
میکنـد تـا بتوانیـم نقـش خـود را در زندگی و ایـامن درک کنیم؟ 

اول پطرس باب 1 آیات 10 تا 1۲  
اول پطرس باب 1 آیات 16 تا ۲0  

اول پطرس باب ۳ آیه ۲  
دوم پطرس باب ۳ آیه 16  

پطـرس در دومیـن نامـه خـود، با معلـامن دروغیـن برخورد می کنـد. او توجـه خوانندگانش 
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را بـه دو منبـع قـدرت معطـوف می کنـد، زمانی کـه می گوید، »یـادآوری مینامیم تـا فکر پاکتان 
را روشـن سـازم یعنی هامن مطالبی را که از انبیای مقدس و از ما رسـوالن مسـیح آموخته اید 
زیـرا مـا سـخنان خداوند و نجات دهنده مان را بگوش شـام رسـاندیم« )دوم پطـرس باب ۳ آیه 
۲(. امـروزه مـا هـامن برداشـت را از کالم »انبیـاء مقـدس« – یعنی عهد قدیم – داریم. رسـوالن 
زنـده مطمئنـاً دیگـر بـرای مـا موجـود نیسـتند، امـا مـا بـه نوعـی چیـزی بهـرت داریـم: شـهادت 
الهـام شـده آن هـا، هامنگونـه که در عهد جدید منایان شـده اسـت. متـی، مرقس، لوقـا و یوحنا 
روایـت قطعـی زندگـی، مـرگ و رسـتاخیز عیسـی را بـرای ما باقی گذاشـتند. در اعامل رسـوالن، 
بـرای مـا رشحـی از فعالیت هـای انبیاء به جای مانده اسـت. و براسـتی می توانیم سـخنان الهام 
شـده رسـوالن را بخوانیـم. پولس با قـدرت درباره اقتـدار کالم خدا می نویسـد )دوم تیموتائوس 
بـاب ۳ آيـه ۱۶(. سـپس پطـرس خواننـدگان خـود را بـه کتـاب مقـدس بـه عنـوان مرجـع اصول 

تعالیـم و امـور معنـوی و اخالقی معطـوف می کند. 
پطـرس در آیـه ۱۶ بـاب ۳ دوم پطـرس ، بـه خواننـدگان و شـنوندگان خود هشـدار می دهد 
کـه حتـی بـا وجـود اینکـه کتـاب مقـدس منبـع حقیقـت اسـت، بـدون توجـه دقیـق بـه پیامی 
کـه روح القـدس بـه مـا خواهـد فهامند،  منبـع حقیقت می تواند سـوء تعبیر شـده و بـه عواقب 

وحشـتناکی منجر شـود. 
کالم او بایـد اکنـون تذکـر خوبـی دربـاره اصـول پایـه در مطالعـه کتـاب مقـدس، بـرای مـا 
باشـد. مـا بایـد آیـات کتـاب مقـدس را بـا دعـا بخوانیـم. باید آن هـا را بـا توجه بـه مضمون هر 
فصـل ، کتـاب و کل کتـاب مقـدس، مطالعـه کنیـم. نویسـنده بـه طـور ویـژه بـا نوشـته اش بـه 
چـه چیـزی اشـاره دارد؟ مـا بایـد آن هـا را بـا توجـه بـه موقعیت های تاریخـی که در آن نوشـته 
شـده بودنـد، بخوانیـم. )در مـورد اول و دوم پطـرس، ایـن امپراتـوری روم در قـرن اول خواهـد 
بـود.( مـا بایـد بـه دنبـال بینـش روحانی بـوده و با علم بـه نجاتی که بـا مرگ فداکارانه مسـیح 
فراهـم آمـده و در مرکـز پیـام کتاب مقـدس قـرار دارد، آن را بخوانیم )اول پطـرس باب ۱ آیات 
۱۰ تـا ۱۲(. در نهایـت، مـا بایـد آن را در مضمـون و چارچـوب زندگـی خود مطالعـه کنیم. خدا 
می خواهـد کـه مـا متوجـه چـه حقیقتی بشـویم؟ مـا چگونه می توانیـم کالم مکتوب خـدا را در 
زندگـی خـود اِعـامل کنیـم بـه گونـه ای که سـهم و نقشـی مثبت بـرای ملکوت خدا ایفـا کنیم؟ 

۲۳ ژوئن جمعه

تفکـری فراتـر: حتـی در زیـر بـار سـنگین الهیـات، نامه هـای پطـرس قویـا بـر زندگـی 
و اینکـه چطـور بایـد بـا هـم رفتـار کنیـم تاکیـد میگـذارد. آری بـه عبـارت دیگـر، الزم اسـت 
کـه حقیقـت را آنگونـه کـه در عیسـی اسـت، بشناسـیم. امـا حتـی مهم تـر، بایـد بـا حقیقـت 
نیـز زندگـی بکنیـم. در ابتـدا بـا ایـن کالم گهـر بـار روبـرو شـدیم: »چـون نفسـهای خـود را بـه 
اطاعـت راسـتی طاهـر سـاخته اید تـا محبـت برادرانـه بی ریا داشـته باشـید، پس یکدیگـر را از 
دل بشـدت محبـت بنامییـد« )اول پطـرس بـاب ۱ آیـه ۲۲(. توجـه کنیـد کـه او چگونـه تطهیـر 
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منـودن روح هایـامن را بـا اطاعـت از حقیقـت ارتبـاط می دهـد. حقیقـت مـا را تغییـر می دهـد 
و مـا را بـه مردمـی مبـدل می سـازد کـه یکدیگـر را با اشـتیاق و »قلبـی پاک« محبـت می کنیم. 
فرمانـرداری، پاکـی قلـب و محبـت – هـر سـه بـا یکدیگر مرتبـط هسـتند. این کـامل مطلوبی 
اسـت کـه مـا بایـد بـرای آن تـالش کنیـم. می توانید تصـور کنید کـه اگر مـا از این مـوارد پیروی 
می کردیـم، زندگـی و کلیسـاهایامن تـا چـه میـزان متفـاوت میبودنـد؟ بـه ایـن بیاندیشـید کـه 
حداقـل کاری کـه انجـام می شـده در زمینـه وحـدت کلیسـا می بـود. »بـرادران، آیـا وقتـی بـه 
خانه هـا و کلیسـاهایتان بازمی گردیـد، روح مسـیح را بـا خـود بـه همـراه خواهیـد داشـت؟ آیـا 
کفـر و عیـب جویـی را کنـار خواهیـد گذاشـت؟ مـا بـه زمانـی نزدیـک می شـویم کـه بیشـرت 
از همیشـه الزم اسـت بـه هـم نزدیـک باشـیم و بـا اتحـاد فعالیـت کنیـم. در اتحـاد قـدرت 
و اسـتحکام وجـود دارد. در اختـالف و تفرقـه تنهـا ضعـف وجـود دارد.« – الـن جـی. وایـت، 

پیامهـای منتخـب – کتـاب دوم – صفحـات ٣٧٣ و ٣٧۴ .
Ellen G. White, Selected Messages, book 2, pp. 373, 374

سواالتی برای بحث 
بایـد »چشـم  مـا  ۳ دوم پطـرس نوشـت کـه  بـاب   1۲ آیـه  1. پطـرس رسـول در 
بـراه آن روز باشـیم و تـالش کنیـم تـا آن روز زودتـر فـرا برسـد روزی کـه آسـامنها 
خواهـد سـوخت و اجرام آسـامنی در شـعله های آتش ذوب شـده و نابـود خواهند 
گردیـد.« منظـور او از اینکـه مـا بایـد بـرای زودتـر فـرا رسـیدن آن روز تـالش کنیم 
چیسـت؟ مـا چگونـه می توانیـم بـرای زودتـر آمـدن روز خـدا، یعنـی آمـدن دوباره 

عیسـی تـالش کنیم؟ 
۲. مـا می گوییـم کـه طبیعـت، »کتـاب دوم« خداسـت. متأسـفانه، هامننـد کتـاب 
نخسـت خـدا )کتـاب مقـدس(، این کتاب دوم نیز می تواند اشـتباه تعبیر بشـود. برای 
مثـال، بـرای بسـیاری از مـردم، پیـام طراحـی و هـدف از طبیعـت حذف شـده اسـت 
و در عـوض، نظریـه دارویـن در مـورد جهـش تصادفـی و انتخـاب طبیعـی، جایگزین 
آن شـده اسـت. بـه مـا گفتـه شـده اسـت کـه جهـان در واقـع طراحـی نشـده اسـت؛ 
در عـوض، تنهـا اینگونـه بـرای مـا بـه نظـر می رسـد. پـس مـا بایـد چگونه ایـن کتاب 
دوم را بـه روشـی درسـت بخوانیـم و تعبیـر کنیـم؟ محدودیت هـای آنچـه کتاب دوم 
می توانـد دربـاره خـدا بـه مـا تعلیـم بدهـد، چـه هسـتند؟ چـه کمکـی از کتـاب اول 
می توانیـم بگیریـم کـه بـه درک درسـت کتـاب دوم کمـک کنـد؟ زمانـی کـه تعبیـر ما 
از طبیعـت یـا هـامن کتـاب دوم، بـا برداشـتامن از کتـاب اول یعنی کتـاب مقدس در 

تضـاد اسـت، چـه اتفاقـی می افتد؟ مشـکل در کجاسـت؟ 


