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©  ٢٠١٧اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴني ® .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴري أو ﺗﺒﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺮﺟﻤﺔ أو إﻋﺎدة إﺻﺪار أو ﻧﴩ أي
وﻣﴫح ﳌﻜﺎﺗﺐ
ﺟﺰء ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ُ َﻘﺪّس ﻟﻠﻜﺒﺎر دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إِذْن ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴني ®.
ٌ
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴني ® اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﱰﺟﻤﺔ دﻟﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ُ َﻘﺪّس ﻟﻠﻜﺒﺎر مبﻮﺟﺐ
ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣﺤﺪدة .وﺗﺒﻘﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ وﻧﴩ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﻘﺎً ﻣﺤﻔﻮﻇﺎً ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم .إن اﺻﻄﻼح "اﻷدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴﻮن" وﺷﻌﺎر اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻫام ﻋﻼﻣﺘﺎن
ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎمل ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴني ® وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم.
إن دﻟﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ُ َﻘﺪّس ﻫﻮ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﻜﺘﺐ دﻟﻴﻞ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ُ َﻘﺪّس ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﻴني.
واﻟﻨﺎﴍ واﳌﴩف اﻟﻌﺎم ﻋﲆ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻸدﻓﻨﺘﺴﺖ
اﻟﺴﺒﺘﻴني .إن دﻟﻴﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ُ َﻘﺪّس ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﳌﺴﺎﻫامت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻳﺤﻈﻰ مبﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﻠﻨﴩ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﴬورة وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﻔﺮدة ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ )أو اﳌﺆﻟﻔني(.
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ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
در اﯾـــﻦ ﺛﻠـــﺚ از دروس  ،رﺳـــﺎﻟﻪ ﻫـــﺎی اول و دوم ﭘﻄـــﺮس را ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿـــﻢ ﮐـــﻪ
ﻣﻄﺎﻟ ــﺐ آن از زﺑ ــﺎن ﮐﺴ ــﯽ ﻧﻘ ــﻞ ﺷ ــﺪه ﮐ ــﻪ در ﺧﻄﯿﺮﺗﺮﯾ ــﻦ ﻟﺤﻈ ـ ِ
ـﺎت رﺳ ـ ِ
ـﺎﻟﺖ ﻋﯿﺴ ــﯽ  ،او را
ﻫﻤﺮاﻫ ــﯽ ﻣﯿﮑ ــﺮد .ﻗﺎﺑ ــﻞ ذﮐ ــﺮ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﭘﻄ ــﺮس در زﻣ ــﺮه ﻣﺴ ــﯿﺤﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻻﯾ ــامن ﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ
ﺑ ــﻪ رﻫ ــﱪی ﺑﺮﺟﺴ ــﺘﻪ و ﺑﻠﻨ ــﺪ آوازه ﻣﺒ ــﺪل ﮔﺮدﯾ ــﺪ .اﯾ ــﻦ واﻗﻌﯿ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ــﯽ ﮐﻔﺎﯾ ــﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨ ــﺪ و ﻣﻮﯾ ــﺪ اﯾ ــﻦ ﻧﮑﺘ ــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﮐ ــﻪ رﺳ ــﺎﻟﻪ ﻫ ــﺎی او از ارزش و اﻋﺘﺒ ــﺎر ﮐﺎﻓ ــﯽ ﺑــﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪ .اﻣـــﺎ اﻓـــﺰون ﺑـــﺮ اﯾـــﻦ ﻣﻘﺪﻣـــﻪ  ،رﺳـــﺎﻟﻪ ﻫـــﺎی ﻓـــﻮق ﺑﺪﯾـــﻦ ﺧﺎﻃـــﺮ
ﻧﮕﺎﺷ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﮐﻠﯿﺴ ــﺎﻫﺎ در َﻣ َﺤ ــﮏ آﺷ ــﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺼﺎﯾ ــﺐ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ :آﻧﻬ ــﺎ از
ﺑﯿ ــﺮون در ﻣﻌ ــﺮض آزار و ﺟﻔ ــﺎ و از درون ﺑ ــﺎ ﺧﻄ ــﺮ ﻇﻬ ــﻮر ﻣﻌﻠﻤﯿ ــﻦ ﻓﺮﯾﺒ ــﮑﺎر و دروﻏﯿ ــﻦ
ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ.
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 .آنﻫـﺎ 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  ۳آﯾـﻪ  .(۴اﻣـﺮوزه 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  ۲آﯾـﻪ  .(۲۴اﻣـﺎ ﺧـﱪ 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 ﻋﺎدﻻﻧـﻪ را ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد) .اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۲۴
۲

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  ۳آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  .(۱۲او 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  ۳آﯾﻪ  .(۷ﺳـﭙﺲ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﮐﻪ
ﺧـﺪا ﺑﺮاﯾﺸـﺎن در آﺳـامن ذﺧﯿـﺮه ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐـﺮد )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۴
ﭘﻄـﺮس درﺑـﺎره ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺳـﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﺎرﺑـﺮدی دارد .اوﻟﯿـﻦ و ﻣﻬﻤﱰﯾـﻦ
ﺳـﺨﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ .(۸
او ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺧـﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪی ﮐـﺮد» :ﺧﻼﺻـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـام ﯾـﮏ رأی و ﻫﻤـﺪرد و ﺑـﺮادر
دوﺳـﺖ و ﻣﺸـﻔﻖ و ﻓﺮوﺗـﻦ ﺑﺎﺷـﯿﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ .(۸
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎی ﭘﻄـﺮس ﺑﯿﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺷـﻮر از اﻧﺠﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺟـﺎن ﮐﻼم 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 منﯽﺷﻨﺎﺳـﻢ« )ﻣﺘﯽ
ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﻪ  ،(۷۴ﻫامن ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻌـﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد »ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﻣـﺮا ﺧﻮراک
ده« )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﻪ  .(۱۷ﺑﺪرﺳـﺘﯽ 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
ِ
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ِ
ﻓﯿـﺾ 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.
در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﺎرﺗﯿـﻦ ﻟﻮﺗـﺮ ) (Martin Lutherدر ﯾﺎدداﺷـﺘﻬﺎی ﺧـﻮد در ﺑـﺎره
ِ
ﭘﻄـﺮس ﻣﻘـﺪس ﯾﮑـﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ
ﭘﻄـﺮس ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ» :ﻧﺘﯿﺠﺘـﺎ اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟ ِﻪ
ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﻧﺠﯿـﻞ راﺳـﺘﯿﻦ و ﻧـﺎب اﺳـﺖ .زﯾـﺮا ﭘﻄـﺮس ﻧﯿﺰدرﺳـﺖ ﻫـامن
ﮐﺎری را اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ و متـﺎم ﺑﺸـﺎرت دﻫﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ،ﺑﺪﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﮐـﻪ آﻣﻮزﻧـﺪه اﺻـﻮل ﺗﻌﻠﯿامﺗـﯽ راﺳـﺘﯿﻦ اﯾـامن ﺑـﻮده و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
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 ﮐﯽَ .ﻣﮏ آﯾﻮِر ) (Robert K. McIverدر 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.
۳

درس اول

 ۲۵ﺗﺎ  ۳۱ﻣﺎرس

ﺷﺨﺺ ﭘﻄﺮس

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۷؛
ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ۳۳؛ ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۳۱ﺗـﺎ  ۳۳و  ۵۴ﺗـﺎ  ۶۲؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب
 ۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ .۱۴
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻟﯿﮑـﻦ ﭼـﻮن ﺑﺎد را ﺷـﺪﯾﺪ دﯾﺪ ،ﺗﺮﺳـﺎن ﮔﺸـﺖ و ﻣﴩف 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  ۱۴آﯾـﺎت  ۳۰و .(۳۱

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 ﻣﻘـﱪه ﺧﺎﻟـﯽ را دﯾـﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﻄـﺮس از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ای ﻏﻨﯽ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم ﮔﺮﻓـنت از روح اﻟﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ.
»زﯾـﺮا ﮐـﻪ در ﭘـﯽ اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠـﯽ ﻧﺮﻓﺘﯿـﻢ ،ﭼـﻮن از ﻗﻮت و آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﺷـام را اﻋـﻼم دادﯾـﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﱪﯾﺎﯾـﯽ او را دﯾـﺪه ﺑﻮدﯾـﻢ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(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 رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .ﮐﺘﺎب
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن و ﻏﻼﻃﯿـﺎن درﺑﺎره او ﺳـﺨﻦ مبﯿﺎن ﻣـﯽ آورد.
ﻣﻬﻢﺗـﺮ از ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﺧﻄـﺎ ،آﻣـﺮزش و در اﯾامن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت
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  ۱آورﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

٤

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۶ﻣﺎرس

از ﻣﻦ دور ﺷﻮ!
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﭘﻄـﺮس را ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر ﻣﻼﻗـﺎت ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ در درﯾـﺎی ﺟﻠﯿـﻞ ﻣﺸـﻐﻮل
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿـﺮی اﺳـﺖ )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ،۱۸ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱۶و ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ .(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 ﺗـﻼش 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  ۱ﺗـﺎ  ۹ﺑـﺎب  ۵ﻟﻮﻗـﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در آﯾـﻪ  ۸ﺑـﺎب  ۵ﻟﻮﻗﺎ
ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ؟ ﯾﻌﻨـﯽ ،آنﻫﺎ ﭼـﻪ ﻧﮕﺮﺷـﯽ درﺑـﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه
روﺣﺎﻧـﯽ او ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﭘﻄـﺮس اﺣﺘـامﻻً ﺑﺎﯾـﺪ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ ﺗﺤـﺖ ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺣﺘـﯽ ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ ﻣﻌﺠـﺰه ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ آن ﮔـﺮوه ﻓﺮﻣـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮرﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﺑﻪ آب
ﺑﯿﻨﺪازﻧـﺪ ،ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﺮای ﭘﻄـﺮس ﻗﺎﺑـﻞ درک ﻧﺒـﻮد و ﺗﺮدﯾـﺪ داﺷـﺖ ﭼﺮا ﮐـﻪ آنﻫﺎ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎ ﺗﻼش
زﯾـﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭼﯿـﺰی ﺻﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ  ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺗـﻮ ،دام را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﻧﺪاﺧـﺖ «.ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﯿﺴـﯽ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ آﮔﺎﻫـﯽ دروﻧـﯽ او را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ واداﺷـﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ ﻣﺪﺗـﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﺷـﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺪ راﻫﻨـام در آﯾـﻪ  ۳ﺑـﺎب  ۵ﻟﻮﻗـﺎ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ درﺑـﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿـﺶ از ﻣﻌﺠﺰه
ﻣﺎﻫـﯽ رخ داد ،ﺳـﺨﻦ مبﯿـﺎن ﻣـﯽآورد» .ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از آن دو زورق ﮐـﻪ ﻣـﺎل ﺷـﻤﻌﻮن ﺑـﻮد ﺳـﻮار
ﺷـﺪه ،از او درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد ﮐـﻪ از ﺧﺸـﮑﯽ اﻧﺪﮐﯽ دور ﺑﱪد .ﭘﺲ در زورق ﻧﺸﺴـﺘﻪ ،ﻣـﺮدم را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽداد «.ﺷـﺎﯾﺪ ﮐﻼم ﻋﯿﺴـﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻄﺮس را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﭘـﺲ از ﻣﻌﺠـﺰه  ،ﭘﻄﺮس ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸـﱰی در ﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ اﺣﺴـﺎس منـﻮد ،ﭼﯿﺰی
ﻣﻘـﺪس در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑـﻮدن ﺧـﻮد .درک ﭘﻄـﺮس از ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری اش و متﺎﯾـﻞ او ﺑـﻪ
اﻋـﱰاف ﺑـﻪ آن در ﻣـﻼء ﻋـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ او ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رو راﺳـﺖ و
ﴏﯾـﺢ 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 ﴏﻓﻨﻈـﺮ از اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﺑﻬـﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
۵

آﯾـﻪ  ۱۱ﺑـﺎب  ۵ﻟﻮﻗـﺎ 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 ،ﺣـﺎﴐ ﺑﻪ رﻫﺎ منـﻮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷ﻣﺎرس

اﻋﱰاف 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  ۱۶آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۴را 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  ۱۶آﯾﻪ .(۱۱

آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۷ﺑـﺎب  ۱۶ﻣﺘـﯽ 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  ۲۰ﺑﺎب  ۱۶ﻣﺘﯽ
ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻋﱰاﻓـﺶ 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 ﻃﻮﻻﻧـﯽ 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 ﻋﺎﳌـﺎن 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
ذﻫـﻦ ﺧـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ – ”.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﮐﺘـﺎب آرزوی اﻋﺼﺎر ﺻﻔﺤـﻪ Ellen .۴١۵
G. White, The Desire of Ages, p. 415
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ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﻋﯿﺴـﯽ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ ،او ﴍوع
ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ دادن اﯾﺸـﺎن منـﻮد ﮐـﻪ او ﺑﺎﯾـﺪ رﻧﺞ ﮐﺸـﯿﺪه و مبﯿـﺮد )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۳را
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  ۱۶آﯾـﻪ  .(۲۳اﯾـﻦ ﺗﻨـﺪ ﺗﺮﯾـﻦ ﺣﺮﻓـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در ﻃـﻮل رﺳـﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﮐﺴـﯽ ﮔﻔـﺖ؛ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﯾـﻦ ﺑـﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﭘﻄـﺮس ﺑﻮد .ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻄـﺮس متﺎﯾـﻼت 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 ﻣﻼﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد .از اﯾـرنو در ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺑﻌﺪی او ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐﻪ او اﯾـﻦ درس را
آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد ) اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۱۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ وﻗـﺖ ﯾﮑﺒـﺎر متﺎﯾـﻼت 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؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۸ﻣﺎرس

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  ۱۴آﯾـﺎت  ۱۳ﺗﺎ  ، ۳۳ﻣﺮﻗﺲ
ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۳۰ﺗـﺎ  ۵۲و ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲۱ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 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  ۲۲ﺗـﺎ  ۳۳ﺑـﺎب  ۱۴ﻣﺘـﯽ 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 ﮐﻨﱰل و ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻄـﺮس در ﺑﯿﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﯾـﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺴـﻮراﻧﻪ اش ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده
۷

ﺑﺎﺷـﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧـﺪ اﮔـﺮ ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻦ دﺳـﺘﻮر ﺑـﺪه ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫـﻢ ﺑـﺮ روی آب ﻧﺰد ﺗـﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ«
)ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۲۸ﭼـﻪ 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 رﻓـنت 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 ﺑﯿﺸـﱰی
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  ۱۴آﯾﻪ  .(۳۰ﻋﯿﺴـﯽ 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  ۱۴آﯾـﻪ  ،(۳۱ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ 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 ﴍوع ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن اﻃﻤﯿﻨـﺎن منﺎﯾﯿﻢ
اﻣـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﴍاﯾـﻂ رﻋـﺐ آور ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻻزم اﺳـﺖ ﮐﻼم ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﭘﻄـﺮس را ﺑﯿﺎد
ﺑﯿﺎورﯾـﻢ » :ای ﮐـﻢ اﯾـامن ،ﭼـﺮا ﺷـﮏ آوردی؟« )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۴۱آﯾﻪ .(۱۳

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹ﻣﺎرس

اﻧﮑﺎر منﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪش
ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۳۱ﺗـﺎ  ۳۴و آﯾـﺎت  ۵۴ﺗـﺎ  ۶۲را 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
۸

ﮐﻨـﺪ  ،دﻗﯿﻘـﺎ ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ او ﺧـﱪ 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 ﴎ 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 ﴍاﯾﻄﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺪول ﮐﻨﯿـﻢ) .ﺑﺮای
ﻣﺜـﺎل ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  ۱۲را 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
ﮐـﺮد – «.ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﮐﺘـﺎب آرزوی اﻋﺼﺎر ﺻﻔﺤـﻪThe Desire of Ages, p. 714 .
آری ،ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻃـﺮز ﺑﺪی ﺷﮑﺴـﺖ ﺧﻮرد .اﻣـﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑـﺰرگ ﺑﻮدن ﺷﮑﺴـﺘﺶ ،ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﺣﺘـﯽ از آن ﺑﺰرﮔـﱰ ﺑـﻮد» .ﻟﮑـﻦ ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮔﻨـﺎه زﯾﺎده ﮔﺸـﺖ ،ﻓﯿـﺾ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﻓـﺰون ﮔﺮدﯾﺪ«
)روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  .(۲۰اﯾـﻦ آﻣـﺮزش ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس را ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از رﻫـﱪان 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
وﻋﻤـﻖ 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؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳۰ﻣﺎرس

ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﱪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
در ﺧـﻼل 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  ۱۰آﯾـﻪ  .(۲ﭘﻄـﺮس 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 رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب
۹

 ۱آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  .(۲۵در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳـﺖ اﯾـﻦ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﻧﺒـﻮه ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
ﮐـﻪ آنﻫـﺎ وﻋـﺪه ﻋﻄـﺎی روح اﻟﻘـﺪس را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه ﺑﻮد
)اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  .(۳۶اﯾـﻦ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐـﺮدن درﺑـﺎره رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣـﺮدﮔﺎن دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪ ،ﺑـﺎ ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻢ و ﺟﻤـﻊ رﻫﱪان ﯾﻬـﻮدی ﺻﺤﺒﺖ
منـﻮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۱۲ﭘﻄﺮس ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﺰد ﮐُﺮﻧِﻠﯿﻮس ،ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮدی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﯿـﺮو ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﻫﺪاﯾـﺖ ﺷـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب ۱۰
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۴۸اﯾـﻦ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﯾـامن آوردﻧﺶ
ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ آﻣـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﭘﺎﻧـﺰده روز ﺑﺎ او ﻣﻼﻗـﺎت منﻮد )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۸در 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 )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .(۹

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۸و  ،۱۹ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۹و آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۴را 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 رﻫﱪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﻓﺮﻣﻮد »ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺑﺪه« ]ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ  ،([۱۷ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رؤﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺣﺮام ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﻫﯿﭽﮑﺲ« را درﯾﺎﻓﺖ منﻮد )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ،(۲۸ﺑﻪ 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 ﴍﯾﻌـﺖ ﻏﯿـﻮر« ﺑﻮدﻧﺪ)اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﻪ  .(۲۰در ﺗﻔﺴـﯿﺮ آنﻫـﺎ از اﺣـﮑﺎم ،ﻏﺬا
ﺧـﻮردن ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﺸـﮑﻞدار ﺑـﻮد زﯾـﺮا ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻧـﺎ ﭘـﺎک و ﻧﺠـﺲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .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 ﴏﯾﺢ
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ 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 )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﭘﻄﺮس اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح
ﻣﯽمنﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺷﺎره ﺑﻪ »ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ« ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟

۱۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ٣١ﻣﺎرس

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺻﻔﺤـﺎت  ۲۵۱-۲۴۴ﻓﺼـﻞ »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 ،ﭘـﴪ ﺧـﺪای زﻧـﺪه« )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  (۱۶و ﺗـﺎ اﻧـﮑﺎر وﺣﺸـﺘﻨﺎک
ﺧﺪاوﻧـﺪش و ﺣﺘـﯽ ﺗـﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫـﺎ و ﺷﮑﺴـﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ رﻫـﱪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،او ﺑﻄـﻮر
ﺣﺘـﻢ ﻧﻘﺸـﯽ ﮐﻠﯿـﺪی داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رو ،او ﺗﺤـﺖ اﻟﻬـﺎم ﺑﯽﻋﯿـﺐ و ﻧﻘـﺺ روحاﻟﻘـﺪس،
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ اﻟﻬـﯽ ﺑﻠﮑـﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ
در آورد .او ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﯿـﺾ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﻣﺴـﯿﺢ را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺖ ،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 ﻣﯽﮔﻔـﺖ .او ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑـﺮد
ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ دﯾﮕـﺮان را اﺻـﻼح 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
ﺑﯽﭘـﺮوا و ﺑـﯽ اﺣﺘﯿـﺎط ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺖ .در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ او ﺷـﻮر ﮔﺬﺷـﺘﻪاش را ﺣﻔـﻆ منـﻮد ،ﻓﯿـﺾ
ﻣﺴـﯿﺢ اﺷـﺘﯿﺎق او را ﺗﻨﻈﯿـﻢ منـﻮد .او ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯽﭘـﺮوا ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ و ﺧﻮدﺳـﺘﺎ ﺑﺎﺷـﺪ،
آرام ،ﺧﻮﻧـﴪد و ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﭘﺬﯾـﺮ ﺑـﻮد .او ﺳـﭙﺲ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮهﻫـﺎ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﮔﻠـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ،
ﺧـﻮراک ﺑﺪﻫـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﺷـﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻔﺤـﺎت  ۳۳۴و . 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 زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای اﯾامﻧﺶ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ؟

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺣﺘـﯽ ﭘـﺲ از ﭼﻨﯿـﻦ اﻧـﮑﺎر ﴍمآوراﻧـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ و

اﺳﺎﺳـﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﮑـﻪ در اﯾامن ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﯾﻔﺎ منﻮد ،درﺑـﺎره ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ )ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ،او ﺑﺨﺸـﯽ از ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ را ﻧﻮﺷـﺖ (.ﻣـﺎ از
اﺣﯿـﺎء او ﭼـﻪ درسﻫﺎﯾـﯽ درﺑـﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﺷـﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻮﻓـﻖ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
 .۲در ﮐﻼس درﺑﺎره ﺧﻄﺮات ﻋﺪول از اﺻﻮل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ؟ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﺿﻌﻒ و ﻋﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻪ منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟ ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
 .۳ﭘﻄـﺮس ﺑﻌﻀـﯽ از درسﻫـﺎ را ﺑـﻪ روﺷـﯽ دﺷـﻮار آﻣﻮﺧـﺖ .ﺑـﺎ دﯾـﺪن اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت او ،ﻣـﺎ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ درسﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای آﺳـﺎنﺗﺮ از ﭘﻄـﺮس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
۱۱

درس دوم

 ۱ﺗﺎ  ۷آورﯾﻞ

ارﺛﯿﻪ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱و ۲؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾـﻪ ۱۶؛ ﺣﺰﻗﯿﺎل
ﺑـﺎب  ۳۳آﯾـﻪ ۱۱؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ ۲۱؛ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۴۴و ۴۵؛ اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۲۲ﺗﺎ .۲۵
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﭼﻮن ﻧﻔﺴﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ راﺳﺘﯽ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﯽ
رﯾﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از دل ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨامﯾﯿﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(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 اﳌﻘﺪور ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .دوم و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ 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 ﻏﻼﻃﯿﺎن در
ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و اﻟﻬﯿﺎت ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺠﺎت و اﺣﮑﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﺪ(؟ ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
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 ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭼﺮا؟ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ،ﻣﻬﻤﱰ از
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ :ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ 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  ۸آورﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

١٢

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲آورﯾﻞ

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دور اﻓﺘﺎدﮔﺎن
اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺷـام ﮐﺎﻏـﺬی داده ﺷـﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻏـﺎز ﺷـﺪه» ،آﻗﺎی ﻣﺤـﱰم «،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷـﺪ
ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺎﻣـﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿـﺪ .و ﭼﻨﯿـﻦ ﻓـﺮض ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺣﺘامﻻً از ﻃﺮف ﮐﺴـﯽ
ﺑﺪﺳـﺘﺘﺎن رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺣﺘامﻻً ﺑﺎ او آﺷـﻨﺎ ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ.
درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی اﻣـﺮوزی ﺷـﯿﻮه ای اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴـﯽ دارﻧﺪ ،
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﮐﻬـﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﭘﻄﺮس اﺑﺘـﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤـﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن زﻣـﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ را
ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ﺑﻮد را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣـﺎ از اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﻤـﯽ از ﻣﻀﻤـﻮن و ﻣﺤﺘـﻮا را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷـﻦ ﻣﯿﺴـﺎزد ؟
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ ﴏاﺣـﺖ ﺧـﻮد را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻧـﺎم او اوﻟﯿـﻦ واژﻩ ﻧﺎﻣﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد،
او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »رﺳـﻮل ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽمنﺎﯾـﺪ .از اﯾـﻦ رو ،ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ اﻏﻠـﺐ ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﯽﮐـﺮد )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۱روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ  ،۱اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱آﯾـﻪ  ،(۱ﭘﻄـﺮس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ 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 ﻣﻨﻄﻘـﻪای را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮای اﻫﺎﻟـﯽ آﻧﺠـﺎ ﺑـﻮد :ﭘﻮﻧﺘـﻮس ،ﻏﻼﻃﯿـﻪ،
ﮐﭙﺪوﮐﯿـﻪ ،آﺳـﯿﺎ ،و ﺑﻄﯿﻨﯿـﺎ .اﯾﻦﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘـﯽ در آﺳـﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾـﯽ از ﺗﺮﮐﯿـﻪ اﻣـﺮوزی در ﴍق ﺗﻨﮕـﻪ ﺑُﺴـﻔُﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
درﺑـﺎره اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﭘﻄﺮس ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﺮای اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد ﯾـﺎ اﯾامﻧـﺪاران ﻏﯿﺮ
ﯾﻬـﻮد ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد دارد .ﻋﺒﺎرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در آﯾـﻪ ۱ﺑـﺎب  ۱از اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده
اﺳـﺖ» ،ﻏﺮﯾﺒﺎن  /دور اﻓﺘﺎدﮔﺎن  /ﮐﻮچ ﮐﺮدﮔﺎن  /آوارﮔﺎن  /ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن« ،در اﺻﻞ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ اﻃـﻼق ﻣﯿﺸـﺪه ﮐـﻪ در ﻗـﺮن اول در ﺧـﺎرج از ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻘـﺪس زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .واژﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و ﺗﻘﺪﯾـﺲ ﺷـﺪه در اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۲ﺑـﺮای 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  ۲آﯾـﻪ  ۱۲و ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ .(۳
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻔـﴪان در ﭘﺎﺳـﺦ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ ﭘﻄـﺮس در اول ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱۸و ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۳ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮوﯾـﺪه اﻧﺪ
۱۳

ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن .ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿـﺰ ،آﯾﺎ ﭘﻄـﺮس واﻗﻌﺎً ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾـﺎن درﺑﺎره
»روشﻫـﺎی ﺑﯿﻬـﻮده زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ از ﭘـﺪران ﺧـﻮد ﺑـﻪ ارث ﺑـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ« ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؟ ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
او ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﯾﻬـﻮدی ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﯽﮔﻔـﺖ» ،زﯾـﺮا ﺷـام در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻗـﺪر ﮐﺎﻓﯽ وﻗـﺖ ﺧﻮد را
ﴏف ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﻧﺎﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﯿﻞ اﻧﺠـﺎم آن را دارﻧﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ .در آن وﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷـام در
ﻫﺮزﮔﯽ ،ﺷـﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ ،ﻣﺴـﺘﯽ ،ﻋﯿﺎﺷـﯽ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿﮕﺴـﺎری ،و ﺑﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﴍم آور ﺳـﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ«
)اول ﻃـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۳
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺣﯿﺎﺗـﯽ ﺗـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۳آورﯾﻞ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
آﯾـﻪ  ۲ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ دﯾﮕـﺮی درﺑـﺎره ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻄـﺮس ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﺷـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ او آنﻫـﺎ را ﭼـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ؟
ﺧـﻮاه ﭘﻄـﺮس ﺑﻄـﻮر ﻣﺨﺘـﺺ ﺑـﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎ ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن  ،او ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺧﺎﻃـﺮ ﮐﻪ» :ﺧـﺪای ﭘﺪر )آﻧﻬـﺎ را( ﻣﻄﺎﺑـﻖ اراده ﺧـﻮد از ازل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳـﺖ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(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 ﻣﯽﻧﻮﺷـﺖ ،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 ﻣﯽدﻫﺪ.

اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ، ۴دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۹ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۶و
ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۳۳آﯾـﻪ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﻄـﺮس را از »ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه« ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣـﺮدم درک ﮐﻨﯿـﻢ؟
ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس روﺷـﻦ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺧـﺪا اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﻘﺸـﻪای 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  ۱آﯾـﻪ » .(۴ﻫﻤﻪ« ﮐـﻪ »ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه« ﺷـﺪه اﻧﺪ

۱۴

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 ﻣـﯽداد منﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﯿـﺶ آﮔﺎﻫـﯽِ ﺧـﺪا از ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪن ﺑﻄـﻮر ﺳـﺎده ﯾﻌﻨﯽ ﮐـﻪ او از ﭘﯿـﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﺠـﺎت و رﺳـﺘﮕﺎری ﭼـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ .اﯾـﻦ ﭘﯿـﺶ آﮔﺎﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟﻪ ﺟـﱪی در
اﻧﺘﺨـﺎب آﻧـﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺎدری ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪش از ﻣﯿﺎن ﮐﯿﮏ
ﺷـﮑﻼﺗﯽ 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؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۴آورﯾﻞ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی
آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۱از اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﯿـﺎم اﺻﻠـﯽ ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ آﯾـﺎت
ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﭘﻄـﺮس در ﺳـﻼم و درود ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد ،در آﯾﺎت  ۱و  ۲ﺑـﺎب  ۱از اول ﭘﻄﺮس
ﺑـﻪ ﭘـﺪر ،ﭘـﴪ و روحاﻟﻘـﺪس اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۲اﯾﻦ ﺳـﻪ ﻋﻀـﻮ اﻟﻮﻫﯿﺖ
ﻣﻮﺿـﻮع آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۱از اول ﭘﻄـﺮس را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﭘـﺪر و ﭘـﴪ ﻣﻮﺿـﻮع آﻳﺎت
 ۳ﺗـﺎ  ۹ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس ﻫﺴـﺘﻨﺪ و روحاﻟﻘـﺪس در آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۲ﺑﺎب  ۱ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﻄـﺮس ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ درﺑﺎره ﭘﺪر ،ﭘﴪ و ﮐﺎر روحاﻟﻘﺪس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴـﯿﺎری
ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻄـﺮس در )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۷ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﺣﯿـﺎت دوﺑـﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .متـﺎم زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن از ﻃﺮﯾـﻖ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺷـﮕﻔﺖآوری ﮐﻪ
در آﺳـامن در اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﺳـﺖ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳و  .(۴در
اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ اﮐـرث ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻟﻪ اول ﭘﻄـﺮس در ﺣـﺎل رﻧـﺞ
ﮐﺸـﯿﺪن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،دﻟﯿﻠـﯽ ﺷـﺎدی ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ رﻧﺞﻫـﺎ اﯾـامن آﻧـﺎن را در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾـﺶ ﻗﺮار
داده و ﺧﺎﻟـﺺ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ آﺗﺶ ﻃـﻼ را آزﻣـﻮده و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
۱۵

اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻟﻪ ﭘﻄـﺮس ،ﻋﯿﺴـﯽ را در ﻃﻮل ﮐﻬﺎﻧﺖ زﻣﯿﻨـﯽ وی ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،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  ۱آﯾﻪ .(۴
ﭘﻄـﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﺟـﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﺒﯿـﺎء ﮔﺬﺷـﺘﻪ »ﻓﯿﻀﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای
ﺷـام ﻣﻘـﺮر ﺑـﻮد« را ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۰اﻧﺒﯿـﺎء ﮐﻬـﻦ درﺑـﺎره
ﻧﺠﺎﺗـﯽ ﮐـﻪ اﯾﻨـﮏ اﯾـﻦ ﻣﺮدم در ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ» ،ﺗﻔﺘﯿـﺶ و ﺗﻔﺤـﺺ« ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ .(۱۰
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑـﺮای اﯾامﻧﺸـﺎن در ﺟﻔـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻄـﺮس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ آنﻫﺎ ﺟﺰﺋﯽ
از ﺟـﺪال ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤـﱰ ﻣﯿـﺎن ﺧﯿـﺮ و ﴍ 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 ﻣﻌﻀﻼت.

آﯾﻪ  ۴ﺑﺎب  ۱اول ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ »در آﺳامن ﺑﺮای ﺷام ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ «.در ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؛ ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در آﺳامن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺷﺨﺺ ﺷام وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۵آورﯾﻞ

زﻧﺪﮔﯽ در راه رﺳﺘﮕﺎری
آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۱ﺑـﺎب  ۱از اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﯾـﺎت ،ﭼـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ای
ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯿﺸـﻮد ﺗـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟
واژﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﮐـﻪ آﯾـﻪ  ۱۳ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ آن آﻏﺎز ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ 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
ﻣﯽﮔﻔـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ .(۱۲
در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﻓﯿـﺾ و اﻣﯿـﺪ ،ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد اﴏار ﻣﯿـﻮرزد ﮐـﻪ
»آﻣـﺎده و ﻫﺸـﯿﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۳ﯾﻌﻨـﯽ آنﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺠﺎﺗـﯽ ﮐـﻪ
در ﻋﯿﺴـﯽ دارﻧـﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻧﻈـﺮ ذﻫﻨـﯽ ﺧـﻮد را آﻣـﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ اﺳـﺘﻮار اﯾﺴـﺘﺎده و وﻓﺎدار
مبﺎﻧﻨـﺪ ) .اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ .(۱۳
۱۶

اول ﭘﻄـﺮس آﯾـﻪ  ۱۳ﺑـﺎب  ۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﻣﯿـﺪ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـنت ﺑـﻪ ﻓﯿـﺾ آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه در
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ؟
ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﺷـﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﺎ او ﺳـﭙﺲ
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺪا )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۵و  ،(۱۶داوری ﭘﯿـﺶ رو )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ
 (۱۷و ﺑﻬـﺎی رﺳـﺘﮕﺎری )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۷ﺗﺎ .(۲۱
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﺗـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﺮوز ﮐﻨـﺪ ،ﺧﺼﻠـﺖ ﺧﺪاﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺷـﻮد :ﺧـﺪا ﻣﻘﺪس اﺳـﺖ .ﭘﻄـﺮس از ﻻوﯾـﺎن ﺑﺎب ۱۱
آﯾـﺎت  ۴۴و  ۴۵ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﮐـﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ« ،ﺷـام ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﺎک ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،زﯾـﺮا ﻣـﻦ ﭘـﺎک ﻫﺴـﺘﻢ”
)اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۶از اﯾـﻦ رو ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ .(۱۷
اﻧﮕﯿـﺰه دوم ﺑـﺮای رﻓﺘـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯽ در درک اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪس اﺳـﺖ
وﻫﻤـﻪ را ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﻏﯿـﺮ ﺗﺒﻌﯿـﺾ آﻣﯿـﺰ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﻋـامل آﻧـﺎن داوری ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد )اول ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ .(۱۷
اﻧﮕﯿـﺰه ﺳـﻮم از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺰرگ ﻧﺸـﺎت ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺎ ﺑﻬـﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮن ﺑﺎ ارزش ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷـﺪهاﻧﺪ )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۹ﭘﻄـﺮس ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ واﻗﻌـﻪای در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از ﺑﻨﯿـﺎن ﮔـﺬاری ﺟﻬـﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ .(۲۰

ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﺷـام اﻧﮕﯿـﺰه ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ از ﺷـام ﺑﭙﺮﺳـﺪ،
ﭼـﺮا ﺷـام ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺧـﻮد را در روز
ﺳـﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ٦آورﯾﻞ

ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﻄـﺮس ﺳـﭙﺲ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را در اوج ﮐﻼم ﺧﻮﯾـﺶ ارﺷـﺎد ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ زﻧﺪﮔـﯽ
ﻣﻘـﺪس و وﻓﺎداراﻧـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
۱۷

آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ۲۵ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .او در اﯾﻨﺠـﺎ درﺑـﺎره ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ
ﺑـﻮدن ،ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧـﮑﺎت ﻣﻬﻤـﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟
ﻧﮑﺘﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﻄﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ )»ﺧﻮد را ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ («...و در ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری از ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۲۲ﻣﺼﺪر
»ﭘﺎک ﺷﺪن« ﯾﺎ »ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺪن« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺎ واژﻩﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط دارد )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۱۵ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓنت )ﺑﺎ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۱و  ۲۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد( ،ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪای 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 آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .واژﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در آﯾﻪ ۲۲
ﺑﺎب  ۱اول ﭘﻄﺮس زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او درﺑﺎره »ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﻪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
واژﻩﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ وﺟـﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻣﺤﺒﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ:
) philiaدوﺳـﺘﯽ() eros ،ﻋﺸـﻖ اﺣﺴـﺎس ﻣﯿـﺎن زن و ﺷـﻮﻫﺮ() agape ،ﻣﺤﺒﺘـﯽ ﻧـﺎب ﮐـﻪ در ﭘﯽ
ﺧﯿﺮﯾـﺖ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ( .واژﻩای ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در زﻣﺎن ﻧﻮﺷـنت »ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از دل و ﺟﺎن دوﺳـﺖ
ﺑﺪارﯾـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  (۲۲ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑـﺮد ﺑـﻪ  agapeﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ – ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﻪ
ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺤﺒﺘـﯽ ﻧـﺎب اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘـﯽ ﺧﻮﺑـﯽ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او ﻋﺒـﺎرت »از دل و ﺟـﺎن« را ﺑـﻪ دوﺳـﺖ داﺷـنت ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ اﺿﺎﻓـﻪ منـﻮد )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،(۲۲و اﯾـﻦ دوﺳـﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ از دﻟـﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯿﺰد ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ »ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره«
ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ ۲۳؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﻳـﻪ  ۳را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .اﯾﻦ
ﻧـﻮع ﻣﺤﺒـﺖ و دوﺳـﺖ داﺷـنت ﺗﻨﻬـﺎ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا ﻣﯽآﯾـﺪ؛ 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  ۱آﯾـﻪ .(۲۲
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎور ﺑﺸـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ آن زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﺮد.

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

ﺟﻤﻌﻪ
۱۸

 ۷آورﯾﻞ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ :اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﺻﻔﺤﻪ  ٣٧۴و  ٣٧۵در ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ از

ﮐﻨﺎب اول ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ راه ﺣﯿﺎت ﺻﻔﺤﺎت  ٣۶٨-٣۶۵و اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﺤﺾ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﺻﻔﺤﺎت  ٣۷۶-٣۷٣از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘﺎب اول را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺗﻮﺟﻪ:
ﺻﻔﺤﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه در متﺎﻣﯽ دروس از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻟﻦ واﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣنت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
ﺑُﻌـﺪ و ﻏﻨـﺎی اﯾـﻦ ﺑـﺎب ﻧﺨﺴـﺖ از رﺳـﺎﻟﻪ ﭘﻄـﺮس و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت در آن
ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳـﺖ .ﭘﻄـﺮس رﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻌﻤـﻖ در ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﭘﺪر،
ﭘـﴪ و روحاﻟﻘـﺪس دارد آﻏـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﺪر ،رﺳـﺘﮕﺎری را ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻬﯿـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻄﻬﯿـﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﺑـﺮای او اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ دوﺳـﺖ
داﺷـنت ﻋﯿﺴـﯽ اﻗـﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ 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 ﻣﺸـﮑﻼت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ در ﻧﺠﺎﺗـﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺷـﺎدی ﮐﻨﯿـﻢ» .ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی 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 رﺳـﻮﻻن ﺻﻔﺤـﻪ .۵١٧
)(Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 517
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ منﻮد ﺗﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ از »ﻗﻠﺐ ﭘﺎک« ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﮐﻼس ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد؟ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﱰک ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲ﭘﻄﺮس در اﯾﻦ ﺑﺎب )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۳و  (۲۱دو ﺑﺎر ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾامن ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
 .۳ﭘﻄﺮس در ﻣﻮرد ﯾﮏ »ﻣﯿﺮاث ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﺻﺤﺒﺖ منﻮد )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  ۱۸را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻣﻔﻬﻮم آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ آن ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮدن واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺮاث وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
 .۴اﯾامن ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت رﺷﺪ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺎ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻋﱪت ﮔﺮﻓنت از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟

۱۹

درس ﺳﻮم

 ۸ﺗﺎ  ۱۴آورﯾﻞ

ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ  ۱۲؛ اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  ۸؛ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﻪ ۱۶؛ ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ  ۶؛ اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۹ ،۵و .۱۰

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :و اﻣـﺎ ﺷـام ،ﻧـﮋادی ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
رﺳـﯿﺪهاﯾﺪ .ﺷـام ﻣﻠﺘـﯽ ﻣﻘـﺪّ س 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 اﻋﻼم
منﺎﯾﯿـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۹
ﭘﻄـﺮس ﮐـﻪ ﻏـﺮق در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻣﺬﻫـﺐ و ﺗﺎرﯾـﺦ ﯾﻬـﻮدی اﺳـﺖ  ،از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »اﻣـﺖ ﻣﻘـ ّﺪس و ﻗـﻮم ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻪ ﺧـﺪا« ﻧﺎم ﻣﯽﺑـﺮد .او ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮐﺎر از زﺑـﺎنِ َﻋﻬﺪ ﺑﻬﺮه
ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ را ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿﻞِ ﮐﻬﻦ ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑـﺮد و آن را در اﯾﻨﺠـﺎ در ﻣﻮرد
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ اِﻋـامل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺟـﺎی ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﺑﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﻮﻣـﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎ ِ
اﻣﺖ ﻋﻬـﺪ )ﭘﯿامن ﺑﺴـﺘﻪ( ﺧﺪا
ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧـﻮرده اﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ اﯾﻨﮏ ﴍﯾـﮑﺎن وﻋﺪهﻫـﺎی داده ﺷـﺪه در ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ» .اﻣﺎ
اﮔـﺮ ﺑﻌﻀـﯽ از ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾـﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮ ﮐـﻪ ﻧﻬﺎل زﯾﺘﻮن ﺟﻨﮕﻠـﯽ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺟـﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺷـﺪی و در رﯾﺸـﻪ و ﭼﺮﺑـﯽ زﯾﺘـﻮن ﴍﯾـﮏ ﮔﺮدﯾﺪی ،ﺑـﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺷـﺪه
ﻓﺨـﺮ ﻧﮑـﻦ و اﮔـﺮ ﻓﺨـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﯽ ﺑﺨﺎﻃـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎش ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺣﺎﻣـﻞ رﯾﺸـﻪ ﻧﯿﺴـﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸـﻪ
ﺣﺎﻣـﻞ ﺗﻮ اﺳـﺖ« )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۷و .(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 ﺷـﺪهاﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن آن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ،
٢٠

ﭼﯿـﺰی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﴎاﺋﯿـﻞ 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  ۱۵آورﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۹آورﯾﻞ

ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ زﯾﺴنت
آﯾـﻪ  ۱ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ »ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ« آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﴐ در
ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒـﻞ آﻣﺪه .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎب  ١اول 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.

آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄﺮس درﺑﺎره ﺷـﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﭘﻄـﺮس از دو ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﺠـﺰا ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن وﻇﯿﻔـﻪای دوﺟﺎﻧﺒـﻪ دارﻧـﺪ،
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .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 اﴏار ﻣﯿـﻮرزد ﮐﻪ ﺧـﻮد را از ﮐﯿﻨﻪﺗـﻮزی ،ﻓﺮﯾﺐ،
رﯾـﺎﮐﺎری ،ﺣﺴـﺎدت ،و متـﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫـﺎی ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ﺧـﻼص ﺳـﺎزﻧﺪ )اول ﭘﻄـﺮس اول ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ
 .(۱ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻓـﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧـﻮد رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت در ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﮐﯿﻨﻪﺗـﻮزی را از ﺧـﻮد دور ﺳـﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،متﺎﯾﻠـﯽ ﺑـﻪ آﺳـﯿﺐ
رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و در ﻋـﻮض ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮﺑﯽ آنﻫـﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ را از ﺧـﻮد دور ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،آنﻫـﺎ دﯾﮕـﺮان را ﻓﺮﯾـﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داد
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی آن رو راﺳـﺖ و ﺻـﺎدق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸـﺎن
داراﯾـﯽ ﺑﯿﺸـﱰی دارﻧـﺪ ،ﺣﺴـﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ورزﯾﺪ .آنﻫـﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد راﺿـﯽ و ﻗﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑـﻮد و ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺸـﯿﺖ اﻟﻬـﯽ ﻣﻘـﺮر منﺎﯾـﺪ ،ﺑـﻪ رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﯿﺪ .آنﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﻤـﺪا ً 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  ۲آﯾـﻪ  .(۲زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﴏﻓﺎً دﺳـﺖ ﺑﺮداﺷـنت و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼﻨﯿـﻦ زﻧﺪﮔـﯽ ﺗﻬـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺧﯿﺮ ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻏﺬای

۲۱

روﺣﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻫـامن ﺷـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻮزاد ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑـﺮای ﺷـﯿﺮ ﮔﺮﯾـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .او ﺗﻮﺟـﻪ
ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬای روﺣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫامﻧﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس و ﮐﻼم ﺧﺪاﺳـﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ
)ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ،۱۲ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ۲۹و دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۷را
ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧـﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رﺷـﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا
ﺣـﺪ اﻗـﻞ ﺑـﺮای ﺧـﻮد متﺎم ﻣﮑﺎﺷـﻔﺎت ﻣﻤﮑـﻦ از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ را از ﮐﻼم 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 ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗـﺎ رﻓﺘـﺎر و ﮐﺮدار
ﺑـﺪ را ﮐﻨـﺎر ﺑﮕﺬارﯾـﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰آورﯾﻞ

ﺳﻨﮓ زﻧﺪه
آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ )اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۸آﯾﻪ  ،۱۶ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۱۱۸آﯾﻪ
 ۲۲و اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱۴و  ۱۵را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﭘﻄﺮس در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﺎل ﻋﯿﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ؟
ﭘﻄﺮس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﯾﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺳﻨﮓ زﻧﺪه ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اورﺷﻠﯿﻢ
اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ .او در آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۸ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس  ،ﺳﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻧﻘﺶ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻄﺮس در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧنت اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﯾﮑﯽ از متﺜﯿﻞﻫﺎﯾﺶ از آﯾﻪ  ۲۲ﺑﺎب  ۱۱۸ﻣﺰاﻣﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ  .(۴۲ﭘﻄﺮس
در آﯾﻪ  ۱۱ﺑﺎب  ۴اﻋامل رﺳﻮﻻن ،در ﺧﻄﺎﺑﻪاش ﺑﻪ رﻫﱪان ﯾﻬﻮدی ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﭘﻮﻟﺲ آﯾﻪ  ۱۶ﺑﺎب  ۲۸اﺷﻌﯿﺎ را در روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  ۳۳ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻄﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ رد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
او ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺒﻨﺎی ﻋامرت روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺳﻨﮓﻫﺎی زﻧﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﻄﺮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺻﻄﻼح ﺳﻨﮓ ﻣﺒﻨﺎ و آﺟﺮﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻠﯿﺴﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ )ﺳﻨﮓ ﻣﺒﻨﺎ(
۲۲

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 ﻣﯽﺷـﻮﯾﺪ .درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﯾـﮏ آﺟـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺳـﺎﺧﺖ ﯾـﮏ ﺑﻨـﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮود ،ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺰا از دﯾﮕـﺮان ،ﭘﯿـﺮوان
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮای ﭘﯿـﴩوی ﻣﻠﮑـﻮت ﺧـﺪا ﻋﺒـﺎدت و
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ منﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ اﺻﻄـﻼح در ﺗﻨﺎﻗـﺾ ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓـنت در ﻣﺴـﯿﺢ ،در واﻗـﻊ در ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﺶ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ.
ﭘﻄـﺮس درﺑـﺎره ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺷـﮑﻠﯽ از ﯾـﮏ »ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪس«
ﯾـﺎ ﻋﺒﺎدﺗـﮕﺎه روﺣﺎﻧـﯽ اﺳـﺖ )ﭘﻄـﺮس اول ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۵ﮐـﻪ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫـﺎی روﺣﺎﻧـﯽ« ﺗﻘﺪﯾـﻢ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ .در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋـﱪی ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯿـﺎن ﺧﺪا و ﻗﻮﻣـﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی و ﺷـﻔﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .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 ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .او ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر منﺎﯾـﺎن ﺳـﺎﺧنت ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﻣـﺮوزه ،ﺑﻪ
ﺷـﯿﻮه و آﺋﯿـﻦ ﻋﺒـﺎدت ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

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

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱آورﯾﻞ

ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪا
ﭘﻄـﺮس از دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ زﯾـﺎد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .و اﯾـﺪه ﻋﻬـﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ در
اﻟﻬﯿـﺎت ﯾﻬـﻮدی و ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﺎﻧـﻮن اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻗـﺮار دارد.
ﻋﻬﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻋﻬـﺪ« )ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋـﱪی (berit ،واژﻩای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﯾـﺎ ﺗﻮاﻓﻘـﯽ رﺳـﻤﯽ ﻣﯿـﺎن
دو ﻃـﺮف را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن دو ﻓـﺮد )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻻﺑـﺎن و ﯾﻌﻘـﻮب در آﯾـﻪ
 ۴۴ﺑـﺎب  ۳۱ﭘﯿﺪاﯾـﺶ( ﯾـﺎ ﻣﯿـﺎن دو ﭘﺎدﺷـﺎه )ﺑـﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳـﻠﯿامن و ﺣﯿﺮام در آﯾـﻪ  ۱۲ﺑﺎب  ۵اول
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن( ﺻـﻮرت ﺑﭙﺬﯾـﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿـﺎن ﯾـﮏ ﭘﺎدﺷـﺎه و ﻣﺮدﻣـﺶ ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿـﺮد،
ﻣﺎﻧﻨـﺪ داود و ﻣﺸـﺎﯾﺦ اﴎاﺋﯿـﻞ )دوم ﺳـﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ .(۳
در ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻋﻬـﺪ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن ﺧـﺪا و ﻗـﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه وی
ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.
۲۳

ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۴ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۲۴و ﺑـﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑـﺎره ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺴـﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ،ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺘـﺎب از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿامن ﺑﺴـنت ﺧـﺪا ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ  ۲۱و ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۲۶ﺧـﺪا اﯾـﻦ ﻋﻬـﺪ را زﻣﺎﻧـﯽ
ﮐـﻪ ﻗﻮﻣـﺶ را ﻇﻠـﻢ ﻣـﴫ ﻧﺠـﺎت داد »ﺑﻪ ﯾﺎد آورد« )ﺧﺮوج ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۲۴ﺧـﺪا آن را در زﻣﺎن
ﻣﻮﺳـﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ده ﻓﺮﻣـﺎن و اﺣـﮑﺎم دﯾﮕـﺮ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ داد ،اﺣﯿﺎء منـﻮد )ﺧﺮوج ﺑﺎب
 ۱۹آﯾـﻪ  ۱ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﻪ  ۸؛ ﺑﻮﯾـﮋﻩ ﺧـﺮوج ﺑﺎب  ۲۴آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ .(۸
اﻣـﺎ وﻋﺪهﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﺑـﯽ ﻗﯿـﺪ و ﴍط 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
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در واﻗـﻊ ،اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﮑـﺮرا ً در ﻣﻮرد ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﺸـﺪار دادﻧﺪ.
ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ از زﺑﺎﻧـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ ﯾﺎدآور ﻋﻬﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳـﺘﺜﻨﺎی ﻧﺒﻮتﻫـﺎی داﻧﯿـﺎل و ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﺒﻮتﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دارای ﻗﯿﺪ
و ﴍط ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﺪﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﺮا اﯾـﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ وﻋـﺪه ﻫﺎی ﻋﻬﺪ
ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .ﻧﺒﻮتﻫـﺎی ﺑﺮﮐﺘـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻬﺪ ،ﻣـﴩوط 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 ﻣﯽآورد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲آورﯾﻞ

ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎب  ۱۹ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﮕﻮ :ﺷام دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﴫﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد
را روی ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،ﺷام را ﻧﺰد ﺧﻮد آوردم .ﺣﺎﻻ 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 ا ّﻣﺖ ﻣﻘ ّﺪس و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد« )ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ .(۶
۲۴

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

اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۹ ، ۵و  ۱۰و ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﻪ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻄﺮس
از ﻧـﺎم ﺑـﺮدن از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﮐﻬﺎﻧـﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧـﻪ« و »اﻣـﺖ ﻣﻘـﺪس« )اول ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۹ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﯾـﻦ ﻧﺤـﻮه ﮔﻔﺘـﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی روز
ﻫﻔﺘـﻢ در ﻗﺒـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾامن ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
»ﺧﺎﻧـﻪ روﺣﺎﻧـﯽ«» ،ﻧﺴـﻞ ﻣﻨﺘﺨـﺐ«» ،ﮐﻬﺎﻧـﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧـﻪ« و »ﻗـﻮم ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا« ﻫﻤـﻪ
ﻋﺒﺎراﺗـﯽ ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ و ﻣﻤﺘـﺎز ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس راﺑﻄـﻪ ﺧﺎﺻـﯽ را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻧﺴـﻞ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ داﺷـﺖ .ﺣـﺎل ،در ﻣﻔـﺎد و ﻣﻔﻬـﻮم ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،در ﻣﻀﻤـﻮن ﻋﯿﺴـﯽ
و ﺻﻠﯿـﺐ ،ﭘﻄـﺮس از زﺑـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را در ﻣـﻮرد اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑـﺮد .وﻋﺪهﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ داده ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺣـﺎل ﮔﺴـﱰده 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻓﺮزﻧـﺪان و ذرﯾـﺖ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ» .و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
وﻋـﺪۀ ﺧـﺪا وارث او ﻫﺴـﺘﯿﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۲۹ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﴩ
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 ﺑﻬـﱰی ﺑـﺮای ﺧﻮد رﻗـﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
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او را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ
اﯾـﻦ ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت ﺑـﺎ اﴎاﺋﯿـﻞ 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
۲۵

ﺑﻼدرﻧـﮓ ﭘﺎﺳـﺦ را ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻄـﺮس اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ 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 اﻋـﻼم« منﺎﺋﯿـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۹اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻬـﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣـﯽداد .ﺧـﺪا آنﻫـﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻫﺪان او در ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﺪف ﺧـﺪا اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ متﺎم
ﺟﻬـﺎن را از ﻃﺮﯾـﻖ اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐﻬـﻦ ﮐﻪ اﻣﺖ ﻋﻬـﺪ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺳـﺎزد.

آﯾـﺎت زﯾـﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .آﻧﻬـﺎ از ﭼـﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸـﱰﮐﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ
 ،۶ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۱۸و ۱۹؛ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۶۰آﯾـﺎت ۱ﺗـﺎ  ۳؛ زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾـﻪ .۲۳
اﴎاﺋﯿـﻞ 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 .آنﻫـﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ 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  ۱۰ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﺮا اﯾـﻦ آﯾـﻪ در ﮐﺎﻧـﻮن ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ و ﻫـﺪف
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻗـﺮار دارد؟
ﺟﻬـﺎن در ﴎاﺷـﯿﺒﯽ ﮔﻨـﺎه ،ﻣـﺮگ و ﴎﻧﻮﺷـﺘﯽ ﻗﺮﯾـﺐ اﻟﻮﻗـﻮع ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ
زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را داد ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ را از اﯾـﻦ ﻧﺎﺑـﻮدی ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ .ﻫﻤﭽـﻮن اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐﻬـﻦ ﻋﺒـﺎرات
ﻋـﺰت و اﺣـﱰام ﻋﺒﺎراﺗـﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن از ﺟﺎﯾـﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ واﻻ
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 واﻻ ﴍﯾـﮏ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر
ﮐـﻪ در آﯾـﻪ  ۱۰ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس ﺑﯿـﺎن ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﮐﻨـﻮن اﻣﺖ ﺧﺪا را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .آنﻫـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﯾـﮏ اﻣـﺖ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن رﺣﻤـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﻣﻘـﺪس
ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ) .ﻫﻮﺷـﻊ ﺑـﺎب  ۱و  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس» ،ﻣﻘـﺪس« ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﻣـﺖ
»ﻣﻘـﺪس« ﺑﺎﯾـﺪ از ﺟﻬـﺎن ﻣﺠـﺰا ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗـﯽ ﮐـﻪ در ﻧـﻮع زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .آنﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن آﺗـﺶ در ﺷـﺐ ﴎدی ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان را ﺑـﺮای ﮔـﺮم ﺷـﺪن ﺟـﺬب
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن وﻇﯿﻔـﻪ ای ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﺷـﮑﻮﻫﯽ را ﮐـﻪ در آن ﺳـﻬﯿﻢ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان مبﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ.
٢٦

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۴آورﯾﻞ

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 ﻣﯽﺳـﺎزد .او ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑﺮ اﺳـﺎس رﺷـﺪ آﮔﺎﻫﯽ اﻋﻀﺎﯾﺶ از ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺴـﯿﺢ و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﭘﯿﴩﻓـﺖ در ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸـﺎن ارزﯾﺎﺑـﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 ﴎﺷـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﺮف ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺸـﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀـﺎی ﻓﯿﺾ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن
اﯾامﻧـﺪار را در ﺳـﯿﻄﺮه ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣﯿﺪﻫـﺪ ،روحاﻟﻘﺪس در ﻓﮑـﺮ و دل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ 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

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ »ﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ« ﺧﺪا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ) ،اول ﭘﻄﺮس  ( ۹ :٢ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ؟ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو
در ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
» .۲ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،متﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﺑﻪ ﺷام ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهام .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﴎزﻣﯿﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوی منﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم در داﺷنت ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ 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 ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷام دادم ،دارد؟«
)ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  .(۸اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺨﺎﻃﺮ متﺎم ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ادوﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟
 .۳آﯾﻪ  ۳ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻄﺮس از ﮔﻔنت »ﺷام در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را دﯾﺪهاﯾﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺾ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
 -۴ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽﺗﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ آن و ﺷام را در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
۲۷

درس ﭼﻬﺎرم

 ۱۵ﺗﺎ  ۲۱آورﯾﻞ

رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۳؛ اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت ۱
ﺗـﺎ  ۷؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ ۱۶؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۷و ۲۸؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲۷ﺗـﺎ  ۳۲؛ ﻻوﯾﺎن ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﻪ .۱۸

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻣﻬﻤـﱰ از ﻫﻤـﻪ ،ﻣﺤﺒﺘﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟـﺪی و ﻗﻮی ﺑﺎﺷـﺪ زﯾﺮا
ﻣﺤﺒـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﺎن زﯾـﺎدی را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۸

ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ دﺷـﻮار اﺟﺘامﻋـﯽ زﻣﺎﻧـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن روﯾﺎروﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﭘـﺮدازد .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 ارﺑﺎبﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻧـﺎ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن رﻓﺘـﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﭼـﻪ واﮐﻨﺸـﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ؟ اﮔﺮﭼـﻪ رواﺑﻂ اﻣﺮوزی )ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ – ﮐﺎرﻣﻨﺪ(
ﺑـﺎ راﺑﻄـﻪ )ارﺑـﺎب – ﺑـﺮده( ﻗـﺮن اول ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷـﮏ در
ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ روﺳـﺎی زورﮔـﻮ ﴎ و ﮐﺎر دارﻧـﺪ ﺷـﺪت دارد .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس
در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﴍاﯾـﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﮕـﻮ و ﴎﻣﺸـﻖ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﺷـﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﻋﮑـﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸـﺎن داد) .اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲۱ﺗﺎ .(۲۴
زﻧﻬـﺎ و ﺷـﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﻮﯾـﮋﻩ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪ درﺑـﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ اﺧﺘـﻼف 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  ۲۲آورﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۲۸

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶آورﯾﻞ

ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای دور ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد
ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ دارد  ،از ﺟﻤﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ.
در ﺑﻌﻀـﯽ ﻣـﻮارد ،اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺎﻣﻼً آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ .ﺑـﺎب  ۱۳ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ درﺑـﺎره زﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .در
ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻮاردی ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ) .ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۷ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻨﺠـﺎ درﺑﺎره
ﻧﺤـﻮه ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﭼﻪ اﻧﺪرزﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ؟
ﴍارتﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درون ﻗﻠﻤﺮو و ﻣﺮزﻫﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﺟﺎهﻃﻠﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮدﮐﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻇﺎمل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و از روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﺮگ ﺑﻪ روش ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎ دو منﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .دوﻟﺖ روم ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺴﺎد و رواﺑﻂ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ و ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻗﺴﺎوت ﺗﺎم اِﻋامل ﻗﺪرت ﻣﯽمنﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ ،ﭘﻄﺮس ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺪار ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺑﴩی در
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،از اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۳و .(۱۴
ﭘﻄـﺮس اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺮانﻫﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ﻣﺠـﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و آﻧﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ درﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺟـﺮ و ﭘـﺎداش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ )ﭘﻄﺮس
اول ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱۴ﺑﺪﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ،آنﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺷـﮑﻞ دﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﻔﺎ 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 ﺑﯽﻋﯿـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً آن ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻧﺸـﺎء ﮐـﺮده ﺑﻮد در
ﮐـامل ﻧﺒـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﺑـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣـﮑﺎن از ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﴎزﻣﯿﻨﺸـﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺣﺘﯽ
۲۹

اﮔـﺮ دوﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻋـﺎری از ﻋﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷـﺪ.

ﭼـﺮا ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﺘـﯽ در ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
از ﺣـﺪ ﮐـامل ،ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﺑـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ ﺷـام ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر ﻫـﻢ ﮐـﻢ ،ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑـﺮای
ﺑﻬﺒـﻮد و رﺷـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۷آورﯾﻞ

ارﺑﺎبﻫﺎ و ﺑﺮدﮔﺎن
آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ  ۲۳ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣـﺎ اﻣـﺮوزه ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﺷـﻮار اﯾﻦ
آﯾـﺎت را درک ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ؟ ﭼـﻪ اﺻﻠـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از آنﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺑﺪﺳـﺖ آورﯾﻢ؟
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ۲۳ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣامﯾﺖ
از ﺑﺮدهداری ،ﭘﻨﺪی روﺣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﻨامﯾﺪ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻏﺎﻣﺾ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
واژﻩای ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۱۸ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار« ﯾﺎ »ﺑﺮده« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .واژﻩ ﻣﺘﺪاولﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺮدهdoulos ،
در آﯾﻪ  ۵ﺑﺎب  ۶اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺑﺮدﮔﺎن اﻧﺪرزی ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.
در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه روم ،ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ اراده ارﺑﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯽرﺣامﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮدﮔﺎن از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ :ارﺗﺶﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮدﮔﺎن ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن »ﻓﺮوﺧﺘﻪ« ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﮔامرده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در اﻣﻮر اﻣﻼک
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 ﻣﯽﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ از اﯾـﻦ ﻧـﻮع زﺑﺎن ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠـﺎم داده
اﺳـﺖ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۷روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۲۴ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ
 ،۱۴اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۸و .(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 ارﺑﺎبﻫﺎﯾـﯽ زورﮔـﻮ و ﺧﺸـﻦ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎً در
۳۰

ﴍاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘـﯽ آنﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ارﺑﺎبﻫـﺎی ﺑﻬـﱰی داﺷـﺘﻨﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮد ﺑﺎ
ﴍاﯾﻄـﯽ ﺳـﺨﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑﺸـﻮﻧﺪ .راﻫﻨامﯾﯽ ﭘﻄـﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ .آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺑﺸـﻮﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ
منﺎﯾﻨـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ  .(۲۰ﻫﯿـﭻ اﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻋـامل اﺷـﺘﺒﺎه
اﻧﺠـﺎم دادهاﻧـﺪ و از ﻣﺠـﺎزات رﻧـﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ،وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﺧﯿﺮ ،روح واﻗﻌﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻨﻬـﺎ زﻣﺎﻧﯽ
منﺎﯾـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در ﭼﻨﯿـﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﯿﺴـﯽ رﻓﺘـﺎر منـﻮده و ﺑـﻪ ﺗﻮﻫﯿـﻦ و ﺗﻬﺪﯾـﺪ روی ﻧﯿﺎورﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺎدﻻﻧـﻪ داوری ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۲۳

از آﻧﭽـﻪ ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﻮﺷـﺖ ،ﭼـﻪ ﮐﺎرﺑـﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪﺳـﺖ آورﯾـﻢ؟ و آﯾﺎ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫﺮﮔـﺰ از ﺣﻘـامن دﻓـﺎع ﮐﻨﯿـﻢ؟ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺧـﻮد را در
روز ﺳـﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿـﺪ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۸آورﯾﻞ

زنﻫﺎ و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۷ﺑـﺎب  ۳اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﭼـﻪ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ
اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ 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
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۷ﺑﺎب  ۳اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .ﭘﻄﺮس در
ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ۱درﺑﺎره ﺷﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾامن ﻧﺪارﻧﺪ« .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﭘﻄﺮس درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﮏ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﴪ ﻣﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ دارد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾـﮏ زن ﻣﺴـﯿﺤﯽ در ازدواج ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ او ﻫـﻢ اﯾامن و ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت
ﺑﺴـﯿﺎری روﺑـﺮو ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﴍاﯾـﻂ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ رخ ﺑﺪﻫـﺪ؟ آﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻤـﴪ
ﺧـﻮد ﺟـﺪا ﺑﺸـﻮد؟ ﭘﻄـﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﻟـﺲ در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد منﻲدﻫـﺪ ﮐـﻪ زﻧﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯽ،
ﺷـﻮﻫﺮان ﺑﯽاﯾـامن ﺧـﻮد را ﺗـﺮک ﮐﻨﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .در ﻋﻮض،
ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ زﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺷـﺎن اﯾامﻧـﺪار ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻗﺮن اول در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮏ
ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻧﺎن روﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻄﺮس ﺑﻮدﻧﺪ،
۳۱

ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﯿﻨﻪ داراﯾﯽ و ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ
ﻗﺮن اول ،زﻧﺎن از ﻧﻘﺶ داﺷنت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دوﻟﺖ و رﻫﱪی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻄﺮس زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻔﺎف و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۲او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ
آراﯾﺶ ﻣﻮ ،زﯾﻮرآﻻت و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
)اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  .(۵ﯾﮏ زن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﺻﻤﯿﻤﯽ دارد،
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮش  ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ 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 ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺷـﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺸـﺎن
ﺗﻮﺟـﻪ منـﻮده و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۷
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪای ﺧـﺎص اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ – زﻧـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯽ ازدواج ﮐـﺮده ﺑـﺎ
ﺷـﻮﻫﺮان ﺑﯽاﯾـامن – ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﮐﻤـﯽ از ﮐـامل ﻣﻄﻠـﻮب ازدواج ﻣﺴـﯿﺤﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿـﻢ :ﴍﯾﮏﻫﺎی
ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺣامﯾـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ زﻻﻟـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺎرﻫـﺎی روزاﻧـﻪ ﺧـﻮد ﺧـﺪا را ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۹آورﯾﻞ

رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۷اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ،۳۳اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب ۷
آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۶و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۷و  ۲۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱۱ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺗﻄﺎﺑـﻖ و ﻫامﻫﻨﮕـﯽ دارد؟
ﭘﻮﻟﺲ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۱۱ﺗﺎ ﺑﺎب ۳
آﯾﻪ  ۷ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اول ﭘﻄﺮس
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻄﺮس ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﻄﯿﻊ »اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر« ﺑﺎﺷﻨﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  .(۱ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮاس درﺳﺘﮑﺎران ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )روﻣﯿﺎن
ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ  .(۳از اﯾﻦ رو ،ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ » ِدﯾﻦِ 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 اﺣﱰام
اﺳﺖ اﺣﱰام ﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰت را ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪارد« )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ .(۷
۳۲

ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﯽاﯾامن ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت
 ۱۲ﺗﺎ  .(۱۶منﻮﻧﻪ ازدواج ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮان
ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب
 ۵آﯾﻪ  .(۲۵ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ارﺑﺎبﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺢ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ .(۵
ﭘﻮﻟﺲ از اﯾرنو متﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد .او درک ﻣﯽﮐﺮد 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 اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ 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
ﺣامم روزي
ﮔِﲇ ﺧﻮﺷﺒﻮي در ّ
ﮐﻪ از ﺑﻮي دلآوﻳﺰ ﺗﻮ َﻣﺴﺘﻢ
ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ُﻣﺸﮑﻲ ﻳﺎ َﻋﺒريي
وﻟﻴﮑﻦ ﻣﺪيت ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺑﮕﻔﺘﺎ ﻣﻦ ﮔِﲇ ﺑﺪ ﺑﻮی ﺑﻮدم
و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫامن ﺧﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐامل ﻫﻤﻨﺸني در ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮد

آﯾـﺎت  ۷۲ﺗـﺎ  ۹۲ﺑـﺎب  ۳ﻏﻼﻃﯿـﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻣﺸـﺨﺼﺎً ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ای
اﻟﻬﯿﺎﺗـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،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؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۰آورﯾﻞ

ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘامﻋﯽ
ﭘﻮﻟﺲ و ﭘﻄﺮس ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﴩی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ دارای ﻋﯿﺐ و ﮔﺎﻫﺎً
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪی ﮐﻪ از رﻫﱪان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﴩی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب ۲
آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ  ،۱۷روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۱۰آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ منﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
۳۳

آﯾـﺎت  ۲۷ﺗـﺎ  ۳۲ﺑـﺎب  ۵اﻋـامل رﺳـﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن اﻃﺎﻋﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ رﻫـﱪان ﺑﺎﯾـﺪ وﺟﻮد داﺷـﺖ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  (۱۷و آﻧﭽﻪ
ﭘﻄـﺮس و ﺳـﺎﯾﺮ رﺳـﻮﻻن در واﻗـﻊ در اﯾـﻦ واﻗﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم دادﻧﺪ ،ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﺗﻮﻓﯿـﻖ زودﻫﻨـﮕﺎم ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﭘﻄـﺮس و ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺷـﺪ )اﻋـامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۴آنﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﺎﮐـامن ،ﻓﺮﯾﺴـﯿﺎن و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾـﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﺸـﺪاری ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ،
آزاد ﺷـﺪﻧﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۵ﺗﺎ  .(۲۳وﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن دوﺑﺎره دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﺷـﺪﻧﺪ و در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﺮا از دﺳـﺘﻮر رﻫﱪان ﭘﯿﺮوی ﻧﮑـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾـﯽ و ﻣﻮاﺧﺬه
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۲۸ﭘﻄـﺮس ﭘﺎﺳـﺦ داد» ،از ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﺮد ،ﻧﻪ
از اﻧﺴـﺎن« )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .(۲۹

ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎی 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 اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ
از دوﻟﺖ اﻃﺎﻋﺖ و ﺣامﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺘامﻋﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ارزشﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﺤﻮه
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ وﻓﺎدار و وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﻪ  ۱۸و ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ۳۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ
ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺧـﻮد را ﻫﻤﭽـﻮن ﺧـﻮد دوﺳـﺖ ﺑـﺪار ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻼش
ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎﺷـﺪ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮ در واﻗـﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺷـام را
راﺣـﺖ ﺗـﺮ و ﺑﻬـﱰ ﮐﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۱آورﯾﻞ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺟﻨـﮓ ﻗﺮﯾـﺐ اﻟﻮﻗـﻮع ﺻﻔﺤـﺎت  ۵۹٢-۵٨٢؛ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺎﻣـﻦ و
ﺣﻔـﺎظ ﺻﻔﺤـﺎت  ۶٠٢-۵۹٣؛ و ﻓﺼـﻞ زﻣـﺎن ﺳـﺨﺘﯽ و دﺷـﻮاری ﺻﻔﺤـﺎت  ۶٣۴-۶١٣از ﺟـﺪال
۳۴

ﻋﻈﯿـﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﮕﺎرﺷـﻬﺎی اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ از اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣامﯾـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﺧﻮﺑـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﴎزﻣﯿﻨﺸـﺎن 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
آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﻓﺮﻣـﺎن داده اﺳـﺖ ،روز ﻣﻘـﺪس ﻫﻔﺘﻢ ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕـﻪ دارﻧﺪ ،ﻻزم
ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪا ً ﻗﻮاﻧﯿﻨـﯽ را ﻧﻘـﺾ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎر در روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ را ﻣﻨـﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد ﺧـﺎص ،او ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﻃﺒﻌﯿـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ.
اﮔـﺮ ﺑـﺮدهای از دﺳـﺖ ارﺑـﺎب ﺧـﻮد ﻓـﺮار ﮐﻨـﺪ ،ﻗﺎﻧـﻮن اﻗﺘﻀـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮده ﺑـﻪ ارﺑـﺎب ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﻮد .او ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ منـﻮد و از ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﻋﻮاﻗﺒـﯽ ﮐـﻪ داﺷـﺖ  ،از آن ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻧﮑﻨﻨـﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﺑـﴩی ﺑـﺎ ﮐﻼم و اﺣـﮑﺎم ﺧﺪا
ﻣﻐﺎﯾـﺮت دارد ،ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻋﻮاﻗـﺐ اﺣﺘامﻟـﯽ ،از دوﻣـﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿـﻢ .ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﴎزﻣﯿﻨامن
ﻣـﺎ را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑـﺮده ﺑـﻪ ارﺑﺎﺑـﺶ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،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 ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﴩ ﻫﯿـﭻ ﺣﻘـﯽ ﻧـﺪارد ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺧـﺪا را در دﺳـﺖ ﺧﻮد
ﺑﮕﯿـﺮد و ادﻋـﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ آن را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ – «.ﺷـﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﺴـﺨﻪ اول ﺻﻔﺤﺎت
 ٢٠١و (Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 201, 202) . ٢٠٢

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﮐﻼس ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی 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؟
 .۲منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
 .۳منﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘامع ،ﺗﺴﻠﯿﻢ
آنﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮏ منﻮدﻧﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
 .۴آﯾﻪ  ۱۷ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺣﺮﻣﺖ دﻫﯿﺪ «.اﻣﭙﺮاﺗﻮر آن زﻣﺎن
اﺣﺘامﻻً ﻧِﺮون ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻣﺎ
ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد؟ آﻧﭽﻪ ﭘﻄﺮس در اﺑﺘﺪای آﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﻫﻤﻪ را ﻣﺤﱰم ﺑﺸامرﯾﺪ«،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﺑﻬﱰ ﻣﻨﻈﻮرش ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
 .۵آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۵ﺑﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس را در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻋﻮت ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
۳۵

درس ﭘﻨﺠﻢ

 ۲۲ﺗﺎ  ۲۸آورﯾﻞ

ﺑﺮای ﺧﺪا زﯾﺴنت

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۲؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ ۲۰
؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱و  ۲؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب ۴
آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۱۱؛ دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ .۴

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :زﯾـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑـﻮﮐﺎران ﻧﻈﺮ ﻟﻄـﻒ دارد و ﺑﻪ دﻋﺎی اﯾﺸـﺎن
ﮔـﻮش ﻣﯿﺪﻫـﺪ اﻣـﺎ از ﺑـﺪﮐﺎران روﮔﺮدان اﺳـﺖ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۲

ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری ﺑﴩ آﮔﺎﻫﯽ داﺷـﺘﻨﺪ .ﭼﻄـﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺟﻬـﺎن از ﮔﻨـﺎه ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،آنﻫـﺎ از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﺧـﻮد ﻧﯿﺰ
آﮔﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۵ﺑﻌـﻼوه آﻧـﺎن ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ 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 ﮔﺴـﱰدﮔﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻨـﺎه ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳـﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻧﯿﺰﺑﺨﻮﺑـﯽ از ﻗـﺪرت دﮔﺮﮔـﻮن ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺴـﯿﺢ در زﻧﺪﮔـﯽ و
ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﺗـﺎزه در او ،ﮐﺎﻣـﻼً آﮔﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را اداﻣـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ :ﻧﻮﻋـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﺗـﺎزه ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﭘـﺲ از ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓـنت ،در او ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭼﻨـﺎن ﺑـﺰرگ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ .ﭘﻄـﺮس منﯽﮔﻮﯾﺪ 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 ﻣﯽﮐﻨـﺪ) .اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ (۱
ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﻣﯿﭙـﺮدازد ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﮔﺴـﱰده اﺳـﺖ ،واﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ در
زﻧﺪﮔـﯽ ﯾـﮏ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯿﺸـﻮد ﺗـﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸـامر
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۸ﺑـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﻮد ،ﺑﺎزﺗـﺎب دﻫﻨـﺪه آن
٣٦

ﮐﺎری ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده و ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۹آورﯾﻞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۳آورﯾﻞ

»ﯾﮏ ﻓﮑﺮ« ﺑﻮدن
آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۳اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺘـﻪای درﺑﺎره
ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی را ﮐﻪ در آﯾـﺎت  ۲۰و ۲۱
ﺑـﺎب  ۲اول ﭘﻄﺮس ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭘﻄـﺮس ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮔﻔـنت اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮕـﯽ ﺑﺎﯾﺪ »ﯾﮏ ﻓﮑـﺮ« ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﺪ )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 .ﺑﻬﱰﯾـﻦ منﻮﻧـﻪ از اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ در اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۲۶ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐـﻪ ﺑـﺪن از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳـﺖﻫﺎ و ﭼﺸـﻢﻫﺎ 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 ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ ،آنﻫﺎ 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 ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﮐامل ﻣﻄﻠﻮب را آﺷـﮑﺎر و اﺑـﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺮاز ﻫﻤـﺪردی ﺑﮑﻨﻨﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۸ﻫﻤﺪردی ﺑﻪ
اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑـﺮد ،دﯾﮕـﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸـﺎن رﻧـﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺸـﯿﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺷـﺎدی ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺷـﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﺑـﺎ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  ۲۶ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﻫﻤﺪردی ،ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳـﺎزد ﺗـﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﮑﺮی
دﯾﮕـﺮان را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿـﻢ ،ﮐـﻪ ﻗﺪﻣـﯽ ﻣﻬـﻢ در ﻣﺴـﯿﺮ اﺗﺤـﺎد اﺳـﺖ .ﭘﻄـﺮس آﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ »ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را دوﺳـﺖ ﺑﺪارﯾـﻢ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۸ﻋﯿﺴـﯽ ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
روﺷـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺣﻮارﯾـﻮن واﻗﻌـﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ
ﻣﯽورزﻧـﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  .(۳۵ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻗﻠﺒﯽ
ﻟﻄﯿـﻒ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۸آنﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺷﮑﺴـﺖﻫﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺷـﻔﯿﻖ و دﻟﺴـﻮز ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۳۷

»ﻧﻔـﺲ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ را ﻣﺼﻠـﻮب ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑﯿﺸـﱰ 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 ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪی ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺷـام ﭘـﴪان و دﺧﱰان ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑـﺎ ﴎﻣﺸـﻖ و اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﮐـﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺟـﻼل ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓﺖ – «.اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﺷـﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ
ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺟﻠﺪ  ۹ﺻﻔﺤـﻪ .١٨٨
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 188.

آﯾـﺎ اﻏﻠـﺐ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ» :ﺑـﺪی را ﺑـﺎ ﺑﺪی ﺗﻼﻓـﯽ ﻧﮑﻨﯿـﺪ« )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  (۹ﺑﻄـﻮر ﻋﻤﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟ﻣـﺎ ﭼﻪ ﻧـﻮع از ﺧﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ را
ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ از اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ازآن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﻮﯾﻢ؟ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۴آورﯾﻞ

رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن در ﺟﺴﻢ
آری ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﻣـﺮد و اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در او و ﻋﺪاﻟﺖ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻋﺪاﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد در ﻣـﯽ آورد و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺧـﺪا
ﻋـﺎدل ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺑﯿﺎﯾﯿـﻢ .ﺷـام ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴـﯽ» ،در ﻧﻈﺮ ﺧـﺪا درﺳـﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾـﯽ ﮔﻨﺎه
ﻧﮑﺮدهاﯾـﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﯾﺪ – «.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 ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن
منﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ ﻗﺪرت ﻣﯿﺒﺨﺸـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎمنﺎن ﻏﻠﺒـﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۸و  ،۲۱اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱و  ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ روﻣﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪن و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺴـﺖ؟

واژﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻮﭼﮑـﯽ در اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۸ﺑـﮑﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺴـﱰ و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﻮرزد .اﯾﻦ واژﻩ  hapaxﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ«
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻄـﺮس از  hapaxمبﻨﻈـﻮر ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺟﺎﻣﻊ رﻧـﺞ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﻋﯿﺴـﯽ و ﻣﺮگ او
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۳۸

ﻋﺒﺎرت »ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ« در آﯾﻪ  ۱ﺑﺎب  ۴اول ﭘﻄﺮس  ،آﯾﺎت  ۱و  ۲ﺑﺎب  ۴اول ﭘﻄﺮس را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
در آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ۲۲ﺑﺎب  ۳اول ﭘﻄﺮس ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﻄﺮس در اﯾﻦ آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ
 (۱۸و اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﻌﻤﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ .(۲۱
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮای درک ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻄﺮس ﺑﺎﺷـﺪ» ،زﯾﺮا ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ درد و رﻧﺞ
ﮐﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ دﯾﮕـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﮔﻨﺎه منﯽﺷـﻮد« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۱ﻓﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ
در رﻧﺞﻫـﺎ و ﻣـﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ ﴍﯾـﮏ ﻣﯽﺷـﻮد؛ 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  ۴آﯾـﻪ  .(۲اﯾـﻦ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ روزاﻧـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻣﺼﻠـﻮب
منـﻮدن »ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻫﻮسﻫـﺎ و اﻣﯿﺎل« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،(۲۴ﻣﯿـﴪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱ﺑـﺎب  ۶روﻣﯿـﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ در
ﻣـﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰش ﻣﺘﺤـﺪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﻣـﺎ در ﺗﻌﻤﯿـﺪ ،در ﮔﻨـﺎه ﻣﺮدهاﯾـﻢ .اﮐﻨـﻮن ﻻزم 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  ۶آﯾـﻪ  (۱۱رﻣـﺰ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ را اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.

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

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۵آورﯾﻞ

دوﺑﺎره ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه
ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ زﻧﺪﮔـﯽ ﺗـﺎزه دارﯾـﻢ ،ﯾﮏ ﴍوع ﺟﺪﯾـﺪ .دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ .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 داﺳـﺘﺎنﻫﺎی
ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻧﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن ،ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻋﯿﺴـﯽ و ﻓﯿـﺾ ﻧﺠـﺎت ﺑﺨﺸـﺶ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
رﯾﺸـﻪای را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺸـﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﻄﺮس ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔنت درﺑﺎره ﻣﺮگ ﻧﻔﺲ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه در ﻋﯿﺴﯽ )ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او( ،در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۶ﺑـﺎب  ۴اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓـﺮد رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد
و دﯾﮕـﺮان ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﮐﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
۳۹

ﺳـﻪ ﻋﺒﺎرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در ﻣـﻮرد ﺳـﻮء اﺳـﺘﻌامل اﻟـﮑﻞ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده اﺳـﺖ» ،ﻣﯿﮕﺴـﺎری« ،
»ﻣﺴـﺘﯽ«» ،ﻋﯿﺎﺷـﯽ«» ،ﻓﺴـﻖ و ﻓﺠـﻮر« و »اﻓـﺮاط و اﴎاف« ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑـﺎ ﻋﺒﺎرت اﻣـﺮوزی ﯾﻌﻨﯽ
روزﻫـﺎی ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻄﺮس ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐـﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻨـﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ،
»ﺗﻌﺠـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ« ﮐـﻪ او دﯾﮕـﺮ آن زﻧﺪﮔـﯽ ﺑﯽﺑﻨـﺪ و ﺑـﺎر ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﻧـﺪارد )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۴آﻳﻪ
 .(۴از اﯾـﻦ رو ،در اﯾﻨﺠـﺎ ﻓﺮﺻﺘـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪار ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺪون ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺷـﻬﺎدت ﺑﺪﻫﯿـﻢ .زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺧـﺪا ﻣﺤـﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از متـﺎم ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮای
ﺷـﻬﺎدت دادن ﻗﺪرمتﻨـﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﭘﻄﺮس در اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره داوری ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۲۹دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب
 ۵آﯾـﻪ  ،۱۰ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ  ،(۲۷ﭘﻄـﺮس ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ روزی ﺑـﺮای اﻋـامل اﻧﺠـﺎم
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺴـﻢ داوری وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۲ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ
ﭘﻄـﺮس درﺑـﺎره اﯾﻨﮑـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ »ﺑـﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸـﺎرت داده ﺷـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  (۶ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﻣﻨﻈـﻮرش اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﻣﺮدهاﻧـﺪ ،در زﻣـﺎن زﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺸـﺎن ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻨﺎﺧنت ﻓﯿـﺾ ﻧﺠـﺎت ﺑﺨﺶ ﺧـﺪا را داﺷـﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧـﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آنﻫﺎ را
ﻧﯿـﺰ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ 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؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶آورﯾﻞ

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﺴﻢ

ﭘﻄـﺮس در ﻣﯿـﺎن ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم در ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧﺠـﺎم دادهاﻧـﺪ و ﭘـﺲ
از اﯾـامن آوردن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ،دﺳـﺖ از اﻧﺠـﺎم آنﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان »ﮔﻨـﺎه
ﺟﻨﺴـﯽ« داﻧﺴـﺖ ،درﻣﯿـﺎن آن ﻟﯿﺴـﺖ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ.
۴۰

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﯾﻪ  ۳ﺑﺎب  ۴اول ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد؟
دو واژﻩ ،دﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :ﻫﺮزﮔﯽ
 aselgiaﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﻬﻮات  epithumiaﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﻮت ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺨﺎﻟﻒ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ منﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺪا راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﻠﻖ منﻮد
و متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺰرگ ،ﺑﺨﺸﯿﺪ .متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ در اﺑﺘﺪا در ﻋﺪن
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ» .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ زن ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ را ﴍم آور منﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۴و  .(۲۵اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ
را در ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .و
اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب
 ،۳ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ۱۶و ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎبﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﯿﻨﻪای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻗﺐ
وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻓﺮا ﺗﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﴩی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻄﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﯿﺰی منﯽداﻧﺪ؟

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﱰک در آﯾﺎت زﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ،۴اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۱ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۱۹آﯾـﻪ  ، ۵اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾﻪ .۸

ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺑـﺮای داﻧﺴـنت داﺳـﺘﺎنﻫﺎی رﻧـﺞ و دردی ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺎر آوردهاﻧـﺪ ،ﻧﯿﺎزی
ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﮔﻨﺎﻫـﺎن از اﯾـﻦ ﻧـﻮع ،ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺗﺄﺛﯿـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ ﻗﺪرمتﻨـﺪی ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن از آنﻫﺎﺳـﺖ.
اﻣـﺎ ﮔﻨـﺎه ،ﮔﻨـﺎه اﺳـﺖ و ﻣـﺮگ ﻣﺴـﯿﺢ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺟﻨﺴـﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷـام
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﺑﺨﺼـﻮص در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺴـﺎس ،ﺗـﺎ ﻣﻄﻤﱧ
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  ۶آﯾـﻪ .(۴۲
۴۱

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۷آورﯾﻞ

ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺣﺘـﯽ در زﻣـﺎن ﭘﻄـﺮس ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎزﮔﺸـﺖ زودﻫﻨـﮕﺎم ﻋﯿﺴـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻬـﺎن
ﮐﻨﻮﻧـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﻣـﺎ اﯾـﻦ را ﻣﯽداﻧﯿـﻢ زﯾـﺮا در آﯾـﻪ  ۷ﺑـﺎب  ۴اول 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 ﺑﴩی ﻫﺮﮔـﺰ ﻓﺮاﺗـﺮ از دﻣﯽ
ﭘـﺲ از ﻣﺮﮔـامن منﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﭼﺸـاممنﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾـﻢ و – ﭼـﻪ ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﺑﮕﺬرد و
ﭼـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﺪ روز – آﻧﭽـﻪ ﭘـﺲ از آن ﻣﯽداﻧﯿـﻢ ،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  ۴آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ۱۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺸﯿﺎر و راﺳﺦ ﺑﻮدن در دﻋﺎ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »در ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪی و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎدی را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ .(۸
اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳـﺖ؟ ﻣﺤﺒـﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮔﻨـﺎه را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ؟ ﯾـﮏ راﻫﻨامﯾـﯽ در ﻧﻘـﻞ
ﻗﻮﻟـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس از اﻣﺜـﺎل ﺳـﻠﯿامن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۱۲ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد» :ﮐﯿﻨـﻪ و ﻧﻔـﺮت
ﻣﻮﺟـﺐ زﺣﻤـﺖ و دردﴎ ﻣﯽﺷـﻮد ،ا ّﻣـﺎ ﻣﺤ ّﺒـﺖ ﺗﻘﺼﯿـﺮات دﯾﮕـﺮان را ﻧﺎدﯾـﺪه ﻣﯽﮔﯿـﺮد «.وﻗﺘـﯽ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ،راﺣﺖﺗﺮ و آﺳـﺎنﺗﺮ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ را آزرده ﮐـﺮده و ﻣﻮرد
اﻫﺎﻧـﺖ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸـﯿﻢ .ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ او را ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﻣـﺎ وا ﻣـﯽدارد؛ ﻣﺤﺒﺘـامن
ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن دﯾﮕـﺮان ﺳـﻮق دﻫـﺪ .ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ ،ﺗﻮﻫﯿﻦﻫـﺎی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ راﺣﺘـﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻓﺮاﻣـﻮش ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﭘﻄـﺮس ﻧﯿـﺰ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً اﯾـﺪه ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ را ﻫﻤﭽـﻮن ﻋﯿﺴـﯽ و ﭘﻮﻟـﺲ اﺑـﺮاز ﻣﯿﺪارد ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
متـﺎم اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﻣﻠـﺰم ﻣﯿﺪارﻧـﺪ در اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ متـﺎم ﻗﻠﺐ
و وﺟـﻮد ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺧـﻮد را ﻫﻤﭽـﻮن ﺧـﻮد دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﺤﺒﺖ منﺎﯾﯿـﻢ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾﺎت
 ۳۴ﺗـﺎ  ،۳۹روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۸ﺗﺎ .(۱۰
ﭘﻄﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬامن ﻧﻮازی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﴏفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۴۲

»ﻣﺤﺒـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ «.ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷـام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷـﺪه
اﺳـﺖ؟ ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر »ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن” آن ﮔﻨـﺎه در واﻗـﻊ ﻣﺤﺒـﺖ را
منﺎﯾـﺎن ﺳـﺎزﯾﺪ؟ ﭼـﺮا اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۸آورﯾﻞ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﻣﺤﺒﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻃﻮﻻﻧـﯽ رﻧـﺞ ﻣﯽﮐﺸـﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳـﺖ ،ﯾﮏ
ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮕـﯽ را ﺑـﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸـﻮدﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ منﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﻨﻔﻌﺖ
منﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس آﺷـﮑﺎرا آﻣـﻮزش ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎﮐﺎرن ﺑﺎ ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و
ﻣﻼﺣﻈـﻪ رﻓﺘـﺎر منـﻮد .اﮔﺮ ﮐﺎر درﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺸـﻮد ،ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ
را ﺑﺪﺳـﺖ آورد .ﻣﺤﺒـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری را ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻓﯿـﺾ او ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ
اﻓﺸـﺎی اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت دﯾﮕـﺮان منﯽﺷـﻮد ،ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﻟﺰاﻣـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ،
 .٢٦٧ .Counsels to Parents, Teachers, and Students, pﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ و زﻧـﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺮم زﻧـﺎ دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۱۱ﻣـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داﺳـﺘﺎﻧﯽ از ﻓﯿـﺾ و ﺗﺮﺣـﻢ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ زﻧﯽ ﮐـﻪ اﻧﺤﻄـﺎط ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و
اﯾـﻦ درﺳـﺖ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء ﻋﻤﯿﻖﺗـﺮی ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارد .ﭼـﺮا ﻋﯿﺴـﯽ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ رﻫﱪان
دﯾﻨـﯽ ﯾﻬـﻮد ﮐـﻪ زن را ﻧـﺰد او آورده ﺑﻮدﻧـﺪ» ،ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧـﯽ اﯾﺸـﺎن« را ﺑـﺮ روی ﺧﺎک ﻧﻮﺷـﺖ
)اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ آرزوﻫـﺎی اﻋﺼـﺎر ﺻﻔﺤﻪ  ،(۴۶١ﺟﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﮐﻠـامت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮ
ﺑﺸـﻮﻧﺪ؟ ﭼـﺮا او آﺷـﮑﺎرا آنﻫـﺎ را ﻣﺘﻬـﻢ ﻧﺴـﺎﺧﺖ و در ﺣﻀـﻮر ﻫﻤﻪ ،آﻧﭽـﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸـﺎن
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد ﺣﺘـﯽ از ﮔﻨـﺎه آن زن ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿـﺎورد؟ در ﻋﻮض،
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ از رﯾـﺎﮐﺎری و ﴍارت 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 ﻣﯽداﻧﺴـﺖ و از اﯾـﻦ رو ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻓﺮﺻﺘـﯽ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓـنت ﻣـﯽداد .ﭼـﻪ درس ﻗﺪرمتﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﮔﻨـﺎه ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،روﺑﺮو ﺑﺸـﻮﯾﻢ.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺗﺤـﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾـﺎ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﮐﺎﻣﻼً در اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺸـﻮﯾﻢ؟ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ ﺣﻮزهﻫـﺎ ﮐﺪاﻣﻨـﺪ و ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿـﻢ؟ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺣﻮزهﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻈـﺮ آﺳـﯿﺐ رﺳـﺎن
منﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻠﮑـﻪ در واﻗـﻊ ﺣﺘـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﯿـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
۴۳

 .۲ﺗﺠﺮﺑـﻪ 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 منﯽﺑﺮﯾـﻢ؟ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ،دﻟﯿﻠـﺶ ﭼﯿﺴـﺖ؟
 .۳ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺘﺎن و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در دﯾﺪن ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ،ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎمنﺎن از ﺧﻄﺮ ﺣﺘﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

٤٤

درس ﺷﺸﻢ

 ۲۹آورﯾﻞ ﺗﺎ  ۵ﻣﻪ

رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ، ۶ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۲؛ دوم
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۲؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۱۴؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۱۲
آﯾـﻪ ۱۷؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ .۱۹

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻣﮕـﺮ ﺧـﺪا ﺷـام را ﺑـﺮای ﻫﻤﯿـﻦ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾـﺪه اﺳـﺖ؟ ﺧـﻮد ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺎ
ﻋﺬابﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺷـام ﮐﺸـﯿﺪ ﺑـﺮای ﺷـام منﻮﻧـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻫـامن راﻫﯽ ﮐـﻪ او
رﻓـﺖ ﺷـام ﻧﯿـﺰ ﺑﺮوﯾـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۲۱
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻔﺎ و ﺷـﮑﻨﺠﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺧـﻮد ،ﺑﺨﺼـﻮص ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در اﻧﺘﻈـﺎر ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻮد ﻧﮕﺎﻫـﯽ اﺟامﻟـﯽ
داﺷـﺖ .ﺗﻔﺘﯿـﺶ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬابﻫﺎﯾـﯽ 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 ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر درد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳـﺨﺖ ﺷـﻮﯾﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻃـﻼی ﻓﺎﻧـﯽ در آﺗـﺶ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷـﻮد اﯾامن ﺷـام ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾﺪ در زﺣـامت اﻣﺘﺤﺎن ﮔـﺮدد) ،اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾـامن از ﻃـﻼ ﺧﯿﻠـﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗـﺮ اﺳـﺖ( ﺗـﺎ در آن روزی ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻇﻬـﻮر ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﯾامن
ﺧﺎﻟـﺺ ﺷـام ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺘﺎﯾﺶ و ﺟـﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﺷـام ﺑﺸـﻮد« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۶و .(۷
آﺧﺮﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﮐامﺑﯿـﺶ ﺑـﺎ اﯾـﺪه ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﴎ و ﮐﺎر دارد» :و ﺧﺪای ﻫﻤـﻪ ﻓﯿﻀﻬﺎ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟﻼل اﺑﺪی ﺧﻮد در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳـﺖ ،ﺷـام را ﺑﻌﺪ از ﮐﺸـﯿﺪن زﺣﻤﺘﯽ
ﻗﻠﯿـﻞ ﮐﺎﻣـﻞ و اﺳـﺘﻮار و ﺗﻮاﻧـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۰
در ﻣـنت اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗـﺎه ،دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﺳـﻪ آﯾـﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﺬابﻫﺎی
۴۵

ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﭘـﺮدازد )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ  ، ۲۵ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت
 ۱۳ﺗـﺎ  ، ۲۱ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  .(۱۹ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻓﺮض ﻣﻮﺟـﻮد ،ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ از ﺗﻔﺘﯿـﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﻧﺎﺷـﯽ ﺷـﺪه ﻣﻮﺿـﻮع اﺻﻠـﯽ اول ﭘﻄﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ آن ﺑـﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ  ۶ﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۳۰آورﯾﻞ

آزار و ﺟﻔﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۶و ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺸﻮد.
ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ،ﺗﺮاژان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺰﻟﺰل و در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻠﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷنت آن ﻧﺎﻣﻪ
ﺣﮑﻤﺮان ﭘﻮﻧﺘﻮس و ﺑﯿﻄﯿﻨﯿﺎ ) ۱۱۱ﺗﺎ  ۱۱۳ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد( ،دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه در آﯾﻪ  ۱ﺑﺎب 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 ﴍح داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد
اﴏار 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 ﺑﺖﻫﺎی ﺗﺮاژان و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪاﯾﺎن و دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﯾـﮏ اﻣﭙﺮاﺗـﻮر زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺪرت در روم اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪ ،ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﴍﻗـﯽ 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 ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺧـﻮد را داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪ .ﭘﻠﯿﻨـﯽ وﻗﺘـﯽ
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را ﻣﺠﺒـﻮر منـﻮد ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﮑﺶ منﻮدن ﺑﺨـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی 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 ) ۵۴ﺗـﺎ  ۶۸ﭘـﺲ از ﻣﯿـﻼد( و
دوﻣﯿﺘﯿـﺎن ) ۸۱ﺗـﺎ  ۹۶ﭘـﺲ از ﻣﯿـﻼد( ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
۴۶

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺟﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اول ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺖ.
منﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﺣﺘامﻻً ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت دروﻏﯿﻦ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  (۱۲و دﺷﻨﺎم و ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ، ۹ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۱۴در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
منﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﮔﺴﱰده 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 ﻧﻮﺷنت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪاش ،ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱ﻣﻪ

ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪن و اﻟﮕﻮی ﻣﺴﯿﺢ
آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۲ﺑـﺎب  ۳اول 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 ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﻫـﺮﮔﺎه ﺑـﺮای ﻋﺪاﻟـﺖ زﺣﻤﺖ ﮐﺸـﯿﺪﯾﺪ ،ﺧﻮﺷـﺎﺑﺤﺎل ﺷـام”
)اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،(۱۴در واﻗـﻊ ﺳـﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺧﻮﺷـﺎﺑﺤﺎل زﺣﻤﺖ
ﮐﺸـﺎن ﺑـﺮای ﻋﺪاﻟـﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت آﺳـامن از آن اﯾﺸـﺎن اﺳـﺖ« )ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۱۰او ﺳـﭙﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮاس داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻮد در ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻣﻘـﺪس و )ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﻨـﺪ( )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۱۵اﯾـﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﯿﺴـﯽ در ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸـﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﺗﺮﺳـﯽ ﮐـﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸـﺎن ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﺳـﭙﺲ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻫﻤـﻮاره ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﻣﯿﺪی را ﮐـﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﻤﺴـﮏ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ وﻟـﯽ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهای ﻧﯿﮑـﻮ و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه – ﺑـﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗـﺮس )»ﺗﺮس«
ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان »اﺣﱰام« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷـﻮد؛ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵و  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﭘﻄـﺮس اﴏار ﻣﯿـﻮرزد ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑﻬﺎﻧـﻪ ای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻈـﺎن اﺗﻬﺎم
ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ درﺳـﺘﮑﺎر ﺑـﻮده و از ﺑـﺪی ﺑـﺮ ﺣـﺬر ﺑﺎﺷـﻨﺪ )اول ﭘﻄﺮس اول ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ
 .(۱۶اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓـﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﺴـﯿﺤﺎﯾﯽ ﴍﻣﺴـﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﭘـﺮ واﺿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪﮐﺎری رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﺒـﺎر ﻣـﯽ آورد)اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۷
اﯾـﻦ رﻧـﺞ و ﻋﺬاﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾـﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸـﻮﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ درﺳـﺖ
۴۷

اﺳـﺖ و ﻓﺮﻗـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ» .زﯾـﺮا اﮔـﺮ اراده ﺧـﺪا ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺖ ،ﻧﯿﮑـﻮﮐﺎر ﺑـﻮدن و
زﺣﻤـﺖ ﮐﺸـﯿﺪن ،ﺑﻬـﱰ اﺳـﺖ از ﺑﺪﮐـﺮدار ﺑـﻮدن« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(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 ،ﻣﻼﻣـﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد.
آن ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ درﺳـﺘﮑﺎری و ﻧـﻪ ﮐﺎر اﺷـﺘﺒﺎه ﻋـﺬاب ﮐﺸـﯿﺪ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻮد.
اﻣﺎ رﻧﺞﻫﺎی او ﺳﺒﺐ رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ُﻣﺮد )»ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﻋﺎدﻻن«،
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ،(۱۸ﺗﺎ 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
ﮐﺸﯿﺪهاﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲ﻣﻪ

آزﻣﻮن آﺗﺸﯿﻦ

آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۴ﺑـﺎب  ۴اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﺮا ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ آنﻫـﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻋﺬابﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺑﺸـﻮﻧﺪ؟ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۲و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﻪ
 ۱۸را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﭘﻄـﺮس ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب ﺗﻔﺘﯿـﺶ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻮدن ،ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨـﯽ ﴍﯾـﮏ ﺷـﺪن در رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﭼﯿـﺰ ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﺘﻈـﺮهای ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑﺮﻋﮑـﺲ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﻮﺷـﺖ» :و ﻫﻤـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ
دﯾﻨـﺪاری زﯾﺴـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸـﯿﺪ« )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۱۲ﻋﯿﺴـﯽ ﺧﻮد
ﺑـﻪ ﭘﯿﺮواﻧـﺶ درﺑـﺎره آﻧﭽـﻪ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ،ﻫﺸـﺪار داد» :آﻧﮕﺎه ﺷـام را ﺑـﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺳـﭙﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺸـﺖ و ﺟﻤﯿـﻊ ا ّﻣﺖﻫـﺎ 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  ۹و .(۱۰
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﻔﺘـﻪ ﺧﺎﻧـﻢ اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺻـﺪق ﻣﯽﮐﻨـﺪ .آزار و ﺟﻔـﺎ و ﴎﮐﻮﻓـﺖ ﺧـﻮردن در اﻧﺘﻈـﺎر
متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐﻪ از روح ﻣﺴـﯿﺢ اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﻬـﺎی آزار و ﺟﻔـﺎ در ﻃﯽ
زﻣـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ اﺻﻞ  ،روح و ﻓﻄﺮﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨـﯽ ﻫامن ﻓﻄﺮﺗﯽ
۴۸

ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺧﺪاوﻧـﺪ را از زﻣـﺎن ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳـﺎﻧﺪ «.اﻋامل رﺳـﻮﻻن از ﻧﮕﺎرﺷـﻬﺎی اﻟﻦ
ﺟـﯽ واﯾﺖ ﺻﻔﺤـﻪ The Acts of the Apostles, p. 576 .۵٧۶

آﯾـﻪ  ۱۷ﺑـﺎب  ۱۲ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﻪ درﺑـﺎره واﻗﻌﯿـﺖ آزار و ﺟﻔـﺎی
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟
ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ وﻓـﺎدار ،آزار و ﺟﻔـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ واﻗﻌﯿـﺖ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺣﺎﴐ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫـامن ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺧـﻮد ﻫﺸـﺪار ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ »آزﻣـﻮن
آﺗﺸـﯿﻦ« ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد.
آﺗـﺶ اﺳـﺘﻌﺎره ﺧﻮﺑـﯽ اﺳـﺖ .آﺗـﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺑـﻮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫـﺎ را ﻧﯿـﺰ
ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ از ﺑﯿـﻦ ﺑـﱪد .اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد ﮐـﻪ آﺗـﺶ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
آﺗـﺶ ﻧﺎﺑـﻮد ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛ اﻣـﺎ ﻧﻘـﺮه و ﻃـﻼ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻋﻤـﺪا ً ﺑﺎﻋـﺚ رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب دﯾﮕـﺮان ﺑﺸـﻮد ،اﻣـﺎ ﺧـﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
از اﯾـﻦ رو ،ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﺧـﻮد )و ﻣـﺎ( ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آری ،رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب ﺑﺪ اﺳـﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آن
ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳـﺖ ،دﻟـﴪد ﻧﺸـﻮﯾﺪ .در اﯾامن ﺑﺎﻗـﯽ مبﺎﻧﯿﺪ.

ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾامﻧﺸﺎن ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،
ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳ﻣﻪ

داوری و ﻗﻮم ﺧﺪا
اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۹را ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱۱و  ۱۲و ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺎب ۳
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼﻪ وﺟﻪ ﻣﺸـﱰﮐﯽ 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 ﻣﯽﺳـﺎزد .ﺑـﺮای او ،ﻋﺬابﻫﺎﯾـﯽ
ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯽ او ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻤـﱰ از داوری ﺧـﺪا ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ آن
داوری از ﺧﺎﻧـﻮاده ﺧﺪاوﻧـﺪ ﴍوع ﻣﯿﺸـﻮد» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده ﺧـﺪا دﭼﺎر رﻧﺞ و
زﺣﻤـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﮐـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧﻮد
۴۹

وﻓـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺑﺴـﭙﺎرد و ﺑـﻪ ﻧﯿﮑـﻮﮐﺎری ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دﻫـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس اول ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ .(۱۹

آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۸ﺑـﺎب  ۱۸ﻟﻮﻗـﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک داوری ﺧـﺪا
ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟

در زﻣـﺎن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،داوری ﭼﯿـﺰی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدی ﻃﻠـﺐ ﻣﯿﺸـﺪ.
ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑﯿـﻮه زن ﻓﻘﯿـﺮ در آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۸ﺑـﺎب  ۱۸ﻟﻮﻗـﺎ ،دﯾـﺪ ﺑﺎزﺗـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داوری اراﺋـﻪ
ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﯿـﻮه زن ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﯾﺎﻓـنت ﯾﮏ ﻗﺎﺿـﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑـﻪ َد َﻋـﻮیِ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد،
ﭘﯿـﺮوز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .او ﭘـﻮل ﮐﺎﻓـﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﺮای ﭘﯿﮕﯿـﺮی ادﻋـﺎی ﺧﻮد ﻧـﺪارد ،اﻣـﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﻗﺎﺿـﯽ را راﺿـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ 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 ﺗـﴬع ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻮ ّﺟـﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد و آﯾـﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ ﺷـﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ منﻮد؟«
)ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﻪ  .(۷ﮔﻨـﺎه ﴍارت را ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن آورد و ﻗـﻮم ﺧـﺪا در ﻃـﯽ ﻗﺮنﻫـﺎی ﻣﺘـامدی
ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ را درﺳـﺖ ﮐﻨﺪ.
»ﮐﯿﺴـﺖ ای ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺗـﻮ ﺧـﻮف ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ را ﺟﻼل ﻧﺪﻫـﺪ؟ زﯾﺮا
ﺗـﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻘ ّﺪﺳـﯽ ،ﻫﻤـﻪ ﻣﻠـﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و در ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﺗﻮ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد زﯾـﺮا ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ« )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﻪ .(۴

ﺑـﻪ متـﺎم ﴍارتﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺪون ﻣﺠـﺎزات ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﭘﺲ
ﭼـﺮا ﻣﻔﻬـﻮم ﻋﺪاﻟﺖ و داوری ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟
ﺷـام از اﯾـﻦ وﻋـﺪه ﮐـﻪ ﻋﺪاﻟـﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ،ﭼـﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۴ﻣﻪ

اﯾامن در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﻘﺎت
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﻄـﺮس ﺑﺮای اﯾامﻧﺪاراﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮﺷـﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾامﻧﺸـﺎن
ﻋـﺬاب ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ .و ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ،ﺑـﺮای ﻣﺪﺗـﯽ ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷـﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﺳـﺎلﻫﺎی 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 ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﺘﺎب اﯾـﻮب ،ﯾﮑﯽ
۵۰

از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب ﻣﻮﺿـﻮع
ﮐﻠﯿـﺪی داﺳـﺘﺎن آن اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﻋﯿﺴـﯽ  ،ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻗﺎﺗﻞ ﯾـﺎ دزد ﯾﺎ
ﴍﯾـﺮ ﯾـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﮔـﺮ در اﻣـﻮر ﻣـﺮدم« )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  (۱۵ﻋﺬاب 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
ﻣﯽﮐﻨـﺪ« )اﯾـﻮب ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۸و ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،ﺑـﻪ آﻧﭽﻪ اﯾـﻮب ﻓﻼﮐﺖ زده ﻧﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﴍور
ﺑـﻮدن ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮب ﺑﻮدﻧـﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿﺪ!

اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻨﺸـﺎء ﻋـﺬاب ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟ اول ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ، ۸ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ  ،۹ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .۱۰

ﭘﺎﺳـﺦ ﮐﻮﺗـﺎه اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ در ﺣﯿـﻦ ﻧﱪد ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن ﻣﺴـﯿﺢ و ﺷـﯿﻄﺎن
ﻗـﺮار دارﯾـﻢ ،ﻋـﺬاب ﻣﯽﮐﺸـﯿﻢ .اﯾﻦ ﴏﻓﺎ ﯾﮏ اﺳـﺘﻌﺎره  ،ﯾـﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﯿـﺮ و ﴍ در ذات
ﻣـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ .ﯾـﮏ اﻫﺮﯾﻤـﻦ واﻗﻌـﯽ و ﯾﮏ ﻋﯿﺴـﺎی واﻗﻌﯽ در ﯾﮏ ﻧـﱪد واﻗﻌﯽ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺑﴩﯾﺖ در
ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

آﯾـﻪ  ۱۹ﺑـﺎب  ۴اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ دﺳـﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ؟

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻋﺬاب ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫامن ﺳﺆاﻟﯽ را ﮐﻪ اﯾﻮب ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﭼﺮا؟ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
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  ۴آﯾﻪ .(۱۹

ﭼـﺮا ﺷـﻨﺎﺧنت ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺪا ،آﮔﺎﻫـﯽ از ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺮای ﺷـﺨﺺ ﺷـام  ،ﻋﻨﴫی
ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗـﯽ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺨﺼـﻮص ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺬاب ﻣﯽﮐﺸـﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﺪا و واﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ او را ﺑﻬﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ؟
۵۱

ﺟﻤﻌﻪ

 ۵ﻣﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درس روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﻣـﻮرد آزار و ﺟﻔﺎﯾـﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﮔﺰﯾـﺪهای ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗـﻮر درﺑﺎره
ﻋﺬابﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﻗﺮنﻫـﺎی اول ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ ...» :روﺷـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دادم ،اﯾﻦ اﺳـﺖ :از آنﻫﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
منـﻮدم ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﮔـﺮ ﺑـﻪ آن اﻋـﱰاف ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،دو ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ را ﺗﮑـﺮار
ﻣﯽﮐـﺮدم و ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﺠـﺎزات اﻋـﺪام را اﺿﺎﻓـﻪ ﻣﯽﮐـﺮدم؛ اﮔـﺮ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ،
دﺳـﺘﻮر ﻣـﯽدادم ﮐـﻪ اﻋـﺪام ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻘﯿـﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻦ دﺳـﺖ ﮐﻢ
ﺷـﮑﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ ﮐـﻪ ﴎﮐﺸـﯽ و ﻟﺠﺎﺟـﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﻣﺠـﺎزات ﺑﻮد.
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻮدن ﺧـﻮد را اﻧـﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﻦ ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﺑـﻪ ﺧﺪاﯾـﺎن را ﺗﮑـﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻧﯿﺎﯾﺸـﻬﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺎ ﴍاب و ﮐُﻨـ ُﺪر ﺑﺮای ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷـام ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑـﻪ آن ﻣﻨﻈـﻮر ﻓﺮﻣـﺎن داده ﺑـﻮدم ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﺪﯾـﺲ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ،ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﻣﯽمنﻮدﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ دﺷـﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ 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 ﺧﱪرﺳـﺎن داده ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا اﻋـﱰاف 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.
آنﻫـﺎ ﻫﻤﮕـﯽ ﺗﻨﺪﯾـﺲ ﺷـام و ﺧﺪاﯾـﺎن را ﻋﺒـﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻟﻌﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ– «.
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﭘﻠﯿﻨـﯽ )ﻟﻨـﺪن :وﯾﻠﯿﺎم ِﻫﯿﻨـامن  (١۹١۵ ،ﮐﺘـﺎب ) ١٠:٩۶ﺟﻠﺪ  ۲ﺻﻔﺤـﺎت .(۴٠٣-۴٠١
)(Pliny Letters (London: William Heinemann, 1915), book 10:96 vol. 2, pp. 401–403
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﯿﺮتآور 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  ۱۴آﯾﺎت  ۹ﺗﺎ  ۱۲آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه
اﺳـﺖ ،اﺗﻔـﺎق ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘـﺎد؟ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع درﺑـﺎره ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﺟـﺪال
ﻋﻈﯿـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
» .٢ﮐﺴﺎﻧﯽ 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 اﻧﺴﺎنﻫﺎ 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 ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ روح ﻧﻔﺮت
و آزار و اذﯾﺖ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ – «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ،ﺟﺪال ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤﺎت ۶١۴
و .Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 614, 615 .۶١۵
در ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﻧﺪاﻧﯿـﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫـﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔـﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻫﻤـﻮاره آﻣـﺎده روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿـﻦ اﯾاممنـﺎن ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟
ﮐﻠﯿـﺪ آﻣﺎده ﺑﻮدن در ﭼﯿﺴـﺖ؟

۵۳

درس ﻫﻔﺘﻢ

 ۶ﺗﺎ  ۱۲ﻣﻪ

رﻫﱪی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﻪ
ِ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۰؛ اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت
 ۱ﺗـﺎ  ۶؛ ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ ۲۱؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۲۴ﺗـﺎ  ۲۸؛ اﻣﺜـﺎل ﺳـﻠﯿامن ﺑـﺎب ۳
آﯾـﻪ  ۳۴؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۷ﺗﺎ .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  ۵آﯾﻪ .(۷
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸـﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻫـﱪیِ ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ رﻫـﱪی ،ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز و ارﺷـﺎدات ﺧـﻮد را از ﺧـﺪا و ﮐﻼم او ﻣﯽﮔﯿـﺮد و ﺑـﺮای ﻫﻤـﮕﺎن در
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻓﺮﺻﺘـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗـﺎ ﻋﻄﺎﯾﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾـﺶ را در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸـﱪد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ رﻫﱪیِ 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 ﴍﮐـﺖ در ﺟﻠﺴـﺎت ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه »رای ﺑﺮ ﻋـﺪم رﺿﺎﯾﺖ
و ﺣامﯾـﺖ« اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﯾـﮏ رﻫـﱪ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﮔـﺬار ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻋﻤﯿﻘـﺎً روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ .و ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ آزار و ﺟﻔـﺎ را
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .رﻫـﱪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﯾـﮋﻩ در ﭼﻨﯿـﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ آﺳـﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﺲ
ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﺮای اﯾﻔـﺎی اﯾـﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﺎدﮔـﯽ دارد؟
ﭘﻄﺮس در آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺎب  ۵اول ﭘﻄﺮس  ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻫﱪی ﻣﺴـﯿﺤﯽ در ﺳـﻄﺢ ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد .او در اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑـﺎره ﺑﻌﻀـﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿـﺎت ﺣﯿﺎﺗـﯽ ﻻزم ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای
رﻫـﱪان ﻣﺤﻠـﯽ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای اﻋﻀـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن او ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن زﻣـﺎن ﺑـﺮای اﻣـﺮوزه ﻧﯿـﺰ
ﮐﺎرﺑـﺮد دارﻧﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۳ﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﻣﻪ

ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ :اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ، ۶ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  ،۲۳ﺑﺎب
 ۱۵آﯾـﻪ  ۶؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ ۱۷؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  .۲اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼـﻪ
ﺑﯿﻨﺸـﯽ درﺑـﺎره ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو ﺑـﻮد و ﻧﻘـﺶ رﻫﱪاﻧـﺶ ﺑﻪ
ﻣـﺎ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؟
اﯾـامن آوردن ﻋـﺪه ﮐﺜﯿـﺮی از ﻣـﺮدم و ﭘﯿﻮﺳـنت آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ  ،ﺑﺮﮐـﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ
ﺧﺪاﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،رﺷـﺪ ﴎﯾـﻊ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺑﺸـﻮد.
ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﺑﺎبﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۵اﻋامل رﺳـﻮﻻن ،ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘـﺪس و اﯾامن آوردن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﺑﺴـﯿﺎری را ﻣﮑﺘـﻮب ﮐـﺮده اﻧـﺪ .آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶ﺑـﺎب  ۶اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ،ﻧﺘﯿﺠـﻪ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
ازدﯾـﺎد ﮔـﺮوه رﻫـﱪان را دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐـﺮد و اداره روزاﻧـﻪ و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯿﺸـﺪ.
ﻣﺴـﺌﻠﻪای 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 ﺑﯽﺗﻮﺟﻬـﯽ
ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣـﺮدم  ،ﺷَ ّامﺳـﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎری ﺑـﻪ ۱۲
ﺣـﻮاری ﺑـﺮای اداره ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهای ﺧﺎص ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘﺪس ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷـﺪ.
اﻣـﺎ ﺣﺘـﯽ آن ﻣﻮﻗـﻊ ﻧﯿـﺰ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ وﺿـﻊ منـﻮدن ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻮد .ﯾﮑـﯽ از ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾـﻦ
ﮔﺮوهﻫـﺎ ﺑـﺮای رﻫـﱪی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑـﻪ آﻧﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻮد ،ﻣﺸـﺎﯾﺦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺟامﻋﺖ
ﻣﺤﻠـﯽ ﻣﻨﺴـﻮب ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .در واﻗـﻊ ،ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪن ﻣﺸـﺎﯾﺦ ﺑـﺮای ﻫﺪاﯾـﺖ اﯾـﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻧـﻮ
ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،ﮐﺎری ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ و ﺑﺎرﻧﺎﺑـﺎس ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻨـﻮز ﻣـﮋده
ﻋﯿﺴـﯽ را ﻧﺸـﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺻـﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۴آﯾـﻪ .(۲۳
در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﱪان
اﺟﺘامع ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ،ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻮ اﯾامﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم از ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺟﺘامع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺠﺴﺘﻨﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب ۱۵
آﯾﻪ  ، ۶اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ،۱۷اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۲

۵۵

ﺑـﻪ ﭼـﻪ روشﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎ رﻫﱪان در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧـﻮد ﺑﻬـﱰ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ
اﮔـﺮ ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ اﻣﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۸ﻣﻪ

ﻣﺸﺎﯾﺦ
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۴ﺑـﺎب  ۵اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .رﻫـﱪان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ در وﻇﺎﯾﻔﺸـﺎن
در ﮐﻠﯿﺴـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ اﯾـﻦ اﺻـﻮل ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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 ﻣﯽﮐﻨـﺪ :او ﺷـﻬﺎدت دﻫﻨـﺪهای از
ﻋﺬابﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ و اﻧﺘﻈـﺎر دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺎر ﴍﯾﮏ در ﺟﻼل ﺑﺸـﻮد .ﭘﻄـﺮس ﺑﺎ ﮔﻔنت
اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ،اوﻟﯿـﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﯾـﮏ رﻫـﱪ دﯾﻨـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
ﻣﯽﺳـﺎزد :ﯾـﮏ رﻫـﱪ دﯾﻨـﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﺬاﺑـﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣﺎ ﮐﺸـﯿﺪ و اﻣﯿﺪ
ﺑﺰرﮔـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ درک ﮐﻨـﺪ.
ﭘﻄـﺮس وﻇﯿﻔـﻪ ﯾـﮏ رﻫـﱪ دﯾﻨـﯽ را ﺑﻪ ﺷـﺒﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮔﻠـﻪ ﺧـﺪا را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺑـﻂ ﻣﯽدﻫﺪ.
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 .رﻫـﱪ دﯾﻨﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷـﺪ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﭼـﻪ ﻫﺸـﺪاری در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺒﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﯿـﻢ؟ ارﻣﯿـﺎ ﺑﺎب ۱۰
آﯾـﻪ  ،۲۱ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۳۴آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ،۱۰زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ .۱۷
ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ رﻫﱪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﮔﺮد
ﻫﻢ آورﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم 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 ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﻪ
از روی اﺟﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻓنت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ

٥٦

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 ﻻﯾﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘُﺮ ﺷﻮد .دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
متﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻓنت ﻧﻘﺶ رﻫﱪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﴏف زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی 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 رﻫﱪی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ منﺎﺋﯿﻢ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۹ﻣﻪ

رﻫﱪیِ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﻪ
اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۳و ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۲۴ﺗﺎ  ۲۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳـﯽ
رﻫـﱪیِ ﻣﺴـﯿﺤﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮد؟
در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ،واژﻩ ﮐﻠﯿـﺪی در آﯾـﻪ  ۳ﺑـﺎب  ۵اول ﭘﻄـﺮس  katakurieuontesﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻤﯿـﻦ واژﻩ در آﯾـﻪ  ۲۵ﺑـﺎب  ۲۰ﻣﺘـﯽ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳـﻠﻄﻪ ﮔﺮی – رﯾﺎﺳـﺖ
ﻃﻠﺒﯽ« ﯾﺎ »ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ – ارﺑﺎب َﻣ ِﻨﺸـﯽ« اﺳـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ داده ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﯾﺦ در
آﯾـﻪ  ۳ﺑـﺎب  ۵اول ﭘﻄـﺮس ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺸـﻮد» :ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﯾـﺮ دﺳـﺘﺎن ﺧﻮد
ارﺑـﺎب َﻣ ِﻨـﺶ ﻧﺒﺎﺷـﯿﺪ« ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﯾﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴـﯽ در آﯾﻪ  ۲۵ﺑـﺎب  ۲۰ﻣﺘﯽ را ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
آﯾـﺎت  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۳ﺑـﺎب  ۲۰ﻣﺘـﯽ زﻣﯿﻨـﻪ ای را ﺑـﺮای ﮔﻔﺘـﺎر ﻋﯿﺴـﯽ در آﯾـﺎت  ۲۴ﺗـﺎ  ۲۸ﺑﺎب 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 ﭘﴪاﻧﺶ در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ او و دﯾﮕﺮی در ﺳـﻤﺖ ﭼﭗ
او ﺟﻠـﻮس ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻼﯾﻤـﺖ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ اﯾﺸـﺎﻧﺮا را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗـﺮی ﯾﺎﻓنت
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮادراﻧﺸـﺎن ﴎزﻧـﺶ منﯽﮐﻨـﺪ .او از ﻗﻠﺐﻫـﺎی آنﻫـﺎ ﺧـﱪ دارد و از ﻋﻤـﻖ ﻋﻼﻗـﻪ و
واﺑﺴـﺘﮕﯽ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮد آﮔﺎه اﺳـﺖ .ﻣﺤﺒـﺖ اﯾﺸـﺎن ﻋﻼﻗـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺤـﺾ ﻧﯿﺴـﺖ؛ اﮔﺮﭼـﻪ
ﺑﻮاﺳـﻄﻪ دﻧﯿـﻮی ﺑـﻮدن ﻣﺠﺮاﻫـﺎی ﺑـﴩی ﭘﻠﯿﺪ ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨـﺪه در آن ﺟـﺎری اﺳـﺖ .او ﴎزﻧـﺶ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﭘـﺎک ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮداﻧﺪ– «.
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،آرزوﻫـﺎی اﻋﺼﺎر ﺻﻔﺤـﻪ . ۵۴٨
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ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﻓﺘﺨـﺎر آﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺪر ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ
۵۷

و ﻧـﻪ ﺧـﻮد او .اﻣـﺎ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻮﺿﯿـﺢ اداﻣـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﮐﻠﯿـﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮑـﻮت او
و ﻗﻮﻣﻬـﺎی ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮدی ،ﻧـﻮع رﻫـﱪی 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 رﻫـﱪان و ﻫﺪاﯾﺘﮕـﺮان در ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ و ﻣﻠﮑـﻮت ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد» .ﭘـﴪ اﻧﺴـﺎن ﻧﯿـﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗـﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧـﻮد را در
راه ﺑﺴـﯿﺎری ﻓـﺪا ﺳـﺎزد« )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﻪ .(۲۸
از اﯾـﻦ رو ،ﭘﻄـﺮس رﻫـﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑـﻪ ﮐامﻟـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﺗﺴـﻠﯿﻢ و اﻧـﮑﺎر ﻧﻔﺲ
ﮐـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ دﯾﺪه ﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در آنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ منﺎﯾﺎن ﺑﺸـﻮد.

آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  ۸ﺑـﺎب  ۲ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳـﺖ؟ ﻣﻬﻤـﱰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ
آﯾـﺎت ﺑـﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ،اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰ﻣﻪ

ُﻣﻠ ّﺒﺲ 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 آنﻫﺎ اﻗﺸـﺎر
ﭘﺎﺋﯿـﻦ رﺗﺒـﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ و ﮐﻢﺗﺮﯾـﻦ رﺗﺒـﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮدهﻫـﺎ ﺑﻮد .ﻓﺮوﺗﻨـﯽ و ﴎاﻓﮑﻨﺪﮔـﯽ رﻓﺘﺎر
ﻣﺨﺼـﻮص ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾـﻦ رﺗﺒـﻪ اﻓـﺮاد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺗﺮﯾﻦﻫـﺎ 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 اﻃـﻼق ﻣﯿﺸـﺪ و از روی ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮدن ﺷـﯿﻮه رﻓﺘـﺎر ﻣـﺮدم آزاد ﻧﺒﻮد.

آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ۷ﺑـﺎب  ۵اول ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﴍاﯾـﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ
در آن زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در ﻣـﻮرد ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﴍاﯾـﻂ زﻣﺎﻧـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ دوران زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﻄﺮس ،ﻓﺮوﺗﻨـﯽ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس در
ﭘﺮﺗـﻮی ﻣﺘﻔـﺎوت دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘﻄﺮس آﯾـﻪ  ۳۴ﺑﺎب  ۳اﻣﺜﺎل ﺳـﻠﯿامن را از )ﺳـﭙﺘﻮﺟﯿﺎن :ﻋﻬﺪ
۵۸

ﻗﺪﯾـﻢ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ( ﯾﺎ ﺳـﺒﻌﯿﻨﯿﻪ ﻧﻘـﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،آﯾﻪای ﮐﻪ در ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۶ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﺰ
ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺎر ﺧـﺪا در ﺗﺎرﯾـﺦ ،ﺧـﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐـﺮدن ﻇﺎﳌﺎن و
ﻣﺘﮑـﱪان اﺳﺖ)اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ،۱۱ﺑـﺎب  ۲۳آﯾـﻪ  ،۹اﯾﻮب ﺑـﺎب  ۴۰آﯾﻪ .(۱۱
رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ» .ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
او ﺷام را در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﴎاﻓﺮاز منﺎﯾﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۶ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺮور ﺑﺎﯾﺪ
وﯾﮋﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۵
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ،ﺣﺘـﯽ رﻫـﱪان ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم واﻻ ،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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺧﺎﻟـﻖ آﺳـامنﻫﺎ و زﻣﯿـﻦ
اﺳـﺖ ﻓﺮوﺗـﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﻓﺮوﺗـﻦ ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘـﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
و ﻗـﺪرت و رﺗﺒـﻪ ﺑﯿﺸـﱰی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺘﺎً آﺳـﺎن اﺳـﺖ .آزﻣـﻮن واﻗﻌﯽ ﻣـﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ از ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﻗﺪرﺗـﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﻓﺮوﺗﻨـﯽ ﻧﺸـﺎن
ﺑﺪﻫﯿـﻢ .اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻓﺮوﺗﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ درﺑـﺎره آن ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

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

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۱ﻣﻪ

ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮ ﻏ ّﺮان

ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﻄﺮس ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺸـﺖ ﺻﺤﻨﻪ آزار و ﺟﻔﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ.
ﻣﻮﺿـﻮع ﺟـﺪال ﻋﻈﯿـﻢ ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﮑﯿـﺪه ﻣﻄﻠـﺐ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﺒـﻮد؛ آنﻫﺎ ﻃﻌـﻢ ﺟﻔﺎ را
ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ای ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﭽﺸـﯿﺪه اﯾﻢ  ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۸ﺗﺎ  ۱۰و ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۷ﺗﺎ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
آﯾـﺎت درﺑـﺎره ﻣﻨﺸـﺎء ﴍارت و ﮐﺎر ﺷـﯿﻄﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟
ﮐﺘـﺎب ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﻧـﱪد ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿـﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺮ و
ﴍ ،ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن و
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧﺪاوﻧﺪان اﺳـﺖ ،رﻫﱪی ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۱۳و  .(۱۶ﻧﯿﺮوﻫﺎی
۵۹

ﴍارت ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﯿﻄﺎن ﮐـﻪ اﺑﻠﯿـﺲ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮏ اژدﻫـﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻫﺪاﯾـﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۷ﺗﺎ  ،۹ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۷و .(۸
ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒـﻮب و ﺣﺘـﯽ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﯿﻄﺎن را اﻧـﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﯿﻄﺎن ﻣﻮﺟـﻮدی ﻗﺪرمتﻨـﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﯿﺎت ﺷـﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺿـﺪ ﻣـﺎ دارد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺧﱪ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻄﺎن در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﺑـﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾـﺎت  ۹و .(۱۰
ﭘﻄـﺮس از ﺧﻄـﺮی ﮐـﻪ ﺷـﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد منﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺷـﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷـﯿﺮ ﻏ ّﺮان اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﻠﻌﯿـﺪن متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﭼﯿـﺮه ﺷـﻮد )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب
 ۵آﯾـﻪ  .(۸ﭘﻄـﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻗﺪرت
ﺷـﯿﻄﺎن را در ﻋﺬابﻫـﺎی ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﺧـﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﯾـﻦ ﻋﺬابﻫـﺎ در ﺟـﻼل اﺑـﺪی
ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۰

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﯾﻪ  ۱۰ﺑﺎب  ۵اول ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
اﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺎ منﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﻗﯿـﻖ ﻣﺸـﮑﻼت آنﻫـﺎ آﮔﺎﻫـﯽ ﯾﺎﺑﯿـﻢ ،اﻣـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿـﻢ ،اﻣﯿـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس اﺑـﺮاز ﻣﯽﮐﻨـﺪ .آری ،ﺷـﯿﻄﺎن واﻗﻌـﯽ اﺳـﺖ .ﻧـﱪد
ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺖ و ﻋﺬابﻫـﺎی ﻣـﺎ واﻗﻌﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﻣﺎ »ﺧﺪای ﻫﻤﻪ ﻓﯿﺾﻫﺎ« ﺷـﯿﻄﺎن را ﺷﮑﺴـﺖ
داده اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﻫـﺮ ﻋﺬاﺑـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺸـﯿﻢ ،اﮔـﺮ وﻓﺎدار مبﺎﻧﯿـﻢ – ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣـﺮگ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( – ﺑـﻪ ﺷُ ـﮑﺮاﻧﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﭘﯿـﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ اﺳـﺖ.

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

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۲ﻣﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﯾـﮏ منﻮﻧـﻪ ﺑـﺰرگ رﻫـﱪی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در رﻓﺘـﺎر وی در ﺷـﺎم
ﴍف
آﺧـﺮ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .در آن زﻣـﺎن ،ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺴـﺖ )ﭘﴪ ﺧـﺪا( و در ُ ُ
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﭘـﺪرش ﺑـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  .(۱او ﭘـﺲ از ﴏف ﻏـﺬا ،ﭘﺎﻫـﺎی ﺣﻮارﯾـﻮن
ﺧﻮﯾـﺶ را ﺷُ ﺴـﺖ .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 منﻮﻧـﻪای دادم
ﺗـﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﺷـام ﮐـﺮدم ،ﺷـام ﻧﯿـﺰ ﺑﮑﻨﯿـﺪ« )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱۴و  .(۱۵ﻫﺮ ﺑـﺎر ﮐﻪ
ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﺎﻫـﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﻣﯽﺷـﻮﯾﻨﺪ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾـﻦ ﺻﺤﻨـﻪ را ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ؛
۶۰

ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﯾـﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای رﻫـﱪ ﺑـﻮدن در ﻣﻠﮑـﻮت ﻋﯿﺴـﯽ ،اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺑـﻮد .ﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺣﻮارﯾـﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﺷـﺎن ،ﺑﺨﺼـﻮص ﭘﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ
درک منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ واﻗﻌـﺎً ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ،اﯾـﻦ ﮐـﺮدار ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ارﺑـﺎب ﺧﻮﯾـﺶ را ﻫﺮﮔﺰ از
ﯾـﺎد ﻧﱪدﻧـﺪ .ﺑـﺪون ﺷـﮏ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﭘﻄـﺮس رﻫـﱪان 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 ﺑـﴩی ﺑﯿﺎﺑـﺪ ،ﻓﺮوﺗﻨـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ را ﻫﻮﯾﺪا ﺳـﺎﺧﺖ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ از ﻋﺠﺎﯾـﺐ ﺣﮑﻤـﺖ ازﻟـﯽ ﻣﻠﮑـﻮت اﺳـﺖ .ﻋﻤـﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﴩ ﺷـﺪن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻣﻘـﺎم ﺑـﺎﻻی 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 واﻻی ﺧـﻮد را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷـﺖ و ﻟﺒـﺎس ﺗﺠﺴـﻢ ﺑـﺮ اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ ﭘﻮﺷـﯿﺪ  ،ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﴩ ﻫﻤﺮﺗﺒـﻪ ﮔـﺮدد و ﺗﻘـﻮی و
ﻣﻌﻨﻮﯾـﺖ را ﺑـﺮای ﺧﺎﻧـﻮاده ﺑـﴩی ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورده و آﻧـﺎن را ﻻﯾـﻖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ دﺧـﱰان و ﭘﴪان
ﺧـﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﺸـﻮﻧﺪ.
ﺣﻠـﻢ و ﻓﺮوﺗﻨـﯽ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻮد ،در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ‘ﻣﺎﻧﻨﺪ
او ﻗـﺪم ﺑـﺮ ﻣﯽدارﻧـﺪ’ ،منﺎﯾـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ – «.اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﭘـﴪان و دﺧﱰان ﺧـﺪا  -ﺻﻔﺤﻪ
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺷـﯿﻄﺎن آﻏـﺎز منـﻮد .او ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ

 ۴۰روز روزهداری ﺿﻌﯿـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺎﺳـﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،در ﺑﺮاﺑـﺮ
وﺳﻮﺳـﻪﻫﺎی ﺷـﯿﻄﺎن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ )ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ،۱۱ﻣﺮﻗﺲ ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت
 ۱۲و  ،۱۳ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۱۳اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﯿﻄﺎن ،
در زﻧﺪﮔـﯽ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی مبـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
 .۲ﺷـام ﭼـﻪ منﻮﻧﻪﻫـﺎی از ﻓﺮوﺗﻨـﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ در دﯾﮕـﺮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾـﺪ؟ از آن
ﻣﺜﺎلﻫـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ؟
 .۳در ﮐﻼس ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆال ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺪﻫﯿـﺪ :در ﮐﻨـﺎر آﻧﭽـﻪ ﭘﻄـﺮس در آﯾـﺎت در اﯾـﻦ
ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ داد ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﯾـﮏ رﻫـﱪ ﺧـﻮب ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﯾـﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺧـﻮب ﯾـﮏ رﻫـﱪ ﻏﯿـﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸـﱰک ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
 .۴ﺷـام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺷـﯿﻄﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ منﺎدی از ﴍارتﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩ اﺳـﺖ ،ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

۶۱

درس ﻫﺸﺘﻢ

 ۱۳ﺗﺎ  ۱۹ﻣﻪ

ﻋﯿﺴﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻄﺮس

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۸و  ۱۹؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت ۱۳
و  ۱۴؛ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۲؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ۲۵؛ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﻪ  ۵۰؛
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .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  ۲آﯾﻪ .(۲۴

ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در اول ﭘﻄـﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
از ﴍاﯾـﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﻫـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﺑﺪان اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،متﺮﮐﺰ ﭘﻄﺮس ﺑﺮ روی ﻋﯿﺴـﯽ
اﺳـﺖ .ﻋﯿﺴـﯽ در ﻫـﺮ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،ﻧﻔـﻮذ دارد :ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﻃﻼﯾـﯽ در ﴎﺗﺎﴎ
ﻧﺎﻣﻪ او ﻫﻮﯾﺪاﺳـﺖ.
از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺧـﻂ ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ او ﯾﮏ »رﺳـﻮل« ﯾﺎ )»ﻓﺮﺳـﺘﺎده«( ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎ ﮐـﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﻫﻤـﻪ ﺷـام را ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،ﺳـﻼم
ﺑـﺎد« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،(۱۴ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻﻠـﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .و او در اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ
درﺑـﺎره ﻣـﺮدن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .او در ﻣـﻮرد ﻋـﺬاب ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ
ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﺤﻤـﻞ منـﻮد ،ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در آن ﻋﺬابﻫـﺎ از ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺎ
ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .او درﺑـﺎره رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ و ﻣﻔﻬـﻮم آن ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦ،
او در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ،ﮐﺮﯾﺴـﺘﻮس» ،ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه« ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺢ اﻟﻬـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺎ در اول ﭘﻄﺮس ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸـﱰی در ﻣـﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ .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.
۶۲

اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎی اول ﭘﻄـﺮس را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸـﱰی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐـﻪ درﺑﺎره ﻋﯿﺴـﯽ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ منﻮد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ  ۲۰ﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴ﻣﻪ

ﻋﯿﺴﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺪﯾﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺎ
ﯾـﮏ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﮐﺎر ﺧـﺪا در ﺑﺎره ﻧﺠﺎت ﺑﴩ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮده
اﺳـﺖ .ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس از ﺳـﻘﻮط آدم و ﺣـ ّﻮا در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺗـﺎ ﺳـﻘﻮط ﺑﺎﺑـﻞ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﻪ
ﻫـﺮ ﻃﺮﯾﻘـﯽ ﮐﺎر ﺧـﺪا را ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﺑﴩ »ﮔﻤﺸـﺪه« آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﻪ .(۱۰
و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۸و  ۱۹و ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۳و  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .رﺳـﺘﮕﺎر
ﺷـﺪن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ و ﺧﻮن ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رﺳـﺘﮕﺎری دارد؟
آﯾـﺎت  ۱۸و  ۱۹ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس  ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
»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
ﻃـﻼ 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 اﻻغ )ﮐـﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺑﺸـﻮد( و ﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧـﻮزاد ﭘـﴪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻋـﻮض داده
ﻣﯿﺸـﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﻣﯿﮕﺮدﯾـﺪ )ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۳۴آﯾـﺎت  ۱۹و  (۲۰ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﺑﺮه
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﻧﺠـﺎت ﭘﯿـﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ .ﭘـﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺮای ﭘـﺲ ﮔﺮﻓـنت )آزاد ﮐﺮدن( داراﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿـﻞ ﻓﻘـﺮ ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۲۵آﯾـﺎت  ۲۵و .(۲۶
ﻣﻬﻤـﱰ اﯾﻨﮑـﻪ ،ﯾـﮏ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ آزاد ﺑﺸـﻮد )ﻻوﯾﺎن ﺑـﺎب  ۲۵آﯾﺎت  ۴۷ﺗـﺎ  .(۴۹ﭘﻄﺮس اﺑﺘﺪا
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ را ﻣﻄﻠـﻊ ﻣﯽﺳـﺎزد 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  ۱آﯾـﻪ  (۱۸ﭼﯿﺰی ﮐﻤﱰ از
»ﺧـﻮن ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ ﭼـﻮن ﺧـﻮن ﺑﺮه ﺑـﯽ ﻋﯿﺐ و ﺑـﯽ داغ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﻣﺴـﯿﺢ« ﻧﺒـﻮد )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب
 ۱آﯾـﻪ  .(۱۹ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺑـ ّﺮه ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻣﻔﻬـﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺗﺪاﻋـﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
۶۳

از اﯾـﻦ رو ﭘﻄـﺮس در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻋـﱪی زﺑـﺎن  ،ﻣﺮگ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﯾـﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪی ﺑـﯽ ﻋﯿﺐ ﺑـﻪ ﻣﻌﺒﺪ )ﺻﺤﻦ ﻗُـﺪس( ﻣـﯽآورد .ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
ﺳـﭙﺲ دﺳـﺘﺶ را ﺑـﺮ روی ﺣﯿـﻮان ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺖ )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳۲و  .(۳۳ﺣﯿـﻮان ذﺑـﺢ
ﻣﯽﺷـﺪ و ﮐﻤـﯽ از ﺧـﻮن آن ﺑـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧـﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳـﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯿﺸـﺪ؛ ﺑﺎﻗﯿامﻧـﺪه آن در ﭘﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧـﮕﺎه رﯾﺨﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﺪ )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۳۴ﻣـﺮگ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
را ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﮐـﺮده ﺑـﻮد» ،آﻣـﺮزش« ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺖ )ﻻوﯾـﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۳۵ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ُﻣﺮد و ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺎ را از زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﴎﻧﻮﺷـﺖ 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 ،ﻣﯽآﻣﻮزد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵ﻣﻪ

ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﻏﻠـﺐ درﺑـﺎره »ﻣﺼﺎﺋـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ« ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ .واژﻩ ﻣﺼﺎﺋـﺐ از ﯾـﮏ ﻓﻌـﻞ
ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »رﻧـﺞ وﻋـﺬاب« ﻣﯽآﯾـﺪ و ﻋﺒـﺎرت »ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺴـﯿﺢ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
در دوره ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ زﻧﺪﮔـﯽاش ﮐـﻪ ﺑـﺎ ورود ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧـﻪاش ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ آﻏـﺎز ﺷـﺪ ،اﺷـﺎره دارد.
ﭘﻄـﺮس ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع رﻧﺠﻬﺎیﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺢ در آن روزﻫـﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ متﺮﮐـﺰ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.

اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۵و اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ
آﯾـﺎت ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﻋﺬاﺑـﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣﺎ ﺗﺤﻤـﻞ منﻮد ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﻩای در ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد .او »ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
دار ﮐﺸﯿﺪ ]اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ؛ ﺑﺎ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۳۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد[ ﺗﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻣﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ منﺎﯾﯿﻢ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۲۴ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد
)روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  .(۱۲ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎی 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  – (۲۲ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ُﻣﺮد .در آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت را دارﯾﻢ.

ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎ  ۵۳اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑـﺎره ﻋﺬاب ﻋﯿﺴـﯽ در
٦٤

ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﻧـﺞ اﻓﺘﺎده ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت را ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﮑـﺮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ؟ اﯾﻦ در
ﻣـﻮرد ﴎﺷـﺖ ﺧـﺪا ﺑﻪ ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
»ﺷـﯿﻄﺎن ﺑـﺎ وﺳﻮﺳـﻪﻫﺎی ﺷـﺪﯾﺪش ،ﻗﻠـﺐ ﻋﯿﺴـﯽ را ﻓـﴩد .ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ از
داﺧـﻞ ﻗـﱪ ﺑﯿـﺮون را ﺑﺒﯿﻨـﺪ .اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ او ،ﺑﯿـﺮون آﻣـﺪن از ﻗـﱪ 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 ﺑـﴩ وارد ﮐـﺮد ،ﺟﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪ را ﺗﻠـﺦ منﻮد و
ﻗﻠـﺐ ﭘـﴪ ﺧـﺪا را ﺷﮑﺴـﺖ – «.اﻟـﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ﺻﻔﺤـﻪ Ellen G. White .۷۵۳
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ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ منـﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از اﻟﮕﻮی
او ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ آﯾـﻪ  ۲۱ﺑﺎب  ۱اول ﭘﻄﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶ﻣﻪ

ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮگ
اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۲۱ ،۴ ،۳و ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۲۱ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ،۲۵ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۰و  ۱۱و ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾـﻪ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺑـﻪ ﭼﻪ
اﻣﯿـﺪ ﺑﺰرﮔـﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﭼـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﺑﺮای ﻣـﺎ دارد؟
ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻧﺎﻣﻪ اول ﭘﻄﺮس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾامﻧﺸـﺎن
ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ رﻧـﺞ ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ .ﭘـﺲ ﺑﺎﻻﺧـﺺ ﺑﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس درﺳـﺖ در اﺑﺘـﺪای ﻧﺎﻣـﻪاش،
ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ را ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪی ﮐـﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷـﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻠـﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،اﻣﯿـﺪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،ﯾﮏ اﻣﯿـﺪ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎﺳـﺖ ،دﻗﯿﻘﺎً ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺮ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۳ﺑﻮاﺳـﻄﻪ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴـﯽ،
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﺮاه ﻣﯿﺮاﺛـﯽ در ﻣﻠﮑـﻮت ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻓﺴـﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ در آن ﻧﯿﺴـﺖ
)اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۴ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﴍاﯾـﻂ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪ ﺑﺸـﻮد ،ﺑﻪ
ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ.
۶۵

در واﻗـﻊ ،ﻗﯿـﺎم ﻋﯿﺴـﯽ از ﻣـﺮگ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از ﻣﺮگ ﻗﯿـﺎم ﮐﻨﯿﻢ
)اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۲۰و  .(۲۱ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ آن را ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ» ،اﮔـﺮ اﯾـامن
ﺷـام زﻧـﺪه ﻧﺸـﺪه اﯾامن ﺷـام ﻧﯿـﺰ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻨـﻮز زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴـﺘﯿﺪ«
) ١۵ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  .(۱۷اﻣـﺎ از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ 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 ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
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 ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺪون آن ،ﻣﺎ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی دارﯾﻢ ،ﺑﺨﺼﻮص
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه راﯾﺞ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻣﺮدﮔﺎن در ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﺎری از ﻫﻮش در ﻗﱪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
»ﻣـﺮگ ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮاب ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ ،دورهای 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 ﺟـﻼل ﻇﺎﻫـﺮ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺷـﺪ‹ ]ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۵۱و  ، ۵۲ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﻪ ... [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
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ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﯿـﺖ آﺷـﮑﺎر ﻣـﺮگ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﺸـﻦ ،ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﮔﺬﺷـﺖ و واﻗﻌـﯽ
اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﭼـﺮا وﻋـﺪه رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑـﺮای اﯾامنﻣﺎن و ﻫـﺮ آﻧﭽﻪ ﺑـﺎور دارﯾـﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ
اﻣﯿـﺪ دارﯾـﺪ ،اﻫﻤﯿـﺖ دارد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۷ﻣﻪ

ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﮐُﺮه
ﺧﺎﮐﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ او ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﴪ ﺧﺪای
زﻧﺪه!« )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ  .(۱۶واژﻩ ﻣﺴﯿﺢ ) christosدر زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺴﺢ ﺷﺪه«
و »ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎن ﻋﱪی ) ِﻣﺸﺎ ﯾﺎه  mashiyachاﺳﺖ .از واژﻩ
رﯾﺸﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺴﺢ و ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮدن« آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد) .ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ]اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۵آﯾﻪ
 ۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ[( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ،ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪ ،از واژﻩای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
در اوج ﮐامل ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼم ﻋﱪی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۶۶

آﯾﺎت زﯾﺮ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ واژﻩ )ﻣﺴﺎﯾﺎه( ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻣنت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭘﻄﺮس ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را )ﻣﺴﺎﯾﺎه( ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻪ درﮐﯽ از ﻣﻌﻨﺎی آن داﺷﺖ؟
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ ۲
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ ۵۰
داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ ۲۵
اول ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ ۶
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۵آﯾﻪ ۱
اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻟﻬﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﯿﺴـﯽ را ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﻋـﻼم منﺎﯾﺪ )ﻣﺘﯽ
ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۱۶و  ،(۱۷ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ او ﺧـﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ آن را منﯽداﻧﺴـﺖ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸـﺪ
ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد دﻗﯿﻘـﺎً ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و اﺣﺘـامﻻً ﻣﻬﻤﱰ از ﻫﻤﻪ،
ﭼﮕﻮﻧـﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
در اﯾـﻦ ﻓﻘـﺪانِ درک ،ﭘﻄـﺮس ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺒـﻮد .ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ درﺑﯿـﻦ ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ
در ﺧﺼـﻮص ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد وﺟـﻮد داﺷـﺖ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻋﺒـﺎرت ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﯾـﺎ ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه
در آﯾـﺎت ﺑـﺎﻻ ،ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﮐﺎﻣﻠـﯽ اراﺋـﻪ منﯽدﻫﻨـﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﯿﺸـﱰﯾﻦ ﭼﯿـﺰی ﮐﻪ
ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ از آن ﺧـﱪ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ از ﻣﺴـﺎﯾﺎه و ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ داد.
آﯾـﻪ  ۴۰ﺑـﺎب  ۷ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ
،آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ :او از ﻧﺴـﻞ داود و از ﺷـﻬﺮ ﺑﯿـﺖ ﻟﺤـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ
 ،۱۶ﻣﯿـﮑﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  .(۲آنﻫـﺎ 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 ﺷـﻔﺎﻓﱰی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴـﺎﯾﺎه ﯾﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )او  ۱۵ﺑﺎر در اول و دوم ﭘﻄﺮس  ،ﻋﯿﺴـﯽ را ﻣﺴـﯿﺢ
ﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ( و متـﺎم آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺑـﴩ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳـﺎﻧﯿﺪ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۸ﻣﻪ

ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﺢ ﺷﺪه از ﻣﻠﮑﻮت
ﭘﻄﺮس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﻮﻻ و ﴎور ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻄﺮس در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ،ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﻻ و ﴎور« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی دﻧﯿﻮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺎره
۶۷

واﺿﺤﯽ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻄﺮس در اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۳و دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت ۱۴ ، ۸
و  ،۱۶از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﯾﺎه ،ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻮﻻ و ﴎور و ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪا ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﭘﻄـﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﯿﺴـﯽ و ﺧﺪا را ﺑـﺎ واژﮔﺎن ﭘﴪ
و ﭘـﺪر ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل» ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑـﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ« )اول
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱اﯾـﻪ  ۳؛ ﺑـﺎ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱۷ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻮد( .ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﴪ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  (۱۷و ﺑﺨﺸـﯽ از اﻗﺘﺪار ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
َﴎور و ﻣﻘـﺎم آﺳـامﻧﯽاش از اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﭘﺪر دارد ،ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.

دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۱ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾـﻪ  ۲۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
آﯾـﺎت درﺑـﺎره اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟

آﯾـﻪ  ۱ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،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  ۱ﺑﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس در ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻄـﻮر ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ
ﺑـﺮ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺴـﯽ دﻻﻟـﺖ دارد.
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در درک ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺸـﮑﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﺪرﯾـﺞ ﺷـﻮاﻫﺪ
ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ را در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ .ﭘـﺪر ،ﭘـﴪ و روحاﻟﻘـﺪس در ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻄـﺮس،
ﻣﺠـﺰا ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﭘﺪر/ﭘـﴪ :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ، ۳دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۷
؛ روحاﻟﻘـﺪس :اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۱۲دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،(۲۱درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر
ﮐـﻪ در دﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﻋﯿﺴـﯽ
ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﭽـﻮن روحاﻟﻘـﺪس ﮐﺎﻣـ ًﻼ اﻟﻬـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن و
ﭘـﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ،ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺻـﻞ ﺗﻌﻠﯿامﺗـﯽ )ﻓﻘﻬﯽ(ﺗﺜﻠﯿـﺚ را ﻗـﻮام ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
ﴎ ﺟﻮﻫـﺮه و ﻫﺴـﺘﻪ اﻟﻮﻫﯿـﺖ را ﺗﴩﯾـﺢ منﺎﯾـﺪ .ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،اﺻـﻞ ﻓﻘﻬـﯽ
ِّ
)ﺗﻌﻠﯿامﺗـﯽ( ﺗﺜﻠﯿـﺚ را در زﻣـﺮه  ۲۸اﺻـﻞ 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 ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪا ﺑﻮد ،اﯾﻦ درﺑﺎره
ﻧﻮع ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ او
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮد را در روز ﺳﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
۶۸

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۹ﻣﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ›ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد‹ آﻏـﺎز ﮐﻨﯿـﻢ ،زﯾـﺮا
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺎﻣـﺶ را ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  Christosﻣﺪﯾـﻮن اﺳـﺖ› ،ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه‹ .واژﻩ
ﻋـﱪی ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﻨﺘﻈـﺮش ﻫﺴـﺘﻨﺪ و منﺎﯾﻨـﺪه ﺧـﺪا در آﻏـﺎز ﻋﴫ
ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﺮای ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫـﺮ دو واژﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ و ﻋﱪی از رﯾﺸـﻪ
ای ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ›ﺗﺪﻫﯿـﻦ ﮐـﺮدن‹ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .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  Christosﺑﯿـﺶ از  ۵۰۰ﺑـﺎر در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم از ﻣﺴـﯿﺢ در ﻣﯿـﺎن ﻣﻌـﺎﴏان 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 ﻣﯽﮐـﺮد .اﮔﺮﭼـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـﺶ متﺎﯾﻠـﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آن در ﻣـﻼء ﻋـﺎم ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﭘﻄـﺮس )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب
 ۱۶آﯾـﺎت  ۱۶و  (۱۷و زن ﺳـﺎﻣﺮی )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۲۵و  (۲۶را ﺑﺮای ﺑـﮑﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻣﺬﻣـﺖ ﻧﻨﻤـﻮد .او ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴـﺖ 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  ١۲ﺻﻔﺤﻪ . ١۶۵
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۶۹

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۵۳اﺷـﻌﯿﺎ 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 روشﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﻪ وﺿـﻮح در اﯾـﻦ آﯾـﺎت
اﯾـﺪه ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿـﻢ؟ ﭼـﺮا ﻣـﺎ ﺑـﻪ او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺎز دارﯾـﻢ؟
 .۲در ﻃـﻮل ﺗﺎرﯾـﺦ ،ﺑﻌﻀﯽﻫـﺎ 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 ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ در ﻋـﻮض ،اﯾﺸـﺎن آن را ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان اﻗﺪاﻣـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﺮدم ﺑـﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ .ﺷـام ﺑﻪ
اﯾـﻦ اﺗﻬـﺎم ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
 .۳ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را در ﺧﺼـﻮص اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺪا ﺑﻪ
ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ در ﮐﻼس ﻣـﺮور ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼـﺮا اﻟﻮﻫﯿﺖ او و آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧـﺪا ﺑﺮاﯾامن
آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد ،ﻣـﮋده ﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺖ؟

٧٠

درس ﻧﻬﻢ

 ۲۰ﺗﺎ  ۲۶ﻣﻪ

آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۵؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۸؛
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ۵؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۳۸؛ روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۱۱؛ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱۲ﺗﺎ . 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 ،ﺻﱪ و در ﺻـﱪ ،دﯾﻨﺪاری و در
دﯾﻨـﺪاری ،ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﺮادران و در ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﺮادران ،ﻣﺤﺒـﺖ را« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت
 ۵ﺗﺎ .(۷
ﯾﮑـﯽ از ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻋﺠﯿـﺐ در ﻣـﻮرد ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﻀﺎﯾـﯽ ﻣﺤـﺪود ﺗـﺎ ﭼـﻪ
ﻣﯿـﺰان ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﯽﺗـﻮان »ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪ« .درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۴را ﭘﻮﺷـﺶ
ﻣﯽدﻫـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ  ۱۴آﯾـﻪ ،ﺑـﻪ ﻣﺎ درﺑـﺎره ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾامن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳـﭙﺲ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﯿﭙـﺮدازد ﮐـﻪ ﻗـﺪرت ﺧـﺪا ﭼـﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ
ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .او در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
»ﴍﯾـﮏ ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﻟﻬـﯽ« ﺑﺸـﻮﯾﻢ ﺳـﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  (۴ﺗﺎ ﺑﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﻓﺴـﺎد و ﺣـﺮص ﺟﻬﺎن رﻫﺎ ﺷـﻮﯾﻢ.
در واﻗـﻊ ،ﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ ﻟﻮح ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺴـﯿﺤﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﭘﻄﺮس آنﻫـﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﺧـﺎص اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﯾﮑـﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕـﺮی ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و دﯾﮕـﺮی را دﻧﺒـﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳـﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ درﺑـﺎره واﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻮدن و »ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﺷـﺪن« از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴـﺪ )ﭘﻄـﺮس دوم ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  (۹و ﺳـﭙﺲ ﺣﺘـﯽ اﯾـﺪه اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻧﺠﺎت را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸـﺪ؛
آن وﻋـﺪه ﺣﯿـﺎت ﺟـﺎودان در »ﻣﻠﮑـﻮت ﺟـﺎودان« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۱

۷۱

و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﻣـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫـﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣـﺮگ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎﻻ از ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﻋﻤﯿﻖ و ﻏﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آﯾﻪ  ۱۴ﺷـﮕﻔﺖ آور اﺳـﺖ!
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۷ﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱ﻣﻪ

اﯾامن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۴ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎ در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻧﺎﺋـﻞ ﺷـﺪه اﯾﻢ؟ ﯾﻌﻨـﯽ ،واﻗﻌﯿـﺖ ﻓﯿـﺾ در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؟
ﭘﻄـﺮس اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ آﻏـﺎز ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾـﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ) «.دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  (۱؛ ﯾـﺎ »ﺑـﺎ ﻣـﺎ اﯾامﻧـﯽ ﯾﮑﺴـﺎن دارﻧﺪ«.
واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه »ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ« ﯾﻌﻨـﯽ »دارای ارزش ﺑﺮاﺑـﺮ« ﯾـﺎ »دارای اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﺮاﺑـﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ 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 منﻮدهاﻧـﺪ .ﯾـﺎ،
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ» :زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷـام از راه اﯾـامن ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾـﺪ و اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺷـام ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸـﺶ ﺧﺪاﺳـﺖ« )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۸اﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ
ﺑـﺎ ارزش اﺳـﺖ زﯾـﺮا »ﺑـﺪون اﯾامن ﻣﺤﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن ﺧﺪا را ﺧﺸـﻨﻮد ﺳـﺎزد« )ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱۱آﯾـﻪ  .(۶اﯾـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳـﺖ زﯾـﺮا ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾﻦ اﯾـامن وﻋﺪهﻫـﺎی ﻓﻮقاﻟﻌـﺎدهای دارﯾﻢ.
ﭘﻄـﺮس ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﻗـﺪرت اﻟﻬـﯽ« ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﭘﺎرﺳـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻋﻄـﺎ منﻮده اﺳـﺖ )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱اﯾﻪ  .(۳ﻫﺴـﺘﯽ و وﺟـﻮد ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
واﺳـﻄﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺪاﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻗـﺪرت او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﻪ ﻗﺪوﺳـﯿﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷـﻮﯾﻢ .و اﯾﻦ
ﻗـﺪرت اﻟﻬـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ »ﻣﻌﺮﻓـﺖ او ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﻼل و ﻓﻀﯿﻠـﺖ ﺧﻮد دﻋـﻮت منـﻮده« ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ارزاﻧـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﻪ  ۳را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻣـﺎ ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ﮐـﻪ ﺧـﺪا را دوﺳـﺖ ﺑﺪارﯾـﻢ ،اﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺧﺪاﯾـﯽ را ﮐﻪ
منﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ  ،دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ،ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺎ اﯾـامن و اﻃﺎﻋـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺧـﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ .ﻣـﺎ ﺧـﺪا و واﻗﻌﯿـﺖ او را ﺑـﺎ ﮐﺎری ﮐـﻪ
در زﻧﺪﮔﯿـامن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ ،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 ﺣﯿﺮتآورﺗـﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ »وﻋﺪهﻫﺎی ﺑـﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻋﻈﯿـﻢ و ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ« داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﴍﯾﮏ ﺷـﺪن در »ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ« ﻣﯽﺷـﻮد )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۴ﺑـﴩ در اﺑﺘـﺪا ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷـﺪ؛ آن ﺷـﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾـﺎدی ﺿﺎﯾﻊ
۷۲

و دﮔﺮﮔـﻮن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ،ﯾـﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﯿﺴـﯽ
دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧـﺪن ﺗﺼﻮﯾـﺮ اﻟﻬـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ در ﻣﺎ ﺗـﻼش 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 ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲ﻣﻪ

ِ
ﻣﺤﺒﺖِ ،
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ
ﻏﺎﯾﺖ
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ،۷روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ،۵ﯾﻌﻘﻮب ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت ۳
و  ۴و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲۲و  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ در اﯾـﻦ آﯾﺎت
دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؟
ﺷـﻤﺮدن ﻓﻀﺎﺋـﻞ در ﻣﯿـﺎن ﻓﻼﺳـﻔﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻬـﻦ ﻣﺘﺪاول ﺑـﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷـامری اﻏﻠﺐ »ﺻﻮرت
ﻓﻀﺎﺋـﻞ« ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و منﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ وﺟـﻮد دارد )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب ۵
آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  ، ۵ﯾﻌﻘـﻮب ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳و  ، ۴ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۲و  .(۲۳ﺑﻪ اﺣﺘامل ﺑﺴـﯿﺎر،
ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ ﺻﻮرتﻫﺎﯾـﯽ آﺷـﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔـﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯿـﺎن آﻧﭽﻪ
ﯾـﮏ ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮ ﺷـامرد و ﺻﻮرتﻫﺎی ﭘﻄﺮس وﺟـﻮد دارد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس
ﻋﻤـﺪا ً آنﻫـﺎ 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 ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻬﻤﯽدارﻧﺪ:
اﯾـامن :در اﯾـﻦ ﻣﻀﻤـﻮن ،اﯾـامن ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰی ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﺠـﺰ اﯾـامن رﺳـﺘﮕﺎر ﮐﻨﻨـﺪه ﻋﯿﺴـﯽ
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۱۱و ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۳۸را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
ﻓﻀﯿﻠـﺖ :ﻓﻀﯿﻠـﺖ )ﺑـﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  ،(arêteﮐﯿﻔﯿﺘـﯽ ﺧـﻮب از ﻫـﺮ ﻧـﻮع ،ﺣﺘـﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳـﻔﻪ
ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ ﴎاﯾـﺖ ﮐﺮده ﺑـﻮد .آری ،اﯾامن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷـﻮد ،ﻧﻮﻋـﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﻓﻀﯿﻠـﺖ در آن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻋﻠـﻢ )ﻣﻌﺮﻓـﺖ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ( :ﭘﻄـﺮس ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً درﺑﺎره ﻋﻠـﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺨﻦ منﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﻠﮑـﻪ در ﻋـﻮض از ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ﺳـﺨﻦ مبﯿـﺎن ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ از راﺑﻄـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﺸـﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻋﻔـﺖ  /ﮐﻨـﱰل ﻧﻔـﺲ :ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﻟـﻎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﮐﻨـﱰل متﺎﯾـﻼت ﺧـﻮد ﺑﺨﺼـﻮص آنﻫﺎﯾـﯽ
۷۳

ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺮاط ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺻﱪ  /ﭘﺎﯾﺪاری :ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و آزار و ﺟﻔﺎ ،ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
دﯾﻨـﺪاری :در ﺟﻬـﺎن ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎن ،واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »دﯾﻨـﺪاری« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
رﻓﺘـﺎر اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻔﻬـﻮم رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﺎﺷـﯽ ﺷـﺪه از ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘـﯽ را ﻧﯿـﺰ دارد )اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ .(۲
ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺮادراﻧـﻪ :ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دﯾﻨـﺪاری ﺑـﻪ اﺟﺘامﻋـﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدم در آن ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺒـﺖ :ﭘﻄـﺮس ﻓﻬﺮﺳـﺖ را ﺑـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ اوج ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ .او ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و اﻟﺤـﺎل اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﻗـﯽ اﺳـﺖ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾـامن و اﻣﯿـﺪ و ﻣﺤﺒﺖ .اﻣـﺎ ﺑﺰرﮔـﱰ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ
اﺳـﺖ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﻪ .(۱۳

ﭘﻄـﺮس ﭘﯿـﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺷـامری ﻓﻀﺎﺋـﻞ را آﻏـﺎز ﮐﻨـﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
ﺑﺪﺳـﺖ آوردن اﯾـﻦ ﻓﻀﺎﺋـﻞ» ،ﺳـﺨﺖ ﺑﮑﻮﺷـﯿﻢ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۵ﻣﻨﻈـﻮر
او از اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺗـﻼش ﺑـﴩی ﭼﻪ ﻧﻘﺸـﯽ در متﺎﯾﻞ ﻣـﺎ ﺑﻪ داﺷـنت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪا
ﻣﺤـﻮر و وﻓﺎداراﻧـﻪ دارد؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳ﻣﻪ

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  ۸ﺗـﺎ  ۱۱ﺑـﺎب  ۱دوم 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 اﴏار ﻣﯿـﻮرزد ﮐـﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس واﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﯿﺴـﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﯾـامن ،ﻓﻀﯿﻠـﺖ ،ﻋﻠﻢ ،ﻋﻔـﺖ ،ﺻﱪ ،دﯾﻨـﺪاری ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧـﻪ و ﻣﺤﺒﺖ »در
ﺷـام ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﺿﺎﻓـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۸
ﻣﺸـﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ زﻧﺪﮔـﯽ منﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﻌﻀـﯽ در ﻋﻠـﻢ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﻣـﺎن ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﯽاﺛـﺮ و ﺑﯽمثـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۸ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﺮدﻣـﯽ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ از »ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ« ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷـﺪﻧﺪ )دوم
۷۴

ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﻪ در
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای اﯾﺸـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ دارد ،زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .آنﻫـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺑﺨﺸـﺶ ،ﺗﻄﻬﯿـﺮ و ﺣـﻖ
ﴍﯾـﮏ ﺷـﺪن در ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﻟﻬـﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .از اﯾـﻦ رو ،آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﺟـﺪ و ﺟﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗـﺎ دﻋـﻮت و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را ﺛﺎﺑﺖ منﺎﯾﻨـﺪ« )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  .(۱۰آﻧـﺎن ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪای
ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﻌﺬورﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎﻧﯽ »ﺑﯽمثـﺮ« ﯾﺎ »ﺑﯽ
ﺣﺎﺻﻞ« ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
»ﻣـﺎ درﺑـﺎره اﯾـامن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ ،اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣـﻮرد اﻋـامل ﺑﯿﺸـﱰ 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
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آﯾـﻪ  ۱۱ﺑـﺎب  ۶روﻣﯿـﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب
ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻄـﺮس در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣـﺮوز اﺳـﺖ؟
در ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ،ﭘﻄـﺮس و ﭘﻮﻟـﺲ ﻫـﺮ دو ﯾـﮏ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ» :ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑﺎﺷـﯿﺪ «.و ﻣـﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ در ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﺷـﺪه از ﮔﻨـﺎه و ﴍﯾـﮑﺎن ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﻟﻬـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
»ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﯿﺢ« ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

ﺷام ﭼﻘﺪر »ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ« ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ در ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ دارﯾﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۴ﻣﻪ

ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺧﯿﻤﻪ
»وﻟـﯽ ﻣـﻦ ﺗـﺎ زﻧـﺪه ﻫﺴـﺘﻢ ﺻـﻼح ﻣﯽداﻧﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﺎدآوری و ﺗﺬﮐﺮ ﺷـام را ﺑـﺮ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ.
ﻣـﻦ ﻣﯽداﻧـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زودی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧﺸـﺎن داد اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ
را ﺗـﺮک ﺧﻮاﻫـﻢ منـﻮد« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۳و .(۱۴
اﺳـﮑﺎر ﮐﺎﳌـﻦ در ﺳـﺎل  ،۱۹۵۶ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻮﺷـﺖ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان:
ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ روح و ﯾـﺎ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن؟ :ﺷـﻬﺎدت ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ )Immortality of the Soul or
 .(Resurrection of the Dead?: The Witness of the New Testamentاو اﺳـﺘﺪﻻل منـﻮد
۷۵

ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم روح ﺟـﺎودان ﮐﺎﻣـ ًﻼ ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺒﺎﺷـﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦ،
او ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﴏاﺣﺘـﺎ 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  ۱۲ﺗـﺎ  ۵۷ﺑـﺎب  ۱۵اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺮگ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗـﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻣـﻮرد آﻧﭽـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ درﺑـﺎره ﻣـﺮگ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻋﺎﳌـﺎن ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﮐﺎﳌـﻦ ﺑـﻮد .ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻔﻬـﻮم رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻧـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ روح ﮐـﻪ از ﻣـﺮگ ﺟﺴـﻢ ﻧﺠـﺎت
ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۸ﺑـﺎب  ۴اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸـﺎن را از دﺳـﺖ دادهاﻧـﺪ ،ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻠـﻢ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑﺎزﮔـﺮدد ،متـﺎم ﻣـﺮدﮔﺎن را زﻧـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،ﺗﺴـﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۵۷ﺑﺎب ۱۵
اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن  ،ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﱰدهای رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺗﴩﯾـﺢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .او ﺑـﺎ ﻣﺘﺬﮐـﺮ ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد را ﴍوع ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـامن ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ .اﮔﺮ ﻋﯿﺴـﯽ
زﻧـﺪه منﯽﺷـﺪ ،ﻫـﺮ اﯾامﻧـﯽ ﺑـﻪ او ﺑﯿﻬﻮده ﺑـﻮد .اﻣﺎ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) ،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 ﻣﯽﺳـﺎزد ﺗـﺎ از ﻣـﺮگ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧـﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺟﺴـﻢ در آﯾـﺎت  ۳۵ﺗـﺎ  ۵۰ﺑـﺎب  ۱۵اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ.
او ﺟﺴـﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﮐـﻪ ﻣـﺎ در رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد را ﺑـﺎ ﺟﺴـﻢﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽﻣـﺎن
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .آﻧﭽـﻪ اﮐﻨـﻮن دارﯾـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣـﺮد؛ آﻧﭽـﻪ در رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐﺮد
ﻫﺮﮔـﺰ از ﺑﯿـﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ رﻓﺖ.
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺮگ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،در ﺑﺎب رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد و ﻧـﻪ ﺟﺎوداﻧﮕـﯽ روح .ﺑﻌﻨـﻮان درک اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع آﯾـﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۱۴ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄﺮس ﭘﯿﺶ
آﮔﺎﻫـﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺴـنت آن ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۵ﻣﻪ

اﯾامن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ
آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۵ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺰودی ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻤـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺮﭼﯿﻨـﻢ  ،ﭼﻪ ﻣﻨﻈـﻮری دارد؟
۷۶

آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۴ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس  ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ را آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻄـﺮس ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ در ﴍف ﻣـﻮت اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯿـﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم او ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻄـﺮس اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺮگ دارد ،ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻋﺒـﺎرت منﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷـﻮد» ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ
ﻫﺴـﺘﻢ ...ﻣﯽداﻧـﻢ ﮐـﻪ وﻗـﺖ ﺑﺮﭼﯿـﺪن ﺧﯿﻤـﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ« ،ﮐـﻪ در آﯾـﺎت  ۱۳و  ۱۴ﺑﺎب ۱
دوم ﭘﻄـﺮس ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .ﭘﻄـﺮس ﺟﺴـﻢ را ﺑـﻪ ﺧﯿﻤـﻪ ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ 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 ﻣﱰﺟـامن اﻣـﺮوزی متﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ منـﻮدن اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
دارﻧـﺪ» ،ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺟﺴـﻢ ﻫﺴـﺘﻢ  ...زﯾـﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧـﻢ 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  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۵ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻄﺮس
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﺮگ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮﻋـﺶ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ و آن ﻧﮕـﺮش درﺑﺎره اﯾـامن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭼـﻪ درﺳـﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؟
آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۵ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس  ،ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﺎن او ﻋﻈﻤـﺖ و ﻫﯿﺒﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸـﻨﺪ .او ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﻪ ﺑـﺰودی دار ﻓﺎﻧـﯽ را وداع ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .او از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آﮔﺎه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔـﺖ» ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺮا آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ« .ﺑـﺎ اﯾﻦ
وﺟـﻮد ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻫﯿـﭻ ﺗـﺮس ،ﻧﮕﺮاﻧـﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .در ﻋﻮض ،ﺗﺄﮐﯿـﺪ او ﺑﺮ
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧـﺎن را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨـﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫـﺎ در »واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ«
اﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷـﻨﺪ و – ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ او زﻧﺪه اﺳـﺖ – اﯾﺸـﺎن را ﺑﻪ وﻓـﺎدار ﺑـﻮدن ﻧﺼﯿﺤﺖ منﻮد.
ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ 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  ۲۱آﯾـﻪ  ۱۸را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(،
اﻣـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧـﻪ او در ﻣـﻮرد ﻣﻨﻔﻌﺖ دﯾﮕﺮان اﺳـﺖ .ﭘﻄﺮس ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن
اﯾامﻧـﯽ ﮐـﻪ آﻣﻮﺧـﺖ ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ وﺣﺸـﺘﻨﺎک ﻣـﺮگ اﯾـامن ﭼـﻪ ﮐﻤﮑـﯽ مبـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎدهای ﮐـﻪ دارﯾـﻢ ،ﺣﺘـﯽ در روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑـﺎ
ﻣـﺮگ ،ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﮐﺎری ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮاﯾـامن اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ،اﻃﻤﯿﻨـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟

۷۷

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۶ﻣﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪﯾـﻢ ،ﭘﻄـﺮس ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺰودی ﻣﯽﻣﯿـﺮد .و او
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ )و ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻃﻮﻻﻧـﯽ( ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻗـﺮار ﺑـﻮد مبﯿـﺮد .اﯾـﻦ ﺑﺪﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺧـﻮد ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد» .آﻣﯿـﻦ آﻣﯿـﻦ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾـﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟـﻮان ﺑـﻮدی ،ﮐﻤﺮ ﺧﻮد
را ﻣﯽﺑﺴـﺘﯽ و ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺘـﯽ وﻟﮑـﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷـﻮی دﺳـﺘﻬﺎی ﺧـﻮد را دراز
ﺧﻮاﻫـﯽ ﮐـﺮد و دﯾﮕـﺮان ﺗـﻮ را ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ منﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑـﺮد« )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب
 ۲۱آﯾـﻪ .(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 ﴎور و ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ
را اﻧـﮑﺎر ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﻣـﺮدن ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﴎور 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 منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺒﺨﺸـﺪ .ﺣﺘـﯽ ﻓﮑـﺮ درد و رﻧـﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ وﺣﺸـﺘﻨﺎک
منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﺗﻠﺨـﯽ اﻧـﺪوه و ﺗﻮﺑـﻪ او ﺑﮑﺎﻫـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾـﻦ ﺧﻮاﻫـﺶ ،او از ﺟﻼدان ﺧﻮد
درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر ﺑﺮﻋﮑـﺲ ﮐـﻪ ﴎ 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،
ﺑـﺮ ﻣـﺮگ ﴎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد – «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ،اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺻﻔﺤـﺎت  ۵۳٧و Ellen .۵۳٨
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
ﺳـﻼﻣﺘﯽ روﺣﺎﻧـﯽ ﮔﻠـﻪ ﺑـﻮد.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در 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 ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ؟
 .۲ﻓﻬﺮﺳـﺖ داده ﺷـﺪه در آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ۷ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را در ﮐﻼس ﻣـﺮور ﮐﻨﯿـﺪ.
درﺑـﺎره ﻫـﺮ ﻣـﻮرد ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و از ﺧـﻮد ﺑﭙﺮﺳـﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ اﯾـﻦ ﻓﻀﺎﺋـﻞ
را ﺧـﻮد ﺑﻬـﱰ ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫﯿـﻢ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟
٧٨

 .۳ﺑـﺎ 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
ﻏـﻢ ﻗﺼـﻮر ﻫـﺎ و ﺷﮑﺴـﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠـﯽ وی .از ﻣﺜﺎل و ﻋـﱪت او ﭼﻪ
اﻧﺠـﺎم داد؛ ﺣﺘـﯽ ِﺑ َﺮ ِ
اﻣﯿـﺪ و ﺗﺴـﻼﯾﯽ ﺑـﺮای ﺧﻮدﻣـﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟
 .۴ﭘﻄـﺮس در آﯾـﻪ  ۱۲ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس درﺑﺎره »واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ« ﻧﻮﺷـﺖ» .واﻗﻌﯿﺖ
ﺟﺪﯾـﺪ« در زﻣـﺎن ﭘﻄـﺮس ﭼﻪ ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟
 .۵ﻓـﺮدی ﻧﻮﺷـﺖ» ،ﻣـﺮدﮔﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺮگ ﭼـﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ .ﻣﺮگ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ
زﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺣﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﻣـﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺮگ را »ﺣﻤـﻞ« ﮐﻨﯿﻢ؟

۷۹

درس دﻫﻢ

 ۲۷ﻣﻪ ﺗﺎ  ۲ژوﺋﻦ

ﻧﺒﻮت و ﮐﻼم

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۲؛ داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۳و ۱۴؛
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ ۲۰؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب ۳
آﯾـﺎت  ۱۵ﺗﺎ .۱۷
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﭘـﺲ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 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 ﺑﯿﺸـﱰی ﺗﻮﺟـﻪ منﺎﯾﯿـﺪ ﮐﺎر ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿـﺪ  .زﯾـﺮا ﮐﻼم اﯾﺸـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن
ﻧـﻮر ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ زواﯾـﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯿﺘﺎﺑـﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﺒﻬﻢ و دﺷـﻮار را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷـﻦ ﻣﯿﺴـﺎزد.
ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و دﻗـﺖ در ﮐﻼم اﯾﺸـﺎن ﻧـﻮر در وﺟﻮدﺗـﺎن ﻃﻠـﻮع ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و ﻣﺴـﯿﺢ اﯾﻦ
ﺳـﺘﺎره ﺻﺒـﺢ در ﻗﻠﺒﺘـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ درﺧﺸـﯿﺪ) «.دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۹

ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻄﺮس اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﻄﺮس در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد .ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ :اﻋﺘﻘﺎد روﺷﻦ و راﺳﺦ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺻﻠﯿﺐ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در آﯾـﺎت اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،از اﯾـﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﭘﻄﺮس ﺑﯿﺸـﱰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .و او ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﺣﺪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺟﻤﻊ اﺳـﺖ .او ﮔﻔﺖ ﻣـﺎ »اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠـﯽ« را )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب
 ۱اﯾـﻪ  – (۱۶از ﺟﻤﻠـﻪ آنﻫﺎﯾـﯽ 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  ۱آﯾﻪ  .(۸اﻣﺎ دوم،
و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ )زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ(» ،ﮐﻼم ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﻮﺗﯽ« )دوم
ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  (۱۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻄﺮس ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﺑﻬﺎی ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺷﺎره
۸۰

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮد
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ  ، ۵۴ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  .(۲۷ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﯿﺴﯽ و ﭘﻄﺮس ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس را ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ  ۳ژوﺋﻦ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸ﻣﻪ

ﻋﯿﺴﯽ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﭘﻄـﺮس در ﴎﺗـﺎﴎ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺣﺴـﯽ از ﯾﻘﯿـﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .او ﻣﯽداﻧﺪ
ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،زﯾـﺮا ﻣﯽداﻧـﺪ درﺑـﺎره ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ .و ﯾـﮏ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ او
ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺴـﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ وی اﺷـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﭘﻄﺮس
ﺑـﻪ ﮐﻼم ﻣﮑﺘـﻮب ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ او در آﮔﺎﻫـﯽ از اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﻠﻤـﻪ »ﺟﺴـﻢ ﮔﺮدﯾـﺪ« ﮐﻤﮏ منـﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۴
ﭘﻄـﺮس در آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس  ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻋـﱪی ،اﻧﺒﯿـﺎء ﻗﺪﯾـﻢ و آﻧﭽـﻪ درﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧـﺪ ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻄﺮس،
روحاﻟﻘﺪس در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ را آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺖ :رﻧﺠﻬﺎی
ﻣﺴـﯿﺢ و ﺷـﮑﻮه و ﺟﻼﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۱اﯾـﻦ دو
ﻣـﻮرد در ﴎﺗـﺎﴎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻋﱪی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.

اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑـﺎره آﻧﭽـﻪ ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ درﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾـﯽ ﮐﺮد ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؟ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب ۲۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ ۱۲؛ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  ،۱۰ﺑﺎب
 ۱۳آﯾـﻪ  ۷؛ ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۳۳آﯾـﺎت  ۱۴و ۱۵؛ داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۳و .۱۴
ﭘﻄـﺮس در آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۲ﺑـﺎب  ۱اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴـﯿﺎر وﯾﮋﻩ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﺎت اﺷـﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ از اﻧﺒﯿﺎء
ﮐﻬـﻦ آﺷـﮑﺎر ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .اﻧﺒﯿـﺎء در واﻗـﻊ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم زﻣـﺎن ﺧﻮدﺷـﺎن ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،اﻣـﺎ
ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺗـﺎ زﻣـﺎن آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از آﻧﭽـﻪ اﻧﺒﯿـﺎء ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋـﴫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﭘﻄﺮس واﻗﻊ
ﮔﺮدﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ »ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ روحاﻟﻘـﺪس ﮐﻪ از ﻋﺎمل ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه اﻧﺪ« از
ﺣﻘﺎﯾﻘـﯽ آﮔﺎه ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ از آن ﺑﺎ ﺧـﱪ ﺷـﻮﻧﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب
 ۱آﯾـﻪ  .(۱۲اﯾـﻦ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻗﺪﯾـﻢ ،واﻗﻌﯿﺖ
۸۱

و ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻋﺬابﻫـﺎ و ﻓﺮوﺗﻨﯽﻫـﺎی ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸـﱰی ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً
آنﻫـﺎ ﻣﻨﺘﻈـﺮ »ﺟﻼﻟـﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از آن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ« ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ
 .(۱۱ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓـنت اوﻟﯿـﻦ ﺑﺨـﺶ ازآن ﻧﺒﻮتﻫـﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﻣﻄﻤـﱧ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭼـﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐـﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻫﻨﻮز
ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﮐﺪاﻣﯿـﮏ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،ﭼـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﺑﺮاﯾﺘـﺎن دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﺗـﺎ در ﻫـﺮ ﴍاﯾﻄﯽ ،ﺑـﻪ آنﻫﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹ﻣﻪ

ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﺣﴬت اﻋﻠﯽ
آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۸ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی
ﺑـﺮا ی اﯾامﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ دارد؟
ﭘﻄـﺮس در ﮐﻨـﺎر ﮐﻼم ﻧﺒـﻮت ،ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨـﯽ ﺑﺴـﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽﮐﺮد .او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ« )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  (۱۶ﺑﻨﺎ 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  ۵آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  (۶ﺗـﺎ دﯾـﺪن ﻋﯿﺴـﯽ در ﺟﻠﯿـﻞ ﭘـﺲ از ﻗﯿـﺎم او از ﻣـﺮگ )ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﻪ  ،(۱۵ﺷـﺎﻫﺪی ﻋﯿﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑﯿـﺶ از آﻧﭽـﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎد ﺑﻮد.

در آﯾـﺎت  ۱۷و  ۱۸ﺑـﺎب  ۱دوم 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 ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﯽ ﺑـﺮده ﺑﻮد ﺗـﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻨـﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب
 ۹آﯾـﻪ  .(۲۸ﻋﯿﺴـﯽ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸامﻧﺸـﺎن ُﻣ ِﺘﺒَـ ّﺪل ﺷـﺪ .ﭼﻬﺮهاش

۸۲

ﭼـﻮن ﺧﻮرﺷـﯿﺪ درﺧﺸـﻨﺪه و ﺟﺎﻣـﻪاش ﭼـﻮن ﻧﻮر ﺳـﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ  ،۲ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب
 ۹آﯾـﻪ  .(۲۹ﻣﻮﺳـﯽ و اﻟﯿـﺎس ﺑـﻪ او ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺻﺪاﯾـﯽ از آﺳـامن ﮔﻔـﺖ» ،اﯾﻦ اﺳـﺖ ﭘﴪ
ﺣﺒﯿـﺐ ﻣـﻦ ﮐـﻪ از وی ﺧﺸـﻨﻮدم« )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﻪ .(۵
ﭘﻄـﺮس در ﻣـﺪت زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری دﯾﺪه ﺑـﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد ،اﯾﻦ
واﻗﻌـﻪ از ﻫﻤـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﭘﴪ 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« ﻣﯽﺷـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  – (۱۸ﭼﯿـﺰی ﺑـﻮد ﮐـﻪ او در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﺮ آن متﺮﮐﺰ داﺷـﺖ.

ﺑـﻪ واﻗﻌـﻪ ﯾـﺎ وﻗﺎﯾﻌـﯽ ﮐـﻪ در زﻧﺪﮔـﯽ روﺣﺎﻧـﯽ و اﯾامﻧﺘـﺎن ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻋﻤﯿـﻖ و ﭘﺎﯾـﺪاری
ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .آن واﻗﻌـﻪ ﭼـﻪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷـام ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ و اﻣﺮوزه
ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺮاﯾﺘـﺎن ﭼـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ دارد؟ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ دﻟﯿـﻞ ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺄﺛﯿـﺮی ﺑﺮ
ﺷـام داﺷـﺖ؟ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎﯾﺘﺎن را در روز ﺳـﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿـﺪ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰ﻣﻪ

ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ در دلﻫﺎی ﻣﺎ
»اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ،ﮐﻼم اﻧﺒﯿـﺎ را ﺑـﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸـﱰ ﺗﺼﺪﯾـﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺷـام ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ آن ﺗﻮ ّﺟـﻪ منﺎﯾﯿـﺪ ،زﯾـﺮا ﮐﻼم اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﺮاﻏـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟﺎﯾـﯽ ﺗﺎرﯾـﮏ
ﻣﯽدرﺧﺸـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﭙﯿﺪه ﺑﺪﻣـﺪ و ﺳـﺘﺎر ًه ﺻﺒـﺢ ﻃﻠﻮع ﮐـﺮده دﻟﻬﺎی ﺷـام را روﺷـﻦ ﮔﺮداﻧﺪ«
)دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۹اﯾـﻦ آﯾـﻪ را ﺑﺪﻗـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﻣﺮوزه ﺑـﺮای ﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ؟
در اﯾﻨﺠـﺎ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۴ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۵اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۲۰اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،(۸ﻣﯿـﺎن
ﻧـﻮر و ﺗﺎرﯾﮑـﯽ ﺟﺪاﯾـﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﭘﻄـﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮری در »ﺗﺎرﯾﮑـﯽ«
ﻣﯽدرﺧﺸـﯿﺪ )ﺑﺮﺧـﯽ واژﻩ ﺗﺎرﯾﮑـﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻧﺎﭘﺎﮐـﯽ« و »ﮐﺜﯿﻔـﯽ« ﻧﯿـﺰ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ(.
ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او ﮐﺎﻣـ ًﻼ ﺑﻪ وﺿـﻮح ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ آن ﻧﻮر »ﺗﻮ ّﺟـﻪ« ﮐﻨﯿﻢ
و آن را ﺗـﺎ »دﻣﯿـﺪن ﺳـﭙﯿﺪه ﺻﺒـﺢ در دﻟﻬﺎی )ﺧﻮد(« دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳـﻘﻮط ﮐﺮدهای
ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺳـﻘﻮط ﮐـﺮده و ﺗﺎرﯾـﮏ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ .ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﻣـﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﯽ
۸۳

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 ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح
»ﺗﺎ دﻣﯿﺪن ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ« ﺑﻪ آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ اﻣﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺎﺳﺖ ،اﯾﺪه ﻃﻠﻮع »ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ« در دلﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮ و ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ» .ﺳﺘﺎره
ﺻﺒﺢ« ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره دارد )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ،۲۸ﺑﺎب  ۲۲آﯾﻪ  .(۱۶ﻃﻠﻮع او در
دلﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﺴﯽ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او و ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ او ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وﺟﻮد ﻣﺎ و ﻣﻨﺒﻊ اﻣﯿﺪ و اﯾامن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻄﺮس ارﺗﺒﺎﻃﯽ واﺿﺢ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪا و داﺷنت راﺑﻄﻪای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ« ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
و ﺑﻄـﻮر ﺣﺘـﻢ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ درﺧﺸـﺶ ﻧﻮر در درومنـﺎن ،آن را ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿـﻢ داد» .ﮐﻞ
زﻣﯿـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺟـﻼل ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧـﺪا ،ﻣﻨـﻮر ﮔـﺮدد .ﻧـﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫـﺎ و ﻫﻤﻪ
ﻣـﺮدم ﺑﺘﺎﺑـﺪ .و از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻮر را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﻧـﻮر ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﯿـﺪن اداﻣـﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳـﺘﺎره روز ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﻃﻠـﻮع ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮرﻫﺎی آن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ،ﺑﺎزﺗـﺎب ﺑﺪﻫﯿﻢ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖEllen G. White, Christian Experience ،
and Teachings of Ellen G. White, p. 22

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﺷـام از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـام در ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬـﱰ ﻋﯿﺴـﯽ
ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳۱ﻣﻪ

ﮐﻼم ﻣﻄﻤﱧﺗﺮ ﻧﺒﻮت
آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۱ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧﺒﻮتﻫﺎﯾـﯽ اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﻣﻨﻈـﻮر از اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿﭽﯿـﮏ از ﭘﯿﺸـﮕﻮﺋﯿﻬﺎی ﮐﺘـﺎب آﺳـامﻧﯽ از ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮد اﻧﺒﯿـﺎ
ﺗـﺮاوش ﻧﮑـﺮده ،ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ ﺧﺎﻃـﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮدن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﻓﺴـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ منﯽﺑﺎﺷـﺪ )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،(۱۶دو ﺷـﺎﻫﺪ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ :ﻧﺨﺴـﺖ ،ﺷـﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨـﯽ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب
 ۱آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ (۱۸؛ دوم ،ﻧﺒﻮتﻫـﺎی ﮐﻼم )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ،(۲۱اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮد )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۰ﺗـﺎ .(۱۲
۸۴

ﭘﻄـﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﻫﯿـﭻ ﻧﺒـﻮت ﮐﺘﺎب از ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺧـﻮد ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴـﺖ« )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۲۰ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ ﮔﻔـنت اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓـﺮدی ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑـﺮای ﻣﺎ
ﻣﻨـﻊ منﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮔﻔﺘﺎر از اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۱۳ﺑـﺎب  ۱اول 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 ﻧﺒﻮتﻫﺎی اﻟﻬﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ،منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿـﺰی ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ )ﭘﻄـﺮس اول ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۰
ﭘـﺲ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻄـﺮس ﭼـﻪ ﺑـﻮد؟ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و رﺷـﺪ منﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﻋﻀـﺎی ﺟﺴـﻤﯽ ﺑﺰرﮔـﱰ ﺑﻮدﻧـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۲آﻳـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  .(۱۴و 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷـﺪ
ﮐﻨﯿـﻢ .روح ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﻓﺮاد آن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﺧﺎﻟﺺ و
ﻋﻤﯿﻖﺗـﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﻣـﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات دﯾﮕـﺮان اﻣﺘﻨﺎع
ﻣـﯽورزد ،ﺑـﻪ اﺣﺘـامل زﯾـﺎد ﺑﻮﯾـﮋﻩ ﺑﺮداﺷـﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ از ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ.
آﯾـﻪ ﺑﻌـﺪی ،دﻟﯿـﻞ ﺧﻮﺑـﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﭘﻄـﺮس ﭼﻨﯿـﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫـﯽ داﺷـﺖ .او ﺑﺮای
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺒﯿـﺎء و ﻣﻌﻠﻤﯿـﻦ ﺟﻌﻠـﯽ و ﮐـﺬاب در ﻣﯿـﺎن آﻧـﺎن وﺟـﻮد دارد )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﴏار ﻣﯿـﻮرزد ﺗـﺎ در ﮐﻞ ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﮐﻼم را ﺑـﻪ رﻫﱪﯾـﺖ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺴـﭙﺎرﻧﺪ .ﭼـﻪ ﺑﺴـﯿﺎرﻧﺪ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑـﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪرز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾامﻧﺪارن
ﻫﺪاﯾـﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘـﺪس  ،ﺑـﻪ ﺑﯿﺮاﻫـﻪ ﺗﻌﺼـﺐ ﮔﺮاﯾـﯽ و ﺧﻄـﺎ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ؟ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع در آن زﻣـﺎن ﯾـﮏ ﺧﻄـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﺪ و اﻣـﺮوزه ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺖ.

ﭼـﺮا ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﺪرز و ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﱰده
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؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱ژوﺋﻦ

ﮐﻼم ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﭘﻄـﺮس ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی ﺑـﺮ ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس داﺷـﺖ .آﯾـﺎت  ۱۹ﺗﺎ
 ۲۱ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس  ،ﺗﺼﺪﯾـﻖ ﻗﺪرمتﻨـﺪی از اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﺎ و
اﻟﻬـﺎم اﻟﻬـﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر او در آﯾـﻪ  ۲۱ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس ﮐﺎﻣـﻼً واﺿـﺢ اﺳـﺖ .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ ﮐﺘﺎبﻫـﺎ ،ﻣﺤﺼـﻮل اراده و ﺗﺪﺑﯿـﺮ ﺑـﴩ ﻧﯿﺴـﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗـﺪرت ﮐﺎر روحاﻟﻘـﺪس در »ﻣـﺮدان ﻣﻘـﺪس ﺧﺪا« ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪ.
۸۵

آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۷ﺑـﺎب  ۳دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک
ﻧﻘـﺶ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در زﻧﺪﮔﯽﻣـﺎن ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آنﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ آﯾﺎت ۱۹
ﺗـﺎ  ۲۱ﺑـﺎب  ۱دوم ﭘﻄـﺮس ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﻮﻟـﺲ ﭘـﺲ از ﻫﺸـﺪار دادن ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس درﺑـﺎره ﺧﻄﺮاﺗـﯽ ﮐـﻪ او و ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو
ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﴍح ﻣﺨﺘـﴫی را از اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ» .متﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘـ ّﺪس از اﻟﻬﺎم
ﺧﺪاﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،ﴎزﻧـﺶ ﺧﻄـﺎ ،اﺻـﻼح ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎ در ﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻔﯿـﺪ اﺳـﺖ« )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۶
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
اﺻـﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤـﯽ :اﺻـﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ،آﻣـﻮزه ﻫﺎﯾـﯽ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آنﻫـﺎ اﻋﺘﻘـﺎدات اﺟﺘـامع
در ﺧﺼـﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را اﻇﻬـﺎر ﻣﯿﺪارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .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  ۱۲آﯾﻪ .(۲
ﻫﺪاﯾـﺖ و ارﺷـﺎد :ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻼم ﺑـﺮای »ﴎزﻧـﺶ ﺧﻄـﺎ ،اﺻـﻼح
ﻣﻌﺎﯾـﺐ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎ در ﻧﯿﮑـﯽ« ﻣﻔﯿـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۱۶ﭘﻄـﺮس
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در ﺟﺎﯾـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺒـﻮت در ﮐﻼم ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭼﺮاﻏـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﮑﺎن ﺗﺎرﯾـﮏ را روﺷـﻦ ﻣﯽﺳـﺎزد )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۹ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕـﺮ ،ﮐﻼم در ﺑـﺎره ﻧﺤـﻮه و ﺳـﻠﻮک زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﺮدن و در ﺧﺼـﻮص درﺳـﺖ و ﻏﻠـﻂ ﺑﻮدن ﻣﺴـﯿﺮ،
رﻫﻨﻤـﻮد اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﮐﻼم ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘـﺪس اﻟﻬﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺠـﺰ اراده
آﺷـﮑﺎر ﺧﺪا ﻧﯿﺴـﺖ.
»ﺣﮑﻤـﺖ آﻣﻮﺧـنت ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت« :ﭘﻮﻟـﺲ وﻗﺘـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻼم »ﺑـﺮای رﺳـﺘﮕﺎری مبـﺎ
ﺣﮑﻤـﺖ ﻣـﯽ آﻣـﻮزد« )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،(۱۵ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺷـﺎره ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻼم
ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳـﺘﮕﺎری ﺑـﺮ ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﻣﺮد.
اﺻـﻮل ﺗﻌﻠﯿامﺗـﯽ و اﻋﺘﻘـﺎدی ،ﻫﺪاﯾـﺖ ﻣﻌﻨـﻮی و اﺧﻼﻗـﯽ ،ﻋﻠـﻢ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ رﺳـﺘﮕﺎری :ﺟـﺎی
ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭼﺮاﻏﯽ اﺳـﺖ درﺧﺸـﻨﺪه در ﻣـﮑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎ روز ﺑﺸـﮑﺎﻓﺪ
و ﺳـﺘﺎره ﺻﺒـﺢ در دﻟﻬـﺎی ﺷـام ﻃﻠـﻮع ﮐﻨـﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۹

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲ژوﺋﻦ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ذی وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻌﻮر و
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ از ﮐﻼم ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و آﻧﮕﺎه در ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺎم
٨٦

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 ﮐﻼم را ﺑﺎ ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﻘﺎﯾﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺿـﻮح ﺑﺴـﯿﺎر در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻓﻀﻼﯾـﯽ 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 ﮐﻼم از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
روﺣﺎﻧـﯽ و اﴎارآﻣﯿـﺰ و ﻋﺮﻓﺎﻧـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﮔﺮوﻫـﯽ ﺑـﻪ ﴏاﺣـﺖ ﮔﻔـﺖ‘ :ﮐﺘـﺐ و ﻗـﻮت ﺧـﺪا را منﯽداﻧﯿـﺪ’ )ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ
 .(۲۴زﺑـﺎن 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  ۷آﯾﻪ  .(۱۷اﮔﺮ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس را ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و اﮔـﺮ ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ذﻫـﻦ اﻓـﺮاد را ﮔﻤـﺮاه ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﮑﺸـﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن را ﺧﺸـﻨﻮد
ﻣﯽﮐـﺮد و ﻫـﺰاران ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ را ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن در اﺷـﺘﺒﺎه ﴎﮔـﺮدان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯿﮑـﺮد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﺟﺪال ﻋﻈﯿـﻢ ﺻﻔﺤـﺎت  ۵٩۸و .۵٩٩
Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 598, 599

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱اﺻﻮل ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ مبﻨﻈﻮر درک ﺷﻔﺎف ﮐﻼم دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 .۲ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ) (Martin Lutherﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ» ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻧﻮر ﺧﻮﯾﺸنت

اﺳﺖ «.ﻣﻨﻈﻮر او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﺟﻮد
دارد و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از منﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 .۳ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روز دوﺷﻨﺒﻪ درﺑﺎره واﻗﻌﻪ ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷام ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ ،را در ﮐﻼس ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﱰﮐﯽ
دارﻧﺪ؟ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ؟
 .۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷام ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب او ،ﭼﻪ
اﺻﻮﻟﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ؟

۸۷

درس ﯾﺎزدﻫﻢ

 ۳ﺗﺎ  ۹ژوﺋﻦ

ﻣﻌﻠامن دروﻏﯿﻦ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

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

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺑـﻪ آﻧـﺎن وﻋـﺪه آزادی ﻣﯽدﻫﻨـﺪ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺴـﺎد
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،زﯾـﺮا آدﻣـﯽ ﺑـﺮده ﻫـﺮ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ« )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۱۹
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 منﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﻔﺎ و آزاری در
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم و ﻣﺸﻘﺎت دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﻣﭙﺮاﺗﻮر
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ روم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮔﺴﱰش ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن« ﺑﻮد.
اﻣـﺎ ﺷـﯿﻄﺎن ﺣﻤﻠـﻪای دوﺟﺎﻧﺒـﻪ را آﻏـﺎز منـﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺟﻔـﺎ از ﺑﯿـﺮون – ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﯽرﺣﻤـﯽ و
ﺧﺸـﻮﻧﺖ – اﺑـﺰار ﻗﺪرمتﻨـﺪی ﺑـﻮد .اﻣـﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪ دﯾﮕـﺮی روﺑـﺮو ﺷـﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗـﺮ 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  ۲آﯾﻪ (۱
ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽآوردﻧـﺪ .و ﺣﺘـﯽ ﺑﺪﺗـﺮ از آن ،ﭘﻄـﺮس ﻫﺸـﺪار داد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ »ﺷـﯿﻮه
ﻫـﺎی ﻣﺨـﺮب« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﻳـﻪ  (۲ﭘﯿـﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آنﻫﺎ ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽداد ،ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ؟ ﭘﻄﺮس در
ﺑﺮاﺑـﺮ آنﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ واﮐﻨـﺶ ﻧﺸـﺎن داد و ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾـﯽ از داﺧـﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ،
اﻣـﺮوزه ﭼـﻪ درسﻫﺎﯾـﯽ از ﻫﺸـﺪارﻫﺎی او ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۰ژوﺋﻦ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۸۸

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۴ژوﺋﻦ

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 ﻣﺸـﮑﻼت دﺳـﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯿﮑـﺮد ﮐـﻪ ﮔﺎﻫـﺎً ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ ﺑـﻮد )ﺑـﻪ ﯾﻬـﻮدا ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ
رﺳـﻮﻻن ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺸـﮑﻼت از ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ
ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن آﻧـﺎن رﺧﻨـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ آزار و ﺟﻔـﺎ از ﺧـﺎرج ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸـﮑﻼت داﺧﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ در ﺗﻘـﻼ ﺑـﻮد .ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از آن ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ
اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ .آنﻫـﺎ ﭼﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ »اﻣـﺎ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﻋـﻼوه 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 ﻣﻮﻻﯾـﯽ را ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺧﺮﯾـﺪ اﻧـﮑﺎر
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد و ﺑـﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧـﯽ ﺑـﺮ ﴎ ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد .ﻋﺪه زﯾـﺎدی ،آﻧﻬﺎ و راهﻫـﺎی ﺑﺪ آﻧﻬﺎ
را دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾﺸـﺎن راه ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣـﻮرد اﻫﺎﻧـﺖ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .از
روی ﻃﻤـﻊ و ﺑـﺎ داﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻌﻠـﯽ ﺧـﻮد ،ﺷـام را اﺳـﺘﺜامر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد اﻣـﺎ ،ﮐﯿﻔـﺮی ﮐـﻪ از
ﻣﺪﺗﻬـﺎ ﭘﯿـﺶ ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪه ﺑـﻮد در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬـﺎ و ﻫﻼﮐـﺖ در ﮐﻤﯿﻦ آﻧﺎن اﺳـﺖ« )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۳اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﻣﻮﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌﯿـﺪ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ
زﻣﺎﻧـﯽ را ﺑـﺎ آراﻣـﺶ و ﺻﻠـﺢ و ﻫامﻫﻨﮕـﯽ دروﻧـﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﴪ ﺑﺮده ﺑﺎﺷـﺪ.
آﯾـﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴـﺖ؟

دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳و  ۱۰ﺗـﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ درﺑـﺎره ﭼـﻪ
ﭼﯿـﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ؟ ﺑﻌﻀـﯽ از ﭼﯿﺰﻫـﺎی دروﻏﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ ﺗﺮوﯾـﺞ داده
ﻣﯽﺷـﺪ ،ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ؟
آﯾـﻪ  ۱ﺑـﺎب  ۲دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ اﺣﺘـامل زﯾـﺎد آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻄـﺮس اﻟﻬﺎم
منـﻮد ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ .او ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽداد ﮐﻪ دﻗﯿﻘـﺎً ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ
اﻧﺒﯿـﺎء دروﻏﯿـﻦ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ در آﯾﻨـﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﭘﻄﺮس ﯾﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ
اﺗﻬﺎﻣﺎﺗـﯽ را ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻠـامن اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻪ از »ﺑﺪﻋﺖﻫـﺎی ﻣﻬﻠـﮏ« )دوم ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۱ﺗـﺎ ﻫﺪاﯾـﺖ ﻧـﺎ آﮔﺎﻫﺎن ﺑﺴـﻮی اﺳـﺎرت )دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۱۹و ﻧﯿﺰاﻧﺒﻮﻫﯽ
از ﺳـﺎﯾﺮ ﺧﻄﺎﯾـﺎ .ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از آﻧﭽـﻪ او ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ اﯾﻦﻫـﺎ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
۸۹

ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ واﮐﻨـﺶ ﺷـﺪﯾﺪ او ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آنﻫﺎﺳـﺖ .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
ﻣﯽدﻫـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ در ﻣـﻮرد اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ رﺧﻨـﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دروﻏﯿـﻦ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﺼـﻮن مبﺎﻧﯿـﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۵ژوﺋﻦ

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  ۲آﯾـﻪ  .(۱۸ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ آﯾـﻪ درﺑـﺎره ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ؟
او ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در آﯾـﻪ  ۱۹ﺑـﺎب  ۲دوم ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴍح اﯾـﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽاش ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ اﻫﻤﯿـﺖ واژﻩ »آزادی« در آﯾـﻪ  ۱۹ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﻌﻠامن دروﻏﯿﻦ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ .او در آﯾﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ۲۱ﺑﺎب  ۲دوم ﭘﻄﺮس ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠامن دروﻏﯿﻦ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه ﺣﺮﯾﺖ و آزادی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،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  ۶آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  .(۶ﻫـﺮ
ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ از آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی را در اﺳـﺎرت ﮔﻨﺎه ﻧﮕﻪ دارد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻄﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس
درﺑـﺎرهاش ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ .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  ۳۴ﺗـﺎ  ۳۶ﺑـﺎب  ۸ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﺴـﯿﺢ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک
آﻧﭽـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

۹۰

ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻠامن دروﻏﯿـﻦ اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫـﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧـﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮا ً ﻋﯿﺴـﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﮔﻨﺎه آﻟـﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺼـﻮر ﻧﻮﻋـﯽ ﮐـﻢ ارزش از ﻓﯿـﺾ اﻧﺠﯿـﻞ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻘـﺪس را ﮐﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ
آﺳـﺎن اﺳـﺖ ،ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ آنﻫـﺎ ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻫـامن »ﻓﺴـﺎد« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب
 ۲آﯾـﻪ  (۱۹در 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 آنﻫﺎ ﻫﺸـﺪار داد.

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

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۶ژوﺋﻦ

ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ۲۲و ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۴۳ﺗـﺎ  ۴۵را 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 ﴎﻧﻮﺷـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ ﻓﺮﯾـﺐ ﺧﻮرده
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧـﻮد ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ )دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﻪ  .(۱۸ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ وﻋﺪه
آزادی ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،آن ﻧـﻮع آزادی ﮐـﻪ آنﻫـﺎ وﻋـﺪه
ﻣﯽدﻫﻨـﺪ اﺳﺎﺳـﺎً ﺑـﺎ ﻧـﻮع آزادی ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوان ﺧﻮد وﻋـﺪه داد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ.
ﺑـﻪ ﻫﺸـﺪار ﻗﺪرمتﻨـﺪی ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس داد ،ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﺑﻬـﱰ ﻣﯽﺑـﻮد اﮔـﺮ ﻫﺮﮔـﺰ »راه ﻧﯿﮑـﯽ
ﻣﻄﻠـﻖ را منﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۲۱ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
روشﻫـﺎی ﺳﺎﺑﻘﺸـﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧـﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ،اﯾـﻦ ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﻫﯿـﭻ اﻣﯿـﺪی منﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
داﺳـﺘﺎن ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﺷـﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺴـﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻣـﺎ ﻣﯽداﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ اﯾﺸـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﺎ ﺧﺸـﻨﻮدی آنﻫﺎ
را ﻣﺠـﺪدا ً ﻣﯽﭘﺬﯾـﺮد )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۳۲را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
روﯾﮕﺮداﻧـﯽ ﮐﺎری ﺑـﺲ ﺧﻄﺮﻧـﺎک اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴـﺖ .اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت )ﺳـﮕﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد( ،زﺷـﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪی ﻣﻮﺿـﻮع را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﭘﻄﺮس ﻣﻨﻈﻮر
ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸـﺪ.
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﺳـﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴـﯽ در آﯾـﻪ  ۲۰ﺑـﺎب  ۲دوم ﭘﻄـﺮس از روی ﻋﻤـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﺘـﯽ
۹۱

ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  ۴۵و ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ۲۶را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﻋﯿﺴـﯽ متﺜﯿـﻞ ﻣـﺮدی را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐـﻪ از روﺣـﯽ ﭘﻠﯿـﺪ رﻫﺎﯾـﯽ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .روح ﺑـﺪون ﻣﮑﺎﻧـﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﴎﮔﺮدان اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ
ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد ﺗـﺎ »ﺧﺎﻧـﻪای را ﮐـﻪ ﺗـﺮک ﮐـﺮده« ﺑﺒﯿﻨـﺪ )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  .(۴۴او ﻣﯽرﺳـﺪ و آن را
ﺧﺎﻟـﯽ و ﻣﺮﺗـﺐ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .او ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ آن ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﭼﻨـﺪ روح ﺧﺒﯿـﺚ
ﺗـﺮ از ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﯽآورد .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» ،ﻋﺎﻗﺒـﺖ آن ﺷـﺨﺺ
از اوﻟـﺶ ﺑﺪﺗـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد« )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  .(۴۵ﺧﻄـﺮی ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﯽﮐﺸـﺪ و
ﭘﻄـﺮس ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،واﻗﻌـﯽ اﺳـﺖ .اﯾامﻧـﺪار ﻧﻮﭘﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ روحاﻟﻘﺪس
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـ ًﻼ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔـﯽاش ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﺸـﻮد .اﮔـﺮ ﺣﻀـﻮر در ﮐﻠﯿﺴـﺎ و
ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﮔﺬاﺷـنت اﯾـامن ﺟﺪﯾـﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی دﻧﯿﻮی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻧﺸـﻮﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻪ
ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﺳـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.

ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ،ﺑـﻪ ﭼـﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ اﻋﻀﺎﯾـامن ،ﺑﺨﺼﻮص
اﻋﻀـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑﻬﱰ ﭘـﺮورش و آﻣـﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۷ژوﺋﻦ

ﭘﻄﺮس و ﯾﻬﻮدا
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻼﺣﻈﻪ منﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت  ۴ﺗﺎ  ۱۹ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﭘﯿﺎم دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب ۲
آﯾﻪ  ۱ﺗﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ۷را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﭘﻄﺮس و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎدی ﻣﺎ را از ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﻬﻢ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﺪا ﴎﻧﻮﺷﺖ ﴍﯾﺮان را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد .ﭘﻄﺮس و
ﯾﻬﻮدا ﻫﺮ دو ،ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ منﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارد .ﺧﻮاه
ﺑﴩ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ،ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩای ﺑﻪ ﺑﺪیﻫﺎی اﯾﺸﺎن دارد و ﻣﺠﺎزات
آنﻫﺎ را در روز داوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۹و  ،۱۷ﯾﻬﻮدا آﯾﻪ .(۶

دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۷و ﯾﻬـﻮدا آﯾـﺎت  ۴ﺗـﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس
و ﯾﻬـﻮدا ﺑـﺮای ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﮔﻨـﺎه ﺟـﺪی اﺳـﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ
منﻮﻧﻪﻫﺎﯾـﯽ از اﻧﺘﻘﺎمﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺧـﺪا اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟
ﭘﻄـﺮس و ﯾﻬـﻮدا ﺑـﻪ ﺳـﻪ منﻮﻧـﻪ از اﻧﺘﻘﺎمﻫـﺎی ﺧـﺪا در ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .آنﻫـﺎ از
ﻧﺎﺑـﻮدی ﺟﻬـﺎن ﭘﯿـﺶ از ﻃﻮﻓـﺎن ﻧـﻮح ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﻮﻓـﺎن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴـﱰ منﻮدن ﺳـﺪوم و ﻋﻤﻮره
۹۲

و ﺑـﻪ زﻧﺠﯿـﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﻓﺮﺷـﺘﻪﻫﺎ ﺑـﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻧـﺎم ﻣﯿﱪﻧﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۴ﺗـﺎ  ، ۶ﺑﺎب
 ۳آﯾـﻪ  ۷و ﯾﻬـﻮدا آﯾـﺎت  ۶و  .(۷متـﺎم اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺻﺤﻨـﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳـﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس درﺑـﺎره ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﺣﻤـﺖ و ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻋﺪاﻟـﺖ ﺧـﺪا ﻧﯿـﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﻧﺎﺑـﻮدی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻨـﺎه دارد.
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺷـﺪﯾﺪی ﺷـﺪﻧﺪ ،ﭼـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ؟ آنﻫﺎ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺪﻋـﺖ ارﺗـﺪاد ﻣﻬﻠـﮏ ،ﺧـﻮار ﺷـﻤﺮدن اﻗﺘـﺪار ﺧـﺪا ،ﴎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻓـﺮود آوردن ﺑـﺮ ﴍﯾـﺮ ،
اﻧﺤـﺮاف ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺠـﻮزی ﺑـﺮای ﻓﺴـﺎد و ﺷـﻨﺎﻋﺖ ،اﻧـﮑﺎر ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺣﺎﮐـﻢ و ﴎور ،آﻟـﻮده و ﻣﻠـﻮث ﮐـﺮدن ﺟﺴـﻢ ﺧﻮﯾـﺶ ،ﺣﺮﻓﻬـﺎی ﭘـﻮچ و ﺧﻮدﺳـﺘﺎﯾﺎﻧﻪ و اﯾـﺮاد
ﺗﻬﻤـﺖ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۰ ،۱و  ،۱۹ﯾﻬـﻮدا آﯾـﻪ  ، ۴ﯾﻬـﻮدا آﯾـﻪ  ، ۸دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب ۲
آﯾـﻪ  ،۱۸ﯾﻬـﻮدا آﯾـﻪ .(۱۰
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺷـﺎﻣﻞ اﻋامل ﺧﺸـﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﴍوراﻧﻪ
ﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .در ﻋﻮض ،آنﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ را
ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ اﺷـﱰاک دارﻧﺪ .آنﻫـﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ در داﺧﻞ
ﺧـﻮد اﺟﺘـامع ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗـﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷـﺪه اﻧﺪ .اﯾـﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷـﺰد ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺑـﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧـﻪ و اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱۲و ﯾﻬـﻮدا آﯾـﻪ  ۱۰را 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  ۲آﯾـﻪ  (۱۲ﯾـﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗـﯽ ﻓﺎﻗـﺪ »ﺷـﻌﻮر و ﻣﻨﻄـﻖ«
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻏﺮﯾـﺰه ﺧﻮد ﻋﻤـﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ )ﯾﻬـﻮدا آﯾـﻪ  .(۱۰اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﻪ
ﺗﻔﺎوﺗـﯽ ﺑـﺎ ﺧﻠﻘـﺖ ﺑـﴩ در اﺑﺘـﺪا دارد و ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﭼﻨﯿـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﯽ در
زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۸ژوﺋﻦ

درسﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۱۶ﺑـﺎب  ۲دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﺑﺮای ﻫﺸـﺪار دادن در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ
از ﴍارت ﻧﺎﺷـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺜﺎلﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد؟
اوﻟﯿـﻦ اﺷـﺎره ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺪوم در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در آﯾـﺎت  ۱۲و  ۱۳ﺑـﺎب  ۱۳ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺸـﻮد .ﻟـﻮط و اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ اﺧﺘﻼف »ﻣﺎﻟـﯽ« از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﺸـﻮﻧﺪ.
۹۳

ﻟـﻮط دره اردن را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮد و »در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺳـﺪوم ﺧﯿﻤـﻪ زد« )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ .(۱۲
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» ،ﻟﮑﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳـﺪوم ﺑﺴـﯿﺎر ﴍﯾﺮ و ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﺑﻮدﻧـﺪ« )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  .(۱۳ﺑﻌﺪﻫـﺎ ،زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻫﺸـﺪار داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﻧﺎﺑـﻮدی ﺳـﺪوم را دارد ،اﺑﺮاﻫﯿـﻢ در ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓﻘـﯽ ﻣﺬاﮐـﺮه منـﻮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ  ۱۰ﻓﺮد ﻋـﺎدل در آﻧﺠﺎ
ﭘﯿـﺪا ﺑﺸـﻮد ،ﺧـﺪا آن ﺷـﻬﺮ را ﻧﺎﺑـﻮد ﻧﮑﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  .(۳۳ﻋـﺪم اﺣﺘام ِل ﯾﺎﻓ ِنت
 ۱۰اﻧﺴـﺎن 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 دﺧـﱰش از ﻣﻬﻠﮑـﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘـﻪ و زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۱۲ﺗﺎ .(۲۵
ﭘﻄـﺮس دو درس از اﯾـﻦ رواﯾـﺖ اﺳـﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻫﺮ دو ﺷـﻬﺮ اﻟﮕﻮﺋـﯽ از ﻣﺠﺎزات
ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ارﺗـﺪاد و ﺧﺪاﻧﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ را اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۶دوم ،ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽداﻧـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدل را از ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  .(۹آﻧـﮕﺎه ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد از ﺧﺼﻮﺻﯿـﺎت ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺪوم و
ﻋﻤﻮره ﻧﺎﺑﻮد ﺷـﺪﻧﺪ ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :آنﻫﺎ ﺟﺴـﻢ ﺧﻮد را در ﺷـﻬﻮت ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪﻧﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﻗﺘﺪار ﺧﺪا را ﺧﻮار ﻣﯽﺷـﻤﺮﻧﺪ ،ﮔﺴـﺘﺎخ و ﺧﯿﺮه ﴎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و از ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن درﯾﻎ
منﯽﮐﻨﻨـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۰و  .(۱۱اﯾـﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ ﺑـﺎ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در ﺑـﺎره
ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ و ﭘﯿﺮواﻧﺸـﺎن ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ.
رواﯾـﺖ ﺑﻠﻌـﺎم در اﻋـﺪاد ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ۱ﺗـﺎ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﻪ  ۲۵ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .او ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻻق،
ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﻮآب ﺑـﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ 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  ۲۲آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  .(۲۱او در ﻣﺴـﯿﺮش ﺑـﺎ ﯾـﮏ »ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ« روﺑـﺮو ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ
زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﻻغ در ﻣﯿـﺎن راه از رﻓـنت ﻣامﻣﻌـﺖ ﮐـﺮد ،از ﻣـﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد .ﺑﻠﻌﺎم ﺳـﭙﺲ اﻻغ
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  ۲۲آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  .(۳۵در اﻧﺘﻬـﺎ ،ﺑﻠﻌـﺎم ﺑـﺮای ﺑﻨـﯽ
اﴎاﺋﯿـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑﺮﮐـﺖ منـﻮد )اﻋـﺪاد ﺑـﺎب  ۲۳آﯾـﻪ  ۴ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﻪ  .(۲۴ﭘﻄـﺮس از ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان منﻮﻧـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ زﻧـﺎ و ﻃﻤـﻊ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾﺎت ۱۴
و  (۱۵اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﺮدﻣـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻠﻌـﺎم ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺷـﺪهاﻧﺪ.

درﺑـﺎره متـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس و ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧـﻢ اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣـﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .از اﯾـﻦ رو ،ﭼـﺮا ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز
ﻫﻔﺘـﻢ ،منﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﻫﺮﮔـﺰ ﺑﮕﻮﯾﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻫﺸـﺪار داده ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؟

٩٤

ﺟﻤﻌﻪ

 ۹ژوﺋﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻣـﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن درﺑـﺎره »آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ« ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .و ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺘﱪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .آزاد ﺑـﻮدن از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺣﮑﺎم و داﺷـنت
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 ﻣﯽﺑـﺮد ،منﻮﻧـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ اﺳـﺖ از ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ آزادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ در ﭘﻄـﺮس دﯾﺪﯾﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ 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 ﴍﯾﻌﺖ رﻫﺎ ﺳـﺎزد ،ﺑﺴـﯿﺎری
اﻇﻬـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺴـﻮخ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ از ﻓﯿﺾ ﺑﻪ
دور اﻓﺘـﺎده اﻧـﺪ .و از اﯾـﻦ رو ،از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ و اﺷـﺘﺒﺎه ﮔﺎﻫـﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﻨﺪ،
ذﻫﻦﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘـﺪس ﻫﺪاﯾـﺖ ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓـنت اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺷـﺪ و ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺎر ،ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺷـﯿﻄﺎن ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷـﯿﻄﺎن ﻣـﺮدم را ﺑﮕﻮﻧﻪ
ای ﻓﺮﯾـﺐ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺠـﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﺣﻘﯿﻘـﺖ در دام اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﯿﻔﺘﻨـﺪ و ﺑﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗـﻼش
ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﺟﻬـﺎن ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن ﺑﯿﻌـﺖ ﺑﮕﯿـﺮد« – اﻟـﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴـﯿﺢ ﺻﻔﺤـﻪ .۳۲۴
Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 324

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣـﻮرد آﯾـﻪ  ۱۹ﺑـﺎب  ۲دوم ﭘﻄـﺮس و ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی ﮐﻪ ﭘﻄﺮس درﺑـﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دروﻏﯿـﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﺗﺄﻣـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼﺮا ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﱧ 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 اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﮐـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺳـﺎﯾﺮ اﯾامﻧﺪاران ﻫﺴـﺘﻨﺪ» ،ﺧﻄﺮﻧﺎک« ﻣﯽﺷـﻮد؟
 .۲ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤـﻦ ﭘﻄﺮس در ﻣﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺟﺎﻣـﻊ ﻣﺠﺎزات و
داوری ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ» :ﻫﻼﮐـﺖ ﴎﯾـﻊ را ﺑـﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸـﯿﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب ۲
آﯾـﻪ (۱؛ »در ﻓﺴـﺎد ﺧـﻮد ﻫـﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ« )دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۱۲؛ »ﻇﺎﳌﺎن
را ﺗـﺎ ﺑـﻪ روز ﺟـﺰا در ﻋـﺬاب ﻧـﮕﺎه دارد« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۹؛ »و ﻫﻼﮐـﺖ
اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﺑﯿـﺪه ﻧﯿﺴـﺖ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۳اﯾـﻦ 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؟
۹۵

 .۳در ﺑـﺎره اﻓـﺮادی ﮐـﻪ درﺑـﺎره »آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ« ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ،ﻧـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ
اﺣـﮑﺎم ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ )اﮔﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ( 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؟

۹۶

درس دوازدﻫﻢ

 ۱۰ﺗﺎ  ۱۶ژوﺋﻦ

روز ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱و ۲؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۱۵ﺗﺎ ۱۷؛
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ ۱۳؛ ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۹۰آﯾﻪ ۴؛ ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾـﺎت  ۴۳ﺗﺎ ۵۱؛
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۴ﺗﺎ .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  ۳آﯾﻪ .(۱۱

در اﻋﺼـﺎر ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﻋﺘﻘـﺎد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘـامد و ﺣﺘـﯽ ﺑﻄﻮر
ﺑﺎﻟﻘـﻮه ﺧﻄﺮﻧـﺎک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﯽ ﺳـﺎده ﺑـﻮد :اﮔﺮ آنﻫﺎ
ﺧـﺪا را ﺑـﺎور ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ روز داوری ﭘﯿـﺶ رو ﮐـﻪ در آن روز ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا ﺑـﺮای
اﻋامﻟﺸـﺎن ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻣﯽﺑﻮدﻧـﺪ ،اﻋﺘﻘـﺎد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺑـﺪون ﭼﻨﯿـﻦ اﻧﮕﯿـﺰه ای  ،ﻣﺮدم متﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸـﱰی
ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﺷـﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ.
اﮔﺮﭼـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﻃـﺮز ﻓﮑـﺮی اﻣﺮوزه ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻨﺴـﻮخ ﯾﺎ )ﺗﺒﻌﯿـﺾ آﻣﯿـﺰ( ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ،منﯽﺗﻮان
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 ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای رﻓﺘﺎر درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﭘﻄـﺮس ﺗﺮﺳـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﴍارت ﭘﯿﺸـﮕﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا
داوری و ﻣﺤﮑـﻮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ  ،زﯾـﺮا ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﴏاﺣﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ 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  ۳آﯾﻪ (۱۰
ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾـﻢ و از اﯾـﻦ رو ،او ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ ﭘﯿـﺶ
ﺑﯿﻨـﯽ از وﻗﺎﯾـﻊ در ﭘﯿـﺶ رو ﻣﯽﭘﺮﺳـﺪ» :ﺷـام ﭼﻄـﻮر ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،در ﻫﺮ ﺳـﯿﺮت ﻣﻘﺪس
۹۷

و دﯾﻨـﺪاری؟« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۱
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ  ۱۷ژوﺋﻦ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۱ژوﺋﻦ

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 ﻣﯽﺷـﺪ .ﯾـﮏ ﻣـﻮرد
ﺧﻄﺮﻧـﺎک دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ،ﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻫﺸـﺪار ﺧـﺎص ،اﺑﺘـﺪا ﭼﯿـﺰ دﯾﮕﺮی
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

»اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ دوم را ای ﺣﺒﯿﺒـﺎن اﻵن ﺑـﻪ ﺷـام ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ،دل ﭘﺎک ﺷـام
را ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﺎدﮔﺎری ﺑـﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧـﻢ ،ﺗـﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آرﯾـﺪ ﮐﻠامﺗﯽ ﮐـﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘـﺪس ،ﭘﯿﺶ
ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ و ﺣﮑـﻢ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه را ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﺳـﻮﻻن ﺷـام داده ﺷـﺪ« )ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱و  .(۲ﭘﻄـﺮس در اﯾﻨﺠـﺎ درﺑـﺎره دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐـﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾﺎت ۱۵
ﺗـﺎ  ۱۷را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱و  ،۲ﭘﻄـﺮس ﮐﻼﻣـﯽ را ﮐـﻪ ﻗﺒـ ًﻼ ﺑـﻪ »اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﻘـﺪس« اﻟﻬـﺎم
ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ،ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﯾـﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸـﺎن را ﺑـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
و ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺟﻠـﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .او ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﯾـﺎدآوری ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ آنﻫـﺎ »ﮐﻼم ﻣﺤﮑـﻢ اﻧﺒﯿـﺎء« را
درﯾﺎﻓـﺖ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۹او ﺗﴫﯾـﺢ ﮐﺮد ﮐـﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﻼم 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 ﺑﯿﺸـﱰ 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»رﺳـﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﴎور
۹۸

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 ﻣﯽﮔﻔـﺖ .او از
ﻣﺮﺟـﻊ ﭘﯿـﺎم ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داﺷـﺖ.

ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻼم ﺧـﺪا و ﻧـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﯾـﺎ ﻗﻀـﺎوت ﯾـﺎ ﺗﻌﻘـﻞ ﺧﻮدﻣـﺎن ،ﺣـﺮف ﻧﻬﺎﯾـﯽ در
زﻧﺪﮔﯿـامن ﺑﺎﺷـﺪ؟ )ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ دﻟﯿـﻞ دﯾﮕﺮی ﺟـﺰ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،روز
ﻫﻔﺘـﻢ ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕـﻪ ﻣﯽدارﯾـﻢ؟(

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲ژوﺋﻦ

اﺳﺘﻬﺰاء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻄـﺮس ﭘـﺲ از ﺗـﻼش ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ »ﺳـﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ اﻧﺒﯿـﺎی ﻣﻘ ّﺪس در ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﮥ رﺳـﻮﻻن ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣﺎ داد« )دوم
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  (۲را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺸـﺪار ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮﯾـﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷـﺎﯾﺪ ،او
ﮐـﻪ ﻣﯽداﻧﺴـﺖ اﯾـﻦ آﻣـﻮزه ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺑﻬﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ در ﺗﻼش ﺑـﻮد ﺗﺎ
ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی او از اﻗﺘـﺪار ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

آﯾﺎت  ۳و  ۴ﺑﺎب  ۳دوم ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺷـﮏ ﮔﺮاﯾﺎنِ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﭼﻪ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ
را ﮔﺴـﱰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؟
ﻣﯿـﺎن ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آزادی دروﻏﯿـﻦ را ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 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  ۲آﯾـﻪ  (۱۰؛ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ را اﻧـﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ »ﺑـﺮ وﻓﻖ ﺷـﻬﻮات ﺧﻮد رﻓﺘـﺎر منﻮدﻧﺪ«
)دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۱۰
)اﯾـﻦ ﺗﺼﺎدﻓـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﮔﻨﺎهآﻟـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دروﻏﯿـﻦ ﻣﻨﺘﻬـﯽ
ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،اﯾﻨﻄـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ؟(
او ﻫﺸـﺪار داد ﮐـﻪ اﺳـﺘﻬﺰاءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﺆال ﻧﯿﺸـﺪاری را ﻣﻄـﺮح ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد ﮐﻪ »ﮐﺠﺎﺳـﺖ
وﻋـﺪه آﻣـﺪن او؟« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﻳـﻪ  .(۴آنﻫـﺎ 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 ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،اﯾﻦ اﺳـﺘﻬﺰاءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
۹۹

آن واﻗﻌﯿـﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﮑﺎر ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﺮدهاﻧـﺪ و ﴍاﯾﻂ 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 ﻋـﺎدﻻن و ﴍﯾـﺮان »ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾـﺎن اﯾﺸـﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑـﻮد« ﻣﺸـﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿـﺎ ﺻﻔﺤـﻪ Patriarchs and Prophets, p. 85 .۸۵
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 ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷـﺪ؟
و اﻣـﺮوزه ﻣـﺎ ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﭼﻄـﻮر؟ ﻧـﺎم ﻣـﺎ اﯾـﺪه ﻇﻬـﻮر دوﺑـﺎره ﻣﺴـﯿﺢ را
ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣﯽدﻫـﺪ .و ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،او ﻫﻨـﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳـﺖ .و آری ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﭘﻄﺮس
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻬﺰاءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﯿﻢ.

در ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﯾامﻧـﯽ ﺧﻮدﺗـﺎن ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﮐﻨـﺎر ﻣﯽآﯾﯿـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺧـﻮد را در روز ﺳـﺒﺖ در ﮐﻼس ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳ژوﺋﻦ

ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روز
ﭘﻄـﺮس در آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۱۰ﺑـﺎب  ۳دوم ﭘﻄـﺮس  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ اﺳـﺘﻬﺰاءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد ،ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫـﺪ؟ او ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺘﯽ اﮐﻨـﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺸـنت ﻣﺴـﯿﺢ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن را درک ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ ﺟﻬـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﺧـﻮد
ﯾـﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎن از زﻣـﺎن ﺧﻠﻘـﺖ ﺑـﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑـﮑﺎر ﺧﻮد اداﻣـﻪ داده اﺳـﺖ) .ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ و اﻗﺘـﺪار ﺑـﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد (.در دورهای
ﴍارت ﭼﻨـﺎن ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﭘـﺲ از آن ﺧﺪا ﺟﻬـﺎن را ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐـﺮد )دوم ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۶و در واﻗـﻊ ،ﻃﻮﻓـﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺰرﮔـﯽ در ﺟﻬـﺎن اﯾﺠـﺎد منـﻮد ،ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه
ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ .ﭘﻄﺮس ﺳـﭙﺲ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻌـﺪی ﺑﺎ آﺗـﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻧـﻪ آب )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ .(۱۰
ﭘﻄـﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﻮﺷـﺖ» ،ﯾـﮏ روز ﻧﺰد ﺧﺪا ﭼﻮن ﻫﺰار ﺳـﺎل اﺳـﺖ و ﻫﺰار ﺳـﺎل ﭼﻮن ﯾﮏ
روز« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۸ﭘﻄـﺮس در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﺣﺘامﻻً آﯾﻪ  ۴ﺑـﺎب  ۹۰ﻣﺰاﻣﯿﺮ را ﺑﺎزﺗﺎب
۱۰۰

ﻣـﯽداد» :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 ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺄﺧﯿـﺮی در ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ وﺟـﻮد دارد .اﻣـﺎ ﻣـﺎ
ﺗﻨﻬـﺎ از دﯾـﺪﮔﺎه اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .از دﯾﺪ ﺧـﺪا ،ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺧﯿﺮی وﺟـﻮد ﻧﺪارد.
در واﻗـﻊ ،ﭘﻄـﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ زﻣـﺎن اﺿﺎﻓـﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﺧـﺪا ﺻﱪش را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﺧﻮاﻫـﺎن اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻫﯿﭻ ﮐـﺲ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺸـﻮد )دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آی .(۹
ﭘـﺲ زﻣـﺎن اﺿﺎﻓـﯽ ﺑـﺮای ﺑﺴـﯿﺎری ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑـﻪ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ منﻮده اﺳـﺖ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘﻄـﺮس ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺻـﱪ ﺧـﺪا ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﺮای
ﺑـﻪ ﺗﺄﺧﯿـﺮ اﻧﺪاﺧـنت اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .روز ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دزدی در ﺷـﺐ ،ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻓﺮا
ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ .دزدی ﮐـﻪ در ﺷـﺐ ﻣﯽآﯾـﺪ ،اﺣﺘـامﻻً 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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،آﺳـامﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای
ﻋﻈﯿـﻢ زاﯾـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﻋﻨﺎﴏ ﺳـﻮﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ،از ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷـﯿﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب ۳
آﯾـﻪ  .(۱۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﭘﯿـﺎم ﭘﻄـﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﯿـﺎم ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ» :اﯾﻨﮏ اﻟﺤـﺎل زﻣﺎن ﻣﻘﺒﻮل اﺳـﺖ؛
اﯾﻨـﮏ اﻵن روز ﻧﺠـﺎت اﺳـﺖ« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ .(۲

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴ژوﺋﻦ

ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻪ؟
ﻣـﺮد ﺟﻮاﻧـﯽ ﺗـﻼش ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﺷـﻬﺎدت ﺑﺪﻫﺪ .درﺑﺎره ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ و وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺸـﺘﺶ
ﺑـﻪ او ﮔﻔـﺖ .ﻣـﺮد ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻓﺘﺨـﺎر ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺧﻮﺑـﯽ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ او ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫـﺶ درﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ و آﻣﺪن دوﺑـﺎرهاش را متﺎم ﮐﺮد ،ﻣـﺎدرش ﺑﻪ او
ﻧـﮕﺎه ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ» :ﺧـﻮب ﺣـﺎﻻ اﯾـﻦ ﭼﻪ رﺑﻄـﯽ ﺑﻪ ﻣـﻦ دارد؟«

آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۳ﺑـﺎب  ۳دوم ﭘﻄـﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ »ﺧـﻮب اﯾﻦ
ﺣـﺎﻻ ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دارد« ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ۴۳ﺗـﺎ  ۵۱را 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 وﻋﺪهﻫـﺎی آن ،ﺑﯽﻣﻌﻨـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
اﻣـﺎ آﯾـﺎ ﻣـﺎ در ﺧﻄـﺮ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺧﺎدﻣـﺎن ﴍور در داﺳـﺘﺎن ﭘﻨﺪآﻣـﻮز ﻣﺘـﯽ ۵١-۴٣ :۲۴
۱۰۱

ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﯾـﻢ؟ ﻣـﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﻫـامن ﮐﺎرﻫﺎی ﺷـﯿﻄﺎﻧﯽ ﴍح 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 ﻣﯽدﻫـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﺰﯾـﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻣـﺎن ﺑﺨﺼـﻮص
در ﻣـﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان و ﺑﯿﺸـﱰ دﻧﯿـﻮی ﺷـﺪن و اﺷـﺘﯿﺎق ﮐﻤـﱰ ﺑـﺮای اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﻄﺮ ﺳـﺎز ﺑﺸـﻮد.
ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ وﻗـﺖ ﯾﮑﺒـﺎر ،ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ منﻮدارﻫـﺎ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺒـﻮی ﺧـﻮد ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺎرﯾـﺦ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﺪﺳـﺖ آورده اﻧـﺪ ،روﺑﺮو ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .اﻣﺎ در اﮐـرث ﻣﻮارد،
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ﻣﺴـﯿﺢ زﻣـﺎن ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﻋـﻮض ،ﺧﻄـﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﺳـﺎلﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ،
وﻋـﺪه آﻣـﺪن دوﺑـﺎره در اﻓـﮑﺎر ﻣـﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮد.
آری ،ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺑﻪ آﻣـﺪن دوﺑﺎره ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ دراﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺗﺼـﻮر ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او ﺑﺮاﯾـامن ﭼﻨـﺎن ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽ آﯾـﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔﯿـامن ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻣﯿﮕـﺬارد .ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﭼﯿـﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ.
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  ۳آﯾـﻪ .(۱۱
واﻗﻌﯿـﺖ آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻫـﺮ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮﻗـﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧـﺪد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﻣـﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

واﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑـﺎره ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺷـام را در زﻧﺪﮔﯽ و اﻓـﮑﺎر روزاﻧﻪﺗـﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺨﺘﺎن ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره زﻧﺪﮔـﯽ و اﯾامﻧﺘـﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۵ژوﺋﻦ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﻄـﺮس رﺳـﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﺮ آن ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺖ:
داﺷـنت زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﻘـﺪس و ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮدن در ﮔﻤﺮاه ﻧﺸـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ »ﺧﻄﺎی ﺑـﺪﮐﺎران« )دوم ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۷

آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۱۸ﺑـﺎب  ۳دوم ﭘﻄﺮس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس از ﭼﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در اﺳـﺘﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ؟

۱۰۲

ﭼﻘـﺪر ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس رﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳـﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی
»ﺑﺮادرﻋﺰﯾـﺰ ﻣـﺎ ﭘﻮﻟـﺲ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  (۱۵ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ .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 زﻧﺪﮔﯽﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس ﻧﻮﺷـﺖ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ،۴ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﻪ  ۱۸و
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱۲را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ارﺟـﺎع ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺎﮐـﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻬﻢ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ در ﺗﺎرﯾـﺦ اوﻟﯿـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ از ارزش زﯾـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾﺎ
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از آنﻫـﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻈـﺮات ﭘﻄﺮس ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،از ﻧﻈـﺮ ﭘﻄـﺮس  ،ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﻮء ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺑﺸـﻮﻧﺪ .واژﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  graphaﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎ«،
اﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸـﺨﺼﺎً ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس« ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺳـﯽ و اﻧﺒﯿﺎء
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﻄـﻮر ﺣﺘـﻢ ﺷـﻮاﻫﺪ اوﻟﯿـﻪ ﺣﺎﮐـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ از
اﻋﺘﺒـﺎری ﻫﻤﭽـﻮن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻋﱪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ.
و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـنت آﻧﭽـﻪ ﭘﯿﺸـﱰ در ﻣـﻮرد ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿﻦ ﮐـﻪ وﻋـﺪه آزادی از )ﴍﯾﻌﺖ(
ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮر اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد آزادی و ﻓﯿـﺾ را ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای رﻓﺘـﺎر ﮔﻨﺎهآﻟـﻮد ﺑـﮑﺎر ﺑﱪﻧـﺪ ،دﺷـﻮار ﻧﯿﺴـﺖ .ﭘﻮﻟـﺲ ﺷـﺪﯾﺪا ً ﺑـﺮ ﻋﺪاﻟـﺖ
ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـامن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۱و  ،(۲۲اﻣـﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺠـﻮزی ﺑـﺮای ﮔﻨـﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺮدم منﯽدﻫـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﺷـﺘﺒﺎه در ﻣـﻮرد ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﻋﺪاﻟـﺖ ﺑـﺎ اﯾـامن ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽﮐـﺮد و
ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣـﯽداد ،ﴎ و ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘﻄـﺮس ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی او ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻏﻠـﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺧﻄﺮ »ﻫﻼﮐـﺖ« )دوم ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ (۱۶
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺴـﺎزﻧﺪ.

اﻻن ﭼـﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎی درﺳـﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷـام در
داﺷـنت ﺷـﯿﻮه و ﻧـﻮع زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪهاﯾﻢ ﮐـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣﺴـﯿﺢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۶ژوﺋﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از دﯾـﺪ ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﮐـﻪ آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺗﺄﺧﯿﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺸـﺨﺼﺎً ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ و در
۱۰۳

ﺑﻌﻀـﯽ از متﺜﯿﻞﻫـﺎ در ﺑـﺎب ﻧـﺎ آﮔﺎﻫـﯽ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣـﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻫﺸـﺪار داد .متﺜﯿـﻞ دو ﺧﺎدم
در ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﺎت  ۴۵ﺗـﺎ  ۵۱را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره
ﺷـﺪ( .آنﻫـﺎ 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 ﴍوراﻧـﻪاش در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ» .از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎ زﻣﺎن دﻗﯿـﻖ آﻣﺪن ﻋﯿﺴـﯽ را منﯽداﻧﯿﻢ،
ﻓﺮﻣـﺎن داده ﺷـﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺷـﯿﺎر ﺑﺎﺷـﯿﻢ› .ﺧﻮﺷـﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎل ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ وﻗﺘﯽ ارﺑﺎﺑﺸـﺎن ﻣﯽآﯾﺪ
آﻧـﺎن را ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ راه ﺑﺒﯿﻨـﺪ‹ )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾﻪ  .(۳۷ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑﺮاه آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪﺷـﺎن
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در اﻣﯿـﺪی ﺑﯿﻬـﻮده ﺑـﴪ منﯽﺑﺮﻧـﺪ .اﻧﺘﻈـﺎر آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺴـﺎن را از ﺧﺪاوﻧـﺪ و
ﻣﺤﮑـﻮم ﮐـﺮدن ﻋﺼﯿـﺎن و ﺧﻄـﺎ ﺑﻬﺮاﺳـﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ آنﻫـﺎ 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 ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،آرزوﻫـﺎی اﻋﺼـﺎر ﺻﻔﺤﻪ .۶٣۴
Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 634

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﮐﻼس ،ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ روز دوﺷﻨﺒﻪ درﺑﺎره آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
ﴎو ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
 .۲ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼً از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 .۳ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﭘﻄﺮس متﺎﯾﻼت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﻨﺎهآﻟﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دروﻏﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ .درس ﻓﻮق اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دروﻏﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟« ﭼﺮا
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎن آن دو ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 .۴آﻟﱪت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﴎﻋﺖ 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 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ 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؟

۱۰۴

درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

 ۱۷ﺗﺎ  ۲۳ژوﺋﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪه در
اول و دوم ﭘﻄﺮس

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۳آﯾـﺎت  ۶ ،۵و  ۹؛ ﻻوﯾﺎن ﺑـﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ ۱۹؛
ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ۴۴؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۷؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  ۴۰؛
دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .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
زﺧﻢﻫـﺎی اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـام ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾـﻪ .(۲۴
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 ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﻧﻮﺷﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﺬابﻫﺎی 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 ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس در دو ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در درس ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﻄﺮس درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ :ﻋﺬابﻫﺎی 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
۱۰۵

ﻋﯿﺴﯽ دارﯾﻢ؛ ﻧﻈﻢ در اﺟﺘامع و ﮐﻠﯿﺴﺎ؛ و ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ  ۲۴ژوﺋﻦ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۸ژوﺋﻦ

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  ۱آﯾﻪ ۲
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۸و ۹
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۸و ۱۹
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ ۲۵
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۸
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﺎﯾﺐ ﻋﯿﺴـﯽ ﺳـﺨﻦ
ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨـﯽ ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،در آﯾﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ۲۴ﺑﺎب
 ۲اول ﭘﻄـﺮس  ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس درﺑـﺎره ﻋﺬابﻫـﺎی ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،از زﺑﺎﻧـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب دﻫﻨـﺪه آﯾـﺎت  ۶ ، ۵و  ۹ﺑـﺎب  ۵۳اﺷـﻌﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ» .ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ
ﺷـﺨﺼﺎً ﺑـﺎر ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ را ﺑـﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ« و »ﺑـﻪ زﺧﻤﻬﺎی او ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب ۲
آﯾـﻪ  ،(۲۴اﯾـﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ را آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻋﱪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آورده و دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت منﺎدﯾﻦ
ﮔﻨﺎه را از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﯿﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽداد ،ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﻣﺮد )ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب ۴
آﯾﺎت  ۳۳ ،۳۰ ،۲۹و  ۳۴؛ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ  .(۱۳ﭘﻠﯿﺪی ﮔﻨﺎه ﮐﻪ در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
در روز ﮐﻔﺎره ﭘﺎک و زدوده ﻣﯽﺷﺪ )ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ .(۱۹
ﺧـﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﮐﻔﺎره ﮔﻨـﺎه اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺎ ﺧﻮن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑﺎزﺧﺮﯾـﺪ ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۸و  .(۱۹ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﯿـﻦ اﯾـﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨـﯽ را
ﺑﯿـﺎن منـﻮد :ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺎری از ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺷـﺪ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾـﻪ  .(۲۱ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐـﻪ آﯾـﻪ  ۱۸ﺑـﺎب  ۳اول ﭘﻄـﺮس ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻋـﺬاب ﮐﺸـﯿﺪ ،آن ﻋـﺎدل
)ﻋﯿﺴـﯽ( ﺑـﺮای ﻧﺎﻋـﺎدﻻن )ﻣﺎ(.
ﭘﻄـﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﻟـﺲ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۱و  ،(۲۲ﺑـﺮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اﯾامن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﮐـﻪ او را اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﯾـﺪ ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﯽمنﺎﯾﯿﺪ ...
۱۰۶

و اﻧﺠـﺎم اﯾـامن ﺧـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﺠـﺎت ﺟﺎن ﺧﻮﯾـﺶ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿـﺪ« )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۸و .(۹
ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻣﺘﻌﺒﺪاﻧـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ منﯽﺷـﻮد ،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 ﻣﯽﺷـﻮد ﻧﻪ در ﺧﻮدﻣﺎن .اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﺑﻪ رﺳـﺘﮕﺎری دﺳـﺖ
ﯾﺎﺑﯿـﻢ آﻧـﮕﺎه ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟

ﭼـﺮا ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﺷـام ،اﻣﯿـﺪ ﺑـﺰرگ ﻧﺠـﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟ ﭼـﻪ آراﻣﺸـﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﮐﺴـﺐ منﺎﯾﯿـﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۹ژوﺋﻦ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑﯿـﺶ از دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺑـﻪ آن ﺑـﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﺳـﺆال ﮐـﻪ در آﯾﻪ
 ۱۱ﺑـﺎب  ۳دوم 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 ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ اول ﭘﻄﺮس
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۷و ۲۲؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۸و
 ۹؛ اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ۱۱؛ دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ .۱۱
ﭘﻄﺮس رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤﯽ را از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎری در دو ﻧﺎﻣﻪاش در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺪادی
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﻄﺮس دو ﺑﺎر ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن داوری ﺧﺪا و
رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ۱۷و دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۱۱ﺧﺪا اﻋامل
ﻫﻤﻪ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ،ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺛﺎﻧـﯽ ،ﭘﻄـﺮس ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﺑـﺎر اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘـﺪس ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در ﮐﺘـﺎب
ﻣﻘـﺪس ﻋـﱪی ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻌﺒـﺪ )ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﻪ ،۳۴
ﺑـﺎب  ۲۸آﯾـﻪ  ،۳۶ﺑـﺎب  ۲۹آﯾـﺎت  ۶و  (۳۷ﯾـﺎ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺧـﺪا )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل روز ﺳـﺒﺖ در
ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  (۳ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .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 )ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ،۴۴ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﻪ ۲؛ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۵و  .(۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﺨﺼﯿـﺺ ﯾـﺎ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـنت ﭼﯿـﺰی مبﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺪس ﻧـﮕﺎه داﺷـنت آن »ﺗﻘﺪﯾﺲ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و
۱۰۷

ﭘﻄـﺮس اﺷـﺘﯿﺎق دارد ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷـﺪه و ﻣﻄﯿﻊ ﻋﯿﺴـﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
)اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ .(۲
ﺳـﻮم ،ﭘﻄـﺮس ﭼﻨـﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿـﺖ ﻧـﻮع از رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷـﺪهاﻧﺪ
اراﺋـﻪ داده اﺳـﺖ .آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﯿﻨـﻪ و ﻫـﺮ ﻣﮑﺮ و رﯾﺎ و ﺣﺴـﺪ و ﻫﺮ ِﻗﺴـﻢ ﺑﺪﮔﻮﯾـﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ
)اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۱آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در روح اﺗﺤـﺎد داﺷـﺘﻪ ،ﺑـﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺒـﺖ و ذﻫﻨﯽ
ﻓﺮوﺗـﻦ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۸و  .(۹آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻓﻀﯿﻠـﺖ ،دﯾﻨﺪاری و
ﻣﺤﺒـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۵ﺗـﺎ  .(۷در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار
را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴اﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  .(۱۱در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﭘﻄﺮس ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺸـﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ واﮔـﺬار ﮐﻨﻨـﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .(۷

ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑـﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗﻀﺎوتﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ
آﻣﯿـﺰ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿـﻢ ،و آﻧﮕﻮﻧـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس در رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣـﺎ را ﺑﻪ
آن ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۰ژوﺋﻦ

اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﺪن دوﺑﺎره
آﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۴
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ۱۷
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۵و ۶
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۱۷
دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۱۰
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 ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﯿﺮاﺛـﯽ
ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن در آﺳـامن ﻧﮕﺎه داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ .(۴
ﭘﻄﺮس دو ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد :داوری ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﴍارت ﺑﺎ آﺗﺶ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن آزار و ﺟﻔﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ و داوری ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾامﻧﺪاران ﭘﺎداش اﺑﺪی ﺧﻮﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ منﻮد.
۱۰۸

ﭘﻄـﺮس در ﺳـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺠـﺰا ﺑﻪ داوری اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ )اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ ۱۷؛ ﺑﺎب ۴
آﯾـﺎت  ۶ ،۵و  .(۱۷او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪای ﭘـﺪر ﻫﻤـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ را ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋامﻟﺸـﺎن
داوری ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۱۷او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺧﻮد آﻣﺎده اﺳـﺖ ﺗﺎ
زﻧـﺪﮔﺎن و ﻣـﺮدﮔﺎن را داوری ﮐﻨـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  .(۵او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻟﺐ را
اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ داوری ﺑـﺎ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺧﺪا آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد )اول ﭘﻄﺮس ﺑـﺎب  ۴اﯾﻪ .(۱۷
ﭘﻄـﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ »ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺧـﺪا« در ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از آﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ
)دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ .(۷
ﭘﻄـﺮس ﺑﺨﺸـﯽ از وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﴏف ﺑﺮرﺳـﯽ و رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۱۰او ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
»ﺗﺄﺧﯿـﺮ« در آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸـﱰی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ 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 ﺣـﺎﴐ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔـﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
متﺮﮐـﺰ دارد ،او ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﻣﯿـﺪ از آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷـﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ را ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ،ﻫـﺮ ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﴍاﯾـﻂ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ در اﯾـامن و
ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﺷـﺎن اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭼـﺮا ﺷـام ﻧﯿـﺰ ﴏﻓﻨﻈـﺮ از ﴍاﯾﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾـامن و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺮﺗﺎن
اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫﯿـﺪ؟ ﭼـﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی دﯾﮕﺮی وﺟـﻮد دارﻧﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ژوﺋﻦ

ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
آﯾـﺎت زﯾـﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﯾـﻦ آﯾﺎت درﺑـﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﻫﱪی ﮐﻠﯿﺴـﺎ و
اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺳـﺨﻨﺎن
او ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﻣـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺟﺎﯾـﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﮑﺎر ﺑﺮود؟
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ ۲۱
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ ۵
ﭘﻄـﺮس در ﴍاﯾـﻂ زﻣﺎﻧـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯿﮑـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﮔﺎه و ﺑﯿـﮕﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﮑﻮﻣـﺖ و
ﻗﺪرتﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﻣـﻮرد آزار و ﺟﻔـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ او و ﭘﻮﻟـﺲ
درﺑـﺎره ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﺪرتﻫـﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ ﮔﻔﺘﻨـﺪ را ﻣﻌﻨـﯽ دار ﺗـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )اول ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب
۱۰۹

 ۲آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ،۱۷روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۷ﺑﺮای ﭘﻄـﺮس و ﭘﻮﻟﺲ ،ﻗﺪرتﻫـﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻣﻌﯿـﻦ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﴍارت ﻣﯿﻮرزﻧـﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘﻢ،
زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺪرتﻫـﺎی ﺣﺎﮐـﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﻮد ﻣﺸﮑﻞﺳـﺎز ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
در زﻣـﺎن ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ روﺑـﺮو ﺑﻮدﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺣﺘـﯽ ﺑﺮای ﺳـﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺷـﺪ.
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮب؛ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿـﺖ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻣـﺎ ،ﺑﻄﻮرﮐﻠـﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﮐـﺮد .ﺣﺘـﯽ اﻣـﺮوزه منﻮﻧﻪﻫﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد دارﻧﺪ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز
ﻣـﱪم ﺑـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻣﯿﺘـﻮان اﺣﺴـﺎس ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ دارد؛ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮب ﯾﮑﯽ از
ﺑـﺮﮐﺎت ﺧﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﴩﯾﺖ داده اﺳـﺖ.
ﭘﻄـﺮس ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ اداره ﺧـﻮب ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳـﺖ .ﭘﻮﻟـﺲ اﴏار ﻣـﯽورزد ﮐـﻪ در ﺧﺪﻣـﺎت ﻋﺒﺎدﺗـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ» ،ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ و
اﻧﺘﻈـﺎم ﺑﺎﺷـﺪ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  .(۴۰ﭘﻄـﺮس ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﻮرت از رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ» ،ﮔﻠـﻪ ﺧـﺪا را ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﺷامﺳـﺖ ﺑﭽﺮاﻧﯿـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  .(۲آنﻫـﺎ
ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑـﺎ ﻓﺮوﺗﻨـﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﻨـﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ
ﻫﺪاﯾـﺖ ﺑﺸـﻮﻧﺪ .رﻫـﱪان ﺧـﻮب ﺑﺼﯿﺮت و اﻧﺴـﺠﺎم اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﺗـﺎ دﯾﮕـﺮان ﻋﻄﺎﯾـﺎی روﺣﺎﻧـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑـﺮای ﺟـﻼل ﺑـﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ.

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

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۲ژوﺋﻦ

ﺗﻘﺪم و ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻼم
آﯾـﺎت زﯾـﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﻢ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ و اﯾـامن درک ﮐﻨﯿﻢ؟
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ ۱۲
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ ۲۰
اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۲
دوم ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۶
ﭘﻄـﺮس در دوﻣﯿـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .او ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
۱۱۰

را ﺑـﻪ دو ﻣﻨﺒـﻊ ﻗـﺪرت ﻣﻌﻄـﻮف ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﯾـﺎدآوری ﻣﯿﻨامﯾﻢ ﺗـﺎ ﻓﮑﺮ ﭘﺎﮐﺘﺎن
را روﺷـﻦ ﺳـﺎزم ﯾﻌﻨﯽ ﻫامن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ از اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻘﺪس و از ﻣﺎ رﺳـﻮﻻن ﻣﺴـﯿﺢ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ
زﯾـﺮا ﻣـﺎ ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎن را ﺑﮕﻮش ﺷـام رﺳـﺎﻧﺪﯾﻢ« )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ
 .(۲اﻣـﺮوزه ﻣـﺎ ﻫـامن ﺑﺮداﺷـﺖ را از ﮐﻼم »اﻧﺒﯿـﺎء ﻣﻘـﺪس« – ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ – دارﯾﻢ .رﺳـﻮﻻن
زﻧـﺪه ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﭼﯿـﺰی ﺑﻬـﱰ دارﯾـﻢ :ﺷـﻬﺎدت
اﻟﻬـﺎم ﺷـﺪه آنﻫـﺎ ،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 رﺳـﻮﻻن،
ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﴍﺣـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ .و ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﺨﻨﺎن اﻟﻬﺎم
ﺷـﺪه رﺳـﻮﻻن را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﻢ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﻗـﺪرت درﺑﺎره اﻗﺘـﺪار ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس
ﺑـﺎب  ۳آﻳـﻪ  .(۱۶ﺳـﭙﺲ ﭘﻄـﺮس ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺟـﻊ اﺻﻮل
ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ و اﻣـﻮر ﻣﻌﻨـﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﻄـﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻄـﺮس در آﯾـﻪ  ۱۶ﺑـﺎب  ۳دوم ﭘﻄـﺮس  ،ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﻨﺒـﻊ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ دﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﮐـﻪ روحاﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻓﻬامﻧﺪ ،ﻣﻨﺒـﻊ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻮاﻗﺐ
وﺣﺸـﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد.
ﮐﻼم 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 آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺮ
ﻓﺼـﻞ  ،ﮐﺘـﺎب و ﮐﻞ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﯾـﮋﻩ ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪاش ﺑـﻪ
ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی اﺷـﺎره دارد؟ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی 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  ۱آﯾﺎت
 ۱۰ﺗـﺎ  .(۱۲در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ آن را در ﻣﻀﻤـﻮن و ﭼﺎرﭼـﻮب زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﭼـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺸـﻮﯾﻢ؟ ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧـﺪا را در
زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد اِﻋـامل ﮐﻨﯿـﻢ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ و ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺮای ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا اﯾﻔـﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۳ژوﺋﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺣﺘـﯽ در زﯾـﺮ ﺑـﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻦ اﻟﻬﯿـﺎت ،ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻄـﺮس ﻗﻮﯾـﺎ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔـﯽ
و اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻄـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯿﮕـﺬارد .آری ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻻزم اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ را آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﻢ .اﻣـﺎ ﺣﺘـﯽ ﻣﻬﻢﺗـﺮ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﯿـﺰ زﻧﺪﮔـﯽ ﺑﮑﻨﯿـﻢ .در اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﻼم ﮔﻬـﺮ ﺑـﺎر روﺑـﺮو ﺷـﺪﯾﻢ» :ﭼـﻮن ﻧﻔﺴـﻬﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
اﻃﺎﻋـﺖ راﺳـﺘﯽ ﻃﺎﻫـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺮادراﻧـﻪ ﺑﯽ رﯾﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را از
دل ﺑﺸـﺪت ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﻨامﯾﯿـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  .(۲۲ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ او ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻄﻬﯿـﺮ
۱۱۱

منـﻮدن روحﻫﺎﯾـامن را ﺑـﺎ اﻃﺎﻋـﺖ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣـﺎ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ
و ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺮدﻣـﯽ ﻣﺒـﺪل ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﺑﺎ اﺷـﺘﯿﺎق و »ﻗﻠﺒـﯽ ﭘﺎک« ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ،ﭘﺎﮐـﯽ ﻗﻠـﺐ و ﻣﺤﺒـﺖ – ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐـامل ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای آن ﺗـﻼش ﮐﻨﯿـﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮ ﻣـﺎ از اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﺮدﯾـﻢ ،زﻧﺪﮔـﯽ و ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎﯾامن ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯿﺒﻮدﻧـﺪ؟ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺪاﻗـﻞ ﮐﺎری ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ وﺣـﺪت ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽﺑـﻮد» .ﺑـﺮادران ،آﯾـﺎ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾـﺪ ،روح ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﻮاﻫﯿـﺪ داﺷـﺖ؟ آﯾـﺎ
ﮐﻔـﺮ و ﻋﯿـﺐ ﺟﻮﯾـﯽ را ﮐﻨـﺎر ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ؟ ﻣـﺎ ﺑـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ
از ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑـﺎ اﺗﺤـﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ .در اﺗﺤـﺎد ﻗـﺪرت
و اﺳـﺘﺤﮑﺎم وﺟـﻮد دارد .در اﺧﺘـﻼف و ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺿﻌـﻒ وﺟـﻮد دارد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ – ﮐﺘـﺎب دوم – ﺻﻔﺤـﺎت  ٣٧٣و . ٣٧۴
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﭘﻄـﺮس رﺳـﻮل در آﯾـﻪ  ۱۲ﺑـﺎب  ۳دوم ﭘﻄـﺮس ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ »ﭼﺸـﻢ

ﺑـﺮاه آن روز ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺗـﻼش 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 ﺗـﻼش ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﺮای زودﺗـﺮ آﻣـﺪن روز ﺧـﺪا ،ﯾﻌﻨـﯽ آﻣـﺪن دوﺑﺎره
ﻋﯿﺴـﯽ ﺗـﻼش ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۲ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ» ،ﮐﺘـﺎب دوم« ﺧﺪاﺳـﺖ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ،ﻫامﻧﻨـﺪ ﮐﺘـﺎب
ﻧﺨﺴـﺖ ﺧـﺪا )ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس( ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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 ﻣﯽرﺳـﺪ .ﭘـﺲ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب
دوم را ﺑـﻪ روﺷـﯽ درﺳـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﻢ و ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﮐﻨﯿـﻢ؟ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎی آﻧﭽـﻪ ﮐﺘﺎب دوم
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ درﺑـﺎره ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﺑﺪﻫـﺪ ،ﭼـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﭼـﻪ ﮐﻤﮑـﯽ از ﮐﺘـﺎب اول
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ 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 ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﻣﺸـﮑﻞ در ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟
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