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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 جدیداالی ــان ب ــود ک ــه
ب ــه ره ــری 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 معلمان 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 خبر خـوش ایـن اسـت که مرگ عیسـی رهایـی از مرگ
ابـدی را بـه همـراه داشـت کـه نتیجـه گنـاه اسـت و اکنـون نیـز بـرای کسـانی کـه بـه او توکل
دارنـد زندگـی عادالنـه را بـه ارمغـان آورد( .اول پطـرس بـاب  ۲آیـه .)۲۴
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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 آسمان ذخیـره کـرده بـود ،دریافـت خواهند کـرد (اول پطرس بـاب  ۱آیه .)۴
پطـرس دربـاره نحـوه زندگـی مسـیحیان سـخنانی بسـیار کاربـردی دارد .اولیـن و مهمرتیـن
سـخن ایـن اسـت کـه مسـیحیان بایـد بـه یکدیگـر محبـت کننـد (اول پطـرس بـاب  ۴آیـه .)۸
او نظریـه خـود را اینگونـه جمـع بنـدی کـرد« :خالصـه همـه شما 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 کالم یا پیام و
جوهره اصلی کل کتاب مقدس میباشـد .گذشـته از هر چیز ،اگر قرار باشـد کسـی فیض نجات
دهنـده خداونـد را بشناسـد ،آن فـرد پطـرس اسـت .همیـن پطـرس کـه آشـکارا و بـی احسـاس
خداونـد خـود را انـکار کـرد (حتـی بـا لعن کـردن) ،گفت که «این شـخص را 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
ایمان 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 بزرگرتیـن
پطـرس چنیـن نوشـته اسـت« :نتیجتـا ایـن رسـال ِه
کتـاب هـای عهـد جدیـد و انجیـل راسـتین و نـاب اسـت .زیـرا پطـرس نیزدرسـت همان
کاری را انجـام میدهـد کـه پولـس و متـام بشـارت دهنـدگان انجـام دادنـد ،بدیـن گونـه
کـه آموزنـده اصـول تعلیامتـی راسـتین ایمان 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.
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