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؛ غالطیان باب
 ۲آیـات  ۱۱تـا .۱۴
آیـه حفظـی« :لیکـن چـون باد را شـدید دید ،ترسـان گشـت و مرشف به غرق شـده،
فریـاد بـرآورده ،گفـت :خداونـدا ،مـرا دریـاب .عیسـی بـی درنـگ دسـت آورده ،او را
بگرفـت و گفـت :ای کـم ایمان ،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 مقبره خالـی را دیـد .از این رو پطـرس از تجربـه ای غنی
برخـوردار بـود کـه بـا الهـام گرفتن 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
شما را اعلام دادیـم ،بلکـه کربیایـی 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 رهبران کلیسـای اولیه تبدیل شـد .کتاب
اعمال رسـوالن و غالطیـان درباره او سـخن مبیان مـی آورد.
مهمتـر از همـه چیـز اینکـه پطـرس می دانسـت که خطـا ،آمـرزش و در ایامن گام برداشتن
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 همان فیـض نیازمندیم صـدا میزند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱آوریل آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۶مارس

از من دور شو!
هنگامـی پطـرس را بـرای نخسـتین بـار مالقـات 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 تلاش 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 احتماالً بایـد از آنچه که از عیسـی می دانسـت تحـت تاثیر قرار گرفته باشـد .حتی
پیـش از ایـن معجـزه هنگامـی که عیسـی به آن گروه فرمود که تورهایشـان را بـه آب بیندازند،
گـر چـه بـرای پطـرس قابـل درک نبـود و تردیـد داشـت چـرا کـه آنها بـا تلاش زیاد نتوانسـته
بودنـد چیـزی صیـد کننـد  ،بـا ایـن وجـود گفـت« :به حکـم تـو ،دام را خواهیـم انداخـت ».به
نظـر مـی رسـد کـه پطـرس تـا آن زمان می بایسـت به معرفت عیسـی دسـت یافته باشـد و این
آگاهـی درونـی او را بـه اطاعـت واداشـت .در حقیقـت ،شـواهد حاکی از این موضوع هسـتند
کـه پطـرس پیـش از ایـن واقعـه مدتی با عیسـی بوده اسـت.
شـاید یـک کلیـدراهنما 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 بربد .پس در زورق نشسـته ،مـردم را تعلیم
میداد ».شـاید کالم عیسـی در اینجا چیزی بود که ابتدا پطرس را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بود.
بـا ایـن وجـود پـس از معجـزه  ،پطـرس چیـزی بیشتر در باره عیسـی احسـاس منـود ،چیزی
مقـدس در مقایسـه بـا گناهـکار بـودن خـود .درک پطـرس از گناهـکاری اش و متایـل او بـه
اعتراف بـه آن در ملاء عـام نشـان مـی دهـد کـه او تا چه حد نسـبت بـه خداوند رو راسـت و
رصیـح بـود .جـای تردید نیسـت که او بـرای کار خداوند فرا خوانده شـده بود! پطـرس علیرغم
اشـتباهاتش کـه بسـیار بودنـد ،مـردی روحانی بـود که برای پیـروی از خداوند همیشـه آمادگی
داشـت رصفنظـر از اینکـه چـه بهـای گزافـی ممکن اسـت برایش داشـته باشـد.
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آیـه  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 ،حـارض به رها منـودن همه چیـز بودند،
چـه چیـزی باید به مـا بگوید؟

دوشنبه

 ۲۷مارس

اعرتاف به مسیح
یکـی از پـر شـکوه ترین لحظات داسـتان عیسـی در گفتگو با پطرس متجلی گردید .عیسـی
بـا بعضـی از کاتبـان و فریسـی هـا درگیر بـود که او را به چالش کشـیده بودند تا نشـانه ای به
آنهـا بدهـد کـه هویـت او را ثابـت بکنـد (متـی بـاب  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 ایمان خود به عیسـی سـخن گفت .و از آیـه  ۲۰باب  ۱۶متی
مشـخص اسـت کـه اعرتافـش بـه مسـیح بـه عنوان مسـیح موعـود بـا دیگران نیـز یکسـان بود.
ایـن مطلـب قـرار بـود نقطـه عطفی در کهانت عیسـی باشـد حتی با وجـود اینکـه حواریون از
جملـه پطـرس چیزهای بسـیار زیـادی باید مـی آموختند.
«حواریـون همچنـان انتظـار داشـتند که مسـیح بـه عنوان پادشـاهی موقتـی حکومت کند.
اگـر چـه عیسـی بـرای مـدت زمـان طوالنـی برنامـه خویـش را پنهـان داشـته بـود ،آنهـا بـر این
بـاور بودنـد کـه او همیشـه در فقـر و گمنامی باقـی نخواهد ماند؛ و زمان بـر پایی ملکوت وی
نزدیـک بـود .اینکـه تنفـر کاهنـان و عاملـان یهـودی هرگز بر طرف نخواهد شـد و اینکه مسـیح
توسـط امـت خویـش انـکار خواهـد شـد ،و بـه عنـوان یک فریـب دهنـده محکوم خواهد شـد
و بـه عنـوان یـک تبهـکار بـه صلیـب کشـیده خواهد شـد – فکـری بود کـه حواریـون هرگز در
ذه�ن خ�ود نداش�تند – “.ال�ن ج�ی .وایت ،برگرفت�ه از کت�اب آرزوی اعصار صفح�ه 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 رشوع
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 متایلات و دیدگاه
خودخواهانه او درباره آنچه که به آن اشـتیاق داشـت را منعکس مینمود .عیسـی می بایسـت
او را در آن مـکان و زمـان در مسـیر خـود متوقـف کنـد (و اگـر چـه عیسـی در واقع با شـیطان
سـخن مـی گفـت ،پطـرس متوجه پیام او شـد) .پطرس باید مـی آموخت که خدمـت کردن ،رنج
و ماللـت بـه همـراه دارد .از اینرو در نوشـته هـای بعدی او مشـخص اسـت که او ایـن درس را
آموختـه بـود ( اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  ۱۲را ببینید).

هـر چنـد وقـت یکبـار متایلات شـخصیتان بـا آنچه که مـی دانید خـدا مـی خواهد تا
شما انجـام بدهیـد ،در تضـاد هسـتند؟ شما 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 کنرتل و تسـلط داشـت .این موضـوع باید چیزی
بـوده باشـد کـه بـه پطـرس در بیان درخواسـت شـجاعانه و یـا حتی جسـورانه اش کمـک کرده
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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 ایمان را تصدیـق منود و بـه پطرس فرمود کـه بیاید ،کـه او چنین منود و
ایـن بیانـی دیگـر از ایمان پطـرس مـی باشـد .راه رفتن 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 بیشتری
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 رشوع کنیـم و به قـدرت خداوندمان اطمینـان مناییم
امـا زمانـی کـه رشایـط رعـب آور میشـود ،الزم اسـت کالم عیسـی بـه پطـرس را بیاد
بیاوریـم « :ای کـم ایمان ،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
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کنـد  ،دقیقـا هامنگونـه که عیسـی به او خبر 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.
همان گونـه کـه مـی دانیـم ،تاریـخ مسـیحیت هنگامـی کـه مسـیحیان نسـبت بـه حقایـق
مهـم و اساسـی عـدول منودنـد بـا پیامدهای وحشـتناکی لکه دار شـد .اگـر چه زندگـی اغلب با
سـازش و عـدول و تسـلیم رس و کار دارد و زمانهایـی بایـد متایـل بـه بده بسـتان داشـته باشـیم
ولـی در حقایـق بنیادیـن و مهـم بایـد اسـتوار بایسـتیم و از حق دفـاع کنیم .بعنـوان امت خدا
بایـد بیاموزیـم کـه نسـبت به چـه چیزهایی تحت هـر رشایطی نبایـد هرگز عدول کنیـم( .برای
مثـال مکاشـفه یوحنـا بـاب  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
ک�رد – ».ب�ر گرفت�ه از کت�اب آرزوی اعصار صفح�هThe Desire of Ages, p. 714 .
آری ،پطـرس بـه طـرز بدی شکسـت خورد .امـا علی رغم بـزرگ بودن شکسـتش ،فیض خدا
حتـی از آن بزرگتر 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 رهبران 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 هایمان ،بایـد در ایمان 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 رهرب کلیسا
در خلال 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 (اعمال رسـوالن باب
9

 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
(اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۱۴تـا  .)۳۶ایـن پطـرس بـود کـه هنگامـی کـه بـه دلیـل صحبت
کـردن دربـاره رسـتاخیز مـردگان دسـتگیر شـد ،بـا کاهـن اعظم و جمـع رهربان یهـودی صحبت
منـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیـات  ۱تا  .)۱۲پطرس کسـی بـود که به نـزد کُرنِلیوس ،نخسـتین
غیـر یهـودی کـه بـه عنـوان پیـرو عیسـی پذیرفتـه شـد ،هدایـت شـد (اعمال رسـوالن بـاب ۱۰
آیـات  ۱تـا  .)۴۸ایـن پطـرس بـود که پولس زمانـی که برای نخسـتین بار پس از ایمان آوردنش
بـه اورشـلیم آمـد ،بـه مـدت پانـزده روز با او مالقـات منود (غالطیان 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 (غالطیـان بـاب  ۲آیه .)۹



غالطیـان 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 رهرب 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
رسوالن 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 رشیعـت غیـور» بودند(اعمال رسـوالن 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 رصیح
میدانسـت و از بـه چالـش کشـیدن او در ایـن زمینـه هراسـی نداشـت .در حقیقـت،از ایـن
فرصـت بـرای بیـان تعلیـم کلیـدی ایمان مسـیحی اسـتفاده منـود :عدالت تنهـا از طریـق ایامن
حاصـل میشـود (غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۴تـا  ۱۶را ببینید).

پطرس اگر چه توسط خدا فرا خوانده شده بود ،اما نقاط ضعفی داشت که باید اصالح
میمنود .وقتی که دیگران بدنبال اشاره به «نقاط ضعف» ما هستند ،چگونه پاسخ میدهیم؟
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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 ،پسر خـدای زنـده» (متـی بـاب  ۱۶آیـه  )۱۶و تـا انـکار وحشـتناک
خداونـدش و حتـی تـا پیروزیهـا و شکسـتهایش بـه عنـوان یـک رهبر 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 اصلاح 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 تنظیـممنـود .او بـه جـای اینکـه بیپـروا ،به خود متکی و خودسـتا باشـد،
آرام ،خونسرد 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؟

سواالتی برای بحث
 .۱اینکـه پطـرس حتـی پـس از چنیـن انـکار رشمآورانـه 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 کالس درباره خطرات عدول از اصول حقیقت برای کلیسا بیشرت 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 الزم اسـت را بـه شـیوهای آسـانتر از پطـرس بیاموزیم؟
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