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؛ الویـان 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 املقدور 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 غالطیان 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 معموالً 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 نام ه او آشنا بشویم .او چه چیزی میگفت و چرا؟ و مطمئناً ،مهمرت 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.
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یکشنبه

 ۲آوریل

نامه به دور افتادگان
اگـر بـه شما کاغـذی داده شـود که چنین آغـاز شـده« ،آقای محترم »،متوجه خواهید شـد
کـه یـک نامـه را میخوانیـد .و چنیـن فـرض خواهیـد کرد کـه این نامـه احتامالً از طرف کسـی
بدسـتتان رسـیده اسـت که احتامالً 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
رشوع 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 رصاحـت خـود را معرفـی میکنـد .نـام او اولیـن واژه نامه اسـت .با ایـن وجود،
او بالفاصلـه خـود را بـه عنـوان «رسـول عیسـی مسـیح» معرفی میمنایـد .از ایـن رو ،هامنطور
کـه پولـس اغلـب چنیـن میکـرد (غالطیان بـاب  ۱آیـه  ،۱رومیان بـاب  ۱آیه  ،۱افسسـیان باب
 ۱آیـه  ،)۱پطـرس بالفاصلـه بـا تاکیـد بـر اینکـه ماموریـت الهـی دارد ایجـاد وثـوق و «اعتبـار»
میکـرد .او «رسـولی» بـود کـه «کسـی فرسـتاده» و کسـی کـه او را فرسـتاده ،خداونـد عیسـی
مسـیح بود.
پطـرس منطقـهای را مشـخص میکنـد کـه نامـه بـرای اهالـی آنجـا بـود :پونتـوس ،غالطیـه،
کپدوکیـه ،آسـیا ،و بطینیـا .اینهـا همـه مناطقـی در آسـیای صغیر هسـتند که تقریبـاً معادل با
بخشهایـی از ترکیـه امـروزی در رشق تنگـه بُسـفُر میباشـد.
دربـاره اینکـه آیـا نامـه هـای پطرس بیشتر 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 اطلاق میشـده کـه در قـرن اول در خـارج از رسزمین 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 مفسران در پاسـخ چنیـن اسـتدالل میکننـد کـه آنچـه پطـرس در اول پطـرس
بـاب  ۱آیـه  ۱۸و بـاب  ۴آیـه  ۳میگویـد ،بـرای غیـر یهودیانـی کـه بـه مسـیحیت گرویـده اند
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مناسـب تـر اسـت تـا برای یهودیان .گذشـته از هر چیـز ،آیا پطـرس واقعاً برای یهودیـان درباره
«روشهـای بیهـوده زندگـی کـه از پـدران خـود بـه ارث بـرده بودنـد» نوشـته اسـت؟ یـا اینکـه
او بـه خواننـدگان یهـودی چنیـن میگفـت« ،زیـرا شما در گذشـته به قـدر کافی وقـت خود را
رصف کارهایـی کـه خـدا ناشناسـان میل انجـام آن را دارند کردهاید .در آن وقت زندگی شما در
هرزگی ،شـهوترانی ،مسـتی ،عیاشـی ،مجالس میگسـاری ،و بت پرسـتی رشم آور سـپری میشد»
(اول پطـرس 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 مختص برای یهودیان نوشـته باشـد یا بـرای غیر یهودیان  ،او نسـبت به
یـک موضـوع اطمینـان خاطـر داد که« :خـدای پدر (آنهـا را) مطابق اراده خـود از ازل برگزیده
اسـت» (اول پطرس بـاب  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؟



کالم 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
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در قالـب مفهومـی اسـت کـه هـدف ابتدایـی خدا ایـن بوده که همـه نجات یابنـد و هیچ کس
نابـود نشـود .ایـن بدیـن معناسـت کـه نقشـه نجـات کفایت میکـرد تا همـگان مشـمول کفاره
شـوند ،حتـی اگـر متامـی آنچـه را کـه آن کفـاره به ایشـان ارائـه 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 جبری در
انتخـاب آنـان نداشـته اسـت همچـون مادری کـه پیشـاپیش میداند کـه فرزنـدش از میان کیک
شـکالتی یـا خـوراک لوبیـا سـبز کدامیـک را انتخـاب میکنـد بدین معنی کـه پیش آگاهـی او از
انتخـاب اسـت کـه کـودک را مجبور میکند چه گزینشـی داشـته باشـد.

از ایـن حقیقـت دلگـرم کننـده چـه تضمینـی بدسـت مـی آوریـد کـه خـدا شما 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 سلام و درود خویـش بـه خواننـدگان خـود ،در آیات  ۱و  ۲بـاب  ۱از اول پطرس
بـه پـدر ،پسر و روحالقـدس اشـاره میکنـد (اول پطرس بـاب  ۱آیه  .)۲این سـه عضـو الوهیت
موضـوع آیـات  ۳تـا  ۱۲بـاب  ۱از اول پطـرس را تشـکیل میدهنـد .پـدر و پسر موضـوع آيات
 ۳تـا  ۹بـاب  ۱اول پطـرس هسـتند و روحالقـدس در آیـات  ۱۰تـا  ۱۲باب  ۱تاکید شـده اسـت.
پطـرس هامنطـور کـه درباره پدر ،پرس 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 آسمان 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 اکثر خواننـدگان رسـاله اول پطـرس در حـال رنـج
کشـیدن هسـتند ،دلیلـی شـادی بخـش اسـت .ایـن رنجهـا ایمان آنـان را در بوته آزمایـش قرار
داده و خالـص میکنـد ،درسـت هامنطـور کـه آتش طلا را آزمـوده و خالص میگردانـد .حتی با
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اینکـه خواننـدگان رسـاله پطـرس ،عیسـی را در طول کهانت زمینـی وی ندیدهاند ،او را دوسـت
داشـته و بـه او ایمان دارنـد .و در نتیجـه ایامنشـان بـه او ،وعـده داده اسـت کـه بـرای آنـان
«میراثی بدور از فسـاد و آلودگی و تباهی در آسمان 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
شما 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 عظیمتر میـان خیـر و رش هسـتند .در انتهـا ،او در پـی ایـن اسـت تـا بـه آنـان
کمـک کنـد تـا نسـبت بـه حقیقت وفـادار باقـی مبانند ،حتـی در میـان سـختیها و معضالت.

آیه  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 ارصار 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
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اول پطـرس آیـه  ۱۳بـاب  ۱را بخوانیـد .امیـد کامـل داشتن بـه فیـض آشـکار شـده در
عیسـی بـه چـه مفهـوم اسـت؟

بـی تردیـد پطـرس بـه ایشـان میگوید که امیدشـان تنها باید به عیسـیباشـد .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 خالصه شـود :خـدا مقدس اسـت .پطـرس از الویـان باب ۱۱
آیـات  ۴۴و  ۴۵نقـل قـول کـرده و میگویـد» ،شما 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 عادالنـه و غیـر تبعیـض آمیـز بـر طبـق اعمال 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 شما انگیـزه میدهـد کـه مسـیحی باشـید؟ اگر کسـی از شما بپرسـد،
چـرا شما مسـیحی هسـتید؟ چه پاسـخی میدهید و چرا؟ پاسـخهای خـود را در روز
سـبت در کالس مطـرح کنید.

پنجشنبه

 6آوریل

به یکدیگر محبت کنید
پطـرس سـپس مسـیحیان را در اوج کالم خویـش ارشـاد میکنـد تـا بفهمنـد کـه یـک زندگـی
مقـدس و وفادارانـه چگونـه خواهـد بود.
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آیـات  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 فرمانربداری 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 ،فیالدلفیا 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 نوشتن «یکدیگر را از دل و جان دوسـت
بداریـد» (اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  )۲۲بـکار میبـرد بـه  agapeمرتبـط اسـت – کـه معمـوالً 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 داشتن 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 داشتن 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
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 ۷آوریل

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

کتاب 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،
پسر و روحالقـدس دارد آغـاز میکنـد .پدر ،رسـتگاری را بواسـطه فرزند خویش عیسـی مسـیح
مهیـا سـاخته اسـت و مـا بـرای تطهیـر و فرمانبرداری بـرای او انتخـاب شـدهایم .ما به دوسـت
داشتن 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 آسمان داریـم .پـس حتی در میان مشـکالت
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 رسـوالن 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.

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

چه چیزی ما را به مسیحی بودن بر میانگیزد؟ نقطه مشرتک 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 مشکالت رشد کند؟ یعنی ،ما چه انتخابهایی
میتوانیم بکنیم که به ما در عربت گرفنت از چیزهایی که از آنها رنج میبریم ،کمک کنند؟
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