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؛ غالطیان باب  ۳آیات  ۲۷و ۲۸؛ اعامل رسـوالن
بـاب  ۵آیـات  ۲۷تـا  ۳۲؛ الویان بـاب  ۱۹آیه .۱۸
آیـه حفظـی« :مهمتر 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 اکثر 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 عادالنـه 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 رس و کار دارنـد شـدت دارد .جالب توجه اسـت که پطرس
در مواجهـه بـا رشایـط مشـابه بـه عیسـی بعنـوان الگـو و رسمشـق مسـیحیان اشـاره میکند که
چگونـه بایـد نسـبت بـه رفتار بد عکـس العمل نشـان داد( .اول پطرس باب  ۲آیـات  ۲۱تا .)۲۴
زنهـا و شـوهرها بویـژه هنگامـی که دربـاره موضوعـی بنیادین همچون اعتقـادات مذهبی
بـا یکدیگـر اختلاف 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.
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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 کامالً 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 .کالم خـدا به طـور کلی در اینجـا درباره
نحـوه ارتبـاط با حکومـت چه اندرزهایـی میدهد؟

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

چـرا بـرای مسـیحیان اهمیـت دارد که تا حـد امکان حتـی در رشایط سیاسـی پایینتر
از حـد کمال ،شـهروندان خوبـی باشـند؟ شما 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 رشایط 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 امالک
و مال التجاره بکار گرفته شده و حتی برخی نیز فرزندان اربابان خود را تعلیم میدادند.
آزادی یـک بـرده قابـل بـاز خرید بـود ،که در آن صـورت آن برده با عنوان «بازخرید شـده»
توصیـف 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
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رشایـط دشـوار قـرار داشـتند؛ حتـی آنهایـی کـه اربابهـای بهتری داشـتند نیـز ممکن بـود با
رشایطـی 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 اعمال اشـتباه
انجـام دادهانـد و از مجـازات رنـج میبرنـد ،وجـود نـدارد .خیر ،روح واقعی مسـیح تنهـا زمانی
منایـان میشـود کـه آنهـا ناعادالنه 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
عادالنـه 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 حقمان دفـاع کنیـم؟ پاسـخهای خـود را در
روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد.

سه شنبه

 ۱۸آوریل

زنها و شوهرها


آیـات  ۱تـا  ۷بـاب  ۳اول پطـرس را بخوانیـد .پطـرس در ایـن آیات به چـه رشایط 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 کالم خدا ایامن ندارند» .به عبارت دیگر،
پطرس درباره مسائل یک زن مسیحی که همرس مرد غیر مسیحی دارد ،صحبت میکند.
یـک زن مسـیحی در ازدواج بـا شـوهری کـه بـا او هـم ایامن و عقیده نیسـت ،با مشـکالت
بسـیاری روبـرو خواهـد شـد .در ایـن رشایـط چـه اتفاقـی بایـد رخ بدهـد؟ آیـا بایـد از همسر
خـود جـدا بشـود؟ پطـرس ماننـد پولـس در جـای دیگـر ،پیشـنهاد منيدهـد کـه زنان مسـیحی،
شـوهران بیایمان 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،
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تحت قانون در زمینه دارایی و خسارت قانونی ،حقوق بیشرتی داشتند .اما در برخی از جوامع
قرن اول ،زنان از نقش داشنت در سیاست ،دولت و رهربی در بسیاری از مذاهب محروم بودند.
پطرس زنان مسیحی را ترغیب میکند تا مجموعه ای از معیارهایی را بپذیرند که در رشایط
محیطی که در آن قرار دارند ستودنی باشد .او 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 ،زیورآالت و لباسهای گران قیمت ،باید بیشرت عالقمند 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 بیایمان – میتوانیـم کمـی از کمال مطلـوب ازدواج مسـیحی را ببینیـم :رشیکهای
مسـیحی بایـد بـا حامیـت متقابـل و یکپارچگـی زندگـی زاللـی 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 غالطیـان 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 احرتام
است احرتام کند و صاحبان عزت را عزیز بدارد» (رومیان باب  ۱۳آیه .)۷
32

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  .)۲۵عالوه 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 الزم االجرا 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 انقالب سیاسی به منظور اصالح 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
		
حمم روزي
گِيل خوشبوي در ّ
که از بوي دلآويز تو َمستم
		
بدو گفتم که ُمشکي يا َعبريي
وليکن مديت با گُل نشستم
		
بگفتا من گِيل بد بوی بودم
و گر نه من هامن خاکم که هستم
		
کامل همنشني در من اثر کرد

آیـات  ۷۲تـا  ۹۲بـاب  ۳غالطیـان 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 برشی و حکومت ها دارای عیب و گاهاً
گناهکار هستند ،و با وجود تجربیات بدی که از رهربان حکومتی و دینی داشتند ،به وضوح
مسیحیان نخستین را به تسلیم بودن در برابر قدرتهای برشی 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.
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آیـات  ۲۷تـا  ۳۲بـاب  ۵اعمال رسـوالن را بخوانیـد .رابطـه میـان اطاعتـی کـه پطـرس
میگویـد نسـبت رهبران بایـد وجود داشـت (اول پطرس باب  ۲آیات  ۱۳تـا  )۱۷و آنچه
پطـرس و سـایر رسـوالن در واقـع در ایـن واقعـه انجـام دادند ،چیسـت؟

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

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

جمعه

 ۲۱آوریل

تفکـری فراتـر :جنـگ قریـب الوقـوع صفحـات  ۵۹٢-۵٨٢؛ کالم خـدا بعنـوان مامـن و
حفـاظ صفحـات  ۶٠٢-۵۹٣؛ و فصـل زمـان سـختی و دشـواری صفحـات  ۶٣۴-۶١٣از جـدال
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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 رسزمینشـان اطاعـت کننـد .او حتی بـه مردم گفت که بصـورت پیدا
و آشـکار و ناپسـند از قوانیـن محلی کلیسـای یکشـنبه نافرمانـی نکنند؛ بدین معنـی که اگرچه
آنهـا بایـد هامنطـور کـه خـدا فرمـان داده اسـت ،روز مقـدس هفتم سـبت را نگـه دارند ،الزم
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 بشری بـا کالم و احـکام خدا
مغایـرت دارد ،مـا بایـد بـا وجـود عواقـب احتاملـی ،از دومـی پیروی کنیـم .قوانیـن رسزمینامن
مـا را ملـزم بـه بازگردانـدن بـرده بـه اربابـش 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 بشر 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

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،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 مشکالت اجتامع ،تسلیم
آنها شدند و حتی به توجیه آن مشکالت کمک منودند ،کدامند؟ از این داستانها نیز
چه درسهایی میتوانیم بیاموزیم؟
 .۴آیه  ۱۷باب  ۲اول پطرس میگوید« ،پادشاه را حرمت دهید ».امپراتور آن زمان
احتامالً 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 محرتم بشامرید»،
چگونه ممکن است به ما در درک بهرت منظورش ،کمک کند؟
 .۵آیات  ۲۱تا  ۲۵باب  ۲اول پطرس را در کالس 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؟
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