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 شما را بـرای همیـن برنگزیـده اسـت؟ خـود مسـیح بـا
عذابهایـی کـه بـه خاطـر شما کشـید بـرای شما منونـه شـد تـا بـه همان راهی کـه او
رفـت شما نیـز برویـد» (اول پطـرس بـاب  ۲آیـه .)۲۱

تاریخ جفا و شـکنجه در چند قرن نخسـت مسـیحیت بسـیار معروف اسـت .کتاب مقدس
خـود ،بخصـوص کتـاب اعمال رسـوالن 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 شما را خوشـحال کند ،اگر
چـه بـرای زمـان کوتاهی شـاید الزم باشـد کـه گرفتـار درد آزمایشهای سـخت شـوید .چنان که
طلای فانـی در آتـش آزمایش میشـود ایامن شما نیـز باید در زحمات امتحان گـردد( ،اگر چه
ایمان از طلا خیلـی گرانبهاتـر اسـت) تـا در آن روزی کـه عیسـی مسـیح ظهـور میکنـد ایامن
خالـص شما موجـب سـتایش و جلال و افتخار شما بشـود» (اول پطـرس باب  ۱آیـات  ۶و .)۷
آخریـن توصیـه در ایـن نامـه کامبیـش بـا ایـده مشـابهی رس و کار دارد« :و خدای همـه فیضها
کـه مـا را بـه جالل ابدی خود در عیسـی مسـیح خوانده اسـت ،شما را بعد از کشـیدن زحمتی
قلیـل کامـل و اسـتوار و توانـا خواهـد سـاخت» (اول پطرس بـاب  ۵آیه .)۱۰
در متن ایـن رسـاله کوتـاه ،دسـت کـم سـه آیـه تعمیم یافتـه وجـود دارد که بـه عذابهای
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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 میالد) ،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 رشح داده بود که کسانی را که به مسیحی بودن خود
ارصار 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
رشقـی 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 میلاد) و
دومیتیـان ( ۸۱تـا  ۹۶پـس از میلاد) محقـق شـده بـود.
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با این وجود ،جفایی که در اول پطرس به تصویر کشیده شد ،بیشرت حالت محلی داشت.
منونههای خاص جفایی که پطرس در نامه خود از آنها میگوید ،تعداد کمی هستند ،اما
احتامالً 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 گسرتده 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 شما»
(اول پطـرس بـاب  ۳آیـه  ،)۱۴در واقـع سـخنان عیسـی را بازتاب میدهد« :خوشـابحال زحمت
کشـان بـرای عدالـت ،زیرا ملکوت آسمان 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 «احرتام» ترجمه میشـود؛ اول پطرس باب  ۳آیـات  ۱۵و  ۱۶را ببینید).
پطـرس ارصار میـورزد کـه مسـیحیان نبایـد بـه دیگـران بهانـه ای بدهند تـا در مظـان اتهام
قـرار گیرنـد .آنهـا بایـد درسـتکار بـوده و از بدی بر حـذر باشـند (اول پطرس بـاب  ۳آیه .)۱۶
ایـن مطلـب مهـم اسـت ،زیـرا کسـانی کـه یـک فـرد مسـیحی را متهـم میکننـد ،بـا مشـاهده
زندگـی بـی عیـب مسـیحایی رشمسـار 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
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اسـت و فرقـی اساسـی ایجـاد میکنـد« .زیـرا اگـر اراده خـدا چنیـن اسـت ،نیکـوکار بـودن و
زحمـت کشـیدن ،بهتر 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 ،مالمـت 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 ناعادالن»،
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 رشیـک 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 شما را بـه مصیبت
سـپرده ،خواهنـد کشـت و جمیـع ا ّمتهـا بجهـت اسـم من از شما 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 رسکوفـت 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
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کـه افـراد برگزیـده خداونـد را از زمـان هابیل به قتل رسـاند ».اعامل رسـوالن 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 حارض
باشـد ،همان 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 ببرد .ایـن بـه چیـزی بسـتگی دارد کـه آتـش را تجربـه میکنـد .خانهها توسـط
آتـش نابـود میشـوند؛ امـا نقـره و طلا 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 ،دلسرد 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 مالکی باب ۳
آیـات  ۱تـا  ۶مقایسـه کنیـد .چه وجه مشترکی 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 کمتر از داوری خـدا نباشـد کـه آن
داوری از خانـواده خداونـد رشوع 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
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وفـا میکنـد بسـپارد و بـه نیکـوکاری خـود ادامـه دهـد» (اول پطـرس 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 معمـوالً 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 یافتن 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 تضرع میکننـد تو ّجـه نخواهـد کرد و آیـا برای کمک بـه آنها شـتاب نخواهد منود؟»
(لوقـا بـاب  ۱۸آیـه  .)۷گنـاه رشارت را بـه جهـان آورد و قـوم خـدا در طـی قرنهـای متمادی
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 جالل ندهـد؟ زیرا
تـو تنهـا مق ّدسـی ،همـه ملـل خواهند آمد و در پیشـگاه تو پرسـتش خواهند منود زیـرا کارهای
عادالنـه تـو بـر هیچ کس پوشـیده نیسـت» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۵آیه .)۴

بـه متـام رشارتهـای ایـن جهـان که همچنـان بدون مجـازات مانـده بیاندیشـید .پس
چـرا مفهـوم عدالت و داوری عادالنه خدا برای ما مسـیحیان بسـیار حیاتی میباشـد؟
شما 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
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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
رشیـر 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 فالکت زده نه بـه دلیل رشور
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 نربد بزرگ میان مسـیح و شـیطان
قـرار داریـم ،عـذاب میکشـیم .این رصفا یک اسـتعاره  ،یـا فقط یک الگوی خیـر و رش در ذات
مـا نیسـت .یـک اهریمـن واقعـی و یک عیسـای واقعی در یک نبرد واقعی بخاطـر برشیت در
حال جنگ هسـتند.




آیـه  ۱۹بـاب  ۴اول پطـرس را بخوانیـد .آنچـه پطـرس در اینجـا نوشـته اسـت ،چگونـه
میتوانـد بـه رفـع مشـکالتی 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 معموالً
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 شما  ،عنرصی
بسـیار حیاتـی بـرای یـک مسـیحی بخصـوص کسـی کـه عـذاب میکشـد ،میباشـد؟
چگونـه همـه میتوانیـم بیاموزیـم کـه خـدا و واقعیـت محبـت او را بهرت بشناسـیم؟
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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 اعتراف 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 عقیـد ه آنها هر چه که بوده باشـد ،من دسـت کم
شـکی نداشـتم کـه رسکشـی 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 رشاب و کُنـ ُدر برای تندیس شما 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 اعمال کـه ذکـر شـد را منیشـد بـه کسـانی کـه مسـیحی واقعـی بودنـد تحمیل کـرد .نام
سـایرین را خربرسـان داده بـود کـه در ابتـدا اعتراف 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 شما و خدایـان را عبـادت میکردنـد و به مسـیح لعن میفرسـتادند– ».
نامـه هـای پلینـی (لنـدن :ویلیام ِهینمان  )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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سواالتی 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؟
« .2کسانی 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؟

53

