درس نهم

 ۲۰تا  ۲۶مه

آنگونه که شایسته است باشید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۱تـا ۱۵؛ افسسـیان بـاب  ۲آیـه  ۸؛
رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۳تـا  ۵؛ عربانیـان بـاب  ۱۰آیـه  ۳۸؛ رومیـان باب  ۶آیـه  ۱۱؛ اول
قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۱۲تا . ۵۷
آیـه حفظـی« :و بـه همیـن جهـت ،کمال سـعی منـوده ،در ایامن خـود فضیلـت پیدا
مناییـد و در فضیلـت ،علـم و در علـم ،عفـت و در عفـت ،صرب و در صبر ،دینداری و در
دینـداری ،محبـت بـرادران و در محبـت بـرادران ،محبـت را» (دوم پطـرس بـاب  ۱آیات
 ۵تا .)۷

یکـی از چیزهـای عجیـب در مـورد عهـد جدیـد ایـن اسـت کـه در فضایـی محـدود تـا چـه
میـزان حقیقـت میتـوان «گنجانـد» .درس این هفته دوم پطرس باب  ۱آیات  ۱تا  ۱۴را پوشـش
میدهـد .پطـرس در ایـن  ۱۴آیـه ،بـه ما دربـاره عدالت از طریـق ایامن تعلیم میدهد .سـپس
بـه ایـن نکتـه میپـردازد کـه قـدرت خـدا چـه کارهایـی میتوانـد در زندگـی مردمی انجـام دهد
کـه خـود را تسـلیم عیسـی کردهانـد .او در مـورد ایـن حقیقـت شـگفتانگیز کـه مـا میتوانیم
«رشیـک طبیعـت الهـی» بشـویم سـخن میگوید (دوم پطـرس باب  ۱آیـه  )۴تا بدیـن ترتیب از
فسـاد و حـرص جهان رها شـویم.
در واقـع ،مـا نـه تنهـا به لوح فضائل مسـیحی دسـت یابیم ،بلکـه پطرس آنهـا را به ترتیبی
خـاص ارائـه میدهـد .آنهـا یکـی پـس از دیگـری میآینـد و دیگـری را دنبـال میکنند تـا زمانی
کـه بـا مهمرتین آنهـا به اوج میرسـند.
او همچنیـن دربـاره واقعیـت مفهـوم مسـیحی بـودن و «تطهیـر شـدن» از گناهان گذشـته
مینویسـد (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  )۹و سـپس حتـی ایـده اطمینـان از نجات را پیش میکشـد؛
آن وعـده حیـات جـاودان در «ملکـوت جـاودان» (دوم پطـرس بـاب  ۱آیه .)۱۱
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و در نهایـت ،مـا حتـی بـا بحث کوتاهـی درباره موضوع بسـیار مهم وضعیت مـرگ مواجه
میشـویم .ایـن میـزان بـاال از حقایـق عمیق و غنی تنها در آیه  ۱۴شـگفت آور اسـت!
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۷مه آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۱مه

ایامن بعنوان نعمتی گرانبها


آیـات  ۱تـا  ۴بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس میگویـد کـه ما در عیسـی مسـیح
بـه چـه چیـزی نائـل شـده ایم؟ یعنـی ،واقعیـت فیـض در اینجـا چگونه دیده میشـود؟

پطـرس ایـن نامـه را اینگونـه آغـاز میکنـد که خطاب به کسـانی اسـت که «با مـا به نعمت
گرانبهایـی دسـت یافتـه انـد( ».دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  )۱؛ یـا «بـا مـا ایامنـی یکسـان دارند».
واژه ترجمـه شـده «گرانبهـا» یعنـی «دارای ارزش برابـر» یـا «دارای امتیـاز برابـر» میباشـد .او
میگویـد کـه آنهـا بـه این ایامن بـا ارزش «نائل» گردیده اند؛ نه اینکه اسـتحقاق یا شایسـتگی
آن را داشـته باشـند  ،بلکـه آن را بـه عنـوان عطایـی از جانـب خـدا دریافـت منودهانـد .یـا،
هامنطـور کـه پولـس نوشـته اسـت« :زیرا به سـبب فیض خداسـت که شما از راه ایمان نجات
یافتهایـد و ایـن کار شما نیسـت بلکه بخشـش خداسـت» (افسسـیان باب  ۲آیـه  .)۸این عطیه
بـا ارزش اسـت زیـرا «بـدون ایامن محال اسـت که انسـان خدا را خشـنود سـازد» (عربانیان باب
 ۱۱آیـه  .)۶ایـن نعمـت گرانبهاسـت زیـرا مـا بـا این ایمان وعدههـای فوقالعـادهای داریم.
پطـرس تأکیـد میکنـد کـه «قـدرت الهـی» عیسـی ،همـه چیزهایی کـه مربوط بـه زندگی و
پارسـایی اسـت ،بـه مـا عطـا منوده اسـت (دوم پطرس باب  ۱ایه  .)۳هسـتی و وجـود ما تنها به
واسـطه قـدرت خداسـت و تنهـا بواسـطه قـدرت او میتوانیـم به قدوسـیت نائل شـویم .و این
قـدرت الهـی از طریـق «معرفـت او کـه مـا را بـه جلال و فضیلـت خود دعـوت منـوده» ،به ما
ارزانـی شـده اسـت (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  ۳؛ یوحنا بـاب  ۱۷آیه  ۳را نیـز ببینید).
مـا فـرا خوانـده شـدهایم کـه خـدا را دوسـت بداریـم ،امـا چگونـه میتوانیـم خدایـی را که
منیشناسـیم  ،دوسـت داشـته باشـیم؟ ما از طریق عیسـی ،کالم مکتوب ،جهان خلقت و تجربه
زندگـی بـا ایمان و اطاعـت میتوانیـم خـدا را بشناسـیم .مـا خـدا و واقعیـت او را بـا کاری کـه
در زندگیمان میکنـد ،میشناسـیم ،دانشـی کـه مـا را تغییـر خواهـد داد .و قـادر خواهیـم بود
او را از طریـق واقعیـت فیضـی کـه به ما داده اسـت ،بشناسـیم.
حتـی سـپس پطـرس چیـزی حیرتآورتـر میگویـد :اینکه بـه ما نیـز «وعدههای بـی نهایت
عظیـم و گرانبهـا» داده شـده اسـت کـه شـامل رشیک شـدن در «طبیعت الهی» میشـود (دوم
پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۴بشر در ابتـدا به شـکل خدا خلق شـد؛ آن شـکل به میزان زیـادی ضایع
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و دگرگـون شـده اسـت .هنگامـی کـه مـا دوباره متولد میشـویم ،یـک زندگی جدید در عیسـی
داریـم کـه بـرای بـاز گردانـدن تصویـر الهـی خویـش در ما تلاش خواهد کـرد .اما اگـر خواهان
بـروز ایـن تغییر هسـتیم ،باید از فسـاد و حـرص جهان گریزان باشـیم.

اگـر عـاری از ایمان بودیـد ،زندگیتـان چگونـه بـود؟ این پاسـخ چگونه به مـا در درک
دلیـل بـا ارزش بـودن عطـای ایامن کمـک میکند؟

دوشنبه

 ۲۲مه

ِ
محبتِ ،
فضیلت مسیحی است
غایت


دوم پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۵تـا  ،۷رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۳تـا  ،۵یعقوب بـاب  ۱آیات ۳
و  ۴و غالطیـان بـاب  ۵آیـات  ۲۲و  ۲۳را بخوانیـد .چـه موضـوع مشـابهی در ایـن آیات
دیده میشـود؟

شـمردن فضائـل در میـان فالسـفه جهان کهـن متداول بـود .چنین برشماری اغلب «صورت
فضائـل» خوانـده میشـوند و منونههـای مختلفـی در عهـد جدیـد وجـود دارد (رومیـان باب ۵
آیـات  ۳تـا  ، ۵یعقـوب بـاب  ۱آیـات  ۳و  ، ۴غالطیان باب  ۵آیات  ۲۲و  .)۲۳به احتامل بسـیار،
خواننـدگان پطـرس بـا چنیـن صورتهایـی آشـنا بودند ،اگـر چه تفاوتهـای جالبی میـان آنچه
یـک فیلسـوف ممکـن اسـت بر شمارد و صورتهای پطرس وجـود دارد .توجه کنیـد که پطرس
عمـدا ً آنهـا را بـه صـورت متوالـی مرتـب منـوده اسـت تا هـر فضیلت بـر پایه فضیلت پیشـین
سـاخته شـود ،تـا زمانـی که بـه اوج خـود یعنی به محبت برسـد!
متام فضائلی که پطرس بکار میبرد ،معنای مهمیدارند:
ایمان :در ایـن مضمـون ،ایمان هیـچ چیـزی نیسـت بجـز ایمان رسـتگار کننـده عیسـی
(غالطیـان بـاب  ۳آیـه  ۱۱و عربانیـان بـاب  ۱۰آیـه  ۳۸را ببینیـد).
فضیلـت :فضیلـت (بـه یونانـی  ،)arêteکیفیتـی خـوب از هـر نـوع ،حتـی در میان فالسـفه
بـت پرسـت نیـز رسایـت کرده بـود .آری ،ایامن حیاتی اسـت ،اما بایـد به تغییـر زندگی هدایت
شـود ،نوعـی زندگی کـه فضیلـت در آن پدیدار میشـود.
علـم (معرفـت و شـناخت) :پطـرس مطمئناً درباره علـم از دیدگاه عمومی سـخن منیگوید،
بلکـه در عـوض از شـناخت و معرفتـی سـخن مبیـان مـی آورد کـه از رابطـه نجـات بخـش بـا
عیسـی مسـیح نشـات میگیرد.
عفـت  /کنترل نفـس :مسـیحیان بالـغ قـادر بـه کنترل متایلات خـود بخصـوص آنهایـی
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هسـتند کـه بـه افـراط منتهـی میشـوند.
صرب  /پایداری :پایداری ،بویژه در مواجهه با سختیها و آزار و جفا ،تحمل است.
دینـداری :در جهـان بـت پرسـتان ،واژه ترجمـه شـده اینجـا به عنـوان «دینـداری» به معنی
رفتـار اخالقـی اسـت کـه از اعتقاد به خدا ناشـی میشـود .در عهد جدید ،مفهـوم رفتار اخالقی
ناشـی شـده از بـاور بـه یک خدای حقیقـی را نیـز دارد (اول تیموتائوس بـاب  ۲آیه .)۲
محبـت برادرانـه :مسـیحیان ماننـد یـک خانـواده هسـتند و دینـداری بـه اجتامعـی منتهی
میشـود کـه مـردم در آن بـا یکدیگـر مهربـان هسـتند.
محبـت :پطـرس فهرسـت را بـا محبـت بـه اوج میرسـاند .او ماننـد پولـس سـخن میگوید:
«و الحـال ایـن سـه چیـز باقـی اسـت :یعنی ایمان و امیـد و محبت .امـا بزرگتر از اینها محبت
اسـت» (اول قرنتیـان بـاب  ۱۳آیه .)۱۳

پطـرس پیـش از اینکـه برشماری فضائـل را آغـاز کنـد ،میگویـد کـه مـا بایـد بـرای
بدسـت آوردن ایـن فضائـل« ،سـخت بکوشـیم» (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۵منظـور
او از ایـن جملـه چیسـت؟ تلاش بشری چه نقشـی در متایل مـا به داشتن زندگی خدا
محـور و وفادارانـه دارد؟

سه شنبه

 ۲۳مه

خودتان باشید
پطـرس پـس از ارائـه فهرسـتی کـه مـا بایـد بعنـوان پیـروان مسـیح با سـخت کوشـی در پی
آن باشـیم نتیجـه را ابـراز میدارد.

آیـات  ۸تـا  ۱۱بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .رابطـه میـان آنچـه پیش از ایـن برای فرد
مسـیحی انجـام شـده اسـت و اینکـه یک مسـیحی چگونـه باید زندگی کند چیسـت؟



پطـرس بـه خواننـدگان خـود ارصار میـورزد کـه بر اسـاس واقعیـت جدید در عیسـی زندگی
کننـد .ویژگیهـای ایمان ،فضیلـت ،علم ،عفـت ،صرب ،دینـداری ،محبت برادرانـه و محبت «در
شما یافـت میشـوند و اضافـه میشـوند» (دوم پطـرس بـاب  ۱آیه .)۸
مشـکل اینجاسـت کـه همـه مسـیحیان بـر اسـاس ایـن واقعیـت جدیـد زندگـی منیکننـد.
بعضـی در علـم و شـناخت خداوندمـان عیسـی مسـیح بیاثـر و بیمثـر هسـتند (دوم پطـرس
بـاب  ۱آیـه  .)۸چنیـن مردمـی فرامـوش کردهانـد کـه از «گناهـان گذشـته» تطهیر شـدند (دوم
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پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۹بنابرایـن ،پطـرس میگویـد ،مسـیحیان بایـد بـا واقعیـت جدیـد کـه در
عیسـی بـرای ایشـان حقیقـت دارد ،زندگـی کننـد .آنهـا در مسـیح ،بخشـش ،تطهیـر و حـق
رشیـک شـدن در طبیعـت الهـی را دریافـت کردهانـد .از ایـن رو ،آنهـا باید «جـد و جهد کنند
تـا دعـوت و برگزیدگـی خـود را ثابت مناینـد» (دوم پطرس باب  ۱آیه  .)۱۰آنـان عذر و بهانهای
ندارنـد کـه همچـون گذشـته زندگـی کننـد و معذوریتی ندارند که مسـیحیانی «بیمثـر» یا «بی
حاصل» باشـند.
«مـا دربـاره ایمان بسـیار میشـنویم ،امـا بایـد در مـورد اعمال بیشتر بشـنویم .بسـیاری
جانهـای خـود را بـا یـک زندگـی مذهبـی سـهل انگارانـه و سازشـکارانه و بـی صلیـب فریـب
میدهنـد» – .الـن جـی .وایـت ،ایمان و اعمال صفحـه .۵٠
Ellen G. White, Faith and Works, p. 50



آیـه  ۱۱بـاب  ۶رومیـان را بخوانیـد .پولـس در اینجـا چـه چیـزی میگویـد کـه بازتـاب
گفتـه پطـرس در مطالعـه امـروز اسـت؟

در یـک مفهـوم ،پطـرس و پولـس هـر دو یـک مطلـب میگوینـد« :خودتـان باشـید ».و مـا
مخلوقـات جدیـد در مسـیح ،تطهیـر شـده از گنـاه و رشیـکان طبیعـت الهـی هسـتیم .بـه ایـن
دلیـل اسـت کـه میتوانیـم زندگـی کـه بـه آن فراخوانـده شـدهایم را داشـته باشـیم .مـا بایـد
«ماننـد مسـیح» باشـیم کـه معنـی «مسـیحیت» میباشـد.

شام چقدر «شبیه مسیح» هستید؟ در چه حوزههایی جای پیرشفت دارید؟

چهارشنبه

 ۲۴مه

برچیدن خیمه
«ولـی مـن تـا زنـده هسـتم صلاح میدانم کـه بـا یـادآوری و تذکر شما را بـر انگیزانم.
مـن میدانـم کـه بـه زودی ،چنانکه خداوند عیسـی مسـیح به مـن نشـان داد این خیمه
را تـرک خواهـم منـود» (دوم پطـرس باب  ۱آیـات  ۱۳و .)۱۴
اسـکار کاملـن در سـال  ،۱۹۵۶مطلبـی کوتـاه بـرای مطالعـه نوشـت تحـت عنـوان:
جاودانگـی روح و یـا رسـتاخیز مردگان؟ :شـهادت عهـد جدیـد (Immortality of the Soul or
 .)Resurrection of the Dead?: The Witness of the New Testamentاو اسـتدالل منـود
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کـه مفهـوم رسـتاخیز بـا مفهـوم روح جـاودان کاملاً بـا هـم در تناقض میباشـند .عالوه بـر این،
او گفـت کـه عهـد جدیـد رصاحتـا در بـاره قیـام مـردگان سـخن مبیـان آورده اسـت.
او بعدهـا نوشـت «هیـچ کـدام از آثـار مـن چنیـن شـور و شـوق یـا ضدیتـی شـدید را بـر
نینگیختـه بـود».



آیـات  ۱۲تـا  ۵۷بـاب  ۱۵اول قرنتیـان را بخوانیـد .پولـس اشـاره میکند کـه در مرگ چه
اتفاقـی رخ میدهد؟

مطالعـه و بررسـی در مـورد آنچـه عهـد جدیـد دربـاره مـرگ و رسـتاخیز میگوید ،بسـیاری
از عاملـان عهـد جدیـد را متقاعـد کـرده اسـت کـه حـق بـا کاملـن بـود .عهـد جدیـد در حقیقت
مفهـوم رسـتاخیز را نشـان میدهـد و نـه مفهـوم جاودانگـی روح کـه از مـرگ جسـم نجـات
پیـدا میکنـد .بـرای مثـال ،پولـس در آیـات  ۱۶تـا  ۱۸بـاب  ۴اول تسـالونیکیان  ،کسـانی را کـه
عزیزانشـان را از دسـت دادهانـد ،تشـویق میکنـد کـه بـا ایـن علـم کـه هنگامـی کـه عیسـی
بازگـردد ،متـام مـردگان را زنـده خواهـد کـرد ،تسـلی بیابنـد .پولـس در آیـات  ۱۲تـا  ۵۷باب ۱۵
اول قرنتیـان  ،بطـور گستردهای رسـتاخیز را ترشیـح میکنـد .او بـا متذکـر شـدن ایـن موضـوع
سـخنان خـود را رشوع میکنـد کـه ایمان مسـیحی بـر پایـه رسـتاخیز مسـیح اسـت .اگر عیسـی
زنـده منیشـد ،هـر ایامنـی بـه او بیهوده بـود .اما ،پولـس میگوید( ،مسـیح براسـتی از مردگان
برخاسـته و نوبـر خوابیـدگان شـده اسـت و رسـتاخیز مسـیح از مـرگ همـه کسـانی کـه بـه او
ایمان دارنـد و در او زندگـی میکننـد را نیـز قـادر میسـازد تـا از مـرگ برخیزنـد.
پولـس دربـاره رسـتاخیز جسـم در آیـات  ۳۵تـا  ۵۰بـاب  ۱۵اول قرنتیـان سـخن میگویـد.
او جسـمهای جدیـدی کـه مـا در رسـتاخیز دریافـت خواهیـم کـرد را بـا جسـمهای کنونیمـان
مقایسـه میکنـد .آنچـه اکنـون داریـم خواهـد مـرد؛ آنچـه در رسـتاخیز دریافـت خواهیـم کرد
هرگـز از بیـن نخواهـد رفت.
بـه طـور خالصـه ،هنگامی کـه عهد جدید از مرگ سـخن میگویـد ،در باب رسـتاخیز تاکید
دارد و نـه جاودانگـی روح .بعنـوان درک ایـن موضـوع آیـات  ۱۲تا  ۱۴بـاب  ۱دوم پطرس پیش
آگاهـی میدهند که دانستن آن مهم اسـت.

پنجشنبه

 ۲۵مه

ایامن در مواجهه با مرگ
آیـات  ۱۲تـا  ۱۵بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس بـا اشـاره بـه اینکه بـزودی باید
خیمـه خـود را برچینـم  ،چه منظـوری دارد؟
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آیـات  ۱۲تـا  ۱۴بـاب  ۱دوم پطـرس  ،موقعیـت نامـه را آشـکار میکند .پطـرس فکر میکند
کـه در رشف مـوت اسـت و ایـن نامه شـامل آخرین وصیـت یا پیام او میباشـد.
اینکـه پطـرس انتظـار مـرگ دارد ،بـا این عبـارت منایان میشـود« ،مادامی کـه در این خیمه
هسـتم ...میدانـم کـه وقـت برچیـدن خیمـه من نزدیک اسـت» ،کـه در آیـات  ۱۳و  ۱۴باب ۱
دوم پطـرس یافـت میشـود .پطـرس جسـم را بـه خیمـه تشـبیه میکنـد کـه او در زمـان مـردن
آنـرا بـر میچینـد .در واقـع ،بسـیار واضـح اسـت کـه پطـرس در زمـان اشـاره بـه برچیـدن خیمه
اشـاره بـه جسـمش دارد ،امـا مرتجمان امـروزی متایل بـه ترجمه منـودن این آیه بـه این صورت
دارنـد« ،تـا زمانـی کـه در ایـن جسـم هسـتم  ...زیـرا که میدانـم مرگ مـن بزودی فـرا خواهد
رسـید» .هیـچ چیـزی از گویـش زبانـی پطـرس پیشـنهاد منیکنـد کـه هنگامـی کـه از خیمـه یـا
جسـم خـود دسـت بکشـد ،روح او بـه عنـوان موجـودی مجـزا باقی خواهـد ماند.

بـار دیگـر آیـات  ۱۲تـا  ۱۵بـاب  ۱دوم پطـرس را بخوانیـد .بـه نظـر میرسـد کـه پطرس
چگونـه بـا واقعیـت مـرگ قریبالوقوعـش کنار میآیـد و آن نگـرش درباره ایمان به ما
چـه درسـی میدهد؟



آیـات  ۱۲تـا  ۱۵بـاب  ۱دوم پطـرس  ،به سـخنان او عظمـت و هیبت میبخشـند .او با علم
بـه اینکـه بـزودی دار فانـی را وداع خواهد گفت ،ایـن مطلب را مینویسـد .او از این موضوع
آگاه اسـت ،زیـرا هامنطـور کـه گفـت« ،خداونـد مـا عیسـی مسـیح نیـز مـرا آگاهانید» .بـا این
وجـود ،بـه نظـر میرسـد هیـچ تـرس ،نگرانـی و اضطرابی وجـود نـدارد .در عوض ،تأکیـد او بر
خوشـبختی کسـانی اسـت که آنـان را ترک میکنـد .او میخواهد که آنهـا در «واقعیت جدید»
اسـتوار باشـند و – تـا زمانـی کـه او زنده اسـت – ایشـان را به وفـادار بـودن نصیحت منود.
مـا میتوانیـم در اینجـا واقعیـت و عمـق تجربـه پطـرس را بـا خداونـد ببینیـم .آری ،او بـه
زودی خواهـد مـرد و آن نیـز مرگـی خوشـایند نخواهـد بـود (یوحنا بـاب  ۲۱آیـه  ۱۸را ببینید)،
امـا نگرانـی متواضعانـه او در مـورد منفعت دیگران اسـت .پطرس براسـتی مردی بـود که با آن
ایامنـی کـه آموخـت ،زندگـی میکرد.

در مواجهـه بـا واقعیـت وحشـتناک مـرگ ایمان چـه کمکـی مبـا میکنـد؟ چگونـه
میتوانیـم بیاموزیـم بـه امیـد فوقالعـادهای کـه داریـم ،حتـی در روبـرو شـدن بـا
مـرگ ،بدلیـل کاری کـه عیسـی برایمان انجـام داده اسـت ،اطمینـان داشـته باشـیم؟
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جمعه

 ۲۶مه

تفکـری فراتـر :هامنطـور کـه دیدیـم ،پطـرس میدانسـت کـه بـزودی میمیـرد .و او
میدانسـت (و بـرای مـدت طوالنـی) کـه چگونـه قـرار بـود مبیـرد .ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه
خـود عیسـی بـه او گفتـه بـود« .آمیـن آمیـن به تـو میگویـم وقتی که جـوان بـودی ،کمر خود
را میبسـتی و هـر جـا میخواسـتی میرفتـی ولکـن زمانی که پیر شـوی دسـتهای خـود را دراز
خواهـی کـرد و دیگـران تـو را بسـته بـه جایی کـه منیخواهی تو را خواهنــد بـرد» (یوحنا باب
 ۲۱آیـه .)۱۸
عاقبت او چه بود؟
«پطـرس بـه عنـوان یـک یهـودی و اجنبـی ،محکوم شـد تـا تازیانه خـورده و مصلوب شـود.
در چشـم انـداز ایـن مـرگ هـراس انگیـز ،ایـن رسـول ،گنـاه بـزرگ خـود را در انکار عیسـی در
زمـان آزمـون خویـش بـه یـاد آورد .او که زمانی آمادگی نداشـت تا مصلوب شـود ،اینک تسـلیم
منـودن زندگـی خـود را بـرای انجیل ،خوشـی بحسـاب آورد .او که زمانـی رسور و موالی خویش
را انـکار کـرده بـود مـردن بـه شـیوه رسور خویـش را بیـش از یـک افتخـار میدانسـت .پطـرس
صادقانـه از گناهـش توبـه کـرده بـود و مسـیح او را بخشـیده بـود ،و بـا ماموریـت بزرگـی کـه
بـرای خـوراک دادن گوسـفندان و بـره هـای گلـه بـه او سـپرده شـد ایـن آمـرزش نشـان داده
شـد .امـا هرگـز منیتوانسـت خـود را ببخشـد .حتـی فکـر درد و رنـج آخرین صحنه وحشـتناک
منیتوانسـت از تلخـی انـدوه و توبـه او بکاهـد .بـه عنوان آخریـن خواهـش ،او از جالدان خود
درخواسـت منـود کـه بطـور برعکـس کـه رس بـه سـوی زمین قرار گرفته شـده باشـد ،بـه صلیب
کشـیده بشـود .با درخواسـت او موافقت شـد و به این صورت بود که پطرس آن رسـول بزرگ،
بـر مـرگ رس تسـلیم فرود آورد – ».الن جی .وایت ،اعامل رسـوالن صفحـات  ۵۳٧و Ellen .۵۳٨
G. White, The Acts of the Apostles, pp. 537, 538
و بـا ایـن وجـود ،حتـی بـا ایـن پیـش بینـی کـه در مقابـل وی قـرار داشـت ،پطـرس نگـران
سلامتی روحانـی گلـه بـود.

سواالتی برای بحث
 .۱در پرتـو متـام چیزهایـی کـه پطـرس (و سـایر نویسـندگان کتـاب مقـدس) دربـاره

نیاز مسـیحیان به داشتن زندگی مقدس نوشـته شـده ،چرا بسـیاری از ما در «آنگونه
کـه بایـد در عیسـی باشـیم» ،ناتـوان میمانیم؟
 .۲فهرسـت داده شـده در آیـات  ۵تـا  ۷بـاب  ۱دوم پطـرس را در کالس مـرور کنیـد.
دربـاره هـر مـورد صحبـت کنیـد و از خـود بپرسـید :چگونـه میتوانیـم ایـن فضائـل
را خـود بهتر نشـان بدهیـم و چگونـه میتوانیـم بـه کسـانی کمـک کنیـم کـه بدنبال
انجـام این کار مشـابه هسـتند؟
78

 .۳بـا توجـه بـه آنچـه کـه از پطـرس میدانیـم ،هامنگونـه کـه در اناجیل هویداسـت؛
آنچـه کـه او نوشـت ،نشـان دهنـده کار عظیـم و قدرمتنـدی اسـت کـه عیسـی در او
غـم قصـور هـا و شکسـت های قبلـی وی .از مثال و عبرت او چه
انجـام داد؛ حتـی ِب َر ِ
امیـد و تسلایی بـرای خودمـان میتوانیـم بیابیم؟
 .۴پطـرس در آیـه  ۱۲بـاب  ۱دوم پطـرس درباره «واقعیت جدید» نوشـت« .واقعیت
جدیـد» در زمـان پطـرس چه بود و در زمان ما چیسـت؟
 .۵فـردی نوشـت« ،مـردگان بعـد از مـرگ چـه اطمینانی دارنـد .مرگ چیزی اسـت که
زنـدگان بـا خـود حمـل میکنند ».مـا مسـیحیان چگونه باید مـرگ را «حمـل» کنیم؟
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