درس یازدهم

 ۳تا  ۹ژوئن

معلامن دروغین

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس باب  ۲آیـات  ۱تا  ۲۲؛ یوحنا بـاب  ۸آیات  ۳۴تا ۳۶
؛ متـی بـاب  ۱۲آیـات  ۴۳تـا  ۴۵؛ یهـودا آیات  ۴تا ۱۹؛ پیدایش بـاب  ۱۸آیات  ۱۶تا .۳۳

آیـه حفظـی« :بـه آنـان وعـده آزادی میدهنـد در حالـی که خودشـان بردگان فسـاد
هسـتند ،زیـرا آدمـی بـرده هـر چیزی اسـت کـه او را مغلوب خود سـاخته اسـت» (دوم
پطـرس باب  ۲آیـه .)۱۹
پطرس در اولین رساله خود ،با دغدغه و بار سنگینی از احساس مسئولیت با مخاطبین خود در
خصوص مخاطرات درد و جفا ،همدردی مینمود .اگر چه دقیقاً منیدانیم چه نوع جفا و آزاری در
مد نظر او بود ،لیکن میدانیم که کلیسا با هجوم و مشقات دهشتناکی مواجه بود زیرا امپراتور
بت پرست روم به دنبال فرو نشاندن گسرتش جنبشی مردمی به نام «مسیحیان» بود.
امـا شـیطان حملـهای دوجانبـه را آغـاز منـود .مطمئنـاً جفـا از بیـرون – یعنـی بیرحمـی و
خشـونت – ابـزار قدرمتنـدی بـود .امـا کلیسـا بـا تهدیـد دیگـری روبـرو شـد ،تهدید شـاید حتی
خطرناکتـر از جفـای بیرونـی بـود .و آن تهدیـد از داخـل بـود .درسـت هامنطور که قـوم یهود
در گذشـته بـا انبیـاء کـذاب در کشـمکش بودنـد ،پیروان عیسـی در زمان پطرس نیـز با معلامن
دروغیـن در مجادلـه بودنـد کـه «مخفیانـه تعالیـم غلط و مخـرب» (دوم پطرس بـاب  ۲آیه )۱
بـه کلیسـا میآوردنـد .و حتـی بدتـر از آن ،پطـرس هشـدار داد کـه افـراد زیادی از این «شـیوه
هـای مخـرب» (دوم پطـرس بـاب  ۲آيـه  )۲پیـروی خواهند کرد.
برخـی از ایـن تعالیـم کـه پطـرس نسـبت بـه آنها هشـدار مـیداد ،چـه بودنـد؟ پطرس در
برابـر آنهـا چگونـه واکنـش نشـان داد و مـا نیـز کـه بـا تهدیدهایـی از داخـل مواجه هسـتیم،
امـروزه چـه درسهایـی از هشـدارهای او میتوانیـم بگیریم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۰ژوئن آماده شوید.
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یکشنبه

 ۴ژوئن

انبیاء و معلامن کاذب
گاهـی اوقـات سـاده اسـت تصـور کنیـم کـه کلیسـای اولیـه در کمال مطلـوب بوده اسـت،
یعنـی اینکـه فکـر کنیـم کـه اولیـن معتقدیـن بـه عیسـی زمانـی عالـی را در صلـح و آرامـش و
هامهنگـی در میـان یکدیگـر میگذرانـده انـد.
ایـن یـک اشـتباه خواهـد بـود .حتـی در ایام عیسـی ،کلیسـا با مشـکالت دسـت و پنجه نرم
میکـرد کـه گاهـاً ناشـی از کشـمکش هـای داخلـی بـود (بـه یهـودا فکـر کنیـد) .هامنطـور کـه
رسـوالن عهـد جدید نشـان میدهند ،بسـیاری از مشـکالت از معلمان دروغین ناشـی میگردید
کـه در میـان آنـان رخنـه کـرده بودنـد .کلیسـای اولیـه نـه تنهـا بـا آزار و جفـا از خـارج بلکه با
مشـکالت داخلـی نیـز در تقلا بـود .پطـرس در ایـن نامـه بـه بعضـی از آن چالشهـای داخلـی
اشـاره میکنـد .آنهـا چه هسـتند؟ «امـا قوم ارسائیل علاوه بر انبیای راسـتین ،انبیـای دروغین
هـم داشـتند و شما هـم در میان خود معلمیـن دروغین خواهید داشـت .آنهـا مخفیانه تعالیم
غلـط و زیـان بخـش بـه میـان شما خواهنـد آورد و همان موالیـی را کـه آنهـا را خریـد انـکار
خواهنـد منـود و بلای ناگهانـی بـر رس خـود خواهنـد آورد .عده زیـادی ،آنها و راههـای بد آنها
را دنبـال خواهنـد کـرد و بـه خاطـر ایشـان راه حقیقـت مـورد اهانـت قـرار خواهـد گرفـت .از
روی طمـع و بـا داسـتانهای جعلـی خـود ،شما را اسـتثامر خواهنـد کـرد امـا ،کیفـری کـه از
مدتهـا پیـش بـرای آنـان مقـرر شـده بـود در انتظار آنهـا و هالکـت در کمین آنان اسـت» (دوم
پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  .)۳ایـن آیـه مویـد ایـن حقیقـت اسـت کـه بعیـد میرسـد که کلیسـا
زمانـی را بـا آرامـش و صلـح و هامهنگـی درونـی در میان بـرادران و خواهران برس برده باشـد.
آیـا اینطور نیسـت؟



دوم پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۳و  ۱۰تـا  ۲۲را بخوانیـد .پطـرس در اینجـا دربـاره چـه
چیـزی هشـدار میدهـد؟ بعضـی از چیزهـای دروغینـی کـه در کلیسـاها ترویـج داده
میشـد ،چـه بودنـد؟

آیـه  ۱بـاب  ۲دوم پطـرس بـه احتمال زیـاد آشـکار میکند که چـرا خداوند به پطـرس الهام
منـود تـا ایـن نامه را بنویسـد .او به ایشـان هشـدار مـیداد که دقیقـاً هامنگونه که در گذشـته
انبیـاء دروغیـن وجـود داشـتهاند ،معلمان دروغیـن در آینـده خواهند آمد .پطرس یک سلسـله
اتهاماتـی را بـر علیـه ایـن معلمان ارائـه میکنـد ،کـه از «بدعتهـای مهلـک» (دوم پطـرس
بـاب  ۲آیـه  )۱تـا هدایـت نـا آگاهان بسـوی اسـارت (دوم پطرس بـاب  ۲آیـه  )۱۹و نیزانبوهی
از سـایر خطایـا .مـا میتوانیـم از آنچـه او نوشـته اسـت ببینیـم کـه اینهـا در حقیقـت تعالیم
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بسـیار خطرناکـی بودنـد کـه دلیـل واکنـش شـدید او نسـبت بـهآنهاسـت .پطـرس نگـران بی
تفاوتـی و دمدمـی بـودن افـراد در قبـال اصـول عقیدتـی و تعلیامتی بود.

توجـه کنیـد کـه پطـرس بـا چـه شـدتی در برابـر ایـن تعالیـم دروغیـن واکنش نشـان
میدهـد .ایـن مطلـب در مـورد اهمیـت ایـن حقیقـت چـه چیـزی بـه مـا میگویـد؟
چگونـه میتوانیـم در برابـر رخنـه تعالیـم دروغیـن بـه کلیسـا مصـون مبانیـم؟

دوشنبه

 ۵ژوئن

آزادی در مسیح؟



«ایشـان بـه گناهـان و اعمال ناپـاک خـود میبالنـد و آنـان را کـه تـازه از چنیـن زندگـی
گنـاه آلـودی نجـات یافتـه انـد بـا اسـتفاده از فریب شـهوت بـاز بـدام گناه میکشـانند»
(دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۱۸پطـرس در ایـن آیـه دربـاره چـه چیزی هشـدار میدهد؟
او چـه چیـزی در آیـه  ۱۹بـاب  ۲دوم پطـرس میگوید که به رشح ایـن نگرانیاش کمک
میکنـد؟ اهمیـت واژه «آزادی» در آیـه  ۱۹چیسـت؟

پطرس به شدیدترین لحن ممکن ،به مخاطبین خود در برابر خطرات معلامن دروغین
هشدار میدهد .او در آیات  ۱۸تا  ۲۱باب  ۲دوم پطرس هشدار داد که این معلامن دروغین،
در حالی که وعده حریت و آزادی میدهند ،در واقع مردم را به سوی اسارت سوق میدهند.
ایـن معلمان دروغیـن انجیـل را بطـور کامـل از پیـام آن بـه انحـراف میکشـانند .آزادی
در مسـیح بایـد بـه معنـی آزادی از بردگـی گنـاه باشـد (رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۴تـا  .)۶هـر
مفهومـی از آزادی در مسـیح کـه فـردی را در اسـارت گناه نگه دارد ،نوعی خطاسـت که پطرس
دربـارهاش هشـدار میدهـد .اگرچـه پژوهشـگران دربـاره ارتـداد دقیقـی کـه او در اینجـا با آن
روبـرو بـود بـه بحـث پرداختـه اند ،اما ایـن موضوع بطور واضح به مسـئله جامع گناه و کسـی
کـه بـرده آن اسـت پیونـد خورده اسـت.



آیـات  ۳۴تـا  ۳۶بـاب  ۸یوحنا را بخوانید .سـخنان مسـیح در اینجا چگونـه به ما در درک
آنچـه پطـرس میگوید ،کمـک میکنند؟
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گذشـته از هـر آنچـه کـه ایـن معلامن دروغیـن ارائـه میکردند ،آنهـا قربانیان خـود یعنی
مردمـی کـه اخیـرا ً عیسـی را یافته بودند ،به شـیوه گناه آلـود زندگی گذشـته هدایت میکردند.
تصـور نوعـی کـم ارزش از فیـض انجیـل که نیـاز برای پاکی و تقـدس را کم اهمیـت جلوه دهد
آسـان اسـت ،چیـزی کـه باعـث شـد آنهـا بار دیگـر گرفتـار همان «فسـاد» (دوم پطـرس باب
 ۲آیـه  )۱۹در جهـان بشـوند کـه تـازه از آن گریختـه بودنـد .جـای تعجب نیسـت کـه پطرس با
جدیـت و شـدت علیـه ایـن تعالیم سـخن گفت و دربـاره نتیجه پیـروی از آنها هشـدار داد.

چه درکی از آزادی در مسیح دارید؟ مسیح شام را از قید چه چیزی آزاد کرده است؟

سه شنبه

 ۶ژوئن

سگی که به استفراغ خود باز میگردد
دوم پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۱۷تـا  ۲۲و متـی بـاب  ۱۲آیـات  ۴۳تـا  ۴۵را بخوانید .افرادی
کـه تغییـر کیـش داده و بـه مسـیح گرویـده انـد چنانچـه بـه شـیوه زندگـی سـابق خود
بازگردنـد بـا چه خطراتـی مواجه میشـوند؟



پطـرس بویـژه نگـران رسنوشـت کسـانی بـود کـه بواسـطه معلمان دروغین فریـب خورده
بودنـد تـا به گناهان گذشـته خـود بلغزند (دوم پطرس بـاب  ۲آیه  .)۱۸معلمان دروغین وعده
آزادی میدهنـد ،امـا هامنطـور کـه پطـرس مشـخص میکنـد ،آن نـوع آزادی کـه آنهـا وعـده
میدهنـد اساسـاً بـا نـوع آزادی که عیسـی بـه پیـروان خود وعـده داد ،متفاوت اسـت.
بـه هشـدار قدرمتنـدی کـه پطـرس داد ،توجـه کنیـد .بهتر میبـود اگـر هرگـز «راه نیکـی
مطلـق را منیشـناختند» (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  )۲۱تـا اینکـه آن را بشناسـند و سـپس بـه
روشهـای سابقشـان بازگردنـد.
البتـه ،ایـن بدیـن معنـی نیسـت کـه آنهـا هیـچ امیـدی منیتواننـد داشـته باشـند .همه ما
داسـتان کسـانی را شـنیده ایم که از خداوند رو برگردانده و سـپس بسـوی خداوند بازگشتهاند.
و مـا میدانیـم کـه خداوند از بازگشـت ایشـان بسـیار خوشـحال میشـود و با خشـنودی آنها
را مجـددا ً میپذیـرد (لوقـا بـاب  ۱۵آیـات  ۱۱تـا  ۳۲را ببینیـد) .بدیـن معنـی کـه نـه تنهـا
رویگردانـی کاری بـس خطرنـاک اسـت ،بلکه خوشـایند هم نیسـت .اسـتفاده از عبارت (سـگی
کـه بـه قـی خود بازمیگردد) ،زشـتی و ناپسـندی موضـوع را توصیف میکند ،امـا پطرس منظور
خـود را بـا ایـن عبارت بـه تصویر میکشـد.
شـاید بازتـاب سـخنان عیسـی در آیـه  ۲۰بـاب  ۲دوم پطـرس از روی عمـد باشـد (متـی
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بـاب  ۱۲آیـه  ۴۵و لوقـا بـاب  ۱۱آیـه  ۲۶را ببینیـد) .عیسـی متثیـل مـردی را تعریـف میکنـد
کـه از روحـی پلیـد رهایـی یافتـه اسـت .روح بـدون مکانـی برای خود رسگردان اسـت و سـپس
برمیگـردد تـا «خانـهای را کـه تـرک کـرده» ببینـد (متـی بـاب  ۱۲آیـه  .)۴۴او میرسـد و آن را
خالـی و مرتـب مییابـد .او سـپس بـه آن خانـه بـاز میگـردد ،امـا بـا خـود چنـد روح خبیـث
تـر از خـود را نیـز بـه همـراه مـیآورد .هامنطـور کـه عیسـی میفرمایـد« ،عاقبـت آن شـخص
از اولـش بدتـر میشـود» (متـی بـاب  ۱۲آیـه  .)۴۵خطـری کـه عیسـی بـه تصویـر میکشـد و
پطـرس توصیـف میکنـد ،واقعـی اسـت .ایامنـدار نوپا الزم اسـت مطمنئ باشـد کـه روحالقدس
جایگزیـن چیزهایـی کـه قبلاً بـر زندگـیاش تسـلط داشـتند ،بشـود .اگـر حضـور در کلیسـا و
بـه اشتراک گذاشتن ایمان جدیـد جایگزیـن فعالیتهـای دنیوی پیشـین نشـوند ،بازگشـت به
شـیوههای گذشـته آسـان خواهـد بـود.

مـا بـه عنـوان خانواده کلیسـایی ،بـه چـه روشهایی میتوانیـم اعضایمان ،بخصوص
اعضـای جدیـد را بهرت پـرورش و آمـوزش بدهیم؟

چهارشنبه

 ۷ژوئن

پطرس و یهودا
بسیاری از مردم مالحظه منودهاند که آیات  ۴تا  ۱۹یهودا تا حد زیادی پیام دوم پطرس باب ۲
آیه  ۱تا باب  ۳آیه  ۷را تکرار میکنند .هر زمان که کتاب مقدس پیامی را تکرار میکند ،ما باید آگاه
باشیم که خدا میخواهد چیز مهمی را بازگو کند .در این آیات مشابه ،پطرس و یهودا به میزان
زیادی ما را از حقیقتی مهم آگاه میکنند :خدا رسنوشت رشیران را تحت اختیار خود دارد .پطرس و
یهودا هر دو ،هیچ شکی برای ما باقی منیگذارند که خدا از نزدیک شیطان را تحت نظر دارد .خواه
برش ناصالح باشد یا فرشته سقوط کرده ،خدا توجه ویژهای به بدیهای ایشان دارد و مجازات
آنها را در روز داوری برنامهریزی کرده است (دوم پطرس باب  ۲آیات  ۹و  ،۱۷یهودا آیه .)۶

دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  ۱تـا بـاب  ۳آیـه  ۷و یهـودا آیـات  ۴تـا  ۱۹را بخوانیـد .پطـرس
و یهـودا بـرای تأکیـد بـر ایـن حقیقـت کـه خـدا در برخـورد بـا گنـاه جـدی اسـت به چه
منونههایـی از انتقامهـای پیشـین خـدا اشـاره میکننـد؟



پطـرس و یهـودا بـه سـه منونـه از انتقامهـای خـدا در گذشـته اسـتناد میکننـد .آنهـا از
نابـودی جهـان پیـش از طوفـان نـوح توسـط طوفـان ،تبدیل به خاکستر منودن سـدوم و عموره
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و بـه زنجیـر کشـیدن فرشـتهها بـرای نابودی نـام میربند (دوم پطـرس باب  ۲آیات  ۴تـا  ، ۶باب
 ۳آیـه  ۷و یهـودا آیـات  ۶و  .)۷متـام ایـن رشـته وقایع با صحنـه پایانی در ارتباط اسـت .اگرچه
کتـاب مقـدس دربـاره مسـئله مربـوط بـه رحمـت و فیـض خـدا بسـیار سـخن میگویـد ،لیکن
عدالـت خـدا نیـز نقش بسـیار مهمـی در نابـودی نهایی گنـاه دارد.
گناهانـی کـه باعـث بوجـود آمـدن چنیـن مجازاتهای شـدیدی شـدند ،چـه بودنـد؟ آنها
شـامل بدعـت ارتـداد مهلـک ،خـوار شـمردن اقتـدار خـدا ،رس تسـلیم فـرود آوردن بـر رشیـر ،
انحـراف فیـض خـدا بعنـوان مجـوزی بـرای فسـاد و شـناعت ،انـکار عیسـی مسـیح بـه عنـوان
حاکـم و رسور ،آلـوده و ملـوث کـردن جسـم خویـش ،حرفهـای پـوچ و خودسـتایانه و ایـراد
تهمـت (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۱۰ ،۱و  ،۱۹یهـودا آیـه  ، ۴یهـودا آیـه  ، ۸دوم پطرس باب ۲
آیـه  ،۱۸یهـودا آیـه .)۱۰
جالب توجه اسـت که این توصیفات شـامل اعامل خشـونت آمیز و سـایر جنایات رشورانه
کـه اغلـب مـا را بـه خشـم میآورند ،نشـده اسـت .در عوض ،آنهـا بیشتر گناهانـی زیرکانه را
توصیـف میکننـد کـه در یـک چیـز اشتراک دارند .آنهـا گناهانی هسـتند که اغلـب در داخل
خـود اجتماع کلیسـا بـا بـی مباالتـی توجیه شـده اند .ایـن واقعیت به ما گوشـزد میکنـد که به
توبـه خالصانـه و اصالحات در کلیسـا نیازمندیم.

دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  ۱۲و یهـودا آیـه  ۱۰را بخوانیـد .پطـرس و یهـودا در اینجـا
کسـانی را کـه خـود را بنابـودی میکشـانند به افـرادی تشـبیه میکند که بـه «نفهمی»
تنـزل یافتـه انـد (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  )۱۲یـا حیواناتـی فاقـد «شـعور و منطـق»
هسـتند کـه بـر اسـاس غریـزه خود عمـل میکننـد (یهـودا آیـه  .)۱۰ایـن توصیف چه
تفاوتـی بـا خلقـت بشر در ابتـدا دارد و شما چگونـه میتوانیـد از چنیـن اتفاقـی در
زندگـی خـود جلوگیـری کنید؟

پنجشنبه

 ۸ژوئن

درسهای بیشرتی از عهد قدیم


آیـات  ۶تـا  ۱۶بـاب  ۲دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس برای هشـدار دادن در مورد آنچه
از رشارت ناشـی خواهـد شـد ،چه مثالهـای دیگری بـکار میبرد؟
اولیـن اشـاره مهـم بـه سـدوم در کتـاب مقـدس در آیـات  ۱۲و  ۱۳بـاب  ۱۳پیدایـش یافت
میشـود .لـوط و ابراهیـم تصمیمگرفتنـد کـه به دالیـل اختالف «مالـی» از یکدیگر جدا بشـوند.
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لـوط دره اردن را انتخـاب کـرد و «در نزدیکـی سـدوم خیمـه زد» (پیدایـش بـاب  ۱۳آیـه .)۱۲
کتـاب مقـدس سـپس توضیح میدهد« ،لکن مردمان سـدوم بسـیار رشیر و بـه خداوند خطاکار
بودنـد» (پیدایـش بـاب  ۱۳آیـه  .)۱۳بعدهـا ،زمانـی کـه خـدا به ابراهیـم هشـدار داد که قصد
نابـودی سـدوم را دارد ،ابراهیـم در مـورد توافقـی مذاکـره منـود کـه اگـر  ۱۰فرد عـادل در آنجا
پیـدا بشـود ،خـدا آن شـهر را نابـود نکند (پیدایش بـاب  ۱۸آیات  ۱۶تا  .)۳۳عـدم احتام ِل یاف ِنت
 ۱۰انسـان عـادل در سـدوم بـا اتفاقـی که برای پیـام آورانی که برای دیدن لوط فرسـتاده شـده
بودنـد ،بـه حد زیادی نشـان داده شـده بود .شـهر بر حسـب اقتضـا نابود گردیـد و تنها لوط و
دو دخترش از مهلکـه گریختـه و زنـده ماندنـد (پیدایـش باب  ۱۹آیـات  ۱۲تا .)۲۵
پطـرس دو درس از ایـن روایـت اسـتنتاج میکنـد .نخسـت ،هر دو شـهر الگوئـی از مجازات
بـه سـبب ارتـداد و خداناشناسـی را ارائـه میدهنـد (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۶دوم ،نشـان
میدهـد کـه خداونـد میدانـد چگونـه افـراد عـادل را از مشـکالت نجـات بدهـد (دوم پطـرس
بـاب  ۲آیـات  ۷تـا  .)۹آنـگاه پطـرس بـه چنـد مـورد از خصوصیـات کسـانی کـه در سـدوم و
عموره نابود شـدند ،اشـاره میکند :آنها جسـم خود را در شـهوت فاسـد شـدنی رها میکنند،
اقتدار خدا را خوار میشـمرند ،گسـتاخ و خیره رس هسـتند و از بی حرمتی به فرشـتگان دریغ
منیکننـد (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۱۰و  .)۱۱ایـن ویژگیهـا بـا آنگونـه کـه پطـرس در بـاره
معلمان دروغیـن و پیروانشـان توصیـف میکنـد ،مشـابهت دارند.
روایـت بلعـام در اعـداد بـاب  ۲۲آیـه  ۱تـا باب  ۲۴آیه  ۲۵یافت میشـود .او توسـط باالق،
پادشـاه مـوآب بـکار گرفتـه شـده بـود تـا بنـی ارسائیـل را لعنـت کنـد .او کـه در ابتدا بـی میل
بـود ،در نهایـت متقاعـد شـده کـه بـا دریافـت مقـدار زیـادی پـول ،ایـن کار را انجـام بدهـد
(اعـداد بـاب  ۲۲آیـات  ۷تـا  .)۲۱او در مسـیرش بـا یـک «فرشـته خداونـد» روبـرو شـد و تنهـا
زمانـی کـه االغ در میـان راه از رفتن مامنعـت کـرد ،از مـرگ نجـات پیـدا کرد .بلعام سـپس االغ
خود را زد و ولی چشمانش باز شـد و متوجه اشـتباه خود گردیده و «فرشـته خداوند» را دید
کـه در میانـه راه ایسـتاده اسـت (اعـداد بـاب  ۲۲آیـات  ۲۲تـا  .)۳۵در انتهـا ،بلعـام بـرای بنـی
ارسائیـل تقاضـای برکـت منـود (اعـداد بـاب  ۲۳آیـه  ۴تـا بـاب  ۲۴آیـه  .)۲۴پطـرس از بلعام به
عنـوان منونـه کسـانی کـه بواسـطه زنـا و طمـع تطمیع میشـوند (دوم پطـرس بـاب  ۲آیات ۱۴
و  )۱۵اسـتفاده میکنـد .چنیـن مردمـی ماننـد بلعـام هسـتند .آنها از مسـیری که بایـد پیروی
کننـد ،منحرف شـدهاند.

دربـاره متـام چیزهایـی کـه در کتـاب مقـدس و نوشـتههای خانـم الـن جـی .وایت به
مـا داده شـده اسـت ،بیاندیشـید .از ایـن رو ،چـرا مـا بـه عنـوان ادونتیسـتهای روز
هفتـم ،منیتوانیـم هرگـز بگوییـم کـه بـه ما هشـدار داده نشـده اسـت؟
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جمعه

 ۹ژوئن

تفکـری فراتـر :مـا اغلب میشـنویم کـه مسـیحیان دربـاره «آزادی در مسـیح» صحبت
میکننـد .و مطمئنـاً ایـن یـک مفهوم معترب میباشـد .آزاد بـودن از محکومیت احکام و داشتن
اطمینـان از نجـات بـه خاطـر کاری کـه مسـیح برای مـا انجام داده اسـت و نـه در نتیجه اعامل
خودمـان ،براسـتی آزاد بـودن اسـت .داسـتان مارتیـن لوتـر و اسـارتی کـه پیـش از درک فیض از
آن رنـج میبـرد ،منونـه خوبـی اسـت از مفهومـی کـه ایـن آزادی میتواند بهمراه داشـته باشـد.
بـا ایـن وجـود ،هامنطـور که در پطـرس دیدیم ،حقیقت شـگفت انگیز میتوانـد تحریف گردد.
«حقیقـت بـزرگ وابسـتگی کامـل ما به مسـیح بـرای رسـتگاری در نزدیکی لبه پرتـگاه تصورات
غلـط قـرار دارد .آزادی در مسـیح توسـط هـزارن نفـر با بـی قانونی اشـتباه در نظرگرفته شـده
اسـت؛ و از آنجایـی کـه مسـیح آمـد تـا مـا را از محکومیـت احکام رشیعت رها سـازد ،بسـیاری
اظهـار میکننـد کـه احکام منسـوخ شـدهاند و کسـانی کـه آنهـا را رعایت میکننـد از فیض به
دور افتـاده انـد .و از ایـن رو ،از آنجایـی کـه حقیقـت و اشـتباه گاهـا شـبیه بـه نظر میرسـند،
ذهنهایـی کـه توسـط روحالقـدس هدایـت نشـده انـد ،بـه پذیرفتن اشـتباه منتهـی خواهنـد
شـد و بـا ایـن کار ،خـود را تحـت سـلطه فریب شـیطان قـرار میدهند .شـیطان مـردم را بگونه
ای فریـب میدهـد کـه بجـای پذیرفتن حقیقـت در دام اشـتباه بیفتنـد و بدیـن ترتیـب تلاش
میکنـد تـا از جهـان پروتسـتان بیعـت بگیـرد» – الـن جی .وایـت ،پیروزی مسـیح صفحـه .۳۲۴
Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 324

سواالتی برای بحث
 .۱در مـورد آیـه  ۱۹بـاب  ۲دوم پطـرس و چیزهـای دیگـری که پطرس دربـاره نتیجه

تعالیـم دروغیـن میگویـد ،تأمـل کنیـد .چرا مـا باید مطمنئ باشـیم که خودمـان باید
حقایـق حیاتـی را کـه بـاور داریـم بیاموزیـم؟ چقدر مهم اسـت که همه مـا دقیقاً در
آنچـه بایـد ایمان داشـته باشـیم ،توافـق کنیـم؟ چـه زمانـی فکر کـردن بـه ایدههایی
کـه متفـاوت از سـایر ایامنداران هسـتند« ،خطرناک» میشـود؟
 .۲بـه برخـی از نوشـته هـای شـدید اللحـن پطرس در مورد مسـئله جامـع مجازات و
داوری توجـه کنیـد« :هالکـت رسیـع را بـر خود خواهند کشـید» (دوم پطـرس باب ۲
آیـه )۱؛ «در فسـاد خـود هلاک خواهند شـد» (دوم پطرس باب  ۲آیـه  )۱۲؛ «ظاملان
را تـا بـه روز جـزا در عـذاب نـگاه دارد» (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  )۹؛ «و هالکـت
ایشـان خوابیـده نیسـت» (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۳ایـن آیـات نـه تنهـا دربـاره
واقعیـت داوری بلکـه در بـاره اینکـه چطـور خدا با شـدت با گمراه کننـدگان قوم وی
برخـورد میکنـد  ،چـه چیـزی به مـا بگویند؟
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 .۳در بـاره افـرادی کـه دربـاره «آزادی در مسـیح» سـخن میگوینـد ،نـه در زمینـه
احـکام بـه طـور کلـی (اگر چـه برخی چنیـن میکننـد) بلکـه در زمینه رعایـت فرمان
چهـارم سـبت چـه فکـر میکنیـد؟ این بحـث چه کمکـی میکند تـا بفهمیم کـه «آزادی
در مسـیح» ممکـن اسـت تفسـیر دیگـری شـده و موضوع تحریف شـود؟
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