درس سیزدهم

 ۱۷تا  ۲۳ژوئن

موضوعات عمده در
اول و دوم پطرس

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اشـعیا باب  ۵۳آیـات  ۶ ،۵و  ۹؛ الویان بـاب  ۱۶آیات  ۱۶تا ۱۹؛
الویـان بـاب  ۱۱آیـه  ۴۴؛ رومیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۷؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۴آیـه  ۴۰؛
دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیه .۱۶

آیـه حفظـی« :مسـیح شـخصاً بـار گناهـان مـا را بـر دوش گرفتـه و آنهـا را بـر صلیب
بـرد تـا مـا هم نسـبت بـه گناه مبیریـم و برای نیکـی مطلق زیسـت کنیم ،زیرا به سـبب
زخمهـای اوسـت کـه شما شـفا یافتهایـد» (اول پطـرس باب  ۲آیـه .)۲۴
اول و دوم پطرس برای اهداف کاربردی نوشته شده بودند .در اول پطرس  ،مسئله مهمی
که پطرس با آن روبرو بود ،رنج و جفایی بود که مسیحیان با آن روبرو بودند .در دوم پطرس ،
مسئله اساسی معلامن دروغین بودند .پطرس وقتی که به دنبال تشویق خوانندگانش و همچنین
هشدار دادن به ایشان در مورد چالشهای پیش رویشان بود ،با قدرت و اقتدار نوشت.
چیزی که اهمیت دارد این است که پطرس به هر دو مسئله از جنبه الهیاتی پاسخ میدهد.
عذابهای ناشی از شکنجه و جفا موجب شد تا پطرس در باره مصایب و مرگ مسیح که منتج
به رستگاری ما گردیده است به تفحص و تفکر بپردازد .معلامن دروغین با واقعیت داوری که
پس از بازگشت عیسی به این زمین صورت خواهد پذیرفت ،روبرو میشدند .اینها بعضی از
موضوعاتی بودند که پطرس در دو نامه خود به آنها میپردازد.
در درس هفته پایانی به پنج موضوعی که پطرس درباره آنها نوشت نگاهی جزئیتر
خواهیم انداخت :عذابهای عیسی که منتهی به نجات ما شد؛ پاسخ عملی ما به این شناخت
که خدا اعامل ما را در داوری نهایی ،قضاوت خواهد منود؛ امیدی که به بازگشت زودهنگام
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عیسی داریم؛ نظم در اجتامع و کلیسا؛ و نقش هدایتگرکتاب مقدس در زندگی ما.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۲۴ژوئن آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۸ژوئن

رنج ،عیسی و نجات
آیـات زیـر را بخوانیـد و توجـه کنیـد کـه هـر کـدام چـه چیـزی در مـورد نجـات آشـکار
میکننـد؟
اول پطرس باب  ۱آیه ۲
اول پطرس باب  ۱آیات  ۸و ۹
اول پطرس باب  ۱آیات  ۱۸و ۱۹
اول پطرس باب  ۲آیات  ۲۲تا ۲۵
اول پطرس باب  ۳آیه ۱۸
هنگامـی کـه پطـرس بـه نجـات اشـاره میکنـد ،معمـوالً در مضمون مصایب عیسـی سـخن
میگویـد کـه بـه عنـوان جایگزینـی بـرای گناهکاران اسـت .بـرای مثـال ،در آیات  ۲۲تـا  ۲۴باب
 ۲اول پطـرس  ،هنگامـی کـه پطـرس دربـاره عذابهـای عیسـی مینویسـد ،از زبانـی اسـتفاده
میکنـد کـه بازتـاب دهنـده آیـات  ۶ ، ۵و  ۹بـاب  ۵۳اشـعیا میباشـد« .مسـیح بـر روی صلیب
شـخصاً بـار گناهـان مـا را بـر دوش گرفت» و «بـه زخمهای او شـفا یافتیـم» (اول پطرس باب ۲
آیـه  ،)۲۴ایـده جایگزیـن و قربانـی را آشـکار میکند.
در بسیاری از قربانیهایی که در کتاب مقدس عربی توصیف شدهاند ،گناهکاران پیشکش
های خود را به معبد آورده و دستانشان را بر روی آنها میگذاشتند .این عمل به صورت منادین
گناه را از گناهکار به حیوان انتقال میداد ،که سپس به جای گناهکار میمرد (الویان باب ۴
آیات  ۳۳ ،۳۰ ،۲۹و  ۳۴؛ باب  ۱۴آیات  ۱۰تا  .)۱۳پلیدی گناه که در قربانگاه انباشته شده بود،
در روز کفاره پاک و زدوده میشد (الویان باب  ۱۶آیات  ۱۶تا .)۱۹
خـون قربانـی نقـش مهمـی در کفاره گنـاه ایفا میکرد .مسـیحیان بـا خون گرانبهای عیسـی
بازخریـد میشـدند (اول پطـرس بـاب  ۱آیـات  ۱۸و  .)۱۹پولـس نیـز همیـن ایـده جایگزینـی را
بیـان منـود :عیسـی کـه عـاری از گناه بود ،گناه ما شـد (دوم قرنتیـان باب  ۵آیـه  .)۲۱هامنطور
کـه آیـه  ۱۸بـاب  ۳اول پطـرس بیـان میکنـد ،مسـیح بـرای گناهـان عـذاب کشـید ،آن عـادل
(عیسـی) بـرای ناعـادالن (ما).
پطـرس ماننـد پولـس (رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۱و  ،)۲۲بـر نیـاز بـرای ایامن تأکیـد میکند.
هامنگونـه کـه بـه خواننـدگان خـود میگویـد« :کـه او را اگرچه ندیدهایـد محبـت میمنایید ...
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و انجـام ایمان خـود یعنـی نجـات جان خویـش را مییابیـد» (اول پطرس باب  ۱آیـات  ۸و .)۹
نجـات بـا رفتـار متعبدانـه حاصـل منیشـود ،بلکـه زمانـی اعطا میشـود که بـه آنچه که عیسـی
بـرای مـا انجـام داده باور داشـته باشـیم و او را به عنـوان نجات دهنده شـخصی خود بپذیریم.
ضامنت ما در او یافت میشـود نه در خودمان .اگر خودمان میتوانسـتیم به رسـتگاری دسـت
یابیـم آنـگاه چه تضمین واقعی میتوانسـتیم داشـته باشـیم؟

چـرا عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن شما ،امیـد بـزرگ نجـات میباشـد؟ چـه آرامشـی
میتوانیـد از ایـن حقیقـت فوقالعـاده بـرای خـود کسـب مناییـد؟

دوشنبه

 ۱۹ژوئن

چگونه باید زندگی کنیم؟
موضوعـی کـه پطـرس بیـش از دیگـر موضوعـات بـه آن بـاز میگردد ،در سـؤال کـه در آیه
 ۱۱بـاب  ۳دوم پطـرس پرسـید ،مطرح شـده اسـت« :پس حـال که میدانید هر چـه در اطرافامن
هسـت نابـود خواهد شـد چقدر بایـد زندگیتان پاک و خداپسـندانه باشـد؟»

آیـات زیـر را بخوانیـد .پطـرس دربـاره رفتـار مسـیحی چه چیـزی میگویـد؟ اول پطرس
بـاب  ۱آیـات  ۱۵تـا  ۱۷و ۲۲؛ اول پطـرس بـاب  ۲آیـه  ۱؛ اول پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۸و
 ۹؛ اول پطـرس بـاب  ۴آیـات  ۷تـا  ۱۱؛ دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه .۱۱



پطرس رفتار مسیحی را از نقطه نظرات بسیاری در دو نامهاش در نظر میگیرد و تعدادی
از موضوعات بطور مستمر تکرار میشوند .نخست ،پطرس دو بار بر رابطه میان داوری خدا و
رفتار مسیحی تأکید میکند (اول پطرس باب  ۱آیه  ۱۷و دوم پطرس باب  ۳آیه  .)۱۱خدا اعامل
همه را داوری خواهد کرد .از این رو ،یک مسیحی باید در قدوسیت زندگی کند.
در ثانـی ،پطـرس چندیـن بـار اشـاره میکنـد کـه مسـیحیان بایـد مقـدس باشـند .در کتـاب
مقـدس عبری ،چیزهایـی کـه مقـدس هسـتند ،بـرای اسـتفاده معبـد (خـروج بـاب  ۲۶آیـه ،۳۴
بـاب  ۲۸آیـه  ،۳۶بـاب  ۲۹آیـات  ۶و  )۳۷یـا بـرای مقاصـد خـدا (بـرای مثـال روز سـبت در
پیدایـش بـاب  ۲آیـه  )۳کنـار گذاشـته میشـدند .در حقیقـت ،نقشـه خـدا ایـن بود کـه قوم او
بایـد مقـدس باشـند ،درسـت هامنطـور کـه او مقـدس اسـت ،موضوعـی کـه پطـرس نیـز به آن
پرداخـت (الویـان بـاب  ۱۱آیـه  ،۴۴بـاب  ۱۹آیه ۲؛ اول پطرس باب  ۱آیـات  ۱۵و  .)۱۶تعیین و
تخصیـص یـا کنـار گذاشتن چیـزی مبنظـور مقدس نـگاه داشتن آن «تقدیس» نامیده میشـود و
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پطـرس اشـتیاق دارد کـه خوانندگانـش توسـط روحالقدس تقدیس شـده و مطیع عیسـی گردند
(اول پطـرس بـاب  ۱آیـه .)۲
سـوم ،پطـرس چنـد خصوصیـت نـوع از رفتار مناسـب را بـرای کسـانی که تقدیس شـدهاند
ارائـه داده اسـت .آنهـا بایـد کینـه و هـر مکر و ریا و حسـد و هر ِقسـم بدگویـی را ترک کنند
(اول پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۱آنهـا بایـد در روح اتحـاد داشـته ،بـرای یکدیگـر محبـت و ذهنی
فروتـن داشـته باشـند (اول پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۸و  .)۹آنها میبایسـت فضیلـت ،دینداری و
محبـت داشـته باشـند (دوم پطـرس بـاب  ۱آیات  ۵تـا  .)۷در حقیقت ،آنها بایـد محبت پایدار
را حفـظ کننـد (اول پطـرس بـاب  ۴ایـات  ۷تـا  .)۱۱در نهایت ،پطرس مخاطبین خود را تشـویق
میکنـد کـه نگرانـی خـود را به عیسـی واگـذار کننـد (اول پطرس بـاب  ۵آیه .)۷

چگونـه میتوانیـم بیاموزیـم که یکدیگر را بـه روشهایی کـه قضاوتگونه یا تبعیض
آمیـز نیسـتند ،تشـویق کنیـم ،و آنگونـه زندگـی کـه پطـرس در رسـالههایش مـا را به
آن فـرا میخواند ،داشـته باشـیم؟

سه شنبه

 ۲۰ژوئن

امید به آمدن دوباره
آیات زیر را بخوانید و به آنچه درباره وقایع آینده میگویند ،توجه کنید:
اول پطرس باب  ۱آیه ۴
اول پطرس باب  ۱آیه ۱۷
اول پطرس باب  ۴آیات  ۵و ۶
اول پطرس باب  ۴آیه ۱۷
دوم پطرس باب  ۳آیات  ۱تا ۱۰
یکـی از مسـائل بسـیار مهـم برای کسـانی کـه برای نخسـتین بـار اول پطـرس را خواندند یا
شـنیدند ،آزار و جفـا بـود .پطـرس خواننـدگان خود را اینگونه تسـلی داد که با اینکه زندگیشـان
ممکـن بـود بواسـطه آزار و جفـا مختل بشـود ولیکن در آینده ،اجری در آسمان در انتظارشـان
خواهـد بـود .در همان ابتـدای اول پطـرس  ،او بـه ایـن اشـار میکنـد کـه مسـیحیان میراثـی
فناناپذیـر دارنـد کـه برایشـان در آسمان نگاه داشـته شـده اسـت (اول پطرس بـاب  ۱آیه .)۴
پطرس دو چیز را که در آینده اتفاق خواهند افتاد ،برجسته میسازد :داوری نهایی و نابودی
رشارت با آتش .به عبارت دیگر ،او نشان میدهد که اگرچه اکنون آزار و جفا وجود دارد ولی
عدالت و داوری برقرار خواهد بود و ایامنداران پاداش ابدی خویش را دریافت خواهند منود.
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پطـرس در سـه موقعیـت مجـزا به داوری اشـاره میکنـد (اول پطرس باب  ۱آیـه ۱۷؛ باب ۴
آیـات  ۶ ،۵و  .)۱۷او میگویـد کـه خـدای پـدر همـه انسـانها را بیطرفانه بر طبق اعاملشـان
داوری خواهـد منـود (اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۷او میگویـد کـه عیسـی خود آماده اسـت تا
زنـدگان و مـردگان را داوری کنـد (اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  .)۵او همچنیـن ایـن نظریه جالب را
ارائـه میدهـد کـه داوری بـا خانـواده خدا آغـاز میشـود (اول پطرس بـاب  ۴ایه .)۱۷
پطـرس همچنیـن تأکیـد میکند کـه «منکرین خـدا» در طوفانی از آتش نابود خواهند شـد
(دوم پطـرس باب  ۳آیه .)۷
پطـرس بخشـی از وقـت خـود را رصف بررسـی و رفـع ایـن مشـکل میکنـد کـه آیـا براسـتی
عیسـی بـاز میگـردد یـا خیـر (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  .)۱۰او مشـخص میکنـد کـه
«تأخیـر» در آمـدن دوبـاره عیسـی بـرای این اسـت که مردم بیشتری توبه کرده و نجـات یابند.
او همچنیـن بـه ایـن نکته اشـاره میکند که حسـاب پس دادن در آینده قطعی و مسـلم اسـت
و ایـن موضـوع بایـد همـه را متقاعـد سـازد تا زندگی مقـدس و عاری از گناهی داشـته باشـند.
بنابرایـن ،هـر چقـدر کـه پطـرس در آن زمـان و در حـال حـارض بـر زندگـی عملی مسـیحی
مترکـز دارد ،او همچنـان امیـد از آیندهای که در انتظارشـان میباشـد را برابـر خوانندگانش قرار
میدهـد .آنـان بـه طـور خالصـه ،هـر طـور کـه رشایـط کنونـی باشـد ،الزم اسـت تـا در ایمان و
فرمانبرداری به مسیرشـان ادامـه بدهند.

چـرا شما نیـز رصفنظـر از رشایط موجـود ،بایـد در ایمان و فرمانربداری به مسـیرتان
ادامـه بدهیـد؟ چـه گزینههـای دیگری وجـود دارند؟

چهارشنبه

 ۲۱ژوئن

نظم در جامعه و کلیسا
آیـات زیـر را بخوانیـد .پطـرس در ایـن آیات دربـاره اهمیت حکومت و رهربی کلیسـا و
اینکـه مسـیحیان چگونـه بایـد در برابـر هـر دو پاسـخگو باشـند  ،چه میگوید؟ سـخنان
او چگونـه در موقعیـت کنونـی مـا گذشـته از جایـی که زندگـی میکنیم ،بـکار برود؟
اول پطرس باب  ۲آیات  ۱۱تا ۲۱
اول پطرس باب  ۵آیات  ۱تا ۵
پطـرس در رشایـط زمانـی زندگـی میکـرد کـه مسـیحیان گاه و بیـگاه توسـط حکومـت و
قدرتهـای دینـی مـورد آزار و جفـا قـرار مـی گرفتنـد .ایـن مطالـب هـر آنچـه کـه او و پولـس
دربـاره نقـش مناسـب قدرتهـای حکومتـی گفتنـد را معنـی دار تـر میکنـد (اول پطـرس باب
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 ۲آیـات  ۱۳تـا  ،۱۷رومیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  .)۷برای پطـرس و پولس ،قدرتهـای حکومتی
توسـط خـدا معیـن شـده بودنـد تا با کسـانی کـه رشارت میورزنـد ،مقابلـه کنند .به طـور حتم،
زمانهایـی وجـود دارنـد کـه قدرتهـای حاکـم میتواننـد خـود مشکلسـاز باشـند .مسـیحیان
در زمـان پطـرس بـا ایـن مسـئله روبـرو بودنـد و این مشـکل حتـی برای سـالها نیز بدتر شـد.
ِ
حکومت خوب؛ قانون ،نظم و امنیـت را حفظ خواهد
امـا ،بطورکلـی ،نظریه این اسـت کـه
کـرد .حتـی امـروزه منونههایـی وجـود دارند کـه در آنها قانون و نظم شکسـته شـدهاند و نیاز
مبرم بـه دولتـی مناسـب را میتـوان احسـاس کـرد .ایـن حقیقـت دارد؛ حکومـت خـوب یکی از
بـرکات خداسـت که به برشیت داده اسـت.
پطـرس بـدون شـک بـا ایـن عقیـده پولـس کـه اداره خـوب کلیسـا نیـز مهـم اسـت ،موافق
اسـت .پولـس ارصار مـیورزد کـه در خدمـات عبادتـی کلیسـا« ،همـه چیـز بـه شایسـتگی و
انتظـام باشـد» (اول قرنتیـان بـاب  ۱۴آیـه  .)۴۰پطـرس نیـز بـه همین صـورت از رهربان کلیسـا
میخواهـد« ،گلـه خـدا را کـه در میـان شامسـت بچرانیـد» (اول پطـرس بـاب  ۵آیـه  .)۲آنهـا
بایـد ایـن کار را بـا فروتنـی و مراقبـت انجـام بدهنـد .کلیسـاهای محلـی الزم اسـت بـه خوبـی
هدایـت بشـوند .رهبران خـوب بصیرت و انسـجام ارائه میدهنـد و رشایطی بوجـود می آورند
تـا دیگـران عطایـای روحانـی خویـش را بـرای جلال بـکار برند.

آیـه  ۵بـاب  ۵اول پطـرس میگویـد کـه شما بایـد در برابـر دیگـران جامـه فروتنـی
و تواضـع بپوشـید .چگونـه میتوانیـم بیاموزیـم کـه ایـن کار را انجـام بدهیـم؟ شما
خودتـان بـرای اِعمال ایـن رهنمـود در برخوردتـان بـا دیگـران ،چـه کاری میتوانیـد
انجـام بدهید؟

پنجشنبه

 ۲۲ژوئن

تقدم و برتری کالم
آیـات زیـر را بخوانیـد .ایـن آیـات چه چیـزی دربـاره کتاب مقـدس میگوینـد که کمک
میکنـد تـا بتوانیـم نقـش خـود را در زندگی و ایمان درک کنیم؟
اول پطرس باب  ۱آیات  ۱۰تا ۱۲
اول پطرس باب  ۱آیات  ۱۶تا ۲۰
اول پطرس باب  ۳آیه ۲
دوم پطرس باب  ۳آیه ۱۶
پطـرس در دومیـن نامـه خـود ،با معلمان دروغیـن برخورد میکنـد .او توجـه خوانندگانش
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را بـه دو منبـع قـدرت معطـوف میکنـد ،زمانی کـه میگوید« ،یـادآوری مینامیم تـا فکر پاکتان
را روشـن سـازم یعنی هامن مطالبی را که از انبیای مقدس و از ما رسـوالن مسـیح آموخته اید
زیـرا مـا سـخنان خداوند و نجات دهنده مان را بگوش شما رسـاندیم» (دوم پطـرس باب  ۳آیه
 .)۲امـروزه مـا همان برداشـت را از کالم «انبیـاء مقـدس» – یعنی عهد قدیم – داریم .رسـوالن
زنـده مطمئنـاً دیگـر بـرای مـا موجـود نیسـتند ،امـا مـا بـه نوعـی چیـزی بهتر داریـم :شـهادت
الهـام شـده آنهـا ،هامنگونـه که در عهد جدید منایان شـده اسـت .متـی ،مرقس ،لوقـا و یوحنا
روایـت قطعـی زندگـی ،مـرگ و رسـتاخیز عیسـی را بـرای ما باقی گذاشـتند .در اعامل رسـوالن،
بـرای مـا رشحـی از فعالیتهـای انبیاء به جای مانده اسـت .و براسـتی میتوانیم سـخنان الهام
شـده رسـوالن را بخوانیـم .پولس با قـدرت درباره اقتـدار کالم خدا مینویسـد (دوم تیموتائوس
بـاب  ۳آيـه  .)۱۶سـپس پطـرس خواننـدگان خـود را بـه کتـاب مقـدس بـه عنـوان مرجـع اصول
تعالیـم و امـور معنـوی و اخالقی معطـوف میکند.
پطـرس در آیـه  ۱۶بـاب  ۳دوم پطـرس  ،بـه خواننـدگان و شـنوندگان خود هشـدار میدهد
کـه حتـی بـا وجـود اینکـه کتـاب مقـدس منبـع حقیقـت اسـت ،بـدون توجـه دقیـق بـه پیامی
کـه روحالقـدس بـه مـا خواهـد فهامند ،منبـع حقیقت میتواند سـوء تعبیر شـده و بـه عواقب
وحشـتناکی منجر شـود.
کالم او بایـد اکنـون تذکـر خوبـی دربـاره اصـول پایـه در مطالعـه کتـاب مقـدس ،بـرای مـا
باشـد .مـا بایـد آیـات کتـاب مقـدس را بـا دعـا بخوانیـم .باید آنهـا را بـا توجه بـه مضمون هر
فصـل  ،کتـاب و کل کتـاب مقـدس ،مطالعـه کنیـم .نویسـنده بـه طـور ویـژه بـا نوشـتهاش بـه
چـه چیـزی اشـاره دارد؟ مـا بایـد آنهـا را بـا توجـه بـه موقعیتهای تاریخـی که در آن نوشـته
شـده بودنـد ،بخوانیـم( .در مـورد اول و دوم پطـرس ،ایـن امپراتـوری روم در قـرن اول خواهـد
بـود ).مـا بایـد بـه دنبـال بینـش روحانی بـوده و با علم بـه نجاتی که بـا مرگ فداکارانه مسـیح
فراهـم آمـده و در مرکـز پیـام کتاب مقـدس قـرار دارد ،آن را بخوانیم (اول پطـرس باب  ۱آیات
 ۱۰تـا  .)۱۲در نهایـت ،مـا بایـد آن را در مضمـون و چارچـوب زندگـی خود مطالعـه کنیم .خدا
میخواهـد کـه مـا متوجـه چـه حقیقتی بشـویم؟ مـا چگونه میتوانیـم کالم مکتوب خـدا را در
زندگـی خـود اِعمال کنیـم بـه گونـه ای که سـهم و نقشـی مثبت بـرای ملکوت خدا ایفـا کنیم؟

جمعه

 ۲۳ژوئن

تفکـری فراتـر :حتـی در زیـر بـار سـنگین الهیـات ،نامههـای پطـرس قویـا بـر زندگـی
و اینکـه چطـور بایـد بـا هـم رفتـار کنیـم تاکیـد میگـذارد .آری بـه عبـارت دیگـر ،الزم اسـت
کـه حقیقـت را آنگونـه کـه در عیسـی اسـت ،بشناسـیم .امـا حتـی مهمتـر ،بایـد بـا حقیقـت
نیـز زندگـی بکنیـم .در ابتـدا بـا ایـن کالم گهـر بـار روبـرو شـدیم« :چـون نفسـهای خـود را بـه
اطاعـت راسـتی طاهـر سـاختهاید تـا محبـت برادرانـه بی ریا داشـته باشـید ،پس یکدیگـر را از
دل بشـدت محبـت بنامییـد» (اول پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۲۲توجـه کنیـد کـه او چگونـه تطهیـر
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منـودن روحهایمان را بـا اطاعـت از حقیقـت ارتبـاط میدهـد .حقیقـت مـا را تغییـر میدهـد
و مـا را بـه مردمـی مبـدل میسـازد کـه یکدیگـر را با اشـتیاق و «قلبـی پاک» محبـت میکنیم.
فرمانبرداری ،پاکـی قلـب و محبـت – هـر سـه بـا یکدیگر مرتبـط هسـتند .این کمال مطلوبی
اسـت کـه مـا بایـد بـرای آن تلاش کنیـم .میتوانید تصـور کنید کـه اگر مـا از این مـوارد پیروی
میکردیـم ،زندگـی و کلیسـاهایامن تـا چـه میـزان متفـاوت میبودنـد؟ بـه ایـن بیاندیشـید کـه
حداقـل کاری کـه انجـام میشـده در زمینـه وحـدت کلیسـا میبـود« .بـرادران ،آیـا وقتـی بـه
خانههـا و کلیسـاهایتان بازمیگردیـد ،روح مسـیح را بـا خـود بـه همـراه خواهیـد داشـت؟ آیـا
کفـر و عیـب جویـی را کنـار خواهیـد گذاشـت؟ مـا بـه زمانـی نزدیـک میشـویم کـه بیشتر
از همیشـه الزم اسـت بـه هـم نزدیـک باشـیم و بـا اتحـاد فعالیـت کنیـم .در اتحـاد قـدرت
و اسـتحکام وجـود دارد .در اختلاف و تفرقـه تنهـا ضعـف وجـود دارد – ».الـن جـی .وایـت،
پیامهـای منتخـب – کتـاب دوم – صفحـات  ٣٧٣و . ٣٧۴
Ellen G. White, Selected Messages, book 2, pp. 373, 374

سواالتی برای بحث
 .۱پطـرس رسـول در آیـه  ۱۲بـاب  ۳دوم پطـرس نوشـت کـه مـا بایـد «چشـم

بـراه آن روز باشـیم و تلاش کنیـم تـا آن روز زودتـر فـرا برسـد روزی کـه آسمانها
خواهـد سـوخت و اجرام آسمانی در شـعله های آتش ذوب شـده و نابـود خواهند
گردیـد ».منظـور او از اینکـه مـا بایـد بـرای زودتـر فـرا رسـیدن آن روز تلاش کنیم
چیسـت؟ مـا چگونـه میتوانیـم بـرای زودتـر آمـدن روز خـدا ،یعنـی آمـدن دوباره
عیسـی تلاش کنیم؟
 .۲مـا میگوییـم کـه طبیعـت« ،کتـاب دوم» خداسـت .متأسـفانه ،هامننـد کتـاب
نخسـت خـدا (کتـاب مقـدس) ،این کتاب دوم نیز میتواند اشـتباه تعبیر بشـود .برای
مثـال ،بـرای بسـیاری از مـردم ،پیـام طراحـی و هـدف از طبیعـت حذف شـده اسـت
و در عـوض ،نظریـه دارویـن در مـورد جهـش تصادفـی و انتخـاب طبیعـی ،جایگزین
آن شـده اسـت .بـه مـا گفتـه شـده اسـت کـه جهـان در واقـع طراحـی نشـده اسـت؛
در عـوض ،تنهـا اینگونـه بـرای مـا بـه نظـر میرسـد .پـس مـا بایـد چگونه ایـن کتاب
دوم را بـه روشـی درسـت بخوانیـم و تعبیـر کنیـم؟ محدودیتهـای آنچـه کتاب دوم
میتوانـد دربـاره خـدا بـه مـا تعلیـم بدهـد ،چـه هسـتند؟ چـه کمکـی از کتـاب اول
میتوانیـم بگیریـم کـه بـه درک درسـت کتـاب دوم کمـک کنـد؟ زمانـی کـه تعبیـر ما
از طبیعـت یـا همان کتـاب دوم ،بـا برداشـتامن از کتـاب اول یعنی کتـاب مقدس در
تضـاد اسـت ،چـه اتفاقـی میافتد؟ مشـکل در کجاسـت؟
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