
عهدجديدایبررسی پطرس–از اول

باشيد اميدوار

م

ببريم را استفاده بهترين شرايط، بدترين از چگونه
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شويم؟ پيروز آتشين ِتاناحتما در چگونه
می بار اولين برای را پطرس رساله که بخاطرکسانی خواندند،

وفاداریايمان و مسيح عيسی به زحمتشان و رنج با او به نسبت شان
نبودند بيگانه سختی و جفا اتفاقی. و درمورد رساله اين در پطرس اما

میقريب هشدار که–دهدالوقوع تازگیاتفاقی او خوانندگان برای
با: داشت را خود بزودی آتشين"آنان می" امتحانی ًامسرمواجه و ديدند

می قرار آزار و ايذاء و جفا مورد حکومتی مقامات سوی . گرفتنداز
می میپطرس چطور که بگويد آنان به طريق اين از ازخواست توانند

خ تا آيند بيرون سربلند و پيروز آزمايشات بيابداين جالل . دا

ايمان بخاطر بايد عينما در اما باشيم، زحمت و رنج ِرظتنم خود
بايد باشيمحال نيز است.اميدوار ما به متعلق خدا است. فيض کافی تنها

کنيم درخواست او از را فيضی اراده. چنين در چنانچه زحمت و رنج
می خدا جالل به باشد، می. انجامدخدا کينهبنابراين از آنکه بجای توانيم

خدا برکات بهترين برای را خود باشيم، هراس در آدميان ِترفن و
سا .زيمآماده

باشيم اميدوار و بدوزيم چشم مسيح عيسی به بياييد !پس

دبليو وارن راپيدز،. دکتر گراند در نوتسْرِنروک کالج نويسنده یبْزْريو
الهيات دانشگاه در موعظه هنر برجسته استاد و بوده، ميشيگان ايالت

می باپتيست راپيدز جمله.باشدگراند از کليسا، سه ِینابش مودی”او
استاد“چرچ و عامل مدير مقام در و داشته برعهده را شيکاگو در
راديويیکتاب برنامه در کتابمقدس"مقدس بسوی " بازگشت

(Back to the Bible Broadcast)است کرده .خدمت

می گروهی و فردی مطالعه برای سؤاالتی شامل کتاب .باشداين
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 پيشگفتار نويسنده
  

اگر با جفا و رنج و زحمت بيگانه نيستيد، رساله اول پطرس برای 
  »!شيداميدوار با«:  داردشما پيغامی

انواع و اقسام پطرس اين رساله را خطاب به مسيحيانی نوشت که 
دانست که  پطرس رسول می. گذراندند آزمايشات را از سر می

 در کمين است، و از اين رو بر آن شد "آزمايشی دشوار و آتشين"
ت زيرا مگر نه اين اس. ايمانداران را برای رويارويی با آن آماده سازد

  يابد؟ میاين است که در ما چه کند بسته به  که آنچه زندگی با ما می
. اند هداشتای  ًا زندگی راحت و آسودهعموم دنيای غرب مسيحياِن

ن در مشرق زمي ياو های آهنين  برادران و خواهران ما در پشت پرده
 حاکی از آن ها انهشنو اکنون تمام . اند ها کشيده بخاطر ايمان خود رنج

رسيده که بخاطر ايستادن برای مسيح متحمل رنج فرا که زمان آن است
توانند   می"سازشکار"اکنون ديگر تنها مسيحياِن . و زحمت شويم

شان  طلبی آنان برای  زيست کنند، و البته اين راحت"آسودهراحت و "
  !ران تمام خواهد شدگيار بس

و زحمت به رنج ! اميد از کف مدهيد«: اما پيغام خدا به ما اين است
من اين قدرت را دارم که بهنگام مشکالت و ! شود جالل منتهی می

  »!ددهي جالل مراها، فيض کافی به شما ببخشم تا همچنان  سختی
اميدوار «: های خدا است، پس آينده کماکان به درخشانِی وعده

  »!باشيد
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  فصل يکم

  هرجا مسيح است، آنجا اميد است
  ١۴ - ١٢: ۵؛ ١: ١اول پطرس 

  
  »!مادام که زندگی هست، اميد هم هست«

کّرات بکار  المثِل مربوط به روم باستان را امروزه نيز به اين ضرب
 .ها، خالی از واقعيت نيست المثل برند، و همچون اکثر ديگر ضرب می

را رقم آنچه اميد . اما هيچ تضمينی وجود ندارد که هميشه درست باشد
از فرِد مسيحی .  زندگی استايماِنزندگی، بلکه  واقعيِت نه زند می

، زيرا ايمان و اميد )٣: ١اول پطرس (است برخوردار " اميدی زنده"
مهمترين مضموِن رساله اول " اميد زنده"اين ). ٢١: ١(او به خداست 
اميدوار «: گويد پطرس در واقع به تمام ايمانداران می. پطرس است

  »!باشيد
انگيز بپردازيم،   جزئيات اين رساله شگفتپيش از آنکه به  بررسِی

بياييد نخست با مردی که آن را نگاشت، کسانی که آن را دريافت 
  .کردند، و شرايط خاصی که باعث نگارِش آن شد آشنا شويم

  
  نويسنده. ١

معرفی » پطرس، رسول عيسی مسيح«نويسنده خود را بعنوان 
 اند ابراز ترديد کردهل برخی از افراد ليبرا). ١: ١اول پطرس (کند  می

ای بنويسد، بويژه  که يک ماهيگيِر معمولی توانسته باشد چنين رساله
توصيف » نديده و عامی آموزش«هم پطرس و هم يوحنا افرادی آنکه 
روحانيون "اما اين عبارت تنها به معنای ). ١٣: ۴اعمال (اند  شده

به . باشد می" اند معمولی که در زمينه الهيات آموزش خاصی نديده
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ما هيچگاه نبايد . ای نبودند عبارت ديگر، آنان رهبران دينِی حرفه
تعليمی را که پطرس در دوران سه سال مريدیِِ عيسی ديد دست کم 

القدس در زندگی  او انجام داد ناديده  بگيريم، يا کار مهمی را که روح
 ٢۶: ١پطرس نمونه بارزی است از حقيقتی که اول قرنتيان . بيانگاريم

  .گويد  درمورد آن سخن می٣١ –
اسم کوچک پطرس در اصل شمعون بود، اما عيسی اين اسم را به 

معادِل آرامِی ). ۴٢ – ٣۵: ١يوحنا (تغيير داد " سنگ"پطرس يعنی 
او . است و بنابراين پطرس سه اسِم مختلف داشت" سيفاس"، "پطرس"

 و اغلب از او خوانده شده است،" شمعون"تقريبًا پنجاه بار در عهدجديد 
شايد اين دو نام، نمايانگِر دو . شود ياد می" شمعوِن پطرس"بعنوان 

که پيوسته ) شمعون(يکی طبيعِت کهنه : طبيعت يک فرد مسيحی باشد
پذير است، و ديگری طبيعت تازه  کند و ضعيف و آسيب سقوط می

او بعنوان شمعون صرفًا خاکی بيش نبود، . که پيروزمند است) پطرس(
  !ای مستحکم ساخت عيسی مسيح از اين خاک صخرهاما 

ه ليسای اوليکترين رسوالن در  پطرس و پولس دو تن از برجسته
رسالت پولس بيشتر متوجه غيريهوديان بود، و رسالت پطرس . ودندب

عيسی مسيح به پطرس ). ١٠ – ١: ٢غالطيان (بيشترمتوجه يهوديان 
 از، )٣٢: ٢٢لوقا  (هدردستور داده بود که برادران خود را تقويت ک

؛ نيز نگاه کنيد به اول ١٧ – ١۵: ٢١يوحنا (گوسفندان او مراقبت نمايد 
، و نوشتن اين رساله نيز در راستای انجام همين )۴ – ١: ۵پطرس 

نويسد  ای که می به مخاطبين خود گفت که رسالهپطرس . مأموريت بود
ل پطرس او (باشد  می و شهادت شخصِی خود اوست تشويق آنهاجهت
ای از مطالِب مختلف است  ها در واقع گزيده بعضی از نوشته). ١٢: ۵

که از کتب گوناگون گردآوری شده است، نظير رساالتی که دانشجويان 
ای  اما اين رساله ماحصِل زندگی. نويسند سال اول در پايان ترم می



 ٩هرجا مسيح است، آنجا اميد است 

در جای جاِی اين رساله بخوبی . است که برای جالل خدا سپری شد
  .ن وقايع مختلف مربوط به زندگی خود پطرس را شاهد بودتوا می

نيز مربوط ) ١٢: ۵سيلوانس، يا (اين رساله همچنين به سيالس 
در کليسای اوليه " پيشوايان"يکی از رهبران يا سيالس . شود می

اين بدان معناست که او . بود) ٣٢: ١۵(و يک نبی ) ٢٢: ١۵اعمال (
نگاه (کرد  ا به ايمانداران منتقل میالقدس پيغام خدا ر تحت هدايت روح

رسوالن و انبيا با همکارِی هم اساِس کليسا ). ١۴کنيد به اول قرنتيان 
 اين بنيان نهاده  شد، آنگاه که، و )٢٠: ٢افسسيان (را بنيان نهادند 

به در کليسا هيچ رسول يا نبی ديگر امروزه . صحنه را ترک کردند
  . وجود نداردمفهوِم عهدجديدی

، ندک میسيالس با خدمِت پطرس ارتباط پيدا بينيم  میکه ب است جال
 ٣۶: ١۵اعمال (ابتدا بجای برنابا به همراه پولس رفته بود در چون او 

، )١٣: ۵ اول پطرس(کند  پطرس همچنين به مرقس اشاره می. )۴١ –
که دوام نياوردنش در سفرهای بشارتی به ايجاد شکاف بين پولس و 

 مرقس را به سوی مسيح هدايت شپطرس خود. دبرنابا منجر گردي
و از اين رو طبيعی است ) خواند می» پسِر من«او مرقس را (کرده بود 

گمان يکی از اولين جلسات عبادتِی  بی. که نگران وضعيت او بود
: ١٢اعمال ( ه بودشد کليسای اوليه در منزل مرقس در اورشليم برگزار 

و او را بعنوان دستياری گرانبها پولس سرانجام مرقس را بخشيد . )١٢
  .)١١: ۴دوم تيموتاووس  (در کار خدمت، پذيرا شد

اول  (نوشته است" در بابل"گويد که رساله خود را  پطرس می
نه در  . که جماعتی از ايمانداران در آنجا ساکن بودند)١٣: ۵پطرس 

 کليسايی هيچ مدرکی وجود ندارد که نشان تاريخ کليسا و نه در سنن
يهوديان زيادی  پطرس در سرزميِن باستانِی بابل که در آن  زمان دهد

شهر ديگری در مصر به همين . کردند بشارت داد در آنجا زندگی می
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نام وجود داشت، اما باز مدرکی نيست که ثابت کند پطرس هيچگاه به 
ای به شهر روم  احتماًال اشاره" بابل"بنابراين . آنجا سفر کرده باشد

دهد که پطرس براستی در روم  د و قرائن نيز نشان میاست، و شواه
مکاشفه روم در . خدمت کرد و احتماًال در همانجا نيز به شهادت رسيد

در آن زمان کامًال . خوانده شده است" بابل"نيز  ١٠: ١٨ و ۵: ١٧
سخن بگويند و " رمزی" تحت جفا بطور متداول  بود که مسيحياِن

  .مطلب بنويسند
او .  به پطرس بيش از آنچه سزاوار اوست نسبت دهيمبااينحال نبايد

. هيچگاه کليسای روم را تأسيس نکرد و اولين اسقف آن نيز نبود
سياست پولس همواره اين بود که در جايی که رسولی ديگر خدمت 

، بنابراين اگر پطرس پيش )٢٠: ١۵روميان (کرده است بشارت ندهد 
ت به آن همه خدمات در روم  وارد روم شده بود، پولس هرگز دسوااز 
پطرس احتماًال پس از آزادِی پولس از نخستين دوران زندانی . زد نمی

رساله اول .  ميالد، وارد روم شد۶٢بودن خود، يعنی در حدود سال 
 ميالد به ۶۴پولس در سال .  ميالد نوشته شد۶٣پطرس حوالی سال 

 کوتاهی بعد، شهادت رسيد، و احتماًال پطرس نيز در همان سال يا مدت
  . در راه مسيح جان داد

  
  کنندگاِن رساله دريافت. ٢

اول (کند  ياد می" غريبان"کنندگان رساله بعنوان  پطرس از دريافت
اول  در اين افراد. است" بيگانه و اجنبی"، که به معنِی )١: ١پطرس 
 بواسطه آنان. شوند خوانده می" بيگانه و غريب"نيز  ١١: ٢پطرس 

، و از اين رو )٢٠: ٣فيليپيان (ح شهرونداِن آسمان بودند ايمان به مسي
آنان نيز همچون ابراهيم با ايمان به شهر .  نداشتندیبر زمين اقامت دائم
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آنان در اين دنيا  ). ١۶ – ٨: ١١عبرانيان (ازلِی خدا چشم دوخته بودند 
  ). ١۶: ١٧يوحنا (بودند، اما به آن تعلق نداشتند 

هستند، در نگاه دنيا " غريب"ر اين دنيا داز آنجا که مسيحيان 
ها  ارزش. )۴: ۴اول پطرس (رسند  بنظر می" عجيب و غريب"افرادی 

و معيارهای مسيحيان با دنيا فرق دارد و اين امر هم فرصتی است 
د مورد شو  خود شهادت دهند، و هم باعث میبرای مسيحيان تا به ايماِن 
که بريم   اين نکته پی می رساله به اين از خالل. آزار و اذيت واقع شوند

برخی از خوانندگان آن بخاطر زندگی متفاوتی که داشتند، از سوی 
  .دندبوجفا تحت مردم دنيا 

. نيز بودند" پراکنده"بودن، " غريب"اين ايمانداران عالوه بر 
، لغتی (diaspora)ترجمه  شده است " پراکنده"ای که در اينجا به  واژه

د يهوديانی که خارج از سرزمين فلسطين زندگی فنی بود که درمور
 و ٣۵: ٧ يوحنا را درشبيه چنين کاربردی . شد برده میکردند بکار  می

 اما منظور پطرس از بکار بردن اين واژه اين . شاهديم١: ١يعقوب 
، نويسد نژاد می نيست که رساله خود را تنها خطاب به مسيحياِن يهودی

آيد که برخی از  اله چنين برمیزيرا از بعضی از قسمتهای رس
: ١(اند  پرستاِن غيريهودی به مسيح ايمان آورده خوانندگان او از بين بت

ترديد اعضای کليساهای  بی. )۴ – ١: ۴؛ ١٠ – ٩: ٢؛ ١٨ و ١۴
نژاد و   ای بودند از مسيحيان يهودی کننده اين رساله آميخته دريافت

ن رساله به اشارات های مختلف اي ما در فصل. مسيحيان غيريهودی
  .خوريم فراوانی از عهدعتيق برمی

اين مسيحيان در پنج نقطه مختلِف امپراتوری روم، همگی واقع در 
. ، پراکنده بودند)ترکيه امروزی(قسمت شمالِی آسيای صغير 

اعمال (بطينيا منع کرد القدس پولس را از رسانيدن پيام انجيل به  روح
. نمودمناطق فعاليت خاصی را آغاز ن، بنابراين پولس در اين )٧: ١۶
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در واقعه پنطيکاست، يهوديانی از پونتوس و کاپادوکيه حضور داشتند 
و احتمال دارد که همين افراد پيام انجيل را در بازگشت به ) ٩: ٢(

احتماًال ايمانداراِن . گوش ساکنين اياالت مجاور خود رسانده باشند
شنيده از زبان پطرس جيل را تباری که در جاهای ديگر پيام ان يهودی

در . ها به شهرهای مختلف اين اياالت مهاجرت کرده بودند بودند، بعد
بودند، و ايمانداران متعهد به هر " در حرکت"آن روزگار مردم پيوسته 

  ).۴: ٨(گذاشتند  رفتند کالم انجيل را با مردم در ميان می جا که می
 اين اين است کهنيم دادرمورد اين افراد بمهم است ای که  نکته

د و به شدت در جفا کردن  میعبوردوران سختی از " غريباِن پراکنده"
پطرس در اين رساله حداقل پانزده بار به جفا و زحمت اشاره . بودند
کند، و در توصيف اين رنج و زحمت از هشت واژه يونانی مختلف  می

 بودند که برخی از اين مسيحيان از اين جهت در زحمت. کند استفاده می
ای داشتند و آنچه را که درست و نيکو بود انجام  زندگی خداپسندانه

 – ١۵، ۴ – ١: ۴؛ ١٨ – ١۴: ٣؛ ٢٣ – ١٩: ٢اول پطرس (دادند  می
و از ) ١۴: ۴ (بودندبرخی ديگر بخاطر نام مسيح مورد اهانت ). ١٩
پطرس در رساله ). ١٠ – ٩: ٣(شنيدند  ايمانان دشنام و ناسزا می بی

کند که برای جفاکنندگان خود شاهدين  اين ايمانداران را تشويق میخود 
شود  شان به جالل منتهی می نيکويی باشند و بياد داشته باشند که زحمات

  ).١٠: ۵؛ ١۴ – ١٣: ۴؛ ٧ – ۶: ١(
دانست که  او می. اما پطرس هدف ديگری نيز در سر داشت

ی رسمًا به در راه است، و امپراتوری روم بزود» آتشينامتحانی «
هنگامی که کليسا برای اولين بار ). ١٢: ۴ (پردازد میجفای مسيحيان 

از " ای فرقه"در اورشليم آغاز بکار کرد، تصور بر اين  بود که صرفًا 
در نخستين مسيحيان در واقع يهودی بودند، و . آيين سنتی يهود است

ت حکومت روم عليه مسيحيان دس. شدند محوطه هيکل گرد هم جمع می
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اما . قبول و قانونی بود به هيچ اقدامی نزد، زيرا مذهب يهود مذهبی قابل
از يهوديت نيست، روم ناگزير " ای فرقه"وقتی معلوم شد که مسيحيت 

  .شد رسمًا مداخله کند
تر نمايان  خود را سريع» آتشينامتحان « باعث شد اين واقعهچند 
پراتوری روم به نخست آنکه پولس در برابر دربار سلطنتی ام. سازد

او ابتدا از ). ٢۴ – ١٢: ١فيليپيان (دفاع از ايمان مسيحی پرداخت 
زندان آزاد شده بود، اما بزودی بار ديگر دستگير شد و اينبار به 

دوم اينکه نرو، ). ١٨ – ١۶: ۴دوم تيموتاووس (شهادت رسيد 
سوزی روم   خونخوار و ديوانه، مسيحيان را مسبب آتشیمپراتورا

. و آنان را بدين سبب متهم شمرد)  ميالد۶۴جوالی سال (رد اعالم ک
برد، و بنابراين نرو که  پطرس احتماًال در آن ايام در روم بسر می

جفای . پيشتر پولس را به قتل رسانده بود، او را نيز به شهادت رساند
نرو عليه مسيحيان در ابتدا بيشتر جنبه محلی داشت، اما احتماًال 

را برای  خواست کليسا به هر حال پطرس می. تبسرعت گسترش ياف
   .اين امر آماده کند

البته نبايد تصور کنيم که تمام مسيحيان ساکن امپراتوری روم 
همزمان در همه جا به يک اندازه تحت جفا بودند، بلکه شدت اين جفا 

 هرچند رنج و زحمت بخاطر نام -کرد  در جاهای مختلف فرق می
 نرو ).٩: ۵اول پطرس ( ا امری متداول بودريبًا در همه جمسيح تق

اولين کسی بود که رسمًا به جفا و ايذاء و آزار مسيحيان پرداخت، و در 
رساله پطرس . ر امپراتورها از او سرمشق گرفتندسايساليان بعدی نيز 

، )١١٧ – ٩٨(گمان برای مسيحيانی که در دوران حکومت تراژان  بی
 بخاطر )٣٠۵ – ٢٨۴(تيان ، و ديوکلي)١٣٨ – ١١٧(هادريان 

امروزه نيز . شان در زحمت بودند، کمک بسيار بزرگی  بود ايمان
آنان نيز فرارسد، » آتشيِنامتحاناِت «مسيحيان، آنگاه که جفاها و 
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اگرچه شخصًا بر اين . گمان به ارزش رساله پطرس پی خواهند برد بی
تقدم که قوم باورم که کليسا دچار مصائب آخر زمان نخواهد شد، اما مع

متحمل خواهند  خدا در اين روزهای آخر زحمات و جفاهای فراوانی را
  . گرديد

اين احتمال وجود دارد که سيالس هم حامل اين رساله بود و آن را 
به ايمانداران ايالتهای مختلف رساند، و هم کاتبی  بود که رساله را 

  .نگاشت
   

  پياِم رساله. ٣
پيشتر مالحظه ). ١٢: ۵( است یويقای تش رساله اول پطرس، رساله

خوَرد،  در سراسر رساله به چشم می رنج و زحمتکرديم که موضوع 
ساله رقسمتهای تمام نيز در را  جاللموضوع توان  همزمان میاما 

؛ ١۶ – ١١: ۴؛ ١٢: ٢؛ ٢١، ١١، ٨ – ٧: ١: نگاه کنيد به( شاهد بود
مقدسيِن تحت به يکی از حقايقی که پطرس با آن ). ١١ – ١٠، ۴، ١: ۵

د اين است که رنج و زحمِت آنان يک روز به جالل ده  ی میجفا دلگرم
اين امر تنها از ). ١٠: ۵؛ ١۴ – ١٣: ۴؛ ٧ – ۶: ١(شد  خواهد مبدل 

دهنده ما در راه ما رنج ديد و آنگاه به  پذير است که نجات آن سبب امکان
ّرات به رنجهای ک در اين رساله به). ١: ۵؛ ١١: ١(جالل خود داخل شد 

  ).١: ۵؛ ١٣، ١: ۴؛ ١٨: ٣؛ ١١: ١(شود  مسيح اشاره می
 است، درست همانطور اميدپطرس بيش و پيش از هر چيز، رسوِل 

ما بعنوان افراد .  استمحبت و يوحنا رسوِل ايمانکه پولس رسوِل 
برخورداريم، زيرا به مسيح زنده توکل » اميدی زنده«ايماندار، از 

انديشه خود را آماده سازد که  اين اميد ما را قادر می. )٣: ١(ايم  بسته
، يعنی تا هنگام بازگشت عيسی »اميد خود را تا به آخر« ساخته، عمل

 شرمسار یين اميدداشتِن چنما نبايد از  ).١٣: ١(مسيح حفظ کنيم 
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ين اميد را از ما اباشيم، بلکه بايد آماده باشيم به کسانی که دليل 
زنان مسيحی نيز . )١۵: ٣(م و از آن دفاع نماييم پرسند پاسخ دهي می
آری، از آنجا که . )۵: ٣ ( خدا اميد داشته باشندهتوانند مثل سارا ب می

شود و عيسی مسيح بزودی  رنج و زحمت به جالل منتهی می
  !گردد، براستی نيز بايد اميدوار باشيم برمی

وم خدا البته رنج و زحمت بطور خودکار باعث جالل خدا و برکت ق
ات نقش زمين شده و در مواجه با آزمايشبرخی از ايمانداران . شود نمی

ه توانيم ب تنها زمانی می. اند  ساخته و اسم مسيح را بدنام اند سقوط کرده
. هنگام مشکالت خدا را جالل دهيم که به فيض خدا توکل کرده باشيم

اين چند «: ورزد پطرس نيز در اين رساله بر اهميت فيض خدا تأکيد می
تان کنم و شهادت دهم که  خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشويق

  .)١٢: ۵ (»در آن استوار بمانيد. همين است فيِض حقيقِی خدا
 فصلهای رساله اول پطرس بکار رفته مامیدر ت" فيض"واژه 

؛ ")پسنديده ("٢٠: ٢و ") تقدير شايان ("١٩: ٢؛ ١٣، ١٠، ٢: ١: است
 عبارت است از لطف و فيض. ١٢ و ١٠ و ۵: ۵؛ ١٠: ۴؛ ٧: ٣

.  به گنهکارانی نااليق و مقدسينی نيازمندرحمِت بزرگوارانه خدا نسبت
توانيم زحمات را تحمل کنيم و از  کنيم، می وقتی بر فيض خدا توکل می

تنها بواسطه فيض است که . ها پيروز و سربلند بيرون بياييم آزمايش
فيض خدا قادر است در . )١٠ – ٨: ٢افسسيان (يابيم  نجات می

. )١٠ – ١: ١٢دوم قرنتيان (ها به ما قدرت دهد  آزمايشات و سختی
  خدا را خدمت کنيم، مشکالتا وجودسازد که ب فيض ما را قادر می

 که با فيض خدا آغاز شود، يزیچ هر. )١٠ – ٩: ١۵اول قرنتيان (
  ).١٠: ۵؛ اول پطرس ١١: ٨۴مزمور   (انجامد همواره به جالل می

خواهيم ديد که چطور سه مضمون  اول پطرسبا مطالعه رساله 
آميزند و بر روی هم   رنج و زحمت، فيض و جالل به هم درمیعمدۀ
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آميز به ارمغان  کننده و تشويق  تحت جفا پيامی دلگرمبرای مسيحياِن
 خالصه شده ١٠: ۵اول پطرس اين سه مضمون بخوبی در . آورند می

است اين آيه را حفظ کنيم و همواره بخاطر است، و بنابراين خوب 
  .داشته باشيم

 اميد را (H. L. Mencken)نويسنده و ويراستاری بدبين بنام ِمنِکن 
اعتقادی خودفريبنده مبنی بر وقوع امری : "چنين تعريف کرده است

ها  فرسنگبينيم  میدر عهدجديد ی که اميدعريف با اما اين ت". محال
ی صرفًا يک اميد واهی نيست، بلکه اطمينانی اميد مسيح. فاصله دارد

  .قطعی از جالل و برکِت آيندهاست 
ارميا (خوانده است » اميِد اسرائيل«ايمانداری در عهدعتيق، خدا را 

دارد که عيسی مسيح  در عهدجديد اعالم میديگر ، و ايمانداری )٨: ١۴
: ١ن ، و نگاه کنيد به کولسيا١: ١اول تيموتاووس (تنها اميد اوست 

، و )١٢: ٢افسسيان (نيافته را هيچ اميدی نيست  گنهکاِر نجات). ٢٧
 ابد ، تا بهايمان آورده باشد از اين دنيا برودبه مسيح آنکه اگر بدون 

" کمدی الهی"دانته شاعر ايتاليايی در . نوميد و درمانده خواهد بود
: استدهد که بر سر دِر عالم اموات اين جمله حکاکی شده  شرح می

  »!شوی، هر گونه اميدی از کف بده ای که وارد می«
اين اميد قطعی، دلگرمی و قدرتی را که برای ادامه زندگی روزمره 

البته اينطور نيست که باعث شود  .کند  بدان نياز داريم به ما عطا می
دغدغه به خواب خرگوشی فرو رويم و با آسودگِی خاطر منتظر  بی

 پيوسته ،شود در وسط ميدان نبرد  میبلکه باعث! بازگشت مسيح باشيم
آماده و هوشيار باشيم و  برغم سنگينِی بار و دشوارِی نبرد، پايداری 

اميد نوعی داروی ُمسکن نيست، بلکه خونی است تازه که در . ورزيم
اميد . دارد دود و او را آماده و هوشيار نگاه می رگهای فرد مسيحی می

 زندگی مستحکم و های در توفانما به مسيح همچون لنگرگاهی ما را 
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 اما برخالف لنگرگاه، ؛)١٩ – ١٨: ۶عبرانيان (دارد  پابرجا نگاه می
  .راَند بجای آنکه ما را عقب نگه دارد، پيوسته به پيش می

از نگاه او .  نيستیچندان دشوارکار پی گرفتِن رشته افکار پطرس 
ست از  که رابطه شخصی ما با خداشود همه چيز با نجات آغاز می

دهنده خود  عنوان نجاته اگر مسيح را ب. طريق عيسی مسيح
و اگر اميد داريم، ! شناسيم، در آنصورت برای ما اميد هست می
در . توانيم در تقدس و يگانگی با خدا و با يکديگر راه رويم می

آنصورت اطاعت کردن از ديگر افراِد جامعه، در خانه و در کليسا، 
ساِز رنج و زحمت   نجات و اطاعت زمينه.کار دشواری نخواهد بود

ها  است، اما اگر به مسيح چشم بدوزيم و معطوِف او باشيم، بر سختی
  .غالب خواهيم آمد و خدا زحمات ما را به جالل مبدل خواهد ساخت

  

بندِی رئوس مطالِب رساله   فهرستجهتهای پيشنهادی  يکی از شيوه
  اول پطرس

  ١٠: ٢ – ١: ١ فيض خدا و نجات. ١
  ١٢ – ١: ١در اميد زيست کنيد . الف
  ٢١ – ١٣: ١در قدوسيت زيست کنيد . ب
  ١٠: ٢ – ٢٢: ١در اتحاد و هماهنگی با يکديگر زيست کنيد . ج

  

  ١٢: ٣ – ١١: ٢  فيض خدا و اطاعت. ٢
  ١٧ - ١١: ٢از مقامات اطاعت کنيد . الف
  ٢۵ - ١٨: ٢از اربابان اطاعت کنيد . ب
  ٧ – ١ :٣در منزل اطاعت کنيد . ج
  ١٢ – ٨: ٣در کليسا اطاعت کنيد . د
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  ١١: ۵ – ١٣: ٣رنج و زحمت فيض خدا و . ٣
  ٢٢ - ١٣: ٣عيسی مسيح را خداونِد خود سازيد . الف
  ١١ - ١: ۴نگرش مسيح را داشته باشيد . ب
  ١٩ - ١٢: ۴نام مسيح را جالل دهيد . ج
  ۶ - ١: ۵منتظر بازگشت مسيح باشيد . د
  ١١ – ٧: ۵ کنيد  بر فيض مسيح توکل.ه
  

  :تعليقات
  اول پطرس و افسسيان

های متعدد بين افسسيان و  بسياری از محققان کتابمقدس به شباهت
کند پولس و پطرس دو پيام  اند، که ثابت می اول پطرس اشاره کرده

در واقع خود پطرس بر اين نکته که . کردند موعظه نمیرا متفاوت 
 ١۵: ٣دوم پطرس ( !ِکشد ن میاش با پولس فرق دارد خط بطال موعظه

 پولس با توافق يکديگر در دو زمينۀدرست است که پطرس و ) ١۶ –
، اما هر دو به يک )١٠ – ١: ٢غالطيان (کردند  مختلف خدمت می
در زير به . دادند نمودند و يک خداوند را جالل می انجيل موعظه می

، که  تشابه بين پولس و پطرس اشاره شده استوجوهبرخی از اين 
  :ممکن است بخواهيد شخصًا آنها را بررسی کنيد

  افسسيان
٣: ١  
  ١٠ و ۵: ٣
  ٢١ و ۶: ٣
٨: ٣  
۴ :٢  
  ١١ و ٧: ۴
  ١۵ و ١٣: ۴



 ١٩هرجا مسيح است، آنجا اميد است 

  اول پطرس
٣: ١  
١٢: ١  
۴ :١١  
٨: ١  
٩: ٣  
۴ :١٠  
٢: ٢  
  

القدس  هرآنچه توسط روح. عيب و نقص است کالم خدا کامًال بی
.  در آن يافت شودنوشته  شده درست است، و غيرممکن است تضادی

هنگام بررسی رساله اول پطرس، به آيات  کنيم به بنابراين توصيه می
ساير قسمتهای کتابمقدس در ای رساله نيز مراجعه کنيد و ببينيد  حاشيه

  .  فته شده استگ درباره موضوعی خاص چه 
   

  اناجيلاول پطرس و 
ّرات ک طبيعی است انتظار داشته باشيم که پطرس در رساله خود به

به سخنان خود عيسی مسيح و وقايع و گفتگوهايی که در اناجيل به ثبت 
  : برخی از اين موارد به شرح زير است. رسيده است، اشاره کرده باشد

  اول پطرس
١: ١۶  
١٧: ١  
١٨: ١  
٢٢: ١  
١٩: ٢  
٩: ٣  
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١: ٣۴  
۴ :١١  
۴ :١٣  
۴ :١٨  
۵ :٣  
۵ :۵  
۵ :٧  
۵ :٨  
  

  اناجيل
  ۴٨: ۵متی 
  ١۶: ٢٢متی 

  ۴۵ :١٠مرقس 
  ١٢: ١۵يوحنا 
  ٣٢: ۶؛ لوقا ٣٩: ۵متی 
  ۴٠ و ٣٩ و ٣٨: ۵متی 
  ١٠: ۵متی 
  ١۶: ۵متی 
  ١٢ و ١١ و ١٠: ۵متی 
  ٢٢: ٢۴متی 
  ٢٧ و ٢۶ و ٢۵: ٢٠متی 

  ٣ و ٢ و ١: ١٣يوحنا 
  ٢٧ و ٢۶ و ٢۵: ۶متی 
  ٣٣ و ٣٢ و ٣١: ٢٢لوقا 



  مدوفصل 

  ! سراسر جالل است و بس
  ١٢ - ٢: ١اول پطرس 

  
زهای گرم تابستان، من و همسرم به ديدن يکی از در يکی از رو

های دنيا رفتيم که در دهکده کوچکی بنام ستوک  ترين قبرستان معروف
، در نزديکی کاخ ويندزر در انگليس واقع (Stoke Poges)پوگز 
در اين گورستان بود که توماس گری، شاعر معروف انگليسی، . است

را تصنيف کرد " ن کليساای نگاشته در گورستا مرثيه"شعر معروف 
  .ايم  مدرسه خواندهدوران که احتماًال اکثر ما آن را در 

همچنان که در سکوت ميان قبرهای قديمی ايستاده بوديم، يکی از 
  :بندهای شعر از خاطرم گذشت
  منادِی فخر و جاِه قدرت،

  و تمام آن زيبايی، تمام عطايای ثروت،
  .کشند ظار می ساعت محتوم را انتبه يکسان فرارسيدِن

  !انجامد طريق جالل جز به گور نمی
  

. براستی نيز جالل انسان را دوامی نيست، اما جالل خدا ابدی است
و خدا بر ما نااليقان مّنت نهاده، ما را نيز در اين جالل سهيم کرده 

اين اولين بخش از رساله خود، به چهار نکته بسيار پطرس در ! است
  :کند  میمهم درباره جالل خدا اشاره

    



  اميدوار باشيد٢٢

  )۴ – ٢: ١(اند   شدهزادهمسيحيان برای جالل . ١
از «برای اميدی زنده مسيحيان بواسطه مرگ و قيام عيسی مسيح، 

اما . گيرد ، و اين اميد، جالل خدا را نيز در بر می»اند نو مولود شده
  چيست؟" جالل خدا"ببينيم منظورمان از 

به عبارت . ِل خداتماميِت وجود و فعاز جالل خدا عبارت است 
صفت " جالل. "کند هرآنچه که خدا هست و میجالِل خدا يعنی ديگر، 

يا ويژگی مجزايی برای خدا نيست، نظير آنچه درمورد قدوسيت يا 
بلکه هرآنچه که خدا هست و انجام . بينيم حکمت يا رحم و بخشش او می

خدا در حکمت و قدرت پرجالل است، و .  پرجالل است،دهد می
ود را در او جالل خ.  اعمال او پرجالل استاين تمامی افکار وبنابر

 با قوم اسرائيل، و بويژه در ، در ارتباطش)١٩مزمور (خلقِت خود 
  .سازد  نجاتی که برای گنهکاران گمشده دارد، نمايان مینقشۀ

: ما هنگامی که نخستين بار متولد شديم، برای جالل زاده نشده بوديم
 است و جاللش يکسره بسان گل  علفزيرا آدمی جملگی چون«

انسان اگر هم . )۶: ۴٠، به نقل از اشعيا ٢۴: ١اول پطرس ( »صحرا
از بين سرانجام اين جالل از جالل و شکوهی گذرا برخوردار باشد، 

کارهايی که انسان . تنها جالل خداوند ابدی و اليزال است. خواهد رفت
د و انسان بابت آن پاداش َنما میدهد نيز باقی  برای جالل خدا انجام می

اما دستاوردهای خودخواهانه و . )١٧: ٢اول يوحنا  (خواهد يافت
بشرِی گنهکاران سرانجام روزی از بين خواهد رفت و نابود خواهد 

المعارفهای مختلف نيز اين است که  يکی از دالئل وجود دائرة. شد
اند،  دهدرمورد زندگی افراد معروفی که اکنون به فراموشی سپرده ش

  !مطالبی بياموزيم
انگيز درمورد جالل را بهتر  پطرس برای آنکه ما اين حقيقت شگفت
  :دهد درک کنيم، دو توصيف مختلف ارائه می



 ٢٣! سراسر جالل است و بس

آغازگِر اين معجزه  .)٣ – ٢: ١(توصيف تولد فرد مسيحی . الف
. )۴ – ٣: ١افسسيان (خدای پدر ما را برگزيد : يکسره خوِد خدا بود

نقشه و برنامه ازلی خدا اتفاق افتاد و ما درمورد آن اين امر مطابق 
دانستيم تا زمانی که اين حقيقت در کالم خدا بر ما  هيچ چيز نمی
اين برگزيدگی به هيچ وجه بخاطر کارهای خودمان نبود، . مکشوف شد

بخاطر خصوصيات يا . زيرا در آن زمان اصًال وجود نداشتيم
دانست بعدها  ديد يا می ش در ما میای که خدا پيشاپي های بالقوه ويژگی

بلکه اين برگزيدگی الهی فقط و . از آن برخوردار خواهيم شد نيز نبود
 ما از توضيح آن عاجزيم. فقط بواسطه فيض و رحمت و محبت خدا بود

  .توانيم در آن شادی کنيم ، اما می)٣۶ – ٣٣: ١١روميان (
دانست ما  قبل میاين نيست که خدا  صرفًا از " دانی پيش"منظور از 

زيرا در آن صورت اين . ايمان خواهيم آورد، و بنابراين ما را برگزيد
چه کسی يا چه چيزی باعث شد تصميم بگيريم «: آيد که سئوال پيش می

چگونگی روند نجات يافتِن ما آنوقت و » از عيسی مسيح پيروی کنيم؟
بمقدس به در کتا" دانی پيش"بلکه . دش می خدا خارج يطرهکامًال از س

» محبت کردِن شخص يا افرادی خاص به طرزی شخصی«معنای 
از تمامی «: بينيم می ٢: ٣عاموس  شبيه چنين کاربردی را در. است

عبارت ديگر، خدا محبِت  به » .قبايل زمين، تنها شما را شناختم
آيات ديگری که در آنها .  خود را متوجه قوم اسرائيل کردبرگزينندۀ

 شناختن به اين مفهوم خاص بکار رفته است عبارتند يا" دانستن"واژه 
: ١؛ و مزمور ٢٣: ٧؛ متی ٢٧ و ١۴: ١٠  يوحنا ٣: ٨اول قرنتيان از 
۶.  

 بلکه ،شود  پدر محدود نمیجات تنها به محبت برگزينندۀاما برنامه ن
کند و او را  القدس نيز هست که فرد گنهکار را ملزم می شامل کار روح

دوم بهترين توضيح اين روند را در . دهد ح سوق میبسوی ايمان به مسي
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بايست  عالوه، پسر خدا نيز میه ب. بينيم  می١۴ – ١٣: ٢تسالونيکيان 
مرد، زيرا در غير اينصورت  بخاطر گناهان ما بر روی صليب می

ايم، توسط  بنابراين ما توسط پدر برگزيده شده. توانستيم نجات يابيم نمی
 برای داشتِن. ايم القدس جدا گشته وسط روحايم، و ت پسر خريده شده

  .های الهی نياز است  اين شخصيتای حقيقی از نجات به هر سۀ تجربه
از نگاِه خدای پدر، من زمانی نجات يافتم که او مرا پيش از بنياد 

از نگاه پسر، نجات من زمانی بود که او بر . عالم در مسيح برگزيد
القدس، نجات من  از نگاه روحو . روی صليب بخاطر گناهان من مرد

 پس از شنيدن پيام انجيل و ١٩۴۵در يکی از شبهای ماه می سال 
 آنگاه هر سه اينها کنار هم آمد، .صورت گرفت ،پذيرفتن عيسی مسيح

اگر . اما بواسطه هر سه شخصيت الوهيت بود که نجات من ميّسر گشت
کر خواهيم شد، و اين سه خدمت را از هم جدا کنيم، يا اقتدار الهی را من

يا مسئوليِت انسان را؛ و در هر حال  عقايدی ارتدادی در سر خواهيم 
  .پروراند

البته پطرس سهم انسان را در نقشه خدا برای نجات گنهکاران منکر 
ورزد که  بر اين نکته تأکيد می ٢٣: ١اول پطرس او در . شود نمی

همچنين (ردند  موعظه انجيل را شنيدند و به آن ايمان آویمخاطبين و
نمونه خود پطرس در واقعه پنطيکاست گواه آن ). ١٢: ١نگاه کنيد به 

است که ما هرگز نبايد همه کارها را به دوش خدا بياندازيم و از هدايت 
 ).۴٠ – ٣٧: ٢اعمال (گنهکاران گمگشته بسوی مسيح غافل شويم 

 اين کند، وسيله تحقق همان خدايی که هدف، يعنی نجات ما را تعيين می
  . کند که همانا موعظه انجيل فيِض خداست هدف را نيز تعيين می

  

اوًال اين اميد، اميدی  ).۴ – ٣: ١(توصيف اميد فرد مسيحی . ب
ِر  و توسط پس)٢٣: ١( خدا دارد زنده است، زيرا ريشه در کالم زندۀ

 اميد زنده اميدی .شده استپذير   خدا که از مردگان برخاست امکانزندۀ



 ٢۵! سراسر جالل است و بس

تواند ما را نيز از حيات  در آن حيات است، و از اين رو میاست که 
و از آنجا که دارای حيات است، با گذشت زمان رشد . مند سازد  بهره
 گذشت زمان اکثر اميدهای انسانی با. شود کند و بزرگ و زيباتر می می

گردند، اما اميد فرد   بر آب می  و سرانجام نقششوند رنگ می محو و کم
  .شود تر می تر و قوی ذشت زمان نيرومندتر، پرجاللمسيحی با گ

ما بعنوان . )۴: ١(د خواَن می" ميراث ما"پطرس چنين اميدی را 
 مان، در جالل در ميراث او سهيم خواهيم شد فرزندان پادشاه آسمانی

ما جزئی از عهد و . )١٢ – ٩: ١؛ افسسيان ١٨ – ١٧: ٨روميان (
 ٢٢: ١٧يوحنا  (ريک خواهيم بود مسيح هستيم، و در جالل او شپيمان

– ٢۴(.  
 اين ميراث خوب توجه کنيد، زيرا هيچ شباهتی به چگونگی توصيِف

اوًال فسادناپذير است و هيچ چيز : به ارث و ميراث زمينی ندارد
آاليش است، بدين معنا که  در ثانی، بی. تواند آن را از بين ببرد نمی

شود،   هيچگاه کهنه نمیاين اميد. غيرممکن است معيوب و ناقص شود
و باالخره اين اميد ناپژمردنی است، بدين . زيرا ابدی و اليزال است

شود و ما را نيز نوميد و ناکام  معنا که هرگز فرسوده و نقش بر آب نمی
  .سازد نمی

فرد ايماندار . خوانده شده است" نجات"، ٩ و ۵اين اميد در آيات 
، )٩ – ٨: ٢افسسيان (افته است پيشاپيش بواسطه ايمان به مسيح نجات ي

تنها در آن . دهنده است اما کامل شدن اين نجات درگرو بازگشِت نجات
هايی جديد خواهيم داشت و به محيطی جديد، يعنی  هنگام است که بدن

ظهور « اين اميد را ٧پطرس در آيه . به شهر سماوی قدم خواهيم نهاد
» اميدی مبارک«وان خواند، و پولس نيز از آن بعن می» عيسی مسيح

  .)١٣: ٢تيطس  (کند  ياد می
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انگيز است دانستن اين حقيقت که ما برای  براستی که چه شگفت
ما به هنگام تولد تازه يافتن، جالل فانی و زودگذِر ! ايم جالل زاده شده

  !بشری را با جالل ابدِی خدا معاوضه نموديم
  

  )۵: ١ (ندا  شدهداشته نگاه حفوظ مجالل مسيحيان برای . ٢
 ما برای جالل شده است، بلکه" رزرو"جالل برای ما نه فقط 

در جريان سفرهايم اغلب برايم پيش آمده که ! يما نگاه داشته شدهمحفوظ 
ام که  ام و در کمال نوميدی متوجه شده ای رفته به هتل يا مسافرخانه

جايی که رزرو کرده بودم باطل شده يا اشتباهًا آن را به اسم شخص 
رويم، چنين اتفاقی هرگز باما وقتی به آسمان . اند هنگاه داشتری ديگ

مان بطور تضمينی برای ما  پيش نخواهد آمد، زيرا منزل و ميراث ابدی
  .محفوظ نگاه داشته شده است

 به جالل ماولی فرض کنيم «: ممکن است ايمانداری ترسو بپرسد
براستی به  مااما واقعيت اين است که » آنوقت تکليف چيست؟. نرسيم

به قدرت خدا محفوظ نگاه «جالل خواهيم رسيد، زيرا همه ايمانداران 
ترجمه شده، " محفوظ داشتن"ای که در اينجا به  واژه.  »شوند داشته می

نگاهبانی دادن و محافظت "در واقع لغتی نظامی است به معنای 
 "پيوسته" آن است که خدا زماِن فعِل محفوظ داشتن نشاندهندۀ". کردن

همين لغت . کند تا ما حتمًا به سالمت به آسمان برسيم از ما محافظت می
گماشته ز دمشق به نگهبانی ادرمورد سربازانی که بهنگام فرار پولس، 

 نگاه کنيد به همچنين. )٣٢: ١١دوم قرنتيان (ه است فتنيز بکار رشدند 
  .٣٩ – ٢٨: ٨ و روميان ٢۵ – ٢۴يهودا 

دارد نه قدرت خودشان، بلکه فقط  گاه میآنچه ايمانداران را محفوظ ن
ما بواسطه ايمان به مسيح چنان با خدا يگانه . و فقط قدرت خداست

. نمايد مان می کند و هدايت ايم که اکنون قدرت او از ما محافظت می شده
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داری خدا محفوظ نگاه داشته  ما نه به قدرت خود، بلکه بواسطه امانت
دارد؟ تا آن زمان که  محفوظ نگاه میخدا تا به ِکی ما را . شويم می

. در مکاشفه کامِل نجات عظيم او سهيم شويمما عيسی مسيح برگردد و 
  . نيز مجددًا تکرار شده است٩همين حقيقت در آيه 

برای جالل «دلگرمی و تشويق است که بدانيم بسی برای ما مايه 
ش از ، ما پيشاپي٣٠: ٨روميان بر طبق . »ايم محفوظ نگاه داشته شده

و اکنون تنها منتظِر ظهور علنِی اين جالل هستيم . جالل برخورداريم
اگر فردی مسيحی به جالل نرسد، جالِل خود . )٢٣ – ١٨: ٨روميان (

خدا آنقدر مطمئن است که ما به آسمان خواهيم . شدخواهد مخدوش خدا 
اکنون جالل خود را بعنوان تضميِن اين واقعيت به ما  رسيد که از هم

  ).١۴ – ١٣: ١؛ افسسيان ٢۴: ١٧يوحنا (يده است بخش
اطمينان درمورد آسمان برای زندگی کنونی ما کمک بسيار بزرگی 

دکتر جيمز گِری اين نکته را در يکی از سرودهای خود چنين . است
شود، فراز و  ختم می چون بدانيم که اين راه به منزل «: داشته است بيان 
 رنج و زحمت امروز به معنای جالِل  اگر» های راه را چه باک؟ نشيب

آنان که نجات . پس اين رنج و زحمت در واقع برکت استفردا است، 
بالند، اما اين جالل آنان  کنونی خود می" جالِل"اند چند صباحی به  نيافته

دوم (عذاب خواهند ديد " به ابد به دور از جالل خدا"پايد و تا  ديری نمی
: ۴ دوم قرنتيان ر همين راستا، در آنچه درد. )١٠ – ٣: ١تسالونيکيان 

  !نوشته شده تفکر کنيد و شادی نماييد١٨ – ٧
  

  )٧ - ۶: ١(شوند  مسيحيان برای جالل آماده می. ٣
های خدا در اينجا  تمام َاعمال و برنامهما بايد بخاطر داشته باشيم که 

 ما خدا دارد. صرفًا به اين خاطر است که ما را برای آسمان آماده کند
هيچ کس . سازد را برای زندگی و خدمتی که انجام خواهيم داد مهيا می
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داند که خدا در آسمان برای ما چه تدارک ديده است، اما  هنوز نمی
ای  دانيم که زندگی کنونِی ما بر اين دنيا در حکِم مدرسه همينقدر می

 است که طِی آن خدا ما را برای خدمتی که در ابديت انجام خواهيم داد
ست که در زندگی دچار آزمايشات ابه همين خاطر . کند آماده می

در  ندست هاين آزمايشات برخی از ابزار و کتب درسِی خدا: شويم می
  .مکتِب تجربه مسيحی

، لغت "سختی"يا " جفا"پطرس در اينجا بجای استفاده از لغت 
 کّلیعلت اين است که او درمورد مشکالت . َبَرد را بکار می" آزمايش"

کنند با  ايمانان  زندگی می کرد که مسيحيانی که در بين بی صحبت می
به چند حقيقت مهم اشاره  ها پطرس درمورد اين آزمايش. اند آن مواجه

  :کند می
  

» بنا به ضرورت« عبارت .اند آزمايشات برحسِب ضرورت. الف
داند که الزم است  خدا میدر برخی موارِد خاص، بيانگر آن است که 

دهد دچار  گاهی اوقات خدا اجازه می. آزمايشات عبور کنيمما از 
خواهد از اين طريق ما  ايم و می آزمايش شويم زيرا از او سرپيچی کرده

گاهی اوقات نيز آزمايشات ما را . )۶٧: ١١٩مزمور ( ديب کندرا تأ
کند که  ما کمک میبه سازد، يا حتی  برای رشد روحانی آماده می

ما هميشه از ضرورتی . )٩ – ١: ١٢م قرنتيان دو (مرتکب گناه نشويم
توانيم مطمئن باشيم  میکه در پِس آزمايشی خاص نهفته آگاه نيستيم، اما 

  .خواهد کند، و خيريِت ما را می داند چه می که خدا می
  

را بکار " گوناگون" پطرس واژه .اند آزمايشات گوناگون. ب
 ١٠ آيه ۴ او در فصل. است" رنگارنگ"که به معنی متنوع يا َبَرد،  می

روِز ما به هر رنگی . َبَرد بکار می همين لغت را در توصيِف فيض خدا
، فيض خدا برای رفع "خاکستری"و چه " آبی"که باشد، چه 
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نبايد تصور کنيم که چون از يک نوع آزمايش . مان کافی است نيازهای
نيز " هر نوع آزمايش ديگری"ايم، بطور خودکار از  سربلند بيرون آمده

اند، و خدا بسته به قوت  آزمايشات گوناگون. سربلند بيرون خواهيم آمد
   . شويم مختلفدچار آزمايشاتکه دهد  و نياز ما اجازه می

  

گويد که بايد در   به هيچ وجه نمی پطرس.آزمايشات آسان نيستند. ج
. اعتنا بود، زيرا اين فريبکاری است قبال آزمايشات خونسرد و بی

تجربه "اين لغت به معنای . سازد می" غمگين"زمايش ما را آامتحان و 
نظير چنين کاربردی را درمورد . است" کردِن غم و اندوه يا درد

، و نيز درمورد درد و )٣٧: ٢۶متی ( عيسی مسيح در باغ جتسيمانی
: ۴اول تسالونيکيان (شان  غم مقدسين بهنگام مرگ يکی از عزيزان

 است، صرفًا بر دردناکت که آزمايشات اين واقعير انکا.  شاهديم)١٣
مسيحيان بايد اين حقيقت را بپذيرند که در . افزايد دردناک بودن آنها می

زندگی تجربيات تلخ و دشوار نيز وجود دارد، و نبايد در اينگونه مواقع 
  .  جلوه دهند" تر روحانی"تظاهر به شجاعت کنند تا خود را 

     

 آزمايشات تا ابد .اراده اوستآزمايشات از طرف خدا و تحت . د
وقتی . افتند اتفاق می" بنا به دليلی خاص"ادامه نخواهند داشت، بلکه 

مدام چشم به ه آزمايش عبور کنند، روکدهد فرزندانش از  خدا اجازه می
اگر ياغی و : ساعت دارد و دستش بر دکمه کنترل درجه حرارت است

يشتری ما را در اين سرکش باشيم، ممکن است ناچار شود برای مدت ب
اما اگر تسليم شده، مطيعش گرديم، اجازه نخواهد داد . کوره نگاه دارد

مهم . حتی يک لحظه بيش از آنچه الزم است در رنج و زحمت باشيم
خواهد به ما بياموزد فرا بگيريم، و تنها  اين است که درسی را که او می

  .او را جالل دهيم
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هيچ . زند طالساز را مثال میپطرس در تشريح اين حقيقت، فردی 
 او طال را .رزش خود را هدر نخواهد دادافرد طالسازی تعمدًا طالی با

ها و   گداخته نگاه خواهد داشت که تمام ناخالصیتنها تا زمانی در کورۀ
آنگاه اين طالی ناب را در قالب خواهد ريخت و .  گرفته شودآنزوائد 

گويند طالسازان  می. شيئی ارزشمند و زيبا خواهد ساختاز آن 
داشتند تا سرانجام تصوير  زمين طال را آنقدر در کوره نگاه می مشرق

عيسی مسيح نيز آنقدر ما را . شد خود طالساز بر سطح طال منعکس می
جالل و زيبايی  در کوره رنج و زحمت نگاه خواهد داشت تا سرانجام 

  .داو در ما منعکس گرد
ا زمان بازگشت عيسی مسيح نکته مهم اين است که اين جالل ت

آزمايشات و تجربيات دشوار کنونی ما، . بطور کامل نمايان نخواهد شد
اگر در خالل زحمات و . سازد ما را برای جالل آينده آماده می

های اين زندگی وفادار مانده باشيم، هنگامی که عيسی مسيح را  سختی
اهيم بود او خو» جالل، حرمت و پرستِش«بينيم باعث  رو در رو می

به همين خاطر است که پطرس . )١٨ – ١٧: ٨نگاه کنيد به روميان (
 خود  درست است که اگر در آزمايشات. گويد در زحمات شادی کنيد می

 به جلو نگاه کنيم چيزی برای شادی نخواهيم ديد، اما اگر به اطراف
، به ۶در آيه » اين«لغِت . بنگريم، قطعًا خواهيم توانست شادی کنيم

  . اشاره دارد۵در آيه ) بازگشت مسيح" (جاتن"
آزمايد تا ببيند واقعی است يا  درست همانطور که زرگر طال را می

که آزمايد تا ثابت شود  کاذب، آزمايشات اين زندگی نيز ايمان ما را می
به ايمانی که نتوان آن را . استقلب تا چه حد واقعی و از صميم 
ياری از کسانی که خود را مسيحی بس! آزمود، اعتماد نيز نتوان کرد

دارند و اين امر در خالل آزمايشات " ايمانی کاذب"نامند، صرفًا  می
عمق افتاد،   بذری که در خاک کم.ادشان خواهد دزندگی خود را ن
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گياهانی بدون ريشه توليد کرد، و گياه با برآمدِن خورشيد خشکيد و از 
خورشيد در اين . )٢٣ – ١٨، ٩ – ١: ١٣نگاه کنيد به متی (بين رفت 

کسی که در مشکالت ايمان خود را . است" سختی و جفا"مثل نمايانگِر 
کند که هيچگاه ايمان درستی نداشته  کند، در واقع ثابت می ترک می

   .است
 همگی با عبور کرد کهآزمايشات سخت و دردناکی از ايوب نيز 

آتِش  موردردرا  اين حقيقتکمابيش  و بااينحال او نيز .بود خدا ِتوافقم
داند و  روم می زيرا او طريقی را که می«: دانست می  آزمايشکوره

و . )١٠: ٢٣ايوب ( ».آيم آزمايد، مثل طال بيرون می چون مرا می
  ! دشوار سربلند بيرون آمدبراستی نيز مثل طال از آن همه تجربياِت

ه تشويق و دلگرمی است که بدانيم برای جالل زادبسی برای ما مايه 
ايم، و برای جالل آماده  ايم، برای جالل محفوظ نگاه داشته شده شده
انگيزتر، نکته چهارمی است که  اما شايد از همه اينها هيجان. شويم می

  :گذارد پطرس در اين رابطه با خوانندگان خود در ميان می
  

 و شندبامند  هرهاکنون از جالل ب توانند از هم مسيحيان می. ۴
  )١٢ – ٨: ١ (داز آن لذت ببرن

فراموش کردن نقد و اميد بستن "فلسفه زندگی مسيحی به هيچ وجه 
 حال بلکه ايمان مسيحی در همين زماِن! نيست" به ِنسيه در آسمان

 به همين امروزتواند درد و رنج را  دارای کيفيِت پويايی است که می
پطرس برای اينکه مخاطبينش بتوانند همين حاال، . جالل مبدل سازد

تی در اوج آزمايشات، از جالل برخوردار شوند و از آن لذت ببرند، ح
  :   کند چهار حقيقت مهم را به آنها توصيه می

  

محبت ما نسبت به مسيح به  ).٨: ١(مسيح را دوست  بداريد . الف
بينيم، زيرا تابحال  اين خاطر نيست که او را با چشمان فيزيکی خود می
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بت مبتنی بر رابطه روحانی است که با او بلکه اين مح. ايم او را نديده
ه کتابمقدس درمورد او به ما مبتنی بر تعاليمی است کداريم، و نيز 
القدس محبت خدا را در دلهای ما جاری ساخته  روح. آموخته است

. داريم ، و ما نيز اين محبت را به مسيح ابراز می)۵: ۵روميان (
يد، گير قرار می و در تنگنا بينيد بنابراين وقتی خود را در آزمايش می

. درنگ با محبت حقيقی و پرستش دِل خود را متوجه مسيح سازيد بی
تان نهفته است از بين  چرا؟ زيرا اينکار سّمی را که در تجربه تلخ

  .سازد برد و آن را به دارويی شفابخش تبديل می می
خواهد با استفاده از آزمايشات زندگی بدترين خصائصی  شيطان می

خواهد با استفاده از همين  که در نهاد ما است زنده سازد، اما خدا میرا 
اگر ما خود را بيش از . ها را در ما نمايان سازد آزمايشات، بهترين

 تجربه نخواهيم در حال حاضرمسيح دوست داشته باشيم، هيچ جاللی 
، ما را زدپاک و طاهر سا آن که ما را  آتش بجایبرعکس،بلکه . کرد
  .َبَرد د و از بين میسوزان می

  

ما بايد نه با ديدن، بلکه با . )٨: ١(به مسيح ايمان داشته باشيد . ب
های تابستانی  روزی پيرزنی در يکی از کنفرانس. ايمان زندگی کنيم

اين زن سالخورده به . تدريس کتابمقدس، بر زمين افتاد و پايش شکست
داوند مرا هدايت دانم که خ می«: کشيشی که به عيادتش رفته بود گفت

فهمم چرا اين حادثه برايم اتفاق  اما نمی. کرد که به اين کنفرانس بيايم
کشيش با زيرکی جواب » .بينم من در اين پيشامد هيچ خيريتی نمی. افتاد
 که همه چيز با هم برای بينيم میگويد ما  نمی ٢٨: ٨يان روم«: داد

 همه چيز برای  کهدانيم میگويد  خيريت ما در کار است، بلکه می
  ».خيريت ما در کار است

اينکه با وجود شرايط و بدون در نظر گرفتن عواقب، ايمان يعنی 
محبت و ايمان .  اطاعت کنيم اوهمه چيز را به خدا بسپاريم و از کالم
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به او اعتماد وقتی کسی را دوست داريد، : کنند دوشادوش هم عمل می
زيرا . شود عث تقويت اميد میو ايمان و محبت  بر روی هم با. کنيد می

   . هر جا ايمان و محبت باشد، اميد و اعتماد درمورد آينده نيز هست
ها در ايمان خود رشد کنيم؟  توانيم در آزمايشات و سختی چگونه می

: کنيم همانطور که در شرايط مساعد و مطلوب در ايمان خود رشد می
مشارکت داشتن . )١٧: ١٠روميان (از طريق تغذيه شدن از کالم خدا 

شود،  ما با مسيح از طريق کالمش نه تنها باعث تقويت ايمان ما می
يکی از اصول زندگی مسيحی . سازد تر می بلکه محبت ما را نيز عميق

کند و شيطان نيز  وقتی خدا دارد ما را امتحان میاين است که 
  .نمايد، بايد بيش از پيش کالم خدا را مطالعه کنيم مان می وسوسه

  

 شرايط بخاطر ممکن است نتوانيد .)٨: ١(در مسيح شادی کنيد . ج
توانيد با متمرکز کردن فکر و دل خود بر  دشوار شادی کنيد، اما می

هر آزمايش و تجربه .  چنين شرايطی شادی کنيددر ،عيسی مسيح
مان  دهنده ای درمورد نجات انگيز تازه سختی به ما کمک کند نکته شگفت

م بر کوهی که بنا بود پسر خود را قربانی کند، به ابراهي. کشف کنيم
، آن سه عبرانی در )٢٢پيدايش  (ای درمورد خداوند پی برد حقايق تازه

نيز ، و پولس )٣دانيال  (تون آتش به نزديک بودن خداوند پی بردند 
رد، دريافت که فيض خداوند او ُب هنگامی که از خاری در جسم رنج می

  . )١٢يان دوم قرنت (را کافی است
اين . است» ناپذير و آکنده از جالل وصف«توجه کنيد که اين شادی، 
توان آن را بيان  انگيز است که حتی نمی شادی چنان عميق و شگفت

ای از  پطرس پيشتر گوشه! آری، کلمات از بيان آن قاصر است. داشت
اين جالل را بر کوه تبديل هيئت هنگامی که عيسی درمورد عذاب و 

: ٩لوقا  (، تجربه کرده بوده بودگفت  با موسی و ايليا سخن مرگ خود
٣ – ٢٨۶(. 
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ای  شيوه» ...و يافتن...ايمان آوردن «).٩: ١(از مسيح بيابيد . د
اگر ما او . سازد است که خدا از طريق آن نيازهای ما را برآورده می

را دوست بداريم، به او ايمان و اعتماد داشته باشيم، و در او شادی 
برای تبديل کردن آزمايشات به م، قادر خواهيم بود هرآنچه را که کني

توان اينطور نيز   را می٩آيه . پيروزی نياز داريم از او دريافت نماييم
تان، يعنی نجاِت نهايِی جانهايتان را  زيرا شما اوِج ايمان«: بيان کرد

ز ای ا توانيم گوشه  میهمين امروزبه عبارت ديگر، » .کنيد دريافت می
 (Charles Spurgeon)چارلز سپرِجن . نيمکينده را تجربه آن جالل آ

َبَرد، اما ايمانی عظيم  تان را به آسمان می ايمانی اندک جان«: گويد می
ها  نگام سختی هتنها کافی نيست به» !آورد آسمان را به جان شما می

. تواند چنين اشتياقی داشته باشد مشتاق آسمان باشيم، زيرا هر کسی می
خواهد که محبت و ايمان داشته باشند و  بلکه پطرس از مخاطبينش می
 در اوج اکنون همای از جالل آسمان را  شادی نمايند تا بتوانند گوشه

  .نندکجفاها تجربه 
که منتظر آنيم، يعنی " نجاتی"انگيز اين است که اين  نکته حيرت

. ده است عظيم خدا برای ما بوبازگشت مسيح، از ازل جزئی از نقشۀ
انبيای عهدعتيق درباره اين نجات نوشتند و آنچه را که خدا در اين باره 

آنان . به آنان مکشوف کرد با دقت تمام مطالعه و بررسی نمودند
ديدند، اما  آمد می رنجهای مسيح موعود و نيز جاللی را که در پی می

 در واقع در برخی از. ارتباط بين اين دو عاجز بودندکامل از درک 
ها، رنج و جالل مسيح در يک آيه يا در يک پاراگراف واحد  پيشگويی

  . است کنار هم آورده شده
وقتی عيسی به اين دنيا آمد، معلمان يهود منتظر ظهور مسيحايی 

 پرجاللی را که فاتح بودند که بر دشمنان اسرائيل غالب آيد و پادشاهِی
اگردان خود عيسی  حتی ش.به داوود وعده داده شده بود برقرار نمايد



 ٣۵! سراسر جالل است و بس

متی (نيز ضرورِت مرگ او را بر صليب بدرستی درک نکرده بودند 
، و حتی پس از قيام عيسی نيز همچنان درمورد )٢٨ – ١٣: ١۶

حال اگر شاگردان . )٨ – ١: ١اعمال  (پرسيدند پادشاهِی يهود از او می
توان  از برنامه خدا تصويِر روشنی نداشتند، از انبيا چه انتظاری می

  !داشت
مابين .  استآينده نسلی  انبيا گفت که خدمت آنان متوجۀخدا به

قرار " دوران کليسا"رنجهای مسيح و بازگشِت پرجالل او به آسمان، 
" سّری"اما حقيقت درمورد کليسا در دوران عهدعتيق . دارد

ايمانداراِن عهدعتيق با ايمان به . )١٣ – ١: ٣افسسيان (آشکارنشده بود 
: ديدند اصطالح دو قله کوه پيشاروی خود می ستند و بهنگري جلو می

، و )۵٣اشعيا  (يکی کوه جلجتا که مسيح بر آن رنج کشيد و مرد
زکريا  (ديگری کوه زيتون که او در جالل به آنجا بازخواهد گشت 

که مابين اين دو کوه بود، يعنی دوراِن " ای دره"اما از ديدن . )۴: ١۴
   .دکنونِی کليسا، عاجز  بودن

عالقمند بودند بدانند خدا در کليسا و از طريق آن حتی فرشتگان نيز 
 را بخوانيد و ببينيد ١٠: ٣افسسيان و  ٩: ۴اول قرنتيان ! کند چه می

  !"دهد تعليم می"چگونه خدا از طريق کليسا به فرشتگان خود 
حال اگر انبيای عهدعتيق با چنين جديتی درمورد حقايق نجات 

کردند، چقدر بيشتر ما که اکنون تمام کالم خدا را  یکاووش و تفّحص م
 و بررسی مطالعهدرباره اين موضوع به بايد در اختيار داريم 

القدسی که به انبيا تعليم داد و از طريق آنها کالم  همان روح! بپردازيم
يوحنا (تواند حقايِق اين کالم را به ما نيز تعليم دهد  خدا را نگاشت، می

١۶ :١ – ١٢۵(.  
 از ،عهدجديد توانيم اين حقايق را عالوه بر گذشته از اين، می
تمامی کتب عهدعتيق درمورد مسيح مطلبی . عهدعتيق نيز فرا بگيريم
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شادمانی بسی براستی که جای . )٢٧ – ٢۵: ٢۴لوقا  (برای گفتن دارند
های  در شريعت عهدعتيق، در مزامير، و در نوشتهتوانيم  است که می

بنابراين در مشکالت و .  مسيح را مشاهده کنيمانبيا تصويری از
توانيد به کتابمقدس، اعم از عهدعتيق و عهدجديد، مراجعه  ها می سختی

 بدان نياز داريد  و دلگرمی  آنجا هر چه را که برای تشويقکنيد و در
  . بيابيد

آنگاه ! آری، برای مسيحيان براستی نيز سراسر جالل است و بس
ستيم و به او ايمان آورديم، برای جالل زاده که ما به مسيح توکل ب

شويم؛ همچنانکه از  اکنون برای جالل محفوظ نگاه داشته می هم. شديم
، برای جالل نماييم ات عبور می آزمايشاز خاللکنيم و  او اطاعت می

گرديم؛ و هنگامی که او را دوست داشته، به او ايمان داريم و  آماده می
اکنون و در همين دنيا تجربه  ل را همکنيم، جال در او شادی می

  .نماييم می
  !ناپذير و پر از جالل ای وصف شادی

  
  
  
  
  



  مسوفصل 

  پاک ماندن در دنيايی آلوده 
  ٢١ - ١٣: ١اول پطرس 

  
راه در بخش اول اين فصل، مالحظه کرديم که چطور پطرس بر 

 تقدسراه رفتن در اما تأکيد او در اينجا بر .  تأکيد داشترفتن در اميد
زيرا «: کنند اند و دوشادوش هم عمل می اين دو الزم و ملزوِم هم. است

سازد چنانکه او پاک   بر وی دارد، خود را پاک می رااميداين هر که 
  .)٣: ٣اول يوحنا (»  است

کسی که مقدس . است" متفاوت"در اصل به معنای " مقدس"واژه 
نحوه . ستاست آدم عجيب و غريبی نيست، بلکه شخصی متفاوت ا

اش نه تنها با شيوه " سبک زندگی. "زندگی او با ديگران فرق دارد
افراد " سبک زندگی"ای که داشت فرق دارد، بلکه با  زندگی گذشته

مقدس زيستن فرد مسيحی در نظر . ش نيز فرق دارداطراف ايماِن بی
 در ، اما)۴: ۴اول پطرس (افراد گنهکار و گمگشته، چيز عجيبی است 

  .يستنداران به هيچ وجه عجيب ن ايمانظر
بااينحال دشوار است که در اين دنيا  زندگی کرد و در عين حال در 

ای که همواره پيرامون ما است و  جّو خداستيزانه. تقدس نيز راه رفت
گويد و  کند، هميشه به ما زور می ياد می" دنيا"کتابمقدس از آن بعنوان 

گراف به در اين پاراپطرس . کوشد ما را همرنِگ خود سازد می
دهد تا شيوه زندگی متفاوتی   روحانی میخوانندگان خود پنج انگيزۀ

  .داشته باشند و در دنيايی آلوده، در تقدس راه روند
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  )١٣: ١(جالل خدا . ١
و " اميد زنده"اصطالح ديگری است برای " مکاشفه عيسی مسيح"

اعمال . نندک مسيحيان در زمان آينده زندگی می". ظهور عيسی مسيح"
درست . کند و تصميمات کنونی آنها را همين اميِد آينده تعيين می

زندگی مربوط به های  همانطور که زوجی که با هم نامزدند تمام نقشه
ريزی  برنامه با توجه به ازدواجی که در آينده خواهند کرد شان را آينده
گی ند، مسيحيان نيز در حال حاضر با انتظار ديدن مسيح زندکن می
  .کنند می

! انديشه خود را آماده عمل سازيد"يعنی " کمر دلهای خود را ببنديد"
مربوط به تصوير در اينجا !" فکر و ذهنی آماده و منظبط داشته باشيد

کند تا بتواند  کسی است که دامِن ردای خود را زير کمربندش محکم می
متمرکز ما نيز وقتی افکار خود را بر بازگشِت مسيح . آزادانه بدود

کنيم، خود را از قيد امور دنيوی  کنيم و همينطور نيز زندگی می می
سازد و مانع از پيشرفت  مان را به خود مشغول می متعددی که ذهن
احتماًال پطرس به هنگام بکار بردن . کنيم گردد، آزاد می روحانی ما می

اين تصوير، به شاِم فصح نظر داشته است، زيرا کمی جلوتر از مسيح 
بايست  يهوديان در واقعه فصح می. )١٩آيه (کند  ياد می" بره"عنوان ب

: ١٢خروج  (بودند خوردند و آماده حرکت می غذای خود را با عجله می
١١(.  

کننده  طرز نگرِش انسان، تعيين. کند نگرش، نتيجه را تعيين می
ای که چشم انتظاِر جالل خداست، در مقايسه  فرد مسيحی. اعمال اوست

اعتناست انگيزه بسيار  ای که نسبت به بازگشت مسيح بی حیبا مسي
چنين تفاوتی را . تری برای اطاعت کردن از خدا در اين دنيا دارد قوی

؛ عبرانيان ١٣ – ١٢پيدايش (آشکارا در زندگی ابراهيم و لوط شاهديم 
ابراهيم چشِم ايماِن خود را به آن شهر آسمانی دوخته ). ١۶ – ٨: ١١
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اما . ای به زمين و ثروت اين دنيا نداشت  جهت عالقهبود و به همين
تدريج بسوی ه های اين دنيا را در مصر تجربه کرده بود، ب لوط که لذت

ابراهيم برای خانه و خاندان خود برکت به ارمغان . سدوم گام برداشت
 آری،! اش هموار ساخت آورد، اما لوط داوری را بر خود و خانواده

  .کند مینگرش نتيجه را تعيين 
 مان بايد ، بلکه فکر و ذهنداشته باشيم و اما نه تنها بايد ذهنی منظبط

آرام، خويشتندار و "شيار در اينجا ومنظور از واژه ه. د نيز باششياروه
سنجد و سبک و سنگين   امور را خوب می کهاست؛ يعنی ذهنی" باثبات
شوند  ی میچنان مجذوِب نبوت و مطالِب نبوتها  متأسفانه بعضی. کند می

اين واقعيت که مسيح . دهند که تعادل روحانی خود را از دست می
شيار و وگردد بايد ما را تشويق کند که افرادی ه بزودی برمی

که شيطان نيز و اين واقعيت . )٧: ۴اول پطرس ( خردانديش باشيم
همچون شيری غّران در گردش است تا ما را فروبلعد، دليل ديگری بر 

هر کس که ذهنش به سبب مطالِب نبوتی . )٨: ۵ (ستشيار بودن اوه
، در واقع ثابت "پاشد از هم فرو می"اش  شود و زندگی انظباط می بی
  .کند که نبوت کتابمقدس را بدرستی درک نکرده است می

در " اميد کامل. "داشته باشيم" اميدوار"همچنين بايد فکر و ذهنی 
به عبارت ديگر، ". تناز هر جهت بطور کامل اميد بس"اينجا يعنی 

يکی از دوستانم روزی يادداشتی !" نگرشی آکنده از اميد داشته باشيد"
انگيز  انداز غم وقتی چشم: "روی آن نوشته شده بود بربرايم فرستاد که 

در تاريکی ! براستی که چه نصيحت خوبی!" است، به باال چشم بينداز
  .شود است که نور ستارگان ظاهر می

چنين ذهنيت روحانی اين است که فرد ايماندار فيض  داشتِن نتيجۀ
البته واضح است که وقتی عيسی . کند خدا را در زندگی خود تجربه می

همين توانيم  میاما .  را نيز تجربه خواهيم کردفيضمسيح را ببينيم، 
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ما . هستيم، فيض را تجربه کنيم امروز نيز که منتظر بازگشت او
مان نيز به  در تک تِک لحظات زندگیايم، و  محض فيض نجات يافته
منتظر بازگشِت مسيح بودن باعث . )١٠: ١(فيض خدا نياز داريم 

شود که در شرايط سخت، ايمان و اميد ما تقويت گردد، و همين امر  می
  – ١٠: ٢تيطس . سازد مقدار بيشتری از فيض خدا را به ما منتقل می

يح رابطه بين فيض و  که به تشرنيز يکی ديگر از قسمتهايی است ١٣
  .پردازد آمدن عيسی مسيح می

  

  )١۵ – ١۴: ١(قدوسيِت خدا . ٢
فرزندان . شود کامًال ساده و منطقی است آنچه در اينجا استدالل می

ما خدا مقدس است، و از اين رو . برند شان را به ارث می طبيعت والدين
شريک "ما .  او بايد زندگی مقدسی داشته باشيمفرزنداننيز بعنوان 

، و بايد اين طبيعت را با داشتن )۴: ١دوم پطرس (" طبيعت الهی هستيم
  .زندگی مقدس نشان دهيم

شود که قبل از ايمان آوردن به  پطرس به خوانندگان خود يادآور می
يا " فرزنداِن معصيت"آنان . بردند مسيح در چه وضعيتی بسر می

ايد فرزندانی مطيع ، اما اکنون ب)٣ – ١: ٢افسسيان  (نااطاعتی بودند
؛ اول ۵: ١روميان  (ثمره نجات واقعی، همواره اطاعت است. باشند

نيز " مشابه اين جهان"عالوه، خوانندگان پطرس ه ب. )٢: ١پطرس 
معيارها و لذات اين دنيا شکل شان را  زندگیبودند و اجازه داده بودند 

ان همشکِل اين جه"به صورت  ٢: ١٢ روميان همين اصطالح در. دهد
کسانی که از نجات برخوردار نيستند به ما . ترجمه شده است" شدن
و حال آنکه در واقع . باشند" آزاد و متفاوت"خواهند  گويند که می می

  !کنند تنها از يکديگر تقليد می
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کسانی که . انجامد می" گناه"است که به " جهالتی"علت تمام اينها، 
ی هستند، و همين امر نجات ندارند، فاقد هوش و خردمندِی روحان

آلود سازند  شود خود را اسير انواع و اقسام امياِل دنيوی و گناه باعث می
 از آنجا ).١٩ و ١٨ و ١٧: ۴؛ افسسيان ٣٠: ١٧نگاه کنيد به اعمال (

ايم، طبيعی است که زندگی  کرده متولد شده طبيعتی سقوطکه ما با 
ال و اعماِل ما را رقم طبيعت ماست که امي. آلودی نيز داشته باشيم گناه
شان با هم فرق  رفتار سگ و گربه متفاوت است، زيرا طبايع. زند می
  .دارد

آلود و  اگر بخاطر فيض خدا نبود، هنوز هم در همان وضعيت گناه
يک روز عيسی پطرس ! اما او ما را فراخواند! برديم انگيز بسر می غم

ن بياييد، تا شما را از عقب م«: و دوستانش را فراخواند و به آنها گفت
آنان با ايمان اين دعوت او را ). ١٧: ١مرقس (» صياد مردم گردانم

  .شان بکّلی دگرگون شود های پذيرفتند، و همين امر باعث شد زندگی
کّرات از واژه  شايد به همين خاطر است که پطرس در اين رساله به

. )١۵: ١(باشيم ايم تا مقدس  ما خوانده شده. کند استفاده می" فراخواندن"
ايم  خوانده شده. )٩: ٢ (ايم خوانده شده» از ظلمت، به نوِر عجيِب او«ما 
در اوج . )٢١: ٢(زحمت ببينيم و از فروتنی مسيح نمونه بگيريم تا 

از همه بهتر، . )٩: ٣ (»وارث برکت شويم«ايم تا  جفاها، خوانده شده
ز آنکه ما نام خدا را پيش ا. )١٠: ۵ (ايم خوانده شده» به جالل ابدِی او«

اين همه يکسره از . بخوانيم تا نجات يابيم، خوِد خدا ما را فراخواند
  .فيض است

اما حال که خدا از سِر فيض خود ما گنهکاران را برگزيده تا 
خدا ما را در . مقدسين باشيم، اين امر متضّمِن مسئوليت نيز هست

افسسيان (»  شيمعيب با در حضور او، مقدس و بی«مسيح برگزيده تا 
از اين  . خدا ما را بسوی خود خوانده، و او خدايی مقدس است. )۴: ١
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 به ،توصيه خوداين پطرس در تأييد . رو ما نيز بايد مقدس باشيم
: ٢٠؛ ٢: ١٩؛ ۴۵ – ۴۴: ١١الويان  (کند شريعت عهدعتيق استناد می

  ).٢۶ و ٧
 و خدا نور است«. قدوسيت خدا عنصری حياتی از طبيعت اوست

 هر تقدسی که ما در ).۵: ١اول يوحنا (» هيچ تاريکی در او نيست
مقدس "اساسًا . گيرد کردار و شخصيت خود داريم از او سرچشمه می

کنار گذاشته شدن برای استفاده و خشنودِی اختصاصِی "يعنی " بودن
چنين تقدسی مستلزم جدا شدن از هر چيز ناپاک، و اطاعت و ". خدا

بر  ).١: ٧ – ١۴: ۶دوم قرنتيان ( بت به خدا استسرسپردگی کامل نس
مقدس باشيم، تا تمام اعمال " خود) و رفتار(تمامی گفتار "ماست که در 

  .کننده قدوسيت خدا باشد و حرکات ما منعکس
را کنار " مقدس"و امور " دنيوی"يک ايماندار واقعی هيچگاه امور 

اش  ا هدف از زندگیآورد، بلکه زندگی او تمامًا مقدس است زير هم نمی
ای چون خوردن و  حتی امور عادی و  روزمره. جالل دادن خدا است

: ١٠اول قرنتيان  (تواند برای جالل دادن خدا انجام شود نوشيدن نيز می
توانيم  شود، می و اگر انجام کاری به جالل يافتِن خدا منجر نمی .)٣١

  .مطمئن باشيم که آن کار خارج از اراده خدا است
  

  )١۶: ١(کالِم خدا . ٣
دارای عبارتی است که برای فرد ايماندار » !مکتوب است «

خداوند ما از کالم خدا استفاده . ای است العاده مرجعيت و اقتدار فوق
 توانيم همين کار را بکنيم  کرد تا شيطان را مغلوب سازد، و ما نيز می

کالم خدا نه اما ). ١٧: ۶، و نيز نگاه کنيد به افسسيان ١١ – ١: ۴متی (
تنها شمشيری است بهنگام نبرد، بلکه نيز نوری است که ما را در اين 

: ١١٩؛ مزمور ١٩: ١دوم پطرس (کند  دنيای تاريک هدايت می
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طرس ؛ اول پ۴ :۴متی (بخشد  ؛ خوراکی است که به ما نيرو می)١٠۵
: ۵افسسيان (سازد  شويد و پاک می ، و آبی است که ما  را می)٢: ٢
٢۵ – ٢٧(.  

کننده انجام  کالم خدا در زندگی ايمانداران واقعی، عملی تقديس
کنند، در آن  کسانی که در کالم خدا شادی می). ١٧: ١٧يوحنا (دهد  می

نمايند، و در پِی اطاعت از آنند، هدايت و برکت خدا  تفکر و تعمق می
کالم خدا، ). ٣ – ١: ١مزمور (کنند  را در زندگی خود تجربه می

؛ بياموزيمسازد، بنابراين بايد آن را   را بر ما مکشوف میذهنيت خدا
؛ و دوست بداريمسازد، بنابراين بايد آن را  قلب خدا را بر ما نمايان می
. زندگی کنيمدهد، بنابراين بايد مطابق آن  اراه خدا را به ما نشان می

تمامی وجود و موجوديت ما، اعم از ذهن و اراده و دل ما، بايد تحت 
  . کالم خدا باشدکنترِل

مقدس باشيد، «: کند ل میپطرس در اينجا از کتاب الويان نقل قو
آيا اين بدان معناست که شريعت ). ۴۴: ١١(» .م هست من قدوسزيرا

االجرا است؟  عهدعتيق امروزه نيز برای مسيحياِن دوران عهدجديد الزم
هدجديد بخاطر داشته باشيد که مسيحيان اوليه تا مدتها کتابی به اسم ع

تنها کالمی که از خدا در اختيار داشتند، عهدعتيق  !نداشتنددر اختيار 
. کرد میبود، و خدا با استفاده از همين کالم آنان را هدايت و تقويت 

 ايمانداران به مسيح امروزه ديگر تحت قوانين و  کهدرست است
تی کنند، اما ح تشريفات شريعتی که به قوم اسرائيل داده شد زندگی نمی
نه حکم . ستاهمين قوانين نيز بيانگر اصول اخالقی و روحانی مهمی 

از ده فرمان در رساالت عهدجديد تکرار شده است، و از اين رو بايد 
حکِم مربوط به نگاه داشتن روز سبت منحصرًا به  (رداز آنها اطاعت ک

نگاه . قوم اسرائيل داده  شد، و از اين رو ديگر برای ما کاربرد ندارد
ما با خواندن و بررسی عهدعتيق، ). ٩ – ١: ١۴نيد به روميان ک
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آموزيم، و  درمورد شخصيت و کارهای خدا مطالب بسيار مهمی می
  .توانيم در قالب نمونه و سمبول، به حقايق بسيار مهمی پی ببريم می

اولين قدم در جهت پاک ماندن در دنيايی آلوده اين است که از خود 
در کتابمقدس " گويد؟  اين خصوص چه میکتابمقدس در: "بپرسيم

تواند امروزه  هايی وجود دارد که می ها و شخصيت اصول، مبانی، وعده
اگر ما واقعًا خواهاِن اطاعت . مان به ما کمک کند های گيری در تصميم

). ١٧: ٧يوحنا (از خدا باشيم، او حقيقِت خود را به ما نشان خواهد داد 
 است در اعصار مختلف تغيير کند، اما اگرچه شيوه عملکرد خدا ممکن

. شود شخصيت او همان است و اصول روحانِی او هيچگاه عوض نمی
کنيم،  ما کتابمقدس را تنها برای خبره شدن در کتابمقدس مطالعه نمی

. کنيم که از اين طريق خدا را بهتر بشناسيم بلکه برای اين مطالعه می
 برداری و تهيه  به يادداشتچه بسا دانشجوياِن کتابمقدس گاه آنقدر 

پردازند که شناختن حقيقِی خود خدا را بکلی  فهرست از کتابمقدس می
بنابراين خوب است کالم خدا را فرابگيريم، اما اينکار .  برند از ياد می

  .بايد ما را در شناخِت بهتِر خدای کالم ياری دهد
  

  )١٧: ١(داورِی خدا . ۴
همواره و را بسيار جدی بگيريم اه ما بايد بعنوان فرزندان خدا، گن

و ) ١١: ١٧يوحنا (پدر آسمانِی ما پدری مقدس . يمن کمقدس زيست
خدا رحيم و بخشنده  .کند او با گناه سازش نمی. است) ٢۵: ١٧(عادل 

پردازد،  است، اما در عين حال با محبت و مهربانی به تأديب ما نيز می
او بخاطر همين . اه لذت ببرندتواند اجازه دهد فرزندانش از گن زيرا نمی

گناه بود که پسرش را  فرستاد تا در راه ما بر روی صليب قربانی 
کننده طبيعت او  کنيم، بايد منعکس خطاب می" پدر"اگر خدا را . شود

  .نيز باشيم



 ۴۵پاک ماندن در دنيايی آلوده 

نويسد چگونه  اما ببينيم اين داوری که پطرس راجع به آن می  
شود، اعماِل فرِد   زده می است؟ آنچه در اين داوری َمَحک ای داوری

اين داوری هيچ ربطی به موضوع نجات ندارد، جز . ايماندار است
 ٧: ٢؛ ١۶: ١تيطس (اينکه نجات بايد به انجام اعمال نيک منجر شود 

هنگامی که ما به مسيح ايمان آورديم، خدا گناهان ما را بخشيد ). ١٢و 
 – ١: ٨؛ ١٠ – ١ :۵روميان (اعالم کرد " عادل"و ما را در پسِر خود 

گناهان ما پيشاپيش بر روی صليب مورد داوری ). ١٣: ٢؛ کولسيان ۴
و از اين رو ديگر عليه ما بکار ) ٢۴: ٢دوم پطرس (قرار گرفت 
  ).١٨ – ١٠: ١٠عبرانيان (شود  گرفته نمی

ای آغاز خواهد شد که  اما به هنگام بازگشت عيسی مسيح، داوری
؛ دوم ١٢ – ١٠: ١۴روميان (شود  خوانده می" تخت داورِی مسيح"

ايم حساب  هر يک از ما بخاطر کارهايی که کرده). ١٠ – ٩: ۵قرنتيان 
اين يک . و بر اين اساس پاداش يا کيفر خواهيم ديد پس خواهيم داد،

است که در آن پدر به حساب فرزندان محبوبش " داوری خانوادگی"
 ترجمه شده است به "داوری کردن" واژه يونانی که به .کند رسيدگی می

هايی  خدا انگيزه. است" داوری کردن جهت يافتن چيزی خوب"معنای 
او قلوب . دهد ايم مورد کند و کاو قرار می را که از خدمت به او داشته

دهد که هدفش اين  اما او اين اطمينان را نيز به ما می. آزمايد ما را می
آنگاه «هد، و است که خود را از طريق زندگی و خدمات ما جالل د

براستی که چه ). ۵: ۴اول قرنتيان (» همگان او را مدح خواهند گفت
  !ای گننده اطميناِن دلگرم

کنيم، خدا عطايا و  همچنان که ما در زندگی مسيحی خود رشد می
اما هيچگاه اين امتياز را به ما . هدن ما میدر اختيار امتيازات فراوانی 

او هرگز . ميوشگناه م و مرتکب ني دهد که از او نااطاعتی ک  نمی
احترام او نسبت به . آورد فرزندان خود را لوس و بدعادت بار نمی
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 »گيرد کند و رشوه نمی یاز کسی طرفداری نم«خدا . انسانها نيست
حتی . )١١: ٢روميان  (»شود خدا تبعيض قائل نمی «.)١٧: ١٠تثنيه (

ز او را توجيه تواند يک ساعت نااطاعتی ا سالها اطاعت از خدا نمی
اگر يکی از فرزندان خدا از او نااطاعتی کند، خدا او را مجازات . کند

اما وقتی همين فرزند از خدا . )١٣ – ١: ١٢عبرانيان  (خواهد کرد
بيند و  نمايد، خدا اين را می کند و او را با محبت خدمت می اطاعت می
  .دهد پاداش می

 بر روی اين زمين شود که پطرس به خوانندگان خود يادآور می
تر از آنی است که بتوان آن را با گناه و  زندگی کوتاه". غريبند"

لوط درست . )۶ – ١: ۴نگاه کنيد به اول پطرس (نااطاعتی به هدر داد 
باشد بلکه " غريبه"هنگامی که ديگر نخواست در شهر سدوم 

 تمرکز و نيز شهادت خود را از دست آن شهر شد،" مقيِم"اصطالح  به
کرد دود شد و به هوا  د و تمام چيزهايی که بخاطرشان زندگی میدا

غريب و «بنابراين همواره به خود يادآور شويد که در اين دنيا ! رفت
  .)١١: ٢؛ ١: ١(» ايد بيگانه

از آنجا که پدر آسمانی ما فرزندان خود را مادام که بر روی اين 
شان را  يز اعمالکند، و در آينده ن اند در کمال محبت تأديب می زمين

شان  دهد، فرزندان او بايد در قبال پدر آسمانی مورد داوری قرار می
 برده از ارباب خود نيست، زدالنۀمنظور، ترِس ب. خداترسی پيشه کنند

بلکه ترسی که در اينجا مورد نظر است ترِس توأم با احتراِم فرزند 
 ترس اين ترس،. است در حضور پدر؛ ترسی که بر محبت مبتنی است

، بلکه ترس از اين است که مبادا )١٨: ۴اول يوحنا (از داوری نيست 
 محبِت خدا نسبت به او گناه ورزيم و او را از خود مأيوس ازایدر 

: )١: ٧دوم قرنتيان (است " خداترسی"به ديگر بيان، مراد . سازيم
  .پرهيبت نسبت به پدر آسمانیاحترامی 
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 به هنگام صحبت یمروزکنم مردم ا من گاهی اوقات احساس می
تفاوت يا  کردن درباره خدا يا سخن گفتن با او، بيش از حد لحنی بی

 تقريبًا (Westcott)کات  اسقف وست. گيرند حتی گستاخانه در پيش می
گذرد، از مشاهده  هر سال که می«: يک قرن پيش چنين اظهار داشت

حانی ای که مردم بهنگام سخن گفتن درمورد امور رو لحن گستاخانه
اين اسقِف خداترس » .لرزم برند بيش از پيش بر خود می بکار می

ای دنيوی خدا  رقاصه! کجاست که گستاخِی مردم اين روزگار را ببيند
بال او  خواَند، و يکی از بازيکنان بيس می» مردی که آن باالهاست«را 
 يهوديان زمان عهدعتيق !دهد لقب می» يانکِی  بزرِگ توی آسمانها«را 
دادند نام مقدس او  ترسيدند که حتی به خود جرأت نمی ان از خدا میچن

احترامی  تفاوتی و بی را بر زبان آورند، و حال ما امروزه با چنين بی
مان گاه چنان صميمی  در دعاهای گروهی! گوييم درمورد خدا سخن می

مان را به حضور  های خواهيم درخواست شويم که معلوم نيست می می
  !مان را با خدا به رخ ديگران بکشيم يا اينکه صميميتخدا آوريم 

        

  )٢١ - ١٨: ١(محبِت خدا . ۵
پطرس در . اين محبت، واالترين انگيزه برای مقدس زيستن است 

. شود اين پاراگراف، تجربه نجاِت خوانندگان خود را به آنان يادآور می
. بياد بياوريمهمه ما نيز نياز داريم واقعيت نجات خود را بطور مرتب 

 يکی از داليلی که عيسی مسيح آيين شام خداوند را برای ما به يادگار
 او بطور مرتب بياد بياورند که او گذاشت نيز همين امر است، تا قوم

توجه کنيد پطرس چه نکاتی را به خوانندگان خود . در راه آنان مرد
  :شود يادآور می

آنان در . چه بودندته شود که در گذش او نخست به آنان يادآور می
" بازخريد شدن"واژه . بايست آزاد شوند ابتدا بردگانی بودند که می
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 برای کسانی که در امپراتورِی اما. اصطالح الهياتی استيک برای ما 
 در آن زمان .کردند معنای بخصوصی داشت روِم قرن اول زندگی می

! وجود داشتاحتماًال قريب به پنجاه ميليون برده در امپراتوری روم 
بسياری از اين بردگان به مسيح ايمان آوردند و در جوامع محلی با 

توانستند در صورت  ها می برده. ديگر ايمانداران مشارکت داشتند
اين امکان نيز . آوری پول کافی، آزادی خود را خريداری کنند جمع

وجود داشت که اربابی برده خود را به شخص ديگری بفروشد و آنوقت 
. که برای خريد آن برده بها پرداخته بود، او را آزاد کندشخصی 
در آن روزگار کار بسيار گرانبها و " بازخريد کردن"بنابراين 

  .ارزشمندی  بود
موسی . )٣: ٣تيطس (ما هيچگاه نبايد بردگِی گناه را از ياد ببريم   

خواست همواره بياد داشته باشند که  مصرانه از قوم اسرائيل می
: ٢۴؛ ١٢: ١۶؛ ١۵: ۵تثنيه  (در مصر اسير و برده بودندروزگاری 

نسلی که از قوم اسرائيل در بيابان مرد، بردگِی مصر را . )٢٢ و ١٨
  !خواست دوباره به آن سرزمين برگردد فراموش کرده بود و هميشه می

وار ما  رديم، بلکه اين زندگِی بردهک  زندگی میبردهما نه تنها بعنوان 
شيوه زندگی باطلی «پطرس اين نوع زندگی را . بود نيز باطلپوچ و 

نامد، و  می) ، ترجمه هزاره نو١٨: ١ (»ايد که از پدرانتان به ارث برده
اين افراد در آن زمان . پردازد  بيشتر به توصيف آن می۴ – ١: ۴در 

ی دارند، و حال آنکه در واقع "شاد"و " پربار"کردند زندگی  فکر می
  امروزه نيز مردمی که نجات. بار بود کتشان پوچ و فال  زندگی
کنند که َبَدل و  اند، کورکورانه بخاطر چيزهايی زندگی می نيافته
  .اند جعلی

در جوانی قلب در دوران خدمتم در کانادا، به زنی برخوردم که 
غرق " زندگی اجتماعی"خود را به مسيح داده بود، اما رفته رفته در 
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 .دآم میکننده  انگيز و ارضا يار هيجانشده بود و اين زندگی بنظرش بس
 با اتومبيل خود ،بازی  يک مهمانِی کارتفتن به ربه قصِديک روز 

در اتومبيل از قضا توجهش به مطالبی جلب شد . مشغول رانندگی بود
: گفت گوينده راديو می. شد که از يک ايستگاه راديويی مسيحی پخش می

بازی بسيار بيشتر از  ه کارتتان راجع ب برخی از شما زنان اطالعات«
اين کلمات آن زن را به خود آورد » !آگاهی است که از کتابمقدس داريد

او به خانه رفت و از آن . و خدا از اين طريق با قلب او صحبت کرد
او به پوچی و . لحظه به بعد، زندگی خود را کامًال وقِف خدا کرد

  .دای که خارج از اراده خداست پی بر حماقِت زندگی
پطرس نه تنها به خوانندگان خود يادآور شد که در گذشته چه 

کاری را نيز که مسيح برای آنها کرد به ايشان وضعيتی داشتند، بلکه 
مسيح خون گرانبهای خود را ريخت تا ما را از بندگِی گناه . يادآور شد

آزاد "يعنی " بازخريد کردن. "برای هميشه آزاد سازد بازخريد کند و
شد در ازای پرداخِت  يک برده را می". طريق پرداخت بهاکردن از 

مبلغی پول آزاد کرد، اما هيچ مقدار پولی قادر نيست گنهکاری گمگشته 
  .تنها خون عيسی مسيح قادر است ما را بازخريد نمايد. را آزاد سازد

 و در اين )١: ۵(پطرس زحمات مسيح را به چشم خود ديده بود 
؛ ٢٣ و ٢٢ و ٢١: ٢ (دنک میگ مسيح اشاره رساله اغلب به قربانی مر

" بره"پطرس آنگاه که مسيح را . )١: ۵؛ ١٣ و ١: ۴؛ ١٨: ٣
شود  يکی از تعاليم عهدعتيق را به خوانندگان خود يادآور میخواَند،  می

که در دوران اوليه کليسا بسيار مهم بود و امروزه نيز بايد برای ما 
يعنی يک :  همان آموزه کفاره استاين تعليم،. دارای اهميت بسيار باشد

  .کند گناه، جان خود را در راه فرد گنهکار فدا می قربانِی بی
در اين قسمت . بينيم  می٣آموزه کفاره را اولين بار در پيدايش فصل 

خوانيم که خدا حيواناتی را کشت تا از پوست آنها برای آدم و حوا  می
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جای اسحق قربانی شد بينيم که ب سپس قوچی را می. لباس درست کند
های  ، و بره پسح نيز به نيابت از هر يک از خانواده)١٣: ٢٢پيدايش (

 ۵٣مسيح موعود در اشعيا فصل . )١٢خروج  (شد میقوم يهود کشته 
 اسحق ٧: ٢٢در پيدايش . شود گناه معرفی می  بیای بعنوان بره

ه و يحيی تعميددهنده، آنگاه که ب» بره قربانی کجاست؟«: پرسد می
» دارد بّره خدا که گناه جهان را برمیاينک «: عيسی اشاره کرد و گفت

در آسمان، آنان که به خون  . ، به اين سئوال پاسخ داد)٢٩: ١يوحنا (
جالل و حرمت «: سرايند اند و نيز فرشتگان يکصدا می بره خريده  شده
  .)١۴ – ١١: ۵مکاشفه (» !از آِن بره است

ازد که مرگ مسيح نه امری س پطرس آشکارا خاطرنشان می
آری، مرگ . ای بود که از قبل تعيين شده بود تصادفی، بلکه واقعه

از . )٢٣: ٢اعمال (مسيح پيش از بنيادعالم توسِط خدا مقّدر شده بود 
اما از ديد الهی، مسيح جان . ديد انسانی، خداوند ما را بيرحمانه کشتند

اما او از . )١٨ – ١٧ :١٠يوحنا  (خود را در راه گنهکاران فدا کرد
و اکنون هر کس که به او ايمان آوَرد، تا به ابد نجات ! مرگ برخاست
  .خواهد يافت

کنيم،  وقتی درمورد قربانی که مسيح در راه ما انجام داد تفکر می
  طبيعی است که بخواهيم از خدا اطاعت کنيم و برای جالل او زندگی

نسيس ريدلی هاِورگال دختر جوانی بنام فرا. مقدسی داشته باشيم
(Frances Ridley Havergal) تصويری از مسيِح مصلوب ديد که 

تو از برايم چه . من از بهر تو چنين کردم«: زير آن نوشته شده بود
اين دختر جوان بيدرنگ با الهام از اين تصوير، شعری » ای؟ کرده
آتش اما از شعری که گفته بود راضی نبود و بنابراين آن را در . سرود
ش به پيشنهاد پدربعدها فرانسيس اما آن شعر در آتش نسوخت و . افکند

  : معروف بدين شرح استمتن اين سرود. آن را منتشر کرد
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  ،ت بهرم جانمداد
  ريختم خون گرانبهايم،

  تا تو را فديه دهم،
  .ات بخشم از مرگ رهايی

  دادم، دادم، جانم بهرت،
  ؟ی تو بهرمچه داد

   

در حضور خداوند اميدوارم بتوانيم ! بجايیبراستی که چه پرسش 
  .برای اين پرسش داشته باشيمپاسخ خوبی 

  

  "گرانبها"و " فانی"
را چندين بار " گرانبها"و " فانی"توجه کنيد که پطرس دو واژه 

 ۶ و ۴: ٢؛ ١٩: ١. ۴: ٣؛ ٢٣ و ١٨ و ۴: ١اول پطرس : بَرد بکار می
  ۴ و ١: ١؛ دوم پطرس ٧و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  ارمچهفصل 

  مشارکت مسيحی
  ١٠: ٢ – ٢٢ : ١اول پطرس 

  
هميشه با هم است که قوم خدا اين يکی از واقعيات دردناک زندگی 

. شان اختالف و چنددستگی است رأی نيستند و اغلب ميان يکدل و يک
دارند   گام برمیقدوسيت و  اميدممکن است فکر کنيد کسانی که در 

ر برند، اما اين امر هميشه صحت  با يکديگر نيز بساتحادتوانند در  می
نگاه کنيد به افسسيان (از ديدگاه خدا، تنها يک بدن وجود دارد . ندارد
بينيم کليسايی است  ، اما آنچه ما با چشمان انسانِی خود می)۶ – ۴: ۴

آنچه . شّدت با هم در ستيزند دچار چنددستگی که اعضای آن گاه به
  .انی استامروزه سخت بدان نياز است، اتحاد روح

کوشد با ارائه چهار تصويِر  پطرس در اين قسمت از رساله خود می
   .روشن از کليسا، بر اهميِت اتحاد روحانی تأکيد ورزد

  

  )٣: ٢ تا ٢٢: ١(ما فرزنداِن يک خانواده هستيم . ١
های اين واقعيِت مهم، تشويق خواهيم شد اتحاد  با پی بردن به داللت

 .  خدا تقويت و تداوم بخشيمو يکپارچگی را در بين قوم
  

تنها راِه ). ٢۵ – ٢٣: ١(ايم  ما تولدی واحد را تجربه کرده. الف
آوردن طريق ايمان روحانِی خدا، تولدی روحانی از ورود به خانواده 

درست همانطور که در تولد . )١۶ – ١: ٣يوحنا (به عيسی مسيح است 
تولد روحانی نيز دو اند، در   دو نفر، يعنی پدر و مادر دخيل،فيزيکی

اول  ( و ديگری کالم خدا)۶ – ۵: ٣ (يکی روِح خدا: پديده دخيل است
دوم  (بخشد اين تولد تازه، طبيعتی تازه به ما می. )٢٣: ١پطرس 
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اول  (سازد  و ما را از اميدی زنده و نو برخوردار می)۴: ١پطرس 
  .)٣: ١پطرس 

. فسادپذير استبود، که فانی و " جسم"تولد جسمانِی ما برحسِب 
به همين خاطر . هرآنچه از جسم مولود شود محکوم به فنا و تباهی است

است که بشر هيچگاه قادر نبوده تمدنی را برای هميشه پايدار نگاه 
ها بر جسِم بشری مبتنی است و از اين رو محکوم  تمام اين تمدن. دارد

لهای گصنعِت دست انسان مانند . پاشد به زوال است و روزی فرومی
کند،  زيبای بهاری چند صباحی شکوفاست و موفق و کامياب جلوه می

تمام کوششهای انسان . گردد نهد و نابود می اما بزودی رو به زوال می
باِبِل " پيدايش گرفته تا ١١برای نيل به وحدت، از برج بابل در فصل 

 مکاشفه، جملگی محکوم به شکست ١٨ و ١٧در فصلهای " بزرگ
  .واهد مانداست و عقيم خ

مان در کليسا اتحاد ايجاد کنيم   بخواهيم بر اساِس تولد جسمانیاگر
يقينًا ناکام خواهيم ماند، اما اگر اين اتحاد بر تولد تازه مبتنی باشد، 

در تک تِک ايمانداران يک روح . موفق خواهد بود و دوام خواهد يافت
اول پطرس ( پدر آسمانِی همه ما يکی است. )٩: ٨روميان (ساکن است 

اعتماد و توکل ما به .  و ما در طبيعِت الهِی او شريک هستيم)١٧: ١
. شود رود و تباه نمی کالمی واحد است، و اين کالم هيچگاه از بين نمی

ايم، و از روحی واحد مولود  ما همگی به انجيلی واحد ايمان آورده
جدايی و ايجاد تفرقه تواند باعث   جسم که میظاهرِیجوانِب . ايم گشته

دهد و   به هم پيوند میدرونالقدس که ما را از  گردد در مقايسه با روح
   .سازد، هيچ است متحد می

  

پطرس در توصيف  .)٢٢: ١(داريم  ما محبتی واحد را ابراز می. ب
که به معنی " فيالدلفيا"يکی : کند محبت از دو واژه مختلف استفاده می

ای که  يعنی محبِت فداکارانه" پهآگا"است، و ديگری " محبت برادرانه"
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هر دو نوع محبت بايد در ما ايمانداران ديده . خدا نسبت به ما نشان داد
ما نسبت به يکديگر محبت برادرانه داريم، زيرا در مسيح برادر . شود

نيز يکديگر را با محبِت . و خواهريم و همگی به شباهت مسيح هستيم
ق به خداييم و از اين رو  همگی متعلداريم زيرا آگاپه دوست می

  .توانيم تفاوتهايی را که بين ما وجود دارد ناديده بگيريم می
به همين جهت تنها بخاطر . همه ما ذاتًا افراد خودخواهی هستيم

از آنجا . ايم از چنين محبتی برخوردار باشيم معجزه خدا بود که توانسته
دا نيز جانهای ، خ"القدس از حقيقت اطاعت نموديم بواسطه روح"که ما 

مان جاری نمود  ما را پاک و طاهر ساخت و محبتش را در دلهای
محبت برادرانه داشتن يکی از عالئمی است که ثابت . )۵: ۵روميان (

ما . )٢١ – ٧: ۴اول يوحنا (ايم  د  شدهوکند براستی از خدا مول می
خواهيم  می و ديگر ن)١۴: ١اول پطرس  (هستيم» ابنای اطاعت«اکنون 
  . زندگی کهنه خود زيست کنيمابق اميال خودخواهانۀمط

کوشند محبت را  انگيز است وقتی مردم می براستی که چه غم
ترديد نامرغوب و تصّنعی  کنند، چون اين محصوِل توليدی بی" توليد"

. سخنان چرِب زبانش نرم، ليکن دلش جنگ است« .خواهد بود
مزمور (»  استتر از روغن، ليکن شمشيرهای برهنه سخنانش چرب

محبتی که ما نسبت به يکديگر، و نيز به نسبت به دنيای . )٢١: ۵۵
اين محبت . القدس نشأت گرفته باشد دهيم بايد از روح ه نشان میدگمش

 در زندگی ماست، و نه چيزی که مثل راديو هر از گاه آن دائمیقدرتی 
  .را روشن يا خاموش کنيم

يا  (صادقانهه نيز محبتی اين محبت نه تنها محبتی روحانی، بلک
انگيزه . گيرد سرچشمه می" دلی پاک"چنين محبتی از . است") ريا بی"

امروزه نوعی . ما از چنين محبتی نه گرفتن، بلکه دادن است
تواند به  محبوبيت يافته است که مدعی است می" روانشناسِی موفقيت"



  اميدوار باشيد٥٦

 به آنچه افراد ياد دهد چگونه با ظرافت بر ديگران نفوذ پيدا کرده،
اما اگر محبِت ما صادقانه است و از دلی پاک و . خواهند دست يابند می
ريا نشأت گرفته است، هيچگاه برای تأمين منافع خود از ديگران  بی
  .استفاده نخواهيم کرد سوء

اين اصطالح در .  نيز هستپرشور و حرارتو اما اين محبت، 
ِجّد و «د از آن شود و مرا اصل درمورد ورزشکاران بکار برده می

محبت چيزی است که بايد بخاطر آن . ست»جهد کردن با تمام قوا
زحمت بکشيم و ِجّد و جهد کنيم، درست همانطور که يک قهرمان 

. هايی که دارد کار کند و آنها را بپروراند المپيک بايد روی مهارت
فرد به اراده چيزی است که يک احساس، بلکه نه محبت مسيحی 

کنيم که خدا  ما آنگاه که با ديگران همانطور رفتار می. دشو مربوط می
بخشد، و از  خدا ما را می. نماييم کند، به آنها محبت می با ما رفتار می

خدا با ما مهربان است، بنابراين . بخشيم اين  رو ما نيز ديگران را می
و اين نه يک . ما نيز نسبت به ديگران مهربان و باگذشت هستيم

خواهيم در آن  چيزی است که اگر می.  امری ارادی استاحساس، بلکه
  .موفق شويم، بايد پيوسته روی آن کار کنيم

يکی کالم خدا، : دهند بزرگ ما را در اين زمينه ياری می" ياوِر"دو 
همان حقيقتی که باعث شد با ايمان آوردن و . و ديگری روح خدا

دهد و   نمو میاطاعت کردن از آن فرزنداِن خدا شويم، ما را رشد و
حقيقت را دوست داشت و در غيرممکن است بتوان . بخشد قّوت می

" ثمرات روح" خدا  روح! عين حال از برادران روحانِی خود متنفر بود
کند، و اولين ثمره روح، محبت است  را در زندگی ما ايجاد می

 و ١٧ و ١۶: ٣کولسيان  (اگر ما از کالم خدا. )٢٣ – ٢٢: ۵غالطيان (
 ُپر باشيم، محبت خدا )٢٠ و ١٩ و ١٨: ۵افسسيان  (و روح خدا )١٨

   .را در زندگی روزمره خود نمايان خواهيم ساخت
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کالم خدا دارای  .)٣ – ١: ٢(کنيم  ما از خوراکی واحد تغذيه می. ج
ما نيز بايد . دهد بخشد، و حيات را رشد و نمو می حيات است، حيات می

بايد مشتاِق کالِم پاک و ! م خدا باشيممانند اطفالی گرسنه، مشتاق کال
خالص باشيم، زيرا تنها چنين کالمی است که باعث رشد و نمو ما 

جالب است که (من در کودکی از نوشيدن شير متنفر بودم . شود می
به همين جهت مادرم انواع و !). کرد پدرم برای يک لبنياتی کار می

. تر جلوه کند ا خوشمزهکرد ت اقسام پودر و شربت به شير من اضافه می
يک از اين ترفندها در من کارگر نبود و من همچنان از شير اما هيچ 
انگيز است وقتی مسيحيان برای  به همين ترتيب، چه غم. بودمگريزان 

های  سرگرمی"کالم خدا اشتهايی ندارند، و در عوض بايد آنان را با 
شويم که کالم  کنيم، متوجه می همچنانکه رشد می! تغذيه کرد" مذهبی

 خدا برای نوزادان شير است، اما در عين حال برای افراد بالغ گوشت
: ۴متی  (، و نيز نان)۴ – ١: ٣؛ اول قرنتيان ١۴ – ١١: ۵عبرانيان (
  .)١٠٣: ١١٩مزمور  ( و عسل است)۴

شان  گاهی اوقات کودکان برای خوراک اصلی ميل ندارند چون شکم
پطرس به خوانندگان خود هشدار . اند هارزش پر کرد را با تنّقالِت بی

شود  دهد که بايد برخی از رفتارهای اشتباِه دل را که باعث می می
شان گرفته شود،  شان کور گردد و جلوی رشد روحانی اشتهای روحانی

. بدی و شرارت در مفهوم عام است، "کينه"منظور از ". ترک کنند"
فتار يا کردار نادرست يا حيله عبارت است از متوسل شدن به گ" مکر"

کسی که کينه پرواضح است که . های شخصی برای رسيدن به خواسته
ورزد و مکر و حيله در اوست، سعی دارد اين گناهان را پنهان  می

علت اصلِی چنين گناهانی اغلب . انجامد می" ريا"و همين امر به . سازد
ی  يعن–است " بدگويی"نيز " حسد"يکی از نتايج است، و " حسد"

اينگونه اگر .  ساختِن طرف مقابل استدنامسخنی که هدف از آن ب
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 در زندگی ما وجود داشته باشد، اشتهای خود را برای اعمال و رفتار
و اگر از کالم تغذيه . کالِم پاک و خالِص خدا از دست خواهيم داد

شود نيز  نشويم، رشد نخواهيم کرد و از فيضی که در خداوند يافت می
مسيحيانی که "). چشيد"چنين فيضی را نخواهيم (اهيم برد ای نخو بهره

چنين . آفرين کننده هستند و نه مشکل کنند، صلح در کالم رشد می
مسيحيانی بجای ايجاد تفرقه و دودستگی، به ايجاد وحدت در کليسا 

  . کنند کمک می
  

  )٨ - ۴: ٢(ما سنگهای يک عمارت هستيم . ٢
ه همان عيسی مسيح است، و تنها دهنده وجود دارد ک تنها يک نجات 

عيسی مسيح . يک بنای روحانی وجود دارد که همان کليساست
، و اجزای مختلِف عمارِت )٢٠: ٢ افسسيان(زاويه کليساست  سنگ

صرفنظر از اينکه ما با يکديگر تفاهم . دهد کليسا را به هم پيوند می
قعی بعنوان داريم يا خير، بايد بياد داشته باشيم که تمام مسيحيان وا

  . سنگهای ِعمارِت خدا به يکديگر تعلق دارند
زاويه است، بطور کامل توصيف  پطرس عيسی مسيح را که سنگ

او .  است، زيرا پيروزمندانه از مرگ برخاستزندهاو سنگی . کند می
پطرس در اين .  است باارزش خداست، وبرگزيدهسنِگ مقبول و 

کند و  نقل قول می ٢٢: ١١٨ و مزمور ١۶: ٢٨اشعيا رابطه از 
اينکه مقبول و برگزيده خدا بود،  سازد که عيسی مسيح با خاطرنشان می

ا او آن مسيحايی نبود که مردم انتظارش ر .از سوی انسانها طرد شد
. لغزش را پيدا کرد  حکم سنگ آنان داشتند، و به همين جهت برای

به همين عيسی مسيح  به هنگام مباحثه با سران يهود نيز بار ديگر 
، نيز نگاه ۴۴ و ۴٣ و ۴٢: ٢١متی (قسمت از کتابمقدس استناد کرد 
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 خدا او را را رد کردند،اما اگرچه مردم او . )٢٢: ١١٨کنيد به مزمور 
  !به جالل رسانيد

علت اصلی لغزش خوردن يهوديان اين بود که حاضر نشدند خود را 
اگر به اين . )٨: ٢اول پطرس (تسليِم کالم سازند و از آن اطاعت کنند 

کردند، مسيحايی که منتظرش  آوردند و از آن اطاعت می  کالم ايمان می
البته مردم امروزه . داد شان می شد و نجات بودند وارد زندگی آنها می

: ١اول قرنتيان  (خورند نيز همچنان از مسيح و از صليِب او لغزش می
خجل نخواهند  «آورند اما آنان که به مسيح ايمان می. )٢٠ و ١٩ و ١٨
  .»شد

عيسی در اولين اشاره خود به کليسا، آن را به يک ِعمارت تشبيه 
ايمانداران  .)١٨: ١۶متی  (»من کليسای خود را بنا خواهم کرد«: کرد

هر بار که کسی به مسيح ايمان . سنگهای زنده اين عمارت هستند
شود، و  ای از سياهچاِل گناه استخراج و تراشيده می آورد، سنگ تازه می

از نظر ما کليسايی  ممکن است. گردد محِض فيض به اين بنا متّصل می
که بر روی زمين است از هم گسيخته و رو به زوال جلوه کند، اما خدا 

: ٢افسيان ( نگرد که پيوسته در حال رشد است به کل ساختار کليسا می
 توانيم جزئی از براستی که چه افتخار بزرگی است که می. )٢٢ – ١٩

  ". مسکِن خدا در روح"جزئی از : يمکليسای او باش
پطرس اين رساله را خطاب به ايماندارانی نوشت که در پنج ايالِت 

 يککردند، و بااينحال به آنها گفت که همگی به  مختلف زندگی می
 ای قوم خدا از اتحاد و يگانگی. تعلق دارند "عمارت روحانی"

و مجامِع محلی و انفرادی برتر و ها  برخوردارند که از تمام گردهمايی
. ما متعلق به يکديگريم زيرا که همگی به مسيح تعلق داريم. فراتر است

کليساهای مختلف از لحاظ تعليمی و  البته اين بدان معنا نيست که نبايد 
ای با هم فرق داشته باشند، چون هر کليسای محلی بايد کامًال از  فرقه
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ين امر بدين معناست که نبايد اجازه دهيم بلکه ا. روح الهام گرفته باشد
ما بايد . مان اتحاد روحانی را که در مسيح داريم از بين ببرد اختالفات

نظر،  از چنان بلوغی برخوردار باشيم که بتوانيم در عين اختالف
  .يکديگر را با محبت بپذيريم و در اتحاد با هم بسر ببريم

ساخِت . سازی بود مانپيمانکاری در ايالت ميشيگان مشغول ساخت
طبقه اوِل بنا بخوبی پيش رفت، اما به طبقه دوم که رسيدند مشکالت 

سازی اندازه  ظاهرًا هيچ يک از ابزار و آالت ساختمان: شروع شد
بنايان دو نقشه متفاوت در اختيار : ناگهان علت مشخص شد. نبود

ه خوبی  به محض آنکه نقشه قديمی را دور انداختند، همه چيز ب!داشتند
  .پيش رفت و منزلی زيبا ساخته شد

شوند زيرا از طرح و  مسيحيان نيز اغلب مانع از بنای کليسا می
ساخت،  خانه خدا را می وقتی سليمان. کنند ای اشتباه پيروی می نقشه

ای که خدا داده بود  معماران و بّنايان چنان به دّقت از طرح و نقشه
اندازه شد و هرگز مصالِح ساختمانی کردند که همه چيز دقيقًا  پيروی می
ای  ما نيز اگر همگی از طرح و نقشه. )٧: ۶اول پادشاهان (کم نيامد 

که خدا در کالمش در اختيار ما نهاده است پيروی کنيم، قادر خواهيم 
بود بدون هيچ جدال و کدورت در کنار يکديگر کار کنيم و کليسای خدا 

  .تا او جالل يابد را بنا نماييم
  

  ) ٩ و ۵: ٢( ما کاهناِن يک معبد هستيم .٣
هستيم؛ درست مانند کهانِت " کهانتی ملوکانه"و " مقدسکهانتی "ما 

نگاه (آسمانِی خداوندمان عيسی، زيرا او هم پادشاه است و هم کاهن 
در عهدعتيق، هيچ پادشاهی در اسرائيل بعنوان . )٧کنيد به عبرانيان 

سختی  به پادشاهی که کوشيد چنين کند کرد، و تنها وظيفه نمی کاهن انجام
تخت خداوند ما  .)٢١ – ١۶: ٢۶دوم تواريخ  (توسط خدا داوری شد
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توانيم هرآنچه را که بدان  عيسی در آسمان تخِت فيض است، و ما می
ا ايمان بنياز داريم تا بتوانيم برای او زيست کرده، او را خدمت نماييم، 

  .)١۶ – ١۴: ۴عبرانيان (از او دريافت کنيم 
اما قوم خدا امروزه . در دوران عهدعتيق، قوم خدا کاهنينی داشتند

هر فرد ايماندار اين افتخار را دارد که مستقيمًا به . هستندخود کاهنين 
ما از طريِق هيچ . )٢۵ – ١٩: ١٠عبرانيان  (حضور خدا بيايد

آييم، بلکه تنها از طريق يگانه  ای بر روی زمين نزد خدا نمی واسطه
اول  (شويم اسطه يعنی عيسی مسيح به حضور خدا وارد میو

از آنجا که عيسی در جالل زنده است و برای . )٨ – ١: ٢تيموتاووس 
  .توانيم بعنوان کاهنينی مقدس خدمت نماييم کند، می ما شفاعت می

اين بدان معناست که بايد طوری زندگی کنيم که گويی کاهنيِن خانه 
هيچ کس در . استی نيز افتخاری عظيم استچنين خدمتی بر. خدا هستيم

يا وارد خيمه عبادت يا اسرائيل حق نداشت در پيشگاه مذبح خدمت کند، 
االقداس شود مگر کسانی که از خاندان الوی بودند و برای خدمِت  قدس

خدمت و وظائف هر فرِد الوی يا کاهنی با . خدا تقديس شده بودند
ان در کنار يکديگر تحت کاهن ديگری فرق داشت، و بااينحال همه آن

ما نيز امروزه بعنوان کاهنين . کردند تا خدا جالل يابد اعظم خدمت می
مان عيسی مسيح دوشادوش  خدا بايد تحت هدايت و رهبرِی کاهن اعظم

دهيم،  هر کاری که برای جالل او انجام می. يکديگر خدمت نماييم
  .خدمتی است به خدا

اشاره " های روحانی قربانی" نمودِن پطرس بويژه به افتخاِر تقديم
امروزه مسيحيان ديگر مانند زمان عهدعتيق برای خدا حيوان . کند می

هايی داريم که بايد آنها را به خدا  کنند، ولی ما نيز قربانی قربانی نمی
 خود را بعنوان قربانی زنده به خدا تقديم های بدنما بايد . تقديم نماييم

 و حمد لبهای شکرگزاری؛ همچنين بايد )٢ – ١: ١٢روميان (نماييم 
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 را که برای ديگران اعمال نيکويی و نيز )١۵: ١٣عبرانيان (خود را 
 و پول . بعنوان قربانی به حضور خدا آوريم)١۶: ١٣ (دهيم  انجام می

نهيم نيز خود   در راه خدمت خدا در اختيار ديگران می کهاموالیساير 
 که افرادیحتی . )٢٠ – ١٠: ۴يپيان فيل(  قربانِی روحانی است نوعی

 هايی هستند برای جالل خدا کنيم نيز قربانی بسوی مسيح هدايت می
ها را از طريق عيسی مسيح به خدا  ما اين قربانی .)١۶: ١۵روميان (

 .پذيرد   را می آنهانماييم، زيرا تنها در اين صورت است که خدا تقديم می
ذت يا جالل يافتِن خودمان انجام اگر هر يک از اين کارها را برای ل

  .دهيم، ديگر بعنوان قربانی روحانی پذيرفته نخواهد شد
 باشند" مملکِت َکَهنه"خواسِت خدا اين بود که قوم او اسرائيل 

، يعنی نفوذی روحانی باشند که ديگران را بسوی )۶: ١٩خروج (
ای اما قوم اسرائيل خدا را مأيوس کردند و بج. دهد خداترسی سوق می

آنکه بر ملِل خدانشناِس پيراموِن خود تأثيری مثبت بر جای نهند، از راه 
خدا . و روش آنها تقليد کردند و آداب و رسوِم آنان را در پيش گرفتند

شان مجازات کند، اما  پرستی بارها مجبور شد اين قوم را بخاطر بت
 نه امروزه قوم اسرائيل. آنان همچنان لجوجانه در گناه باقی ماندند
  .کاهنين خدايند و نه خانه خدا در ميان آنهاست

بنابراين بسيار مهم است که ما بعنوان کاهنين خدا خود را از دنيا 
گيری اختيار  البته نبايد گوشه. دور نگاه داريم و همرنِگ آن نشويم به

کنيم و خود را از دنيا منزوی سازيم، زيرا دنيا به نفوذ و شهادت ما 
بايد اجازه دهيم دنيا روی ما تأثير بگذارد يا ما را عوض اما ن. نياز دارد

جدا بودن از دنيا بدين معناست که . جدايی با انزواطلبی فرق دارد. کند
  . آن سازيمآنکه خود را آلودۀ  تماس باشيم بیبا دنيا در

تواند شخصًا نزد خدا برود و  اين واقعيت که هر فرد ايمانداری می
ضور او تقديم نمايد نبايد باعث شود احساِس به ح های روحانی قربانی
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کاهنين هستيم؛ ما همگی " با هم"ما . کنيم" فردگرايی"خودخواهی يا 
وظيفه  کنيم و در يک هيکِل روحانی انجام يک کاهن اعظم را خدمت می

 کاهن اعظم و يک واسطه آسمانی يکاين واقعيت که تنها . نماييم می
درست است که هر . بين قوم خداستوجود دارد، نمايانگِر اتحاد در 

يک از ما بايد شخصًا با خدا راه رود، اما ارتباط شخصِی ما با خدا 
  .هيچگاه نبايد به بهای ناديده گرفتن يا غفلت از ساير مسيحيان باشد

در جامعه مدرن " عقده منّيت"شناساِن مختلف درمورد آنچه  جامعه
 بر اين است که به فکر خودمان امروزه تأکيد. اند نامند، کتابها نوشته می

بينم، چنين نگرشی  آنطور که من می. باشيم و ديگران را ناديده بگيريم
 بر خود اکثر آهنگهای کليسايِی امروزی. به کليسا نيز راه يافته است

 بسياری از کتب .گيرند فرد متمرکزند و مشارکِت کليسايی را ناديده می
نهند و به خدمِت   تأکيد میفردو موعظات تنها بر تجربه شخصِی خود 
قبول دارم که فرد نيز بايد . کِل اعضای بدن مسيح توجهی ندارند

مواظب خودش باشد تا بتواند به ديگران کمک کند، اما تعادل را بايد 
  .حفظ کرد

  

  .)١٠ - ٩: ٢ (يماّمت هستيک اعضای ما . ۴
 گويند را بايد به موازاِت  آنچه اين آيات در توصيف کليسا می

بررسی  ۶: ٧ و تثنيه ۶ – ۵: ١٩خروج توصيف خدا از اسرائيل در 
برخالف قوم اسرائيل که سرکش و نامطيع بودند، امروزه قوم خدا . کرد

البته اين بدان . دهند که اّمِت برگزيده و مقدس اويند را کسانی تشکيل می
ن معنا نيست که خدا ديگر با قوم اسرائيل کاری ندارد، چون به اعتقاد م

های خود را عملی خواهد ساخت؛ به عهدی که بسته وفا  خدا وعده
بلکه اين بدان . خواهد کرد، و پادشاهِی موعود را برقرار خواهد نمود
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معناست که امروزه کليسا برای خدا و نيز برای دنيا همان نقشی را 
  .کند که بنا بود اسرائيل ايفا کند ايفا می
. درنگ نمايانگِر فيض خداست  بیهستيم، که" ای برگزيده قبيله"ما 

ای بودند انتخاب   که قوم بزرگ و برجسته خاطرخدا اسرائيل را به اين
 – ٧: ٧تثنيه ( که آنها را دوست داشت خاطر اين صرفًا بهنکرد، بلکه 

. بخاطر محبت و فيض خود انتخاب کرده استاو ما را نيز تنها . )٨
  .)١۶: ١۵يوحنا  (»زيدمشما مرا برنگزيديد، بلکه من شما را برگ«

ايم تا منحصرًا از آِن   ما برای خدا جدا شده.هستيم" اّمتی مقدس"ما 
 و از اين رو از قوانيِن )٢٠: ٣فيليپيان (ما تبعه آسمان هستيم . او باشيم

قوم . آسمان اطاعت کرده، در پِی خشنود ساختِن خداوند آسمان هستيم
ای را  و ديوارهاِی جدايیاسرائيل فراموش کرد که قومی مقدس است، 

خدا به اين . که باعث شده بود قومی ويژه و متمايز باشد در هم کوبيد
ميان مقّدس و غيرمقّدس و نجس و طاهر  « که ه بودقوم دستور داد

، اما قوم اسرائيل اين تمايز را ناديده )١٠: ١٠الويان (» تمييز دهيد
  .گرفتند و از خدا نااطاعتی کردند

م، قوم خدا يافته بوديهنگامی که هنوز نجات ن.  هستيم"قوم خدا"ما 
 – ١: ٢افسسيان  (زيرا به شيطان و دنيا تعلق داشتيمشديم،  محسوب نمی

ايم، جزو قوم خدا  اما اکنون که به مسيح ايمان آورده. )١٩ – ١١ و ٣
ست، زيرا او ما را با »ِملِک خاِص خدا«ما قومی هستيم که . هستيم

  .)٢٨: ٢٠اعمال  (ريدخون يگانه پسرش خ
: تمام اين افتخارات با يک مسئوليت بسيار بزرگ نيز همراه است

اصطالحی که در اينجا به . اعالم نمودِن فضايِل خدا به دنيايی گمراه
يا " آگهی کردن"ترجمه شده است در واقع به معنای " اعالم نمودن"
سر و تاريکی ب" در ظلمت"از آنجا که دنيا . است" تبليغ کردن"

بنابراين بايد بتوانند اين . خبرند خدا بی" فضايِل"َبَرد، مردم از  می
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هر يک از ما شهرونداِن آسمان . نندببيهای ما  فضايل را در زندگی
های خدا و برکات زندگی مسيحايی  ای هستيم که نيکويی زنده"  آگهی"

نور "های ما بايد  زندگی. نماييم را خطاب به مردم دنيا اعالم می
را که خدا محض فيِض خود ما را بدان خوانده است، منعکس " يبیعج
  .سازد

زيرا مگر نه اين است که خود ما نيز مشموِل فيض و رحمِت خدا 
ايم؟ اگر بخاطر رحمِت خدا نبود، ما نيز افراد گمراه و  واقع شده
خدا بارها به . َبَرند بوديم که تحت داوری ابدی بسر می ای می گمگشته

ل يادآور شد که علِت اينکه آنها را از اسارت مصر رها قوم اسرائي
ساخت اين بود که او را جالل دهند و خدمت نمايند، اما قوم خيلی زود 

آلود خود  های گناه راهبه اين واقعيت مهم را فراموش کرد و دوباره 
ما نيز تنها بخاطر رحمِت خداست که قوم برگزيده او . تشازگب

  .اين شايسته است که همواره به او وفادار بمانيمايم، و بنابر محسوب شده
کنيم، و دشمن مدام مراقب است و  ما در سرزمين دشمن زندگی می

بنابراين . حمله کند و بر ما غلبه يابدبه ما گردد تا  در پِی فرصت می
اتفاِق هم به دنيا   بهبايد.  با هم متحد باشيمبايد بعنوان شهرونداِن آسمان

ض و رحمِت خدا قادر است چه کارهای عظيمی انجام نشان دهيم که في
های کشور پر است  نويسم، روزنامه اکنون که اين مطالب را می هم. دهد

و چنددستگی در ميان کسانی که  " اختالف"از اخبار مربوط به بروز 
از عملکرد اين     .   کنند وظيفه می جمهور امريکا انجام در کنار رئيس

 که با هم متحد نيستند، و مردم نيز از اين بابت افراد کامًال پيداست
بينند قتی بايمانان چه فکر خواهند کرد و حال تصور کنيد بی. اند نگران

اند  کنند، با يکديگر در حال نزاع شهرونداِن آسمان که خدا را خدمت می
  !شان جدايی و چنددستگی است و ميان
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هنگی تأکيد هر يک از اين چهار تصوير بر اهميِت وحدت و هما 
ما همگی اعضای خانواده الهی هستيم و از يک طبيعِت . ورزند می

ما سنگهای زنده يک عمارت هستيم و کاهنانی . واحد برخورداريم
يک ما همگی شهرونداِن . کنيم باشيم که در يک معبد خدمت می می

منشاء و محوِر اصلِی اين اتحاد، عيسی مسيح . وطن آسمانِی هستيم
م توجه خود را معطوِف او سازيم و تنها او را محبت اگر تما. است

نماييم، با يکديگر نيز براحتی در کمال اتحاد راه خواهيم رفت و کار 
اما به محض آنکه توجه ما به خودمان معطوِف شود، . خواهيم نمود

  .تفرقه و جدايی بين ما بوجود خواهد آمد
. چندگانگی نيستالبته اتحاد به معنِی خِط بطالن کشيدن بر تنوع و 

شکل  ای نيست که  تمام  فرزنداِن آن دقيقًا يکسان و يک هيچ خانواده
هيچ ساختمانی نيست که تمام سنگهای آن دقيقًا مثل هم همچنين . باشند
باعِث زيبايی و غنای يک است که در واقع تنوع و گوناگونی . باشند

به وحدت، فقداِن تنوع و کثرت نه . شود خانواده يا يک ساختمان می
آور و  انجامد که امری مالل  میيکنواختیشکل بودن و  بلکه به يک

صدا بودِن دسته سرايندگان البته چيز خوبی است،  هم. کننده است کسل
هماهنگ با هم سرود بطور دهم  سرايندگان  اما من بيشتر ترجيح می

  .بخوانند
کنند و سليقه، دوشادوش هم کار  توانند در عيِن اختالف مسيحيان می

تمام آنانی که به يک خدا ايمان . آميز با هم داشته باشند ای محبت رابطه
توانند  نهند، می کنند و حرمت می دارند و خداوندی واحد را خدمت می

. )۶ – ١: ۴افسسيان (يکديگر را دوست داشته، دوشادوش هم گام نهند 
طور خدا ممکن است هر يک از ما را به خدمِت متفاوتی بخواند يا ب

توانيم همچنان يکديگر را دوست داشته باشيم  متفاوتی بکار بَبَرد، اما می
  . اتفاِق هم شاهدی متحد برای دنيا باشيم و به
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يوحنا (از ياد نبريم که روزی همگی با هم در آسمان خواهيم بود 
بنابراين خوب است از حاال که هنوز بر روی اين زمين ). ٢۴: ١٧

  !گر را دوست داشته باشيمهستيم، ياد بگيريم يکدي
در اصول، اتحاد؛  «: آگوستين اين مطلب را چه زيبا بيان داشته است

  ».در فروع، آزادی؛ در همه چيز محبت
    





  پنجمفصل 

  ! کسی مراقِب شماست
  ٢۵ - ١١: ٢اول پطرس 

  
 ١١: ٢(پطرس در اين قسمت که درست در وسط رساله قرار دارد 

. ورزد ر زندگی فرد ايماندار تأکيد می داطاعت، بر اهميِت )١٢: ٣ –
قانونی است  اطاعت در روزگار کنونِی ما که پر از هرج و مرج و بی

 اميال شخصِی خودش است، موضوع یهر کس در پِی ارضاو 
 ممکن است ناخوشايند باشد، هرچگاما اطاعت . پرطرفداری نيست

پطرس مضمون اطاعت را در زندگی . موضوع بسيار مهمی است
، )١٧ – ١١: ٢(ی از افراد جامعه فردمره فرد مسيحی بعنوان روز

، و باالخره )٧ – ١: ٣ (، بعنوان همسر)٢۵ – ١٨: ٢ (بعنوان کارگر
  .کند بررسی می) ١٢ – ٨: ٣(بعنوان عضوی از کليسا 

البته اطاعت به معنای بردگی و تسليِم بی قيد و شرط نيست، بلکه 
خانه، حکومت و .  زندگِی ماستصرفًا اذعان داشتِن اقتداِر خدا بر
اند، و بنابراين خدا کامًال اين حق  کليسا همگی از سوی خدا مقرر شده

خدا . را دارد که به ما بگويد هر يک از اين نهادها چگونه بايد عمل کند
خواهد که همگی ما اقتدار خود را بکار ببريم و از قدرت و  می

 ِاعمال اما پيش از آنکه .کنيماستفاده است ما داده ه اختياراتی که او ب
شيطان نخستين .  اقتدار قرار بگيريمتحتاقتدار کنيم، الزم است نخست 

والديِن ما را وسوسه کرد که خود را از قيِد هر گونه اقتداری آزاد کنند، 
 را از دست دادند و هم  خود و نتيجه اين شد که آنها در نهايت هم آزادی

دِی خود را تنها زمانی بدست آورد که به پسر گمشده آزا! اقتدارشان را
  .اراده پدر گردن نهاد
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پطرس برای آنکه خوانندگان خود را تشويق کند به اقتداری که بر 
آنان قرار داده شده گردن نهنند و مسيحيان مطيع و متعهدی باشند، سه 

    : انگيزه عالی به آنها داد
  

  )١٢ - ١١: ٢ (ايمان افراد گمراه و بیبخاطر . ١
ما بعنوان افراد مسيحی بايد مدام بياد داشته باشيم که چه کسانی  

ما در وهله نخست، . کند  همين کار را می١١هستيم، و پطرس در آيه 
 خود، هشت بار به پطرس در دو رسالۀ.  هستيمفرزندان محبوب خدا

اول ( يادآور شد که خدا براستی آنان را دوست دارد شخوانندگان
 و ١۵ – ١۴ و ٨ و ١: ٣؛ ٧: ١؛ دوم پطرس ١٢: ۴؛ ١١: ٢پطرس 

داشتنی نداريم که  خودِی خود هيچ خصلِت دوست هالبته ما ب. )١٧
. طر عيسی مسيح دوست داردِت خدا باشد، اما او ما را بخاشايسته محب

ما . )١٧: ١دوم پطرس  (»اين است پسِر حبيِب من که از وی خشنودم«
 ايم پذيرفته شده»  آن حبيبدر«از آنجا که به مسيح ايمان داريم، 

  .)۶: ١افسسيان (
رابطه مبتنی بر محبتی که با مسيح داريم بايد برای ما چنان انگيزه 

 باشد که باعث  شود در اين دنيای خدانشناس زندگِی ای قوی
اگر مرا دوست داريد، احکام مرا نگاه «. ای داشته باشيم خداپسندانه

ز سِر ارادت و سرسپردگی اين اطاعت ا. )١۵: ١۴يوحنا (» داريد
وظيفه است بسيار  است، و در مقايسه با اطاعتی که صرفًا بخاطر انجام

اگر کسی مرا محبت نمايد، کالم مرا نگاه خواهد «. تر است عميق
  .)٢٣: ١۴يوحنا  (»داشت

غريب و «ما نه تنها فرزندان محبوب خدا هستيم، بلکه در اين دنيا 
 هستيم که دارای تبعّيِت کشوری ديگر" انیاجنبي"ما . نيز هستيم» بيگانه
ها در زمان عهدعتيق، در اين  ما نيز همچون پاتريارخ .اند آسمان يعنی
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سوی شهر سماوی در سفريم ه دنيا رهگذری بيش نيستيم، و پيوسته ب
اگر تابحال در سرزمينی بيگانه زندگی کرده . )١۶ – ٨: ١١عبرانيان (

داِن آن کشور مدام مراقب شما هستند دانيد که شهرون باشيد، بخوبی می
جهت از  بايد قبول کنيم که ما نيز گاه بی(اند از شما ايراد بگيرند  و آماده

سالها پيش، ). گيريم  خارجيانی که در کشورمان سکونت دارند ايراد می
 شرح بهاين رمان  .امريکايِی زشت بنام  نوشته شدرماِن پرفروشی

کوشيد به نيازهای  نفر امريکايی که میپرداخت که يک میهايی  دشواری
مردمی بيگانه رسيدگی کند و در عين حال اعتبار خود را نيز نزد 

وطناِن  هممتأسفانه . د، با آن روبرو بودماياش حفظ ن وطنان امريکايی هم
  .در مورد تمام کارهای او دچار سوءتفاهم  بودندامريکايی شخِص اين 

اميال . اند رگيِر نبردی روحانیسربازانی هستيم که دهمچنين ما  
خواهند ما را  جنگند و می آلودی وجود دارند که برضد ما می گناه

نبرِد واقعِی . )٢۶ – ١۶: ۵نگاه کنيد به غالطيان  (مغلوِب خود سازند
. ما نه با مردم اطراف، بلکه با اميال و شهواِت درون خودمان است

من بيش از «: گفت می در اين باره (D. L. Moody)مودی . ِال. دی
اگر ما تسليِم اين . »مودی مشکل دارم. ِال. دی هر کِس ديگری با خوِد

ايمان و  آلود شويم، در آن صورت مانند مردِم بی شهواِت گناه
خدانشناسی که در پيرامون ما هستند رفتار خواهيم کرد و ديگر شاهداِن 

رجمه شده است ت" نزاع"ای که در اينجا به  واژه. مؤثری نخواهيم بود
اينطور نيست که ما تنها يکبار . است" نبردی نظامی"در واقع به معنِی 

بجنگيم و بعد نبرد خاتمه يابد، بلکه پيوسته در حاِل نبرديم و بايد آماده و 
  .هوشيار باشيم

. مان شاهدينی هستيم برای افراد گمراِه پيرامونما از همه مهمتر، 
اِی نژاد يا امِت خاصی نيست، بلکه در اينجا به معن" ها اّمت"واژه 

: ١٢؛ ١: ۵اول  قرنتيان ( است" نيافته ايمان و نجات مردم بی"منظور 
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ايمانان مراقب ما هستند و برضد ما سخن  بی. )٧؛ سوم يوحنا ٢
ای هستند تا انجيل  ، و منتظر بهانه)۴: ۴؛ ١۶: ٣اول پطرس  (گويند می

  .را رد کنند
ايمان و گمراِه پيراموِن خود شاهِد  بیخواهيم برای مردِم  اگر می

منظور تنها اين نيست . زندگی کنيم" سيرتی نيکو"خوبی باشيم، بايد با 
که افراد راستگو و صادقی باشيم و اعمال نيک انجام دهيم، بلکه 

 و شايسته و قابل تحسين بودن نيز يیبيانگِر مفاهيِم زيبا" سيرت نيکو"
  .باشيم" يکومِنشن"به اصطالح بايد افرادی . هست

مان نيز بر  دهيم، بلکه بايد َاعمال ما تنها با زبان خود شهادت نمی
در رفتار ما هيچ چيزی نبايد وجود داشته . گوييم مهر تأييد َزند می آنچه 

. ايمانان بخواهند با استفاده از آن به مسيح و انجيل حمله کنند باشد که بی
متی عيسی مسيح در . يک ما باشداعماِل نيکوی ما بايد پشتوانه سخنان ن

دارد، و سراسر کتابمقدس نيز به اين  همين واقعيت را بيان می ١۶: ۵
  .دهد حقيقت گواهی می

ام که  اين مدِت سی سال و اندی خدمت، به چشم خود ديده من در
آميز در هم  مسيحيانی که زندگی خداپسندانه را با شهادتی محبت

. دهنن برجای میايمان  ای بر افراد بی هالعاد آميزند چه تأثير خارق می
انگيز توبه  موارد بسياری را بياد دارم که افراد مختلف بطرزی شگفت

اند  شده اجازه داده اند صرفًا به اين خاطر که مسيحيانی وقف کرده
شناسم که  و برعکس، متأسفانه کسانی را نيز می. نورشان بر دنيا بتابد

اند، از  يمانداراِن اسمی مشاهده کردهبخاطر تناقضاتی که در زندگی ا
  .اند کالم خدا رويگردان شده

کند که با گفتار و کرداِر خود  پطرس خوانندگان خود را تشويق می
ايمان شهادت دهند، تا خوِد خدا روزی با آنها مالقات کند و  به افراد بی

ممکن است به روز بازگشِت مسيح اشاره " روز تفّقد. "شان دهد نجات
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هر زبانی اقرار خواهد کرد که مسيح خداوند ه باشد که در آن داشت
ی که پطرس در اينجا در نظر دارد، زمانی "تفقد"است، اما به گمانم 

آيد و آنها را محِض فيض  است که خدا به مالقاِت گنهکاراِن گمشده می
. بينيم  می۴۴: ١٩لوقا شبيه همين کاربرد را در . دهد  خود نجات می
آورند، خدا را جالل خواهند داد و  راد به مسيح ايمان میوقتی اين اف

کردند، وفادارانه  تمجيد خواهند کرد زيرا ما حتی آنگاه که به ما بدی می
  .ا شهادت داديمهبه آن

پوست و  ، گروهی از جنگجوياِن سرخ١٨٠۵در تابستان سال 
واقع در نيويورک " بافولو کريک"شان در محلی به اسِم  رؤسای قبايل

  از انجمن (Cram)رد هم آمدند تا به موعظه فردی بنام آقای کرام گ
پس از پيغام، يکی از رؤسای . بشارتِی بوستون گوش فرادهند

 در واکنش چند (Red Jacket)" جِکِت  سرخ"پوستان بناِم   سرخ
  : سئوال مطرح کرد و از جمله پرسيد

 تنها برای پرستش و خدمت به روِح بزرگگوييد  برادر، شما می«
اگر مذهب تنها يکی است، چرا شما سفيدپوستان تا . يک راه وجود دارد

توانيد همگی با  نظر داريد؟ چرا نمی بدين حد درمورِد آن با هم اختالف
  خوانيد؟ نظر داشته باشيد؟ مگر همه شما از يک کتاب نمی هم اتفاق

ام که در اين مکان برای سفيدپوستان نيز وعظ  برادر، شنيده«
کنند و ما آنها را  اين سفيدپوستان در همسايگی ما زندگی می. ايد کرده

کنيم تا ببينيم موعظه شما چه  ما قدری صبر می. شناسيم خوب می
اند  تری شده اگر ديديم افراد بهتر و صادق. ر آنها گذاشته استدتأثيری 

پوستان را فريب دهند، آنوقت درمورد آنچه  و ديگر سعی ندارند سرخ
  ».تيد بطور جدی فکر خواهيم کردامروز گف
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  )١٧ - ١٣: ٢(بخاطر خداوند . ٢
کنيم بايد برای جالل خداوند و پيشبرد ملکوت   که میهر کاریالبته 
خواهد دقيقًا بر اين نکته تأکيد ورزد که  اما پطرس در اينجا می! او باشد

 ما وظيفه داريم که. مسيحيان در جامعه، نمايندگان عيسی مسيح هستند
و اين . )، ترجمه مؤلف٩: ٢اول پطرس (» فضايل خدا را تبليغ کنيم«

  .امر بويژه درمورد رابطه ما با دولت و صاحبان قدرت صادق است
ما بايد بعنوان شهروندانی مسيحی، مطيِع قدرتی باشيم که به دوِل 

يا " نهاد"در اينجا به معنی " منصب"واژه . بشری سپرده شده است
ظور اطاعت کردن از تک تِک قوانيِن وضع شده  من.است" سازمان"

نيست، بلکه منظور اين است که بايد مطيِع نهادهايی باشيم که 
توان مطيع و تسليِم  آری، می. شان وضع و اجرای قانون است وظيفه

  .گذاری بود و در عين حال از خود قوانين سرپيچی کرد نهادهای قانون
تش از اطاعت از قوانينی که به عنوان مثال، وقتی دانيال و سه دوس

پادشاه درمورد خورد و خوراک وضع کرده بود سر باز زدند، در واقع 
داد که  اما نحوه اين نااطاعتِی آنان نشان می. از قانون نااطاعتی کردند

. )١دانيال  (اند گذارند و برای مقامات حرمت قائل به پادشاه احترام می
ی نبودند؛ بلکه برعکس، دانيال و دوستانش افراد ياغی و سرکش

مواظب بودند که مبادا مقامی را که مأمور اجرای فرمان پادشاه بود 
و بااينحال قاطعانه . سرافکنده سازند يا موقعيتش را به خطر بياندازند

آنان هم خدا را جالل دادند و هم در عين حال . در برابر پادشاه ايستادند
  .ذيرفتندپادشاه را حرمت نهادند و اقتدار او را پ

پطرس و ديگر رسوالن نيز مدت کوتاهی پس از واقعه پنطيکاست 
شورای يهود به . )۵ – ۴اعمال (خود را با مشکلی مشابه مواجه ديدند 

آنان دستور داد که به نام عيسی موعظه نکنند، اما پطرس و همراهانش 
. )٢٩: ۵؛ ١٩: ۴نگاه کنيد به اعمال (از اين فرمان اطاعت نکردند 
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شورش بپا ننمودند و به هيچ وجه اقتدار شورا را زير سئوال آنان 
خود را تسليِم نهاِد شورا ساختند، اما از آنان . نبردند و منکر نشدند

آنان به رهبران خود احترام گذاشتند، .  انجيل دست نکشيدندمموعظه پيا
  .ندبود و اين در حال بود که اين رهبران با انجيل مخالف

ا نيز به مناصبی که در ميان انسانها مقرر شده خيلی مهم است که م
منصب است  احترام بگذاريم، ولو آنکه نتوانيم فردی را که صاحباست 

ما بايد تا حد امکان بکوشيم با دولت همکاری کنيم و از . نيمکاحترام 
اما هيچگاه نبايد اجازه دهيم قانون باعث شود . قانون اطاعت نماييم

متأسفانه . ذاريم يا از کالم خدا سرپيچی کنيموجدان خود را زير پا بگ
اين تفاوتها را فرصتی برای نزاع  ،برخی مسيحياِن غيرتی اما نادان

" جدايی کليسا از حکومت"و " آزادی"سازند و فريادزنان درمورد  می
  .کنند موعظه می

د و در آن کن میبنا وقتی کليسايی محلی ساختمانی را بعنوان کليسا 
رد، قوانين محلی خاصی وجود دارد که بايد از آنها اطاعت  گذا اثاثيه می

ام از مقامات  من خود بارها بخاطر ساخت کليسا مجبور شده(شود 
!). مجّوز بگيرم و بنابراين از نزديک با اين گونه مسائل آشنا هستم

د کنترل وش دولت هرگز حق ندارد آنچه را که از پشت منبر گفته می
يی ِاعمال نفوذ نمايد، اما کامًال حق دارد درمورد کند يا بر جلسات کليسا

اگر قانون . مسائل ايمنی و اجرايی اظهار نظر نمايد و ِاعمال نفوذ کند
طراری يا کپسول ا بايد دارای فالن تعداد خروجی اضگويد کليس می

. های اضطراری باشد، کليسا بايد اطاعت کند اطفای حريق يا چراغ
ه معنای جفا رساندن به کليسا نيست، و وضع قانون از سوی حکومت ب

اما . اطاعِت کليسا از قوانيِن حکومتی نيز به معنای سازشکاری نيست
اند و با  شناسم که بيش از اندازه غيرتی شده متأسفانه قديسينی را می
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رفتار و  نگرِش خود درخصوص اينگونه مسائل، اسم خداوند را  بدنام 
  .اند کرده

منظور : برد که بايد از آنها اطاعت کنيم یپطرس از مناصبی نام م
معموًال بجای   دموکراسی امروزدر جوامع. ، امپراتور بود"پادشاه"از 

پطرس به . وزير قدرت را در دست دارد جمهور يا نخست پادشاه، رئيس
کليسای . انتقاد از دولت روم نپرداخت و نگفت که بايد سرنگون شود

عيت سياسی رشد کند و به حيات  تحت هر نوع وضهخداوند قادر بود
 قدرتهای مافوق خود  ازکسانی هستند که" ُحکام. "خود ادامه دهد

دستور گرفته، وظيفه دارند قانون و مقررات را به اجرا بگذارند و 
 ،کمال مطلوب آن است که ُحکام. عدالت را در جامعه پياده کنند

اما اين کمال بدکاران را مجازات کنند و نيکوکاران را پاداش دهند، 
نگاه کنيد به  (يافتنی بود مطلوب نه در روزگار پطرس هميشه دست

بنابراين خوب است بار .  و نه در روزگار ما)٢٧ – ٢۴: ٢۴اعمال 
ديگر بياد داشته باشيم که بايد به منصِب بشری احترام گذاشت ولو آنکه 

  .منصب قابل احترام نباشد صاحب
اول پطرس  ("اراده خدا"يکی : تدو عبارت در اينجا بسيار مهم اس

وقتی ما بعنوان بندگان خدا . )١۶آيه  ("بندگان خدا"، و ديگری )١۵: ٢
کاری را انجام دهيم که مطابق خواست و اراده اوست، اين کار را 

اراده خدا اين است که ما مخالفين را با . ايم انجام داده" بخاطر خداوند"
. شاندر برابر اقتدار  مقاومتقز طريانجام نيکی ساکت سازيم، و نه ا

" پوزبند زدن" در اصل به معنای ١۵در آيه " ساکت ساختن"واژه 
ايمان مانند يک گله سگ مدام پارس  است، انگار که گويی مخالفيِن بی

  !کنند می
» مگر نه اين است که ما مسيحيان آزاديم؟«: ممکن است بگوييد

آزادی خود برای خودمان بلی، ما در مسيح آزاديم، اما هرگز نبايد از 
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. استفاده کنيم، بلکه اين آزادی را بايد در راه ديگران بکار ببريم
وجود دارند که منتظرند افراد " ای سوداگراِن مذهبی"متأسفانه بايد گفت 

بر اعماِل " مذهب"کوشند تحت لوای  لوح را فريب دهند و می ساده
تهای برتر است يک مسيحی  واقعی مطيِع قدر. پليدشان سرپوش نهند

او از آزادی خود بعنوان . در وهله نخست مطيع مسيح استزيرا 
 .کند، نه سالحی برای درگيری و نزاع ای جهِت بنا استفاده می وسيله

او داوطلبانه از حق و حقوق .  خوبی است نمونه  نحميا در اين زمينه
خود گذشت تا به قوم خود کمک کند ديوارهای اورشليم را مرمت 

  .ندنماي
مطيع قدرتهای برتر باشيم، تمام " بخاطر خداوند"اگر ما براستی 
ممکن است با .  احترام باشند حرمت خواهيم نهاد کسانی را که شايسته

سياستها و اعمال چنين کسانی موافق نباشيم، اما بايد به منصبی که 
برادران را «همچنين . )١٣نگاه کنيد به روميان (دارند احترام بگذاريم 

اين . ، که البته منظور قوم خدا در کليساست»ز محبت خواهيم نمودني
: ۵؛ ٨: ۴؛ ٨: ٣؛ ٢٢: ١ (شود مضمون بارها در اين رساله تکرار می

اهران ايمانی، های محبت کردن به برادران و خو يکی از راه. )١۴
است، زيرا ما همگی بعنوان " قدرتهای برتر"گردن نهادن بر اقتدار 

  .بريم پيوند با يکديگر بسر میشاهدان مسيح در 
اند،  الزم و ملزوم هم" احترام گذاشتن به پادشاه"و " ترسيدن از خدا"

روميان (» قدرتهايی که هست از جانب خدا مرتب شده است«زيرا 
ای پسر من، از خداوند «: کند سليمان نيز همين توصيه را می. )١: ١٣

ت به پادشاه احترام ما از اين جه. )٢١: ٢۴امثال  (»و پادشاه بترس
خوب است توجه داشته باشيم که . ترسيم گذاريم که از خداوند می می

 چنين پيوستهدهد که ما بايد  زماِن بکار رفته در اين افعال نشان می
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پيوسته برادران را محبت «: به عبارت ديگر. ای داشته باشيم رويه
  »!م بگذاريدپيوسته به پادشاه احترا! پيوسته از خدا بترسيد! نماييد

های بشری  ای که با حکومت ما بعنوان افراد مسيحی بايد در رابطه
گاه الزم است از حق و حقوق و . داريم حکمت زيادی به خرج دهيم

شود از  امتيازاِت خود چشم بپوشيم، و برعکس، گاهی اوقات الزم می
پولس در فيليپی آماده بود که شخصًا زحمت . تابعيت خود استفاده کنيم

اما به هيچ وجه حاضر نبود مثل يک  ،)٢۴ – ١۶: ١۶اعمال  (بيندب
هنگامی که او را به . )۴٠ – ٣۵: ١۶(تبهکار مخفيانه از شهر بگريزد 

اتهامات کاذب دستگير کردند، از تبعيت خود استفاده کرد تا از خود 
، و اصرار ورزيد که حق دارد در حضور )٢٩ – ٢٢: ٢٢ (دفاع نمايد

  .)١٢ – ١: ٢۵ (حاکمه شودقيصر منصفانه م
  

  )٢۵ - ١٨: ٢(بخاطر خودمان . ٣
روی سخِن پطرس در اين قسمت با غالمان مسيحی است که در 

او در اينجا نيز بار ديگر بر ضرورِت اطاعت . کليسا حضور داشتند
برخی از غالمانی که بتازگی به مسيح ايمان آورده . ورزد تأکيد می

انی آنها لزومًا به معنای آزادی کردند آزادی روح بودند تصور می
شخصی و سياسی آنها نيز هست، و بنابراين برای خود و برای کليسا 

به اين  ٢۴ – ٢٠: ٧   اول قرنتيان پولس در . مشکل ايجاد کرده بودند
موضوع رسيدگی کرد، و در نامه خود به فيليمون نيز بار ديگر به اين 

رنگونی امپراتوری روم و  به سانجيل در نهايت پيام . مسئله پرداخت
داری منجر شد، هرچند کليسای اوليه برضد هيچ  برچيده شدِن نظام برده

  .يک از اين دو موعظه نکرد
امروزه ديگر از بردگان مسيحی، الاقل به مفهوم عهدجديدی، خبری 

اما سخنان پطرس کامًال درمورد کارگران و کارمندان امروزی . نيست
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افراِد مافوق خود اطاعت کنيم، خواه با ما ما بايد از . مصداق دارد
کارمندان مسيحی هيچگاه نبايد از . مهربان باشند، خواه نباشند

بلکه هر کس بايد در کمال . کارفرماياِن مسيحی خود سوءاستفاده کنند
  .کوشی کار کند و مزد خود را بگيرد صداقت و سخت

ا گاه ممکن است حق و حقوِق کارمندی مسيحی توسط همکار ي
فرد مسيحی بايد بخاطر وجدان خود . ايمانش پايمال شود کارفرمای بی

زيرا رابطه . ، ولو آنکه حق با او باشد"متحمل شود"عدالتی را  چنين بی
زيرا «. اش با انسانها است يک مسيحی با خدا بسيار مهمتر از رابطه

 که به ناحق بر ما خرده گيرند» است) يعنی شايان تقدير(اين ثواب 
ايمان،  همه و از جمله افراد بی. )١٢ – ١٠: ۵اه کنيد به متی نگ(

! »با صبر متحمل شوند«توانند وقتی تقصير با آنهاست وضعيت را  می
تواند وقتی تقصير با  اما تنها يک مسيحِی باايمان و متعهد است که می

و قابل تحسين " ثواب"اين در نظر خدا . »متحمل شود«او نيست، 
متحمل "ند اين فيض را به ما بدهد که مطيع باشيم و توا خدا می. است
  .، تا بدين ترتيب او جالل يابد"شويم

اما . موضع بگيرد و از حق خود دفاع کندالبته انسان ذاتًا مايل است 
، و ما بايد بسيار بهتر از آنها ستا  نيافته  نجاتاين واکنِش طبيعِی افراِد

اند از خود دفاع کند و تو هر کسی می. )٣۴ – ٣٢: ۶لوقا  (باشيم
توانند  القدس هستند که می موضع بگيرد، اما تنها مسيحياِن پر از روح

 – ١۶: ١٢روميان  (تسليم شوند و اجازه دهند خدا بجای آنها بجنگد
٢١(.  

وقتی .  همراه است و آموزهوظيفه در کتابمقدس هميشه با تعليم
ه آموزه فيض نوشت، اندرزهای خود را ب  خطاب به غالمان میپولس

های خود را به  طرس نيز توصيهپ. )١۵ – ٩: ٢تيطس ( خدا ربط داد
؛ و ٢۵ – ٢١: ٢ (خداست" بنده رنجبِر"نمونه عيسی مسيح ربط داد که 
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پطرس خود به تجربه دريافته . )١٢: ۵٣ – ١٣: ۵٢نگاه کنيد به اشعيا 
. کنند بود که قوم خدا از طريق تحمل رنج و زحمت است که خدمت می
متی  (او در ابتدا حاضر نبود بپذيرد که مسيح بايد بر صليب رنج ببيند

، اما سپس اين درس مهم را آموخت که از طريق )٢٣ و ٢٢ و ٢١: ١۶
کنيم، و از طريق رنج ديدن است که  خدمت کردن است که رهبری می

نيز دريافت که چنين رنج و زحمتی همواره به جالل . کنيم خدمت می
  !شود منتهی می

از عيسی مسيح، به تشويِق اين " تصوير"با ارائه سه پطرس 
  :غالماِن رنجديده پرداخت

   

تمام . )٢٣ – ٢١: ٢(زندگی او الگويی است برای ما . الف
کارهايی که عيسی بر اين دنيا انجام داد و در اناجيل به ثبت رسيده 

  اما او.است، برای ما نمونه کاملی است که بايد از آن الگو بگيريم
او با اينکه در . اش به رنج و زحمت، الگوی ماست بويژه در واکنش
و . گناه بود، بدسِت مقاماِت بشری رنج و زحمت ديد گفتار و کردار بی

به آن اشاره  ٢٠ و ١٩اين البته همان چيزی است که پطرس در آيات 
 چه گرفت  میقرار دانيم پطرس اگر خود در آن شرايط   نمی.کند می

اين واقعيت که او در باغ جتسيمانی شمشير ! داد نشان میالعملی  عکس
داد بجنگد تا اينکه تسليِم  دهد که پطرس بيشتر ترجيح می کشيد نشان می
  .اراده خدا شود

توان در اراده خدا قرار داشت و محبوب خدا  عيسی ثابت کرد که می
امروزه الهياتی سطحی وجود . زمان به ناحق نيز رنج برد بود، ولی هم

کنند ممکن  دارد که مدعی است مسيحيانی که در اراده خدا زندگی می
 جاِن چنين تفکری چندان درمرّو! نيست دچار رنج و زحمت شوند
  .اند مورد معنای صليب تعمق نکرده
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فروتنی و تسليم بودن خداوند ما نه نشاِن ضعف، بلکه نشانه قدرت 
به ياری بخواند توانست لشکرهای آسمان را  عيسی براحتی می. او بود

 به پيالطس گفت ٣٨ – ٣٣: ١٨آنچه در يوحنا ! تا او را رها سازند
در واقع اين پيالطس . کند که او کامًال بر شرايط تسلط داشت ثابت می

عيسی خود را به پدر سپرده بود، و ! شد، نه عيسی بود که محاکمه می
  .کند پدر همواره عادالنه داوری می
ونه عيسی و الگو گرفتن از او نيست که البته پيروی کردن از نم

 که  ٢٢شود، چون هر يک از ما ممکن است به آيه  باعث نجات ما می
دهنده احتياج  گنهکاران به نجات. »او هيچ گناه نکرد«: برسيم دربمانيم

اما پس از آنکه فرد گنهکار نجات يافت، به سرمشقی . دارند، نه به الگو
و از ) الفظی ترجمه تحت(»  او پا نهدتا بر آثار قدمهای«نياز دارد 

   .الگوی مسيح نمونه بگيرد
  

تمام اين . او به عوِض گنهکاران مرد ).٢۴: ٢(او بجای ما مرد . ب
 معروف است،" فصل بنده" که به ۵٣قسمت انعکاسی است از اشعيا 

عيسی نه بعنوان يک شهيد، . ١٢ و ٩ و نيز آيات ٧ تا ۵بويژه آياِت 
. گناهی بود که به جای ما مرد او کفاره بی. دهنده مرد تبلکه بعنوان نجا
 "حمل کردن بعنوان قربانی"در اينجا، " متحمل شدن"منظور از واژه 

کشيدند، بلکه  يهوديان معموًال افراد تبهکار را به صليب نمی. است
بود،  اما اگر فرد محکوم بينهايت شرير . کردند سنگسارشان می

 تا داغ ننگی باشد ختندآوي میوب بر درختی اش را تا هنگام غر جنازه
عيسی نيز بر صليب که از چوب درخت بود . )٢٣: ٢١تثنيه (بر او 

و بدين گونه لعنِت شريعت را بخاطر گناهان ما بر خود حمل  جان داد،
  .)١٣: ٣غالطيان (کرد 

نمايی است که پيوسته ما را به حيرت  صليب آکنده از حقايِق متناقض
. او مرد تا ما حيات بيابيم. سيح مجروح شد تا ما شفا يابيمم. دارد وامی
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) ۶روميان  ( »ايم نسبت به گناه مرده«ما نيز با او مرديم، و از اين رو 
 بدان اشاره ٢۴شفايی که پطرس در آيه . »برای عدالت زيست کنيم«تا 
کند، شفايی جسمانی نيست بلکه منظور، شفای روحانِی روح آدمی  می

هايی جالل يافته خواهيم داشت  يک روز بدن. )٣: ١٠٣ مزمور(است 
اما تا آن هنگام، . و آنگاه ديگر از مرض و بيماری خبری نخواهد بود

ترين خدمتگزاراِن خدا نيز ممکن است از لحاظ  حتی برخی از محبوب
؛ دوم ٣٠ – ٢۵: ٢نگاه کنيد به فيليپيان  (جسمی دچار بيماری شوند 

  .)٣ و ٢ و ١: ١٢قرنتيان 
 آموزگار، بلکه دهد نه عيسی در مقاِم الگو يا آنکه ما را نجات می

: ١يوحنا (دارد  عيِب خداست که گناه دنيا را برمی  بیعيسی در مقاِم برۀ
٢٩(.  

  

در دوران  ).٢۵: ٢(او مانند يک شبان از آسمان مراقِب ماست . ج
يد عهدجد داد، اما در عهدعتيق، گوسفند بود که بخاطر شبانش جان می

گنهکار . )١٠يوحنا  (دهد اين شبان است که در راه گوسفندان جان می
فردی است : گمشده دقيقًا مانند گوسفندی است که بيراهه رفته است

جاهل، گمشده، سرگردان، در معرض خطر، ناامن، و درمانده و 
اما شبان به جستجوی گوسفند گمشده بيرون رفت تا او را بيابد . ناتوان

  !اين شبان بخاطر گوسفند خود مرد. )٧ – ١: ١۵لوقا ( !و نجات دهد
بريم،  ايم و در آغوش امن او بسر می حال که به آغل بازگردانده شده 

او نيز پيوسته مراقب ماست تا مبادا دوباره بيراهه رويم و به دام گناه 
کسی که : است" ناظر"در اينجا صرفًا به معنای " اسقف"واژه . بيفتيم

 درست همانطور که اسقف يا شيخ کليسا از .کند ت میمراقبنظارت و 
اول ( کند گله خدا که همان کليسای محلی است مراقبت و مواظبت می

دهنده ما نيز در جالل از گوسفندان خود مراقبت  ، نجات)٢: ۵پطرس 
  .)٢١ – ٢٠: ١٣عبرانيان  (کند تا آنها را حفظ نمايد و کامل گرداَند می
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خواهد با ما در ميان  انگيزی که پطرس می بنابراين حقيقِت شگفت
ای خداپسندانه و تسليم   کردن به شيوه ما با زندگی: بگذارد اين است

گيريم  هنگاِم زحمات، هم از مسيح سرمشق می شدن و اطاعت از خدا به
کنيم نه  شويم و اطاعت می ما تسليم می. شويم و هم بيشتر شبيه او می

طر خداوند، بلکه نيز بخاطر خودمان، فقط بخاطر جانهای گمشده و بخا
  .تا از لحاظ روحانی رشد کنيم و هر چه بيشتر به شباهت مسيح درآييم

ايمان مراقِب ماست، اما شبان ما نيز از آسمان از ما  دنيای بی
توانيم کامًال خود را  می. کند و بنابراين نيازی نيست بترسيم مراقبت می

او همه چيز را به خيريت ما و برای تسليم او سازيم و مطمئن باشيم که 
  .جالل نام خودش به انجام خواهد رساند

  
  





  مششفصل 

  بست؟ ازدواج يا بن
  ٧ – ١: ٣اول پطرس 

  
از يک سو بيش از . جامعه امروز ما دچار وضعيِت غريبی است

هر زمان ديگر درمورد امور جنسی و ازدواج به اطالعات مفيد 
با مشکالت  از هر زمان ديگر دسترسی داريم، و با اينحال بيش

کافی ! لنگد واضح است که يکجای کار می! ايم زناشويی و طالق مواجه
هايی به خدا ايمان ندارند، زيرا حتی بسياری  نيست بگوييم چنين خانواده

  . اند های مسيحی نيز در حال از هم گسستن از خانواده
معنا نيست که اند لزومًا به اين  ِصرف اينکه مرد و زنی نجات يافته

ازدواج چيزی است که بايد روی آن کار . ازدواج موفقی خواهند داشت
و هنگامی که يکی از . شود موفقيت بخودی خود حاصل نمی. کرد

. تواند مشکالت را چند برابر کند زوجين غيرمسيحی است، اين امر می
روی سخن پطرس در اين قسمت از رساله با همسران مسيحی است که 

توانند شوهران  گويد چگونه می ايمان دارند، و به آنها می بیشوهرانی 
نصايح مهمی خطاب به پطرس سپس . خود را بسوی مسيح هدايت کنند

  .دارد شوهران مسيحی بيان می
زندگی زناشويی شما در هر وضعيتی که باشد، مطمئن باشيد که با 

  . بردمطالعه اين رساله به رمز موفقيت در زندگی زناشويی پی خواهيد
  

  ) قسمت اول آيه٧ قسمت اول آيه؛ ٣(الگوی مسيح . ١
به مطلبی که پطرس پيشتر " به همين سان"يا " همچنين"عباراِت 

. )٢۵ – ٢١: ٢ ( اشاره داردبود الگو گرفتن از مسيح گفته اجع بهر
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کرد،   تسليم اراده خدا بود و از او اطاعت میدرست همانطور که عيسی
  . ايد در اين زمينه از مسيح الگو بگيرندزن و شوهر مسيحی نيز ب

گيريم، از طريق الگو گرفتن از  اکثر چيزهايی که در زندگی فرامی
بينند  ها از اينکه می ها و مادربزرگ پدربزرگ. ديگران است

ای از آنها  ها و لغات تازه شوند مهارت شان همچنانکه بزرگ می های نوه
ها الگو  گر ما از بهترين نمونها. برند گيرند، بينهايت لذت می ياد می

های غلط الگو  اما اگر از نمونه. بگيريم، افراد بهتری نيز خواهيم شد
مان نيز  شود و ممکن است شخصيت مان فلج می بگيريم، زندگی
يم، بر کن پيروی میای که از آن   بنابراين الگو و نمونه. مخدوش گردد

  .گذارد مان تأثير می های زندگی تمام جنبه
 خريد در يک سوپرمارکت در صف پرداخِت پس از روز که يک

آخرين خبر جنجالِی پول ايستاده بودم، شنيدم که دو زن با هم درمورد 
وود که تصويرش  مربوط به زندگی خصوصی يکی از ستارگان هالی

. ندکن الِت روی پيشخوان بود صحبت میبر صفحه اول يکی از مج
ه است که فکر خود را نگران زندگی واقعًا چه ابلهان: "پيش خودم گفتم

چرا ذهن خود را با چنين ! اند آلود کسانی کنيم که بت انسانها شده گناه
زندگی از  چرا با افراد نيک و شايسته آشنا نشويم و مهمالتی پر کنيم؟
 تصادفًا شنيدم که چند نفر درمورد چند روز بعد،" آنها پند نياموزيم؟

کنند، و باز  گران سينما صحبت میمشکالت زناشويِی يکی از بازي
  .همين افکار به ذهنم آمد

جای آنکه از مسيح ه کنند و ب های مسيحی از دنيا تقليد می وقتی زوج
سازند، عجيب  های هاليوود را الگوی خود می الگو بگيرند، شخصيت

اما اگر هر دو زوج در . کنند نيست که در منزل با هم مشکل پيدا می
 مسيح الگو بگيرند و مانند او مشتاق خدمت به فروتنی و اطاعت از
يکی از . د بودن خواه و پيروز شاد نيزخانهدر ديگران باشند، آنگاه 
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گفت بهترين کاری که يک شوهر مسيحی  دوستان روانشناس من می
ما در مسيح . تواند بکند اين است که از عيسی مسيح سرمشق بگيرد می

 هستيم، و رمز شوهر موفق شاهد ترکيب زيبايی از قدرت و لطافت
  .بودن نيز همين است
د که زنان مسيحی کن از ساره بعنوان الگويی ياد میهمچنين پطرس 

درست است که ساره زن کاملی نبود، اما . بايد از او سرمشق بگيرند
ساره يکی از معدود زنانی . برای شوهرش ابراهيم معاون خوبی بود

من يکبار جهت . ده شده است از او نام بر١١است که در عبرانيان 
شان در  گفت زندگی زناشويی دهی به ديدن زنی رفتم که می مشورت

الت مربوط به اتاق اين زن پر بود از مج. حال فروپاشی است
های آن زن متوجه شدم  پس از گوش دادن به حرف. های سينما هنرپيشه

که چاره مشکالت زناشويی او اين است که ذهن خود را قدری از 
  .گوهای زمينی به الگوهای کتابمقدسی معطوف کندال

توانيم از الگوی مسيح پيروی کنيم مگر آنکه نخست او  و البته نمی
دهنده خود بشناسيم و آنگاه او را بعنوان خداوند خود  را بعنوان نجات

بايد هر روز به او وقت . تمام وجود خود را به او بسپاريم فته،پذير
همچنين زن و شوهر مسيحی . نيم و دعا نماييمدهيم، در کالم او تفکر ک

  .بايد با هم دعا کنند و يکديگر را در ايمان بنا نمايند
  

  )۶ - ١: ٣(اطاعت . ٢
شود که بايد  پطرس دو بار در اين قسمت به زنان مسيحی يادآور می

ای که در اينجا به  واژه. )۵ و ١آيات  (از شوهران خود اطاعت کنند
تحِت "ست، اصطالحی نظامی است به معنای ترجمه شده ا" اطاعت"

او . خدا برای هر چيز ترتيبی مقرر کرده است". فرماِن مافوق بودن
نگاه کنيد به  (چنين مقرر داشته که اقتدار دارای سطوح مختلف باشد
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اراده خدا اين بوده که شوهر سِر خانه باشد . )١۴ – ١٣: ٢اول پطرس 
طور که او مطيِع مسيح است، ، و همان)٢٣ و ٢٢ و ٢١: ۵افسسيان (

بودن به معنای ديکتاتورمنشی نيست، سر . مطيع او باشدهمسرش نيز 
بلکه ِاعماِل اقتدار الهی است در کمال محبت تحت خداوندِی عيسی 

  .مسيح
گويد همسران مسيحی به سه دليل بايد از شوهران خود،  پطرس می

  :   ايمان، اطاعت کنند ولو بی
  

 چنين فرمان داده است  خدا).١: ٣(فه است اطاعت يک وظي. الف
داند که اين بهترين ترتيب برای داشتِن  زيرا بنا به حکمت خود می

اطاعت به اين معنا نيست که زن . ازدواجی سعادتمند و ِاغناکننده است
گويد که   آشکارا می٧در واقع پطرس در آيه . تر است از شوهرش پايين

زن و مرد را يک آفريدگار از . اند"ارث هم"زن و  شوهر با يکديگر 
مصالحی يکسان خلق کرده است، و هر دوی آنان به شباهت خدا آفريده 

 خدا هم آدم و هم حوا را بر موجودات زمين مسلط ساخت. اند شده
  .)٢٨: ٣غالطيان  (، و آنان در مسيح يک هستند)٢٨: ١پيدايش (

. گذاری رزشنظم و ترتيب و اقتدار مربوط است، نه به ااطاعت به 
های شهروندان روم خدمت   غالمانی که در خانوادهبعنوان مثال،

بر اربابان خود برتری داشتند، اما با کردند غالبًا از بسياری جهات  می
بردند و از اوامرشان اطاعت  ين وجود تحت اقتدار آنان بسر میا

در ارتش نيز يک سرباز معمولی ممکن است از يک ژنرال . کردند می
حتی . کار فرد بهتری باشد، اما همچنان يک سرباز معمولی است کهنه

بنابراين . مسيح نيز صورت غالم به خود گرفت و تسليِم اراده خدا شد
 و ترتيبی که خدا مقرر کرده است مگردن نهادن بر اقتدار و پذيرفتِن نظ

به هيچ وجه نشان ضعف و مايه خّفت نيست بلکه برعکس، اولين قدم 
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بينيم  بوضوح می ٢١: ۵افسسيان در .  سعادت و ِاغنا استدر رسيدن به
  .که زن و  شوهر در وهله نخست بايد از مسيح اطاعت کنند

من . زن و شوهر بايد مونس و شريک هم باشند، نه رقيِب هم
معموًال پس از هر مراسم ازدواج بطور خصوصی به زن و شوهر 

" ماِل تو"يا " مال من"بياد داشته باشيد که از اين پس ديگر «: گويم می
به همين خاطر است که مسيحيان هميشه . »"مال ما"معنا ندارد، بلکه 

تواند  بايد با افراد مسيحی ازدواج کنند، زيرا يک ايماندار هيچگاه نمی
 – ١۴: ۶دوم قرنتيان (ايجاد کند " يگانگی"ايمان  واقعًا با فردی بی

١٨(.   
  

رصت برای چه کاری؟  ف).٢ – ١: ٣(اطاعت يک فرصت است . ب
خدا نه تنها به ما . ايمان بسوی مسيح برای هدايت کردِن شوهری بی

 که اطاعت کنيم، بلکه از آن بعنوان يک نفوِذ روحانِی دهد دستور می
البته اين بدان معنا نيست که زن . کند استفاده میپرقدرت در خانه 

کانه او را  تا از اين طريق زيردشوايمانش   شوهر بی"تسليِم"مسيحی 
اغوا کرده، کاری کند که شوهرش تبديل به شخصی شود که او 

اين نوع ترغيِب کردِن روانی به هيچ وجه نبايد در خانه يا . خواهد می
  .قلِب يک مسيحی جا داشته باشد

ايمان هيچگاه با شنيدن موعظه يا غرغر در خانه، به  شوهر بی
بدون "در اينجا " کالمبدون "منظور از عبارت . آورد مسيح ايمان نمی

 شود نيست، زيرا نجات از طريق شنيدن کالم خدا ميسر می" کالم خدا
" بدون صحبت کردن، يا بدون پرگويی"، بلکه منظور )٢۴: ۵يوحنا (

کنند  زنان مسيحی که در خانه برای شوهران خود موعظه می. است
اسم شن يک زِن متعصب را می. سازند تنها آنان را از مسيح دورتر می

که بعدازظهِر هر روز راديو را بر روی امواج يک ايستگاه مذهبی 
 تا بدين کرد توانست بلند می  را تا میراديوکرد و صدای  تنظيم می
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اما با اين کار تنها باعث ". حقيقت را بشنود"ايمانش  ترتيب شوهر بی
 دوستانش با تا وقت خود را بيرون  رودخانه از شد همسرش زودتر  می

  .ندبگذرا
ايمان جذِب مسيح گردد نه بحث و  شود شوهر بی آنچه باعث می

 آنچه بر شوهر .شخصيت و رفتار زن مسيحی استمشاجره، بلکه 
گذارد، خصوصياتی چون اطاعت، درک، محبت،  ايمان تأثير می بی

شود توليد کرد، زيرا  چنين خصوصياتی را نمی. مهربانی و صبر است
شوند که ما خود را  تند و وقتی ايجاد میالقدس هس های روح اينها ميوه

زن مسيحی که رفتاری پاک و . يمساز میمطيع مسيح و مطيع يگديگر 
خدا را در زندگی " فضايِل"توأم با احترام نسبت به شوهر خود دارد، 

 و بدين ترتيب شوهرش را )٩: ٢اول پطرس (سازد  خود مکشوف می
  .دهد بسوی مسيح سوق می

های همسر و مادری خداشناس در تاريخ  ونهيکی از بزرگترين نم
خدا با استفاده از شهادت . کليسا، مونيکا مادِر آگوستين قديس است

زندگی و دعاهای اين زن، شوهر و پسر او را به توبه آورد، هرچند که 
. ايمان آوردبه مسيح زمانی قبل از مرگ  شوهر مونيکا تنها کوتاه

چون سرور را او شوهرش «: نويسد آگوستين در کتاب اعترافات می
کرد و در هدايت وی به  سوی تو از هيچ کوششی  خود خدمت می
 –شناساْند  خود تو را به او می) يعنی رفتار(با گفتار ... فروگذار ننمود

گفتار و سيرتی که تو او را بدان آراسته بودی و بدين گونه وی را 
  ».محبوب شوهرش ساخته بودی

 خانه از لحاظ روحانی به يکديگر زن و شوهر مسيحی بايد در
شوهر مسيحی بايد به همسرش خدمت کند و به وی کمک . خدمت نمايند

. )٣٠ – ٢۵: ۵افسسيان (او در خداوند نمايان شود " زيبايی"نمايد تا 
د تا ماينشويق کند و به او کمک همسر مسيحی نيز بايد شوهر خود را ت
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در بارها و برکات با هم بايد والدين و فرزندان . تر شود در خداوند قوی
سهيم باشند، و در محيط خانه بکوشند از لحاظ روحانی رشد کنند و 

اگر برخی از اهل خانه به مسيح ايمان نداشته . يکديگر را تقويت نمايند
باشند، بيشتر با ديدن زندگی و نحوه روابط ما است که جذب مسيح 

  .     گوييم ا میشوند تا با شنيدن آنچه درمورد مسيح به آنه می
  

 يونانی لغتی که به   واژه).۶ – ٣: ٣(اطاعت يک زينت است . ج
 يعنی chaos است که نقطه مقابل kosmosترجمه شده است، " زينت"

دهد  پطرس به زنان مسيحی هشدار می. اغتشاش و هرج و مرج است
که بجای آرايش ظاهری، شخصيت و سيرت باطنی خود را زيبا 

ی شيفته آخرين مد روز بودند و در طرز لباس زنان روم. سازند
آنان گيسوان خود را . کردند پوشيدن و مدل آرايش مو با هم رقابت می

هايی از طال و نقره و حتی با  آراستند و آن را با شانه  بغايت می
قيمت  هايی فاخر و گران همچنين جامه. دادند جواهرات قيمتی زينت می

  .ه يکديگر فخر بفروشندپوشيدند تا از اين طريق ب می
ايمان دارد ممکن است فکر کند  يک زن مسيحی که شوهری بی

برای راه يافتن به دل شوهرش بايد از روش دنيا تقليد کند، و حال آنکه 
زرق و برق امری ظاهری و تصّنعی است، اما ! درست برعکس است

های پرزرق و برق را  جامه.  واقعی و درونی است،زيبايی حقيقی
. کنند، اما زيبايی واقعی هميشگی است در می وشند و از تن بهپ می
های فاخر و لوازم آرايشی پرزرق و  برق فانی و گذرا است و  جامه

خيزد، هر  رود، اما زيبايی واقعی که از دل  برمی خيلی زود از بين می
 خود  زن مسيحی که زيبايِی سيرت درونی. شود انگيزتر می سال شگفت

بيند که خود را به لوازم آرايشِی ظاهری  ، نيازی نمیپروراند را می
مند بودن است، نه  آنچه برای خدا مهم است ارزش. وابسته سازد

  !قيمت بودن گران
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و البته اين بدان معنی نيست که زن مسيحی نبايد به خودش برسد 
بلکه منظور صرفًا اين است که . های مطابق عرف روز بپوشد لباس

هر . سازد تا همرنِگ جماعت جلوه کند" ُمِد  روز" نبايد خود را اسيِر
، اما اين زيبايی بايد از بالد می زيبا و جذاب یداشتن همسرشوهری به 

ظر نيا نيستيم، اما نبايد طوری به ن اين داز ما .دل باشد، نه از مغازه
  !ايم  اين دنيا آمدهخارج از از آييم که گويی

کند و نه پوشيدن  نوع میپطرس نه در بر کردِن جواهرات را مم
 يعنی در بر کردن و ٣در آيه " متحّلی  شدن"واژه . های فاخر را لباس

شخص ممکن است هم به . آراستِن خود به جواهراِت پرزرق و برق
جواهرات آراسته باشد و هم در عين حال خدا را جالل دهد، و از اين 

  .رو نبايد بر اين اساس درمورد هم قضاوت کنيم
پايان اين قسمت از ساره بعنوان نمونه همسری خداترس پطرس در 
برای اطالعات بيشتر در مورد ساره خوب است به . کند و مطيع ياد می
 از اينکه امروزه زنان مسيحی احتماًال.  مراجعه کنيد١٨پيدايش فصل 

بخوانند احساس شرم خواهند کرد، اما رفتارشان " آقا"شوهران خود را 
ی خود لقب دهند و "آقا"شان را  توانند شوهرانبايد طوری باشد که ب

همسر ايمانداری که از مسيح و . مردم نيز اين ارادِت آنها را باور کنند
برخوردار " روِح حليم و آرام"کند و از  از شوهر خود اطاعت می

در اين آيه به " خوف"واژه (است، هرگز نيازی نيست ترسان باشد 
). است" احترام" به معنی ٢آيه است، اما در " ترس و وحشت"معنی 

ايمانش زندگی را  کند، ولو آنکه شوهر بی خدا از چنين زنی مراقبت می
           .   مشکل ايجاد نمايدشبه کام او تلخ کند و براي
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  )   ٧: ٣(مالحظه . ٣
پردازد تا شوهران؟ علت  چرا پطرس بيشتر به نصيحِت زنان می

ديدند و   وضعيتی کامًال تازه میاين است که زنان مسيحی خود را در
رفته در امپراتوری روم خوار  زنان رويهم. نياز به راهنمايی داشتند

يافته آنها مشکالت و  شدند، و از اين رو آزادِی تازه شمرده می
عالوه، بسياری از اين زنان  به. های جديدی را نيز باعث شده بود چالش

 رو به تشويق و راهنمايِی ايمان بودند، و از اين دارای شوهرانی بی
  .بيشتری نياز داشتند

سازد، به آنها  پطرس آنگاه که شوهران مسيحی را مخاطب می
  : خود چهار مسئوليت مهم دارند شود که در رابطه با همسران يادآور می

  

 منظور .»با ايشان زيست کنيد«: مسئوليت از لحاظ فيزيکی.  الف
ازدواج اساسًا . ه زندگی کنيدتنها اين نيست که با آنها در يک خان

. )٣١: ۵افسسيان (» آندو يک تن خواهند بود«: ای فيزيکی است رابطه
روحانی نيز موجود است، اما تِر  ابطه عميقالبته ميان زوج مسيحی ر
شوهری که . )۵ – ١: ٧اول قرنتيان  (اند اين دو الزم و ملزوم هم

کند و هم به  عمل میحقيقتًا روحانی است، هم به وظائف زناشويی خود 
  .نمايد همسرش محبت می

ار او نشوهر بايد به اندازه کافی به همسرش وقت دهد و در منزل ک
کشيشان و خادمين که سخت سرگرِم حل و فصِل مشکالت . باشد

بر ! اند، ممکن است عاقبت خود در خانه دچار مشکل شوند ديگران
 تنها سی  تههفدر اساس يک  بررسی، يک زن و شوهر بطور متوسط 

بنابراين عجيب نيست که ! و هفت دقيقه با هم گفتگو و مشارکت دارند
شان بزرگ شدند و خانه را  بسياری از والدين پس از آنکه فرزندان
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مانند،  آنان در خانه با هم تنها می. شوند ترک کردند، از يکديگر جدا می
  !شان نيست بينند هيچ انس و الفتی بين و می

اين است که » با ايشان زيست کنيد«عانِی عبارت يکی ديگر از م
درست است که . شوهر بايد نيازهای فيزيکی و مادِی خانه را تأمين کند

ای مستقل داشته باشند، اما مسئوليت آنها در  زنان آزادند شغل و حرفه
شوهر . )۵ – ۴: ٢تيطس (وهله نخست رسيدگی به امور خانه است 

  ).٨: ۵اول تيموتاووس  (اشدآوِر خانه ب است که بايد نان
  

 از همسِر آلبرت اينشتين .»با فطانت«: مسئوليت از لحاظ فکری. ب
: گفت" آوری؟ از نظريه نسبّيِت دکتر اينشتين سر در می: "پرسيدند

 من در جلسات مشاوره شبانِی ."کنم ود دکتر را َدرک میخخير، اما "
دهم و بطور  اغذ میقبل از ازدواج معموًال به زن و مرد جوان قلم و ک

کنند طرف مقابل  خواهم سه عملی را که فکر می جداگانه از آنان می
معموًال . َبَرد، بر روی کاغذ آورند بيش از همه از انجام آن لذت می

دهد، اما آقای داماد  عروس خانم بيدرنگ فهرست خود را تحويل می
حدس زده و معموًال عروس خانم درست . کند نشيند و مدتها فکر می می

  !خبر است اش بی ولی داماد بکلی از کارهای مورد عالقه همسر آينده
يک زوج ممکن است در کنار هم   جای بسی تعجب است کهآری،

جهالت در تمام امور ! زندگی کنند اما همديگر را بدرستی نشناسند
تر  زندگی خطرناک است، اما جهالت در ازدواج از همه خطرناک

ها، و  د از حاالت، احساسات، نيازها، ترسشوهر مسيحی باي! است
و با " با قلِب خود گوش فرادهد"بايد . آرزوهای همسرش باخبر باشد
در خانه بايد چنان جّو . واقعی داشته باشد همسرش ارتباط و مشارکتی

محبت و اطاعتی حاکم باشد که زن و شوهر بتوانند حتی اگر با نظرات 
  .ر کنار يکديگر زندگی کنندهم موافق نباشند، با سعادتمندی د
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حقيقت را با محبت «تنها راه حل کردِن مشکل ارتباط اين است که 
اند که محبِت بدون حقيقت   به حق گفته.)١۵: ۴افسسيان ( »ماييمبيان ن

خواهيم هر  اگر می. رحمی است ريا است، و حقيقِت بدوِن محبت، بی
يقت نياز داريم و هم تر بشناسيم، هم به حق روز يکديگر را بهتر و عميق

چگونه ممکن است شوهری که از نيازها يا مشکالت . به محبت
هيچ «: همسرش آگاه نيست، نسبت به او بامالحظه باشد؟ گفتن اينکه

ای از  بدين معناست که در برهه» !دانستم چنين احساسی داری وقت نمی
وقتی يکی از زوجين . ه استزمان ارتباط بين زن و شوهر قطع گرديد

خواهد درمورد موضوعی صادق و روراست باشد، ميان زن و  نمی
    .   گردد شوهر بجای ُپل، ديوار ايجاد می

    

 .»به همسِر خود احترام گذاشتن«. مسئوليت از لحاظ احساسی. ج
و همچون  و با اقائل شود همسرش احترام رایهر شوهری بايد ب

 اسم سارا، شاهزاده جالب است بدانيد که معنی(ای رفتار نمايد  شاهزاده
گويد که زن از لحاظ فکری، اخالقی يا روحانی  پطرس نمی). است

مردها معموًال از . است، بلکه صرفًا از لحاظ بدنی" تر ظرِف ظعيف"
ها برتری دارند، هرچند استثنائاتی نيز در اين  لحاظ قوت بدنی بر زن

ا و شوهر بايد با همسرش همچون گلدانی گرانبه. رداد وجود مورد
  .ظريف و زيبا که گوهری در خود دارد، رفتار نمايد

شان  مردان جوان در ابتدای معاشقه و آشنايی با دختر مورد عالقه
. اند در دوران نامزدی نيز چنين. بسيار مبادی آداب و بامالحظه هستند

اما متأسفانه مدت کوتاهی پس از ازدواج اکثر شوهران مهربانی و 
ان را بديهی ش برند و رفته رفته همسران اد میبامالحظه بودن را از ي

 انجام کنند که خوشبختی در خانه نتيجه آنان فراموش می. کنند فرض می
اهميت بنظر  و کمکوچک است که به ظاهر ی ياز کارهاخيلی دادن 
  .به اونشان دادن از همسر و توجه ، از جمله تعريف و تمجيد رسد می
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های بسيار کوچک شروع  های عميق اغلب از دلخوری کدورت
زن و شوهر بايد با هم صادق و روراست باشند، بپذيرند که . شود می

. اند، و درصدد بخشش و التيام  روابط برآيند يکديگر را رنجانده
» تسليِم خواسته همسر شدن«به معنای » احترام گذاشتن به همسر«

شوهر ممکن است با همسرش موافق نباشد، اما در عين حال . نيست
. احترام همسرش را نيز نگاه دارد و با او به مهربانی رفتار نمايد

شوهر بعنوان رهبر روحانی خانه گاه بايد تصميماتی بگيرد که چندان 
  .تواند همچنان بااحترام و مهربانی رفتار کند خوشايند نيست، اما می

يعنی اينکه شوهر برای احساسات، افکار و » احترام گذاشتن«
ممکن است با نظرات همسرش . رش احترام قائل باشدهای همس خواسته

خدا اغلب . موافق نباشد، اما برای ديدگاه و نگرش او احترام قائل است
کند که شوهر به خصوصياتی  در يک ازدواج طوری تعادل ايجاد می

نياز دارد که در شخصيت همسرش است و برعکس، همسرش نيز 
  .آنها بهره داردی است که شوهرش از  خوبنيازمنِد خصوصيات

گردد   شوهری عجول اغلب همسری صبور دارد، و اين خود باعث می
  ! از  بروز خيلی از مشکالت جلوگيری شود

را داشته باشد، بدين معنا که " ترموستات"شوهر بايد در خانه ُحکم 
همسر اغلب در . درجه حرارت احساسی و روحانِی خانه را تنظيم نمايد

شود شوهرش به ميزان درجه  کند و باعث می عمل می" دماسنج"نقش 
شوهری که به احساسات ! اند دوی اينها ضروری هر! حرارت پی ببرد

سازد، بلکه موجب رشد  همسرش توجه دارد نه تنها وی را خشنود می
ای  کند در خانه شود و به فرزندانش نيز کمک می و نمو خودش نيز می

     .پرورش يابند که باعث جالل خداست
  

 .»تا دعاهای شما بازداشته نشود«. مسئوليت از لحاظ روحانی .د
گيرد که زن و شوهر ايماندار با هم دعا   فرض را بر اين می پطرس



 ٩٧بست؟  ازدواج يا بن

های مسيحی اغلب با هم دعا  اما متأسفانه بايد گفت زوج. کنند می
کنند، و اين خود يکی از داليل اصلِی شکست و ناکامی در روابط  نمی

توانند بدون دعا کردن کانون  ايمان می ردم بیاگر م. زناشويی است
تر خواهند بود  گرمی در خانه ايجاد کنند، چقدر سعادتمندتر و خوشبخت

در واقع ميزان دعا ! کنند زن و شوهر ايمانداری که در خانه دعا می
دهد در خانه با هم چه  کردن يا نکردِن زوج ايماندار است که نشان می

 داشته در خانه با هم مشکلزن و شوهر   اگر.ای دارند نوع رابطه
  .مشکل خواهند داشتبا هم در دعا کردن نيز باشد، 

 با در خلوت بطور انفرادی روزهزن و شوهر الزم است هر البته 
اما بايد با يکديگر نيز دعا کنند و هر روزه . خدا راز و نياز داشته باشند

ريزی  رنامهنحوه ب. اختصاص دهند" عبادت خانوادگی"وقتی را به 
چنين عبادتی در هر خانه متفاوت است، و حتی گاه الزم است با بزرگ  
شدن فرزندان و تغيير برنامه زندگی آنان در اين عبادات نيز تغييراتی 

ه کالم خدا و چگاه نبايد فراموش کرد کهيرا اما اين اصل . ايجاد کرد
  .)۴: ۶اعمال (ای خوشبخت و مقدس است  خانهدعا رکن اساسِی 

اگر زن مطيع شوهرش باشد و . هستند" ارث هم"زن و  شوهر با هم 
شوهر نيز نسبت به همسرش بامالحظه باشد، و اگر هر دو مطيع مسيح 
باشند و از نمونه او پيروی کنند، آنگاه ازدواجی غنی و موفق خواهند 

شان در  اما اگر چنين نکنند، از بهترين برکاتی که خدا برای. داشت
بهره خواهند ماند و يکديگر را نيز از اين برکات محروم   ینظر دارد ب

ممکن » فيِض حيات«منظور از . کرده، مانع رشد يکديگر خواهند شد
: ١٢٧مزمور (اثی از جانب خدا هستند راست فرزندان باشد که قطعًا مي

توانند در صورت اطاعت   ؛ اما حتی زوج  بدون فرزند نيز می)٣
  .مند شوند  از برکات روحانی ازدواج بهرهکردن از اندرزهای پطرس،
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شايد بد نباشد زن و شوهر هر از گاه مروری بر ازدواج خود  
مطرح در زير بر اساس اندرزهای پطرس، چند سئوال . داشته باشند

   :ام  کرده
  ايم يا رقيب هم؟ آيا ما شريک هم. ١
  کنيم؟  آيا به رشد روحانی يکديگر کمک می. ٢
وجه داريم يا به باطن؟ آيا امور مصنوعی و آيا به ظواهر ت. ٣

  مان اهميت دارد  يا امور واقعی؟ تصنعی برای
  کنيم؟ آيا يکديگر را بهتر درک می. ۴
آيا به احساسات و عقايد يکديگر توجه داريم، يا اينکه همديگر را . ۵

  ايم؟ بديهی فرض کرده
ب مان جوا آيا در زندگی خود شاهد هستيم که خدا به دعاهای. ۶
  دهد؟ می
آيا ازدواج ما باعث غنای زندگی ماست، يا اينکه يکديگر را از . ٧

  سازيم؟ برکات خدا محروم می
گشای بسياری از   دادن پاسخی صادقانه به اين سئواالت گره

  .  مشکالت خواهد بود
  
  
  
  
  



  مفصل هفت

  !ها آماده شدن برای بهترين
  ١٧ - ٨: ٣اول پطرس

  
يک شبان کليسا در بيمارستان بستری بود و قرار بود عمل جراحی 

يکی از دوستانش پيش از عمل به . حساسی بر روی او انجام شود
امروز اتفاق جالبی «: شبان به او گفت. عيادتش رفت و با او دعا کرد

: يکی از پرستارها به نمودار پزشکِی من نگاهی کرد و گفت. افتاد
ودتان را برای رويارويی با بدترين شرايط آماده بينم که داريد خ می"

خير، من دارم خود را برای : "کنان به او گفتم اما من تبسم!" کنيد می
من مسيحی هستم، و خدا وعده داده است . کنم بهترين شرايط آماده می

ديدی  کاش بودی و می." که همه چيز را به خيريت ما تمام خواهد کرد
  »!رک کردچطور با عجله اتاق را ت

پطرس اين رساله را نوشت تا مسيحيان را برای رويارويی با 
جفا آماده سازد، و بااينحال لحن او کامًال مثبت و » آزمايِش آتشيِن«

خود را برای بهترين شرايط آماده «: پيام او اين بود. است اميدوارکننده
ن خواهند در بدتري پطرس در اين قسمت به ايماندارانی که می» !سازيد

   :کند شرايط بهترين برکات را تجربه نمايند، سه توصيه می
  

  ) ١٢ – ٨: ٣(داشتن محبت مسيحی . ١
پيشتر ديديم که يکی از مضمامين عمده در رساالت پطرس، محبت 

 نه تنها محبت خدا نسبت به ما، بلکه  نيز محبت ما نسبت به –است 
گيرد، و در اين درس مهم را فرابخود نيز الزم بود پطرس . يکديگر

براستی که عيسی مسيح ! های بسيار مواجه بود فراگيری آن با دشواری
  !چقدر نسبت به او صبور بود
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درست . )٨: ٣(ما بايد در وهله نخست به قوم خدا محبت کنيم 
: ١٣روميان  (شود می" خالصه"همانطور که تمامی شريعت در محبت 

اين امر . رسد  می، کليه روابط بشری نيز در محبت به کمال)١٠ – ٨
  .های زندگی صادق است درمورد تمام مسيحيان و تمام جنبه

نگاه کنيد به (بودن است " يکرأی"های اين محبت،  يکی از نشانه
شکل بودن  منظور از اتحاد و يگانگی، يک). ١١ – ١: ٢فيليپيان 
اعضای . بلکه منظور، همکاری برغم تنوع و چندگونگی است. نيست

ايف مختلف و متفاوتی دارند، همگی در اتحاد و بدن بااينکه وظ
مسيحيان نيز ممکن است درمورد . کنند هماهنگی با هم عمل می

نظر داشته باشند، اما بايد در اين  ِ انجام امور با هم اختالفچگونگی
 با هم موافق و يکدل چرا الزم است انجام شود و چه چيزمورد که 

   ِال مودی. ِن دیيکبار کسی از شيوه بشارت داد. باشند
(D. L. Moody)بسيارخوب، من «: مودی در جواب گفت.  انتقاد کرد

شما برای بشارت از چه . ام عملکرد خود را بهتر کنم هميشه آماده
آن شخص اعتراف کرد که از شيوه » کنيد؟ ای استفاده می شيوه

پس من همان بسيار خوب، «: مودی گفت! کند بخصوصی پيروی نمی
شيوه مورد استفاده ما هر چه که » .ا ادامه خواهم دادشيوه خودم ر

باشد، بايد در پِی جالل دادن مسيح، هدايت گمشدگان، و بنای کليسا 
ها قطعًا کتابمقدسی نيستند، اما در کليسا هميشه برای  برخی شيوه. باشيم

  .تنوع و گوناگونی فضای کافی وجود دارد
زی است، يعنی اينکه های محبت، شفقت و دلسو يکی ديگر از نشانه

کسی که دلسوز است . صادقانه به نيازهای ديگران توجه داشته باشيم
ما بايد . تفاوت باشد تواند نسبت به وضعيت ديگران بی به هيچ وجه نمی

يکديگر شريک باشيم و هم در مشکالت و آزمايشاِت  های هم در شادی
ضای يک دليلش هم اين است که همگی اع. )١۵: ١٢روميان (يکديگر 
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: ۵؛ ٨: ۴؛ ١٧: ٢؛ ٢٢: ١نگاه کنيد به اول پطرس  (خانواده هستيم
اول  (»ايم که يکديگر را محبت نماييم از خدا آموخته«ما . )١۴

  .)٩: ۴تسالونيکيان 
محبت خود را در قالِب شفقت و دلسوزی نسبت به ديگران نمايان 

صوصيتی چنين خ. يعنی اينکه قلبی نرم و رئوف داشته باشيم. سازد می
تحسين نبود، اما پيام  در امپراتوری روِم آن زمان به هيچ وجه قابل

ما امروزه آنقدر از هر . مسيحيت چنين نگرشی را بکلی عوض کرد
شنويم که براحتی ممکن است نسبت به درد و رنج  سو اخبار ناگوار می

اما بايد دلسوز و رحيم باشيم و به ديگران نشان . تفاوت شويم ديگران بی
  .ايم شان سهيم دهيم که در مشکالت

اين نيست که صرفًا به ديگران عرض " فروتن بودن"منظور از 
بلکه ! اصطالح مخلص و چاکر آنها بدانيم ادب کنيم و خود را به

ای که خود را در    فروتنی-منظور، داشتِن ذهنی حليم و فروتن است 
  .دهد عمل نشان می

مان را نيز  داريم، بلکه بايد دشمنانما نه تنها بايد قوم خدا را دوست ب
مخاطبين اين رساله به اين . )٩: ٣اول پطرس (دوست داشته باشيم 

آوردند، از سوی برخی اشخاص کمابيش  خاطر که اراده خدا را بجا می
دهد که اين جفاها  پطرس در اينجا به آنها هشدار می. تحت جفا بودند

اکنون  بهتر است از همبزودی علنی و رسمی خواهد شد و بنابراين 
امروزه نيز کليسا بهتر است خود را برای زمانهای سختی . آماده باشند

  .که پيش رو خواهد داشت آماده سازد
. ١:  ممکن است به يکی از سه طريق زير عمل نماييمانما مسيحي

  را باخوبی. ٢.  که طريِق شيطان است-در ازای خوبی، بدی کنيم 
و يا . ٣.  که  طريق انسان است–اسخ دهيمپ بدی بدی را باخوبی و 

عيسی نمونه .  که طريق الهی است–وض بدی، نيکی نماييم به عاينکه 
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ما . )٢٣ – ٢١: ٢ (کرد کاملی است از کسی که به طريق سوم عمل می
چشم به عوِض چشم و « به شيوه بعنوان فرزندان محبوب خدا نبايد

 است عدالت مبنای  که)۴٨ – ٣٨: ۵متی (» دندان به عوض دندان
 رفتار نماييم زيرا خدا نيز بر اين رحمتبلکه بايد بر مبنای . عمل کنيم

  .نمايد اساس با ما رفتار می
اين اندرز احتماًال برای خود پطرس بسيار بامعنا بود، زيرا زمانی 

 – ۴٧: ٢٢لوقا  (کوشيده بود با شمشير به مصاِف دشمنان مسيح رود
ای  به، در ضديت با کليسا به هر وسيلهپولس نيز پيش از تو. )۵٣

شد، اما وقتی به مسيح ايمان آورد، ديگر هيچگاه نکوشيد با  متوسل می
 – ١٧: ١٢روميان  (های بشری در راه خدا نبرد کند توسل به سالح

پطرس و رسوالن نيز وقتی تحت جفا . )۶ – ١: ١٠؛ دوم قرنتيان ٢١
 قدرت خود بلکه به دعا و شان نه به حکمت و گرفتند، اتکای قرار می

  .)٢۵ و ٢۴ و ٢٣: ۴نگاه کنيد به اعمال  (قدرت خدا بود
ما بعنوان افرادی مسيحی هميشه بايد دعوت خود را بياد داشته 

 خود را دوست داشته باشيم  شود دشمنان باشيم، زيرا اين امر باعث می
 تا ايم ما خوانده شده. کنند نيکی کنيم و به کسانی که به ما بدی می

ر اين دنيا متحمل دجفا و زحمتی که امروزه . باشيم» وارث برکت«
 تنها بر ميراث مبارِک جاللی که روزی در آسمان از آن ما شويم، می

اما ما امروزه نيز از طريق . )١٢ – ١٠: ۵متی  (افزايد خواهد شد می
محبت کردن به دشمنان و داشتن رحم و شفقت نسبت به آنها، وارث 

مان را در برکت خود شريک  ما آنگاه که دشمنان. يمشو برکت می
تواند باعث بنا و  جفا می! يابيم سازيم، در واقع خودمان برکت می  می

تقويت زندگی روحانِی فرد ايماندار باشد، و شهدا و مقدسيِن تاريخ 
  .دهند کليسا همگی به اين واقعيت شهادت می
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را دوست بداريم، و مان  ما بايد يکديگر را دوست بداريم، دشمنان
خبِر نزديک . )١٢ – ١٠: ٣اول پطرس ( را نيز دوست بداريم حيات

بودِن جفا نبايد باعث شود فرد ايماندار از زندگی قطع اميد کند، زيرا 
تواند برای فرد مسيحی  شود می تلقی می» ايام بد«آنچه در نظر دنيا 

  :ل نمايدآنکه او به طرِق  زير عم باشد، مشروط بر» ايامی نيکو«
نخست، فرد مسيحی بايد تعمدًا تصميم بگيرد حيات را دوست داشته 

خواهد حيات  هر که می«: دوست داشتِن حيات امری ارادی است. باشد
يمان است و در هر چنين نگرشی از روی ا. »را دوست بدارد
ای   اين درست نقطه مقابِل نگرش بدبينانه.بيند  را می وضعيت، بهترين

لهذا من از حيات نفرت «:  آمده است١٧: ٢امعه جاست که در 
ما . »چونکه تمامًا بطالت و در پِی باد زحمت کشيدن است...داشتم
حيات و زندگی را چون : يکی از اين سه رويه را انتخاب کنيمتوانيم  می

 چنانکه گويی از بگريزيم کنيم؛ از حيات تحملباری بر دوش خود 
دانيم که   زيرا میلذت ببريمکه از حيات گريزيم؛ و يا اين ميدان نبرد می

 خواب بهمنظور پطرس اين نيست که . خدا بر شرايط مسلط است
بلکه منظور . چشم بر حقايق تلخ زندگی فروبنديمخرگوشی فرو رويم و 

او اين است که بعنوان افراد ايماندار بايد نگرشی مثبت نسبت به زندگی 
  .شرايط بهترين استفاده را ببريمداشته باشيم و از  طريق ايمان، از هر 

اکثر مشکالت زندگی ناشی . دوم اينکه بايد زبان خود را کنترل کنيم
هر .  شود  غلط بر زبان رانده می از سخنان اشتباهی است که با روحيه

مزمور  و  را بخواند٣فرد مسيحی بايد بطور مرتب يعقوب فصل 
بی با عواقب پطرس خود بخو. نيز دعای هر روز او باشد ٣: ١۴١

تواند در  دروغ به هيچ وجه نمی! دردناِک سخنان شتابزده آشنا بود
  .ی داشته باشديفرد مقدس جايک زندگی 
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اين هر دو کار را . سوم اينکه بايد نيکويی کنيم و از بدی متنفر باشيم
صرفًا اجتناب کردن » اعراض کردن«منظور از . بايد با هم انجام دهيم

خوار شمردن و منزجر بودن از «ن عبارت معنِی اينيست، بلکه 
تنها کافی نيست از گناه به اين خاطر که اشتباه است . است» چيزی

  .اجتناب کنيم، بلکه بايد از آن حذر کنيم زيرا از گناه متنفريم
. و سرانجام بايد طالِب صلح و سالمتی باشيم و آن را تعاقب نماييم

دان خدا خوانده خواهند کنندگان، زيرا ايشان فرزن خوشابحال صلح«
اگر ما در پِی بدی باشيم، آن را خواهيم يافت؛ اما . )٩: ۵متی  (»شد

البته منظور . اگر در پِی صلح و آرامش باشيم نيز آن را خواهيم يافت
طالِب صلح باشيم، زيرا صلح و سالمتی " به هر قيمتی"اين نيست که 

بلکه منظور . )١٨ – ١٣: ٣يعقوب (هميشه بايد بر عدالت مبتنی باشد 
با ديگران با ماليمت رفتار کند و بخاطر اين است که فرد مسيحی بايد 

قدر ه اگر ممکن است ب«. تراشی نکند لجاجِت خود برای ديگران مشکل
البته گاه . )١٨: ١٢روميان  (»قّوه خود با جميع خلق به صلح بکوشيد

گويد که   می١٩: ١۴ روميان بعنوان مثال،! چنين چيزی ممکن نيست
. بايد با جد و جهد در اموری که منشاء صلح و سالمتی است بکوشيم

  .شود بنابراين صلح و سالمتی بطور طبيعی حاصل نمی
مان  اگر دشمنان«: اما يک مسيحِی جفاديده ممکن است بپرسد
 ممکن است ما طالِب بخواهند از ما سوءاستفاده کنند تکليف چيست؟

 پطرس به چنين مسيحيانی »!اند نگصلح باشيم، اما آنها طالِب ج
های  دهد که چشمان خدا پيوسته بر قوم خويش است و گوش اطمينان می

خود پطرس هنگامی که سعی کرده (شان است   شنيدن دعاهایاو آمادۀ
بود بدون نگاه کردن به عيسی بر روی آب بخرامد، اين درس را 

افظت و تأمين ما بايد برای مح). ٣٣ – ٢٢: ١۴ متی -بخوبی فراگرفت 
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د به خدا توکل داشته باشيم، زيرا تنها او قادر است ونيازهای خ
  .)٢١ – ١٧: ١٢روميان (مان را مغلوب سازد  دشمنان

کند،  قول می نقل ١۵ – ١٢: ٣۴مزمور پطرس اين قسمت را از 
در اين مزمور . بنابراين بد نيست خودتان تمام اين مزمور را بخوانيد

چنين روزهايی لزومًا . چيست" ايام نيک"خدا از منظور خوانيم که  می
فارغ از مشکل و رنج و زحمت نيستند، زيرا سراينده مزمور از ترس 

، و حتی )١٩آيه  (، زحمات)١٧ و ۶آيات  (ها ، تنگی)۴ آيه(و وحشت 
برای فرد " روز خوب"يک . گويد سخن می )١٨آيه  (دلی شکستهاز 

وزی نيست که در آن در ناز و است، ر" دوستدار حيات"ايمانداری که 
نعمت باشد و در امنيت و آسايش مطلق بسر ببرد، بلکه روزی است که 

 مشکالت و آزمايشاِت به دليِلاستعانت خدا و برکاِت او را در آن 
روز خوب برای فرد ايماندار روزی است که در . کند زندگی تجربه می

 خدا جواِب دعا ، از)٣ – ١آيات  (»نمايد خداوند را تکبير می«آن 
  .)١٨آيه  (کند  و نزديکِی خدا را حس می)٨آيه  (گيرد می

بنابراين اين بار که احساس کرديد روز خوبی نداريد و از زندگی 
 را بخوانيد و آنگاه درخواهيد يافت که در واقع ٣۴بيزاريد، مزمور 

  !روز بسيار خوبی برای جالل خداوند داريد
  

  . )١۵ – ١٣: ٣ (رافرازيد خداوند بدر مقاممسيح را . ٢
اين آيات آغازگِر سومين بخش مهم رساله اول پطرس هستند که 

اين قسمت بيانگر اين اصل . هاست  فيض خدا در اوج سختیدرمورد
مغلوب ترس خداوند هر ترس ديگری را روحانی بسيار مهم است که 

در دل خويش «کند که  پطرس به مخاطبين خود توصيه می. سازد می
او در ). ، ترجمه هزاره نو١۵: ٣(» ا در مقام خداوند برافرازيدمسيح ر

  . کند قول می  نقل١۴ – ١٣: ٨تأييد اين اندرز خود، از اشعيا 



  اميدوار باشيد١٠٦

بيان شده است،  اشعيا در چهارچوب آن قول از که اين نقلمتنی 
َاحاز پادشاه يهودا به علت خطر حمله . بسيار حائزاهميت است

پادشاهان اسرائيل . حرانی جدی مواجه بودالوقوع لشکر آشور با ب قريب
پيمان شود و به جمع ايشان  از َاحاز خواستند با آنان هم و سوريه 

پادشاهان اسرائيل و سوريه  بپيوندد، اما َاحاز نپذيرفت و از اين رو
و اما َاحاز مخفيانه با آشور ! تهديد کردند که به يهودا حمله خواهند کرد

يای نبی در اين مورد به او هشدار داد و اما اشع! طرح دوستی ريخت
به خدا توکل پيمان شدن با پادشاهاِن خدانشناس،  از او خواست بجای هم
يهوه صبايوت را تقديس نماييد و او ترس و «: کند و از او ياری بخواهد

  ).١٣: ٨اشعيا (» خوِف شما باشد
رو های مختلف روب ما نيز بعنوان افراد مسيحی هر از گاه با بحران

، دست به های خود شده شويم تسليِم ترس گرديم و وسوسه می  می
مسيح را بعنوان «های خود  اما اگر در دل. تصميمات اشتباه زنيم
، هرگز الزم نيست از مردم يا شرايط ترس »خداوند تقديس نماييم

مان ممکن است به ما صدمه بزنند، اما هرگز  دشمنان. داشته باشيم
 تنها خودمان هستيم که با عدم .بی به ما برسانندآسي ستتوان خواهند ن

اگر ما نيکی کنيم معموًال مردم . رسانيم توکل به خدا به خود آسيب می
ضديتی با ما نخواهند داشت، اما حتی اگر با ما ضديت نيز بورزند، 

مان  بهتر است در راه عدالت زحمت ببينيم تا اينکه درمورد شهادت
اين موضوع را  ١٩ – ١٢: ۴  اول خود،پطرس در رساله. سازش کنيم

  .کند به تفصيل بررسی می
نگام مواجه شدن با  هاگر عيسی مسيح، خداونِد دلهای ما باشد، به
در " خوشابحال"واژه . دشمن بجای ترس، برکت را تجربه خواهيم کرد

اين همان .  آمده است١٢ و ١١ و ١٠: ۵اينجا، همانی است که در متی 
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اول  (»توان بيان کرد و پر از جالل است که نمیخرمی است «شادی و 
  .)٨: ١پطرس 

های ماست، هر بحران فرصتی  وقتی عيسی مسيح، خداونِد زندگی
جواب . "ما هميشه آماده پاسخ خواهيم بود. شود  برای شهادت دادن می
اصطالح . است" ارائه دفاعيه در دادگاه"در اينجا به معنای " دادن

ای از   جا مشتق شده است و به معنای شاخهنيز از همين" دفاعيات"
هر فرد مسيحی بايد بتواند . پردازد الهيات است که به دفاع از ايمان می

ای اقامه کند، بويژه در  درمورد اميدی که به مسيح دارد از خود دفاعيه
هنگامی که  فرد مسيحی در بحرانها . شرايطی که ظاهرًا اميدی نيست

کند، اين فرصتی است برای شهادت دادن،  یبا ايمان و اميد رفتار م
  .شوند بينند و متوجه می ايمانان چنين رفتاری را می زيرا بی

بيان شود، و نه با )" احترام(با حلم و ترس  "البته اين شهادت بايد
ما شاهدين هستيم، نه قاضی و . فروشانه لحنی متکبرانه و فضل

در تأييد مان  زندگیما هميشه بايد مطمئن باشيم که نحوه ! بازپرس
گويد که مسيحيان  پطرس نمی. کند میعمل دهيم  ای که ارائه می دفاعيه
خواهد  ايمانان بحث و مشاجره کنند، بلکه از ما مسيحيان می بیبايد با 

مان  به نرمی و بامحبت درمورد آنچه بدان ايمان داريم و دليل اين ايمان
در بحث و مشاجره نيست، هدف برنده شدن . ايمانان توضيح دهيم به بی

  .بلکه هدف اين است که جانهای گمشده را بسوی مسيح هدايت کنيم
» خداوند مسيح را در دلهای خود تقديس نماييد«منظور از اينکه 

چيست؟ منظور اين است که همه چيِز خود را به او بسپاريم و تنها 
که منظور اين است . برای خشنود کردن و جالل دادِن او زندگی کنيم

مان از اين  بجای اينکه نگران باشيم مردم با ما چه خواهند کرد، ترس
ی باعث خواهد شد چنين نگرش. باشد که مبادا مسيح از ما خشنود نباشد

ای  چنين زندگی  .تری داشته باشيم تر و مشخص  بسيار ساده زندگی
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، که بر  ٢ – ١: ١٢روميان و  ٣٣: ۶متی ای خواهد بود از  آميخته
کند و از  آن فرد ايماندارهر روزه از کالم خدا اطاعت میاساِس 

در اين نوع زندگی، فرد ايماندار به . ای ندارد پيامدهای اين کار واهمه
کند  چيزی کمتر از اجرای کامل اراده خدا در زندگی خود بسنده نمی

های خداوندِی عيسی مسيح در  يکی از نشانه. )٣۴ – ٣١: ۴يوحنا (
ايم درمورد او به ديگران  ن است که با خوشحالی آمادهمان اي های زندگی

  . شهادت دهيم و آنان را بسوی مسيح هدايت نماييم
  

  ).١٧ – ١۶: ٣(تان را پاک نگاه داريد  وجدان. ٣
 وجدان. است" دانستن" واژه وجدان يا ضمير، در اصل به معنای 

 را دهد و ما آن داوِر درونی ماست که درمورد عملکرد ما شهادت می
نگاه کنيد به ( ايم يا نادرست درست عمل کرده" بدانيم"سازد که  قادر می
ای تشبيه کرد که  توان به پنجره وجدان را می. )١۵ – ١۴: ٢روميان 

اگر در نااطاعتی از . کند نوِر حقيقِت  خدا را به درون انسان هدايت می
 شود به حدی که خدا سماجت ورزيم، اين پنجره کثيف و مکّدر می

ضميری "و نتيجه، . سرانجام نور ديگر قادر به عبور از آن نيست
حس  وجدان بی. )١۵: ١تيطس  (خواهد بود" وجدانی آلوده"يا " ملّوث

، وجدانی است که آنقدر گناه و "وجدان داغ"يا در ترجمه قديمی 
شرارت ديده است که ديگر حساسيت خود را نسبت به درست و 

حتی ممکن است . )٢: ۴ل تيموتاووس او (نادرست از دست داده است
وجدان چنان آلوده و مسموم شود که اعمال بِد انسان را بپذيرد و او را 

چنين وجدانی در کتابمقدس ! به سبب انجام کار نيک معذب سازد
 یفرد جنايتکاراگر  .)٢٢: ١٠عبرانيان  (ه شده استدينام " ضمير بد"

ارتکاب اما اگر در کند،  د احساس تقصير میلو دهدوست خود را 
  !گردد جنايت موفق شود شادمان می
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که از پنجره به " نوری"وجدان به شناخت بستگی دارد، يعنی به 
کند، اراده خدا  وقتی فرد ايماندار کالم خدا را مطالعه می. تابد درون می

شناسد و وجدانش نسبت به آنچه درست يا نادرست است  را بهتر می
وجدانی " ضمير نيک"يا " وجدان پاک ".ندک حساسيت بيشتری پيدا می

کند و بر اعمال درست مهر تأييد  نگام خطا ملزم می هبهاست که 
بکشد و " رياضت"وجدان برای آنکه قوی و پاک بماند بايد . زند می

اگر ما در شناخت روحانی و . )١۶: ٢۴اعمال  (تمرين و ممارست کند
ت که با کوچکترين خواهيم داش" وجدانی ضعيف"اطاعت رشد نکنيم، 

  .)٨اول قرنتيان  (شود رنجد و خشمگين می چيزی می
ها به فرد ايماندار کمک  وجدان پاک چگونه در آزمايشات و تنگی

داند  بخشد، زيرا فرد ايماندار می  به او دليری و شهامت میکند؟ اوًال می
بر . که نسبت به خدا و مردم درستکار بوده است و نيازی نيست بترسد

ای  بنای مارتين لوتر در شهِر ورمِس آلمان، سخنان شجاعانهروی 
 در حضور شورای ١۵٢١ آوريل سال ١٨در وی حکاکی شده است که 
غير از اين نيز . ام من محکم و استوار ايستاده«: کليسا بيان داشت

وجدان مارتين لوتر که . »آمين. خداوند خودش مرا ياری دهد. توانم نمی
 تنه در  ا بود، به او چنان شجاعتی داد که بتواند يکدر پيوند با کالم خد

  !برابر کل دستگاه کليسا بايستد
دهد؛ و وقتی از  ان پاک به ما آرامش قلبی می، وجدگذشته از اين

توانيم به مصاِف نبردهای بيرون  درون آرامش داشته باشيم، براحتی می
شود  میقرار است، و باعث  وجدان ناراحت هميشه معذب و بی. برويم

. کند دودل و مردد باشد و نتواند بخوبی عمل کند فرد در آنچه می
چگونه ممکن است بتوانيم با دليری درمورد مسيح شهادت دهيم 

  دهد؟ درحاليکه وجدان ما برضد ما شهادت می
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شود ديگر ترسی نداشته باشيم که  باعث میهمچنين وجدان پاک 
گويند يا ممکن است  چه میدانند، بر ضد ما  ديگران درمورد ما چه می

ترسيم، ديگر  وقتی مسيح خداونِد ماست و تنها از خدا می. با ما چه کنند
. مان در هراس باشيم نيازی نيست از تهديدات، عقايد يا اعماِل دشمنان

 »انسان به من چه تواند کرد؟. خداوند با من است، پس نخواهم ترسيد«
ای بود که پطرس، آنگاه که از  اين دقيقًا همان نکته. )۶: ١١٨مزمور (

دشمن ترسيد و عيسای خداوند را انکار کرد، زمانی در آن ناکام مانده 
  .بود

 درستی و نادرستِی کند که وجدان به تنهايی معياِر پطرس تأکيد می
کسی . هر شخصی ممکن است کار نيک يا بد انجام دهد. چيزی نيست

اِر درستی کرده صرفًا و مدعی است ککند  که از کالم خدا سرپيچی می
دارد که وجدانش  از آن رو که وجدانش آسوده است، در واقع اذعان می

وجدان تنها زمانی . کند از اساس بيمار است و بدرستی عمل نمی
  .راهنمای مطمئنی است که کالم خدا آموزگاِر آن باشد

مسيحيان در جامعه کنونی هر روز بيش از پيش در مظان اتهام 
اما معيار ما با معيار . شود د و به آنها تهمت دروغ زده میگيرن قرار می
آفرينند، بلکه   مسيحيان اساسًا مشکل نمی.ايمان فرق دارد دنيای بی

کافی است يک مسيحِی تولدتازه يافته در . کنند افشا میمشکالت را 
ای مشغول کار شود يا به خوابگاه دانشگاهی نقل مکان کند، و  اداره

مسيحيان در اين دنيای . شود کشد که مشکالت آغاز می آنگاه طولی نمی
را » ثمِر ظلمت اعماِل بی«و ، )١۵: ٢فيليپيان  (تاريک، نور هستند

  .)١١: ۵افسسيان (سازند  آشکار می
وقتی يوسف بعنوان خدمتکار در منزل فوطيفار مشغول کار شد و 
. حاضر نشد گناه کند، به او تهمت ناروا زدند و روانه زندان شد

منصباِن درباِر بابل نيز توطئه چيدند تا دانيال را به دام بيندازند  صاحب



 ١١١! ها آماده شدن برای بهترين

خداوند ما عيسی . زيرا زندگی و اعمال او شهادتی بود  برضد آنها
آلوِد  مسيح نيز از  طريق زندگانی خود بر زمين، دلها و َاعماِل گناه

يد نگاه کن (مردم را آشکار ساخت و به همين خاطر نيز مصلوبش کردند
خواهند در مسيح  آری، همه کسانی که می«. )٢۵ – ١٨: ١۵به يوحنا 

دوم تيموتاووس  (»عيسی به دينداری زيست کنند، زحمت خواهند کشيد
١٢: ٣(.  

خواهيم وجدانی پاک داشته باشيم، بايد نخست با گناهانی که  اگر می
مان وجود دارد برخورد کنيم و آنها را بالفاصله اعتراف  در زندگی

پنجره را تمييز نگاه «بايد به اصطالح . )٩: ١اول يوحنا  (اييمنم
وقتی را به مطالعه کالم خدا اختصاص دهيم و از اين  نيز بايد. »داريم

وجدان حساس نتيجه اطاعتی است . »نور را به درون راه دهيم«طريق 
ای که از چنين  گيرد، و شهادت فرد مسيحی که از شناخت سرچشمه می

دار است بدون شک در هدايت گمراهان بسوی مسيح وجدانی برخور
بعالوه، چنين وجدانی به ما در جفاها و . بسيار مؤثرتر خواهد بود

  .دهد قلب می ها قوت سختی
زحمت و جفای يک فرد مسيحی هيچگاه نبايد بخاطر ارتکاب جرم 

اما از سوی ديگر، يک فرد مسيحی هرگز نبايد از اينکه بخاطر . باشد
دنيای ما چنان گمراه . افتد متعجب شود رست در زحمت میانجام کار د

بدی را نيکويی و نيکويی را بدی «و منحرف شده است که مردم 
  »...گذارند نامند، و ظلمت را بجای نور و نور را بجای ظلمت می می

» بدکار«رهبران دينی روزگار عيسی نيز او را . )٢٠: ۵اشعيا (
 – ٢٩: ١٨يوحنا  (کند ران بدی میخواندند، يعنی کسی که به ديگ می
  !تواند گمراه باشد براستی که انسان چقدر می. )٣٠

ها و  در شرايطی که کليسا هر روز بيش از پيش با دشواری
. ها روبرو است، بايد روحيه محبت مسيحی را پرورش دهيم سختی
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زيرا ما ايمانداران بيش از هر زمان ديگر به ياری و تشويق يکديگر 
همچنين بايد وجدان خود را پاک و نيکو نگاه . هيم داشتنياز خوا

تر  تر و دليرانه مان قوی شود شهادت داريم، زيرا وجدانی پاک سبب می
. رمز اين کار اين است که مسيح را بعنوان خداوند  برافرازيم. باشد

اگر تنها از خدا بترسيم، ديگر نيازی نيست از انسانها ترس داشته 
شرم نتيجه ترس از «: گويد ن در اين باره میسموئل جانس. باشيم

       .    »انسانهاست، اما وجدان نتيجه ترس از خداست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مهشتفصل 

  درس گرفتن از نوح
  ٢٢ - ١٨: ٣اول پطرس 

  
داد که  توضيح می بود و ١۶فصل مشغول تعليم دادِن متی  يشیشک

س، و بر اين صخره تويی پطر«درمورد اين گفته عيسی به پطرس که 
. وجود داردانواع و اقسام تفسيرها  ،)٨آيه (» کنم يسای خود را بنا میکل

بندم اگر  جناب کشيش، شرط می«: پس از اتمام صحبت او زنی گفت
دانست همين چند کلمه چقدر دردسر ايجاد خواهد کرد  عيسی می

  »!راند هيچگاه آنها را بر زبان نمی
نگاشت حتی   رساله خود را میپطرس نيز وقتی اين قسمت از

يکی از دشوارترين روحش هم خبر نداشت که اين چند آيه روزی 
مفسرانی نيک و خداترس با .  خواهد شد محسوبهای عهدجديد قسمت

اند  اند، و تمام آنچه گفته هايی داغ داشته اند و بحث اين آيات کلنجار رفته
اينجا ممکن است ما در . نيز از لحاظ روحانی بناکننده نبوده است

نتوانيم تمام مشکالت مربوط به اين قسمت از رساله را حل کنيم، اما 
سعی خواهيم کرد به بررسی اندرزهای عملی بپردازيم که پطرس به 
مسيحيان ارائه داد تا آنها را در ايام دشواری که پيِش رو داشتند تشويق 

  . کند
سه رسالت ما درک اين . پردازد اين قسمت به سه رسالت مختلف می

را قادر خواهد ساخت تا بهتر در اراده خدا متحمل رنج و زحمت شويم 
  .و مسيح را جالل دهيم
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  رسالت مسيح . ١
مهمترين مطلِب اين قسمت، حقايقی است که پطرس درمورد مسيح 

 ٢٣ و ٢٢ و ٢١: ٢شبيه اين قسمت را در اول پطرس . گويد می
کند که به   کامِل کسی معرفی میۀمونپطرس عيسی را بعنوان ن. بينيم می

  .ناحق رنج ديد و بااينحال از خدا اطاعت کرد
  

 درمورد رنج و ١٧ پطرس در آيه .)١٨: ٣(مرگ مسيح . الف
او . نويسد که بخاطر نيکوکاری است، نه مجازاِت شرارت زحمتی می

بود » عادل«مسيح . کند در اين مورد به الگوی عيسی مسيح اشاره می
عدالتی  ، و بااينحال با او به ناحق رفتار شد و مورد بی)١۴: ٣اعمال (

چرا؟ تا در راه ظالمان و بدکاران بميرد و آنان را بسوی . قرار گرفت
، و تنها يکبار )٢۴: ٢اول پطرس  ( ما مردجایه او ب! خدا هدايت کند

به بيان ديگر، عيسی بخاطر نيکوکاری . )٢٨ – ٢۴: ٩عبرانيان  (مرد
و بخاطر گناهانی که خود مرتکب شده بود نُمرد، چون اصًال ا. رنج ديد

  ).٢٢: ٢اول پطرس (گناهی از او سر نزده بود 
در « اصطالحی فنی است به معنی »نزد خدا آوردن«عبارت 

به سبب کاری که مسيح بر صليب . »پيشگاه داور اجازه حضور يافتن
شيم و نزد او کرد، ما اکنون قادريم آزادانه به خدا دسترسی داشته با

توانيم با دليری در پيشگاِه تخت او  می. )١٢: ٣؛ ١٨: ٢افسيان (برويم 
 به فيِض  همچنين! )٢١ و ٢٠ و ١٩: ١٠عبرانيان  (حاضر  شويم

 عالِی او دسترسی داريم که برای نيازهای روزانه ما کافی است
پاره شدن پرده هيکل بهنگام مرگ مسيح بر صليب . )٢: ۵روميان (

توانيم از طريق عيسی مسيح   بود از اين واقعيت که اکنون میسمبولی
  .آزادانه به خدا دسترسی داشته باشيم



 ١١۵درس گرفتن از نوح 

حسِب روح زنده  به«عبارت  ).٢٠ – ١٩: ٣(موعظه مسيح . ب
کنيم منظور  غالبًا تصور می. ساز است قدری مشکل) ١٨آيه (» گشت

بان يونانی است، و حال آنکه اکثر محققان ز" القدس روح"از اين روح، 
او «:  در واقع بايد اينطور ترجمه شود١٨معتقدند که قسمت پايانِی آيه 

تمايز . »با اينکه از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاِظ روح زنده گشت
 و ۴١: ٢۶متی درست مثل آنچه در (در اينجا بين جسم و روح است 

  .القدس ، و نه بين جسِم مسيح و روح)بينيم  می۴ – ٣: ١روميان 
 ، جانی واقعی)٢۶: ٢۶متی (خداوند ما عيسی مسيح بدنی واقعی 

او خدايی .  )۴۶: ٢٣لوقا (داشت  ، و روحی واقعی)٢٧: ١٢يوحنا (
نبود که در انسان ساکن شده باشد، بلکه در آِن واحد هم خدای حقيقی 

 مسيح پس از مرگ، روح خود را به پدر سپرد. بود و هم انسان حقيقی
اما روشن است که . )٢۶: ٢نيز نگاه کنيد به يعقوب  و ۴۶: ٢٣لوقا (

. ، بايد نخست روحش زمانی مرده باشد»حسِب روح زنده گشت به«اگر 
مرگ روِح او احتماًال زمانی رخ داد که بخاطر ما گناه شد و پدر او را 

زنده شدن «عبارِت . )٢١: ۵؛ دوم قرنتيان ٣۴: ١۵مرقس  (ترک کرد
ای رستاخيز باشد، چون رستاخيز تنها تواند به معن نمی» به روح

  . استبدن درومدر
جسم او را کشتند، و روح . بنابراين مسيح بر صليب رنج ديد و مرد
اما اين روح دوباره زنده . او نيز هنگامی که در راه ما گناه شد مرد

گويد،  آنگاه، مطابق آنچه پطرس می. شد، و عيسی آن را به پدر سپرد
ارواحی که در «و رستاخيزش، خطاب به عيسی، زمانی بين مرگ 

در اينجا دو سئوال پيش . ای خاص ايراد نمود موعظه» زندان بودند
شان رفت چه کسانی بودند؟ و  که عيسی به ديدن» ارواحی«اين : آيد می

  عيسی به آنها چه موعظه کرد؟
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ای  روح گنهکاراِن گمگشته» ارواِح زندانی«کسانی که معتقدند اين 
سوختند و عيسی خبر خوش نجات را به آنها   جهنم میبودند که در

درمورد اوًال پطرس . اند های جدی مواجه موعظه کرد، با دشواری
: ٣(» حاروا«واژه از د و نه کن  ستفاده میا» هاجان «واژهاز » مردم«
در عهدجديد نه درمورد آدميان، بلکه تنها درمورد » ارواح«لغت . )٢٠

طور  ين نيز هم٢٢ و از آيه -ده شده است ربديوها يا فرشتگان بکار 
خوانيم که عيسی از   به عالوه، در هيچ جای کتابمقدس نمی.آيد برمی

" عالم اموات"گويد که  او به  می ٣١: ٢اعمال . جهنم ديدن کرده باشد
عالم اموات مکانی موقتی است که مردگان . رفت، که با جهنم فرق دارد

و " عالم اموات"تمايز بين . کشند ظار میتا قبل از رستاخيز در آنجا انت
جهنم يا . مشخص است  ١۵ – ١١: ٢٠مکاشفه جهنم بخوبی در 

شدگان تا به ابد در آنجا مورد داوری  درياچه آتش مکانی است که هالک
مسيحيان پس . و حال آنکه عالم اموات جايی موقتی است: خواهند بود

لکه مستقيمًا به آسمان روند، ب از مرگ به هيچ يک از اين دو جا نمی
  .)٢۴ – ٢٠: ١فيليپيان (نزد مسيح خواهند رفت 

عيسی مسيح روح خود را به پدر تسليم کرد، مرد، و زمانی مابين 
و رستاخيزش به عالم اموات رفت و پيغامی را خطاب به  مرگ

احتماًال فرشتگان اين موجودات (موجوداتی روحانی بيان نمود 
نحوی به  اين موجودات به. )۶يد به يهودا ؛ نگاه کن بودندکرده سقوط

 اين نکته را روشن ٢٠ آيه .شدند دوران قبل از توفان نوح مربوط می
در اينجا صرفًا به معنای اعالم کردن است، " موعظه کردن. "سازد می

 ۶: ۴ و ٢: ١  که پطرس در رساله اول خود" موعظه پيام انجيل"و با 
ين مورد که عيسی به اين ارواِح پطرس در ا. برد فرق دارد بکار می

گويد، اما قطعًا پيام نجات را به آنها  محبوس چه موعظه کرد چيزی نمی
. )١۶: ٢عبرانيان (توانند نجات بيابند  موعظه نکرد زيرا فرشتگان نمی
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اعالم پيروزی  آنچه او خطاب به اين ارواح بيان داشت به احتمال زياد
 و ٢٢: ٣کنيد به اول پطرس نگاه (های او بود  بر شيطان و فوج

  .)١۵: ٢کولسيان 
پطرس درمورد ارتباط اين ارواح با روزگار قبل از توفان نوح نيز 

 – ١: ۶ پيدايش که در" پسران خدا"برخی معتقدند که . گويد چيزی نمی
ای بودند که با زنان  کرده به آنها اشاره شده است، فرشتگان سقوط ۴

از آنها پديد آمد، اما من شخصًا ها  همبستر شدند و نسلی از غول
درمورد " پسران خدا"برعکس، لفظ . توانم چنين تفسيری را بپذيرم نمی

شود، ولی فرشتگان  که سقوط نکردند بکار برده می" فرشتگاِن نيکی"
،  ١: ٢؛ ۶: ١ايوب (شوند  خوانده نمی" پسران خدا"کرده هيچگاه  سقوط

تمايز " پسران خدا"و " شيطان"همچنين توجه داشته باشيد که بين 
دنيای قبل از توفان نوح غرق در بدی و شرارت بود، ). شود گذاشته می

 باری نقش داشتند  وضع شرارتنترديد اين ارواح در ايجاد چني و بی
  .)٢٠ و ١٩ و ١٨: ١ و روميان ١٣ – ۵: ۶نگاه کنيد به پيدايش (

  

د که ده  از آنجا که مرگ زمانی رخ می).٢١: ٣(قيام مسيح . ج
، قيام يا رستاخيز زمانی است )٢۶: ٢يعقوب  (شود روح از بدن جدا می

 پدر، عيسی را از .)۵۵: ٨لوقا  (گردد که روح مجددًا به بدن بازمی
؛ اما پسر نيز اين اختيار را )١١: ٨؛ ۴: ۶روميان  (مردگان  برخيزانيد

اين يک . )١٨ – ١٧: ١٠يوحنا  (دارد که خود را از مرگ برخيزاند
اميدی "بخاطر همين قيام مسيح است که مسيحيان از ! عجزه استم

هيم ديد که بين بعدًا خوا. )۴ – ٣: ١اول پطرس  (برخوردارند" زنده
  . نوح چه ارتباطی وجود داردقيام مسيح و تجربۀ

قيام مسيح اعالم . کم گرفت اهميت قيام مسيح را هيچگاه نبايد دست
، کار نجات تکميل گشته و از )۴: ١روميان  (دارد که او خداست می

اول  (، و مرگ مغلوب گشته است)٢۵: ۴ (سوی پدر پذيرفته شده است
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قيام مسيح جزئی از . )١٨ – ١٧: ١؛ مکاشفه ١٨ – ١٣: ۴تسالونيکيان 
ای مرده  دهنده ، زيرا نجات)۴ – ١: ١۵اول قرنتيان  (پيام انجيل است

ست که هر روزه به ما کرده ا مسيِح قيام! دهنجات دتواند کسی را  نمی
  .)٢٠: ٢غالطيان  (بخشد تا برای او زندگی و خدمت کنيم قدرت می

 خداوند ما عيسی مسيح چهل روز پس از ).٢٢: ٣(صعود مسيح . د
در جالل به دست راست قيام خود از مرگ، به آسمان صعود کرد تا 

 – ١: ١٢؛ عبرانيان ١١ – ۵: ٢؛ فيليپيان ١: ١١٠مزمور (پدر بنشيند 
 مسيحيان نيز در جايهای آسمان با او ).٣۶ – ٣۴: ٢؛ اعمال ٣
يابيم که  ، و ما از طريق او قدرت می)۶ – ۴: ٢افسسيان  (نشينند می
 مسيح بعنوان کاهن اعظم. )١٧: ۵روميان  (»در حيات سلطنت کنيم«
 – ٩: ١اول يوحنا (و بعنواِن شفيع ) ١۶ – ١۴: ۴؛ ٢۵: ٧عبرانيان (
او برای قوم خود مکانی مهيا . کند خود پشتيبانی می از کليسای )٢: ٢

، و روزی خواهد آمد تا آنان را نزد )۶ – ١: ١۴يوحنا  (کرده است 
  .خود َبرََد

ای که پطرس بر آن تأکيد دارد، پيروزِی کامِل  اما مهمترين نکته
: ٣اول پطرس (است » فرشتگان و قدرتها و قّوات«مسيح بر تمامی 

 ١٠: ۶افسسيان  (های شريِر شيطان است آنها، فوج، که منظور از )٢٢
نکرده هميشه مطيِع عيسی  فرشتگاِن سقوط. )١۵: ٢؛ کولسيان ١٢ –

جنگيم،   پيروزی نمیبرایما نيز بعنوان افراد مسيحی هيچگاه . اند بوده
 همان پيروزی عظيمی که عيسی –جنگيم   موضِع پيروزی میازبلکه 

    .ود خود  برای ما به ارمغان آورداز  طريق مرگ، قيام و صعمسيح 
  

   رسالت نوح. ٢
هم مسيحيان و هم يهودياِن زماِن پطرس برای نوح احترام  فراوانی 

خوانيم که نوح با دانيال و  می ٢٠ – ١٩: ١۴حزقيال در . قائل بودند
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کّرات به  شود، و در مزامير و کتب انبيا نيز به ايوب مرتبط دانسته می
عيسی نيز در سخنان خود بارها به . شاره شده استواقعه توفان نوح ا

 ٢۶: ١٧، و نيز نگاه کنيد به لوقا ٣٩ – ٣٧: ٢۴متی (نوح اشاره کرد 
 و نيز ۵: ٢ (َبَرد ، و پطرس نيز در رساله دوم خود از او نام می)٢٧ –

 در شماِر ٧: ١١ عبرانيان همچنين اسِم نوح در. )۶: ٣نگاه کنيد به 
  .ه شده استقهرمانان ايمان آورد

اما ببينيم پطرس بين خدمِت نوح و خوانندگان خود چه ارتباطی 
» واعظ عدالت«اوًال نوح در يکی از دشوارترين ايام تاريخ، . ديد می

 سال با خدا راه رفت ١٢٠در واقع او به مدت . )۵: ٢دوم پطرس (بود 
دم ترديد بسياری از مر ، و بی)٣: ۶پيدايش  (و حقيقت او را اعالم نمود

مسيحيان . کردندگرفتند و با وی ضديت  در اين مدت او را به تمسخر 
دانستند که عيسی وعده داده است دنيا قبل از بازگشت او شبيه  اوليه می

؛ و منتظر بودند که )٣٩ – ٣٧: ٢۴متی  (خواهد بود» روزگار نوح«
بنابراين وقتی فساد . )٣ – ١: ٣دوم پطرس  (عيسی بزودی برگردد

ديدند، بدون شک بياد سخنان  رامون خود و آغاز جفاها را می پيجامعۀ
  .افتادند عيسی می

 مواجه بست بننوح مرد ايمانی بود که حتی آنگاه که به ظاهر با 
چنين خصلتی . ورزيد شد، همچنان بر انجام اراده خدا اصرار می می
من و اگر بنا باشد مؤ. ترديد باعث تشويق خوانندگان پطرس بود بی

 بسنجيم، نوح به هيچ وجه نمره ه حاصل ر بودن را برحسِب نتيجۀوفادا
و بااينحال او در نظر خدا دارای شأن و منزلت بسيار ! گيرد  قبولی نمی
  !وااليی بود

: بين نوح و خوانندگان پطرس ارتباط ديگری نيز وجود داشتاما 
 ديد از تجربه مسيحِی ای می پطرس واقعه توفان نوح را تصوير يا نمونه

 صحيِح تعميد هر چه که باشد، ترديدی نظرتان درباره نحوۀ. تعميد
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نيست که کليسای اوليه مردم را از طريق فرو بردن آنها در آب غسل 
اين نوع تعميد، تصويری است از مرگ، دفن و رستاخيز . داد تعميد می
شود، اما اين آيين  متأسفانه تعميد امروزه چندان جدی گرفته نمی. عيسی
تعميد به . شد يسای اوليه بسيار حائزاهميت بود و جدی گرفته میدر کل

توانست  معنای گسستن کامِل فرد نوايمان از زندگِی گذشته بود، و می
داوطلبان . دوستان و ترِک شغل را نيز شامل شود ده وجدايی از خانوا

دی از آنها پرسيده شدند و سئواالت زيا تعميد نخست به دقت بررسی می
يم شدِن آنها در قالب تعميد نه صرفًا نوعی مراسم برای لسيرا تشد، ز می

  .آغاز عضويت در کليسا، بلکه قدمی در جهت تقديس شدن بود
آبها . توفان نوح تصويری است از مرگ، دفن و رستاخيز عيسی

اش  زمين را به نشانه داوری در خود مدفون ساختند، اما نوح و خانواده
کليسای اوليه کشتی نوح را تصويری . شتندبرافرابه مکان امن نيز را 

اش محض  درست همانطور که نوح و خانواده. دانست از نجات می
ايمان نجات يافتند زيرا سخن خدا را باور کردند و به کشتِی امن داخل 
شدند، گنهکاران نيز از  طريق ايمان آوردن به مسيح و يکی شدن با او 

  .نجات خواهند يافت
به آب نجات «اش  گويد نوح و خانواده  میآنکهبه محض پطرس 

د که چنين تصويری به اين معنا نيست هد می، بالفاصله توضيح »يافتند
است " ای نمونه"تعميد صرفًا . يابد که انسان از طريق تعميد نجات می

 »برخاستِن عيسی مسيح«از آنچه براستی باعث نجات ماست، يعنی 
 يا فرو بردن بدن در آب پاشيدن آب بر بدن. )٢١: ٣اول پطرس (

تواند لکه گناه را از بين  ببرد، بلکه تنها خون مسيح قادر به  هرگز نمی
اما تعميد ما را از يک . )٢: ٢ – ٧: ١اول يوحنا  (انجام اينکار است
پطرس پيشتر به . دهد و آن وجدانی معذب است چيز نجات می

ده برای موفقيت خوانندگان خود گفته بود که داشتِن وجدانی پاک و آسو



 ١٢١درس گرفتن از نوح 

، و )١۶: ٣نگاه کنيد به اول پطرس  (در امر شهادت بسيار مهم است
که  مسيح مان نسبت بهاين است که به تعهد" وجدان پاک"بخشی از اين 

  . نماييم وفا،شود قالب تعميد بيان می در
تعهد " اصطالحی است حقوقی به معنای ٢١ه در آي" امتحان"واژه 
آيا «: پرسيدند کرد از او می دی را امضا میوقتی کسی قراردا". سپردن

و آن » دانی؟ خود را به اجرا و پيروی از مفاد اين قرارداد متعهد می
در غير اينصورت، قرارداد را . »آری«: داد شخص بايد جواب می

شد که آيا  از نوايماناِن در شرِف تعميد نيز پرسيده می. کرد امضا نمی
آلوِد   و او را خدمت کرده، از زندگی گناهاند از خدا پيروی نمايند آماده

گذشته خود دست بشويند؟ اگر در اين باره در قلب خود دچار ترديد 
داشتند و چه  گفتند، وجدانی پاک و آسوده نمی بودند يا تعمدًا دروغ می

پطرس خود بخوبی (کردند  بسا تحت فشار و جفا، مسيح را انکار می
ن جهت پطرس شهادت تعميد را به به همي!). کرد اين امر را درک می

به مسيح وفادار نسبت خوانندگان خود يادآور شد تا آنان را تشويق کند 
  .و متعهد بمانند

مربوط به توفان خوب است توجه داشته باشيم که ترتيب وقوِع وقايِع 
کشتی نوح در . نوح ارتباط نزديکی با روز رستاخيز خداوندمان دارد

: ٨پيدايش (ر کوههای آرارات قرار گرفت روز هفدهم از ماه هفتم ب
شد، اما آغاز تاريخ دينِی  تاريخ عادی يهوديان در اکتبر آغاز می. )۴

. )٢ – ١: ١٢خروج  (آنان مصادف بود با عيد پسح در ماه آوريل
 ماه پس مينماه آوريل هفت. منتهی عيد پسح تنها در زمان موسی باب شد

اردهمين روز از ماه آوريل، عيسی مسيح در چه. اکتبر استماه از 
، و سه روز بعد قيام )۶: ١٢خروج  (يعنی روز پسح مصلوب شد

 در روز هفدهم از ماه هفتم رخ داد، يعنیبدين ترتيب قيام مسيح . فرمود
. دقيقًا همان تاريخی که کشتی نوح بر کوههای آرارات قرار گرفت
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دهنده  بنابراين تصوير نوح با تأکيد پطرس بر قيام عيسای نجات
  .طی تنگاتنگ دارداارتب

توان گفت تجربه مسيح بر صليب نوعی تعميِد داوری  به تعبيری می
عيسی بارها از رنج و . شباهت با واقعه توفان نوح نيست بود که بی

؛ ٢٢: ٢٠متی (شد بعنوان تعميد ياد کرد  بايست متحمل می عذابی که می
 را به سرگذشت يونس ، و تجربه مرگ، تدفين و قيام خود)۵٠: ١٢لوقا 

توانست در  ترديد می عيسی بی. )۴١ – ٣٨: ١٢متی  (تشبيه نمود
جميع «: قول کند  نقل٣: ٢ يونس توصيِف تجربه رنج و عذاب خود، از
  .»خيزابها و موجهای تو  بر من گذشت

  

  رسالِت امروزِی مسيحيان . ٣
با در اين قسمت پطرس ای را که  دروس عمدهدر اينجا خوب است 

وانندگان خود در ميان گذاشت و ما نيز امروزه الزم است آنها را خ
  :وار بيان نماييم فراگيريم، خالصه

اولين درس اين است که مسيحيان بايد بدانند ديگران با آنها ضديت 
با نزديک شدن بازگشت مسيح، اعمال نيک ما باعث . خواهند ورزيد

اِج حمالت آنان قرار خواهد شد افراد خدانشناس بر ما خشم گيرند و آم
عيسی مسيح بر زمين زندگی کاملی داشت، و بااينحال او را . گيريم

اگر با آن يگانه عادل که هيچ . چون يک جنايتکار بر صليب کشتند
چه حقی گناهی در او نبود چنين بيرحمانه رفتار شد، ما افراِد خطاکار 

يد مواظب باشيم البته با که بخواهيم از جفا و بدرفتاری بگريزيم؟م داري
 بخاطر انجام نيکی باشد، نه شويم تنها که رنج و زحمتی که متحمل می

  ! جرم و جنايت و سرپيچی از قوانيننتيجۀ
دومين درس اين است که مسيحيان بايد خدا را با ايمان خدمت کنند، 

نوح خدا را خدمت کرد ولی تنها . و تنها به نتايج حاصله متکی نباشند
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و بااينحال خدا برای او .  را از توفان نجات دهدموفق شد هفت نفر
! بنابراين بايد از همان هفت نفر دلگرم شويم. ارزش زيادی قائل بود

عيسی نيز آنگاه که بر صليب مرد، ظاهرًا رسالتش به شکست انجاميده 
امروزه نيز ممکن است . اما مرگ او بزرگترين پيروزی بود. بود

ده خود را در جهان به ايد، اما او ارخورده بنظر آ آرمان مسيح شکست
شود،  حصاد در پايان يک جلسه کليسايی درو نمی. انجام خواهد رسانيد

  .بلکه در پايان کار دنيا
 و در اين سوم، اين واقعيت که ما نيز جزو پيروزی مسيح هستيم

اين پيروزی در قالب . پيروزی شريکيم بايد باعث تشويق ما باشد
 ۶ده است، و شرح آن را در روميان فصل تصويِر تعميد بيان ش

 سازد، تعميد روح است آنچه فرد ايماندار را با مسيح يک می. خوانيم می
ما . ، که تعميِد آب تصويری است از آن)١٣ – ١٢: ١٢اول قرنتيان (

کنيم و به او  مسيحيان به قدرِت روح است که برای مسيح زندگی می
کند که با   مردم را تحريک میشيطان. )٨: ١اعمال  (دهيم شهادت می

ما دشمنی کنند، اما مسيح پيشاپيش تمام اين رياسات و قدرتها را مغلوب 
متی  (»تمام قدرت در آسمان و زمين به او داده شده است«. ساخته است

  .توانيم دليرانه و پيروزمندانه به پيش  برويم ، و از اين رو می)١٨: ٢٨
آموزيم اين است  ين قسمت میيکی ديگر از درسهای عملی که از ا

داده، گواهی تعميد ما را به مسيح پيوند . که تعميد چيز مهمی است
نگاه کنيد به اول پطرس ( ايم  خود دست شسته از زندگی کهنۀدهد که می
عمِل . ای داشته باشيم ايم به يارِی او زندگی تازه  و آماده)۴ – ١: ۴

به . ز او اطاعت خواهيم کردتعميد، تعهدی است به خدا مبنی بر اينکه ا
سرسری گرفتن . عبارت ديگر، از مفاد قرارداد پيروی خواهيم نمود

ها بيش از حد برای تعميد  بعضی. تعميد، گناهی است نسبت به خدا
  گويند تعميد وسيله نجات است، و برعکس برخی اهميت قائلند و می
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ر ايمانداری اگ. هر دو رويه اشتباه است. گيرند کم می ديگر آنرا دست
يعنی وجدانی پاک داشته باشد، بايد از خدا » ضميری صالح«خواهد  می

  .اطاعت کند
البته اين را نيز بگويم که مسيحيان هيچگاه نبايد تعميد را معيار 

برخی از بهترين . مشارکت يا ميزان روحانيِت ديگران قلمداد کنند
شان احترام   به عقيدهايمانداران با مسئله تعميد موافق نيستند، و ما بايد

 Salvation)" ارتش نجات"ويليام بوث بهنگام تأسيس . بگذاريم
Army)های   مصمم بود اين سازمان صرفًا به يکی ديگر از فرقه

در سازمان خود برای هيچ نوع  کليسايی تبديل نشود، و از اين رو     
های مسيحی نظير  همچنين برخی فرقه. ديد آيين و مراسم جايی نمی

 تفسير برخی  بنا به وجدان يا به دليل نحوۀ(Quakers)کويکرها 
من موضع خودم را روشن و . دهند تعاليم، عمل تعميد را انجام نمی

ام، اما به هيچ وجه موضع خود را معيار سنجش   اعالم داشتهواضح
پس آن اموری را که منشاء سالمتی و بنای يکديگر «. دانم چيزی نمی

پس هر کس در ذهن خود  «.)١٩: ١۴روميان (» است پيروی نماييد
  .)۵: ١۴(» کامًال متقاعد بشود

 خود را وقِف مسيح سازد و نسبت مهم آن است که هر فرد مسيحی
اکثر مسيحيان اينکار را در قالب تعميد انجام . به او متعهد باشد

دهند، اما حتی عمِل تعميد نيز ممکن است سرسری گرفته شود يا   می
کند پيرو مسيح هستيم  تنها طريقی که براستی ثابت می. فراموش گردد

  .اين است که هر روزه صليب خود را برداشته، از او متابعت نماييم
يم که عيسی مسيح يگانه آموز و سرانجام از اين قسمت چنين می

.  بشر است و گمشدگان محتاِج آنند که انجيل او را بشنونددهندۀ نجات
د به اين قسمِت دشوار از کتابمقدس ثابت کنند اند با استنا برخی کوشيده

با توجه به . که پس از مرگ فرصتی دوباره برای نجات وجود دارد



 ١٢۵درس گرفتن از نوح 

ارائه داديم، منظور نه ارواح " ارواح زندانی"تفسيری که درمورد 
ولی حتی اگر اين . مردگان، بلکه فرشتگان يا موجوداتی سماوی است

 یدر اين قسمت چيز بوده باشد، ايمان نيز ارواح متعلق به آدمياِن بی
از اين گذشته، چرا عيسی بايد نجات را . خوانيم راجع به نجات آنها نمی

تنها برای گنهکاراِن زمان نوح به ارمغان آوَرد؟ و چرا پطرس بجای 
اعالم "، صرفًا لغِت "موعظه انجيل"تِر  استفاده از عبارِت بسيار معمول

  را بکار ُبرد؟ " کردن
دارد که پس از مرگ ديگر   بوضوح اعالم می٢٧ :٩عبرانيان 

به همين خاطر است که کليسا بايد رسالت . فرصتی برای نجات نيست
خود را در زمينه بشارت انجيل بسيار جدی بگيرد، زيرا هر روزه 

آنکه مژده خوش انجيل را شنيده باشند،  ميرند بی بسياری در اين دنيا می
بحث کردن بر سِر !  آن را رد کنندچه رسد به آنکه فرصت کرده باشند

ای است اگر آنچه بدان  تفسير قسمتی دشوار از کتابمقدس کار بيهوده
  . کند باور داريم ما را به بشارت پيام انجيل به ديگران ترغيب نمی

دارد که جفا و سختی  پطرس در اين قسمت آشکارا اعالم می
ين استه از آيا ما بطور شاي. فرصتی است عالی برای شهادت دادن

  کنيم؟  فرصت استفاده می
  

    ٢٠ - ١٩: ٣ای درمورد اول پطرس  نکاتی حاشيه
 اين آيات اين است که روِح عيسی از  ازبرخی معتقدند منظور

هنگامی که پطرس اين (طريق نوح پيام انجيل را به گنهکارانی که 
چنين . م مردگان محبوس بودند، موعظه کردلدر عا) نوشت آيات را می

» بحسب روح«و » بحسب جسم« بين ١٨تمايزی را که در آيه سيری تف
رد و روح را نيز لزومًا روح عيسی فرض اگان  وجود دارد ناديده می

ترجمه » رفت« بعنوان ١٩که در آيه بعالوه، واژه يونانی . گيرد می
ديدار «است و نه » شخصًا ديدار کردن«شده است، در واقع به معنای 
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بنابراين بهترين تفسير اين . »ه يا شخصی ثالثاز طريق يک نمايند
    . است که بگوييم عيسی شخصًا به عالم مردگان رفت و موعظه کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل نهم

  عمر مامابقِی 
  ١١ - ١: ۴اول پطرس 

  
يکبار من و همسرم جهت شرکت در يک کنفرانس بشارتی مربوط 

قرار بود من در اين . برديم به بوميان افريقا در نايروبی بسر می
تازه به نايروبی . کنفرانس به صدها تن از شباناِن بومِی افريقا تعليم دهم

رسيده بوديم و گرچه پس از ساعتها پرواز خسته بوديم، هر دوی ما 
. زده بوديم کشيديم و هيجان مشتاقانه برای شروع کنفرانس انتظار می

، و رهبر کنفرانس متوجه  کنيمتوانستيم صبر حتی يک لحظه هم نمی
  . ما شدعجلۀ

شما اآلن در افريقا «: نزديک آمد و با لحنی پدرانه به من گفت
تان را  هستيد، و در اينجا اولين کاری که بايد بکنيد اين است که ساعـت

  ». کنار بگذاريد وديدرآور
در خالل چند روز بعدی که در کنيا و زئير خدمت کرديم، بخوبی به 

در بازگشت به امريکا دوباره متأسفانه . ته او پی  بردمحکمت اين گف
های مختلف  ريزی العجل و  برنامه خود را اسيِر زنداِن ساعت و ضرب

  .يافتيم
 و ١١ و ۵: ١( های فراوان داشت گفتنی» زمان«پطرس درمورد 

ترديد اين تأکيد او بر اهميت  بی. )۶: ۵؛ ١٧ و ٣ – ٢: ۴؛ ٢٠ و ١٧
 الوقوع خودش بود بخاطر آگاهی از شهادِت قريبای  زمان تا اندازه

اگر کسی . )١۴ و ١٣ و ١٢: ١؛ دوم پطرس ١٩ – ١۵: ٢١يوحنا (
خواهد از وقت خود بهترين استفاده را  براستی به ابديت معتقد باشد، می

طبيعی است که گردد،  اگر ايمان داريم که مسيح بزودی برمی. ببرد
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خواه اول عيسی مسيح برگردد . يمبخواهيم برای بازگشت او آماده باش
مابقِی «مان بيايد، خواست ما اين است که  به سراغنخست يا مرگ 
  .ای باشد که در ابديت سربلند باشيم به گونه» عمرمان

اين قسمت به توصيف  پطرس در! و چنين چيزی کامًال ممکن است
ه خواهد مطابق اراد ای که می پردازد که  فرد مسيحی ای می چهار رويه

  :در پيش بگيرد) »مابقی عمر«(خدا زندگی کند بايد در طول عمر خود 
    

  )٣ – ١: ۴( جنگجويانه در قبال گناه ای رويه. ١
دهد که خود را  پطرس در اين قسمت تصوير سربازی را ارائه می 

رويه و نگرش ما همانا سالح ماست، و . برای نبرد مسلح ساخته است
. در پيش بگيريم، شکست خواهيم خوردای اشتباه يا ضعيف  اگر رويه

خواهد  کند، و فرد ايماندار اگر می نگرش است که نتيجه را تعيين می
  . زندگی درستی داشته باشد، نخست بايد رويه درستی در پيش گيرد

روزی به اتفاق يکی از دوستان برای صرف ناهار به رستورانی 
کنند و آدم  ر را کم می جاهايی بود که نو قبيلنآاين رستوران از . رفتيم

ای نشستيم و ليست  چند دقيقه! بايد کورمال کورمال ميز خود را پيدا کند
نور براحتی کمِی با تعجب به دوستم گفتم که با وجود . غذاها را آوردند

ما . درست است«: دوستم جواب داد. توانم فهرست غذاها را بخوانم می
  ».کنيم انسانها خيلی زود به تاريکی عادت می

ما مسيحيان براحتی :  دوست من پيغام مهمی نهفته بوددر اين جملۀ
ای جنگجويانه در قبال  بجای آنکه رويه. ممکن است به گناه خو بگيريم

 عادت آنپيش بگيريم و از آن نفرت داشته باشيم، بتدريج به در گناه 
گناه همان چيزی است که ! آنکه حتی گاه خود متوجه باشيم کنيم بی می
 فرد ايمانداری که در .را تباه سازد» مابقی عمر ما«تواند  حتی میبرا

پطرس برای . کند سالحی هولناک در دست شيطان است گناه زندگی می



 ١٢٩مابقی عمر ما 

مان  های آنکه ما را درمورد هولناک و ويرانگر بودِن گناه در زندگی
    :آوَرد متقاعد سازد، چند استدالل می

  

 عيسی مجبور شد بخاطر .)١: ۴(ببينيد گناه با عيسی چه کرد . الف
ما چطور . )١٨: ٣؛ ٢١: ٢نگاه کنيد به   (گناه رنج و زحمت ببيند 

توانيم از چيزی که باعث شد عيسی بخاطرش عذاب بکشد و بر  می
صليب بميرد، لذت ببريم؟ اگر فردی قاتل و جانی با چاقو به فرزندتان 

تان  ای در منزل يشهحمله کند و او را بکشد، آيا آن چاقو را در گلدانی ش
در واقع هرگز نخواهيد ! دانم بعيد می مقابل خود خواهيد گذارد؟ 

  .تان به آن چاقو بيفتد خواست نگاه
خداوند ما عيسی مسيح به اين جهان آمد تا با گناه مقابله کند و آن را 

ای  او با تعليم دادِن حقيقت و داشتِن زندگی. برای هميشه مغلوب سازد
او از طريق . ت در ميان مردم، با جهالِت گناه مقابله کردمبتنی بر حقيق

و بر روی صليب نيز . شفا و بخشش، با عواقب گناه مقابله کرد
ای  او در قبال گناه رويه. ای نهايی بر پيکر گناه وارد ساخت ضربه

اصطالح از هر لحاظ برای مقابله با  جنگجويانه در پيش گرفت و به
نسبت به   را دوست داشت وگنهکاراِن گمشدهگناه مسلح بود، هرچند که 

  .ماالمال از رحم و شفقت بودآنان 
البته تا .»از گناه بازداشته شويم«هدف ما در زندگی اين است که 

زمان مرگ يا بازگشت مسيح به اين هدف نخواهيم رسيد، اما اين امر 
اول (  نبايد باعث  شود از کوشش برای رسيدن به اين هدف بازايستيم

گويد که رنج و زحمت بخودی خود  پطرس نمی. )٩: ٣ – ٢٨: ٢حنا يو
 آنهمه بال رنج و ر نتيجۀفرعون مصر د. شود افراد گناه نکنند باعث می

 من افراد رنجديدۀ! شتر گناه ورزيدعذاِب  فراوان ديد، اما هر بار بي
اند و در نتيجه درد و رنج خود  ام که به خدا ناسزا گفته بسياری را ديده

  .اند ز خدا متنفرتر شدها
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های ماست   حضور داشتِن مسيح در زندگیانضماِم بهرنج و زحمت 
مفهوم اصلی در اينجا همانی . شود بر گناه پيروز شويم که باعث می

ما در زحمات مسيح و در مرگ او :  روميان ديديم۶فصل در است که 
هنگامی . توانيم بر گناه نيز پيروز شويم سهيم هستيم، و از اين رو می

سپاريم و همان نگرشی را نسبت به گناه داريم که  که خود را به خدا می
ای   زندگی کهنه خود پيروز شده، زندگی تازهتوانيم بر میمسيح داشت، 

  .يمشته باشاد
  

 تمايز در اينجا بين شهوات و .)٢: ۴(از اراده خدا لذت ببريم . ب
از درک تغييری  ما دوستان گذشتۀ. نسان و اراده خداستهای ا خواهش

به همان ما خواهند  ه است عاجزند، و میدمان رخ دا های که در زندگی
اما خدا . برديم بازگرديم وضعيت اسفبار گذشته که سابقًا از آن لذت می

اگر مطابق اراده خدا ! ای بس نيکوتر برای ما در نظر دارد اراده
اغناکننده است خود را در آنچه ماندگار و » مابقی عمر«زندگی کنيم، 

خود را » مابقی عمر«اما اگر تسليِم دنيا شويم، . ايم گذاری کرده سرمايه
بر باد خواهيم داد و با پشيمانی و سرافکندگی در حضور مسيح خواهيم 

  . ايستاد 
بلکه . اراده خدا باری نيست که پدر بر دوش ما قرار داده باشد

راده خدا برخاسته ا. سازد خوشِی الهی است که هر باری را سبک می
، و از اين رو تجلِی محبت خدا )١١: ٣٣مزمور (از قلب خدا است 

دانيم که  ممکن است هميشه کارهای او را درک نکنيم، اما می. باشد می
کنيم،  ما با توضيحات زندگی نمی. او به جهت خيريت ما در کار است

   !ها بلکه با وعده
  

مسيح در چه وضعيتی بسر بياد داشته باشيم قبل از مالقات با . ج
 گاهی اوقات درست نيست به زندگی گذشته نگاه .)٣: ۴(برديم  می



 ١٣١مابقی عمر ما 

 کنيم، زيرا شيطان ممکن است بخواهد با استفاده از خاطرات گذشته ما
طرفی ديگر خدا از قوم اسرائيل اما از . را مأيوس و دلسرد سازد

پولس . )١۵: ۵تثنيه (خواست بياد آورند که زمانی در مصر برده بودند 
اول تيموتاووس  (رساند نيز بياد داشت که زمانی به ايمانداران جفا می

، و همين باعث شد تشويق شود برای مسيح )١۴ و ١٣ و ١٢: ١
 بريم و  ما گاه بندگی گناه را از ياد می. خدمات بسيار بيشتری انجام دهد
  .آوريم تنها لذات گذرای گناه را بياد می

 است» نيافته های دنيای نجات خواسته«، »اخواهش امته«منظور از 
 در پيروی از گنهکاراِن گمگشته. )١٢: ٢نگاه کنيد به اول پطرس (

 ١: ٣؛ افسسيان ٢: ١٢روميان  (کردند الگوی دنيا از يکديگر تقليد می
نيز نه فقط گناهان جنسی، بلکه » شهوات«و » فجور«منظور از . )٣ –

و » ميگساری«. د انسان استآلو های گناه تمام اميال و خواسته
 که در آنها اشاره داردپرستان  های بت  مراسم و آيين به» عياشی«

توانست  تمامی اين اعمال می. کردند خوردند و ميگساری می شراب می
" گرِی مذهبی روسپی"پرستان نيز باشد، زيرا  جزئی از آداب نيايشی بت

 ظاهرًا غيرقانونی چنين کارهايی اگرچه. قبول بود امری کامًال قابل
  .گرفت بود، اما اغلب در خفا صورت می

ممکن است ما قبل از توبه مرتکب چنين گناهان بزرگی نشده باشيم، 
ايم و همين گناهان بود که باعث شد  اما به هر حال مرتکب گناه شده

براستی که بازگشت به آن نوع زندگی چه کار . مسيح مصلوب شود
  !ای است ابلهانه

  

 )۶ – ۴: ۴(ای صبورانه در قبال گمگشتگان  رويه. ٢
دوستان درک تغيير و تحول بنيادينی که در ايمانان از  بی

شان   از نظر آنان، اگر دوستان.شود، عاجزند ايماندارشان ايجاد می
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شان را به نابودی کشانند و با  های بدنهای خود را معيوب سازند، خانه
اه سازند، اين امر کامًال ارتکاب گناهان گوناگون زندگی خود را تب

اما اگر فرد مستی عاقل شود يا شخصی گنهکار ! معقول و طبيعی است
: فستوس به پولس گفت! پندارند او را ديوانه میاش  پاک گردد، خانواده

، و مردم حتی خداوندمان )٢۴: ٢۶اعمال ( »!ای پولس، ديوانه هستی«
  .)٢١: ٣مرقس  (پنداشتند را نيز ديوانه می

ايمانان صبور باشيم، هرچند که با شيوه زندگی   در برابر بیيدما با
زيرا چشمان . شويم شان سهيم نمی آنها موافق نيستيم و در گناهان

 ،)۴ – ٣: ۴دوم قرنتيان  (ايمانان نسبت به حقيقت روحانی کور است بی
در واقع . )١: ٢افسسيان  ( عاجزندو آنان از درک لذتهای روحانی

زيرا ما   دارند که ما ارتباط خود را با آنها حفظ کنيم،ايمانان نياز بی
بنابراين وقتی . ند آنحامل همان حقيقتی هستيم که آنان سخت محتاِج

کنند، اين فرصتی است تا درمورد  مان به ما حمله می ايمان دوستان بی
  .)١۵: ٣اول پطرس  (مسيح به آنها شهادت دهيم

ی قرار دهند، اما يک روز ايمانان ممکن است ما را مورد داور بی
بنابراين بجای بحث و جدل با آنها، . خود خدا آنها را داوری خواهد کرد

اين همان . شان دعا کنيم و بدانيم که داوِر نهايی خداست بايد برای
دوم  ( و نيز پولس رسول)٢٣: ٢ (ای بود که عيسی مسيح رويه

  . در پيش گرفتند)٨ – ۶: ۴تيموتاووس 
، زيرا ز چهارچوِب رنج و زحمت تفسير کرد جدای ا را نبايد۶آيه 

آيد که بعد از مرگ فرصتی دوباره  صورت اين تصور پيش میآن در 
پطرس در اينجا درمورد مسيحيانی صحبت . برای نجات وجود دارد

آنان به ناحق از سوی . کند که بخاطر ايمان خود شهيد شده بودند می
 حضور خدا مورد داوری حقيقی مردم داورِی شده بودند، اما اکنون در

کسانی است  »مردگان«منظور از . گرفتند که شايسته آن بودند قرار می
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يعنی هنگامی که پطرس رساله خود را " (اند اکنون مرده"که 
) ٢۵: ١اول پطرس (شود  انجيل تنها به زندگان موعظه می). نوشت می

: ٩انيان عبر(  نجات وجود نداردی برایزيرا پس از مرگ ديگر فرصت
٢٧(.  

ايمان ما ممکن است از ما بد بگويند و حتی با ما ضديت  دوستان بی
 جان خود را تحت جفا از ممکن است. ورزند، اما داوِر نهايی خداست

ترس ما بايد از خدا باشد، . دست بدهيم، اما خدا به ما پاداش خواهد داد
 ٢۴: ١٠ی ؛ نيز نگاه کنيد به مت١٧ – ١٣: ٣اول پطرس  (نه از انسان

، بر اساس )»بحسِب جسم«(مادام که در کالبد تن خاکی هستيم . )٣٣ –
اما يک روز نزد خداوند . شود معيارهای انسانی درمورد ما داوری می

و آنگاه داورِی حقيقی و نهايی درمورد ) »بحسِب روح«(خواهيم رفت 
  .ما اجرا خواهد شد

  

  )٧: ۴( مسيح برایانتظار  ای چشم رويه. ٣
يان اوليه انتظار داشتند مسيح در دوران حيات آنها بازگردد مسيح

اين واقعيت که بازگشت مسيح . )١٨: ٢؛ اول يوحنا ١٢: ١٣روميان (
در دوران حيات آنان صورت نگرفت، چيزی از اعتبار وعده او 

اينکه صرفنظر از . )٢٠: ٢٢؛ مکاشفه ٣دوم پطرس  (کاهد نمی
پيوسته کنيم، همه ما بايد  ی مسيرتفهای کتابمقدس را چگونه  پيشگويی

 مهم اين است که روزی خداوند را .انتظار بازگشت او باشيم چشم
نحوه زندگی و . روبرو خواهيم ديد و در حضور او خواهيم ايستاد

کند در آن روز چگونه داوری  خدمت امروز ماست که تعيين می
  . خواهيم شد و پاداش خواهيم گرفت

 ما نبايد باعث شود افرادی تنبل و خيالباف انتظار بودِن البته چشم
. مقدس باشيم ، يا متعصب و خشکه)٨ و ٧ و ۶: ٣دوم تسالونيکيان (
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ای  پطرس برای آنکه خوانندگانش درخصوص بازگشت مسيح رويه
  :به آنان داد» ده فرمان«متعادل درپيش گيرند، 

  ٧ آيه -هوشيار و خردانديش باشيد  . ١
  ٧ آيه –يد برای دعا هوشيار باش. ٢
  ٨ آيه –يکديگر را بشدت محبت نماييد . ٣
  ٩ آيه -نواز باشيد   مهمان. ۴
  ١١ و ١٠ آيات –از عطايای روحانی خود استفاده کنيد . ۵
  ١٢ آيه –تعجب نکنيد . ۶
  ١٣ آيه –شادی کنيد . ٧
  ١۶ و ١۵ آيات –شرمنده نباشيد . ٨
  ١٨ تا ١۶ آيات -خدا را جالل دهيد  . ٩
  ١٩ آيه –ه خدا بسپاريد خود را ب. ١٠

  

پطرس . ، عاقل و هوشيار بودن است»خردانديش بودن«منظور از 
 تصورات عجيب و  درمورد نبوتدهد که  از اين طريق هشدار می

از دست در زندگی و خدمت خود تعادل را شود  غريبی که باعث می
افرادی کامًال صادق بخاطر شنويم که  اغلب می . نباشيمبدهيم، نداشته

أکيدی غيرکتابمقدسی بر فالن نبوت يا تفسير اشتباه يک نبوت، ت
کسانی هستند . اند اند و عقايد عجيب و غريب پيدا کرده شده" نامتعادل"

: ١، و نيز نگاه کنيد به اعمال ١٣: ٢۵متی ( که برخالف هشدار مسيح
اند که اسِم  اند، يا مدعی ، برای بازگشت او تاريخ تعيين کرده)٨ – ۶

در کتابخانه من کتبی وجود دارد ! دانند  را می١٣کاشفه فصل وحِش م
نوشته افرادی صادق و خداترس، که متأسفانه انواع و اقسام ادعاها در 

جز سرافکندگی نويسندگان آنها نداشته حاصلی آنها مطرح شده است و 
  .است
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» گرايی جنون و افراط«، »خردانديش و هوشيار بودن«نقطه مقابِل 
راد عاقل و خردانديشی باشيم، هميشه بر اساس عقل سليم اگر اف. است

از کتابمقدس زندگی » جديد«دهيم تفاسيری  رويم و اجازه نمی پيش می
نگريم و تسليم  بينانه می به مسائل نيز واقع .خدمتی ما را نامتعادل سازد

فرد ايمانداری که خردانديش است، زندگی . شويم توهم و خيالبافی نمی
رود، و خويشتندار است و هرگز  د و به بيراهه نمیهدفمندی دار

است » عقل سليم«چنين کسی دارای . کند شتابزده و عجوالنه رفتار نمی
ای، بلکه درمورد امور عملِی   نه فقط درخصوص مسائل آموزه-

  .زندگی نيز
هوشيار و «پولس در رساالت شبانی خود ده بار مردم را به 

عاقل و خردانديش بودند يکی از . خواَند فرامی»  خردانديش بودن
، و اعضای کليسا نيز )٢: ٣اول تيموتاووس ( خصوصيات شبانان است

گرا و  کليسا بايد در دنيايی افراط. )۶ – ١: ٢تيطس  (بايد چنين باشند
  .زده، عاقل و خردانديش باشد جنون

ای کردم و در آن  در اوايل خدمتم، يکبار درمورد نبوت موعظه
از آن پس آن موعظه . يز را بر اين اساس توضيح دهمکوشيدم همه چ

کنم بايد  ام و جز در مواردی که احساس می را در جايی مخفی کرده
 آن يکی از دوستانم که در نتيجۀ. روم فروتن شوم، به سراغ آن نمی

برادر، شما «: موعظه دچار دردسر فراوان شد بعدها به من گفت
و بعد با » !رای بازگشت مسيح هستيدريزی ب  برنامهاحتماًال جزو کميتۀ

ريزی به کميته   برنامهاما من مدتهاست که از کميتۀ«: زودآرامی اف
  ».ام استقبال نقل مکان کرده

 تفاسير و ها نپردازيم و منظور من اين نيست که به مطالعه نبوت
بلکه منظورم اين است که . گذاريمنظرات خود را با ديگران در ميان ن

در نتيجه سوءاستفاده از نبوت، از خط خارج شويم و دهيم نبايد اجازه 
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نبوتهای کتابمقدس دارای کاربردهای . تعادل خود را از دست بدهيم
تأکيد پطرس بر اميد و جالل خدا بايد ما را تشويق کند تا . عملی هستند

همين امروز در هر کاری که خدا به ما سپرده است، امين و وفادار 
  .)۴٨ – ٣١: ١٢ه لوقا نگاه کنيد ب (باشيم

بهترين استفاده را بکنيد، » مابقی عمرتان«خواهيد از  اگر می
همه مسيحيان ممکن است درمورد . انتظاِر بازگشت مسيح باشيد چشم

توانيم   اما میعقيده نباشند، جزئيات واقعه بازگشت مسيح با هم هم
. يمکند با هم موافق و يکدل باش درمورد آنچه اين تجربه ايجاب می

: ١۴روميان ! همگی ما روزی در پيشگاه خداوند خود خواهيم ايستاد
 را بخوانيد تا دريابيد اين واقعيت ٢١ – ١: ۵ و دوم قرنتيان ٢٣ – ١٠

  .چه کاربرد عملی برای ما دارد
نيز هوشيار » برای دعا«اگر ما خردانديش و هوشيار باشيم، پيوسته 

مان نيز   و نامنظم باشد، ذهناگر  برنامه دعای ما مغشوش. خواهيم بود
 رابطه بين (Kenneth Wuest)دکتر کنث وست . مغشوش خواهد بود

تان آرام  اجازه دهيد روح و روان«: کند دعا و ذهن را اينطور بيان می
بيانگر » هوشيار بودن «واژه» .باشد تا بتوانيد خود را وقف دعا کنيد

ل آن، مستی و در ابنقطه مق. مفهوم مراقب و خويشتندار بودن است
اين توصيه برای خود . )٨ – ۶: ۵اول تسالونيکيان ( خواب بودن است

بيدار «بايست  پطرس معنای خاصی داشت، زيرا درست هنگامی که می
  .)۴٠ – ٣٧: ١۴مرقس  (، به خواب رفته بود»کرد بود و دعا می می

 خوريم برمی» بيدار باشيد و دعا کنيد«در عهدجديد اغلب به عبارت 
منظور . )٢: ۴؛ کولسيان ١٨: ۶؛ افسسيان ٣٨: ١۴؛ ٣٣: ١٣مرقس (

اين است که برای دعا هوشيار و آماده باشيم، و هيچگاه در اين امر 
دعاهای تکراری و ناشی از تنبلی هرگز نبايد در . کاهلی نورزيم
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زندگی فرد مسيحی جايی داشته باشد، بلکه بايد همواره آماده و 
  .)٩: ۴نحميا  (مانند کارگراِن روزگار نحميابزنگ باشيم، درست  گوش

نتظاِر بازگشِت مسيح باشيم بايد ذهنی متعادل و ا برای آنکه چشم
آنچه ثابت . جدی داشته باشيم و پيوسته برای دعا آماده و هوشيار باشيم

دانيم نه  کند تا چه حد خود را به آموزه بازگشت مسيح متعهد می می
ها، بلکه نحوه  ی مختلف و تشخيص نشانهتوانايی ما در رسم نمودارها

اگر تفکر و دعای ما درست باشد، . تفکر و چگونگِی دعای ماست
    .  مان نيز درست خواهد بود زندگی

  

  )١١ – ٨: ۴(آميز نسبت به مقدسين  ای محبت رويه. ۴
ترديد به فکر ديگران  اگر براستی منتظر بازگشت مسيح باشيم، بی

 محبت کردن به .ها ارتباط ايجاد خواهيم کردنيز خواهيم بود و با آن
. مقدسين يکی از مهمترين کارهايی است که خداوند از ما انتظار دارد

دهد چه کسی در اين دنيا واقعًا به مسيح ايمان  محبت است که نشان می
مسيحيان بويژه در دوران جفا و سختی . )٣۵ – ٣۴: ١٣يوحنا  ( دارد

  .و يکدل باشندبايد به يکديگر محبت نمايند 
در اينجا تصويِر ورزشکاری مورد . باشد» بشّدت«اين محبت بايد 

نظر است که برای رسيدن به هدف، بشدت و با شور و حرارت تالش 
بايد روی آن کار کنيم و آن را با محبت مسيحی چيزی است که . کند می

تمرين و ممارست فراگيريم، درست همانطور که يک ورزشکار برای 
محبت مسيحی صرفًا احساسات . کند مهارتهای خود تمرين میپرورِش 

، بلکه چيزی است )هرچند احساسات نيز در آن نقش دارد(نيست 
محبت مسيحی يعنی . ارادی که برای برخورداری از آن بايد مصمم بود

اينکه با ديگران همان رفتاری را داشته باشيم که خدا نسبت به ما 
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حتی ممکن است به . کنيم ش اطاعت داشت، و از احکام او در کالم
  ! آيد کسانی محبت کنيم که از آنها خوشمان نمی
 پطرس در اين باره از. بخشد محبت مسيحی، محبتی است که می

انگيزاند، اما محبت  ها می بغض نزاع «:کند قول می نقل ١٢: ١٠امثال 
 ۴: ١٣ و اول قرنتيان ٢٠: ۵ يعقوب در. »سازد هر گناه را مستور می

البته محبت هيچگاه گناه را ناديده . نيز به اين آيه اشاره شده است ٧ و
کند، زيرا اگر واقعًا کسی را دوست  پوشی نمی گيرد و از آن چشم نمی

توانيم ببينيم که او با ادامه دادن به گناه، به خود و  داشته باشيم نمی
 معنا ، بدين»پوشاند می«بلکه محبت، گناه را . اطرافيانش آسيب برساند

شود گناه فرد خاطی را از ديگران مخفی بداريم و آبرويش  که باعث می
برعکس، جايی که کينه و بغض و نفرت است، . را نزد همگان نبريم
شود شخص بخواهد آبروی  و بدخواهی باعث می. بدخواهی نيز هست

چنين حالتی به غيبت . اش را ببرد و او را نزد همگان بدنام سازد دشمن
؛ و نگاه کنيد به اول ٩: ١٧؛ ١٣: ١١امثال (انجامد   افترا میو تهمت و

کنيم به غيبت کردن حالتی  گاهی اوقات سعی می. )١: ٢پطرس 
تا مخاطبين بتوانند با آگاهی بيشتر برای فالن «بدهيم » روحانی«

  .»شخص دعا کنند
 مسيحيان بايد د، اماپنهان سازتواند گناه خود را از خدا  هيچ کس نمی

. ايمانان بپوشانند  نظِر بیازگناه يکديگر را الاقل ند با محبت، بکوش
اول  (رسانند ايمانان بخاطر اعمال نيکوی ما به ما جفا می زيرا اگر بی

، با ديدن اعمال بد ما چه خواهند کرد و )١۴: ٣؛ ٢٠ – ١٩: ٢پطرس 
    !ها خواهند گفت چه

 ٢٧ – ١٨: ٩پيدايش نمونه بسيار خوبی از اين اصل را در 
در کرده، لخت  شرمانه لباس از تن به نوح مست کرده بود و بی. بينيم می

آنگاه . پسرش حام اين وضع را ديد و به خانواده خبر داد. و عريان بود



 ١٣٩مابقی عمر ما 

آميزی که نسبت به پدرشان داشتند،  دو برادر حام بخاطر نگرانِی محبت
بايد برای ما پوشانيدن گناهان يکديگر ن. دنديآمدند و عريانی او را پوشان

  .کار دشواری باشد، زيرا مسيح نيز مرد تا گناهان ما را بشويد و بزدايد
محبت مسيحی ما بايد نه تنها بشدت و با بخشش همراه باشد، بلکه 

نوازی و سخاوت  ما بايد در کمال مهمان. بايد جنبه عملی نيز داشته باشد
هيم و با ديگران را در منازل خود جای د) و بدون غرغر و شکايت(

استفاده از عطايای روحانی که خدا به ما داده است، يکديگر را تشويق 
نوازی در دوران عهدجديد اصل بسيار مهمی بود،  مهمان. و بنا نماييم

ها در آن زمان بسيار اندک بود و اکثر مسيحيان  زيرا تعداد مسافرخانه
 که در جفا بويژه مقدسينی. نيز استطاعت مالی رفتن به آنجا را نداشتند

  وقلب يابند قوتهم هستند نياز دارند در منازل مؤمنين ساکن شوند تا 
  .شان رسيدگی شود  به احتياجاتهم

نوازی خصلت نيکويی است که در سراسر کتابمقدس توصيه  مهمان
خروج ( موسی در شريعت خود بر آن تأکيد ورزيد. و تشويق شده است

گامی که بر زمين بود نزد ، عيسی هن)٢٩ – ٢٨: ١۴؛ تثنيه ٢١: ٢٢
اعمال  (همينطور بودشد، و درمورد رسوالن نيز  همان میديگران م

 نوازی بشر انعکاسی است از مهمان. )٢٢؛ فيليپيان ٧: ٢٨
بويژه بايد . )١٨ و ١٧ و ١۶: ١۴لوقا (نوازِی خدا نسبت به ما  مهمان

؛ ٢: ٣اول تيموتاووس (نواز بود  نسبت به رهبران مسيحی مهمان
  .)٨: ١تيطس 

نوازی کرد، و متوجه شد که در واقع  ابراهيم از آن سه غريبه مهمان
: ١٣؛ عبرانيان ١٨پيدايش (از خداوند و دو فرشته پذيرايی کرده است 

گشاييم، در   خود را به روی خادمين خدا میهنگامی که ما دِر خانۀ. )٢
 حقيقت، در. )٨ – ۵سوم  يوحنا  (کنيم واقع به گسترش حقيقت کمک می

 ٣۵: ٢۵متی  (مشارکت ما با ديگران در واقع مشارکت با مسيح است
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يم که آنها هم ما را نبايد ديگران را صرفًا به اين قصد دعوت کن. )۴٣و 
، بلکه اين کار را بايد )١۴ – ١٢: ١۴لوقا  ( دعوت کنندبه منزل خود

  .برای جالل خدا انجام دهيم
ام که در منزل  تخار را داشتهمن در دوران خدمت خودم اغلب اين اف

ساير مسيحيان بمانم، و براستی از محبت و فداکارِی مقدسينی که عاشق 
اند با ديگران نيز مشارکت داشته باشند، لذت  اند و خواسته مسيح بوده

من و همسرم از اين طريق در بسياری از کشورها دوستانی . ام برده
اند، زيرا  ر برکت يافتهمان نيز به اين خاط ايم، و فرزندان يافته

  .ايم ايم و خود نيز بجا آورده نوازِی مسيحی را در عمل ديده مهمان
هر فرد . محبت مسيحی بايد خود را در عمل نشان دهدو باالخره، 

مسيحی الاقل از يک عطای روحانی برخوردار است که بايد از آن 
 ١: ١٢ميان نگاه کنيد به رو(برای جالل خدا و بنای کليسا استفاده کند 

ما ناظر و مباشر . )١٢؛ و اول قرنتيان ١۶ – ١: ۴؛ افسسيان ١٣ –
خدا اين عطايا را در اختيار ما گذارده تا آنها را برای خيريِت . هستيم

دهد که  او حتی اين توانايِی روحانی را به ما می. کليسای او بکار ببريم
  . ی او باشيمعطايای خود را پرورش دهيم و خادمين امينی برای کليسا

برخی عطايا جنبه گفتاری دارند و برخی ديگر جنبه عملی، و کليسا 
توانند  هرچند همه می(همه معلم يا واعظ نيستند . به هر دو نياز دارد
پشت "اصطالح  شان به کسانی هستند که خدمت). شاهد مسيح باشند

خدا خود . سازند است و انجام خدمات مختلف را ممکن می" پرده
کند، و  عطايا را به ما عطا میها و فرصِت استفاده از  ، قابليتعطايا
  .  جالل بايد تنها از آِن او باشدهمۀ

 به اين معنا نيست که ١١: ۴اول پطرس در » اقوال خدا«عبارِت 
هر سخنی که واعظ يا معلِم کالم بگويد وحی منزل از جانب خداست، 

نبيايی بودند که از ه، ادر کليسای اولي. الخطاست زيرا انسان جايز
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اما امروزه ديگر چنين انبيايی .  بياِن کالم خدا بهره داشتندعطای ويژۀ
در کليسا نيستند، زيرا کالم خدا تکميل شده است و بطور کامل موجود 

گويد، بايد مواظب باشد که  بنابراين هر که از کالم خدا سخن می. است
  .س مطابقت داشته باشدکالِم مکتوِب خدا در کتابمقدگويد با  آنچه می

 اشاره آن به  بازگشت از سفِر افريقا که در ابتدای فصلدر راِه
های غليظ انگليس به  کردم، پروازمان در لندن به علت يکی از آن مه

و به همين لندن يکی از شهرهای مورد عالقه من است، . تأخير افتاد
 گرفتيم من و همسرم تصميم! جهت چندان از اين بابت ناخرسند نبودم

های شهر لندن را به زن و شوهری که  با استفاده از اين فرصت، ديدنی
تصورش را بکنيد کسی بخواهد اين شهِر . رمان بودند نشان دهيمفهمس

  ! ديدنی را در يک روز سياحت کند
 و همين کار را –برديم  بايست از وقت نهايت استفاده را می ما می
  . بسياری از اماکن جالب لندن را ببينندتوانستند  ما و دوستان ! هم کرديم
، بنابراين خواهد يافت پايان چه هنگام» مابقی عمر ما«داند  خدا می

بياييد با انجام اراده خدا، نهايت . ای از آن را هدر ندهيم بياييد حتی لحظه
   .استفاده را از اين وقت ببريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  مفصل ده

  مورد کوره امتحان حقايقی در
  ١٩ - ١٢: ۴س راول پط

  
ای دارد تا حدی مورد جفا و  هر فرد مسيحی که زندگِی خداپسندانه

ه، و حتی لدر محيط کار، در مدرسه، در مح. ايذاء و آزار ديگران است
ورزند و در  محيط خانه، کسانی هستند که با حقيقت مخالفت میشايد در 

بکند، اين فرد ايماندار هر کاری هم که . ايستند برابر انجيل مسيح می
پطرس در فصل . افراد کماکان ايراد خواهند گرفت و انتقاد خواهند کرد

  .پرداخت» جفای عادی«قبل به اين نوع 
گويد که  اما او در اين قسمت از نوع خاصی از جفا سخن می

. ديد خود را با آن مواجه میاست و بزودی کل کليسا » امتحانی آتشين«
 سوی اطرافيان، بلکه رسمًا از سوی اين جفا نه بطور جسته گريخته از

مسيحيت تا آن زمان از سوی حکومت روم . شد ِاعمال میمقامات باال 
شد، و  از يهوديت تصور می" ای فرقه"تحمل شده بود زيرا صرفًا 

اما بزودی ورق . يهوديان نيز در انجام مراسم مذهبی خود آزاد بودند
 نخست از – ديدند برگشت و مسيحيان خود را با آتش جفاها روبرو
  .سوی نرو، و سپس از جانب ساير امپراتوران روم

امتحاِن "برای آنکه ايمانداران بتوانند با آمادگی به مصاِف پطرس 
  :دهد که در انتظارشان بود بروند، چهار رهنمود ارائه می" آتشينی

  

  )١٢: ۴(از ديدن رنج و زحمت متعجب نشويد . ١
قوم خدا در . يحی بيگانه نيستجفا و سختی هيچگاه با زندگی مس

. اند ايمان در زحمت بوده طول تاريخ همواره از سوی دنيای بی
، و )١٨ – ١۴: ۶دوم قرنتيان ( ايمان فرق دارند مسيحيان با مردم بی
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ايمانان  شان با شيوه زندگی بی شود شيوه زندگی اين تفاوت آنها باعث می
وِر دروغ، غرور، دنيای امروز اکثرًا حول مح. فرق داشته باشد

 و حال آنکه چرخد، خواهی می  حرص و طمع و زياده، وطلبی لذت
زندگی يک مسيحی واقعی بر حقيقت، فروتنی، تقدس و ميل به جالل 

  .دادن خدا استوار است
قائن فردی مذهبی . ر کتابمقدس شاهديمسچنين تضادی را در  سرا

 – ١: ۴پيدايش ( بود، و بااينحال از برادرش نفرت داشت و او را کشت
رساند، بلکه به افراد پارسا و  جفا نمی" افراد مذهبی"دنيا به . )٨

 :خوانيم که چرا قائن هابيل را کشت می ١٢: ٣ اول يوحنا در. خداترس
. »از اين سبب که اعمل خودش قبيح بود و اعمال برادرش نيکو«

 را  مذهبی بودند، و بااينحال مسيحیفريسيان و سران يهود نيز افراد
عيسی مسيح به . مصلوب کردند و به کليسای اوليه جفا رساندند

اما از مردم برحذر باشيد، زيرا که شما را به «: شاگردان خود فرمود
ها تسليم خواهند کرد و در کنايِس خود شما را تازيانه خواهند  مجلس
تصورش را بکنيد خادمين خدا در خانه خدا . )١٧: ١٠متی  (»زد

  !ورد ضرب و شتم قرار گيرندشکنجه شوند و م
: ٣پيدايش (خدا در پِی سقوط انسان به شيطان اعالن جنگ داد 

پيوسته با حمله به قوم خدا، تاکنون ، و شيطان نيز از آن زمان )١۵
مسيحيان در دنيای غريبی که رئيس و . کوشيده است با خدا بجنگد
 ؛ دوم٣٠: ١۴يوحنا  (»غريب و زائرند«سروِر آن شيطان است، 

هر چه که باعث جالل خداست، دشمن را خشمگين . )۴ – ٣: ۴قرنتيان 
برای نابراين جفا به هيچ وجه ب. دارد سازد و او را به حمله وامی می

در واقع فقدان جفا از سوی شيطان، . ايمانداران چيز عجيبی نيست
  !عجيب خواهد بود
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خواهد عيسی به پيروان خود هشدار داده بود که دنيا با آنها دشمنی 
ای  اما وعده. )۴: ١۶ – ١٧: ١۵يوحنا  (کرد و به آنها جفا خواهد رساند

و . در جهان برای شما زحمت خواهد شد «:کننده نيز به آنها داد دلگرم
. )٣٣: ١۶(» ام لکن خاطر جمع داريد زيرا که من بر جهان غالب شده

 عيسی با مرگ خود بر صليب و قيام از مردگان، بر گناه و بر جهان
  .)١۴: ۶؛ و نگاه کنيد به غالطيان ٣٣ – ٢٣: ١٢يوحنا  (غالب آمد

، حتی در گفتار امروزی، اغلب بيانگر آزمايش و "آتش"تصوير 
معموًال درمورد کسی که گرفتار . امتحان يا زحمت و سختی است

فالنی از ميان آتش عبور «: گويند هاست می مشکالت و سختی
آتشی . قدوسيت و حضور خدا بودآتش در عهدعتيق سمبول . »!کند می

: ١٢عبرانيان ( بلعيد یفرومسوزاند و  میکه بر مذبح بود، قربانی را 
اما پطرس در اينجا آتش را نه تصويری از داوری الهی، . )٢٩ – ٢٨

سازد به تصوير  کند و پاک و خالص می بلکه بعنوان آنچه طاهر می
  ).١٠: ٢٣؛ ايوب ٧: ١ به اول پطرس نگاه کنيد (کشد می

البته بايد توجه داشت که تمام مشکالت زندگی  لزومًا آزمايش آتشين 
برخی از مشکالت صرفًا جزئی از زندگی انسان است و همگان . نيست

و متأسفانه برخی ديگر از مشکالت را خودمان بوجود . اند با آن مواجه
 اول پطرس درپطرس . آوريم و نتيجه مستقيم گناه و نااطاعتی است می
امتحان . کند  به اينگونه مشکالت اشاره می١٧– ١٣: ٣ و ٢٠ – ١٨: ٢

 است  خاطر اينبهگويد،  از آن سخن می ١٢: ۴آتشينی که پطرس در 
.  نسبت به خدا وفاداريم و حاضريم بخاطر آنچه درست است بايستيمکه

کند که اسم مسيح را بر خود  دنيای گمگشته به اين خاطر به ما حمله می
 به پيروان خود گفت که مردم همانطور که به او جفا مسيح. داريم

شان  رساندند، آنان را نيز مورد جفا قرار خواهند داد زيرا جفاکنندگان
  .)٢١ – ٢٠: ١۵يوحنا   (  شناسند  خدا را نمی
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معنی اصلی اين . در اين آيه بسيار مهم است» واقع شدن«عبارت 
. است» لزوم هم بودنالزم و م«يا » جزئی از برنامه  بودن«عبارت، 

افتند، بلکه جزئی  ها صرفًا بطور تصادفی اتفاق نمی آزمايشات و سختی
جفا و سختی جزئی از  .از نقشه خدا هستند و خدا بر امور مسلط است

اش را به انجام  باشد، و اگر اجازه دهيم خدا اراده  می٢٨: ٨روميان 
  .رساَند، در نهايت به خيريت ما تمام خواهد  شد

  

  )١۴ – ١٣: ۴(ها شادی کنيد  سختی در .٢
او در همين دو آيه، » !پيوسته شادی کنيد«: گويد پطرس در واقع می

خشنود «: کند چهار بار به انواع مختلف به شادی اشاره می
دنيا به هيچ وجه . »خوشابحال شما...شادی و وجد نماييد...شويد
ها مايه  تواند درک کند که چطور ممکن است مشکالت و سختی نمی

دليلش هم اين است که دنيا هيچگاه فيض خدا را . شادی و وجد باشد
پطرس در . )۵ – ١: ٨نگاه کنيد به دوم قرنتيان  (تجربه نکرده است

شود  باعث میکه کند  انگيز اشاره می  شگفتاين رابطه به چند امتياِز
  : بتوانيم در اوج آزمايشات آتشين شادی کنيم

  

 واقعًا چه .)١٣: ۴(عنی شراکت با مسيح رنج و زحمت ما ي. الف
افتخار بزرگی است که با مسيح زحمت ببينيم و دنيا با ما همانطور 

، عطايی است »شراکت در زحمات مسيح«. رفتار کند که با مسيح کرد
تنها بعضی از ايمانداران تا . )١٠: ٣؛ ٢٩: ١فيليپيان  (از طرف خدا

ای داشته باشند،  دهد چنين تجربه کنند که خدا اجازه می بدان حد رشد می
و ايشان «. مان شد حتمًا بايد شادی کنيم بنابراين وقتی اين افتخار نصيب

 آن طر رفتند از آنرو که شايستۀاز حضور اهل شورا شادخا) رسوالن(
  .)۴١: ۵اعمال (» شمرده شدند که به جهت اسم او رسوايی کشند
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. )٢: ۴٣؛ ١٠: ۴١يا اشع ( جفاها همواره با ما استمسيح در کورۀ
وقتی دانيال و دوستانش در تون آتش افکنده شدند، متوجه شدند که تنها 

ها و آزمايشات  خداوند در تمام محاکمه. )٢۵ – ٢٣: ٣دانيال  (نيستند
: ۴؛ دوم تيموتاووس ٢۵ – ٢١: ٢٧؛ ١١: ٢٣اعمال  (پولس با او بود

مان  همراه» المتا انقضای ع«دهد که  ، و به ما نيز وعده می)١٨ – ٩
رسانند، در  در واقع وقتی گنهکاران به ما جفا می. )٢٠: ٢٨متی  (باشد

  .)۴: ٩اعمال  (رسانند اصل به عيسی مسيح جفا می
  

. )١٣: ۴(رنج و زحمت ما يعنی برخورداری از جالل در آينده . ب
در تار و پوِد رساله دو حقيقتی هستند که » جالل«و » رنج و زحمت«

دنيا جالل و شکوه را در فقداِن رنج و زحمت . اند شدهپطرس تنيده 
ايماِن  امتحاِن .داند، اما نگرش فرد مسيحی درست برعکس است می

 امروز ما، تضميِن جاللی است که بهنگام بازگشت مسيح خواهيم داشت
، و )١: ۵ (گونه بود تجربه خداوندمان همين. )٨ – ٧: ١اول پطرس (

   .يم داشتای خواه ما نيز چنين تجربه
جالل را جايگزيِن رنج و زحمت اما بايد توجه داشت که خدا 

عيسی زنی در . کند کند، بلکه رنج و زحمت را به جالل تبديل می نمی
 همان نوزادی ).٢٢ – ٢٠: ١۶يوحنا (مثال زد در اين باره حال زا را 

با تولد . که درد زه او را باعث شده بود، موجب شادی او نيز بود
خاری که در جسم پولس بود در عين . درد به شادی تبديل شدنوزاد، 

و . )١٠ – ٧: ١٢دوم  قرنتيان ( بودنيز حال مايه قدرت و جالل او 
همان صليبی که برای عيسی باعث ننگ و درد و رنج بود، مايه قدرت 

  .و جالل او نيز بود
دانند که زندگی پر است از لذاتی که  افراد بالغ و باتجربه نيک می

پردازيم تا در آينده در  ما امروز بهايی می. شان صبر کرد ايد برایب
آموزد، بايد سخت تمرين کند و از معلم  کسی که پيانو می. آسايش باشيم
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 خويش فرمان َبَرد، اما چنين شخصی با اشتياق منتظر روزی است که 
فرد ورزشکار نيز ممکن است از آن همه . بتواند آهنگ زيبايی بنوازد

خاطر شود، اما در آرزوی روزی است که   و ورزش خستهتمرين
: مسيحيان از چيزی بس بهتر بهره دارند. بتواند در مسابقات برنده شود

رنج و زحمت ما روزی به جالل مبدل خواهد شد، و ما بينهايت شادی 
: ٣ و دوم تيموتاووس ١٧: ٨نگاه کنيد به روميان (و وجد خواهيم کرد 

١١(.  
  

: ۴(القدس بر ما قرار گيرد  شود روح  ما باعث میرنج و زحمِت. ج
القدس، روح جالل است، و برای آنان که بخاطر جالل يافتِن   روح.)١۴

توان  اين آيه را می. هدد  ای انجام می بينند، خدمت ويژه مسيح زحمت می
القدس، بر  زيرا حضوِر جالل، حتی روح«: اينطور نيز ترجمه کرد

ره در اين قسمت به جالل خداست که در خيمه اشا. »گيرد شما قرار می
 – ١٠: ٨؛ اول پادشاهان ٣۴: ۴٠خروج  (و نيز در هيکل ساکن شد

شد، عيسی مسيح را در آسمان ديد و   وقتی استيفان سنگسار می. )١١
اين همان ). ۶٠ – ۵۴: ٧؛ ١۵: ۶اعمال  (جالل خدا را تجربه کرد

ر رساله اول خود، است که پطرس د» ناپذير و پرجالل شادی وصف«
  .گويد  آن سخن میبارۀ در٨ و ٧، آيات ١فصل 

به عبارت ديگر، مسيحياِن جفاديده الزم نيست برای تجربه کردن 
توانند اين  بلکه می. جالل مسيح تا هنگام رسيدن به آسمان صبر کنند

به همين خاطر . اکنون تجربه نمايند القدس از هم جالل را از طريق روح
های آتش خدا را  توانستند در ميان شعله  کليسا میاست که شهدای

و باز به همين خاطر است که . بستايند و برای او سرود بخوانند
توانند  می) که تعدادشان در دنيای امروز کم نيست(مسيحياِن تحت جفا 

آنکه زبان به شکايت بگشايند  به زندان يا حتی به مصاف مرگ روند بی
 .رسانند مقاومت ورزند آنها جفا میيا در برابر کسانی که به 



 ١۴٩حقايقی در مورد کوره امتحان 

: ۴(شود بتوانيم نام او را جالل دهيم  رنج و زحمت ما باعث می. د
به ). ٢١: ١۵يوحنا (د دي ما بخاطر نام مسيح زحمت خواهيم ).١۴

ايمان خود بگوييد باپتيست، پريزبيتری، متديست، يا حتی  دوستان بی
اما . شما نخواهند کرد هستيد، و مطمئن باشيد هيچ مخالفتی با ملحد

يعنی به اسم مسيح اشاره هستيد، " مسيحی"کافی است به آنها بگوييد که 
اقتدار ما در نام عيسی . افتد نماييد، و آنوقت خواهيد ديد که چه اتفاق می

هر بار که بخاطر نام مسيح بر . است، و شيطان از اين نام متنفر است
دنيا ممکن . نام را جالل دهيمگيرند، فرصتی است تا اين  ما ا يراد می

ای  گونه است بر ضد نام مسيح سخن گويد، اما زندگی و گفتار ما بايد به
  .باشد که اين نام جالل يابد و خدا خشنود گردد

خوريم  برمی» مسيحی«در تمام عهدجديد تنها سه بار به عنوان 
اين عنوان را در ابتدا . )٢٨: ٢۶؛ ٢۶: ١١؛ اعمال ١۶: ۴اول پطرس (

اما رفته بردند،  کليسا بعنوان تحقير درمورد ايمانداران بکار میدشمنان 
را » مسيحی«البته امروزه اکثر مردم عنوان . رفته  لقبی پرافتخار  شد

 اما اين عنوان در اصل برند، بکار می» پرست بت«با عنوان در تقابل 
گمان افتخار  بی. است» متعلق به مسيح«يا » مثل مسيح«به معنای 

سيار بزرگی است که چنين اسمی بر خود داشته باشيم و بخاطر آن ب
  ).۴١: ۵اعمال (زحمت ببينيم 

. زيست کارپ اسقف ازميرنا بود که تقريبًا در نيمه قرن دوم می پلی
او را بخاطر ايمانش دستگير کردند و تهديد نمودند که اگر از ايمان 

من هشتاد و شش «:  او جواب داداما . خود برنگردد، کشته خواهد شد
چطور . ام ام و هيچگاه از او بدی نديده سال به مسيح خدمت کرده

  » دهنده خود کفر بگويم؟ توانم به پادشاه و نجات می
من برای سن و سالت «: کرد گفت مقام رومی که او را محاکمه می

و آنوقت آزاد !" ملعون باد ملحدان"کافی است بگويی، . احترام قائلم
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، مسيحيانی بود که قيصر را "ملحدان"بته منظور او از ال. »خواهی شد
  .کردند بعنوان خدا پرستش نمی

 کرده بودند اشاره اش پرستانی که احاطه کارِپ سالخورده به بت پلی
او را بخاطر ايمانش در آتش !" ملعون باد ملحدان: "کرد و گفت

  . سوزاندند، و با شهادت خود باعث جالل نام مسيح شد
  

  ) ١٨  - ١۵: ۴(خود را امتحان کنيد زندگی . ٣
 در معرض نور بيشتری قرار  زحمات و جفاهارۀما اغلب در کو

خدا . توانيم زندگی و خدمت خود را امتحان کنيم گيريم که زير آن می می
دارد و ما را  های ما را برمی از طريق اين امتحاناِت آتشين، ناخالصی

با آتش داوری خواهد شد يک روز تمام دنيا . سازد پاک و خالص می
رسيدن آن روز، داوری خدا نخست  اما تا ،)١۶ – ٧: ٣دوم پطرس (
اين . )۵: ٢اول پطرس  ( خواهد شدشروعيعنی کليسا »  خانه خدااز«

 ای باشد برای ما تا همواره پاک و مطيع زيست کنيم  بايد انگيزهحقيقت
   .)٩حزقيال ای عهدعتيقی از اين حققيت، نگاه کنيد به  برای نمونه(

  : به هنگام سنجش زندگی خود، بايد چند سئوال از خود بپرسيم
  

 پيشتر گفتيم که .)١۵: ۴ (؟شوم چرا متحمل رنج و زحمت می. الف
. از جانب خدا دانست» امتحانی آتشين«توان  هر رنج و زحمتی را نمی

داند قانون را زير پا نهد و دچار  اگر کسی که خود را مسيحی می
د، يا در زندگی ديگران فضولی کند، طبيعی است که بايد دردسر شو
شود از عواقب  اين واقعيت که مسيحی هستيم باعث نمی! زحمت ببيند
ممکن است مرتکب قتل نشده . مان مصون باشيم های رفتاری طبيعِی کج

تواند قتلی باشد که انسان در دل خود مرتکب  هرچند خشم می (باشيم
، اما آيا هيچگاه دزدی نکرده يا در کار )٢۶ – ٢١: ۵متی : شود می

قتی ابراهيم، داوود، پطرس و ديگر مردان ايم؟ و ديگران دخالت ننموده
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 کتابمقدس از خدا سرپيچی کردند، بخاطر نااطاعتی خود دچار برجستۀ
بنابراين ما که هستيم که بخواهيم از عواقب اعمال . رنج و زحمت شدند

اری کنيم که بعنوان افرادی مسيحی بد خود طفره رويم؟ پس بياييد ک
   .زحمت ببينيم، نه بعنوان افراد مجرم و خطاکار

  

، يا اينکه مسيح را ساری من استشرمرنج و زحمت باعث آيا . ب
اين جمله احتماًال برای پطرس يادآور اين  )١۶: ۴(دهم؟  جالل می

 – ۵۴: ٢٢لوقا (واقعيت بود که خود زمانی مسيح را انکار کرده بود 
 هرچند – )١١: ٢عبرانيان (عيسی مسيح از ما عار ندارد . )۶٢

کنيم عار داشته  تواند از کارهايی که می بسياری از مواقع براستی می
. )١۶: ١١(پدر نيز از اينکه خدای ما خوانده شود عار ندارد ! باشد

، بنابراين )٢: ١٢ (عيسی مسيح ننِگ صليب را بخاطر ما ناچيز شمرد
توانيم بخاطر نام او زحمت ببينيم و از اين بابت عار  يز میترديد ما ن بی

 خوب است در اين خصوص همواره هشداری را که در. نداشته باشيم
  . آمده است مد نظر داشته باشيم٣٨: ٨مرقس 

عبارتی " خدا را جالل دادن"عبارتی است منفی، اما " عار نداشتن"
. ه هر دو نياز استمان متعادل باشد ب برای آنکه شهادت. است مثبت

اگر در پِی جالل دادن خدا باشيم، هيچگاه از نام مسيح عار نخواهيم 
همين عار نداشتن از نام مسيح بود که پولس را بر آن داشت به . داشت

 – ٢٠: ١فيليپيان  (، در آنجا زحمت ببيند)١۶: ١روميان (روم رود 
  .)١٢: ١دوم تيموتاووس  (، و سرانجام به شهادت رسد)٢١

  

ببينيد پطرس  ).١٨ – ١٧: ۴(آيا در پِی نجاِت گمشدگان هستم؟ . ج
کسانی که انجيِل «: کند در توصيف گمشدگان از چه لغاتی استفاده می

گويد که  اين آيه آشکارا می. »دين و گنهکار بی...کنند خدا را اطاعت نمی
به "سازد و آنان  می" امتحانی آتشين"اگر خدا فرزندان خودش را دچار 
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يابند، داوری آتشين خدا بر سر گنهکاراِن گمگشته  نجات می" شوارید
  چه خواهد آورد؟ 

کند و  شود، جالل را تجربه می وقتی فردی ايماندار دچار زحمت می
اما فرد . تر در انتظار اوست داند که در آينده نيز جاللی بس عظيم می

ه غضب شود، تنها پيمان گنهکاری که چنين رنج و زحمتی را باعث می
بنابراين بجای آنکه تنها  .)٣٣ – ٢٩: ٢٣متی (کند  خدا را لبريزتر می

ای باشيم  نگران وضعيِت خودمان باشيم، بايد نگران گنهکاران گمشده
آتش "کنونِی ما در مقايسه با " امتحان آتشيِن. "که در اطراف ما هستند

 هيچ که بهنگام بازگشت مسيح در انتظار گمشدگان است،" ای سوزاننده
بخوبی بيانگر اين  ٣١: ١١امثال . )١٠ – ٧: ١دوم تسالونيکيان (است 

اگر مرد عادل بر زمين جزا خواهد يافت، پس چند مرتبه  «:نکته است
  »!زيادتر مرد شرير و گنهکار

نجات دادن ما اين نيست که " به دشواری نجات يافتن"منظور از 
ای است به   اشارهبرای خدا دشوار است، بلکه اين عبارت احتماًال

دوم خواست لوط را پيش از نابودِی ُس که خدا می ٢۶ – ١۵: ١٩پيدايش 
او مردد بود و ! خواست خدا قادر بود چنين کند، اما لوط نمی. نجات دهد

با فرشتگان بحث و جدل کرد، و عاقبت الزم شد او را کشان کشان از 
، و هر »ر بردهای آتش جان به د از ميان شعله«لوط ! شهر خارج کنند

نگاه کنيد به (آنچه در اين دنيا بدان اميد بسته بود دود شد و به هوا رفت 
  .)١۵ – ٩: ٣اول قرنتيان 

رسانند  ايام جفا، فرصتی است تا با محبت به کسانی که به ما جفا می
آنچه باعث ). ۴٨ – ۴٣، ١٢ – ١٠: ۵نگاه کنيد به متی  (شهادت دهيم

او  به مسيح ايمان آورد زلزله نبود؛ برعکس،ی شد زندانباِن اهِل فيليپ
بلکه ! خواست خودکشی کند  که میزلزله وحشت کردوقوع از چنان 

آميِز پولس نسبت به  آنچه باعث ايمان آوردِن زندانبان شد، توجِه محبت
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ما مسيحيان نبايد در پِی انتقام گرفتن از کسانی باشيم که به ما . او بود
شان دعا کنيم و آنها را بسوی مسيح  د برایرسانند، بلکه باي جفا می

   .هدايت نماييم
  

  )١٩: ۴(خود را به خدا بسپاريد . ۴
توانيم خود را کامًال به دستان  بينيم، می وقتی در اراده خدا زحمت می

کنيم به همين  بعنوان افرادی مسيحی، هر کاری که می. او بسپاريم
است بانکی به اصطالحی " سپردن"واژه . بستگی دارد" سپردن"

: ١نگاه کنيد به دوم تيموتاووس (" سپردن پول جهت امنيت"معنای 
گذاری  و البته وقتی زندگی خود را به بانِک خدا بسپاريم، سرمايه. )١٢

   .ما سودی ابدی در پی خواهد داشت
اين تصوير يادآور اين واقعيت است که خدا برای ما ارزش فراوان 

کند  ست، نجات داده است، در ما زندگی میاو ما را آفريده ا. قائل است
ها به   يکبار در يکی از روزنامه.نمايد و از ما مراقبت و محافظت می

گذاری برخوردم که تأکيد داشت  يک آگهی درمورد وام و سرمايه
شرکت مورد نظر بسيار معتبر و باثبات است و از پشتوانه مالی 

 اقتصادی دنيا  که اوضاعدر روزگاری. مستحکمی برخوردار است
هايی  گذاران براستی نيز به چنين تضمين ناامن و نامطمئن است، سپرده

کنيم،  می" گذاری سپرده"اما وقتی زندگی خود را نزد خدا . احتياج دارند
الزم نيست از چيزی بترسيم، زيرا او بخوبی قادر است از ما محافظت 

  .کند
ان يابد، بلکه بايد اين سپردن کاری نيست که يکبار انجام شود و پاي

همواره خود «: گويد پطرس در واقع می. پيوسته خود را به او بسپاريم
وقتی . »با نيکوکاری«کنيم؟  چگونه اين کار را می» !را به او بسپاريد

رسانند،  کنيم و حتی آنگاه که به ما جفا می به عوض بدی، خوبی می
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با اين اطمينان که او سپاريم  کنيم، در واقع خود را به خدا می نيکويی می
اين سپردن بايد در تک تک ساعات و . قادر است از ما محافظت کند

اگر ما براستی اميدواريم و ايمان  . لحظات زندگی ما ادامه داشته باشد
گردد، از کالم او اطاعت خواهيم کرد و  داريم که مسيح دوباره برمی

ندگِی ز. يم جستگنجها در آسمان اندوخته، جالل خود را در آنجا خواه
درمورد کند، و حال آنکه   میتعيين آنها ايمانان را گذشتۀ کنونِی بی

: ٣فيليپيان (کند  شان را تعيين می مسيحيان، آينده است که زندگی کنونی
سپاريم و برای  ما با خدمت خود، خودمان را به خدا می. )٢١ – ١٢

  .کنيم گذاری می آينده سرمايه
. بينيم می ٣٢  فصل ارميااين حقيقت را درنمونه بسيار گويايی از 

گفت که سرانجام روزی وضعيت آنها  ارميای نبی پيوسته به مردم می
شان را بدست خواهند  دگرگون خواهد شد و خود اختياِر سرزمين

ها بود و قشون  شان تحت اشغال بابلی اما در آن زمان، سرزمين. گرفت
رعموی ارميا َحَنمئيل به ارميا پس. اورشليم بودند بابل در آستانه تسخير
 خانوادگی را که اکنون در تصرف سربازان دشمن  پيشنهاد کرد مزرعه
و با اينکار مطابق آنچه ! ارميا نيز همين کار را کرد. بود، از او بخرد

ترديد  او با ايمان آن مزرعه را خريد، و بی. کرد، عمل نمود وعظ می
يمان ارميا احترام گذاشت زيرا اما خدا به ا. مضحکه مردم اورشليم شد

  .کرد، عمل نمود ارميا مطابق کالمی که موعظه می
يا حتی " داوری امين"چرا پطرس بجای آنکه از خدا بعنوان 

خواند؟ دليلش اين " خالق امين"ياد کند، او را " ای امين دهنده نجات"
: ۶متی (سازد  است که خدای خالق، نيازهای قوم خود را برآورده می

برای مسيحياِن جفاديده خوراک و پوشاک خالق است که . )٣۴ – ٢۴
هنگامی که . نمايد کند و بهنگام خطر از آنان محافظت می فراهم می

آمدند و  کليسای اوليه تحت جفا بود، ايمانداران برای دعا گرد هم می
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خدايی که آسمان و زمين و دريا و آنچه در آنهاست «خداوند را بعنوان 
به عبارت . )٢۴: ۴اعمال  (دادند رد خطاب قرار میمو» را آفريد

    !کردند ديگر، بدرگاِه خالق دعا می
با ). ٢۵: ١١متی (است » خداونِد آسمان و زمين«پدر آسمانی ما، 

او خالقی امين ! داشتن چنين پدری، ديگر نيازی نيست نگران باشيم
  .است، و هيچگاه ما را رها نخواهد کرد

خود را بر دنيای شرير جاری سازد، پيش از آنکه خدا غضب 
را از سر خواهد گذراند تا پاک و خالص و " امتحانی آتشين"کليسای او 

اگر رنج و زحمت . متحد شود، و تا شاهدی قوی برای گمشدگان باشد
ما در اراده خدا باشد، به هيچ وجه الزم نيست بترسيم زيرا پدِر اميِن 

  !هد ساختما، يعنی خدای خالق، ما را پيروز خوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  مفصل يازده

  چگونه شبان خوبی باشيم
  ۴ - ١: ۵اول پطرس 

  
و مجرب کند که قوم خدا از رهبراِن روحانِی  دوران جفا ايجاب می
اگر بناست داوری از خانه خدا شروع  شود . مقتدری برخوردار باشند

 ، بهتر است اين خانه آماده و منظم باشد، وگرنه)١٧: ۴اول پطرس (
به همين خاطر است که پطرس چنين پيغامی را ! پاشد فرومی

مخصوصًا خطاب به رهبران کليسا نوشت، تا آنها را تشويق کند که 
وقت مشکالت  رهبرانی که به. مأموريت خود را با امانت انجام دهند

 کنند که در واقع مزدورند و شبان واقعی نيستند گريزند، ثابت می می
  .)١۴ – ١٢: ١٠يوحنا (

جماعات ايمانداران در دوران عهدجديد تحت رهبرِی مشايخ 
يا " اسقف " .)٣اول تيموتاووس (شد  يا شماسان اداره می) پيران(
لغِت . )٢٨ و ١٧: ٢٠اعمال  (هر دو به يک منصب اشاره دارد" شيخ"
: ۵نگاه کنيد به اول پطرس  (شود ترجمه می" ناظر"اغلب به " اسقف"
 درمورد ٢۵ :٢ه اين عنوان در اول پطرس  و توجه داشته باشيد ک٢

بيشتر به بلوخ و پختگِی صاحِب " شيخ"واژه ). مسيح بکار رفته است
بيشتر بيانگِر " ناظر"چنين منصبی اشاره دارد، و حال آنکه واژه 

که به معنی (نيز " شبان"واژه . مسئوليت صاحِب اين منصب است
صب اشاره دارد عنوان ديگری است که به همين من) است" چوپان"
 شدند میخدمت انتخاب  اين رایمشايخ کليسا ب. )١١: ۴افسسيان (
از طريق بلند کردن دست انجام " تعيين کردن"، که ٢٣: ١۴اعمال (



  اميدوار باشيد١٥٨

ظاهرًا اعضای هر کليسا اين امتياز را داشتند که به افراد . )شد می
  .دارای صالحيت رأی دهند

. کل رهبری شودخواست کليساهای محلی به بهترين ش پطرس می
بهنگام فرارسيدِن آزمايشاِت آتشين، ايمانداراِن هر کليسا جهت تشويق و 

حال ببينيم . دوزند دلگرمی و هدايت به مشايخ و رهبران خود چشم می
    يک شبان موفق بايد دارای چه خصوصياتی باشد؟

  

  )١: ۵(با مسيح حياتی ای شخصی و  تجربه. ١
وان شبان يا يک رهبر روحانی پطرس در اين رساله خود را بعن

اما اين . کند، بلکه صرفًا بعنوان شيخ يا پيِر کليسا برجسته معرفی نمی
سازد که شخصًا شاهِد زحمات مسيح بوده  واقعيت را خاطرنشان می

واژه شهيد نيز از همين . )٣٨ و ٣٧ و ٣۶: ٢۶نگاه کنيد به متی (است 
بريم که در   کسی بکار میما معموًال واژه شهيد را درمورد. آيد جا می

اما . راه مسيح جان داده است، و پطرس نيز دقيقًا همين کار را کرد
ی است که آنچه را ديده و شنيده است بازگو "شاهد"در اصل " شهيد"

  .کند می
را در پرتو همين تجربه شخصی  ۵  فصلاول پطرسخوب است 

ی و تپه جلجتا  ما را به باغ جتسيمان١آيه . پطرس از مسيح مطالعه کنيم
ما را بياد تجربه پطرس در » جاللی که مکشوف خواهد شد«. بَرد می

 – ١: ١٧؛ متی ١٨ – ١۵: ١دوم پطرس (اندازد  کوه تبديل هيئت می
 ١٠  فصل يوحنا بر شبان و گوسفندان نيز قطعًا يادآور٢و تأکيد آيه . )۵

 به ١٧ – ١۵: ٢١يوحنا خداوند عيسی در       ای است که  و توصيه
  .پطرس کرد

، ما را به ياد »خداوندی کردن بر ديگران« درمورد ٣هشداِر آيه 
راجع به معيار  ٣٠ – ٢۴: ٢٢لوقا اندازد که عيسی در  درسی می
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بزرگ بودن داد، و نيز ساير مواردی را که عيسی به شاگردان خود 
عبارت و . کند درِس فروتنی و خدمت آموخت، در ذهن تداعی می

برد که  ای می ما را به باالخانه، ۵در آيه » ر خود ببنديدفروتنی را ب«
  را شست خودعيسی در آنجا حوله به کمر بسته، پاهای شاگردان

  .)١٧ – ١: ١٣يوحنا (
 درمورد شيطان، يادآور هشدار عيسی مسيح به پطرس ٨هشدار آيه 

خواست او و ساير رسوالن را  است مبنی بر اينکه شيطان می
پطرس آن هشدار را جدی نگرفت، و . )٣١: ٢٢قا لو (کند» غربال«

  .عاقبت سه بار مسيح را انکار کرد
 متی ، در١٠در آيه " کامل خواهد ساخت"جالب اينجاست که فعِل 

از آن چهار ماهيگير به خدمت خداوند است، که شرِح دعوت  ٢١: ۴
  . ترجمه شده است" تعمير کردِن تور ماهيگيری"بصورِت 

القدس، بر  رس اين سخنان را تحت الهاِم روحبه عبارت ديگر، پط
او . اساس تجربيات شخصی خودش با عيسی مسيح نوشته است

همين امر باعث شد بتواند و ای زنده و پويا با مسيح داشت،  رابطه
  .بطور مؤثر به قوم خدا خدمت کند

رود و پيوسته در زندگی  شبان کليسا بايد کسی باشد که با خدا راه می
پو لس به تيموتاووس . دارد د رشد نموده، به جلو گام برمیروحانی خو

در اين امور تأمل نما و در اينها راسخ باش، «: جوان چنين توصيه کرد
واژه . )١۵: ۴اول تيموتاووس (» تا ترقِی تو  بر همه ظاهر شود

مشايخ . و پيشرو شدن است" به پيش رفتن"در اصل به معنای " ترقی"
 در خدمت و مطالعه و پژوهش، پيشرو ه بايدو رهبران کليسا پيوست

زيرا اگر رهبران کليسا پيشرفت . باشند و مرزهای جديدی را درنوردند
  .نکنند، کليسا نيز پيشرفتی نخواهد داشت
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ها، فردی که عضو يکی از کليساها بود به من  در يکی از کنفرانس
 نوع مان را خيلی دوست داريم، اما از بس هر بار يک ما شبان«: گفت

او هر بار همان پيغام تکراری را . ايم ايم ديگر خسته شده موعظه شنيده
کند و احتماًال خبر ندارد در کتابمقدس کتابهای ديگری نيز  موعظه می

شبان آن کليسا نياز داشت که » .به غير از مزمور و مکاشفه وجود دارد
 باشد و پيوسته به جلو رود، تا اعضای» پيشرو«در امور روحانی 

های جديدی  ای برخوردار شوند و با چالش کليسايش از برکات تازه
  .روبرو گردند

دهد که کليسا در آزمايش بيفتد تا از اين  گاهی اوقات خدا اجازه می
هايی جديد  طريق مردم را به رشد روحانی و کشِف حقايق و فرصت

خود پطرس قطعًا هنگامی که در اورشليم بخاطر مسيح زحمت . واداَرد
او به هيچ وجه فرد کاملی نبود، و در . از لحاظ روحانی رشد نمودد، دي

او را به اين خاطر سرزنش کند واقع حتی يکبار پولس مجبور شد 
اما پطرس خود را به مسيح سپرده بود و . )٢١ – ١١: ٢غالطيان (

  .حاضر بود از او تعليم بگيرد
بکنم، اين است که ای  بنابراين اگر بنا باشد به شباناِن قوم خدا توصيه

دهد با  در رابطه خود با مسيح رشد کنيد و آنچه را که او به شما می
تان قسمت نماييد، و آنوقت هم خودتان رشد خواهيد کرد و هم  اعضای

   .آنها
  

  )٣ – ٢: ۵(آميز نسبت به گله خدا  توجهی محبت. ٢
خوريم، و اين تصوير  در کتابمقدس اغلب به تصوير گله برمی

؛ ١٠٠ و ٢٣نگاه کنيد به مزمور (فهوم بسيار عميقی است دارای م
؛ عبرانيان ٢٨: ٢٠؛ اعمال ١٠؛ يوحنا ۶ – ۴: ١۵؛ لوقا ١١: ۴٠اشعيا 
ما زمانی  ).١٧: ٧؛ مکاشفه ٢۵: ٢؛ اول پطرس ٢١ – ٢٠: ١٣
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رفتيم،  گوسفندانی سرگردان و گمگشته بوديم و به سمت نابودی پيش می
  .رد و به آغل بازگردانداما شبان نيکو ما را پيدا ک

: ٢دوم پطرس (گوسفند برخالف سگ و خوک، حيوان تميزی است 
برند، و قوم خدا نيز  گوسفندان معموًال در کنار هم بسر می). ٢٢ – ٢٠

گوسفند . بايد در جمِع يکديگر بسر برند و با هم مشارکت داشته باشند
د، خيلی زود معموًال حيوان جاهلی است و اگر از شبان خود پيروی نکن

همچنين گوسفند معموًال حيوان . شود رود و گم می بيراهه میبه 
: ٢٣مزمور  (آزاری است و به مراقبت و حمايِت شبان نياز دارد بی
۴(.  

چوپانان يهودی نه بخاطر . گوسفند حيوان بسيار مفيدی نيز هست
، بلکه به اين خاطر از )شد چون اينکار بسيار گران تمام می(گوشت 
های   خواستند از پشم، شير و بره کردند که می شان مراقبت می ندانگوسف

قوم خدا نيز بايد برای خدا مفيد باشند و با هدايت . آنان استفاده نمايند
گوسفندان را بعنوان قربانی ذبح . کنند" توليد مثل"سايرين بسوی او، 

 او را باشيم و اراده"  زنده قربانی"کردند، و ما نيز بايد برای خدا  می
   .)٢ – ١: ١٢روميان  (بجا آوريم

  

هايی را که خدا به شبانان و رهبران کليسا سپرده  پطرس مسئوليت
  :است، به آنها يادآور شد

  

در اصل به " چرانيدن"واژه  .)٢: ۵(گله خدا را بچرانيد . الف
بايست برای مراقبت  شبان می. است" شبانی و مراقبت کردن"معنای 

بايست گوسفندان را از گزند  او می. داد لفی انجام میاز گله کارهای مخت
کرد، و شبانان کليسا نيز بايد قوم خدا را از  دزد و راهزن حفظ می

: ٢٠اعمال ( خواهند گله را منحرف کنند محافظت نمايند کسانی که می
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البته گاهی اوقات گوسفندان از شنيدن هشدار يا سرزنش . )٣۵ – ٢٨
  . اين خدمت برای خيريت خودشان استشبان خرسند نيستند، اما

کرد، بلکه پيوسته  يک شبان وفادار نه تنها از گله خود مراقبت می
نمود تا هميشه خوراک کافی  آنان را از مرتعی به مرتع ديگر هدايت می

کرد و مراتع و  شبان هميشه پيشاپيِش گوسفندان حرکت می. داشته باشند
. اش را تهديد کند در آنجا گلهگشت تا مبادا خطری  مزارع را خوب می

يا جانور وحشی در و او مواظب بود که هيچ مار يا گودال يا گياه سمی 
بنابراين بسيار مهم . اندازدبيمرتع نباشد تا جان گوسفندانش را به خطر 

است که شبانان کليسا نيز اعضای خود را بسوی مرتعهای سبِز کالم 
  . تغذيه شده، رشد نمايندخدا هدايت کنند تا آنان بتوانند بخوبی

شد چوپان گوسفندی چموش و سرکش را بجويد و آن را  گاه الزم می
امروزه برخی از شبانان تنها به . بطور خاص تحت مراقبت قرار دهد

عيسی نيز برای .  کثير عالقمندند و وقتی برای افراد ندارند جماعات
ی دوستانه با کرد، اما در عين حال برای گفتگوي انبوه مردم موعظه می

، و ساير کسانی که از )۴يوحنا  (، زِن سِر چاه)٣يوحنا  (نيقوديموس
پولس نيز در تسالونيکی . لحاظ روحانی در نياز بودند نيز وقت داشت

 )١١: ٢اول تسالونيکيان  (کرد  به نيازهای شخصِی مردم رسيدگی می
  .داشت و آنان را بينهايت دوست می

ش باشد، شبان ناگزير بايد بنوعی آن اگر گوسفندی بيش از حد سرک
اگر گوسفندی دارای نياز بخصوصی باشد، شبان بايد آن . را تنبيه کند

شبان امين در پايان هر . را در آغوش گيرد و کنار قلب خود حمل کند
کند تا ببيند آيا به  روز گوسفندان را يک به يک از نزديک بررسی می

 بر زخِم گوسفندان مجروح مرهم او. مراقبتی خاص احتياج دارند يا نه
شبان نيکو هر يک از گوسفندان . کند شان را تميز می نهد، و پشم می

  .شناسد، و بخوبی از خصائص هر يک آگاه است خود را به اسم می
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اين وظيفه پايانی ندارد !  خدا بودن کار آسانی نيستشباِن وفاداِر گلۀ
. طبيعِی خداست  فوقو اگر بناست بدرستی انجام شود، مستلزِم قدرِت

دشوارتر اينکه اين گوسفندان به شبان تعلق ندارند، بلکه متعلق به خدا 
خوب، در کليسای «: شنوم که گاهی اوقات از برخی شبانان می. هستند
اما در حقيقت اعضای کليسا . ستدانم منظورشان چي و البته می» ....من
. )٢٨: ٢٠اعمال  (ندا  خدا هستند که با خوِن پسر او خريداری شدهگلۀ

ما شبانان بايد مواظب باشيم که گله خدا را چگونه شبانی و خدمت 
البته گوسفندان . کنيم، زيرا روزی بايد به اين خاطر حساب پس دهيم می

روزی در اين مورد که آيا از رهبران روحانی خود اطاعت بايد نيز 
راين هم ، بناب)١٧: ١٣عبرانيان  (اند يا خير حساب پس دهند کرده

   .شبانان و هم گوسفندان مسئوليت بسيار مهمی در قبال يکديگر دارند
  

کسی که "يا " ناظر"يعنی " اسقف" واژه ).٢: ۵(نظارت کنيد . ب
در "توجه داشته باشيد که شبان هم ". کند به قصِد رهبری نظارت می

 بدرستی از سوی گله اگرگله، و اين امر " مافوق"گله است و هم " مياِن
شباِن کليسا از آنجا که خود نيز . باشدساز  مشکلتواند  میرک نشود، د

اما از آنجا که . گله قرار دارد" در ميان"يکی از گوسفندان است، 
برخی . گله و ناظر بر گوسفندان است" مافوق"دعوِت رهبری دارد، 

گله بودِن شبان تأکيد ورزند و حاضر " در مياِن"کوشند صرفًا بر  می
برعکس، برخی ديگر از شبان . ر اقتداِر او گردن نهندنيستند  ب

  .آميَزد سازند که هيچگاه با مردم عادی نمی می" رقديسیاَب"
ن اين دو رابطه تعادل وجود خدمِت شبان وقتی مؤثر است که بي

گله خود باشد تا بتواند آنان را بهتر " در مياِن"شبان بايد . داشته باشد
و در عين حال    . ان را بهتر درک کندش بشناسد و نيازها و مشکالت

نان را رهبری کند و در حل گله خود باشد تا بتواند آ" مافوق"بايد 
بين خدمت شبانی و خدمت موعظه نبايد . مشکالت به آنها کمک نمايد
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شبان يک هيچ تعارضی وجود داشته باشد، زيرا هر دو جزو خدمات 
تا بتواند نيازهای مردم را بر فرِد واعظ بايد شبان نيز باشد . دهستنامين 

و به همين ترتيب فرد شبان بايد در عين حال . اساس کالم خدا پاسخ دهد
واعظ نيز باشد تا بتواند با اقتدار به نيازها و مشکالت روزمره مردم 

 شبان کليسا صرفًا يک استاد دينی که هر هفته اطالعاتی .رسيدگی نمايد
ت، بلکه شبانی است که قوم خود درمورد کتابمقدس به مردم بدهد نيس

  .شناسد و در پِی آن است که از طريق کالم خدا به آنان کمک کند را می
از آنجا که رهبِر روحانِی گله بودن خطرات خاص خود را نيز 

کند که کشيشان و مشايخ  دارد، پطرس به برخی از گناهانی اشاره می
نه به زور، بلکه به «: ستاولين گناه، تنبلی ا. کليسا بايد از آن حذر کنند

خدمت شبان نبايد شغلی باشد که او موظف به انجام آن ". رضامندی
. )۶: ۶ان سسيفا ( بايد اراده خدا را با جان و دل انجام دهداست، بلکه

دکتر جورج تروت، به مدت تقريبًا پنجاه سال يکی از کليساهای 
در اين . ستباپتيسِت داالس واقع در ايالت تکزاس را شبانی کرده ا

مدت اغلب به او پيشنهاد شده که مشاغل و مناصب ديگری را نيز 
ام  من از خدا خواسته! خير«: بپذيرد، اما او هر بار در جواب گفته است

» .دِل يک شبان را به من عطا کند، و او نيز چنين دلی به من داده است
به آنان دارد و  وقتی کسی دِل شبان داشته باشد، گوسفندان را دوست می

کند، نه به اين خاطر که ناگزير است چنين کند، بلکه چون  خدمت می
  . استیکار ينچنمشتاِق 

اعتنا هستند، خدمت  شان بی افراد تنبلی که نسبت به ندای وجدان
آيد  بندرت پيش میزيرا  .کليسايی را بسيار باب طبع خود خواهند يافت

گذراند،  را چگونه میشان بپرسند وقت خود  که اعضای کليسا از شبان
و آنها را بعنوان " به عاريه بگيرد"تواند موعظات ديگران را  و او می

شناختم که اکثر وقت خود را در  شبانی را می! موعظه خود وعظ کند
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 شد، به نوار موعظۀ روز شنبه که میگذراند و آنوقت  زمين گلف می
ود بعنوان ه آنچه را شنيده بداد و روز يکشنب واعظان ديگر گوش می

ظاهرًا هيچ کس از اين ترفند او ! داد  خود به خورد اعضا میموعظۀ
خبر نداشت، اما وقتی روزی در پيشگاه شبان اعظم بايستد چه خواهد 

  گفت؟
نه «: شبان کليسا بايد عالوه بر تنبلی، از حرص و طمع نيز بپرهيزد

 است که البته کامًال بجا و طبيعی. »به جهِت سود قبيح، بلکه به رغبت
 ١٧: ۵؛ اول تيموتاووس ٩اول قرنتيان  (کليسا به شبان خود حقوق دهد

ما ا. ، و اين حقوق بايد تا حد امکان منصفانه و سخاوتمندانه باشد)١٨ –
پولس .  اصلِی خدمت قرار گيردپول درآوردن هرگز نبايد انگيزۀ

ن کند، بر اي هنگامی که به شرايط صالحيِت کشيشان و مشايخ اشاره می
اول تيموتاووس (» نه طّماِع سوِد قبيح«: نهد موضوع تأکيدی خاص می

شبان نبايد پولدوست باشد و تمام فکر و ذهن خود . )٧: ١تيطس ؛ ٣: ٣
  .را معطوِف پول درآوردن سازد

نيازهای خانواده خود يا شرايط بعضی از شبانان مجبورند بخاطر 
خود . ز داشته باشندمالِی کليسا، عالوه بر کار کليسا شغل دومی ني

اما . دوز بود و بنابراين شغل دوم داشتن عار نيست پولس، خيمه
اعضای کليسا بايد به محض آنکه استطاعِت مالی آن را داشتند، کاری 

شان مجبور نباشد بيرون از کليسا کار کند بلکه بتواند تمام  کنند که شبان
 کس به هيچ«. وقت خود را به خدمت و موعظه کالم اختصاص دهد
سازد، چرا که  هنگام سربازی، خود را گرفتار مشغوليتهای زندگی نمی

 ۴: ٢دوم تيموتاووس  (»خواهان جلِب خشنودِی فرمانده خويش است
  . )ترجمه هزاره نو

اين همان عبارتی .  بودنيعنی آماده و مشتاق" به رغبت"عبارِت 
تياق از اين رو، اش«: بکار  برد ١۵: ١روميان است که پولس در 
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چنين اشتياق   ). ترجمه هزاره نو(» بسيار دارم که شما را بشارت دهم
دل از و آمادگی برای خدمت، برخاسته از ميل و رغبتی است که 

. فرق بين شبان حقيقی و فرد مزدور نيز در همين است. جوشد می
شبان به گيرد، اما  کند چون در ازای کار خود مزد می مزدور کار می
کند که گوسفندان را دوست دارد و دلش   و تالش میاين خاطر کار
های شبان حقيقی که دل در گرو خدمت دارد،  ويژگی. تپد برای آنها می
  . شرح داده شده است٣٨ – ١٧: ٢٠اعمال  بخوبی در

  

 تفاوت در اينجا بين ديکتاتوری ).٣: ۵(برای گله نمونه باشيد . ج
 پيش راند، بلکه بايد توان به جلو گوسفندان را نمی. و رهبری است

اند  براستی چه نيکو گفته. شان نمود پيشاپيش آنها حرکت کرد و رهبری
کنند و خادمينی که  که کليسا نيازمنِد رهبرانی است که خدمت می

امروزه «: روزی يکی از رهبران مسيحی به من گفت. کنند رهبری می
 خادم کم مشکل اينجاست که افراد معروف و مشهور فراوان داريم، اما

  . »داريم
گوسفندان » در ميان«ا نمونه بودن است که تنش بين بفرد شبان 

اند از  مردم کامًال آماده. کند آنان بودن را حل می» مافوق«بودن و 
و الگو و نمونه خوبی کند  گويد عمل می  به آنچه میشرهبری که خود

 مشکالت کليسايی را سراغ دارم که مدام با. برای آنهاست، پيروی کنند
سرانجام . دانست ن را نمیآمالی دست به گريبان بود و هيچ کس علت 

با اينکه مدام در وقتی شبان کليسا از آنجا رفت، معلوم شد که 
کرد، خودش از  کمک مالی تشويق میاهداء موعظاتش اعضا را به 

توانيم مردم را به  ما نمی. کرده است میلحاظ مالی هيچ کمکی به کليسا ن
  .ايم، رهبری کنيم ه خودمان نبودهجايی ک

خواَند، از حقيقتی عظيم  می» ميراث خدا«پطرس آنگاه که کليسا را 
قوم خدا براستی ِملک و نصيِب ارزشمنِد خدا هستند . گويد سخن می
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در اين آيه در اصل » قسمت«واژه . )١٢: ٣٣؛  مزمور ٩: ٣٢تثنيه (
اعداد  (تقسيم زميناست، نظير » به قيد قرعه قسمت کردن«به معنای 

هر کشيش و شبانی مسئوِل مراقبت از گله خودش است، اما . )۵۵: ٢۶
گوسفندان همگی به يک گله تعلق دارند که شبان اعظم آن عيسی مسيح 

خود های خود را به مکانی که  عيسی مسيح هر يک از عمله. است
تی در وق. فرستد، و ما بايد کامًال مطيع و تسليم او باشيم خواهد می می

از اين رو، هيچ کس . کنيم، رقابت معنايی ندارد اراده خدا خدمت می
نبايد خود را مهمتر و برتر از ديگران بپندارد و بخواهد بر قوم خدا 

  ! شبانان بايد  بر قوم خدا نظارت کنند، نه خداوندی. کند» خداوندی«
  

  )۴: ۵(در پِی خشنود ساختِن مسيح بودن . ٣
ه راجع به اميد است، پطرس بار ديگر به وعده از آنجا که اين رسال

قلب  وعده آمدن او در زحمات به ما قوت. کند بازگشت خداوند اشاره می
ای است برای اينکه با امانت و  ، و انگيزه)٨ – ٧: ١(بخشد  می

اگر خدمِت کشيش يا شبانی به قصد خشنود . وفاداری خدمت کنيم
 باشد، در خدمت خود مأيوس ساختِن خودش يا راضی نگاه داشتِن مردم

يکبار  يکنفر که بعنوان مهمان به کليسای ما . و سرخورده خواهد شد
راضی نگاه داشتن «: آمده بود، پس از اتمام جلسه نزد من آمد و گفت

قصد من «: می زدم و گفتلبخند» !اينهمه آدم بايد کار خيلی سختی باشد
هدف من تنها . رمبه هيچ وجه اين نيست که آنها را راضی نگاه دا

  .»سپارم خشنود کردِن خداوند است، و بقيه کارها را به خود او می
عيسی مسيح شبان نيکويی است که جان خود را در راه گوسفندان 

شبان اعظمی است که بخاطر گوسفندان زنده ، )١١: ١٠يوحنا  (نهاد
، و رئيس شبانان است که بخاطر )٢١ – ٢٠: ١٣عبرانيان  (است

بعنوان رئيس شبانان، تنها . )۴: ۵اول پطرس  (گردد بازمیگوسفندان 
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تواند خدمت هر کس را بسنجد و پاداش مناسب را به او  اوست که می
ها که ظاهرًا اول  بودند  وقتی خداوند خدمت ما را بسنجد، بعضی. بدهد

  !ممکن است آخر از همه قرار گيرند
يی در نزديکی های کليسا يکی از روزهای تابستان، در ميان خرابه

ساختمان آن کليسا روزگاری . ووث در اسکاتلند ايستاده بودم شهرک آن
البته آن کليسا مطابق . داد  نفر را در خود جای می١۵٠قريب به 

د، اما کسی آم اب نمیحسبه معيارهای امروزی کليسای چندان موفقی 
ورد که آن گله را شبانی کرده بود، مرد خداترسی بود بنام سموئل رادرف

(Samuel Rutherford)هايش جزو آثار کالسيک مسيحی   که نوشته
هرچند که ساختمان کليسايش خدمت او تا به امروز ادامه دارد، . است

 اين مرد مقدس را بخاطر خدمات ،رئيس شبانان. مخروبه شده است
ها و جفاهايی که بخاطر نام خداوند متحمل شد،  اش و سختی نهاوفادار

  .پاداش داده است
تاجی که پطرس در . های مختلفی وجود داشت» تاج«در آن روزگار 

شد و مخصوص  اينجا مد نظر دارد، از گل يا برگ سبز بافته می
هايی خيلی زود پژمرده  چنين تاج. قهرمانان مسابقات ورزشی بود

اما تاِج شباناِن امين، تاِج جالل است که هرگز پژمرده نخواهد . شد می
  .)۴: ١( فسادناپذير جا برای ميراثی شد و پاداشی است ب

و بدست آوردن انواع به نّيِت امروزه خادمين مسيحی ممکن است 
کنند تا خودشان در    برخی سخت تالش می.کار کنندها  پاداشاقساِم 

رفاه زندگی کنند؛ برخی ديگر برای کسب شهرت و يا تحسين ديگران 
اما تمام اينها . کليساکنند، و برخی نيز برای ترفيع مقام در  کار می

تنها پاداشی که بايد برايش بکوشيم اين است . روزی پژمرده خواهد شد
و تاج ناپژمردنی جالل را بر » !آفرين«: مان به ما بگويد دهنده که نجات

براستی چه شادی بزرگی است که تاج خود را پيش پای . سر ما نهد
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ايم  ه هر چه کرده و اذعان نماييم ک)١٠: ۴مکاشفه ( خداوند بگذاريم
؛ اول پطرس ١٠: ١۵اول قرنتيان  (بخاطر فيض و قدرت او بوده است

آنگاه که عيسی مسيح را  روبرو ببينيم، ديگر ميلی به جالل و . )١١: ۴
  .شکوه شخصی نخواهيم داشت

 رهبری در گرِوموفقيت يا شکست هر چيزی در کليسای محلی 
شد، بايد دارای رهبرانی کليسا هر قدر هم که کوچک يا بزرگ با. است

نسبت شان ارتباطی شخصی با مسيح دارند،  مسيحی باشد که تک تک
کنند و به آنها محبت نشان  به اعضای خود احساس مسئوليت می

  .دهند، و  براستی مشتاِق خشنود ساختِن عيسی مسيح هستند می
کنيم، و از طريق رنج و  ما از طريق خدمت است که رهبری می

اين همان شيوه عيسی مسيح است، و . کنيم  خدمت میزحمت است که
  .شود تنها طريقی است که براستی باعث جالل او می



  



  دوازدهمفصل 

  !از فيض تا جالل
  ١١ – ۵: ۵اول پطرس 

  
 اينطورمن در دوران جنگ جهانی دوم محصلی دبيرستانی بودم، و 

ها  آمد که اين جنگ با شهر کوچک ما در امريکا فرسنگ  میمبنظر
" واحدهای دفاع ملی"بزودی قرار شد در هر محله، . فاصله دارد

تشکيل شود، و پدر من نيز بعنوان رئيس يکی از اين واحدها انتخاب 
های  رفتم و با هم به تماشای فيلم آيد اغلب همراه او می يادم می. شد

هرچند بهترين قسمت، (داديم  نشستيم و به سخنرانان گوش می رزمی می
اما هرقدر هم که !). دادند کنندگان می فی بود که به شرکتبستنی قي

 ما تيم احساس کنيم که محلۀتوانس ديديم، نمی  می درباره جنگ فيلم
خود ه هميشه ب. براستی مورد حمله است و ممکن است بمباران شود

  »!اينطور چيزها محال است اينجا اتفاق بيفتد«: گفتيم می
قريب از راه  عن» نی آتشينامتحا«دانست که  پطرس بخوبی می

به همين . خواست تمام کليسا را بدين منظور آماده سازد سد، و می می
جهت در پايان رساله خود، سه رهنمود مهم به ايمانداران ارائه داد تا 

  :بتوانند در تجربيات سخت خدا را جالل دهند
  

  .)٧ – ۵: ۵(فروتن باشيد . ١
د که مطيِع مقامات پطرس پيشتر به مقدسين توصيه کرده بو

، به غالمان گفته بود مطيع اربابان خود )١٧ – ١٣: ٢( حکومتی باشند
، و به همسران نيز توصيه کرده بود مطيع )٢۵ – ١٨: ٢ (باشند

خواست  او حال از تمام مسيحيان می. )٧ – ١: ٣ (شان باشند شوهران
  .که مطيع خدا و نيز مطيع يکديگر باشند
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تر باشند، نه فقط به  يد مطيِع ايمانداراِن مسنايمانداراِن جوانتر با
تر  شان، بلکه نيز به اين خاطر که آنها از لحاظ روحانی بالغ احتراِم سن
لزومًا دارای بلوغ روحانی » پيری«البته هر ايمانداِر . ترند و پخته

نيست و کثرت ايام زندگی به هيچ وجه کيفيت تجربه را تضمين 
کليسا را «تِر کليسا بايد  يست که اعضای مسننيز بدين معنا ن. کند نمی

 در کليسا !و هيچگاه به نظرات اعضای جوانتر گوش ندهند» اداره کنند
تر حاضر نيستند  اعضای مسن: اغلب نوعی کشمکِش سنی وجود دارد

حاضر نيستند نيز ونه تغييری را بپذيرند و اعضای جوانتر يچ گه
  !  را بپذيرند اعضای مسن

 تمام ايمانداران، از پير و جوان، مطيع -١: ز استحل دو چي راه
به عبارت ديگر، راه حل .  همگی مطيع خدا باشند-٢. يکديگر باشند

درست همانطور . »فروتنی را بر خود ببنديم«اين مشکل اين است که 
ای بر خود بست تا خادم شود،  در کرده، حوله که عيسی جامه از تن به

. ته باشيم و به يکديگر خدمت نماييمما نيز بايد روحيه خدمت داش
. ه شده استدشرح دا ١١ – ١: ٢فيليپيان  فروتنی حقيقی بخوبی در

کم بگيريم و خوار بشماريم، بلکه  فروتنی اين نيست که خود را دست
  !فروتنی واقعی اين است که اصًال به خود نينديشيم

ما هرگز نخواهيم توانست مطيع يکديگر باشيم مگر آنکه نخست 
 ٣۴: ٣امثال   در تشريح اين نکته بهپطرس. خود را مطيع خدا سازيم

تنها از  ). قول شده است نيز نقل ۶: ۴ يعقوب ای که در آيه(کند  استناد می
توان خود را مطيع کسی ديگر ساخت، اما اگر  طريق فيض است که می

خود را در برابر خدا فروتن سازيم، او قادر است چنين فيضی را به ما 
  .ا کندعط

 کند زيرا از گناِه غرور متنفر است خدا با متکبران مقاومت می
غرور بود که باعث شد لوسيفر به . )١٣: ٨؛ ١٧ – ١۶: ۶امثال (
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و ميل به شبيه خدا (غرور . )١۵ – ١٢: ١۴اشعيا  (ابليس مبدل گردد
. بود که حوا را بر آن داشت از ميوه درخِت ممنوعه بخورد) بودن

: ٢اول يوحنا  (های دنيوی بودن است  يکی از نشانه»غرور زندگانی«
تنها پادزهِر غرور، فيض خداست، و اين فيض را هنگامی . )١۶

. خواهيم يافت که خود را به خدا بسپاريم و کامًال تسليم و مطيع او باشيم
اين است که مطيع يکديگر  نشانه برخوردار بودن از فيض نيز و

  .هستيم
کنيم که خدا ما را  ما اعتماد می. ايماناطاعت قدمی است از روی 

هايش را در وقت معين عملی  در زندگی هدايت خواهد کرد و نقشه
 خالی از خطر نيست، چون زيرا مطيِع ديگران بودن. هد نمودخوا

تنها زمانی خواهيم توانست با . استفاده کنند ممکن است از ما  سوء
ه خدا اعتماد کرده آسودگی خاطر از ديگران اطاعت کنيم که نخست ب

کسی که . باشيم و خود را تحت خواست و اراده او قرار داده باشيم
خواهد به برادران و خواهران  واقعًا خود را به خدا سپرده است و می

از ديگران کردن مسيحی خود خدمت کند، هرگز در پِی سوءاستفاده 
ورآوِر دسِت ز«. ايمان  خواه ايماندار باشند و خواه بی–نخواهد بود 

تواند ديگران را نيز در  کند، می های ما را هدايت می که زندگی» خدا
  .زندگی هدايت نمايد

خدا هيچ وقت . است» در وقت معين«عبارتی بسيار مهم در اينجا، 
کند مگر آنکه آن شخص آمادگی اينکار را داشته  کسی را سرافراز نمی

. ت، بعد جاللاول صليب است، بعد تاج؛ اول رنج و زحمت اس. باشد
موسی پيش از آنکه خدا او را برای نجات يهوديان به مصر بفرستد، 

يوسف نيز قبل از آنکه خدا او را به . چهل سال زير دسِت خدا بسر برد
يکی . تخِت سلطنت برساند، حداقل سيزده سال زير دست خدا بسر برد

تحملی  های غرور اين است که نسبت به خدا هيچ صبر و از نشانه
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و يکی از دالئل رنج و زحمت اين است که صبر و تحمل . اريمند
پطرس بدون شک در اينجا به اين سخنان . )۶ – ١: ١يعقوب  (بياموزيم

زيرا هر که «: ش از زبان او شنيده بودکرد که خود عيسی اشاره می
خود را بزرگ سازد، ذليل گردد و هر که خويشتن را فرود آرد، 

  .)١١: ١۴لوقا (» سرافراز گردد
دهيم او  اين است که اجازه میيکی  با خدا ای ين رابطهزايای چناز م

 ۵: ۵اول پطرس  اگر شرطی را که پطرس در .بارهای ما را حمل کند
 هيچگاه درمورد ما ٧شود  برآورده نسازيم، وعده آيه  قائل می ۶ –

ترجمه شده است، در اصل » انديشه«لغتی که به . مصداق نخواهد يافت
ها براحتی ممکن  در دشواری. است» تشويش و نگرانی«ی به معنا

است دچار تشويش و نگرانی شويم، اما در آن صورت از برکات خدا 
اگر بنا . محروم خواهيم ماند و شاهد خوبی برای گمشدگان نخواهيم بود

باشد از امتحاناِت آتشين سربلند بيرون آييم و نام خدا را جالل دهيم، به 
دکتر جورج موريسون . دهد نياز داريم او به ما میآرامِش درونی که 
دارد تا  های فرزندانش را برنمی خدا نگرانی«: گويد در اين باره می

  .»مسئوليت بار آيند خيال و بی افرادی بی
، يعنی »تمام انديشه خود را«خوانيم که بايد  می ٧: ۵اول پطرس در 

اين . وند بسپاريم يکسره به خداهای گذشته، حال و آينده را، گرانین
کاره به او بسپاريم و آن مواردی را  خرد خرد و نيمهها را نبايد  نگرانی

اگر . آييم نگاه داريم شان برمی کنيم خودمان از عهده که فکر می
را برای خود نگاه داريم، بزودی به مشکالتی  " های کوچک نگرانی"

خوريم،  برمیهر بار که به مشکل يا باری تازه ! بزرگ بدل خواهند شد
يادآور شويم که پيشاپيش آن ) و نيز به خودمان(بايد با ايمان به خداوند 
  .ايم مشکل را به او سپرده
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اگر کسی به تجربه دريافته بود که خدا به خاّصان خود توجه دارد، 
يابيم که  با خواندن اناجيل درمی! گمان خود پطرس بود آن شخص بی

. مورد خود به چشم ديده بودانگيزی را در پطرس معجزاِت شگفت
، صيد بزرگی به )٣١ – ٢٩: ١مرقس  (عيسی مادرزن  او را شفا داد

 ، در پرداخِت مالياِت معبد به او کمک کرد)١١ – ١: ۵لوقا  (او بخشيد
: ١۴ (، کاری کرد بتواند بر روی آب راه رود)٢٧ – ٢۴: ١٧متی (

 پطرس ، و گوِش ملوک، غالم رئيس کهنه را که بدست)٢٣ – ٢٢
. )١١ – ١٠: ١٨؛ يوحنا ۵١ – ۵٠: ٢٢لوقا  (مجروح شده بود، شفا داد

  .)١٢اعمال  (عيسی حتی او را از زندان رهانيد
سپاريم، او چگونه محبت و  های خود را به خدا می نگرانیوقتی 

سازد؟ به اعتقاد من، خدا چهار کاِر  توجه خود را شامل حال ما می
 اين شهامت را به ما -١: دهد نجام میانگيز به نيابت از ما ا شگفت
. های خود روبرو شويم و از آنها نگريزيم دهد که صادقانه با نگرانی می

دهد که شرايط را درک   اين حکمت را به ما می-٢. )١٠: ۴١اشعيا (
دهد که آنچه را بايد،   اين قدرت را به ما می-٣. )۵: ١يعقوب  (کنيم

دهد   و سرانجام اين ايمان را به ما می-۴. )١٣: ۴فيليپيان  (انجام دهيم
  .)۵: ٣٧مزمور  (که به او توکل کنيم و مابقی کارها را به او بسپاريم

سپارند و انتظار دارند همه  برخی از مردم بارهای خود را به خدا می
" در"خيلی مهم است که اجازه دهيم او هم ! کارها را خود او انجام دهد

نصيِب «.  تا وقتی جواب يافتيم، آماده باشيمما،" بجای"ما کار کند و هم 
  .)٢٢: ۵۵مزمور (» خود را به خداوند بسپار، و تو را رزق خواهد داد

  

  )٩ – ٨: ۵(هوشيار و مراقب باشيد . ٢
شيطان در قالِب . های ما، دشمنی است که داريم يکی از علل نگرانی

 .بلعد ، و در قالِب شير، می)٣: ١١دوم قرنتيان (فريبد  مار، می
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کنندگان  دريافت". دشمن"يعنی " ابليس"، و "کننده متهم"يعنی " شيطان"
اول پطرس (کننده را تجربه کرده بودند  اين رساله پيشتر حمالِت متهم

، و حال در قالِب امتحاِن آتشينی که پيش رو داشتند، خود )١۴ و ۴: ۴
انند بر پطرس برای آنکه خوانندگانش بتو. ديدند مواجه می" شير"را با 

   :دهد اين دشمن غلبه يابند، چهار توصيه عملی به آنها ارائه می
  

من از آنجا که در امور فنی  . خطرناک است–مراقب او باشيد . الف
توانند چيزی بسازند يا تعمير کنند   ندارم، برای کسانی که می سررشته

 يک يکبار بهنگام تعمير کليسا، به تماشای کاِر. احترام  فراوان قائلم
به او . ای بود تقسيِم پيچيده مهندس برق نشستم که سرگرِم نصب جعبه

چطور شما مهندسين برق واقعًا برايم مايه حيرت است که «: گفتم
های خطرناک برق کار  توانيد با چنين خونسردی بر روی کابل می
خوب، اولين کاری که بايد کرد اين «: لبخندی زد و جواب داد» !کنيد

  .»اش برآمد توان از عهده آنوقت می.  آن بوداست که مراقِب
 ماری است که وقتی به هيچ وجه .دشمِن خطرناکی استشيطان 

: ١٢مکاشفه (او ويرانگر است . زند انتظارش را نداريم ما را نيش می
دارای . )۵ – ١: ٣؛ زکريا ١١ – ٩: ١٢مکاشفه  (کننده ، و متهم)١١

هايی از ارواح شرير در  و هوش و ذکاوت بسيار است، و فوج قدرت
: ۶افسسيان (رسانند  خدمت اويند که او را در حمله به قوم خدا ياری می

هيچگاه نبايد درمورد . شيطان دشمن هولناکی است. )١٢ و ١١ و ١٠
. کم بگيريم او شوخی کنيم، او را ناديده بيانگاريم، يا قدرتش را دست

ًال مراقب و گوش به باشيم، و در رويارويی با او کام» هوشيار«بايد 
  .زنگ باشيم

آمدی  بخشی از اين هوشياری اين است که شيطان را مسبب هر پيش
بينند و حتی  ای يک ديو می بعضی از مردم در پِس هر بوته. ندانيم

 باالی خود را به شيطان نسبت سردرد، پنچرِی تاير، و اجاره خانۀ
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ما را تواند   میدرست است که شيطان. دانند دهند و او را مقصر می می
؛ و ١۶: ١٣لوقا  (از لحاظ جسمی دچار درد و رنج و بيماری سازد

هيچ مبنای » روِح کمردرد«يا » روح سردرد«، اما اخراِج )کتاب ايوب
يک روز خانمی از راه دور به من تلفن زد تا خبر . کتابمقدسی ندارد

 !دهد که شيطان باعث شده است هفت سانتيمتر از قد او کاسته شود
درست است که بايد مراقب مکر و قدرت شيطان باشيم، اما 

مان درباره او بايد بر اساس کتابمقدس باشد، و نه برخاسته از  اطالعات
  .تعبيری که از تجربيات شخصی خودمان داريم

  

دوم  (گر است   او بينهايت فريبنده و حيله–او را تشخيص دهيد . ب
ز آنجا که شيطان دشمنی  ا).۴۴: ٨؛ يوحنا ١۵ – ١٣: ١١قرنتيان 

ترفند شيطان اين . زيرک است، بايد هميشه هوشيار و مراقب او باشيم
در مثل کرکاس . کند، جعل نمايد است که هر کاری را که خدا می

کاَرد، شيطان نيز  خوانيم که هر جا که خدا يک مسيحِی حقيقی می می
). ۴٣ – ٣۶ و ٣٠ – ٢۴: ١٣متی  (کارد گياهی جعلی در کناِر آن می

ما مسيحيان را نيز او ترديد اگر بخاطر کالم خدا و روح خدا نبود،  بی
بنابراين هر چه کالم خدا را . )٢٧ – ١٨: ٢اول يوحنا (داد  فريب می

تر  مان برای تشخيص مکرهای شيطان قوی بهتر بدانيم، حواس روحانی
و حق را از باطل » ها را بيازماييم روح«بايد بتوانيم . خواهد شد

  .)۶ – ١: ۴ (تشخيص دهيم
  

 بر کالم خدا اين بدان معناست که .در برابر او مقاومت کنيد. ج
خواهد  از ما می ١٣ – ١٠: ۶افسسيان . بايستيم و هيچگاه عقب ننشينيم

اگر نايستيم، توان . »بايستيد....مقاومت کنيد ....مقاومت کنيد«: که
افسسيان  (دعا استسالح ما، کالم خدا و . مقاومت نيز نخواهيم داشت

ای است که خدا در اختيار ما نهاده  حفاِظ ما، زره، و )١٨ – ١٧: ۶
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، يعنی از طريق ايمان به خدا، در برابر شيطان »با ايمان«ما . است
درست همانطور که داوود با توکل بر اسم يهوه در . کنيم مقاومت می

 در برابر برابر جوليات ايستاد، ما نيز در ناِم پيروزمند عيسی مسيح
  .ايستيم شيطان می

اش وارد  هيچگاه با شيطان و ايادی: در اينجا الزم است تذکری بدهم
حوا اين اشتباه را کرد، و همه ما از عواقب . بحث و گفتگو نشويد

 هيچگاه سعی نکنيد به روش خودتان با او همچنين. انگيز آن آگاهيم غم
کنيد، يعنی با سالِح  عيسی در برابر شيطان مقاومت به شيوۀ. بجنگيد

هيچگاه تصور نکنيد که تنها شما درگير . )١١ – ١: ۴متی (کالم خدا 
نيز با همين » برادران شما که در دنيا هستند«چنين نبردی هستيد، زيرا 

ما بايد برای يکديگر دعا کنيم و . اند ها مواجه تجربيات و آزمايش
شته باشيم که بايد بياد دا. همديگر را در خداوند تشويق نماييم

شود، و پيروزی آنان  های شخصی ما باعث کمِک ديگران می پيروزی
  .دهد نيز ما را ياری می

اگر پطرس در شب دستگيرِی عيسی از اين سه رهنمود پيروی 
رفت، غالم کاهن  کرده بود، هيچگاه در باغ جتسيمانی به خواب نمی

نکار ساخت، و خداوند خود را ا اعظم را به شمشير مجروح نمی
در واقع با او به . او هشدار عيسی مسيح را جدی نگرفت. نمود نمی

از تشخيِص شيطان نيز عاجز ماند و متوجه نشد ! بحث و جدل پرداخت
گويد که الزم  انگيزد، به او می  را در او برمیغرورحس که شيطان 

، و سپس او را به شمشيرِکشی ترغيب »بيدار باشد و دعا کند«نيست 
ر پطرس به خداوند گوش داده بود و با دشمن مقاومت کرده اگ. کند می

  .گذراند بود، هيچگاه آن تجربيات تلخ را از سر نمی
هم پطرس و هم يعقوب برای موفقيت دستورالعملی واحد ارائه 

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از «: دهند می



 ١٧٩از فيض تا جالل 

نکه بتوانيم در برابر پيش از آ. )٧: ۴يعقوب (» برابر شما بگريزد
پطرس با خداوند . شيطان بايستيم، بايد در حضور خدا سر فرود آوريم

  !مقاومت کرد و در نهايت تسليم شيطان شد
  

  )١١ – ١٠: ۵(اميدوار باشيد . ٣
او به . دَرَب  مثبت به پايان مینگرشیپطرس رساله خود را با 

کند، و کنترل  یداند چه م شود که خدا می خوانندگان خود يادآور می
آزمايشاِت آتشين هرقدر هم که سخت و . امور را کامًال در دست دارد

پطرس . دهد  از کف نمی خود رادشوار باشند، فرد مسيحی هيچگاه اميد
  :  کند برای اين نگرِش اميدوار چند دليل ذکر می

  

 نجات ما محِض فيض اوست .فيض خدا شامِل حاِل ماست. الف
پيش از آنکه ما نام او را بخوانيم، او ما را . )١٠: ١اول پطرس (

، از )٣: ٢ (»ايم که خداوند مهربان است چشيده«ما . )٢: ١ (فراخواند
. هراسيم های او برای زندگی خود نمی اين رو از هيچ يک از برنامه

 و جوابگوی تک تک شرايط )١٠: ۴ (است» گوناگون«فيض او 
سازيم، فيضی را که بدان  یوقتی خود را تسليِم او م. زندگی ما است

. است» ها خدای جميع فيض«در واقع او . کند نياز داريم به ما عطا می
او «. )١۶: ۴عبرانيان ( ها شامل حال ماست فيض او در تمام سختی

 بايد در اين فيض بايستيمما ، و )۶: ۴يعقوب  (»بخشد فيِض زياده می
   .)٢ :۵، و نيز نگاه کنيد به روميان ١٢: ۵اول پطرس (

  

به جالل « او ما را .دانيم که جالل ابدی در انتظار ماست می. ب
اين همان ميراث پرجاللی . »ابدی خود در عيسی مسيح خوانده است

 هر ).۴: ١اول پطرس (است که از ازل برای ما نگاه داشته شده است 
شود  چيز که با فيض خدا آغاز شود، همواره به جالل خدا نيز منتهی می



  اميدوار باشيد١٨٠

ثمره آن  کنيم، لکواگر در زحمات به فيض خدا ت. )١١: ٨۴مزمور (
ممکن است راه . )١۶ – ١٣: ۴اول پطرس (زحمات، جالل خواهد بود 

  . شود، و مهم نيز همين است دشوار باشد، اما به جالل منتهی می
 امتحانات و آزمايشات مختلفی که .زحمات کنونی ما موقتی است. ج

، اما )۶: ١اول پطرس  (ندک زمانی استگذرانيم تنها برای ا از سر می
پولس نيز همين . جاللی که در پس اين آزمايشات نهفته، جاودانی است

زيرا  «:نوشت ١٧: ۴ دوم قرنتيان واقعيت را مدنظر داشت آنگاه که در
ای است، بار جاودانی جالل را  که اين زحمِت سبک ما که برای لحظه

  .»کند برای ما زياده و زياده پيدا می
  

 باعث ساخته شدِن شخصيِت مسيحی ما دانيم که آزمايشات می. د
زبان يونانی در اصل به معنای در » کامل ساختن«عبارت  .است

متی همين عبارت در . است» تجهيز کردن و اصالح و تعمير کردن«
خدا . ترجمه شده است» تعمير يا اصالِح تور ماهيگيری« به ٢١: ۴

گی و خدمت، ابزار مختلفی در اختيار برای تجهيِز قوم خود جهت زند
يکی ديگر از اين ابزار، . يکی از اين ابزار، رنج و زحمت است. دارد

به » آراسته  شدن«، که ١٧ – ١۶: ٣دوم تيموتاووس  (کالم خداست
خدا از خدمت و مشارکت کليسا نيز برای . )است» تجهيز شدن«معنی 

دهنده  نجات. )١۶ – ١١: ۴افسسيان (کند  تجهيز کردن ما استفاده می
کند تا اراده او را بجا آورند و کار  آسمانی ما فرزندان خود را کامل می

  .)٢١ – ٢٠: ١٣عبرانيان  (او را انجام دهند
خواهد در ما باشد، از سه  پطرس در توصيف شخصيتی که خدا می

  :کند واژه استفاده می
يحيان نبايد مس. »قدم بودن پايدار و مستحکم و ثابت«يعنی » استوار«

دلهای ما بايد استوار . در ايستادن برای مسيح بلنگند و متزلزل باشند
حقيقت خدا اين امر را ، و )٨: ۵؛ يعقوب ١٣: ٣اول تسالونيکيان (باشد 



 ١٨١از فيض تا جالل 

ايمانداری که استوار است، در . )١٢: ١دوم پطرس  (سازد  ميسر می
نخواهد جفاها لغزش نخواهد خورد و با شنيدن تعاليم دروغين منحرف 

  .)١٧: ٣ (شد
ايستادن بر . بخشد اشاره دارد به قدرتی که خدا به ما می» توانا«

  ای دارد اگر قدرت عمل کردن نداشته باشيم؟ بنيادی مستحکم چه فايده
بنياد چيزی را پی «يا » بنا کردن«بودن در اصل به معنای » کامل«

. يز شاهديم ن١٠: ١شبيه چنين کاربردی را در عبرانيان . است» افکندن
 ٢۴: ٧متی  (ها ويران نشد ای که بر صخره بنا شده بود، در توفان خانه

در ايمان «پيوسته  ايمانداری که توسط خدا تجهيز شده است. )٢٧ –
متمّوج و «چنين کسی  .)٢٣: ١کولسيان (» ماند میبنياد نهاده و قايم 

  .)١۴: ۴افسسيان  (غلطی نخواهد بود» رانده شده از باِد هر تعليم
شود، اميد از کف  ايمان دچار رنج و زحمت می وقتی فردی بی

نه «. افزايد اما برای فرد ايماندار، زحمات تنها بر اميد  او می. دهد می
دانيم که سختيها  کنيم، زيرا می تنها اين، بلکه در سختيها نيز فخر می

سازد، و  آورد و بردباری، شخصيت را می بردباری به بار می
. )، ترجمه هزاره نو۴ – ٣: ۵روميان (» گردد ب اميد میشخصيت سب

کند، شخصيِت  خدا وقتی فردی ايماندار به او و به فيض او توکل می
تا به جالل  و نتيجه اين است که .بخشد سازد و به او اميد می وی را می

  .دگرد  از آِن خدا میابد 
  .يمرا بررسی کرد ١٣ و ١٢ آيات فصل اول اين کتاب،در پيشتر  

دوم (داد  پولس هميشه رساالت خود را با دعای فيض خاتمه می
پطرس اين رساله را با دعای سالمتی به . )١٨ – ١٧: ٣تسالونيکيان 

اول  (او رساله را با درودهای سالمتی آغاز کرده بود. آوَرد پايان می
" سالمتی خدا"، و بنابراين تمام رساله از آغاز تا پايان به )٢: ١پطرس 



  اميدوار باشيد١٨٢

انگيزی برای خاتمه دادن به  براستی چه شيوه شگفت. ه دارداشار
  !کند ای که نزديک بودن امتحانی آتشين را اعالم می رساله

  شده است توصيه» بوسه محبتانه«درمورد چهار بار در عهدجديد 
؛ اول ١٢: ١٣؛ دوم قرنتيان ٢٠: ١۶؛ اول  قرنتيان ١۶: ١۶روميان (

 باشيد که در آن زمان مردها همديگر  توجه داشته.)٢۶: ۵تسالونيکيان 
 متداول سالم و اين شيوۀ. ها نيز يکديگر را بوسيدند و خانم را می

در آنچه خداحافظی در فرهنِگ آن روزگاِر آن ديار بود، درست مانند 
.  استمتداولامريکای التين بسياری از کشورهای حال حاضر در 

» در عيسی مسيح«انگيز که غالمان و اربابان  براستی چه شگفت
  !اينگونه با يکديگر سالم و احوالپرسی کنند

ما را ای گرانبها برای ما بر جای نهاده است که  پطرس رساله
کند هرقدر هم که در سختی هستيم، باز به خداوند اميد داشته  تشويق می

   . باشيم
کليسا در خالل اعصار متمادی امتحاناِت آتشيِن فراوانی را پشت 

. ت، و بااينحال شيطان هيچگاه نتوانسته آن را نابود سازدسر گذاشته اس
  .امروزه کليسا با امتحانی آتشين روبروست، و بايد برای آن آماده باشيم

اما هر اتفاقی نيز که در آينده رخ دهد، اندرز پطرس به تک تِک ما 
  .دآمجالل بزودی خواهد ! اميدوار باشيد: يک چيز است



  
  

 طالعهاالتی برای کمک به مؤس



 فصل اول 

  هر جا مسيح است، آنجا اميد است
  )١۴ - ١٢: ۵؛ ١: ١اول پطرس (

  
  ايد؟ چه هنگام؟ آيا تابحال بخاطر ايمان مسيحی خود زحمت ديده. ١
درمورد نويسنده .  را بخوانيد١۴ – ١٢: ۵؛ ١: ١اول پطرس . ٢

 ١۵: ٢١؛ ۴٢ – ٣۵: ١نيز نگاه کنيد به يوحنا (دانيم؟  اين رساله چه می
  ).١٠ – ١: ٢؛ و غالطيان ١٣: ۴؛ اعمال ١٧ –

  روی سخن پطرس در اين رساله با چه کسانی بود؟. ٣
  اند؟ و بيگانه" غريب" امروزه ايمانداران به چه مفهوم .۴
برد؟ اين امر از   پطرس بهنگام نوشتن اين رساله در کجا بسر می.۵

  چه لحاظ حائزاهميت است؟
  ؟ چرا پطرس اين رساله را نوشت.۶
.  بار به رنج و زحمت اشاره کرد١۵ پطرس در اين رساله الاقل .٧

کنندگان آن در  با مروری گذرا بر اين رساله، بگوييد چرا دريافت
  زحمت بودند؟ 

   بين فيض خدا و رنج و زحمت چه ارتباطی وجود دارد؟.٨
 امروزه ايمانداران در نقاط مختلف دنيا به چه صورت در زحمت .٩

  هستند؟
های کنونی خود را به مدد  توانيد مشکالت و سختی ونه می چگ.١٠

  فيض خدا تاب آوريد؟ 
  
  
  



 فصل دوم

  !سراسر جالل است و بس
  )١٢ - ٢: ١اول پطرس (

  
برخی از افراد را در طول تاريخ نام ببريد که زمانی دارای . ١

  . کند اند اما اکنون کسی يادی از آنها نمی شکوه و حشمت فراوان بوده
 پطرس چگونه تولد روحانی . را بخوانيد١٢ – ٢: ١ پطرس  اول.٢

  کند؟ ما را توصيف می
  کند؟ گانه تثليث چه نقشی در نجات ما ايفا می هر يک از اقانيِم سه. ٣
   چرا خدا ما را نجات داد؟.۴
  دهد؟  کنيم چه درسی می  پطرس درمورد آزمايشاتی که تجربه می.۵
گونه بر دردناک بودن آنها  انکاِر دردناک بودِن آزمايشات چ.۶
  افزايد؟   می
 اين واقعيت که امتحاناِت زندگی ما تحت کنترل خداست چگونه .٧

  بخشد؟  ها به ما تسلی می در تنگی
   انبيای عهدعتيق چه ارتباطی با نجاِت امروز ما دارند؟.٨
العملی نشان   از نظر پطرس، در برابر آزمايشات بايد چه عکس.٩
  دهيم؟
تواند رنج و زحمت را به جالل  العمل چگونه می س اين عک.١٠

  مبدل سازد؟
  
  
  



 فصل سوم

  پاک ماندن در دنيايی آلوده
  )٢١ - ١٣: ١اول پطرس (

  
  کند؟ تان تداعی می چه چيزی را در ذهن» فردی مقدس«عبارت . ١
شرح داده شده است که فردی  ٢١ – ١٣: ١اول پطرس در  .٢

قدس بودن برای شما به چه م. هايی است مقدس دارای چه ويژگی
  معناست؟

  دهد؟  هايی به ما می پطرس برای مقدس زيستن چه انگيزه. ٣
به اصلی برای ها را  توانيم هر يک از اين انگيزه  چگونه می.۴

  داشتن يک زندگی مقدس  تبديل کنيم؟
  ؟»کمر دلهای خود را ببنديم«توانيم   چگونه می.۵
ای است  کند انگيزه اره می که پطرس بدان اشای  چگونه داوری.۶

  برای مقدس زيستن؟
 چرا مهم است تجربه نجات و بهايی را که خدا به اين خاطر .٧

  پرداخت همواره بياد بياوريم؟
توانيد   عملی میقدمهایچه تر شدن  برای مقدس اين هفته .٨

  برداريد؟
  
  



 فصل چهارم

  مشارکت مسيحی
  )١٠: ٢ – ٢٢: ١اول پطرس (

  
  نظر دارند؟ يسا اغلب با هم اختالفچرا اعضای کل. ١
پطرس برای تأکيد .  را بخوانيد١٠: ٢ – ٢٢: ١اول پطرس  .٢

در اين قسمت توصيف چگونه  کليسا را ،نهادن بر اتحاد روحانی
  کند؟ می
  آيند؟ مردم چگونه به عضويِت کليسای مسيح درمی. ٣
  ايمانداران چه وجوه مشترکی با هم دارند؟ .۴
ی جسم ها القدس چگونه در غلبه بر وسوسه  روح متمرکز شدن بر.۵

  کند؟ ست به ما کمک میکه باعث ايجاد شکاف بين ما
های خود از چه چيزهايی رها شوند؟   ايمانداران بايد در زندگی.۶
  چرا؟
   با دنيا کدام است؟شطابترا مراحل رشد فرد ايماندار در .٧
چه کاهنان از چه مزايايی برخوردارند و -ايمانداران .٨

  هايی بر دوش دارند؟ مسئوليت
  توانيم به حضور خدا تقديم کنيم؟ هايی می  ما چه  قربانی.٩
بريد، اين هفته چه   اگر در اتحاد با ساير ايمانداران بسر نمی.١٠

  توانيد بسوی اتحاد برداريد؟ قدمهايی می
  
  
  
  



 فصل پنجم

  !کسی مراقِب شماست
  )٢۵ - ١١: ٢اول پطرس (

  
شنويد، چه چيزی به  را می" مطيع شدن"يا " طاعتا"وقتی واژه . ١

  کند؟ چرا؟ فکرتان خطور می
برای اينکه از پطرس .  را بخوانيد٢۵ – ١١: ٢اول پطرس  .٢

مقامات اطاعت کنيم و به عنوان افرادی مسيحی مطيع زيست نماييم، 
  دهد؟ هايی به ما می چه انگيزه

ه ما کمک کند تواند ب کسِب شناخت درمورد خودمان چگونه می. ٣
  مطيع ديگران باشيم؟

 خوبی هستند از اينکه  دانيال و دوستانش از چه لحاظ نمونه .۴
   نوشته شده، اطاعت کرد؟١٣توان از آنچه در آيه  چگونه می

توان مطيِع   پطرس و ساير رسوالن چگونه ثابت کردند که می.۵
درست های حکومتی بود و در عين حال از اطاعت از قوانين نا دستگاه

  سر باز زد؟
جمهور يا ساير رهبران سياسی که ممکن است   ما در قبال رئيس.۶

  شان موافق نباشيم، چه مسئوليتی داريم؟ هميشه با نظرات
های پطرس به غالمان، درمورد رفتار شايسته   با توجه به توصيه.٧

  آموزيم؟ در محيط کار چه مطالبی می
است که ما را به اطاعت ای   مسيح از چه لحاظ مهمترين انگيزه.٨

  دارد؟ از مقامات مافوق وامی
بيش از همه برای شما دشوار از چه نوع اقتداری کردن اطاعت  .٩
  است؟



 ١٨٩سؤاالتی برای کمک به مطالعه 

توانيد خود را با رهنمودهای پطرس وفق  اين هفته چگونه می .١٠
  دهيد؟



 فصل ششم

  بست؟ ازدواج يا بن
  )٧ - ١: ٣اول پطرس (

  
  ؟يستبرخی از اصول يک ازدواج موفق چ. ١
مبحث ازدواجی را که در آن يکی از زوجين همکاری  پطرس .٢
از .  را بخوانيد٧ – ١: ٣اول پطرس . کند مورد بررسی قرار داد نمی

  نظر پطرس، همسران بايد در ازدواج چه نقشی ايفا کنند؟
در اين مورد که زنان بايد از شوهران خود، ولو پطرس . ٣
  کند؟ کر میايمان، اطاعت کنند، چه داليلی ذ بی

ايمان، چه فرصتی به همسر   اطاعت کردن از شوهری بی.۴
  دهد؟ ايماندار می

ايمان منجر   مطابق وعده خداوند، چه چيزی به نجات شوهری بی.۵
  خواهد شد؟ چرا؟

توجهی به وضع ظاهر همانقدر برای زن   چرا تنبلی و بی.۶
  د؟آرايش بيش از ح  زيورآالِت پر زرق و برق وخطرناک است که

   اطاعت چگونه يک زيور است؟.٧
به همسر ايمانداری که در » ترسان نشدن از هيچ خوف« چگونه .٨

تالش است شوهر خود را بسوی مسيح هدايت کند، اعتماد به نفس 
  بخشد؟ می
 يک شوهر مسيحی چگونه بايد به فکر همسر خود باشد و در .٩

  برآورده کردن نيازهای او بکوشد؟
   از چه لحاظ حائزاهميت است؟ ٧آيه  قسمِت پايانِی .١٠
  توانيد همسر يا شوهر بهتری باشيد؟ اين هفته چطور می. ١١



 فصل هفتم

  !ها آماده شدن برای بهترين
  )١٧ – ٨: ٣اول پطرس (

  
توانيم حتی در  چگونه می.  را بخوانيد١٧ – ٨: ٣اول پطرس . ١

   خدا را تجربه نماييم؟بدترين شرايط، بهترين برکاِت
در زندگی روزانه خود شاهد چنين محبتی توانيم  ونه می چگ.٢
  باشيم؟
شکل بودن را با اتحاد اشتباه  برخی کليساها از چه لحاظ هم. ٣
  اند؟ گرفته
 چرا ياد گرفتِن اين نکته که چگونه به ديگران رحم و شفقت نشان .۴

شود بخوبی برای ايام سختی و جفا در زندگی خود آماده  دهيم باعث می
  ؟باشيم
توانيم به برادران و خواهران مسيحی خود در  چگونه می .۵

کشورهايی که تحت حکومِت سياستمدارانی خدانشناس هستند کمک 
  کنيم و نسبت به آنها رحم و شفقت نشان دهيم؟

   فروتنی از چه لحاظ مبنای لطف و مهربانی است؟.۶
ه مان، در کدام س  به هنگام واکنش نشان دادن در برابر دشمنان.٧

  توانيم زندگی کنيم؟ سطح می
   چرا بايد مبنای عملکرد ما نه عدالت، بلکه رحم و شفقت باشد؟.٨
  کند؟  پطرس درخصوص ترس به چه اصل روحانی اشاره می .٩
ها  ها و مخالفت  وجدان پاک و آسوده چگونه در دوران آزمايش.١٠

  کند؟ به فرد ايماندار کمک می



  اميدوار باشيد١٩٢

ها الزم   روبرو شدن با سختیبر اساس اين قسمت، به هنگام. ١١
  های خود را عوض کنيد؟ است کدام اعمال يا نگرش

  



 فصل هشتم

  درس گرفتن از نوح
  )٢٢ - ١٨: ٣اول پطرس (

  
دهد  برخی از اصول ايمانی که ايمانداران را به يکديگر پيوند می. ١

  کدام است؟
از مرگ مسيح چه چيزی .  را بخوانيد٢٢ – ١٨: ٣اول پطرس  .٢

فهميم؟ از موعظه او به ارواحی که در زندان  د خدمِت او میدر مور
فهميم؟ صعود او  فهميم؟ از قيام او چه می بودند در اين خصوص چه می

  آموزد؟ در اين زمينه به ما میچه چيزی به آسمان 
ارواحی که مسيح خطاب به آنها موعظه نمود در واقع متعلق به . ٣

  چه کسانی بودند؟
  است؟برخوردار  مقام شامخی زبمقدس ا چرا نوح در کتا.۴
بين خوانندگاِن رساله پطرس و خدمِت نوح چه ارتباطی وجود  .۵
  دارد؟
   توفان نوح از چه جهاتی به تجربه مسيحِی تعميد شباهت دارد؟.۶
هايی که پطرس در اين قسمت درخصوص   مهمترين درس.٧

  ست؟چيدهد  زندگی مسيحی به ما تعليم می
ايمان   اين قسمت، چگونه نجات را به فردی بی با استفاده از.٨

  دهيد؟  توضيح می
ايمان توضيح  توانيد اين هفته نجات را برای فردی بی  چگونه می.٩
  دهيد؟
  
  



 فصل نهم

  مابقِی عمر ما
  )١١ - ١: ۴اول پطرس (

  
در روز بطور متوسط چه مقدار از وقت خود را در محيط کار . ١

تان   خود را در کنار خانواده تکنيد؟ چه مقدار از وق سپری می
دهيد؟ چه مقدار را به خوابيدن  چه مقدار به خدا وقت میگذرانيد؟  می

گيرد؟  تان را می دهيد؟ تفريح و سرگرمی چقدر از وقت  اختصاص می
  کارهای ديگری چون تماشای تلويزيون چطور؟ 

مان  توانيم از وقت چگونه می.  را بخوانيد١١ – ١: ۴اول پطرس  .٢
  ه بهترين وجه برای ابديت خود استفاده کنيم؟ ب

  ای جنگجويانه داشته باشيم؟ رويه گناه قبالتوانيم در  چگونه می. ٣
ای صبورانه در پيش  توانيم در قبال گمگشتگان رويه چگونه می .۴
  گيريم؟
  ای داشته باشيم؟ چرا؟  ما بايد در قبال بازگشت مسيح چه رويه.۵
دگانش درخصوص بازگشت مسيح  پطرس برای اينکه خوانن.۶
هايی به آنها  يا توصيه" فرامين"ای متعادل در پيش گيرند، چه  رويه

  ارائه داد؟
ها را بطور مشخص و  توانيم اين توصيه  امروزه چگونه می.٧

  عملی در زندگی روزمره خود بکار ببنديم؟
در زندگی ما بين تعليم راجع به بازگشت خداوند و آماده  چرا بايد .٨
  يستن جهت بازگشت او تعادل وجود داشته باشد؟ز

گذاری خوبی برای   انجام دادن اراده خدا از چه لحاظ سرمايه.٩
  مابقی عمر ما است؟



 ١٩۵سؤاالتی برای کمک به مطالعه 

آخرت خود برای تان بهتر   از وقتچه خواهيد کرد تا اين هفته .١٠
  استفاده کنيد؟



 فصل دهم

  حقايقی درمورد کوره امتحان
  )١٩ - ١٢: ۴اول پطرس (

  

ايد؟  هنگام بخاطر حماقِت خودتان متحمل رنج و زحمت شدهچه . ١
  ايد؟  زحمت ديدهايد ای که داشته چه هنگام بخاطر زندگی خداپسندانه

قوم خدا به چه طرقی در  . را بخوانيد١٩ – ١٢: ۴اول پطرس  .٢
  ؟ستا  طول تاريخ بخاطر ايمان خود متحمل رنج و زحمت شده

ای در پيش  و زحمت چه رويهايمانداران بايد در قبال رنج . ٣
  گيرند؟ چرا؟

شود بتوانند در اوج   ايمانداران چه چيزی دارند که باعث می.۴
  ها، شادی و وجد کنند؟ آزمايشات و سختی

  کنيم چيست؟  نتيجه امتحاناتی که امروز از آنها عبور می.۵
چگونه در خالل تاريخ از لحاظ داللت معنايی " مسيحی" عنواِن .۶

   است؟تغيير کرده
بينيم، بايد چه سئوالی از خود  مان زحمت می  وقتی بخاطر ايمان.٧

  بپرسيم؟ 
توانيم خود   به هنگام رويارويی با مشکالت و جفاها، چگونه می.٨

  را به خدا بسپاريم؟
کنيد به مسيحيان  کنيد اگر کشوری که در آن زندگی می می فکر .٩

  يد داد؟العملی از خود نشان خواه چه عکسجفا برساند، 
   مطالعه اين قسمت عمًال چه کمکی به شما کرده است؟ .١٠

  
  



 فصل يازدهم

  چگونه شباِن خوبی باشيم
  )۴ - ١: ۵اول پطرس (

  
  کنيد؟ وضعيت کلی کليسا را چگونه توصيف می. ١
 چه چيزی بيش از همه باعث شده است کليسا در حال حاضر .٢

  دچار چنين وضعيتی باشد؟
 پطرس در اين قسمت خود را . را بخوانيد۴ – ١: ۵اول پطرس . ٣

  کند؟ چرا؟ چگونه توصيف می
شود کشيش يا شبان در خدمت خود  هايی باعث می  چه ويژگی.۴

  موفق باشد؟
   کشيشان و شبانان بايد چه نقشی ايفا کنند؟.۵
   چرا پطرس در توصيِف قوم خدا از تصويِر گوسفند استفاده کرد؟.۶
 در کليساهای خود بر اعضای کليسا  کشيشان يا شبانان چگونه.٧

  ؟»کنند خداوندی می«
   انگيزه خدمت شبان بايد چه باشد؟ چرا؟.٨
   اعضای کليسا بايد نسبت به شبانان خود چگونه رفتار کنند؟.٩
از شبان خود توانيد بطرزی مشخص و عملی  چگونه می .١٠

  حمايت کنيد؟
  
  
  



 فصل دوازدهم

  !از فيض تا جالل
  )١١ - ۵: ۵اول پطرس (

  
  گفتيد؟ اگر بنا بود فلسفه خود را درمورد جفا شرح دهيد، چه می. ١
پطرس در اين قسمت .  را بخوانيد١١ – ۵: ۵ اول پطرس .٢

  گويد؟ درمورد جالل دادِن خدا از طريق تجربيات دشوار چه می
ايمانداران برای از ميان برداشتِن شکاف سنِی عميقی که در . ٣

  توانند بردارند؟  دارد چه قدمهای عملی میبسياری از کليساها وجود
  العاده ويرانگر است؟  چرا غرور از نظر خدا گناهی فوق.۴
   تسليم شدن از چه لحاظ نشاِن ايمان است؟.۵
 داده شده است در مورد ما ٧ای که در آيه   برای اينکه وعده.۶

  شرايطی الزم است؟ مصداق يابد، چه پيش
شد اطميناِن  کرده بود که باعث می پطرس چه چيزهايی را تجربه .٧

کامل داشته باشد که خدا به قوم خود توجه دارد و برای آنان فکر 
  کند؟  می
شود اکثر  کند که باعث می  دشمن ما از چه ترفندهايی استفاده می.٨

  های ما از چنين ترفندهايی سرچشمه بگيرد؟ نگرانی
ميناِن کامل بر توانيم با اط  با استفاده از چه دستورالعملی می.٩

  شيطان پيروز شويم؟
تان وجود دارد که هنوز آنها را به  هايی در زندگی  چه نگرانی.١٠

  انديشيد؟  ايد و پيوسته به آنها می خدا نسپرده
اين هفته برای آنکه مطابق مطالبی که در اين رساله آموختيد . ١١

  زندگی کنيد، چه قدمهای عملی برخواهيد داشت؟
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