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  مقدمه
باشد كه  مردي مثل صخره مي: دانيم و بايد بگوييم ما مي ؟ته استكه اين نامه را چه كسي نوشدانيم  نميآيا «

كه ناآرام هستند در برابر فشار  هاي ديگري را اي محكم آرامش يافته و شهادت مقتدرش، جان جانش بر بنياد صخره
     ».ها نيز بر بنيان صخره حقيقي بنا شوند سازد تا اين جان ها نيرومند مي ها و رنج وفانط

 )Wiesinger( نگريسيو— 
 
 

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف
ي بسيار تحت سركوبي، عداوت و يا حتي جفاي محض قرار يان در كشورهاي اسالمي و ماركسيستمسيح

هايي  رساله اول پطرس براي آنها كمكي عملي براي پذيرش رنج. هايي را دارند دارند و هميشه انتظار چنين سختي
 .د اجازه داده بر آنها بيايد تا در نهايت به سود آنها تمام شوداست كه خداون

مسيحيان در غرب، خصوصاً ايمانداران انگليسي زبان با ميراث كتاب مقدسيِ عظيم خود با مخالفت عمومي 
جامعه سته بودن به هاي غربي حداقل به كانون خانواده بر پايه واب تا به حال دولت. شوند ايمانشان مواجه نمي بر ضد

. را انتخاب كند، ولي حاال ديگر اينطور نيستاند كه هر خانواده كليسايي  يق كردهاند و حتي تشو احترام گذارده
ها و امكانات صوتي و تصويري خود  همه مؤسسات آموزشي و قاضي آيد ميدولت، خصوصاً دولت محلي به نظر 

ها، مجالت و  ها، روزنامه راديو، تلويزيون، فيلم .برد يرا براي بد جلوه دادن و استهزاء مسيحيان ايماندار بكار م
دهند و مسيحيت در حال حاضر  خواري و حتي كفر گفتن را ترويج مي صاحب منصبان فساد، تقلب، مشروب

هايي از پطرس رسول تعليم خواهند گرفت تا بيشتر  شود و به زودي ايمانداران درس دشمن فرهنگ محسوب مي
اگر خداوند  - هاي ابتدايي قرن بيست و يكم آنها را بكار ببرند هاي پاياني قرن بيستم و سال آماده شوند كه در سال

  .تأخير كند
  

  نويسنده) ب
  شواهد خارجي

. شواهد خارجي براي اثبات اينكه پطرس نويسنده اين رساله است بسيار قديمي و تقريباً جهاني هستند
بي كه به وسيله همه ايمانداران پذيرفته شده است محسوب عنوان كتاه ، اول پطرس را ب(Eusebius)ايزبيوس 

  .كند مي
اين حقيقت كه اين كتاب در كانون . اند ت اسكندريه اين كتاب را قبول كردهنو كلم (Polycarp)رپ اكپلي

كانون موراتوري شامل اول . هاي پولس را پذيرفت مارسيون نيست نبايد باعث توجه شود چونكه او فقط نامه
  .شد ولي شايد همين طبيعت آن پرونده را از نظر سنديت تحت حمله قرار دهد يپطرس نم
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كه قبول ندارند پطرس  حتي كساني. ترين مدرك براي اول پطرس باشد قديمي 1: 3 امكان دارد كه دوم پطرس
كنند كه  هنوز هم به اين رساله طوري نگاه مي) به مقدمة دوم پطرس نگاه كنيد(رساله دوم پطرس را نوشته است 

به نامه قبلي  1: 3 باشد تا به رساله اول شهادت بدهد و اين در صورتي است كه دوم پطرس به اندازه كافي معتبر مي
  .اشاره داشته باشد

  شواهد داخلي
باشد  يكي از شواهد داخلي باعث شده كه بعضي به پطرسي بودن رساله شك كنند، دايره لغت غني يوناني مي

 ره به. »نه«: گويند طور خوب بنويسد؟ بسياري مي تواند اين آيا يك ماهيگير جليلي مي. ه استكه در آن استفاده شد
براي بكار بردن  هايي كه استعداد زيادي هاي بسياري خواهد داشت، انسان گونه كه فرهنگ خودمان مثال حال، همان

ايره لغت دانشگاهي و رسمي شوند كه خارج از د كلمات و گفتگوي عمومي دارند اغلب به اشخاصي تبديل مي
در اين زمان  ،القدس را در نظر نگيريم وعظه داشت و اگر الهام روحمپطرس سي سال سابقة . گويند سخن مي

گويد كه پطرس و يوحنا  مي 13: 4وقتي اعمال رسوالن . نموده است سلوانس هم بوده كه نوشتن نامه به او كمك مي
اشاراتي كه به زندگي . ين است كه تحصيالت رسمي خاخامي نداشتندمردماني علم نياموخته بودند منظورش ا

  :توان در آنجا پيدا كرد خورند و اين جزئيات را مي پطرس شده است در اول پطرس زياد به چشم مي
: گويد او مي. اند گويد كه عيسي را به طريقي ديده كه خوانندگانش نديده طور تلويحي ميه ب 8: 1نويسنده در 

ما در ديگر متون خواهيم ديد كه . «ايم ما او را نديده«: گويد ، و نمي»نماييد ايد محبت مي او را نديدهكه گرچه «
  .ويسنده با خداوند مشاركت داشته استن

 رو ما را به قضيه قيصريه فيليپي باز كند و از اين عنوان سنگ زاويه معرفي ميه دو آيه اول باب دوم مسيح را ب
كه پطرس اعتراف نمود كه عيسي مسيح پسر خداي زنده است، خداوند اعالن  وقتي). 20 -13: 16متي(گرداند  مي

او سنگ . كرد كه كليسايش را بر اين صخره بنيان خواهد نهاد يعني بر اين حقيقت كه مسيح پسر خداي زنده است
  .زاويه و بنيان كليسا است

اندازد كه در آنجا اسم  مي 42: 1 ياد واقعه يوحناود دارد ما را به وج 5: 2هاي زنده در  اي كه به سنگ اشاره
پطرس از طريق ايمان به . تغيير كرد، كه هر دو به مفهوم سنگ است) يوناني(يا پطرس ) آرامي(شمعون به كيفا 

هاي  عجيب نيست كه او در باب دوم چيزهاي زيادي براي گفتن راجع به سنگ. مسيح به يك سنگ زنده تبديل شد
سنگي را كه معماران رد كردند همان سر زاويه شده ": كند نقل قول مي 22: 118، نويسنده از مزمور 7: 2در. زنده دارد

اولين را در مقابل مشايخ و كاتبان و حاكمان در . كند اين همان متن است كه پطرس از آن نقل قول مي. "است
  ).11: 4اعمال (اورشليم عنوان كرد 
هاي دولتي تسليم شوند  كند تا به قدرت خوانندگان نصيحت مي شنويم پطرس رسول به در حيني كه مي

افتيم كه خود پطرس به آنها تسليم نشد، بلكه گوش غالم رئيس كهنه را مجروح  ، به ياد زماني مي)17 -13: 2(
  !پس نصيحت او جدا از الهامي بودنش تجربة عملي را نيز در بردارد). 10: 18يو (ساخت 
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ها و مرگ خداوند عيسي آگاهي مستقيمي داشته  دهد كه نويسنده از سختي شان ميبه نظر ن 24 -21: 2 باب
 24: 2در. تواند صبر فروتنانة نجات دهنده و سكوت او را در حين رنج بردن از خاطر ببرد پطرس هرگز نمي. است

نداي كالم  آيد اين توصيف به نظر مي. وسيله مصلوب شدنه ب - اي شده است مرگ نجات دهنده اشاره به طريقه
  .باشد 39: 10و  30: 5پطرس در اعمال

احتماالً به زمان ) 25: 2(گويد  هايشان سخن مي وقتي پطرس به خوانندگانش راجع به شبان و اسقف جان
  .كه پس از انكار خداوند توسط خودش صورت گرفت) 19 - 15: 21يو (انديشد  تجديد حيات خود مي

خداوندا «تواند به سؤاالت پطرس اشاره داشته باشد،  ، مي»پوشاند ميمحبت كثرت گناهان را «يادآوري اينكه 
تو را نمي گويم تا : بايد او را آمرزيد؟ آيا تا هفت مرتبه؟ عيسي بدو گفت مرتبه برادرم به من خطا ورزد، مي چند

  .به بياني ديگر، نامحدود). 22 - 21: 18متي ( ».هفت مرتبه، بلكه تا هفتاد هفت مرتبه
كشيم، شرمنده نشويم بلكه به اين اسم خدا  عنوان مسيحيان عذاب ميه به ما گفته شده است كه اگر ب 16: 4در 

مقايسه كنيد يعني جايي كه پطرس و رسوالن پس از شالق خوردن و  42 -40: 5 اين را با اعمال. را تمجيد نماييم
  .»جهت اسم او رسوايي بكشنده ب آن شمرده شدند كه ستهشادخاطر بيرون رفتند از آن رو كه شاي«ترك شورا 

شريك در جاللي كه «عبارت ). 1: 5(كند  هاي مسيح معرفي مي عنوان شاهد رنجه رساله خودش را ب نويسنده
  .پطرس در آنجا حاضر بود. اي از تبديل هيأت باشد تواند كنايه ، مي»مكشوف خواهد شد

: اندازد ا را به ياد كالم نجات دهنده به پطرس ميم) 2: 5( »گلة خدا كه در ميان شماست«تدبير اصيل و شباني 
  ).17 -15: 21يو ( »گوسفندان مرا خوراك ده... گوسفندان مرا شباني كن ... هاي مرا خوراك بده،  بره«

باشد كه در  مي 13يوحنا  ، يادبود قوي از واقعه»فروتني را بر خود ببنديد«بكار رفته است،  5: 5 زباني كه در
در حقيقت، كل قسمت كه راجع به . خود را مثل غالمي بست و پاهاي شاگردانش را شست آنجا عيسي كمر

افتيم كه گفت هرگز خداوند را  يابد كه ما به ياد قول پطرس مي زماني بيشتر معنا مي) 6 ،5: 5(فروتني و غرور است 
ي كه ا آخرين اشاره )72 - 67: 14مر ( و متعاقباً سه بار نجات دهنده را انكار كرد) 31 - 29: 14مر (انكار نخواهد كرد 

كند و  دشمن شما ابليس ماند شير غران گردش مي«. ودش يافت مي 8: 5در پطرس مربوط باشد ه تواند به تجرب مي
: كرد كه مسيح به وي گفت زمانيكه پطرس اين را نوشت، داشت به زماني فكر مي. »طلبد تا ببلعد كسي را مي

 ).31: 22لو (» ...خواست كه شيطان را غربال كند ولي من  مياينك شيطان ! شمعون! شمعون«

  
  تاريخ نگارش) ج

) 17-13: 2اول پطرس(خواهند راست باشند مفيد است  تعليم پطرس مبني بر اينكه دولت براي كساني كه مي
استفاده  بسياري براي اينكه اين نامه مدت زيادي پس از شروع جفاي آتشين نرون نوشته شده است مورده وسيله ب

  .ميالدي نوشته شده باشد 65يا  64تواند خيلي بعد از  در هر صورت نامه نمي). ميالدي 64(قرار گرفته است 
  

  زمينه و موضوع پس) د
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آيد خوانندگان او  به نظر مي .كار دارد و هاي زندگي مسيحي سر چنانچه گفته شد، پطرس به طور خاصي با رنج
زندان، مصادرة اموال، خشونت و قتل ). 15،14: 4(اند  شده جهت مسيح متحمل ميه ايمانان را ب تهمت و استهزاي بي

عظيم نيست؛ بركاتي كه از طريق پذيرش انجيل بدست  رنج تنها زمينه اين نامه. در شرف وقوع بود بسياري هنوز
و نظم همگي شامل  معاشرت مناسب ايمانداران با دنيا، حكومت، خانواده و كليسا و احكامي براي مشايخ. آيند مي

  .شوند اين نامه مي
آن كه در حوالي رودخانه فرات قرار و حكومت يهودي داشته يا بابل  اللفظي ا شهر به معناي تحتي -» بابل«از 

  .شود نويسد كه امروزه تركيه خوانده مي هاي شرقي مي پولس اين نامه را به ايالت - روحاني كه در روم بوده است
  

  پطرسطرح كلي رساله اول 
  مزايا و وظايف ايمانداران.1

  )2،1: 1(تحيات  )الف
  )12-3: 1(عنوان يك ايماندار ه جايگاه او ب )ب
  )3: 2و  13: 1(رفتار او در نور جايگاهش ) پ
  )10-4: 2(مزاياي او در خانه و كهانت جديدش ) ت

  ارتباطات ايماندار.2
  )12- 11: 2(عنوان مسافري در ارتباط با دنيا ه ب )الف
  )17-13: 2(عنوان شهروندي در ارتباط با دولت ه ب )ب
  )25- 18: 2(عنوان غالمي در ارتباط با اربابش ه ب )پ
  )6-1: 3(عنوان همسري در ارتباط با شوهرش ه ب )ت
  )7: 3(عنوان شوهري در ارتباط با همسرش ه ب )ث
  )8: 3(عنوان برادري در ارتباط با معاشرتش ه ب) ج
  )6: 4-9: 3(دهندگانش  تباط با جفاعنوان مظلومي در اره ب )چ

  )14: 5-7: 4(خدمت و رنج ايماندار .3
  )14-7: 4(هاي آخر  هاي ضروري براي روز توصيه) الف
  )19-12: 4(ترغيبات و توضيحات دربارة رنج  )ب
  )14- 1: 5(نصايح و تحيات  )پ
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  تفسير
  )10: 2-1: 1(مزايا و وظايف ايماندار .1

  )2،1: 1(تحيات  )الف
او يكي از دوازده شاگرد . كند عنوان پطرس، رسول عيسي مسيح معرفي ميه ماهيگير عزيز خودش را ب 1: 1

آسماني به  او با پذيرش چشمه. نجيل انتخاب شدط خداوند عيسي براي مأموريت بشارت پيغام اساصلي بود كه تو
  .ها تبديل شد صياد انسان
، توانيم ميسيونر باشيم ما مي مهه. ر اين جهان نمايان سازنداند تا عاليق مسيح را د ايمانداران دعوت شده همه

عنوان پيروان عيسي است؛ بقيه اهداف تابع اين هدف ه اين هدف مركزي زندگي ما ب. چه در خانه و چه در غربت
  .هستند

اين . ستو آسيا و بطانيه نوشته شده ا قپدوقيهاند در پنطس و غالطيه و  اين نامه خطاب به غريباني كه پراكنده
  تبعيديون چه كساني بودند؟

اند چونكه يعقوب از  كشاند كه آنها ايمانداران يهودي بوده ما را به اين فكر مي »غريبان«استفادة پطرس از كلمة 
اي كه  همچنين كلمه. )1: 1يعقو (كند  همين كلمه راجع به ايمانداراني كه از دوازده سبط اسرائيل هستند استفاده مي

  .ها پراكنده شده بودند كند كه در ميان امت بكار رفته است يهودياني را توصيف مي 35: 7در يوحنا 
جفاها در ميان ملل اطراف  ه وسيلهيهودي كه ب ولي احتمالش هست كه پطرس اين نامه را به ايمانداران غير

شوند استفاده كرده و آنها  مي او در اين نامه از اسامي زيادي كه به قوم خدا مربوط. ، نوشته باشدپراكنده شده بودند
نسل برگزيده،  ،)2: 1(خواند  او ايشان را برگزيده مي. كند به جامعة جديد الهي، كليسا اطالق مي تلويحيطور ه را ب

كند كه  او همچنين سه نشانة ديگر عنوان مي). 9: 2(، قوم مقدس و قومي كه ملك خاص خدا هستند انهملوككهانت 
اند  او از طرق پوچ زندگي كه ايشان در گذشته داشته. نويسد به ايمانداران غير يهودي ميدهد او دارد  نشان مي
باألخره در ). 10: 2(گويد  اند شخن مي قومي نبوده او از ايشان تحت عنوان افرادي كه قبالً). 18،14: 1(گويد سخن مي

اين مدرك قوي وجود دارد كه  بر بنا. اند ها زندگي كرده مثل امت خود گويد كه ايشان در زندگي گذشته مي او 3: 4
پراكندگان يا تبعيديون يهودي كه پطرس در اينجا مي نويسد همان كليساي مسيحي است كه قبل از تغيير 

اگر اعتراض شود كه پطرس از اول رسول يهوديان بوده است اين امر دليلي . اند ها بوده گرايششان جزو امت
ها بود و زمان زيادي را وقف  امل نشود، چنانچه پولس مشخصاً رسول امتها را ش شود كه خدمت او امت نمي

 .كرد خدمت به يهوديان مي

  .شد دريافت كنندگان نامه برگزيدگان نجاتي بودند كه شامل كار هر سه شخصيت تثليث مي 2: 1
ا براي خودش اين يعني كه ازل، خدا آنها ر. اوالً، آنها بر حسب علم سابق خداي پدر برگزيده شده بودند

دهد  خدا اجازه مي به -داردآموزة برگزيدگي آسماني هميشه پر طرفدار نبوده ولي در اينجا اين خاصيت را . برگزيد
. انسان خوش بيايد باعث كاستن از قدرت حاكميت خداست كه به ذائقه تالش براي توجيه آن به طوري. خدا باشد
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كتاب . مسئوليت بشر وجود دارد در فكر بشر است و نه خدا برگزيدگي خدا و گونه مشكلي كه در مصالحه  هر
شود و نه در  حقيقت در هر دو مورد ديده مي. دهد و ما بايد به هر دو معتقد باشيم مقدس هر دو آموزه را تعليم مي

  .بين آنها
بعضي اين را بدين  .در مورد برگزيدگي خدا گفته شده است كه بر حسب علم سابقش صورت گرفته است

دا گويند كه خ ديگران مي. به نجات دهنده ايمان خواهند آورد برگزيد دانست اند كه خدا آناني كه مي عنا درك كردهم
اي مشخص را برگزيد  كس به نجات دهنده ايمان نخواهد آورد؛ پس خودش عده دانست كه هيچ خوبي ميه اين را ب

توانيم  الوصف در برگزيدگي خدا وجود دارد، ما مي زائد رّبا اين وجود كه س. تا با فيضش نجات و ايمان بخشد
  .در آن وجود ندارد مطمئن باشيم كه چيز ناراستي

اين خدمت . شود قبل از تفسير گرايش ظاهر مي منظر تقديس. قدم دوم در نجات تقديس روح است
اين ). نگاه كنيد نيز 13: 2به دوم تسالونيكيان (سازد  وسيلة آن خدا قومش را جدا ميه القدس است كه ب روح

هاي شخصي مردم  القدس در غالب زمان در زندگي روح. برگزيدگي بوسيلة خداي پدر آگاهانه صورت گرفته است
  .كند تا برگزيدگي ايشان واقعي شود كار مي

عنوان اطاعت از عيسي مسيح ه اين امر ب. القدس است ها پاسخ گناهكار به كار روح سومين قدم در نجات جان
مفهوم . عنوان نجات دهندهه اين يعني اطاعت از انجيل بوسيلة توبه از گناهان و پذيرش مسيح ب. ه استعنوان شد
و دوم  8: 2همچنين به روميان (عنوان چيزي كه بايد اطاعت شود مفهومي عادي كه عهد جديد است ه انجيل ب

  ).نگاه كنيد 8: 1تسالونيكيان 
كه  اللفظي گرفته و اصرار كنيم وقتي بايد اين را به مفهوم تحتما ن. باألخره، پاشيده شدن خون وجود دارد

آيه  آنچه كه اين. اين زبان تلويحي است. شود يابد، عمالً خون عيسي بر روي او پاشيده مي شخصي نجات مي
به محض اينكه شخصي از انجيل اطاعت كند، همة مزايايي كه از ريخته شدن خون مسيح در گويد اين است كه  مي

؛ اين سال پيش ريخته شد 1900هميشه خون نجات دهنده يكبار براي . شود ا پديد آمده است برخوردار ميجلجت
ولي ما بخشش، رهايي و ديگر بركات غير قابل شمارش را كه از اين شرايط . خون ديگر هرگز ريخته نخواهد شد

  .نماييم شود را به محض ايمان آوردن به وي دريافت مي نصيب ما مي
بر كند كه فيض و سالمتي  ه چهار گام براي تولد روحاني را به خوانندگانش نشان داد،  حاال آرزو ميپطرس ك

ولي روز به روز ايشان به فيض با . اند آنها تجربة فيض خدا در نجات و سالمتي با خدا را داشته. ايشان افزون شود
اين همان . نيز براي مواجهه با مشكالت جامعهقوت بيشتري براي زندگي مسيحي نياز داشتند و به سالمتي بيشتري 

اولين و  فيض«: است گفته) James Denney(جيمز دني . چيزي است كه پطرس رسول براي ايشان آرزو دارد
  .»پايان كار فيض است -روحاني كامل سكوت -آخرين كلمة انجيل است؛ و سالمتي

  
  )12-3: 1(عنوان يك ايماندار ه جايگاه او ب )ب
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ؤلف دعوت براي پرستش م هوسيله او ب. كند شكوه اصلي نجات ما را بيان مي 12-3س در آيات پطر 3: 1
اين عنوان خدا را در ارتباطي دوگانه با عيسي مسيح . خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح -كند مينجات شروع 

اسم پدر بر الوهيت . كند ميپدر خداوند ما عيسي مسيح بر انسانيت نجات دهنده تأكيد ... اسم خدا . دهد نشان مي
  .اسم كامل پسر خدا در اينجا داده شده است. گذارد پسر خدا صحه مي

  .ها حكمراني كند ها و زندگي يگانه شخصي كه حق دارد بر قلب —خداوند
  .دهد يگانه شخصي كه قومش را از گناهانشان نجات مي —عيسي
  .استآسمان متعال شده خدا كه به يگانه شخص مسح شدة  —مسيح

از طريق رحمت عظيم خدا بود كه ما تولد تازه يافتيم و از طريق برخاستن عيسي مسيح از مردگان خدا ما را 
اميد . تولد تازه طبيعت نجات است. رحمت عظيم او دليل نجات است. خدا منشأ اين نجات است. از نو توليد نمود

ما نيز  ان اميد زندهدالت نجات ماست چنانكه بنيقيام عيسي مسيح بنيان ع. زنده پاداش امروز براي نجات است
  .هست

غير از داوري و عذاب آتشين براي ما در ه هيچ چيز ب. عنوان گناهكاران هيچ اميدي پس از قبر نداشتيمه ما ب
مسيح،  بخشولي در كار رهايي . م به مرگ بوديمعنوان اعضاي خلقت اوليه محكوه ما ب. پس مرگ قرار نداشت

مسيح مجازات گناهان . دين را نجات بخشد و همچنان عادل بماند اي يافت تا بتواند گناهكاران بي دالنهخدا بنيان عا
توانست بر  هاي عدالت تحقق يافتند و حاال رحمت مي ادعا. مالً از قرباني او خرسند شدخدا كا. ما را پرداخت

بخش  شنودي كامل خود را از كار رهاييدر قيام مسيح، خدا خ. كنند فرو بريزد كساني كه از انجيل اطاعت مي
 مچنين آن قيام بركتي بود براي همهه!  قيام، آمين خدا به فرياد تمام شد خداوند بود. پسرش، مسيح نشان داد

اين انتظار كه او از آسمان _اين اميد زندة ماست . گان قيام كنندميرند تا آنها نيز از مرد كه در مسيح مي كساني
زنده را، اميد  )F.B.Meyer(مير . مان ببرد و تا به ابد با مسيح و شبيه او خواهيم بود هاي آسماني ه خانهآيد تا ما ا ب مي

  .خواند مي» خطي بين حال و آينده«
يابيم، اميد مشخصي از يك  كه ما تولد تازه مي زماني. كند اين سيماي نجات را توصيف مي 5، 4آيات  4: 1

د از آنها لذت شود كه ايماندار در آسمان براي اب ميراث شامل همة چيزهايي مي. باشيم ميراث آسماني را دارا مي
) 1(:  ه استپژمرد و ناآاليش  فساد و بي اين ميراث، بي). 5: 16مز (رسند  آنها از طريق مسيح به او مي برد و همه مي
آاليش يعني خود ميراث كامل  بي )2(. است نا ميرااين ميراث . شود فساد يعني هرگز پوسيده، خشك يا تباه نمي بي

ناپژمرده يعني هرگز از  )3(. گناه است اين ميراث ضد. دار كند تواند خلوص آنرا لكه هيچ لكه يا عيبي نمي. است
  .زوال است اين ميراث ضد. شود ارزش، جالل و زيبايي آن كم نمي

خاطركاهش ارزش آن در بازار ه لك بگاهي اوقات ارزش يك م. هاي زميني قابل اطمينان نيستند برترين ثروت
كه نامشان در آن نيامده است  طور موفقي بوسيلة كسانيه ها ب نامهت گاهي اوقات وصي. آيد به شدت پائين مي

ولي اين ميراث آسماني تحت . شوند خاطر شرايط قانوني از ارث محروم ميه گاهي اوقات مردم ب. شوند تصرف مي
اين . زماني نيست و هيچ مشكلي در واگذاري آن به ايماندار وجود نخواهد داشتيك از اين تغييرات  تأثير هيچ

  .ميراث براي فرزند خدا در آسمان كنار گذاشته شده است
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در اين . نه تنها ميراث براي مسيحيان كنار گذاشته شده است، بلكه آنها نيز براي آن محروس هستند 5: 1
دارد ما  محروس نگاه ميفيض كه ميراث آسماني را ولي همان . ميردزندگي يك وارث شايد قبل از تقسيم ميراث ب

كه در ازل   كساني همه. شود براي قومش هرگز باطل نميبرگزيدگي خدا . كند را نيز براي لذت بردن از آن حفظ مي
  .است ايماندار در مسيح تا ابد ايمن. اند نجات خواهند يافت و حاال براي ابديت حفظ خواهند شد برگزيده شده

كه  -ما به قوت خدا محروس هستيم. اردآسماني وجود د م مثل جنبهانساني ه ولي براي امنيت ابدي يك جنبه
اين امر بدين معنا نيست كه يك شخص   .يعني جنبة انساني -اني، ولي اين از طريق ايمان استيعني جنبة آسماين 

جات ايمان ن. ن حقيقي وجود دارد، تداوم وجود داردكه ايما در جائي. يابد تنها از طريق تجربه ايمان نجات مي
  .بخش هميشه دوام دارد

اين . است تا در ايام آخر ظاهر شود فرزند خدا به قوت خدا محروس است به ايمان براي نجاتي كه مهيا شده
يك ) 1(، اغلب گفته شده است كه سه زمان در رابطه با نجات مفهوم دارند. مفهوم آينده اشاره دارد به نجات در

). 8: 2افس (يابد  گناه نجات مياز مجازات  كند مسيحي در لحظه اي كه به نجات دهنده براي اولين بار اعتماد مي
 دهد تا در دهنده مياي است كه او به نجات  طريق اجازهيابد و اين از  او هر روزه از قدرت گناه نجات مي) 2(

). 28: 9عبر (يابد  شدن براي هميشه از حضور گناه نجات ميربوده  او در زمان) 3). (10: 5روم (درونش زندگي كند 
اين زمان آينده نجات همچنين . شود يابد و براي ابد از گناه، بيماري و مرگ آزاد مي بدن او تبديل يافته و جالل مي

ن خدا هستند حاً نشان دهند كه فرزنداتا با مسيح واض خواهند گشت شود كه مقدسين به زمين باز شامل زماني مي
  ).2: 3يو 1(

توانند حتي در اين سختيهاي زمان حاضر  شكوه مي خاطر اين اميد رهايي از بدن و ميراث پره ايمانداران ب 6: 1
خاطر شهادتشان به مسيح پيش ه نويسد، از جفاهايي كه ب مسيحياني كه پطرس به ايشان نامه را مي. نيز وجد نمايند

وجد در  -سازد بديشان يكي از اعمال متناقض دلپسند مسيحيت را خاطر نشان ميپطرس . ندبرد آمده بود رنج مي
 اي هستند در حالي هاي زمان حاضر فقط براي لحظه توانند با آگاهي از اينكه سختي از طرفي ديگر، آنها مي. ميان غم

ها و  ير وجد در زمان غمدر تفس (J.H. Jowett)جوت . نيز شاد شوند) 17: 4دوم قرنتيان(كه جالل آينده ابدي است 
   «.ام اي شادي در چنين شرايطي را نداشتهاي بر من هرگز انتظار يافتن سرچشمه«: استشمار نوشته  هاي بي سختي

هدف  ثمر و بي هاي آنها بي كشند آرامش بيشتري وجود دارد چونكه رنج براي مسيحياني كه رنج مي 7: 1
يكي . كند اين در مورد مسيحيان صدق نمي. عذاب ابدي خواهد بود دينان فقط در آتش جهنم و هاي بي رنج. نيست

پطرس ايمان ما را با طال . هاي اين زندگي براي فرزند خدا آزمايش اصالت ايمان اوست بخش رنج از اهداف سود
طال  .ترين آنهاست نشدني از ميان همه موادي كه براي انسان شناخته شده هستند، طال يكي از فاسد. كند مقايسه مي

ولي حقيقت اينست كه طال در اثر استفاده، . تواند گرماي زيادي را متحمل شود و به نظر قابل نابود كردن نيست مي
  .شود فشار و حرارت نابود مي
جاي ه هاي شديدي شود ولي ب ها و سختي ايماندار شايد دستخوش آزمايش. نشدني است ايمان حقيقي نابود

ترين  ايوب احتماالً متحمل سخت. شوند جهت تغذيه ايمانش ميه ه خوراكي بنابودي ايمانش، آنها تبديل ب
يو ا( ».اگر مرا بكشد براي او انتظار خواهم كشيد«: هاي بشر در تاريخ دنيا شد ولي هنوز قادر بود بگويد تباهي
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همچنين آتش  .آتش، ايمان آنها را واقعي نشان داد. سه مرد در كوره بابلي توسط آتش آزموده شدند). 15: 13
شبيه «و در حين حضورشان در آتش، با شخصي كه ). 20- 13: 3دان (زاد شدند هاي ايشان را سوزاند و آنها آ طناب

زمانيكه شرايط حاكم بر زندگي بر . شود وسيله آتش آزموده ميه اصالت ايمان تنها ب. زدند بود قدم مي »پسر انسان
كه اعتراف عمومي به مسيح باعث جفا و رنج  ولي زماني. شدطبق مراد هستند، راست است كه شخص مسيحي با

مذهبي كه برايش بهايي پرداخت نشود . گيرند شود، ايمانداران از جمعيت طرد شده و مورد آزار و اذيت قرار مي مي
 اين همان نوع ايماني است كه يعقوب تحت عنوان. ايماني كه از پرداخت بها سر باز زند قالبي است. ارزش ندارد

  .كند ايمان زباني خالي محكوم مي
اين به سادگي يعني كه . شود ايمان اصيل براي تسبيح و جالل و اكرام در حين ظهور عيسي مسيح يافت مي

چه   ستايد كه اگر او ايمان كساني را مي. دهد خدا به همه ايمانداراني كه در آزمايش ايستادگي كردند پاداش مي
ه اي كه قادر به پذيرش مشكالتشان ب او به ايمانداران رنجيده. نمودند د ولي وجد ميمشكالت آنها را احاطه كرده بو

  .كند مي بودند جالل و اكرام عطا عنوان رأي اعتماد به او مي
گردد، و همه  االرباب به زمين باز مي عنوان شاه شاهان و ربه اين قطعي است كه عيسي مسيح براي سلطنت ب

هاي مقدس نشان  مقايسه نوشته. شوند عنوان پسران خدا نشان داده ميه است واضحاً بكه دنيا ردشان كرده  كساني
وقوع ه ها در مقابل مسند داوري مسيح اعالن شده و اين در آسمان پس از ربوده شدن ب دهند كه پاداش مي
  .پيوستها ظاهراً در زمان ظهور ثانوي مسيح به وقوع خواهند  ولي نمايش عمومي اين پاداش. پيوندد مي

چه ما او را هرگز با   اگر. واسطه ايمانه پذيرش مسيح ب -كند پطرس حاال از شادي نجاتمان صحبت مي 8: 1
اين . بينيم ولي ايمان داريم كه او هست چه ما اآلن او را نمي  اگر. نمائيم ايم او را محبت مي چشمان خود نديده

 ».كه نديده ايمان آورند خوشا بحال آنان«: رسيم عنوان شد ميطريقي است كه به وسيله آن ما به بركتي كه به توما 
كنند ولي آزمايش  مردم زيادي راجع به محبت صحبت مي: نويسد مي) William Lincoln(ويليام لينكلن ). 29: 20يو (

دهم، پس  من لطف و لبخند خدا را از دست نمي« -گويد ها مي حقيقي محبت به خدا و مسيح اينست كه در سختي
گيرد و  محبت با خشم و لبخند خدا مورد آزمايش قرار مي ».تا اينكه او را محزون بسازم دهم رنج بكشم ترجيح مي

چنين آزمايشاتي بايد براي تمام فرزندان . باشد پسند بر روي دنيا مي تر از جايگاهي برتر و عامه لبخند خدا مهم
هايش  طال از آتش گذشته و ناخالصي. سازند ها جدا مي ندمها را از گ ها كرباس حقيقي خدا پيش آيند؛ اين آزمايش

  .شود پيدا مي
يكي شدن با او از . توان بيان كرد و پر از جالل است اي كه نمي نمائيم با خرمي ما بر او ايمان آورده، وجد مي

ميني بستگي وجد مسيحي به شرايط ز. هاي پاكمان طريق ايمان يعني ارتباطي ابدي و هميشگي با منشأ همه شادي
تر از اين   چيزي غير ممكن. ندارد بلكه به مسيح زنده و قيام كرده كه به دست راست خدا در آسمان نشسته است

اين دو با هم . وجود ندارد كه شادي يكي از مقدسين را از او بدزدند و او را از جايگاه جاللش نزد مسيح بربايند
  .هستند
نجات بدن مربوط به آينده است؛ اين امر در . نجات جان -كار دارد  و  سرانجام ايمان  پطرس، حاال با سر 9: 1

واسطه ايمان اعتماد ه ولي به محض اينكه ما به مسيح ب. پيوندد زمان بازگشت مسيح براي مقدسينش به وقوع مي
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خص او جدا از مادي انسان اشاره دارد، ش اين كلمه در اينجا به بخش غير. كنيم كنيم، نجات جانمان را دريافت مي
وسيله ه شود كه ب در اين متن جان شامل روح مي. شود اين جاني است كه از بدنش در زمان مرگ جدا مي. بدنش

  .يابد جان در زمان تولد تازه نجات مي. آن از وجود خدا آگاهي داريم
ف الهي را كه ما سخنگويان كهن خدا لط. هاي بسياري از انبياي عهد عتيق بود اين نجات، محتواي نبوت 10: 1

به (كردند  نوشتند درك نمي ولي آنها كامالً آنچه كه مي. كنيم پيشگويي كرده بودند با وجود عدم لياقتمان دريافت مي
  .).نگاه كنيد 8: 12دانيال 
ه عنوان مسيح موعود ظهور خواهد هويت شخصي كه ب) 1(: كردند ظاهراً آنها اين موارد را درك نمي  11: 1
هاي زمان آينده او  هاي مسيح موعود و جالل وسيله روح خدا الهام گرفته و رنجه آنها ب. مان ظهور ويز) 2. (نمود

سال از هم جدا  1900وسيله ه كردند كه اين دو واقعه بايد حداقل ب ولي آنها درك نمي. كردند را پيشگويي مي
كه مسيح رنج كشيد  جلجتا، جائي- الف - دديدن آنها دو قله كوه ميچنانچه معموالً گفته شده است، . صورت گيرند

ولي آنها مسافتي كه بين اينها وجو دارد را نديدند يعني زمان . زيتون، جائيكه او در جالل باز خواهد گشت-ب
بينيم، يكي در گذشته و ديگري در آينده و ما نسبت به آن  فيض كه در آن ما خودمان را قادر به ديدن دو واقعه مي

 .بينيم تري مي حانبيا، تصوير واض

 اگر. كنند و به نسلي كه هنوز تولد نيافته بود و بديشان روح خدا مكشوف كرد كه دارند به ما خدمت مي 12: 1
را كه در وقايع روزهاي آينده تحقق  چه كالم انبيا براي روزگار خودشان مفهوم داشت، آنها مفهوم كامل آن 

  .كردند يافت كامالً درك نمي مي
شمردگي بواسطه ايمان آشنا نبودند؟  آيا انبياي عهد عتيق با حقيقت عادل. انگيزاند ؤاالتي را برميالبته، اين س

كردند؟ آنها به چه مفهومي به خود بلكه به ما خدمت  چه چيزي بود كه ايشان راجع به نجات ما درك نمي
  :گويد كردند؟ لينكولن مي مي

توانست گناهكاران را نجات داده و به آسمان  خدا مي. ر شودتوانست ظاه پري فيض خدا تا زمان آمدن مسيح نمي
طور قسمتي شامل ه ب ببرد چنانچه قبالً در مورد خنوخ كرده بود ولي اتحاد با مسيح و همه آنچه كه اين اتحاد

گونه به پسرش حرمت  اوه، خدا اين. توانست تا زماني كه مسيح مرد و دوباره برخاست تجربه شود شد، نمي مي
  !نهاد

. القدس از آسمان در زمان پنطيكاست نزول نمود روح .اند چيزهايي كه براي انبياء پوشيده بود حاال واضح شده
او رسوالن را قوت بخشيد تا خبر خوش عيسي ناصري كه همان مسيح موعود بوده و هست و اينكه او براي 

اي  عنوان هديهه اعالن كردند كه نجات ب آنها. گناهان ما مرد، دفن شد و در روز سوم قيام كرد را موعظه كنند
ها اين بوده است كه  آنها اظهار داشتند كه هدف خدا در طول دوران. رسد مجاني از طريق ايمان به مسيح به ما مي

ملتي را براي نام خودش جمع كند و اينكه خداوند عيسي به زمين باز خواهد گشت و سلطنت زمين را به دست 
  .خواهد گرفت
باشد بلكه همچنين در  كران ايماندار در اين دوران فقط در درك واضح آنچه از انبياء پوشيده بود نمي بركت بي

فرشتگان در عهد جديد نيز مثل عهد . اين حقيقت كه فرشتگان نيز مشتاق هستند كه در اين حقايق نجات نظر كنند
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اي او در جتسيماني و قيام او  هاي او، رنجه آنها در ارتباط با تولد مسيح، وسوسه. اي دارند عتيق جايگاه برجسته
مسيح نيامد تا براي . دانيم، براي فرشتگان سقوط كرده هيچ نجاتي وجود ندارد كه ما مي ولي تا جائي. شوند ديده مي

كليسا براي فرشتگان در حكم يك درس است كه ). 16: 2عبر (فرشتگان ميانجيگري كند بلكه براي نسل ابراهيم 
آورد درك  ولي اين براي ايشان نيست تا شادي كه نجات پديد مي). 10: 3افس (آموزد  بديشان مي حكمت خدا را
  .كنند و بشناسند

  
  )3: 2 – 13: 1(ار او در نور جايگاهش رفت )پ
در اين قسمت، او شروع به . كار دارد  و  پطرس با حاللهاي نجات ما سر. شود در اينجا تأكيد عوض مي 13: 1
درخواست حال حاضر بر پايه «: گويد مي (Jowett)جوت . كند تي بر پايه چيزهايي كه در باال گفت ميرغيباارائه ت

نيروي محركه وظيفه در قلب . شود وسيله حقايق افضل انجيل خلق ميه انگيزه روحاني ب. مقدمه بشارت است
  ».شود انجيل متولد مي

اصطالح ذهن محكم نوع خاصي از . م داشته باشندكند تا ذهني محك اول از همه، پطرس به مقدسين اصرار مي
خواستند تند راه روند يا  كه مي زماني. پوشيدند هاي بلند مي هاي شرقي، مردم جامه در سرزمين. باشد طرز بيان مي

آنها از طريق كشيدن گره، كمر ). 11: 12خر (كردند  تر مي وسيله كمربندي محكمه با عجله بدوند، جامه خود را ب
هاي خود چيست؟ ايمانداران در حيني كه به  ولي منظور پطرس از بستن كمر دل. كردند ود را محكم ميجامه خ

در زمانهاي جفا، هميشه خطر لغزش . پرتي و هراس بپرهيزند و فرار كنند روند بايد از حواس دنياي فاسد بيرون مي
  .د، آرام و آماده عمل استذهن محكم در اين شرايط قوي، خونسر. خوردن و سراسيمه شدن وجود دارد

. داري در برابر تشنج اين يعني خويشتن. كند وسيله كلمه تشويقي هشيار باشيد بيشتر كاربرد پيدا ميه اين امر ب
  .روح هشيار ثابت و استوار است

اميد كامل آن فيضي را كه در : نگر داشته باشند بين و آينده سپس، به مقدسين اصرار شده است تا ذهن خوش
ن انگيزه وادارنده براي عنواه اطمينان از بازگشت مسيح ب. شفه عيسي مسيح به شما عطا خواهد شد، بداريدمكا

مكاشفه عيسي مسيح اصوالً براي اشاره به بازگشت مسيح . ها و مصائب زندگي عنوان شده است وفانتحمل در ط
جهت ه نيز اشاره داشته باشد كه مسيح بتواند به زمان ربوده شدن  حال، مي  ره به. باشد به زمين با جالل مي

  .مقدسينش خواهد آمد
نبايد گناهاني كه در زندگي ) ابناي اطاعت(فرزندان مطيع . موضوع ذهن مطيع است 16-14در آيات  14: 1

حاال كه ايشان مسيحي هستند بايد زندگي خود را بر طبق الگوي كسي كه . اند را مرتكب شوند گذشته خود داشته
. اند دين همنوائي كنند، شخصيت آسماني خود را انكار كرده اگر آنها با جهان بي. يشان است بسازندنامش بر ا

اند كنار  القدس منور گشته وسيله روحه اند بايد حاال كه ايشان ب كارهايي كه ايشان در زمان جهالت خود انجام داده
  .كردند از خدا در آنها سلوك ميشان  هيشهوات گذشته يعني گناهاني كه آنها در زمان گمرا. گذاشته شوند
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هاي ما بايد شخصيت كسي كه ما  هايش، زندگي دين با همه مدها و هوس بجاي تقليد كردن از دنياي بي 15: 1
هايش مقدس  خدا در همه طريق. مقدس بودن يعني به شكل خدا بودن. را دعوت نموده است به تصوير بكشاند

در اين . دهيم مقدس باشيم گوييم و انجام مي س باشيم، بايد در همه آنچه مياگر ما بخواهيم مثل او مقد. است
  .زندگي ما هرگز مثل او مقدس نخواهيم بود بلكه بايد مقدس باشيم چون او مقدس است

در الويان . رود تا ثابت كند كه خدا از قومش انتظار دارد كه مثل او باشند ميپطرس سراغ عهد عتيق  16: 1
القدس  وسيله روحه اند تا ب مسيحيان تجهيز شده ».مقدس باشيد زيرا كه من قدوسم«: ند گفته است، خداو44: 11

 ولي از آنجائي. مقدسين عهد عتيق اين كمك و بركت را دارا نبودند. ساكن در ايشان زندگي مقدسي داشته باشند
كند در  قول ميالويان نقل  كه پطرس ازاي  آيه. بركات بيشتري از ايشان داريم، مسئوليت بيشتري نيز داريم كه ما

. تقدس، آرمان خدا در عهد عتيق بود. اين تفاوت بين سنتي و حياتي است. كند اي پيدا مي عهد جديد مفهوم تازه
  .القدس، روح راستي كيفيت هميشگي يافته است وسيله آمدن روحه اين تقدس ب

اين يعني ترس از روي احترام . ه داشتن ذهن محترمايم بلكه همچنين ب ما نه فقط به تقدس ترغيب شده 17: 1
خوانيم  ر ميطور خاص يعني درك اينكه آن كسي كه ما پده اين ب. و درك عميق از اينكه خدا چگونه شخصي است

اي كه ما از وسعت آگاهي و دقت  به همان اندازه. كند را بر حسب اعمالشان داوري مي همان است كه فرزندانش
پدر فرزندان خودش را در اين . سر بريمه يابيم، بايد در ترس حاكي از احترام از نارضايتي او ب ميداوري او اطالع 
  ).22: 5يو (كند؛ او داوري گناهان را به خداوند عيسي سپرده است  زندگي داوري مي

امانت باشد،  چه راستي و بيند و همه را در نظر دارد، اگر او را پائين را مي«: نويسد مي  )Lincoln( كولنلين
  ».بيند پدر همه چيز را مي. هوشياري ذهن و آرزوي قلبي براي خشنودي او فرقي ندارد

ما در سرزميني . باشند مسيحيان در اين دنيا در خانه نمي. ما بايد هنگام غربت خود را با ترس صرف نماييم
. ويم كه گويي سكونتمان ابدي است ما نبايد طوري در اينجا ساكن ش. كنيم در تبعيد از آسمان غريبه زندگي مي

مان را به  ما بايد هميشه سرنوشت آسماني. نبايد رفتاري داشته باشيم كه نشان دهد در اين جهان باقي خواهيم ماند
  .عنوان شهروندان آسمان و مثل ايشان رفتار كنيمه ياد داشته باشيم و ب

قدمها و سخنان ايشان به پوچي و ابتذالي . فاوتي نداشتندايمانداران قبل از تغيير گرايششان با بقيه دنيا ت 18: 1
 ،»ايد سيرت باطلي كه از پدران خود يافته«عنوانه بايماني ايشان  روزهاي بي. هاي اطرافشان داشتند بود كه انسان

آنها از بندگي جهان . واسطه معامله بزرگي خريده شدنده ولي آنها از حضور عبث اين سيرت ب. توصيف شده است
خر (شوند؟  وسيله نقره يا طال پرداخت شد تا آنها آزاده آيا اين مبلغ ب. وسيله پرداخت مبلغ گزافي نجات يافتنده ب

30 :15(  
داغ  عيب و بي مسيح بره بي. داغ عيب و بي مانند خون بره بي - هاي مسيح بودب وسيله خون گرانه نه، اين ب 19: 1

هاي دنيوي  اگر ايمانداري وسوسه شود تا به لذات و هوس. ظاهري بود يعني از هر جهت كامل، چه دروني و چه
معيارهاي آن را بپذيرد، بايد به ياد بياورد كه مسيح خونش را براي آزادي وي از آن گونه زندگي بازگردد و مدها و 

بت به ي عمدي نسوفائ اين بي -و حتي چيزي بيش از آن. بازگشتن به دنيا پشت كردن به صليب است. ريخته است
  .باشد دهنده مينجات 
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سپس تصميم خواهيد گرفت كه تا به ابد . به عظمت قرباني كه براي گناهان عظيمتان گذرانيده شد نگاه كنيد«
  ».بهايش را فدا نمود بمانيد همراه پسر خدا كه جان گران

طبق سرنوشتي كه خدا بايست بر  رهاننده مي. انديشي خدا پس از انجام آن نبود كار مسيح براي ما چاره 20: 1
ولي در پايان زمانها كه يعني پايان عصر شريعت، او از آسمان ظاهر شد تا ما . مرد پيش از بنياد عالم رقم زده بود مي

تاريخ اخالقي جهان بر روي  -هاي آخر در اين زمان«: كند لينكولن تفسير مي .گذشته زندگي خود برهاندرا از طريق 
  «.طور كامل عيان كرد و به حضور خدا بازگشته تاريخ اخالقي خود را ب. درس صليب مسيح به پايان مي

تري از نظام جهاني كه مسيح مرد تا ما را از آن  كند تا به ما اهميت عميق پطرس اين مالحظات را اضافه مي
ر قرنتينه كنيم هاي گناهكا ما نبايد خود را نسبت به انسان. ما در جهان هستيم ولي نه از آن. آزاد سازد نشان دهد

ه ما بايد ب. ولي در ارتباط و رفتار با ايشان نبايد هرگز در گناهانشان سهيم شويم. بلكه انجيل را بديشان برسانيم
اي كه ما شبيه دنيا شويم، شهادتمان تضعيف  از لحظه. هايمان نشان دهيم كه فرزندان خدا هستيم وسيله زندگي

ايمانان بايد تغيير را در زندگي ما  بي. وجود ندارد مال دنيوي براي يك ايمانداراي براي انجام اع هيچ انگيزه. شود مي
  .ير در جهت بهتر شدن زندگيمانتغي  -ببينند

بيشتر مورد  ايم ا از طريق او به خدا ايمان آوردهوسيله اين حقيقت كه مه داوند عيسي بوفاداري به خ 21: 1
 .W.T.P(چنانچه والستون . پدر را به ما مكشوف كردكه قلب  او يگانه شخصي است. گيرد بازخواست قرار مي

Wolston (وسيله ه شناسد بلكه ب وسيله شريعت، خلقت و مشيت الهي نيست كه انسان خدا را ميه ب«: گويد مي
 وسيله قيام مسيح از مردگان و حرمت نهادن او در نشاندن وي به دست راست خويش در آسمانه پدر ب. »مسيح

. است كه ايمان و اميد ما به خدا باشد نتيجه همه اينها اين. بخش مسيح نشان دادخود را از كار رهايي  رضايت كامل
  .در اوست و نه نظام شرير جهان حاضر كه ما حيات و حركت و وجود داريم

ول ا). 3: 2 – 22: 1(باشند  كند تا ذهني بامحبت داشته حاال پطرس رسول خوانندگان خود را تشويق مي 22: 1
 22: 1(آورد محبت برادرانه است  يراتي كه تولد تازه بوجود ميكند كه يكي از تغي شاره مياو تولد تازه را توصيف و ا

دوباره او به تولد تازه رجوع نموده و خصوصاً به ). ب 22: 1(سازد  سپس او لزوم محبت كردن را مطرح مي). الف
و باري ديگر او بر لزوم آرامي كساني كه ). 25- 23: 1(كالم خدا  -كند وسيله آن رشد ميه بذري كه اين تولد تازه ب

 از آنجائي: كند الف، پطرس اول تولد تازه را توصيف مي 22: 1در ). 3- 1: 2(كند  اند تأكيد مي كالم را دريافت كرده
هاي ما  كه خدا جان نيم كه منظور پطرس اين استك ما البته اين را درك مي... .   ايد كه نفسهاي خود را طاهر ساخته

 ولي در اين طريقه سخنوري. سازد؛ در مفهوم صريح، ما قدرت پاكي شخصي نداريم ايم طاهر مي را كه نجات يافته
  .اند گويند كه پس از ايمان آوردن آن را كسب كرده كساني كه تجربه پاكي را دارند مي

مين باري است كه پطرس ايمان نجات اين دو. مفهومي كه در اين پاكي استعمال شده، اطاعت راستي است
پولس رسول در روميان دو بار از عبارت .). را نگاه كنيد 2: 1(بردند  عنوان عملي از اطاعت نام ميه ببخش را 

ايمان حقيقي، اطاعتي . ما در تفكر خود نبايد سعي كنيم ايمان و اطاعت را جدا بسازيم. استفاده كرد »اطاعت ايمان«
  .تواند از طريق روح صورت بگيرد ط مياين فق .حقيقي است
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ما در مفهوم واقعي براي محبت به ديگر مسيحيان . باشد ريا مي يكي از اهداف تولد تازه، محبت برادرانه بي
وسيله اين محبت، ه و ب) 14: 3يو 1(شويم  وسيله اين محبت، از موت گذشته داخل حيات ميه ما ب. ايم نجات يافته
  ).25: 13يو (گردان خداوند عيسي هستيم داند كه نا شا جهان مي

هاي عهد  اين يكي از مثال. ريا داشته باشيد بيمحبت برادرانه  -يابند طور معمول ادامه ميه پس اين ترغيبات ب
هاي خود را به اطاعت راستي  چون نفس«: اعالن اينست. شود جديد است كه در آن اصل به يك دستور تبديل مي

پس يكديگر را از دل به شدت «: باشد و دستور اين مي »... .ريا داشته باشيد ت برادرانه بيايد تا محب طاهر ساخته
محبت ما بايد گرم، از صميم دل و با همه قوت، . دهد اصلي جايگاهي، اصل كاربردي را شكل مي «.محبت بنماييد

ت جفا قرار داشتند چونكه خصوصاً براي مردمي بود كه تحترغيب براي محبت به يكديگر . اشتياق و خلوص باشد
  ».مخالفت بديهي تقارن مشابهي دارددر شرايط سخت، «: دانند همه مي
. گرداند و اين بار به بذر آن كه كالم خداست شان برمي مجدداً پطرس خوانندگانش را به تولد تازه 23: 1

  .اند بر اين پايه قرار دارند آمده 3- 1: 2ترغيباتي كه در 
زندگي . گيرد نيست آيد يعني از همان طريقي كه تولد جسماني صورت مي ني پديد نميتولد تازه از بذر فا

يد به آ زندگي جسماني كه بوجود مي. آيد اگر او قوانين جسماني خاصي را رعايت كند انسان از تخمي بوجود مي
لد تازه از طريق تو. كيفيت همان تخمي است كه از آن منشأ گرفته است؛ اين زندگي جسماني ماهيتي فاني دارد

شود كه  شنود و از گناهانش توبه كرده و متقاعد مي خواند يا مي وقتي انساني انجيل را مي. آيد كالم خدا پديد مي
كس  هيچ. كند دهنده است و نجات او براي وي كافي است به سوي خدا تغيير گرايش پيدا مينجات مسيح تنها 

به كتاب مقدس عددي   )Samuel Ridout(ريدات . اني خدا نجات بيابدتواند جدا از اين طريق يعني كالم غيرف نمي
  :كند توجه مي

و كالم ) 18،19آيات (فاني  ، نجات غير)4آيه (فاني  ميراث غير  —فاني در اين باب داريم ما سه چيز غير
راي لذت باشد و ب آاليش مي پس ما طبيعتي داريم كه بي). 23آيه (شويم  فاني كه توسط آن متولد مي غير

  .دهد بنا شده است آاليش و بر پايه نجاتي كه هرگز ارزش خود را از دست نمي بردنمان از ميراثي بي
اين كالم تا ابد . ماند ن و آسمان زايل شود، كالم خدا باقي مياگر زمي. و تا ابداآلباد باقي استكالم خدا زنده 

آناني كه از طريق كالم تولد تازه . استرد نيز ابدي آو و حياتي كه اين كالم پديد مي. ها ساكن است در آسمان
 .گيرند خود مي يابند ذات ابدي آن كالم را نيز بر مي

انجام آن بچه  آنچه كه سر. آيد منشأ همه خصوصيات بچه است در تولد انساني، تخمي كه جنين از آن پديد مي
جا كافي است كه اضافه كنيم به همان  براي اهداف ما تا همين. شود وسيله آن تخم مشخص ميه خواهد بود ب

  .باشد ميزاني كه تخم انساني فاني است، حيات انساني نيز در نتيجه آن فاني مي
زندگي انسان  .مورد تأكيد قرار گرفته است 7 ،6: 40وسيله نقل قولي از اشعيا ه طبيعت انساني بذات فاني  24: 1

شود و  گياه پژمرده مي. گذر است رويند زود يي كه بر زمين ميها زيبايي جسماني مثل گل. مثل گياهي در گذر است
  .ميرد ريزد و مي گلش مي
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بنابراين، زندگي تازه ايماندار نيز به همان ). 8: 40اش (برخالف آن، كالم خداوند تا ابداآلباد باقي است  25: 1
س بشارت داده شد و باعث شد آنها فاني پيام خبر خوشي است كه به خوانندگان پطر كلمه غير. فاني است ميزان غير

  .فاني منشأ حيات ابدي ايشان بود اين كلمه غير. تولد تازه بيابند
  :گونه اعمال زير را كنار بگذارند چون ايشان جزو هواخواهان حيات آسماني هستند بايد هر 1: 2

طور ه سازد و ب را ميكند، اكراه  كينه خصومت را تغذيه مي. افكار بد به ضد شخصي ديگرپروراندن   —كينه
پوست خاطر سياه ه جورج واشينگتن كارور از ورود به دانشگاهي ب. مرموز اميد انتقام، اذيت يا غم شخص را دارد

ن امر اي. مهم نيست«: كه شخصي از او نام آن دانشگاه را پرسيد، او جواب داد چند سال بعد، زماني. بودنش منع شد
  ».امروز ديگر اهميتي ندارد

شود كه شخص در  مكر باعث مي. )و هر شكلي از اين موارد كه شامل شود(راستي  هرگونه حيله و نا  —مكر
  .تقلب كند... هاي ماليات و غيره و امتحانات و نجات و  پرداخت قبض

او وانمود . كار بازيگري است كه سعي دارد كسي باشد كه نيست ريا. عدم صميميت، تظاهر، وانمود كردن -ريا
او در روزهاي يكشنبه . اش يك زمين جنگ است كه خانه ه ازدواج بسيار خوبي داشته است در حاليكند ك مي

او وانمود . كند كند كه روحاني است ولي در روزهاي ديگر هفته مثل يك شخص شهواني زندگي مي وانمود مي
  .پسندانه است هاي او خود كند كه به ديگران توجه دارد ولي انگيزه مي

آيد  وسيله شنيدن يا ديدن موفقيت ديگران در انسان بوجود ميه ، حسد را احساسي كه ب)Vine(واين   —حسد
حسد ). 18: 27متي (اين حسد بود كه باعث شد رؤساي كهنه، عيسي را براي مرگ به پيالطس تسليم كنند . نامد مي

ها يا ظاهر بهترشان با حسد  و لباسها  ها و باغ خاطر خانهه توانند به يكديگر ب مي رزنها .هنوز هم يك قاتل است
به «: اش را تحسين كند ولي اين گفته ديگر چيست تواند ماشين جديد يا قايق موتوري همسايه انسان مي. نگاه كنند
  ».من بهترش را خواهم خريد. دهم مياو نشان 
ه ن خويشتن بلوه دادجتهمت سعي براي عادل . وي بدانديشي و تهمترپراكني از  شايعهغيبت،  —گويي بد

بله، او شخصي دوست «: تواند شكلي ماهرانه مثل اين داشته باشد تهمت مي. باشد كردن ديگران مي ابوسيله خر
تواند حتي  يا مي. زند خصي خنجر ميشاز پشت به چنين  و سپس »...ولي اين مشكل را دارد . داشتني است

.  »...دانستيد كه او  گويم كه شما دعا كنيد ولي آيا مي من فقط اين را بدين خاطر مي«: انداختن متلكي مذهبي باشد
  .رسانيم خصي را به قتل ميشخصيت  چنين شو سپس 

عجيب نيست كه . همه اين گناهان خطايايي هستند نسبت به اصل محبت به همسايه خويش مثل نفس خود
  .گويد كه از اينها پرهيز كنيم طور قاطعانه به ما ميه پطرس ب
غش كالم  گيرد اشتياق سيرنشدني براي شير روحاني و بي اي كه از تولد تازه سرچشمه مي يفهدومين وظ 2: 2

شوند؛ كالم نيكوي خدا براي رشد ما در  گناهاني كه در آيه قبلي نشان داده شدند مانع رشد روحاني مي. باشد مي
  .باشد حكم غذا مي
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ها بوده  اند؛ شايد آنها سال ايمان بوده گان پطرس نوعبارت چون اطفال نوزاده لزوماً بدين معنا نيست كه خوانند
ما الگوي . ولي پير و جوان در ايمان بايد نسبت به كالم مثل كودك نوزادي نسبت به شير باشد. اند كه نجات يافته

  .آموزيم كند مي صبري براي بلعيدن و مكيدن شير تالش مي اشتياق و بي باتشنگي را از كودكي كه 
هدف نهايي رشد روحاني در اين دنيا . كند غش كالم خدا از لحاظ روحاني رشد مي يله شير بيوسه ايماندار ب

  .در اين انگيزه است كه ما به شباهت خداوندمان عيسي مسيح دربياييم
! غش روحاني شيدن شير بيچه انگيزه عظيمي براي چ. ايد كه خداوند مهربان است الواقع چشيده اگر في 3: 2

قرباني او براي ما ). 8: 34مز (ايم كه خداوند نيكوست  باشد؛ ما چشيده و ديده مفهوم شك نمي دهندهاگر نشان 
ايم بايد اشتهاي ما  آنچه كه ما در حال حاضر از مهرباني او چشيده). 4: 3تيط (عملي از روي مهرباني و نيكويي بود 

او بايد ما را هميشه در ترس از تفكر جدا شدن از  شيريني نزديكي با. را براي تغذيه بيشتر و بيشتر از او برانگيزاند
  . او نگه دارد

  
  )10-4: 2(مزاياي او در خانه و كهانت جديدش . ت
و به كهانت جديدش منتقل ) كليسا(حاال پطرس ترغيبات خود را به مزاياي ايماندار در خانه جديدش  4: 2

  .سازد مي
چون پطرس به الگوي ساختماني و وسايل آن فكر . آييم مي در ترتيب جديد، مسيح محور است و ما نزد او بر

نه سنگ  - ، او آن سنگ زنده استاوالً. كند عنوان يك سنگ معرفي ميه كند ما نبايد تعجب كنيم كه خداوند را ب مي
  ).16: 7عبر (كند  پايان زيست مي روح بلكه سنگي كه در قوت در حيات بي مرده و بي

در ذهن احمقانه، خودخواه، ناشي، ناچيز . طور باورنكردني از سوي مردم رد شد هآيد ب او آنطور كه به نظر مي
درست چنانچه جائي براي او در مسكني . شان وجود نداشت و كوتاه انساني ايشان جايي براي خالق و رهاننده

  !هاي ايشان براي زندگيهايشان هم جائي براي وي نبود وجود نداشت، در نقشه
ه او نه فقط ب. در نظر خدا، خداوند عيسي برگزيده و مكرم بود. آيد ت كه به حساب ميولي عقيده انسان نيس

ه العاده بود؛ او ب و ارزش او براي خدا فوق. نيز ضروريعنوان سنگ ه عنوان سنگ مناسب برگزيده شده بود بلكه ب
  . اي مكرم بود طور غيرقابل محاسبه

تنها تناسب ما از . استفاده قرار بگيريم بايد نزد مسيح بياييماگر ما بخواهيم در برنامه ساختماني خدا مورد 
  .قدر مهم هستيم كه براي جالل او بكار برده شويم نما آ. آيد يكي شدن با او بدست مي طريق

. شود رو كليسا نيز به همين شكل بنا مي شود و از اين عمارت روحاني از همه ايمانداران در مسيح بنا مي 5: 2
؛ افس  13-11: 6پا 1(از هيكل عهد عتيق به ارث برده است كه محل سكونت خدا بر زميني بود  كليسا اين را

. جان و فاني بود ولي كليسا با هيكل فرق دارد، كه يك بناي فيزيكي، قابل لمس و ساخته شده از مصالح بي). 22: 2
  .باشد هاي زنده مي كليسا يك عمارت ساخته شده از سنگ
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. شود كه كاري است در ارتباط با خانه از عمارت روحاني به كهانت مقدس تبديل مي حاال الگوي ما فوراً
تحت شريعت . باشند هاي عمارتي زنده در خانه هستند؛ آنها كاهنان مقدس نيز مي ايمانداران حاال نه فقط سنگ

ند مجاز به نزديك و حتي كساني كه كاهن بود. خانواده هارون بود موسوي، كهانت فقط مربوط به سبط الويان و
پس از انجام ) يوم كيپور(توانست سالي يك مرتبه در روز كفاره  فقط كاهن اعظم مي. شدن به حضور خدا نبودند

  .ترتيبات خاصي براي مالقات با خداوند وارد شود
. در عطيه جديد، همه ايمانداران كاهنان هستند و به جايگاه تخت حاكم مطلق جهان روز و شب را دارند

) بود... ، پرنده و آرد و هايش حيوان بر خالف شريعت موسوي كه قرباني(هاي روحاني  فه آنها تقديم قربانيوظي
  :هاي روحاني عهد جديد اينها هستند قرباني. است

روم (اين يك عمل پرستشي روحاني است . تقديم بدن به عنوان قرباني زنده، مقدس و مقبول خدا .١
12 :1.(  

 ).15: 13عبر (» .باشند هايي كه به اسم او معترف مي لب ةثمر«. قرباني تسبيح .٢

عبر (رد رضايت خداست اين قرباني نيز مو» .غافل مشويد... نيكوكاري از «. قرباني اعمال نيكو .٣
13 :16.( 

اين قرباني نيز باعث رضايت خداوند » .غافل مشويدخيرات ... از «منا . قرباني هدايا، يا كيف پول .۴
 ).16: 13عبر ( شود مي

روم (گويد  ها به عنوان يك قرباني كاهنانه سخن مي پولس از خدمت خود به امت. قرباني خدمت .۵
15 :16.( 

تنها از طريق متوسط ما، عيسي مسيح است كه ما . واسطه عيسي مسيح نزد خدا مقبول هستنده ها ب ن قربانياي
همه . هاي ما را نزد خدا مقبول گرداند تواند قرباني توانيم به جايگاه حضور خدا وارد شويم و تنها اوست كه مي مي

ولي قبل از . شود دار مي وسيله گناه خدشه ه بكامل نيست و  -پرستش و خدمت ما -دهيم كاري كه ما انجام مي
هاي روحاني ما به  او همه گناهان را برداشته و زمانيكه قرباني. گذرد اينكه به پدر برسد، از طريق خداوند عيسي مي

  .پذيرد رسد، پدر كامالً آنها را مي خدا مي
ه اين كلمات بر روي آن نقش بست ك اي از طالي خالص بر عمامه خويش مي كاهن اعظم در عهد عتيق تنكه

خر (هاي قوم وجود داشت  اين براي هر گناهي بود كه در قرباني). 36: 28خر ( »قدوسيت براي خداوند«: بسته بود
هايمان  جهت ما تاجي بر سر گذاشت تا همه خطاياي بشري ما را كه در قربانيه پس كاهن اعظم ما نيز ب). 38: 28

  .هست بردارد
در عين . وسيله همه مسيحيان اجرا شوده اران حقيقي است كه بايد درك شده، باور شود و بكهانت همه ايماند

تا در جماعت  چه همه ايمانداران كاهنان هستند ولي هر كاهن حق ندارد  اگر. رفتاري كرد حال نبايد نسبت به آن بد
  .يت شودترتيب خاصي وجود دارد كه بايد رعا ونظم . كليسايي موعظه كند يا تعليم دهد

  ).12: 2تيمو 1(ها نبايد تعليم دهند يا بر مرد اقتدار يابند؛ آنها بايد ساكت باشند  زن .١
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اين ). 11: 4اول پطرس(عنوان سخنگويان خدا انجام وظيفه كنند ه گويند بايد ب مرداني كه سخن مي .٢
ت كه بديشان تنوير گويند و اوس يعني كه ايشان بايد مستقيماً اطمينان داشته باشند كه كالم خدا را مي

 .بخشد مي

 6: 12روم (همه ايمانداران عطايايي دارند، درست چنانچه هر عضوي از بدن بشر وظايف خاصي دارد  .٣
همه داراي عطاي خاص . باشند ولي همه عطايا مستلزم سخن گفتن در جمع نمي). 7: 12قر 1؛ 

 ).11: 4افس (خدمت بشارت، شباني يا تعليم نيستند 

اگر آن عطا مستلزم ). 6: 1تيمو 2(عطيه خدا را كه در وي قرار داده روشن سازد  مرد جوان بايد .۴
بايد به او فرصتي براي كسب تجربه  موعظه، تعليم يا هر چيزي كه مستلزم سخن گفتن در جمع باشد

 .در جماعت كليسايي داده شود

ه كان مقصود اين است پس اي برادر«: شود ديده مي 26: 14كهانت ايمانداران در عمل اول قرنتيان  .۵
اي  اي دارد، ترجمه وقتي جمع شويد، هر يكي از شما سرودي دارد، تعليمي دارد، زباني دارد، مكاشفه

 ».جهت بنا بشوده دارد، بايد همه ب

كهانت . هايي در مورد عطايا و ظاهر ساختن و ترتيبات آنها در جلسات وجود دارد در همان باب محدوديت
  .رفتاري در كليساي محلي بكار رود براي توجيه كردن بد جهاني مسيحيان نبايد

عنوان سنگ سر ه كند به مسيح، سنگ زنده رجوع كرده و از او ب پطرس كه هنوز به ساختمان فكر مي 6: 2
عنوان سنگ سر زاويه در ه كند تا نشان دهد كه نقش مسيح ب نقل قول مي 16: 28او از اشعيا . گويد زاويه سخن مي

كند كه خدا تصميم گرفت كه مسيح جايگاه اصلي را داشته باشد  او اشاره مي. گويي شده بود پيشكتاب مقدس 
كس نيست كه به او  هيچ. الً به او بستگي داردميعني او يك سنگ برگزيده و مكرم بود و اينكه عمارت روحاني كا

  .اعتماد كرده و خجل شده باشد
اعتباري  تواند حداقل در سه طريق درك شود و هر كدام مي اي كه در متن سنگ زاويه ترجمه شده است كلمه
  .بخشد به خداوند عيسي مي ضمنيطور ه برابر را ب

گيرد و دو ديوار را به هم متصل  هاي جديد در گوشه وسط قرار مي يك سنگ زاويه در عمارت .١
تنها بنيان مسيح سنگ زاويه است، . كند و سمبل بنيان است كه كل ساختمان بر آن بنا شده است مي

را در ) مثل دو ديوار در ساختمان(ايماندار  هاي ، شخصي كه يهوديان و امت)10،11: 3قر 1(اصيل 
  ).13،14: 2افس (گرداند  يك انسانيت جديد يكي مي

سنگ سر طاق سنگي است . كنند كه اين سنگ سر طاق در ساختمان است بعضي از محققين گمان مي .٢
خداوند ما قطعاً با اين توصيف . گرداند ت را به هم متصل ميكه طاق را كامل كرده و كل عمار

باشد و بدون او هيچ پيوستگي يا قوتي در ساختمان  او باالترين سنگ در طاق مي. باشد سازگار مي
 .وجود ندارد
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اين . باشد باشد كه باالترين جايگاه را در ساختمان دارا مي نظريه سوم سنگ سرپوش در هرم مي .٣
مسيح نيز سنگ سرپوش كليساست و تنها سنگ . شود كه در عمارت قرار داده مي آخرين سنگي است

 .گردد، ساختمان كامل خواهد شد زمانيكه او باز. گيرد كليسا شخصيت خود را از وي مي. اصلي

جايگاه سر بودن انتخاب او در اين مفهوم برگزيده است كه خدا و را براي . او سنگ برگزيده و مكرم است
. هر كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد. شود او مكرم است چونكه سنگ ديگري مثل او يافت نمي كرده است؛

اينها را  ».ه ايمان آورد تعجيل نخواهد نمودهر ك«: باشد متن اصلي در اشعيا كه از آن نقل قول شده است اينطور مي
 نعنوان سنگ زاويه كساني را كه به وي ايما هدر كنار هم قرار دهيد و اين وعده عالي را خواهيد داشت كه مسيح ب

  .دهد آورند فوراً نجات مي مي
عنوان سنگ زنده، سنگ رد شده و سنگ مكرم و سنگ سر زاويه به ه در آيات قبلي خداوند عيسي ب 7: 2

 اين سنگ نشان. كند عنوان سنگ معيار معرفي ميه حاال پطرس بدون استفاده از كالم او را ب. تصوير كشيده شد
  .دهد كه قطعه فلزي در خود طال دارد يا نه براي مثال سنگ معيار نشان مي. باشد دهد كه چه مالطي اصيل مي مي

شود كه واقعاً چه كساني  نشان داده ميگيرند، بديشان  دهنده قرار ميكه مردم در ارتباط با نجات  هنگامي
ايمانان او را  و براي ايمانداران حقيقي، مكرم است؛ بيا. سازند آنها در رفتار خود با او خودشان را ظاهر مي. هستند
اش بدون او  وسيله تصور كردن زندگيه هاي اكرام او را بيابد و اين ب تواند بعضي از نشانه ايماندار مي. كنند رد مي

ه است و او بر هزارها افراشت. اي زندگي با مسيح هيچ ارزشي ندارند همه لذات دنيوي در مقايسه با لحظه. باشد مي
  ).10،16: 5غزل (ترين است  تمام او مرغوب

گويي كرده است كه اين سنگ  پيش 118ايمانان چطور؟ مزمورنويس در مزمور  ولي راجع به نامطيعان و بي
اي در ارتباط با هيكل  هميشه نشانه. وسيله معماران رد خواهد شد ولي بعداً سر زاويه خواهد گرديده مكرم ب

به . هاي هيكل در مجاورت آن چيده شده بودند سنگ. ه كامالً تمثيلي است براي اين نبوتسليمان وجود دارد ك
روزي كارگران سنگي را كه شكلي اصيل و خاص داشت به . شدند هنگام نياز، برداشته شده و به باالي بنا برده مي

اي انداختند كه پس از  روي تپه برتوجهي  در هيكل نيافتند پس او را با بيمعماران جايي براي او . باال فرستادند
در حيني كه هيكل نزديك آماده شدن بود، معماران سنگي را . مدتي در اطراف آن پر از سبزه و علف هرزه روييد
سنگ را مدتها قبل باال ما آن «: توده مردم جواب دادند. طلب كردند كه اندازه و شكلي خاص داشته باشد

آن سنگ در همان جاي مناسب خود در هيكل . استفاده پيدا شد گ بيپس از جستجوي بادقت، سن ».فرستاديم
عنوان مسيح موعود به ه خداوند عيسي، در اولين ظهورش، خويشتن را ب. اين كاربرد آشكار است. نصب شده بود

آنها او را رد كرده و . خصوص رهبران جاي براي او در طرح خود نيافتنده قوم و ب. قوم اسرائيل ظاهر ساخت
  .وب نمودندمصل

كه آن رد شده براي  زماني. ولي خدا او را از ميان مردگان قيام داد و بر دست راست خودش در آسمان نشانيد
عنوان ه طور عمومي به او پس از آن ب. االرباب خواهد آمد عنوان شاه شاهان و ربه بار دوم به زمين بازگردد، ب

  .سنگ سر زاويه ظاهر خواهد شد



- ٢١ - 

اشعيا نبوت كرده بود . يابد مسيح، سنگ معيار و سر زاويه به سنگ لغزش دهنده تبديل ميحاال سخن از  8: 2
اش (شود  اي خواهد بود كه باعث افتادن ايشان مي دهندهعنوان سنگ لغزش ه كه ايمان نياورند، او ب براي كساني

كه مسيح موعود ايشان آمد  نيزما. اللفظي در تاريخ قوم اسرائيل تحقق يافت عنوان تحته اين امر ب. )15، 14: 8
برخالف . خواستند آنها يك رهبر سياسي مقتدر مي. اش لغزش خوردند يهوديان از بابت خاستگاه و زندكي ساده

  .عنوان مسيح موعود سر باز زدنده همه داليل قانع كننده ايشان از پذيرفتن او ب
ورد، او برايش تبديل به سنگ لغزش ان نياكس كه به عيسي ايم هر. شود ولي اين فقط به اسرائيل مربوط نمي

ها يا بايد براي نجات خود در مقابل او زانو زده و توبه كنند و به وي  انسان. دهنده و صخره مصادم خواهد شد
اري وجود هيچ طرفد. شد دليل محكوميتشان شد آنچه كه بايد نجات ايشان مي. ايمان داشته باشند يا به جهنم افتند

  .دهنده باشد يا داوريا نجات  ندارد؛ او بايد
نه . مشكالت ذهني خاطره خورند؟ نه ب چرا آنها لغزش مي. خورند كنند لغزش مي آنها چون اطاعت كالم نمي

آنها لغزش . خاطر اينكه چيزي در خداوند عيسي وجود ندارد كه ايمان آوردن ايشان را به وي ممكن بسازده ب
ها اينست  دليل نجات نيافتن انسان. مشكل در اراده انساني است. كنند عتي مياطا خورند چونكه عمداً از كالم نا مي

  ).40: 5يو (خواهند نجات بيابند  كه نمي
طور رقم زده شده بود  گويد كه سرنوشت آنها اين اند، به نظر مي ، كه براي همين معين شده8قسمت آخر آيه 

دهد كه همه كساني كه از روي  است؟ نه، اين آيه تعليم مي مفهوم اين قسمت همينآيا . اطاعتي كنند كه از كالم نا
به كل اين عبارت مربوط . »براي ايشان معين شده بود كه«. كنند لغزش خواهند خورد اطاعتي مي عمد از كالم نا

خدا حكم كرده همه كساني . »اند خورند كه براي همين معين شده زيرا كه اطاعت كالم نكرده، لغزش مي«: شود مي
اصرار بورزد  ايمان ماندن اگر انساني بر بي. ند خورداز تسليم شدن به خداوند عيسي سر باز زنند لغزش خواه كه

   .)JBP(» يعان در نتيجه لغزش خواهند خوردمط نا«. پس خودش را براي لغزش خوردن معين نموده است
برگزيده و كهانت ملوكانه و امت مقدس آنها قبيله . كند حاال پطرس دوباره به مزاياي ايمانداران رجوع مي 9: 2

خدا اين مزاياي عالي را به قوم اسرائيل وعده داده بود تا اگر از او . و قوي كه ملك خاص خدا باشند هستند
  :كنند آنها را بديشان ارزاني دارداطاعت 

ها خواهيد  جميع قوم الحقيقة بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد، همانا خزانه خاص من از و اكنون اگر آواز مرا في
خر ( ".زيرا كه تمامي جهان از آن من است و شما براي من مملكت كهنه و امت مقدس خواهيد بود.  بود
  ).الف 5،6:  19

. عنوان قوم خاص خدا از دست دادنده ايمان به وعده خدا ايمان نياورد، قوم جايگاه خود را ب چون اسرائيل بي
دست ه اطاعتي از دست داده بود ب گاه لطف الهي را كه اسرائيل از طريق نادر طول اين عصر حاضر، كليسا جاي

  .آورد
ايمانداران امروز قبيله برگزيده خدا هستند كه خود خدا از جهان آناني را كه به مسيح تعلق دارند برگزيده 

ا نشان دهند جاي اينكه قوم زميني باشند و خصوصيات جسماني و ظاهري ره ولي مسيحيان ب). 4: 1افس (است 
  .قومي آسماني هستند با تشابهات و خصوصيات روحاني
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، 5در آيه . شود اين دومين كهانتي است كه در اين باب عنوان مي. ايمانداران همچنين كهانت ملوكانه هستند
هانت عنوان كه حاال آنها ب. گذرانند هاي روحاني را مي عنوان كاهنان مقدس توصيف شدند كه قربانيه ايمانداران ب

ان وارد واسطه ايمه عنوان كاهنان مقدس، آنها به قدس آسمان به ب. دهند مقدسانه بركات عالي خدا را ندا مي
تفاوت در . روند عنوان كاهنان ملوكانه براي شهادت دادن به دنيا بيرون ميه آنها ب. شوند تا خدا را پرستش كنند مي

عنوان كاهنان مقدس ه آنها ب. در فيليپي نشان داده شده استو سيالس  وسيله تمثيل زنداني شدن پولسه كهانت ب
اعما (زندانبان خود موعظه نمودند را به  عنوان كاهنان ملوكانه انجيله خدا را در شب با سرودها پرستش كردند؛ و ب

16 :25 ،31.(  
يان اعمال ولي اسرائيل. اين هدف خدا بود كه اسرائيل قومي مقدس باشد. ايمانداران امتي مقدس هستند

اين اسرائيل موقتاً كنار گذاشته شد و كليسا حاال امت  بر بنا. گرفتند ديده مي هاي همسايه خود را نا آلود امت گناه
  .مقدس خداست

. ارزش به او تعلق دارند آنها از طريقي اصيل و خاص و با. قوم خدا و ملك خاص او هستندباالخره، مسيحيان 
ما بايد . كند، كهانت، امت و قوم ي كه در نسل جديد خدا هستند را توصيف ميمسئوليت كسان 9قسمت آخر آيه 

روزي ما در گناه و ظلمت و . او را كه ما را از ظلمت به نور عجيب خود خوانده است، اعالم نماييمفضايل 
ما . ديممنتقل شپسر حبيبش وسيله رهايي كه او مهيا نمود از آنجا به ملكوت ه ولي ب كرديم گمراهي سلوك مي

  !برايمان انجام داده است سر دهيم؟چگونه بايد فرياد پرستش كسي را كه همه اين كارها را 
خدا از زندگي خانوادگي ناراحت كننده . رساند پطرس اين قسمت را با اشاره به كتاب هوشع به پايان مي 10: 2

ئي ايشان گفت كه ديگر قوم او نخواهند بود و وفا خاطر بيه او ب. داوري بر قوم اسرائيل استفاده كردنبي براي اعالن 
ولي كنار گذاشتن اسرائيل آخر كار نبود، چونكه خداوند همچنين وعده ). 9، 6: 1هو (بر ايشان رحم نخواهد كرد 

  :داد كه در روزهاي آينده اسرائيل احيا خواهد شد
خواهد داد  هستي و او جوابو بر لوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لوعمي خواهم گفت تو قوم من ... «

  ).23: 2هو (» !باشي تو خداي من مي
حاال آنها اعضاي كليسا . اند قبالً بخشي از ملت اسرائيل بوده نوشت بعضي از مردمي كه پطرس بديشان نامه مي

  .ايمان هنوز بيرون بودند كه يهوديان بي شدند در حالي آنها از طريق ايمان به مسيح، قوم خدا مي. بودند
آنها در مسيح به . بيند را مي 23: 2س پطرس در يهوديان تغيير گرايش داده روزگار خود تحقق وعده هوشع پ

اين عده زياد از يهوديان نجات يافته از بركات . يلبند شوند؛ آنها در مسيح رحمت مي قوم جديد خدا تبديل مي
  .بردند اسرائيل اعالن شده بود لذت مي وسيله هوشع بهه موعودي كه ب

ه گويد چون كليسا حاال قوم خداست، اسرائيل هم ب گيري كند كه پطرس مي كس نبايد از اين متن نتيجه هيچ
كس همچنين نبايد گمان كند كه كليسا در حال حاضر اسرائيل  هيچ .طور است عنوان يك ملت براي خدا همان

اسرائيل و كليسا از هم جدا و . ه شده استاي كه به اسرائيل داده شده است حاال به كليسا داد خداست يا اين وعده
  .ترين كليد تفسير كالم نبوتي است باشند و اين جدايي مهم مستقل مي



- ٢٣ - 

سركشي . اسرائيل از زمان دعوت ابراهيم تا زمان آمدن مسيح موعود قوم برگزيده خدا بر روي زمين بوده است
خاطر اين گناه وحشتناك، خدا موقتاً ه ب. كردندوفايي قوم به اوج رسيد و آنها مسيح را بر صليب ميخكوب  و بي

آنها قوم گذشته خدا بر روي زمين بودند ولي حاال قوم . اش كنار گذاشت عنوان قوم برگزيده زمينيه اسرائيل را ب
اين دوران كليسا در رفتار خدا با اسرائيل . كليسا -خدا در طي دوران حاضر قوم جديدي دارد. برگزيده او نيستند

شود و خدا سر و كارش با اسرائيل را از  كه پرانتز بسته شود، كليسا به آسمان برده مي زماني. كند ي ايجاد ميپرانتز
تحقق پاياني نبوت هوشع هنوز مربوط به . سپس بقيت وفادار اسرائيل دوباره قوم خدا خواهند شد. گيرد سر نو مي
قومي كه مسيح موعودشان را رد كردند بر او كه نيزه . دافت اين اتفاق در زمان بازگشت ثانوي مسيح مي .آينده است

گري خواهند نمود و مانند كسي كه  گري براي پسر يگانه خود، نوحه زدند خواهند نگريست و براي او مثل نوحه
آنها سپس توبه كرده و ). 10: 12زكر (زاده خويش ماتم گيرد، براي او ماتم تلخ خواهند گرفت  براي نخست
  .خدا خواهند شدسرائيلي رحمت خواهند يافت و يك بار ديگر قوم ايمانداران ا
كند اينست كه يهوديان ايماندار امروزي از تحقق كامل نبوت هوشع  عنوان مي 10اي كه پطرس در آيه  نكته
 ع خواهدوقوه تحقق كامل و نهايي زماني ب. ايمان هنوز از خدا بيگانه هستند كه يهوديان بي برند در حالي لذت مي

  ).26: 11روم ( ».ديني را از يعقوب بردارد د و بياي ظاهر شو دهندهاز صهيون نجات «پيوست كه 
  

  )6: 4 – 11: 2(ارتباطات ايماندار . 2
  )12، 11: 2(عنوان مسافري در ارتباط با دنيا ه ب )الف

رس به پط. باشد مابقي اول پطرس راجع به شخصيت و منش يك مسيحي در ارتباطات مختلفش مي 11: 2
رو بايد مهر اين وضعيت را در رفتار  كند كه آنها در دنيا غريب و بيگانه هستند و  از اين ايمانداران يادآوري مي

كنند كه حق شهروندي در آن  آنها در اين مفهوم غريب هستند كه در مملكت غريبي زندگي مي. خود داشته باشند
  .شان نيست جبورند در جايي زندگي كنند كه خانه ابديآنها در اين مفهوم بيگانه هستند كه م. را ندارند

  :براي مثال. اندازد سرودهاي مذهبي گذشته ما را به ياد غربتمان مي
  )كه زماني شهروندان زمين بودند(اند  قومي آسماني كه از زمين خوانده شده

  عنوان غريبان در اينجا به دنبال خانه آسماني هستيمه ما ب
  .واهد آمدنصيب ما در اين عصر خ

  ما اينجا غريبيم و اشتياقي به ماندن نداريم
  شود جايي جز قبر نيست؛ اي بر روي زمين كه به ما داده مي خانه

  صليب تو رابطه محكمي ايجاد كرد كه ما را در اينجا بسته،
 .خود تو گنج ما در دنياي روشنتر هستي

  (James G. Deck) ريق جيمز— 
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كه كليسا در جهان مستقر شود،  زماني. اند ه از حس سرودخواني ما بيرون آمدهطور عمده ولي اين احساسات ب
  .مان سرود بخوانيم آيد كه در پس تجربه به نظر رياكاري مي

فكر ما فوراً سراغ گناهان  خوانيم، از شهوات جسمي كه با نفس در نزاع هستند اجتناب نمائيد، كه ما مي زماني
تر از آن است؛ اين عبارت به هرگونه اشتياق شديد اشاره دارد كه در  بارت گستردهولي كاربرد اين ع. رود جنسي مي

خواب بيش از حد،  يا اين ترغيب شامل افراط در خوردن يا نوشيدن يا تنبل كردن بدن. اراده خدا نيست
آل  ا وضعيت ايدههمه اين چيزها ما را در نبردي پيوسته ب. شود ودن ميوزي يا براي لذات دنيوي آرزومند باند ثروت

ها از رشد روحاني جلوگيري  اين. سازند دار مي اين خطايا مشاركت ما با خدا را خدشه. دهد مان قرار مي روحاني
  .كنند مي

ها  عمل آوريم، بلكه سيرت خود را نيز در ميان امته كاري جسماني ب ما نه فقط بايد نظم را در افراط 12: 2
ما بايد ريتم متفاوتي در . هاي دنيوي الگو بگيريم امروزه، ما نبايد از زندگي. يمسيحنيكو بداريم يعني جهان غير 

  .مارش ايجاد كنيم
  :نويسد پطرس در زماني كه اين نامه را نوشت، اردمان مي. ما حتماً مورد نكوهش قرار خواهيم گرفت

هاي سبك  ، و انسانپرستيدند شد كه المذهب هستند چون خدايان كفار را نمي به مسيحيان تهمت زده مي
كردند  خائن نسبت به دولت چونكه ادعا ميزدند و  باز مي شدند چونكه از گناهان عام سر مغزي محسوب مي

ولي ايماندار تحت هيچ شرايطي . توان اجتناب كرد هايي نمي از چنين نكوهش. تابع پادشاهي آسماني هستند
صورت،  در اين. وسيله اعمال نيكوي ما تبرئه شونده ها بايد ب همه تهمت. اي بدهد نبايد به جهان بهانه

  .جفادهندگان ما خدا را تمجيد خواهند كرد
اين عبارت در لوقا . شود، چه با فيض يا چه براي داوري تر مي روز تفقد هر زماني است كه خدا نزديك

تفقد خود را  عيسي بر اورشليم گريست چونكه اورشليم زمان. مورد استفاده قرار گرفته است 41-44: 19
: تواند بدين معنا باشد در اينجا مي. دانست يعني درك نكرده بود كه مسيح موعود با محبت و رحمت آمده است نمي

نيافتگان در روز داوري كه نجات ) 2(بند يا يا روزي كه فيض خدا با منتقدين مالقات كرده و ايشان نجات مي) 1(
  .ايستند مقابل خدا مي

او در قتل استيفان سهيم بود ولي اعمال نيكوي استيفان بر همه . ول را مثال زدا شائول طرسوسي تفسير
مالقات نمود، اين فريسي توبه كرد و كه خدا در راه دمشق شائول را با رحمت  زماني. ها چيره شده بود مخالفت

  :گويد جوت مي. دوسيله زندگي شاد مسيحي خود بر ديگران تأثير گذاره خدا را تمجيد نمود و مثل استيفان ب
ها به آسمان  كه افكار انسان زماني. كار برده زندگي زيبا اينست كه انسان تفكرات خود را براي تمجيد خدا ب

هايمان در عشق به آسمان است بلكه رفتارمان از عشق  نه فقط گفته. ورزند انديشند به آسمان نيز عشق مي مي
و اين  ».گردانيم فهم را ساكت مي ماني بيجهالت مرد«فيض خود  وسيله زندگي پره ما ب. كند به آسمان ندا مي

  .سكوت اولين مرحله زندگي مبارك و مشتاق است
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اي است كه در روز داوري مجبورند خدا را تمجيد  نيافتهدوم، تفكر آيه مربوط به مردم نجات در تفسير 
هاي قوم و خويش و دوستان و  كه آنرا در زندگياي ندارند چونكه نه فقط انجيل را شنيدند بل آنها هيچ بهانه. نمايند

  .كند عيب فرزندانش از ايشان حمايت مي خدا در آن موقع از طريق رفتار بي. همسايگان مسيحي خود ديدند
  

  )17- 13: 2(عنوان شهروندي در ارتباط با دولت ه ب )ب
در . ليدي در اينجا اطاعت استكلمه ك. ارتباط مسيحي در قبال دولت سر و كار داردپنج آيه بعدي در  13: 2

  .شود حقيقت، دستور حقيقت در اين رساله چهار بار يافت مي
  ).13: 2(شهروندان بايد مطيع دولت باشند 

  ).18: 2(غالمان بايد مطيع اربابان خود باشند 
  ).1: 3(همسران بايد مطيع شوهران خود باشند 

  ).5: 5(تر بايد مطيع مشايخ باشند  ايمانداران جوان
  :گويد مي) Lyall(ليال 

به ويژه، . نقص و شهرمندي نيكو بودن است جواب نهايي مسيحيان به جفا، بدگوئي و انتقاد، يك زندگي بي
  .باشد اطاعت يك ويژگي خاص شخصي است كه شبيه مسيح مي

ي اگر حت). 4: 13روم (حاكمان، خادمين خدا هستند ). 1: 13روم (اند  هاي بشري توسط خدا مستقر شده دولت
حتي اگر ظالم و ديكتاتور باشند حكم ايشان بهتر از نبود . هنوز هم رسماً مردان خدا هستندايمان باشند،  حاكمان بي
مرج ادامه تواند تحت هرج و  اي نمي يچ جامعهانجامد و ه مرج مينبودن هيچ حكمي به هرج و . مي استهيچ حك

ه ايمانداران بايد هر منصب بشري را ب. باشد هتر از آشفتگي ميدستور ب.پس هر دولتي بهتر از هيچ دولتي است. دهد
ه اين فرامين ب. سازند سازند و وي را خشنود مي آنها با انجام اينكار اراده او را محقق مي. خاطر خداوند اطاعت كنند

از هم حكم شكوه شاهي نشست ب حتي اگر نرون بر جايگاه پر. شود طور قسمي به هر امپراطور يا حاكمي مربوط مي
  .خاطر خداوند سر جاي خودش قرار دارده اطاعت از او ب

به آنها از سوي خدا اقتدار داده . منصبان و حكام در اينجا مطرح شده استدستور اطاعت از صاحب  14: 2
هاي البته، عمالً دولت. كنند تحسين نمايند كاراني كه قانون را حفظ مي تنبيه كنند و نيكو شده است تا بدكاران را

 !دارد رسمي زمان كمي براي انجام مورد دوم دارند ولي اين مسئوليت مسيحيان براي اطاعت را از دوششان برنمي
عنوان ه در طبيعت انسان ب يكه گناه اصل تا زماني«: گفته است) Arnold Toynbee(به نام آرنولد توينبي نويسي  تاريخ

زماني وجود دارد كه . البته استثنائاتي وجود دارند ».ادن داردميشه كاري براي انجام دعنصري باقي باشد، قيصر ه
خالف اراده خدا عمل نمايد ايماندار  شود اگر دولتي بشري به ايماندار حكم كند كه بر اطاعت از ما خواسته نمي

اعما (انسان  در آن مورد او مسئوليت سنگينتري دارد؛ او بايد از خدا اطاعت كند تا از. اطاعتي كند بايد از دولت نا
در هيچ شرايطي او نبايد سركشي كند . را شجاعانه متحمل شود اطاعتي مجازات شود بايد آن اگر براي اين نا). 29: 5

شكني كنند قانون  ديگر كشورها قاچاق ميمقدس را به كه كتاب  از لحاظ فني، آناني. يا در پي براندازي دولت باشد
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. نجيلا راهفرمان رفتن به جهان به هم -كنند كه فراي قانون بشري قرار دارد ت ميولي آنها از قانوني اطاع. نمايند مي
  .مقدسي محكوم نيستندپس آنها در هيچ زمينه كتاب 

آيا او بايد اطاعت كند و اسلحه . فرض كنيد كه دولت به يك مسيحي دستور داده است كه به ارتش وارد شود
اد مستقيم با كالم خداست، بايد اول از طريق بحث هرگونه انتخابي كند كه اين در تض بردارد؟ اگر او احساس مي

اگر اين به كار نيامد، سپس بايد از انجام آن عمل سر باز بزند و شرايطي كه . كه برايش وجود دارد اعمال كند
  .ودشبرايش پيش خواهد آمد شجاعانه متحمل 

هر شخصي بايد در ذهن . دارد در ارتش باز اكثر مسيحيان وجداني ندارند كه ايشان را از جنگيدن و خدمت
  .كنند آزادي بدهد خود در اين مورد متقاعد شود و به ديگراني كه به طريقي ديگر عمل مي

دولت . اين مسئله كه آيا يك مسيحي بايد رأي بدهد يا در مشاغل سياسي استخدام شود قضيه متفاوتي است
كس بايد در نور اصولي كه در  هر. اطاعتي وجود ندارد له اطاعت و ناپس در اينجا مسئ كند اين چيزها را مطالبه نمي

در اينجا ما نيز بايد اجازه بدهيم كه هر نظريه ديگري در . شود رفتار كند مقدس در مورد شهروندي يافت مي كتاب 
  .ببينند چيز را مثل ما اين مورد مطرح شود و همه آزاد باشند و ما نيز اصرار نداريم كه همه مسيحيان همه

ايمانان زندگي كنند كه هيچ پايه و  عيب در مقابل بي حرمت و بي حدي با اراده خدا اينست كه قومش به 15: 2
توانند  هاي نمونه خود مي مسيحيان با زندگي. اساس قانوني و مذهبي براي اعتراض ايشان وجود نداشته باشد

  .گردانندمسيحيت هستند ساكت  فهم را كه بر ضد جهالت مردمان بي
تواند در كالس  اين امر مي. فهم را بمباران كنند وقفه جهالت مردمان بي مسيحيان و ايمان مسيحي بايد بي

به چنين  ها بهترين جوابگويد كه يكي از  پطرس مي. يا در آزمايشگاه علمي يا در باالي منبر.دانشگاه صورت گيرد
  .جرياناتي زندگي مقدس است

ما نياز نداريم در نوكري يا . باشيم ما در اسارت يا غالمي قدرتهاي مدني نمي. ر كنيدمثل آزادگان رفتا 16: 2
. ولي اين امر بدين معنا نيست كه ما از گناه آزاد هستيم. باالخره، ما قوم آزاد خداوند هستيم. ترس زندگي كنيم

عنوان ه اين ما نبايد از آزادي خود ب بر بنا. قانوني باشد گونه بي آزادي نبايد شامل هر. آزادي به معني مجوز نيست
هاي كاذب روحاني  وسيله عذر و بهانهه آلود نبايد هرگز ب اطاعتي گناه نا. استفاده كنيم عذري براي انجام عمل بد سوء

  .راستي مبدل شود راستي مسيح نبايد هرگز در لباس مذهبي به شرارت و نا. توجيه شود
ما بايد . گيرد هاي دولتي بر جايگاه مناسبش قرار مي ارتباطمان با قدرتاگر ما چون بندگان خدا زندگي كنيم، 

بهترين . در نور حضور او رفتار كنيم و از وي در همه چيز اطاعت نماييم و همه كار را براي جالل او انجام دهيم
 كنند كه چقدر به يها درك نم متأسفانه، اكثر دولت. كند عنوان بنده خدا زندگي ميه شهروند، ايمانداري است كه ب

  .مقدس اطاعت كرده و به آن ايمان دارندمسيحيان مديون هستند كه از كتاب 
هاي ما را برداشته و به ما  ترس آسمان همه«: نويسد مي) F.B. Meyer(مير . به عبارت بندگان خدا توجه كنيد

  ».شود يل مياي تبد العاده دهد كه مفهوم ترس بر ايمان به هدف فوق درخششي در نور خود مي

در پس پطرس . تواند در خارج از محدوده مسئوليت مسيحي شكل بگيرد اي از زندگي نمي هيچ رابطه 17: 2
  .دهد اينجا اين وسعت را با سه فرمان خشك ارائه مي
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توانيم  توانيم به همه سخنان و رفتار ايشان احترام بگذاريم ولي مي ما هميشه نمي. همه مردمان را احترام كنيد
ما هرگز نبايد فراموش كنيم كه خداوند عيسي . ه ياد داشته باشيم كه زندگي يك نفر از ارزش كل دنيا بيشتر استب

  .لياقت ترين افراد نيز بود مرد و خونش ريخته شد و اين عمل او حتي براي بي
سبت به اعضاي طور خاص بايد نه ما بايد همه مردم را محبت كنيم ولي محبت ما ب. برادران را محبت نماييد

ه اليق بوديم ولي او ب ما كامالً براي محبت خدا نا. اين محبتي است كه خدا نيز به ما نمود. مان باشد خانواده روحاني
  .تر بود داشتي حركت كرد و محبت او از موت زورآور ترين بدون هيچ چشم محبت سوي بي

سپس جالل . گذاريم خداوند قادر مطلق احترام مي عنوانه ترسيم كه به وي ب ما زماني از او مي. از خدا بترسيد
ترسيم و از بد  سازند مي ما از انجام كارهايي كه او را ناخشنود مي. شود مان تبديل مي او براي ما به اولويت زندگي
  .ترسيم ها نيز مي جلوه دادن او در برابر انسان
ما بايد . ردد تا آخرين نصيحت را ارائه دهدگ مي پطرس به موضوع حاكمان بشري بر. پادشاه را احترام نماييد

اين . اند احترام بگذاريم در جامعه نصب شدهعنوان اشخاصي كه رسماً از سوي خدا براي حكومت ه به حاكمان ب
كس را به او ادا كنيم، باج را به مستحق باج و جزيه را به مستحق جزيه و ترس را به مستحق  يعني ما بايد حق هر
تنها . در جامعه زندگي كند تواند تحت هر شرايطي يك مسيحي مي). 7: 13روم (ه مستحق عزت ترس و عزت را ب

شود كه به خداوند خود عيسي مسيح خيانت كرده  خواسته مي اطاعتي كند كه از او زماني او مجاز است از دولت نا
  .اطاعتي كنند يا از او نا

  
  )25-18: 2(عنوان غالمي در ارتباط با اربابش ه ب )پ
بسياري از ايمانداران . دهد تا به پادشاهان جديد فرامين بيشتري به غالمان مياين چشمگير است كه عهد  18: 2

متي (دهند كه اكثر مسيحيان از طبقه متوسط و فقير جامعه بودند  هاي مقدس نشان مي اوليه، غالمان بودند و نوشته
  ).29-26: 1قر 1؛  37: 12؛ مر  5: 11

. ي به همه غالمان اطالق شودضمنطور ه تواند ب مان خانگي اشاره دارد ولي اصول آن مياين متن به غال
اين يك ساختار در همه جوامع يا مؤسسات است كه يك رئيس در . خواسته اصلي اطاعت و احترام به ارباب است

ل خود را چه ديگر شغ  يك طرف قضيه وجود داشته باشد و در طرف ديگر شخصي كه از او اطاعت كند اگر
تر ست كه اطاعت كند؛ بيش از اينكه به پرداخت حقوقش مربوط  ولي براي يك مسيحي خيلي مهم. نخواهد داشت

  .باشد؛ شهادت او به اين اطاعت بستگي دارد
مسيحيان دعوت . تواند صالحان و مهربانان را اطاعت كند كس مي هر. اطاعت به مزاج رئيس بستگي ندارد

  .اين عملي برجسته از رفتار خاص مسيحي است. خلقان نيز اطاعت كنند از كج اند كه وراي اين، شده
 نشود كه ببيند ما آ او خشنود مي. مكني موافقت خدا را نصيب خود ميبريم،  عادالنه رنج مي زمانيكه ما نا 19: 2

وقتي ما از . دهيم امه ميهايي را بدون انتقام و توجيه اد دهيم كه چنين رنج قدر به رابطه زيبايمان بااو اهميت مي
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العاده،  سازيم؛ اين زندگي خارق شويم، مسيح را ظاهر مي عادالنه را با خودمان متحمل مي روي فروتني رفتار غير
  .آفرين خدا را در پي دارد

مطمئناً هيچ جاللي هم براي خدا در اين . خاطر اعمال بدمان وجود ندارده هيچ عفتي در رنج ديدن ب 20: 2
كند  سازد، يا ديگران را به اين امر تشويق نمي عنوان مسيحيان مشخص نميه اينها هرگز ما را ب. جود نداردها و رنج

طبيعي و  اين خيلي غير. آيد ولي رنج صبورانه براي انجام اعمال نيكو است كه به حساب مي. كه مسيحي شوند
ملزم شده، توبه كنند و با اميد بسوي نجات  كند تا نسبت به گناهانشان ه ميكّشُدنيايي است و مردم را  ايماور

  .كشانده شوند
شود يعني نمونه عالي  جهت عدالت ناچاراً به سوي اين متن عالي هدايت ميه هاي ايماندار ب تفكر رنج 21: 2

ها  طور صبورانه رنج كس هرگز اين عادالنه رفتار نشد و هيچ كس هرگز تا اين حد نا با هيچ. خداوند ما عيسي مسيح
  .را متحمل نشد

يك شاگرد در . جهت خطاياي ديگران رنج كشيده ايم آنطوري عمل كنيم كه او عمل كرد و ب ما دعوت شده
خوبي ه ، بكنيم خوبي تقليد ميكه از الگو به  زماني. باشد ترين شكل ممكن مي آوردن اصل به نزديكپي باز عمل 

  .باشد امنيت ما در نزديك ماندن به اصل مي. شود ميولي كمي از آن منحرف شود، بقيه كارش خراب . نويسد مي
دوم (» .اختاو هيچ گناه نشن«. خاطر گناهان خودش رنج نديد چونكه هيچ گناهي نداشته خداوند ما ب 22: 2
 او هرگز. گفتار او هرگز با مكر نبود). 5: 3يو 1( »در او هيچ گناه نبود»؛ )اين آيه(» او هيچ گناه نكرد«؛ )21: 5قرنتيان

بار بر روي اين زمين زندگي كرد  شخصي يك! شكر براي وجودش. رنگ نكرد دروغ نگفت يا حتي حقيقت را كم
  .گونه حيله و مكري كه كامالً راست و صادق بود و عاري از هر

كه او را مالمت  زماني. داد دادند، دشنام پس نمي چون او را دشنام مي. او تحت تحريكات صبور بود 23: 2
انگيزي از طور شگفت ه او ب. كرد دادند او از خودش دفاع نمي كه او را آزار مي زماني. داد جواب پس نميكردند  مي
  .خواهي و شهوتي آزاد بود گونه خود هر

  :نويسنده ناشناسي نوشته است
. دليل محكوم ببينيم و ساكت بمانيم ترين نوع فروتني است كه ما خودمان را بي ترين و حقيقي اين نشانه عميق

ترين كارهايي است كه ما درجهت پيروي از  ها يكي از باشكوه ها و تهمت ساكت ماندن در حين توهين
كشيد، و اينكه در  آوريم او چگونه و از چه طرقي رنج كه به ياد مي زماني. توانيم انجام دهيم خداوندمان مي

يد براي دفاع از خود فرياد كنيم با كدام اليق رنج نبود، پس احساسات ما كجا هستند زمانيكه حس مي هيچ
 بزنيم؟

 ».ماليمت از دهان او خارج نشد اي از روي تهديد و نا هيچ كلمه«. نمود كشيد، تهديد نمي چون عذاب مي 
فهميدند كه اين دليل ضعف او  كردند مي اگر او را امتحان مي. تنددانس شايد دشمنان او سكوتش را دليل ضعفش مي

  !نيست بلكه قدرتش
و ما نيز خوانده . منشأ صبر او در تحمل چنين جفاهايي چه بود؟ او به خدا كه داور عادل بود اعتماد داشت

  :ايم تا مثل او باشيم شده
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گويد كه انتقام از  يرا مكتوب است خداوند مياي محبوبان انتقام خود را مكشيد بلكه خشم را مهلت دهيد، ز«
پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سير كن و اگر تشنه است، سيرابش نما . آن من است من جزا خواهم داد

مغلوب بدي مشو بلكه بدي را به نيكويي . زيرا اگر چنين كني اخگرهاي آتش بر سرش خواهي انباشت
  ).21-19: 12روم ( ».مغلوب ساز

هاي او در اين مقام پيروي  توانيم از رنج ما نمي. اي اي نبودند بلكه كفاره دهنده فقط نمونههاي نجات  رنج 24: 2
دهنده براي گناهان رنج نجات : آيد بحث اين باشد ر ميبلكه به نظ. كند كه چنين كنيم كنيم و پطرس پيشنهاد نمي

چون او . ميخكوب شد ر خطاياي ما بود كه او بر صليبخاطه جهت گناهان ما بود و به هاي او ب رنج. خودش نبود
جهت گناهان ما رنج كشيد ما ديگر هرگز خود را در آن وضعيت نخواهيم ديد كه مجبور ه يكبار براي هميشه ب

جهت عدالت زيست ه جهت گناه بميريم بلكه بايد به ما نه فقط بايد ب. ايم باشيم براي اينكه ما نسبت به آنها مرده
  .نماييم

مر بدين خاطر باشد كه اباشد، شايد اين  ها عمالً در اصل مفرد مي كلمه ضرب. ايم هاي او شفا يافته ما به ضرب
دهنده، چه بهايي در پي داشته است در دانيم شفا يافتن ما براي نجات  كه مي وقتي. اند هاي او بسيار زياد بوده زخم

يك طريقه جديد و مقتدر براي ": كند تفسير مي) Theodoret( برابر گناه چه رفتاري بايد داشته باشيم؟ تئودورت
  ".يابد كشد و بيمار شفا مي كند و رنج مي دكتر بها پرداخت مي. شفا

گفتار پطرس درباره . شده، كبود و خونين گم  —ما قبل از تغيير گرايش مانند گوسفندان گمشده بوديم 25: 2
  :در اين متن نقل قول شده است 53كرده است از اشعيا  بار آخري كه به اين كلمه اشاره 6گوسفند در 
  ).4،5: 53اش (جهت ما رنج كشيد ه مسيح ب. 21 آيه
  ).9: 53اش (اي نبود  او هيچ ظلم نكرد و در دهان او حيله. 22آيه 
  ).7: 53اش (او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود . 23آيه 
  ).11 ،4: 53اش (بدن خود بر دار حمل نمود  او خودش گناهان ما را بر. 24آيه 
  ).5: 53اش (هاي او ما شفا يافتيم  از زخم. 24آيه 
  ).6: 53اش (جميع ما مثل گوسفندان گمراه بوديم . 25آيه 
شبان نيكويي كه جان خود را در راه گوسفندانش  -گرديم مي  يابيم به سوي شبان باز كه ما نجات مي زماني

زودي  و رئيس شبانان كه به. جهت مراقبت از گله خود، خونش ريخته شده ؛ شبان اعظمي كه ب)11: 10يو (نهد  مي
  .كه هرگز گم نشوند جائي - سبز باال ببرد ا به مرتعرظاهر خواهد شد تا گوسفندانش 

ولي از طريق گناه گم  ما از خلقت متعلق به او بوديم. هايمان است گرايش بازگشت به سوي اسقف جان تغيير
  .گرديم مي مهر او براي ابد باز حاال ما به آغوش امن و پر. يمشد

  
  )6-1: 3(عنوان همسري در ارتباط با شوهرش ه ب )ت
او حاال اطاعت و . هاي بشري و اربابان زميني تأكيد كرد از دولت پطرس بر لزوم اطاعت مسيحيان 1: 3

  .كند سپردگي زنان به شوهرانشان را مطرح مي سر
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خدا به مرد جايگاه سر بودن . كند كه شوهرش ايماندار باشد يا نه يع شوهرش باشد، فرقي نميهر زني بايد مط
بين  رابطه بين شوهر و همسر تصويري است .ها از اقتدار مرد آگاه باشند را داده است و اين اراده خداست كه زن

  .ح استزن بايد از شوهر خود اطاعت كند درست چنانچه كليسا مطيع مسي .مسيح و كليسا
در . ساالر شده استر بر مرد را دارند و جامعه ما زن زنان جايگاه اقتدا. عكس است اين امر در جامعه ما بر

سر بودن مرد . ولي كالم خدا به قوت خويش باقي است. بسياري از كليساها، زنان بيشتر از مردان فعال هستند
وجيه كننده و منطقي هستند ندارد و در كالم خدا هيچ ترتيب آسماني است و هيچ ربطي به اينكه داليل ما چقدر ت

  .ها جاي مقتدر مرد را داشته و نتيجه خوبي حاصل شده باشد كه زنقسمتي وجود ندارد 
اين شهادتي براي . احترام  بگذارد عنوان سر خانهه بايمان است، آن زن بايد به او  حتي وقتي شوهر زني بي

تواند مورد  سيرت آن زن در اطاعت، محبت و وفاداري مي. باشد ي همسرش ميايمان آوردن آن مرد به مسيح از سو
طور ه اين يعني زن نيازي به موعظه كردن براي شوهرش ب. يابد استفاده قرار بگيرد و او شوهرش را بدون كالم در

در . آيد بوجود ميكنند  مشكالت زيادي از سوي زناني كه پيوسته راجع به انجيل با شوهرانشان بحث مي. دائم ندارد
  .باشد روزه همسرش با مسيح  در مقابل ديدگان وي مي شوهر توسط زندگي هر اينجا تأكيد برصيد

آن زن چه بايد بكند؟ اگر آن مرد از . كند ولي فرض كنيد شوهري در زندگي مسيحي همسرش دخالت مي
اطاعتي كرده و نسبت به  هرش نامقدس سرپيچي كند، سپس او بايد از شوزنش بخواهد كه از فرماني از كتاب 

، شود تا يك وظيفه مشخص مسيحي مربوط مي) حقوق(حال اگر مسئله به يك امتياز   ره به. خداوند صادق باشد
  .آن زن بايد مطيع شوهرش بوده و از حق خود بگذرد

ايماندار  ايمان و گويد، از ازدواج بي ايماني دارد سخن مي وقتي پطرس راجع به همسر مسيحي كه شوهر بي
زن  كند كه در آن، پطرس رسول اساساً موردي را مطرح مي. اين هرگز اراده خدا نبوده است. كند پوشي نمي چشم

  .ايمانش مطيع باشد وظيفه او است كه نسبت به شوهر بي .پس از ازدواج نجات يافته است
تواند  روح خدا مي. ر قراربگيردت همسرش تحت تأثيوسيله احترام و سيره تواند ب فته ميشوهر نجات نيا 2: 3

  .از اين مسئله استفاده كند تا او را به گناهانش ملزم ساخته و به سوي ايمان به مسيح بكشاند
اين مرد . گويد كه همسرش ايماندار پارسايي بود راجع به ثروتمندي آلماني مي) George Müller(جورج مولر 

براي خواب  او مستخدمان را. كرد خوري در ميخانه مي وبها صرف مشر الكلي بود و زمان زيادي را در شب
پذيرفت و هرگز با او  ماند، و او را با محبت مي وقت منتظر بازگشت شوهرش ميكرد و تا دير  مرخص مي

  .هاي شوهرش را درآورده و او را بخواباند گاهي اوقات او حتي مجبور بود لباس. كرد تلخي يا مشاجره نمي قاتوا
بندم كه اگر اآلن به خانه ما برويم، همسرم  من با شما شرط مي«: خانه او به دوستانش گفتيك شب در مي

و حتي اگر از او  گويد اي مي او به در نزديك شده و با مهرباني به من خوشĤمد ملوكانه. منتظر من نشسته است
  ».بخواهم، برايمان شام هم درست خواهد كرد

طور كه گفته شده بود آمد و ايشان را  او همان. م گرفتند بروند و ببينندآنها اول شك داشتند ولي بعداً تصمي
پس از اينكه او غذا را برايشان سرو كرد، به اتاقش . مؤدبانه پذيرفت و مصمم شد تا براي ايشان شام درست كند

گونه مردي تو چ«. به محض اينكه او پذيرايي را ترك كرد يكي از ايشان شروع كرد به محكوم كردن شوهر. رفت



- ٣١ - 

آن شخص معترض بدون تمام كردن شامش بلند شد و  »كني؟ گونه بد رفتار مي چنين همسري اين هستي كه با اين
  .يكي همين كار را تكرار كرده و همگي بدون خوردن غذايشان خانه را ترك كردند آنها يكي. خانه را ترك كرد

سبت به بدي و خصوصاً رفتار بدش كه دل در حدود نيم ساعت كه از اين وقايع گذشته بود، آن مرد ن
كند و سپس از ش رفت و از وي خواست تا برايش دعا او به اتاق همسر. شكست ملزم شد همسرش را مي
از آن زمان به بعد، او به شاگردي وفادار براي خداوند عيسي . ودنم رد و خودش را به مسيح تسليمگناهانش توبه ك
  :جورج مولر نصيحت كرده است! مدريافتن بدون كال. مسيح تبديل شد

تان را به شما بدهد و  كم آرزوي قلبي شايد خداوند كم. اميد نشويد بريد، نا ايمانتان رنج مي اگر از خانواده بي
ولي در اين بين، در پي ستودن حقيقت باشيد و نه با سرزنش ايشان در قبال . جواب دعايتان براي ايشان بيايد

  .وسيله ظاهر ساختن فروتني، مهرباني و محبت خداوند عيسي مسيحه رفتارشان با شما بلكه ب
به بهترين نوع  شود ولي عمالً پطرس رسول دارد راجع در اينجا موضوع به نظر به پوشش زن تبديل مي 3: 3

گذارد بلكه زندگي  ظاهر آن زن نيست كه بر شوهرش تأثير مي. كند رفتار و خدمت زن به همسرش صحبت مي
  .يعانه دروني او تأثير بيشتري داردمقدس و مط

  :انواع مختلف زينتهاي ظاهري در اينجا آمده است
آيد پطرس دارد  ر ميبه نظ. شود حيا هم ميكنند كه اين حتي شامل بافتن با  ميبعضي فكر . بافتن موي .١

م باستان گويد كه در رو خواب سخن مي راهاي به تابيدن همه ها و ب وار با توري آرايش موي تپه به ضد
  .رايج بود

. اند گونه جواهر و طال تفسير كرده  هر چرا بر ضدبعضي اين را بي چون و . دن به طالش متجلي .٢
  .بينند گونه جلوه ظاهري و عجيب مي بعضي ديگر آن را منع هر

اشعيا . نما گونه لباس خود  شود بلكه پوشيدن هر ظاهراً در اينجا پوشيدن لباس منع نمي. پوشيدن لباس .٣
  .كند گونه فكر مي گونه زينت ظاهري چه را بخوانيد تا ببينيد خدا راجع به هر 25- 16: 3

  
  مالحظاتي بر لباس مسيحيان

. هايي براي همه ايمانداران، چه زن و چه مرد وجود دارد در مورد مسئله لباس پوشيدن و جواهرات، راهنمايي
تواند در راه  ؟ ايا اين هزينه ضروري است؟ آيا پول ميكنيم ما چقدر هزينه صرف لباس مي. اولين اصل هزينه است

  بهتري صرف شود؟
اين به مسئله توان مالي . »بها و نه به رخت گران«: كند گونه لباس گرانقيمت را منع مي هر 9: 2اول تيموتائوس 

كه كالم خدا قيمت كنند چون هاي گران براي مسيحيان گناه است كه پولشان را صرف خريد لباس. ما بستگي ندارد
اميد كننده همسايگان ما در سرزمينهاي ديگر و  هاي نا گرفتاري. طور حس دلسوزي نيز همين. كند را منع مي آن

دلي  ضروري سنگ هاي غير شود صرف هزينه زياد براي لباس احتياجات جسماني و روحاني زيادشان، باعث مي
  .جلوه كند
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كمدهاي بعضي از مسيحيان . كند بلكه به كميت آنها نيز ه نميها اشار اين به طور ضمني فقط به كيفيت لباس
ها و  روند، ميله صندلي عقب ماشينشان پر از لباس اغلب كه آنها به مسافرت مي. بيشتر شبيه فروشگاه لباس است

  .اند چشمي خريده و در آنجا نصب كرده هائيست كه براي چشم و هم شرت تي
. ما دوست داريم كه از ظاهر خوب ما تعريف كنند. اين مسئله غرور نيستدهيم؟  چرا ما اين كار را انجام مي

خواهيم از ما تعريف كنند هزينه زيادي صرف خريد لباس  كه ميشود كه ما فقط بر پايه اين عث مياين امر با
  .كنيم مي

يكي از . تز مفاهيم كلمه ادب، آراستگي اسيكي ا. »ادب و فروتني با«: پولس گفت. ديگر فروتني است دليل
. حداقل، اين همان طريقي بود كه در ابتدا مرسوم بود. كاركردهاي لباس پوشيدن، مخفي كردن برهنگي انسان است

در واقع انسان ننگ خود . شوند از آناتومي بدن طراحي مي ينظر براي نشان دادن قسمت بيشتر ها به ولي حاال لباس
كه مسيحيان از آنها تقليد  دين اينكار را انجام دهند ولي وقتي بيهاي  آور نيست كه انسان شگفت. دهد را جالل مي

  .كنند واقعاً عجيب است مي
هيچ نوع خصت در اينجا مورد تشويق . سليقه لباس بپوشند مسيحيان بايد با. تواند جذاب باشد ولي حيا نيز مي

لباسهاي ايماندار . لقدس استا گفته كه شلختگي توهين به روح) Oswald Chambers(چمبرز . قرار نگرفته است
  .بايد تميز، مناسب و اندازه باشد

اين وظيفه او در زندگي . روند خودداري كند خالصه، مسيحي بايد از مدهايي كه براي جلب توجه بكار مي
 توانيم ما مي. ثمري از تاك عنوان شاخه پره كند بلكه ب عنوان يك وسيله تزئيني روي زمين زندگي نميه او ب. نيست

يك . دهد افتاده و قديمي نيز همين كار را انجام مي هاي از مد پوشيدن لباس. از جهات بسياري جلب توجه كنيم
 .مسيحي هميشه بايد از پوشيدن لباسهايي كه نامعمول يا پرجلوه يا عجيب هستند خودداري كند

هاي محرك يا وسوسه  اسبايد از لب -و اين شايد مشكل خاص ايمانداران جوان باشد — باالخره، مسيحيان
هايي هستند كه شايد تمام سطح بدن را  ولي لباس. ما به مدهايي كه آشكار هستند اشاره كرديم. كننده بپرهيزند

طراحان جديد براي تشويق روحانيت لباس درست . انگيزانند مقدسي را بر بپوشانند ولي در ديگران شهوت غير
منعكس  باشد، را كه در دوره حاضر، به اصطالح مد ميوابط جنسي برخالف آن، ايشان عقده روحي ر. كنند نمي
هايي را بپوشد كه باعث تحريك وسوسه شود يا براي ديگران زندگي مسيحي را  ايماندار هرگز نبايد لباس. كنند مي

  .سخت جلوه دهد
داشته و خواهد اين امر هميشه حقيقت . البته، مشكل بزرگ فشار عظيم جامعه براي همنوائي كردن با آن است

مسيحيان هميشه نياز به ستون فقراتي دارند كه ايشان را برخالف جهت آب شنا دهد و در راستاي . داشت
  .سازگاري و همنوائي با انجيل لباس بپوشند

  .اگر ما مسيح را خداوند كمد لباس خود بگردانيم، همه چيز خوب خواهد بود
آرايش مويي كه از روي مد باشد . زيبايي انسانيت باطني استد، كن لباسي كه ايماندار را اصوال جذاب مي 4: 3

پطرس با شكار ساختن اين تضاد روشن، ما را براي . هاي زيبا همگي فاني هستند بها و لباس يا جواهرات گران
د بهاست بسيار هستن شان گران آناني كه لباس ظاهري«: نويسد مي) F.B. Meyer(مير . آورد مي انتخاب به چالش در
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باشند؛ ضمن اينكه ديگراني كه لباسشان پوشيده و مندرس  بهاست كم مي شان گران كه لباس باطني ولي كساني
  ».است، همگي جالل دروني دارند

  .كند بهاي روح حليم و آرام فكر مي بها هستند؛ خدا به جواهر گران كنند كه جواهرات گران ها فكر مي انسان
يكي از  .كردند مزين مي يان را به زيبايي روحاني و اخالقي زندگي درونعتيق خودشدار عهد زنان دين 5: 3
آنها . اين زنان مقدسه به خدا متوكل بودند. احترام ايشان به شوهرانشان بود هاي اين زيبايي تسليم و سيرت
هايشان  خانهمندي او بودند و ترتيب آسماني او را در  چيز طالب رضاآنها در همه . هاي خدا محوري داشتند زندگي

  .كردند رو شوهران خود را اطاعت مي از اين. درك كرده بودند
اين ما را به پيدايش . كرد او مطيع ابراهيم بود و او را آقا خطاب مي. عنوان مثال ذكر شده استه ساره ب 6: 3

رفت و فرياد سر نداد او به اطراف ن. »آقايم«: خوانيم ساره اين را به خودش گفت كه مي جائي ؛گرداند مي بر 12: 18
ه بلكه، او در زندگي باطني خود، ابراهيم را ب. خوانم كنم و او را آقا مي مي كه اعتراف كند من از ابراهيم اطاعت

  .ساخت عنوان سر خود تشخيص داده و اين را با اعمالش ظاهر مي
ريق تولد طبيعي دختران ساره زنان يهودي از ط. كنند فرزندان او هستند كه از نمونه ساره پيروي مي آن زناني

فرزندان . ولي ايشان براي اينكه به بهترين معنا دختران او باشند بايد شخصيت روحاني او را داشته باشند. هستند
ي اين يعن. آنها بايد اعمال نيكو بجا آورده و اجازه ندهند كه چيزي آنها را بترساند. بايد به شباهت خانواده درآيند

عنوان سر خانواده را احساس كند و حتي ه كنندگي خدا در مورد شوهرش ببايد نقش مسح  كه يك همسر مسيحي
ايمانش رنج برد اجازه ندهد اين امر او را بترساند و البته اين تا زماني است كه  بي منطقي شوهر اگر از رفتار غير

  .ان را تهديد نكرده باشدنشده و خطري زندگي خيلي سخت 
  

  )7: 3(ر ارتباط با همسرش عنوان شوهري ده ب )ث
آنها . دهند حاال پطرس رسول به شوهران رو كرده و وظايف متقابل ايشان را كه بايد محقق سازند نشان مي

آنها بايد . اي زندگي كرده و محبت و ادب و فطانت از خود نشان بدند طور قابل مالحظهه بايد با همسرانشان ب
  .تري دارند تار كنند چون آنها جنس ظريفبا ايشان رف مطابق با فطانت همسرانشان

مقدس بايد در زماني كه از زنان سخن به خواهي زنان است، نظر كتاب  در اين دوران كه دوران جنبش آزادي
اي است كه در زندگي  و اين حقيقت ساده. تر هستند آيد مطرح شود كه گفته است ايشان ظروف ضعيف ميان مي

همچنين زنان قدرتي را كه مردان در كنترل . ترند مردان به لحاظ جسماني ضعيفاكثر زنان از . شود مشاهده مي
جاي تفكرات منطقي هاي احساسي ايشان كه اكثراً  العمل وسيله عكسه باشند و اين ب احساسات خود دارند دارا نمي

و در كل، . نيست حل مسائل و مشكالت الهياتي عميق جزو هنرهاي خاص زنان .شود گيرد عيان مي و معقول را مي
 .زن بيشتر به مرد وابسته است

تر از مرد  د كه او پستباش تر است بدين معنا نمي ولي اين حقيقت كه زن در بعضي چيزها از مرد ضعيف
تر باشد يا در بعضي از  هرگز هم نگفته كه زن نبايد از مرد قوي. مقدس هرگز اين را نگفته استاست؛ كتاب 
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و معموالً بيشتر قادرند دردها و . واقع، زنان اساساً بيشتر از مردان به مسيح وفادارند در. تر باشد قلمروها شايسته
 .ها را تحمل كنند سختي

دهنده اين حقيقت باشد كه او نيز با وي وارث فيض و حيات يك مرد در قبال همسرش بايد نشان  رفتار
تر  چه زن در بعضي چيزها از مرد ضعيف  اگر. تنداين به ازدواجي اشاره دارد كه هر دو طرف ايماندار هس. باشد مي

همچنين زن . طور مساوي از بركات و عطايا و حيات جاودان در حضور خدا سهيم خواهند شده ولي آنها ب است
  .آورد اي را به دنيا مي از شوهرش سهم بيشتري در آوردن بركات به اين جهان دارد چونكه او جسم تازه

هاي همسر زخمي بين  ناله«: گويد مي) Bigg(بيگ . شوند آيند دعاها قطع مي يكه مشاجرات پديد م زماني
همچنين براي يك زن و شوهر خيلي سخت است كه در زمان مشاجره  ».گيرند دعاي شوهر و شنيدن خدا قرار مي

لي را براي اين صلح و آسايش خانه مهم است كه شوهر و همسر اين قوانين اصو .و دعوا و قهر با هم دعا كنند
  :رعايت كنند
  .برقراري صداقت كامل براي داشتن اصل اعتماد متقابل .١
. هميشه بايد هر دو طرف آمادگي صحبت كردن با هم را داشته باشند. هاي ارتباطي نگه داشتن راه باز .٢

صحبت كردن در مورد . پذير است نا كند، انفجار آن اجتناب كه بخار تمام ديگ را اشباع مي زماني
و بخشش  »خواهم من معذرت مي« :شود ف شامل آزادي هر كسي براي گفتن اينها ميمسائل مختل

  .محدود شايد نا  -جانبه دو
از . پوشاند مي محبت كثرت گناهان را. پوشي از تقصيرات و خصوصيات اخالقي كوچك چشم .٣

  .ديگران انتظار نداشته باشيد كه كامل باشند چون خودتان قادر به تحقق اين امر نيستيد
داري شود و از  جا خودهاي قسطي بي از ولخرجي و خريد. ها د و جهد براي اتحاد در دارائيج .۴

  .راني بپرهيزيد هوس
چيزي  محبت يعني هر. قابل كنترل به ياد داشته باشيد كه محبت يك فرمان است و نه يك احساس غير .۵

را از انتقاد و مخالفت  محبت شما. محبت براي مثال حليم است. شود يافت مي 13كه در اول قرنتيان 
دارد كه  مي محبت شما را از پرخاش در مقابل كودكانتان باز. دارد مي ورزيدن با شريك زندگيتان باز

در اين مفاهيم و صدها مفهوم ديگر، محبت . تواند به امنيت ايشان خدشه وارد سازد ها مي اين پرخاش
  .شود يره ميكند و بر ستيزه و جدائي چ جو شادي در خانه ايجاد مي

  
  )8: 3(عنوان برادري در ارتباط با معاشرتش ه ب )ج

شود كه در ارتباط با رابطه مسيحي و معاشرت مسيحي است كه به اتحاد و محبت  اين آيه از اينجا معلوم مي
  .تري دارند سه ترغيب ديگر در اينجا وجو دارد كه كاربرد وسيع. كند برادرانه ترغيب مي

اشخاص متنوعي از   او به .اش را به پايان برساند خواهد رساله عنا نيست كه پطرس ميكلمه خالصه به اين م
  .حاال او در بخش آخر كالمي براي همه ايشان دارد. قبيل غالمان، زنها و شوهران سخن گفته است
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گر اتحاد صورت دي در اين. او از مسيحيان انتظار ندارد كه همگي عيناً مثل هم باشند. رأي باشيد همه شما يك
ضروريات،  در اصول، اتحاد؛ در غير: شود بهترين فرمول در اصطالح معروف زير يافت مي. نيست بلكه يكنواختي

و به طور  »با هم رنج بردن«اللفظي يعني  طور تحته اين ب. ما بايد همدرد هم باشيم. چيز محبت آزادي؛ در همه
ها  اين نصيحت براي همه زمان. اند شود كه تحت جفا بوده مي يابد كه بدانيم به كساني نوشته زماني مفهوم مي خاص

  .صادق است چونكه هيچ دوراني معاف از رنج نيست
  :نويسد نويسنده ناشناسي مي. دوست باشيد برادر

اين براي ما نهاده شده است؛   —دوست باشيم پرسد كه كداممان دوست داريم برادر مشيت الهي از ما نمي
ولي به  ».غير ممكن است«: گوئيد شما مي. ست كه برادران خود را دوست داشته باشيمولي به ما امر شده ا

محبت احساس كردن . شود بلكه در اراده ياد داشته باشيد كه محبت حقيقي لزوماً در احساسات خالصه نمي
  .نجيبانه نيست بلكه عمل كردن؛ نه در عواطف بلكه در عمل؛ نه در كالم عاطفي بلكه در اعمال فداكارانه و

عاطفگي يا  شفقت از سردي، بي. مشفق يعني داشتن قلبي حساس براي احتياجات و احساسات ديگران
  .زند گماني سر باز مي بد

لزوماً . هاي مسيحي تعليم داده شود عنوان يكي از خاصيته آيد كه فروتني ب كامالً مناسب به نظر مي  —فروتن
بيند و اعمال  شود و شخص فروتن ديگران را قبل از خود مي ديگران ميفروتني به معني تفكر فروتنانه نسبت به 

كند و از هر فرصتي براي  فروتني ديگران را خدمت مي. گويد خش ميدهد و سخنان فيض ب اهانه انجام ميخو خير
. كند يداني م درنگ قدر كند بي كند و از هر محبتي كه دريافت مي خدمت كردن و كمك كردن به ديگران استفاده مي

  .باشد رو نمي خشن، مبتذل يا پرشخص فروتن هرگز 
  

  )6: 4 –9: 3(دهندگانش  عنوان مظلوم در ارتباط با جفاه ب )چ
موضوع مسيحي و ارتباطش با  6: 4از اين آيه تا . ها نوشته شده است كل اين رساله بر ضد جفاها و رنج 9: 3
ما نبايد . خاطر عدالت رنج ببرند و تالفي نكننده شده است تا ب باشد به ايمانداران مكرراً اصرار دهندگانش مي جفا

كنند  رفتاري مي كه با ما بدجاي آن، ما بايد كساني  به. دهيم به عوض بدي، بدي كنيم يا به عوض دشنام، دشنام پس
ا آزار دهيم ايم كه ديگران ر عنوان مسيحيان دعوت نشدهه ما ب. ها را با محبت جواب دهيم را بركت دهيم و توهين

  .دهد سپس خدا اين نوع رفتار ما را با بركت پاداش مي. بلكه به ايشان نيكويي و لعنت نكنيم بلكه بركت دهيم
كند تا تأييد كند كه بركات خدا به كسي  الف نقل مي 16-12: 34پطرس از مزمور  12-10در آيات  10: 3

كه آرزوي كسي : تأكيد آيه اول اينست. رآوردرا به اجرا دگردد كه از اعمال و سخنان بد دوري كرده و عدالت  مي بر
گونه دروغي جواب  او نبايد توهيني را با هر. آميز باز بدارد زندگي خوب و نيكو را دارد بايد از بدي و سخنان فريب

محكوم شده است ولي در آنجا مفهوم زندگي براي خوشبختي و بر  25: 12داشتن زندگي در يوحنا  دوست. دهد
  .خواهد در اينجا يعني زندگي در مسيري كه خدا مي. الف هدف حقيقي زندگي بودخ 
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اين ديگر . كند تر مي تالفي تنها جنگ را شديد. تنها سخنان بد نيست كه منع شده بلكه اعمال بد نيز 11: 3
ب دهد و با تحمل ايماندار بايد بدي را با نيكويي جوا. هاي دنيوي در جنگ استفاده كنيم ننگين است كه از اسلحه

  .تواند با آتش پاسخ داده شود آتش نمي. آزارها با فروتني، صلح را ترويج كند
س ديگر مقاومتي را كه انتظار دارد ببيند پتنها راه غلبه بر بدي اينست كه اجازه دهيم لعنتش را بريزد 

 ولي زماني. رساند ش بنزين ميهاي آت كند و به شعله مقاومت در برابر بدي، بدي بيشتري را خلق مي. يابد نمي
اي  كند در آخر چاره بد بلكه صبر و تحمل و فروتني را در مقابل خود مشاهده مييا كه بدي هيچ مقاومتي نمي

وقوع بپيوندد كه آخرين ذره مقاومت نيز از سوي  تواند به البته، اين فقط در زماني مي. بيند جز تسليم شدن نمي
تواند  تواند مقصودش را بيابد و نمي پس بدي نمي. انتقام را ببيندپوشي از  بدي احراز شود و در جواب چشم

  .ماند ديگر بدي توليد كند و عقيم باقي مي
. كند او به دعاهاي ايشان توجه مي. كند كنند نگاه مي كه عادالنه عمل ميده تأييد به كساني يخداوند با د 12: 3

كه براي مسيح زحمت  ولي او به مفهوم خاصي به كساني. هدد خداوند عيسي البته به دعاهاي قومش گوش مي
دهندگان  اين اصوالً به جفا. كاران است روي خداوند بر بد. دهد دهند گوش مي كشيده و بدي را با بدي جواب نمي

كند  تواند همچنين شامل هر ايمانداري كه در جهت انتقام بر ضد دشمنانش عمل مي ولي مي. كند قوم او اشاره مي
چه در  -جا كه يافت شود، با آن مخالف است بدي، بدي است و خدا هر. شود گويد نيز مي پاسخي مي

  .شدگان و چه در گم يافتگان نجات
تا ذكر ايشان را از زمين ... «: كند كند در حاليكه اين قسمت را عنوان نمي نقل مي 16: 34 پطرس از مزمور

كنيم؛ اين سال پسنديده  زندگي مي فيضما در دوران . خلف نبوده استاين از قلم افتادگي از روي ت ».منقطع سازد
االرباب  شاهان و ربعنوان شاه ه كه خداوند عيسي ب زماني. روز انتقام خداوند هنوز نرسيده است. خداوند است

  .كند گردد، بدكاران را هالك و خاطرشان را از روي زمين پاك مي باز
و اگر براي نيكويي غيور هستيد، كيست كه به شما «: كند ل خالصه ميپطرس بحث خود را با يك سؤا 13: 3

كند كه دشمنان  آيد تاريخ شهدا ثابت مي و به نظر مي. »هيچكس«: طور تلويحي اينستبه جواب  »ضرري برساند؟
  :ممكن است و نقيض حداقل دو توضيح براي اين بحث ضد. اند انجيل شاگردان وفادار را اذيت و آزار رسانده

سياست عدم مقاومت، مخالفين را خلع . رسد دارند ضرري نمي مي كه در راه عدالت گام بر به آناني .١
كه براي عدالت مشتاق كسي  لعنوان يك اصه ولي ب شايد استثنائاتي وجود داشته باشد. كند سالح مي

  .اش از اذيت شدن در امان است وسيله نيكوكاريه است ب
. سازد اند به ضد مسيحي انجام دهد ضرري به ابديت او وارد نميتو بدترين كاري كه يك دشمن مي .٢

جهاني  طول جنگ در. تواند جانش را تهديد كند تواند بدن او را زخمي كند ولي نمي دشمن تنها مي
ي دان آيا نمي«: آنها گفتند. اي از پيوستن به ارتش و جنگ سر باز زد سالهبچه مسيحي دوازده  دوم پسر

د من قدرت دارم براي مسيح داني آيا نمي«: او فوراً جواب داد» م تو را بكشيم؟كه ما قدرت داري
  .توانست به آن ضرري برساند كس نمي او ايمان راسخي داشت كه هيچ »بميرم؟
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آن موقع . دهنده رنج جفا را تحمل كنداش به نجات  خاطر وفاداريه مسيحي ب ولي فرض كنيد كه يك 14: 3
  :آمده استچطور؟ سه نتيجه در زير 

  .جهت جاللش مسلط استه خدا بر رنجهاي او ب .١
 .كند او از رنجهاي وي براي بركت ديگران استفاده مي .٢

 .سازد جهت نام وي رنج بكشد مبارك ميه او كسي را كه ب .٣

شهدا چقدر عالي در مقابل اين سياستمداران . هاي ايشان مضطرب مشويد ها مترسيد، يا از تهديد از انسان
توانم به نجات  نمي«: د، جواب دادشو ته شد اگر به مسيح كفر بگويد آزاد ميفكارپ گ كه به پلي وقتي! زندگي كردند

كه افسر رومي  زماني ».ام كفر بگويم سال خدمتگزارش بوده و چيزي جز خير و خوبي از او نديده 86اي كه  دهنده
زودتر  براي من خيلي عالي است كه«: واب داداندازد او ج او را تهديد كرد كه وي را در مقابل حيوانات وحشي مي

در نهايت، آن افسر او را به سوزانده شدن توسط آتش محكوم كرد و  ».از اين زندگي پر از بدبختي آزاد شوم
خبر نداريد شما از آتشي . سوزاند ترسم كه براي يك لحظه مي من از آتشي نمي«: جواب داد) Polycarp(كارپ  پلي

  ».ندسوزا كه تا ابد مي
را كه  هر آنچه«: گويد كند كه مي قول مي نقل 12،13: 8و اين آيه پطرس از اشعيا  14در قسمت پاياني آيه  15: 3

يهوه صبايوت را تقديس . نامند شما آن را فتنه نناميد و از ترس ايشان ترسان و خائف مباشيد اين قوم فتنه مي
ترسيم چونكه از انسان خيلي بيشتر  ما زياد از خدا نمي« :شخصي گفته است ».نماييد و او ترس و خوف شما باشد

پطرس از اين متن . نهاد گويد كه بايد به او حرمت عنوان كسي سخن ميه متن اشعيا از يهوه صبايوت ب ».ترسيم مي
  ».د مسيح را در دل خود تقديس كنيدخداون«: گويد القدس مي قول كرده و با الهام روحنقل 

دهيم بايد در جهت  م و انجام ميگويي هر آنچه مي. هاي خود كنيم و را حاكم بر زندگيتقديس خداوند يعني ا
دارائي  - هاي زندگي ما حاكم باشد خداوندي مسيح بايد در همه حوزه. انجام اراده او و خشنودي و جالل وي باشد

  .ني نيستچيز از اين مقوله مستث هيچ -ما، شغل ما، كتابخانه ما، ازدواج ما، اوقات فراغتمان
. ، ليكن با حلم و ترسكه سبب اميدي را كه داريد از شما بپرسد، او را جواب دهيد پيوسته مستعد باشيد تا هر

آگاهي از حضور . خاطر ايمانشان تحت جفا قرار داشتنده شود كه مسيحيان ب هايي مربوط مي اين آيه اساساً به زمان
ندار ببخشد تا با الهام بتواند اعتراف نيكويي از كار مسيح با خداوند عيسي مسيح بايد شجاعت مقدس به هم ايما

  .وي را شهادت دهد
مردم اغلب از ما سؤاالتي . طور ضمني در زندگي هر شخص كاربرد پيدا كنده تواند ب اين آيه همچنين مي

تا به ايشان كارهاي  ما بايد آماده باشيم. كنند پرسند كه طبيعتاً در را براي سخن گفتن راجع به خداوند باز مي مي
اين شهادت بايد در هر مورد با فروتني و احترام بيان . عالي كه خداوند عيسي برايمان انجام داده است را بگوئيم

مان نبايد در  دهندهزمان صحبت راجع به خداوند و نجات هيچ اثري از خشونت، تلخي يا گستاخي در . شود
  .كالممان يافت شود

تقصير است  داند كه جرمي مرتكب نشده و بي اگر او مي. د ضمير نيكويي داشته باشديك ايماندار باي 16: 3
اگر ضمير بدي داشته باشد، از احساس گناه اذيت شده و قادر . تواند به جفاها وارد شود مثل يك شير باشجاعت مي
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انجيل هنوز هم از او ايراد  دشمنانعيب باشد،  حتي اگر زندگي ايمانداري بي. نخواهد بود در برابر دشمنانش بايستد
ها پوچ اعالن  شمند و تهمت كه اين موارد به محاكمه ختم مي ولي زماني. زنند هاي ناروا مي گيرند و به او تهمت مي
  .شوند، مدعيان خجالت خواهند كشيد مي

نيكوكاري  واقع اين كار او ها اراده خدا براي اوست، در اگر يك مسيحي بايد رنج بكشد، كه بعضي وقت 17: 3
خاطر اشتباهات خود بر خودش رنج وارد آورد؛ هيچ فضيلتي در چنين رنجي ه ولي او نبايد ب. شود محسوب مي
  .وجود ندارد

كند و به ما  جهت عدالت رنج كشيد عنوان ميه كه بعنوان نمونه اصيل كسي ه م مسيح را ببقيه باب سو 18: 3
 )1(: به شش خصيصه رنجهاي مسيح توجه كنيد. ل، رنج كشيدن بودكند كه براي او، راه رسيدن به جال يادآوري مي

 )2(. رهاند خاطر گناهانشان ميه آوردند را از هالكت ب اي بودند يعني گناهكاراني كه به او ايمان مي ها كفاره آن رنج
. بخش او كامل بودي كار رهاي. مسئله گناه را حل كندبار براي هميشه مرد تا  او يك. ها تا ابد مؤثر هستند اين رنج

). ب 6: 53اش ( ».وند گناه جميع ما را بر وي نهادخدا«. عادلي براي ظالمان مرد. هاي او جايگزين بودند رنج )3(
گناه كه باعث بيگانگي ما از خدا . ما از طريق مرگ او با خدا مصالحه داده شديم. آميز بودند هاي او مصالحه رنج )4(

خره، باأل) 6. (مرگ او با رنج همراه بود. دندهاي او بسيار شديد بو رنج )5( .شد شده بود با مرگ او برداشته
بحسب روح «عبارت . او از ميان مردگان در روز سوم قيام كرد. رسيدند) اوج(وسيله قيام به پايان ه هاي او ب رنج

  .القدس بود يعني قيام او از طريق قدرت روح »زنده گشت
از يك . دهند جديد را تشكيل ميترين متون عهد  رين و گمراه كنندهت پيچيدهيكي از  20و  19آيات  19: 3

حال، ميان   ره به. مقدسي برزخ از اين آيه نشأت گرفته و نجات جهاني نيز از طرفي ديگر طرف، آموزه غير كتاب 
  .مسيحيان پروتستان دو تفسير معموالً مورد پذيرش است

ر روح به اسفل زمين رفت و خبر پيروزي خود بر صليب را اعالن بر طبق اولي، مسيح بين مرگ و قيامش د
ن اختالفات بر سر اينست كه آيا ارواحي كه در اكثر اي. بين طرفداران اين نظريه، اختالفات زيادي وجود دارد. كرد

، انجيل را ولي همگي اين را قبول دارند كه خداوند عيسي. ايمانان يا هر دو زندان بودند ايمانداران بودند يا بي
عليم داده تمقدس ه شانس دوم براي نجات كه در كتاب شد آموز طور بود اين مي كه اگر اين. بديشان موعظه نكرد

عنوان ه كه خداوند ب كنند جائي منتقل مي 9: 4را به افسسيان  آناني كه اين نظريه را قبول دارند اغلب آن. نشده است
دليلي براي اثبات اينكه او به اسفل عنوان ه آنها اين را ب. ده استكه به اسفل زمين نزول نمود توصيف ش كسي

آنها همچنين كالم پدران كليسا . كنند اش در جلجتا را اعالن كند ذكر مي تا از جسم جدا شده و پيروزي زمين رفت
  ».به جهنم نزول نمود« -كنند را ذكر مي

اين روح . كند قوع پيوست در اينجا توصيف ميوه تفسير دوم اينست كه پطرس آنچه را كه در روزگار نوح ب
در آن زمان روحي كه از جسم جدا گشته . مسيح بود كه از طريق نوح به نسل بي ايمان زمان طوفان موعظه نمود

پس . اي بودند كه هشدارهاي نوح را رد كرده و از طوفان هالك شدند باشد وجود نداشت ولي مردان و زنان زنده
  .برند سر ميه زندان ب ها در حاال اين روح
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اجازه بدهيد اين متن . كند نظريه دوم بيشتر با متني سازگار است و مشكالت كمتري در ارتباط با آن ايجاد مي
  .را عبارت به عبارت امتحان كنيم

آمده  18ضمير مرتبطي كه در آخر آيه . و به آن روح نيز رفت و موعظه نمود به ارواحي كه در زندان بودند
روح مسيح آمده كه همان  11: 1در . كنيم القدس درك مي ما اين را همان روح. كند روح اشاره مياست به 

و در پيدايش . گفت توصيف شده است عتيق سخن مينوان روحي كه از طريق انبياي عهد عه القدس است و ب روح
  .از طوفان استالقدس است و اين در زمان پيش  گويد كه همانا روح خدا از روح خودش سخن مي 3: 6

در . چنانچه عنوان شد، اين مسيح بود كه موعظه كرد ولي او از طريق نوح موعظه كرد. رفت و موعظه نمود
اين كلمه از همان ريشه گرفته شده است و در . عنوان واعظ عدالت توصيف شده استه ، نوح ب5: 2دوم پطرس 

  .اينجا براي موعظه مسيح بكار رفته است
اي كه  مردان و زنان زنده—اينها همان قومي بودند كه نوح بديشان موعظه كرد. زندان بودندبه ارواحي كه در 

پيغام را درك كرده اگر چه آنها . و وعده نجات كشتي را شنيدند الوقوع اي نوح راجع به  طوفان قريبهشداره
ان قرار دارند و منتظر حاال روحشان از جسم جدا شده و در زند. در طوفان غرق شدند لي در عن حال،وبودند 

و ) مسيح(نيز رفت ) القدس روح(و به آن روح «: توان اينطور عنوان كرد پس اين آيه را مي. داوري نهايي هستند
  ».ندبود) اسفل زمين(به روحهايي كه در زندان ) از طريق نوح(موعظه نمود 

اند؟ جواب  هاي زنده زمان نوح بوده هايي كه در زندان بودند انسان ولي ما چه حقي داريم كه فرض كنيم روح
  .شود در آيه بعدي يافت مي

كه سابقاً  آنها چه كساني بودند؟ آناني. هايي كه در زندان بودند مشخص شده است در اينجا هويت روح 20: 3
كه كشتي بنا  كشد، وقتي كه حلم خدا در ايام نوح انتظار مي اميگفرمانبردار بودند؟ هن آنها كي نا. فرمانبردار بودند نا

  .نتيجه نهايي چه بود؟ تنها جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتند. شد مي
خوب است كه در اينجا صبر كرده و به خودمان يادآوري كنيم كه تعاليم و تفكرات اين رساله مربوط به 

كشيدند چونكه زندگي  ج ميد رننويس مسيحياني كه پطرس بديشان نامه را مي. اند شد كه تحت جفا بوده كساني مي
جاي سلطنت ه بايد بكردند كه چرا، اگر ايمان مسيحي حق است،  شايد آنها تعجب مي. داد و شهادتشان نشان مي

اگر مسيحيت ايمان حقيقي است، چرا مسيحيان كمي وجود دارند؟ براي جواب به . قدر زحمت ببينند نكردن آ
جهت عدالت زجر كشيد و حتي تا به موت زحمت ه مسيح ب. ندك سؤال اول، پطرس به خداوند عيسي اشاره مي

براي رسيدن به جالل ). نگاه كنيد 22به آيه (ولي خدا او را از ميان مردگان قيام داد و در آسمان جالل بخشيد . ديد
  .بايد از جاده رنج عبور كرد

خدا داد كه  شدار ميكرد و ه سال موعظه مي 120اين واعظ وفادار . كند سپس پطرس به نوح اشاره مي
اش از طوفان  ولي خدا با نجات او و خانواده. جواب او تمسخر و رد كردن بود. خواهد دنيا را با آب هالك سازد مي

  .از وي حمايت كرد
وقتي كه "«:دهد پطرس جواب مي» مان كم است؟ ا حق داريم، چرا عدهاگر م«شود،  سپس مشكل ايجاد مي

در تاريخ  »!داشتند و بقيه در اشتباه بودند به آب نجات يافتند و حق فريعني هشت ن شد، جماعتي قليل ميكشتي بنا 
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ايمانداران حقيقي معموالً بقيت اندكي بودند، پس ايمان شخص نبايد . جهان معموالً حق با اكثريت نبوده است
داشت؛ و ميليونها نفر در روزگار نوح، تنها هشت ايماندار وجود . لغزش پيدا كند چونكه عده كمي نجات يافتند

  .امروزه
اين آيه بدين معنا نيست كه . خوانيم، جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتند ، ما مي20در پايان آيه 

دهنده نبود بلكه داوري خدا از طريق آب بر آب نجات . از طريق آب نجات يافتندتوسط آب نجات يافتند؛ آنها 
  .اندندجهان آمد ولي ايشان در امان م

كشتي تصويري است از . اي كشتي و طوفان را در نظر بگيريم اي درك بهتر اين آيه مفهوم نمونهما بايد بر
كه طوفان آمد  وقتي. كشتي تنها راه نجات بود. كشد طوفان و آب داوري خدا را به تصوير مي. خداوند عيسي مسيح

اين مسيح   بر  بنا. بيرون از كشتي بودند هالك شدند كهآن بودند نجات يافتند؛ همه كساني كه داخل  تنها كساني
آب . كه در مسيح نباشند نجات نخواهند يافت يابند؛ آناني كه در مسيح هستند نجات مي تنها راه نجات است؛ آناني

هاي داوري  كشتي وارد آب. كشتي پناهگاه ايشان بود. به مفهوم نجات نبود چونكه عده زيادي در آن غرق شدند
كه به كشتي داخل شدند  قطره آبي بر كساني. شتي مانع صدمه طوفان براي افرادي شد كه در آن قرار داشتندشد؛ ك

كه در او هستند  پس مسيح نيز غضب داوري خدا را كه به ضد گناهانمان بود متحمل شد تا آناني. ريخته نشد
  ).24: 5يو (بدانند كه داوري نخواهند شد 

ولي كشتي سرنشينان ايماندار . را احاطه كرده بود هاي بسيار آن آب داشت و آبكشتي در اطراف و زير خود 
دهنده اعتماد كنند نيز از مرگ كه به نجات  پس آناني. اي به ايمني برسند خود را به آب نجات داد تا در خلقت تازه

  .شوند نجات يافته و به زمين قيامتي كه يك زندگي تازه در بردارد وارد مي
اين آيه براي . كنيم باز هم ما با مشكل برخورد مي. بخشد نمونه آن يعني تعميد اكنون ما را نجات ميكه  21: 3

دهند كه نجات وابسته به تعميد است و عده  يكي گروهي كه تعليم مي. دو گروه تبديل به زمين جنگي شده است
  .كنند تعميد قدرتي براي نجات دادن داشته باشد ديگري كه رد مي

  
  تي بر تعميدمالحظا

  .دهد باشد و سپس بررسي كنيم كه چه معنايي نمي اول بياييد ببينيم تعميد به چه معنايي مي
سال پيش  2000نه تعميد ما در آب بلكه تعميدي كه حدود  - بخشد عمالً، تعميدي هست كه ما را نجات مي

: كه گفت  اين همانست كه او زماني. او در آب داوري تعميد گرفت. مرگ مسيح يك تعميد بود. در جلجتا روي داد
خواست عنوان  مي) 50: 12لو ( ».كه آن بسر آيد اما مرا تعميدي است كه بيايم و چه بسيار در تنگي هستم، تا وقتي«

دهد از آواز  لجه به لجه ندا مي«: چنين توصيف كرده است نويس اين تعميد را در غالب كلماتي اينمزمور . كند
هاي  مسيح در مرگ خود در موج ).7: 42مز ( ».هاي تو بر من گذشته است ها و موج خيزابهاي تو؛ جميع  آبشار

  .يابيم غضب خدا تعميد گرفت و اين تعميدي است كه ما بر پايه آن نجات مي
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اش براي نجات يافتن بايد  درست چنانچه نوح و خانواده. جهت ما بود را بپذيريمه ولي ما بايد مرگ او كه ب
وقتي ما . دهنده خود تسليم كنيمعنوان نجات ه ن را به خداوند عيسي بشدند، ما نيز بايد خودما د ميبه كشتي وار

در مفهوم واقعي، پس از آن با او . شويم دهيم، با او در مرگ، مدفون شدن و قيامش يكي مي اين كار را انجام مي
). 4: 6روم (شويم  موت به حيات با او منتقل ميو از ) 4: 6روم (شويم  و با او دفن مي) 20: 2غال (شويم  مصلوب مي

مراسم تعميد نشانه ظاهري از چيزي است كه به لحاظ . همه اينها در تعميد ايماندار به تصوير كشيده شده است
رويم از اين امر آگاه  در حيني كه ما به زير آب مي. يابيم وقوع پيوسته است؛ ما در مرگ مسيح تعميد مي روحاني به

خواهيم كه در  دهيم كه با او قيام كرده و مي آئيم، نشان مي كه از آب بيرون مي وقتي. ايم كه با او دفن شده شويم مي
  .داريم تازگي حياتي كه از اوست گام بر

تعميدي كه به تعميد مسيح در مرگ بر صليب و يكي شدن ما با  -دهد مصداق چيزي كه حاال ما را نجات مي
  .سازد ، كه اينها را تعميد آب ظاهر مياو از طريق آن اشاره دارد

  :يابيم چونكه وسيله آئين تعميد در آب نجات ميه تواند بدين معنا باشد كه ما ب اين آيه نمي
دهنده فقط خداوند عنوان نجات دهنده بپذيريم در حالي كه نجات ه ا بشود كه آب ر اين باعث مي .١

  .)6: 14يو ( »من راه هستم«: او گفت. عيسي مسيح است
اگر مردم  .كند كه مسيح عبث مرده است موضوع به طور ضمني اين معني را به ما القا مياين  .٢

 مرد؟ توانند با آب نجات يابند پس چرا خداوند عيسي مسيح بايد مي مي

اند كه حقيقتاً  هاي خود متعاقباً نشان داده اند و با زندگي بسياري تعميد گرفته. اين تفسير درست نيست .٣
 .اند نيافتهتولد تازه 

  .يابيم عالوه تعميد نجات ميه تواند بدين معنا باشد كه ما توسط ايمان ب چنين نمياين آيه هم
بر  ».تمام شد«: كه او فرياد زد زماني. دهنده بر روي صليب كافي نبوده استاين يعني كه كار نجات   .١

صورت به كار نجات اضافه  تعميد بايد در اينكه ته است چونطبق اين نظريه اين فرياد واقعيت نداش
  .شود

يو . باشد كه خداوند شخصاً كسي را تعميد نداد اگر تعميد براي نجات ضروري است، عجيب مي  .٢
داد بلكه پيروانش؛ اين تعميد توسط شاگردان او  گويد كه خداوند عيسي عمالً تعميد نمي مي 21: 4

  .گرفت صورت مي
اين ). 16- 14: 1قر 1(رنتيان را تعميد داده است پولس رسول از خدا تشكر كرد كه عده كمي از ق .٣

دانست كه تعميد شرط نجات  ولي او مي! تواند شكرگزاري عجيبي باشد مخصوصاً براي يك مبشر مي
دهد كه او تعميد را براي نجات  اين حقيقت كه پولس خودش عده كمي را تعميد داد نشان مي! نيست

  .دانست نميضروري 
تعميد نگرفت، ولي مسيح به او اطمينان داد كه در آن روز با وي در فردوس كار روي صليب  دزد توبه .۴

  ).43: 23لو (خواهد بود 
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اعما (آوردنشان دريافت كردند مان القدس را در زمان اي هايي كه در قيصريه نجات يافتند روح امت .۵
از دريافت  آنها پس). ب 9: 8روم (دهد كه آنها به مسيح تعلق داشتند  ، و اين نشان مي)44: 10

اين، تعميد براي نجات ايشان  بر بنا). 48، 47آيات (القدس، نجات يافتند و سپس تعميد گرفتند  روح
  .آنها اول نجات يافتند و بعد در آب تعميد گرفتند. ضروري نبود

  .جديد تعميد هميشه در ارتباط با مرگ آمده است و نه تولد روحانيدر عهد  .۶
اين . دهد نجات تنها به واسطه ايمان است وجود دارد كه تعليم مي متن در عهد جديد 150در حدود  .٧

 آيد تعليم متفاوتي دارند مورد غفلت واقع اي كه فقط به نظر مي تواند به وسيله دو يا سه آيه نمي
  .شوند

شود بلكه تعميد مسيح در  اللفظي باعث نجات ما مي اين بدين معنا نيست كه تعميد ما در آب به طور تحت
  .و يكي شدن ما با اومرگ 

مسيحي پطرس با آن آشنا بودند،  -عتيق كه خوانندگان يهودي پرستش سنتي عهد. نه دور كردن كثافت جسم
تعميدي . ولي اين مراسم قادر نبود كشيشان يا مردم را از ناپاكي ناشي از گناه پاك كند. كرد پاكي ظاهري ايجاد مي

ثير آب تأ. اي كه توسط سنت صورت گيرد جسم نيست يا واقعهگويد، مسئله  كه پطرس راجع به آن سخن مي
تنها مشاركت . تواند وجدانمان را در حضور خدا پاك گرداند كنندگي كثافات از روي بدن را دارد ولي نمي پاك

  .تواند اين كار را انجام دهد شخصي با مسيح در مرگ، مدفون شدن و قيام مي
توانم در حضور خدا با  من چگونه مي«: آيد ين سؤال حتماً پيش ميا. بلكه امتحان ضمير صالح به سوي خدا

جواب در تعميدي كه پطرس از آن  »توانم در حضور او وجدان پاكي داشته باشم؟ عدالت بايستم؟ من چگونه مي
از . تعميد مسيح در مرگ خود در جلجتا و پذيرش شخصي آن كار توسط ايماندار -شود گويد يافت مي سخن مي
  .بار براي هميشه حل شد رگ مسيح، مسئله گناه يكطريق م

دانم چونكه او مسيح را از  من از كجا بدانم كه خدا راضي است؟ من مي. به واسطه برخاستن عيسي مسيح
قيام . وجدان پاك با قيام عيسي مسيح در ارتباطي ناگسستني است؛ اين دو يا با هم هستند و يا نه. مردگان قيام داد

اگر مسيح قيام نكرده بود ما هرگز . كامالً راضي بوده است بخش پسرشكار رهايي كه خدا از  ويدگ به من مي
ولي مسيح قيام . توانست مثل هر انسان ديگري بميرد او مي. اند توانستيم مطمئن باشيم كه گناهانمان زدوده شده نمي

  .اند به طور كامل به وي داده شدهكرده اطمينان كامل ماست از اينكه مطالبات خداي عادل بر ضد گناهان ما 
وجدان ما آرامشي دارد كه «: گفته است) James G. Deck(چنانچه نويسنده سرودهاي روحاني، جيمز دك 

  .».دست نخواهد داد؛ چونكه بره در آسمان بر تخت نشسته است هرگز آن را از
تنها ادعاي من براي . بخشد نجات مياين نمونه آن تعميد اكنون به واسطه برخاستن عيسي مسيح ما را  بر بنا

  :ترتيب اين است. داشتن وجداني پاك، بر پايه مرگ، مدفون شدن و قيام خداوند عيسي قرار دارد
  .مسيح در جلجتا مرد و تعميد موت را يافت .١
از لحاظ روحاني با مرگ، مدفون , دهنده اعتماد كردممن به او به عنوان خداوند و نجات زماني كه  .٢

  .م او يكي شدمشدن و قيا
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  .كه او قيام كرده است، درخواست من براي داشتن وجداني پاك جواب داده شداز طريق آگاهي از اين .٣
  .دهم ام مي در تعميد آب، من شهادت قابل رؤيت از رهايي روحاني كه تجربه كرده .۴

خداوند . اند و فرشتگان و قدرتها و قوات مطيع او شده كه به آسمان رفت و به دست راست خدا است 23: 3
ود يعني جائي كه اساساً از آن جا  نزول عيسي مسيح فقط از ميان مردگان قيام نكرد بلكه او به آسمان نيز صعود نم

اي با بدن  عنوان يك ناديدني و يك موجود كامالً روحاني، بلكه انسان زندهه او امروز در آنجاست و نه ب. نموده بود
هايي را كه او در جلجتا متحمل شد تا به ابد بر آن بدن قرار خواهند  زخم. ردجالل يافته كه استخوان و گوشت دا

  .نشانه محبت ابدي او براي ما -داشت
  :خداوند ما به دست راست خداست، جايگاه

مقدس دست راست نشانه تراست، در كتاب   از دست چپ قوياز آن جائي كه دست راست معموالً: قدرت
 ).64: 26متي (قدرت تلقي شده است 

  ).31: 5؛  33: 2اعما ( »مسيح به دست راست خدا باال برده شد«: حرمت
عبر ( ».عليين نشست علياو به خاطر عزت كاري كه تماماً به انجام رسانيد به دست راست كبريا در ا«: كبريا

  ).را نگاه كنيد 12: 10؛  1: 8چنين ؛ هم 3: 1
گويد  ند سخن ميخدا نشسته تا براي ما شفاعت ك پولس از مسيح به عنوان كسي كه به دست راست: شافي

  ).34: 8روم (
هايي آسماني  راست خود در جايخدا در مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به دست «: برتري

شود، نه در اين عالم فقط بلكه در  نشانيد، باالتر از هر سياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي
  ).21، 20: 1افس ( »الم آينده نيزع

انداز  بنشين به دست راست من تا دشمنان تو را پاي«: گويد خداي پدر به پسرش مي 13: 1در عبرانيان : سلطنت
كه به آسمان رفت و به دست راست خدا «: أكيد قرار گرفته استسلطنت مورد ت 22: 3در اول پطرس  ».تو سازم

  ".اند ت مطيع او شدهها و قوا است و فرشتگان و قدرت
آنها همگي خادمين مسيح . هاي موجودات آسماني اشاره دارد ها و قوات بدون شك به رتبه فرشتگان و قدرت

  .قيام كرده و جالل يافته هستند
اش از طريق نوح  ت گذشتهها او را رد كردند، هم در شهاد سانان. هايش بود پس اين تجربه خداوند ما در رنج

ولي خدا را از ميان . هاي جلجتا تعميد گرفت او در تاريكي آب. اش به عنوان پسر انسان وليهو هم در ظهور ا
راه رسيدن به در نقشه ازلي خدا، رنج . مردگان قيام داد و به دست راست خود در آسمان بر كرسي جالل نشانيد

  .جالل بود
ها و حتي  اميد شويم اگر با مخالفت يد ناما نبا. چنين براي ماد براي خوانندگان اصلي پطرس و هماين درسي بو

نيستيم و او زماني كه بر روي زمين  تر مان اليق دهندهيكو مواجه شويم چونكه ما از نجات ها براي انجام اعمال ن جفا
ما بايد با اين وعده به . تر از ما را متحمل شد ها و جفاهايي به مراتب شديد بود با وجود اعمال نيكويش مخالفت

هاي زمان  عالوه بر آن، رنج). 17: 8روم (ن تسلي دهيم كه اگر با او رنج ببريم، با او جالل هم خواهيم يافت خودما
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زيرا كه اين رحمت سبك ما كه براي ). 18: 8روم (حاضر با جاللي كه در انتظارمان است قابل مقايسه نيست 
  ).17: 4 دوم قرنتيان(كند  مي براي ما زياده و زياده پيدا اي است، بار جاوداني جالل را لحظه

عنوان نمونه شخصي كه ه ما مسيح را ب). 18: 3(ارتباط نزديكي بين اين قسمت و قسمت قبلي وجود دارد  1: 4
از آن جايي كه او . هاي شرير رنج برد هاي انسان او به خاطر عدالت از دست. عادالنه زجر كشيد بررسي كرديم نا

آنها بايد . آنها بايد منتظر رنج كشيدن براي اسم او باشند. همان نيت را داشته باشند ، پيروان او نيز بايدچنين كرد
  .آماده متحمل شدن جفا باشند چون مسيحي هستند

رو  به ايماندار با دو احتمال رو. داشته شده است آن كه به حسب جسم زحمت كشيد، يعني در بدنش از گناه باز
نيافته را كه در اطرافش هستند  هاي نجات تواند زندگي كردن مثل انسان ياز يك طرف، او م. گناه يا رنج -است

تواند در پاكي و دينداري زندگي  يا مي. ها به دور باشد آلود ايشان شريك شود و از جفا برگزيند و در لذات گناه
  .هاي مردم شرير زحمت ببيند كند، و به مسيح نزديك شود و از دست

وستان عزيز، اين د«: كه به دار آويخته شود گفتدرست قبل از اين) James Guthrie, a martyr(ي شهيد  رگوت
نوشم شما هم به سالمتي بنوشيد، قبل از اينكه گناه كنيد، چون گناه و رنج به من عرضه  چه من ميجام رنج را چنان

  ».گزيدم شد و من رنج را بر
گزيند، از  مي آلود بر ه جاي ادامه دادن زندگي گناهوقتي يك ايماندار تعمداً رنج جفا را به عنوان يك مسيحي ب

اين امر بدين معنا نيست كه او ديگر هيچ عمل گناهي مرتكب نخواهد شد بلكه قدرت . گناه باز داشته شده است
كشد، ديگر اراده جسم او را  وقتي شخصي به خاطر سر باز زدن از گناه رنج مي. شود گناه در زندگي او شكسته مي

  .كند يكنترل نم
او . شود بلكه موافق اراده خدا ايماندار در حين زندگي زميني خود به وسيله شهوات انساني كنترل نمي 2: 4

دهد بميرد تا اينكه  او ترجيح مي. ايمانان گناه كند كه مثل بيعنوان يك مسيحي رنج بكشد تا اين دهد به ترجيح مي
 ها را خواهد تا اين سال ايماندار مي. ي ادامه زندگي در اين دنيابقي عمر را در جسم يعن ما. خداوندش را انكار كند

  .هاي خود استفاده كند كه بخواهد از آن ها براي ارضاي شهوت و خوش گذرانيبراي جالل خدا زندگي كند تا اين
. اند هكرد ها زندگي مي نويسد كه قبل از تغيير گرايش در فساد اخالقي دنياي امت پطرس دارد به كساني مي 3: 4

اي بودند و گناهان گذشته  ها به عنوان مسيحيان، خلقت تازه آن! ها براي آن نوع زندگي كافي بود عمر گذشته آن
اند  جا ليست شدهگناهاني كه در اين. او داده شوندبقي عمر به خدا تعلق دارند و بايد به  هاي ما سال. بايد ترك شوند

  .گناهان جنسي، مشروب خواري و مذاهب غلط -و نه دنياي مسيحي هاي دنياي امروزه هستند صيف كننده امتتو
  .افراط، اصوالً در فساد اخالقي — فجور

  .بند و باري به هر شكل ولي احتماالً به طور خاص به گناهان جنسي اشاره دارد لذت بي — شهوات
عدم مقاومت مقابل نوشيدن بيش از حد مشروبات مست كننده و از دست دادن كنترل در نتيجه  — گساري مي
  .گساري و فساد رابطه نزديكي وجود دارد بين مي. ها وسوسه

  .شفته شبانهآهاي  هاي شلوغ و شادماني پارتي — عياشي
  .انجامد خواري كه به جنجال و هرزگي مي مسابقات مشروب — بزم
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مردم به . وجود داردهايي  ها، با همه فسادي كه در ارتباط با چنين پرستش پرستش بت — هاي حرام پرستي بت
هاي  كنند، معيار ها خداي حقيقي را ترك مي وقتي آن. نمايند آيند كه آن را پرستش مي مي شباهت هر چيزي در

دهد تا مجذوب هر گونه لذات  ها اجازه مي هاي پائين به آن اين معيار. آيد اخالقي ايشان به طور خودكار پائين مي
  .كنند به همين دليل است كه مذاهب بت پرستي، گناه و پستي را توليد مي. شودارضا اشتهايشان آلود شوند تا  گناه

. اند شان نجات يافته هاي فاسد ظاهري كند كه از زندگي اين آيه تجربه معمول كساني را توصيف مي 4: 4
ود محكوم و اند و از اين رو آن ها با تعصبات مذهبي خ ها ديوانه شده كنند كه آن دوستان صميمي ايشان گمان مي

هاي دنيوي و  ها و پارتي كنند كه اين نوعي از ديوانگي است كه مسيحيان در رقص آن ها گمان مي. كنند متهم مي
كند؛  زندگي پاك و اخالق يك ايماندار گناهكاران را ملزم مي. كنند مشروع شركت نمي گساري و روابط جنسي نا مي

  !ندار متنفر استعجيب نيست كه او از اين تغيير در زندگي ايما
دين و كافر در اين زندگي براي هر كلمه و عملشان در مقابل تخت سفيد داوري  به هر حال مسيحيان بي 5: 4

جا واضحاً پطرس در اين. گان را داوري نمايدتا زندگان و مردخداوند مستعد است . جواب پس خواهند داد
پيوندد؛ مردگان شرور  ل از شروع سلطنت هزار ساله به وقوع ميايمانان زنده قب داوري بي. ايمانان را در ذهن دارد بي

  .محكوميت ايشان دليلي است براي اثبات عدالت فرزندان خدا. در پايان سلطنت مسيح بر زمين داوري خواهند شد
 جا ما دوباره بهدر اين. به مردگان بشارت داده شد -در حمايت از فرزندان خدا -زيرا كه از اين جهت نيز 6: 4

اي از مردم به ايشان موعظه شد يا  آيا اين آيه بدين معناست كه انجيل پس از مرگ عده. خوريم مي متن مشكلي بر
  در حالي كه ايشان هنوز زنده بودند اين عمل صورت گرفت؟و اين مردمان چه كساني بودند؟

ز در زمان آن بر روي زمين گويد انجيل به قومي موعظه شد كه هنو كنيم كه مي طور درك ميما اين آيه را اين
ها به خاطر مقاومت دالورانه خود براي حقيقت، از دستان مردم شرور  آن. زنده بودند و به خداوند ايمان داشتند

شدند، اين به  اين ايمانداران، اگر چه داوري يا محكوم مي. شدند كشيدند و در بعضي موارد شهيد هم مي رنج مي
 آن ها در حال لذت بردن از حيات. كرده است خدا از ايشان حمايت ميحسب جسم بوده است در حالي كه 

ولي حاال تا جائي كه به جسمشان . شد نمرده بود آن ها در زماني كه انجيل بديشان موعظه مي. جاويدان با او هستند
هاي  نهاد و روح اند ولي خدا بديشان حرمت ها مرده كردند كه آن ها فكر مي چه انسان اگر. اند شود مرده مربوط مي

  .ايشان حاال در آسمان است
  :دهد بارتر توضيح مي. ها و تأييد خدا مالمت انسان - موعظه انجيل دو نتيجه را براي مردمان در پي دارد

شوند و به شهادت  ها ناعادالنه محكوم مي بشارت انجيل بديشان اين بود كه اگر چه به وسيله انسانطرح 
  .تواند در حضور خدا زيست كند تري دارد مي يعت واالتر و اصيلبرسند ولي روح آن ها كه طب

  
  )14: 5 – 7: 4(خدمت و رنج ايماندار .3

 )11-7: 4(هاي آخر  هاي ضروري براي روز توصيه) الف
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تواند به اين  اين مي ».انتهاي همه چيز نزديك است«: شوند حاال تذكرات پطرس با اين جمله معرفي مي 7: 4
ويراني زمين و آسمان ) 4(بازگشت مسيح براي سلطنت ) 3(ربوده شدن ) 2(ويراني اورشليم ) 1( معاني گرفته شود

  .كنيم كه اين آيه به مورد آخري اشاره دارد ما فكر مي. در پايان سلطنت هزار ساله
ست اين در زمان جفا نوشته شده و به اين معنا. انديش و براي دعا هوشيار باشند اولين تذكر اينست كه خرد

ارتباط او با خدا بايد : آسيمگي و احساسات آزاد باشد پرتي و هراس و سر كه زندگي دعايي ايماندار بايد از حواس
  .نشدني باشد در شرايط ناسازگار هم مختل

و با ديگر اعضاي خانواده ) 9،  8آيات (او بايد به ديگر ايمانداراني كه در ارتباط با او هستند توجه كند  8: 4
ها را  كند، بلكه آن چنين محبتي هرگز خطايا و اشتباهات ديگر ايمانداران را پخش نمي. ه شدت محبت نمايدايمان ب

محبت به دفن كردن . دهد چيز را به بدترين حالت نشان مي نفرت همه«: شخصي گفته است. پوشاند از نظر مردم مي
  ».ها از مقابل چشمان ما معروف است چيز

كه گناهان به عنوان توضيح تعليمي براي اين نبايد) 12: 10امثا ( »پوشاند ن را ميمحبت كثرت گناها«عبارت 
يد چنين نباهم. شوند مسيح پاك ميگناه و مجازات گناهان فقط به وسيله خون . شوند به كار رود چگونه برداشته مي

اين آيه يعني محبت . داشت زپوشي كرد يا جماعت كليسا را از مسئوليتشان در قبال تأديب گناهكار با از گناه چشم
  .ديده بگيرد حقيقي قادر است خطاياي كوچك در ايمانداران را نا

اين توصيه به طور خاص در زمان . نوازي از روي ميل و اراده است يكي از معاني محبت برادرانه مهمان 9: 4
خواهراني را كه در زندان هستند يا دسته از برادران و  تواند به كار بيايد تا مسيحيان، آن ها و كمبود غذا مي جفا

  .تحت جفا قرار دارند بپرورانند
هر ). 2: 13عبر (دانسته فرشتگان را مالقات كردند  بعضي با انجام آن، نا. نوازي يك امتياز بزرگ است مهمان

ت تا چه مهم نيست كه محب). 40: 25متي (كند به خداوند ابراز كرده است  محبتي كه شخص به فرزند خدا ابراز مي
چيز باشد، چون به آن پاداش داده خواهد شد؛ حتي اگر به نام خداوند به يك ايماندار كاسه آبي دهد  اندازه نا

). 41: 10متي (آناني كه نبي را به اسم نبي بپذيرند پاداش نبي را خواهند يافت ). 42: 10متي (پاداش نخواهد ماند  بي
نوازي و خدمت به خادمين خداوند نصيب خانه،  بركاتي از طريق مهمان اند كه چه بسياري از مسيحيان شهادت داده
  .خودشان و فرزندانشان شده است

اين بدين معنا ). 2: 14لو (توانند به ما عوض دهند  كه ما بايد كساني را بپرورانيم كه نمي عيسي تعليم داد
تان و همسايگانمان را كه قادرند ما را نيست كه ما هرگز نبايد اعضاي خانواده خود را و خويشانمان را يا دوس

داشتي  ولي هدف ما بايد محبت و مهرباني در نام خداوند عيسي بدون داشتن هيچگونه چشم .عوض دهند بپرورانيم
هاي  ها و مهماني آيد كه آيا ايمانداران بايد در ضيافت مطمئناً اين سؤال پيش مي. براي جبران از سوي ديگران باشد

  .اند هاي اعظم دنيا هنوز بشارت انجيل را نشنيده ند در حالي كه قسمتگروهي شركت كن
ضي به عنوان عضوي از بدن مسيح وظايف خاصي ري از خداوند نعمتي يافته است، بعهر ايماندا 10: 4
د ها نباي اين نعمت. هايي از سوي خداوند هستند اين عطايا نعمت). 8- 6: 12؛ روم 31-29، 11- 4: 12قر 1(اند  يافته

ما نبايد پايانه عطاياي خدا . براي سود شخصي مورد استفاده قرار گيرند بلكه براي جالل او و نيكويي به ديگران
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هايي باشيم كه از طريقمان  ما بايد كانال. رسد ولي نبايد در ما پايان يابد فيض او به ما مي. براي خودمان باشيم
  .بركات بتوانند به ديگران جاري شوند

اي كه به عنوان كالم  اگر شخصي عطاي تعليم يا موعظه داشته باشد، بايد مطمئن باشد هر كلمهحتي  11: 4
براي شخص كافي  .شود وال خدا خوانده ميقاين همانست كه ا. شود واقعاً كالم خدا باشد خدا از دهان او صادر مي

كند كه مقصود خدا براي  انتخاب مياو بايد مطمئن نيز باشد كه متن خاصي را . نيست كه از كالم خدا موعظه كند
  .باشد ارائه به شنوندگان در آن زمان مي

ت انجام آن را دركند بايد آن را با فروتني انجام دهد و آگاه باشد كه خدا به او ق كس كه خدمتي مي هر
  .كسي كه به او تعلق دارد -رسد پس جالل به خدا مي. بخشيده است

آن عطا به طور . در خدمت مسيحي حائز اهميت باشد مغرور شودچقدر هم كه عطاي او  شخص نبايد هر
در حقيقت، او چيزي جز آن . مستقيم از تالش شخصي او به وجود نيامده است بلكه به او از باال داده شده است

  .همه خدمات بايد طوري انجام گيرند كه در همه آن ها خدا جالل يابد. چه به او داده شده باشد از خود ندارد
شود كه او متوسط  از طريق عيسي مسيح تقديم ميدهد، اين حرمت به خداي پدر  چه پطرس نشان ميانچن
دهنده مبارك را اين نجات . ريق او انجام داده استبخش ما را از طنيز بدين خاطر كه خدا كار رهايي  ماست و

  .آمين. جالل و توانايي تا ابداآلباد هست
  )19-12: 4( ترغيبات و توضيحات درباره رنج )ب
هائيست كه به خاطر نام مسيح نصيب ايمانداران  شامل ترغيبات و توضيحاتي راجع به رنج 4مابقي باب  12: 4

  .و مشتقات آن بيست و يك بار در اين رساله مورد استفاده قرار گرفته است "رنج"كلمه . شود مي
ما زماني كه . عادي نگاه كند غريب و غيررفتار طبيعي براي يك مسيحي اينست كه به جفا به عنوان يك واقعه 

گويد كه بايد آن را به عنوان يك تجربه  ولي پطرس به ما مي. مجبور به رنج بردن هستيم متعجب خواهيم بود
مان داشت را از آن انتظار داشته  دهندهيا با نجات ما حق نداريم رفتار بهتري از ان چه دن. مسيحي عادي تلقي كنيم

). 12: 3تيمو 2(خواهند در مسيح عيسي به دينداري زيست كنند، زحمت خواهند كشيد  ي كه ميهمه كسان. باشيم
خواهند براي مسيح بايستند وحشيانه مورد حمله قرار خواهند  اين نيز به طور خاص درست است كه آناني كه مي

د را به سوي كساني هاي عظيم خو او اسلحه. كند شيطان مهمات خود را براي مسيحيان اسمي تلف نمي. گرفت
  .ا را ببندنده آورند تا آن هاي جهنم يورش مي گرداند كه به دروازه مي

هاي  توانيم در رنج ما البته نمي. هاي مسيح بايد باعث شادي عظيم ما شود بركت سهيم شدن در رنج 13: 4
هايي كه او به عنوان يك  ز رنجتوانيم در بعضي ا ولي ما مي. كننده گناه بود اي او سهيم شويم؛ او تنها حمل كفاره

ها و جراحاتي را  توانيم زخم ما مي. شدگي و ننگ او سهيم شويم توانيم در طرد ما مي. انسان متحمل شد سهيم شويم
  .ايمانان هنوز هم دوست دارند بر پيكره او وارد بسازند در بدن خود حمل كنيم كه بي
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الل چقدر بيشتر وجد خواهد كرد زماني كه مسيح با ج ها وجد نمايد، اگر فرزند خدا امروز با وجود رنج
دهنده به عنوان شير سبط يهودا براي سلطنت به زمين بازگردد، به عنوان پسر يگانه زمانيكه نجات . نمايد ظهور مي

  .آناني كه براي او رنج بردند حاال با او حرمت خواهند يافت. خداي قادر مطلق ظهور خواهد كرد
نمودند  كه شايسته شمرده شدند تا به خاطر اسم او رنج بكشند شادي و وجد مييه از اينمسيحيان اول 14: 4

هايي نشانه  چنين رنج. پس هر مسيحي نيز بايد ناسزا شنيدن به جهت اسم مسيح را بركت تلقي كند). 41: 5اعما (
سيحياني كه تحت جفا قرار القدس است كه بر م اين روح. حقيقي اينست كه روح جالل و روح خدا بر ما ارام گيرد

  .پوشاند و نشانه حضور خدا بود عتيق خيمه را مي ماند كه در زمان عهد ثل ابري ميگيرد و م دارند آرام مي
شود، ولي آرام گرفتن چيز به خصوصي است كه  دانيم كه روح در همه فرزندان حقيقي خدا ساكن مي ما مي

ها قدرت و حضور روح خدا را طوري  آن. پرده مسيح هستندشود كه سرس كامالً به مسيحيان غيور مربوط مي
شود به وسيله  دهندگان به او كفر گفته مي  همان خداوند عيسي كه به وسيله جفا. دانند دانند كه ديگران نمي مي

  .شود اش جالل داده مي وقدسين رنج كشيده
گز براي قتل، دزدي يا بدي در كل او نبايد هر. يك مسيحي نبايد براي اشتباهات خودش را رنج بدهد 15: 4
  .فقط ننگي است براي شهادت مسيحي - ها براي خدا هيچ جاللي وجود ندارد در اين. كار يافت شود خطا

) F.B. Meyer(مير . كشد وجود ندارد ولي هيچ رسوائي براي هر كسي كه به عنوان يك مسيحي زجر مي 16: 4
ل، اعتبار و خانه؛ طرد شدن از سوي والدين، فرزندان و دوستان؛ اگر اين به مفهوم از دست دادن شغ«: گويد مي

پذير است كه شخص در اين  به اسم يك مسيحي كامالً امكان ».نفرت و حتي مرگ باشد كامالً حقيقي استافترا، 
  :اين گونه موعظه كرده است) G. Campbell(ل كمپ. بتواند خدا را تمجيد نمايد خطرات

اگر . باشد ارزشي كه به معناي جالل خدا مي اين يعني زندگي با. د كردن نام استاين چيزي بيشتر از تمجي
داشتن اسم . كند كند، خدا را اهانت مي شود و مثل آن نام زندگي نمي انساني به عنوان يك مسيحي شناخته مي

كوهي در ش آورد، ولي اين اسم در عين حال تشريفات با مسيحي برخورد يك مسئوليت سنگين را به بار مي
  .دنيا براي شخص نخواهد داشت

زيرا اين زمان . كند ي شريران در ابديت مقايسه ميها هاي قوم خدا را در اين زندگي با رنج پطرس رنج 17: 4
اين زمان به دوران كليسا اشاره دارد كه از زمان پنطيكاست شروع شده . شود است كه داوري از خانه خدا شروع مي

در طول اين دوران، كليسا به وسيله دنياي . كند خانه خدا به كليسا اشاره مي. يابد ادامه ميو تا زمان ربوده شدن 
عيسي وقتي براي اولين  كنند درست چنانچه هايي را در زمان حال تجربه مي ايمانداران رنج. شود ايمان داوري مي بي

  .بار به زمين آمد تجربه كرد
كنند چه خواهد شد؟ اگر مسيحيان حاال  يل خدا را اطاعت نمي، سرنوشت كساني كه انجپس اگر اينطور است

شان در ابديت چقدر رنج خواهند  برند، نجات نيافتگان به خاطر اعمال بد و شريرانه به خاطر اعمال نيك رنج مي
  كشيد؟
ا اگر عادل بر زمين جز«: نقل قول شده است 31: 11همين بحث در اين ايه نيز آمده است و از امثال  18: 4

  ».خواهد يافت، پس چند مرتبه زياده مرد شرير و گناهكار
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از نقطه نظر . نجات يك شخص به بهاي گراني تمام شده است. يابد شخص عادل به دشواري نجات مي
هاي بسيار بايد  با مصيبت«به ايمانداران تعليم داده شده است كه ) 24: 13لو (انساني يعني از در تنگ داخل شدن 

هايي كه يك مسيحي را احاطه كرده است تنها  با همه خطرات و وسوسه). 22: 14اعما ( ».ا گرديموارد ملكوت خد
  .به ملكوت آسمان آماده كند تواند ايماندار را براي ورود ي ميمعجزه فيض آسمان

ل شوند؟ تمثي مياند چطور  اند و نجات نيافته و توبه نكرده اگر اينطور است، آناني كه در گناهانشان مرده
  :شود هاي مير يافت مي روشني از اين حقيقت در اين حكايت كوتاه از نوشته

ايمانش ملزم شده و به  اين آرزوي قلبي مرد مقدسي بود كه مرگش آن قدر ظفرمندانه باشد كه پسران بي
 به جاي اين. وسيله قدرت انجيل مجذوب ايمان شده و از وادي تاريكي كه بودند به سوي نور شادي بيايند

امر، روح او با نهايت افسوس در زير ابري از بدنش خارج شد؛ او از ترس و بدگماني در هنگام مرگ 
ولي اينها همان حقايقي بودند كه عميقاً . پريشان شد؛ و دشمن با بيشترين زجر ممكن او را از پا درآورد

كه پدرمان چه مرد خوبي  دانيم همه ما مي«: چونكه پسر بزرگش گفت. پسران او را تحت تأثير قرار دادند
پس ما انتظار داريم بر سرمان چه بيايد . هاي روحاني او چقدر عميق بودند بينيم كه رنج بود؛ و هنوز هم مي

  »هايمان نداريم؟ چونكه ما هيچ فكري راجع به جان
را بدون ها  تواند رنج غيرت مذهبي مي. ها بايد بر حسب اراده خدا باشند پطرس اصرار دارد كه رنج 19: 4

شوند تا خدا را از  عشق شهيد شدن دارند وسوسه مي آناني كه. هدايت آسماني به زندگي ايماندار دعوت كند
ولي گذرگاه رنج براي مسيحيان به جالل ابدي . شود خواهد حرمت نهند ولي نتيجه برعكس مي طريقي كه او نمي

هاي خود را در  پردازند چون جان ت كه چه بهايي ميآنها بايد براي اعمال حق ادامه دهند و مهم نيس. انجامد مي
  .اند نيكوكاري به خالق امين سپرده

دهنده، كاهن اعظم به عنوان خالق معرفي كند تا نجات خداوند را  آيد كه پطرس بايد اينجا عجيب به نظر مي
ئي از خلقت تازه او ما هم جزئي از خلقت اصلي او هستيم و هم جز -مسيح خالق ما در دو مفهوم است. يا شبان

كه  ما بايد اين. طف و محبت و حفاظت او هستيمدر هر كدام از اين موارد، ما مورد ل). 10: 3؛ كول 24: 4افس (
  .ترين كار ممكن است بخشد بسپاريم منطقي هايمان را خلق كرده و نجات مي خودمان را به او كه جان

  
  )14-1: 5(نصايح و تحيات  )پ
پطرس با . اول كالمي براي پيروان وجود دارد. باشد ول پطرس شامل نصايح و تحيات مياين باب آخر ا 1: 5

مردي شاهد بر  كند كه خودش را نيز به عنوان پير استفاده از طريقي مقتدر از چنين امتيازي اينطور حمايت مي
شبان براي  پطرس ديد كه - يك شاهد. كند زحمات مسيح و شريك در جاللي كه مكشوف خواهد شد معرفي مي

يك . آورد تا از گله خدا با نهايت وفاداري حفاظت كند گوسفندانش مرد، و خاطره چنين محبتي به او فشار مي
تا آن موقع مأموريت ). 4: 3كول (به زودي به محض ظهور مسيح همه ما با او در جالل ظاهر خواهيم شد  -شريك

-15: 21يو ( ».گوسفندان مرا خوراك بده... . خوراك بده هاي مرا  بره«: براي پطرس و ما باقي است نجات دهنده
17.(  



- ۵٠ - 

القدس براي هدايت  پيران، مردان بالغي هستند كه شخصيت مسيحي ايشان رشد يافته و به وسيله روح 2: 5
نه  -كردند در عهد جديد پيران يا مشايخ متعددي در كليسا رهبري مي. اند روحاني جماعت كليسايي تجهيز شده

براي ). 1: 1 يپفيل(ها بلكه دو يا چند شيخ در يك جماعت كليسايي  ير به عنوان رهبر كليسا يا كليسايك شيخ پ
كه عهد جديد در كليساي اوليه قبل از اين. نيدنگاه ك 9- 6: 1و تيطس  7-1: 3 صالحيت مشايخ به اول تيموتائوس

ي شده و اين فقط مدت زمان اندكي پس مكتوب آماده شود مشايخ به وسيله رسوالن و نمايندگان ايشان دستگذار
امروزه، مسيحيان بايد از  .شدند تأسيس يك كليساي جديد بود كه اشخاص واجد شرايط در آن دستگذاري مياز 

الگوي عهد جديد اطاعت كنند و آن را به درستي تشخيص دهند و افراد واجد شرايط را براي كار مشايخي در 
  .گذاري كنند كليسا دست

اين گله به خدا تعلق دارد ولي به مشايخ مسئوليت خدمت به عنوان . ا كه در ميان شماست بچرانيدگله خدا ر
ها به وسيله  شباني گله كاري نيست كه انسان. نه به زور بلكه به رضامندي. دست داده شده است شبانان زير

ها با  سازد و آن ه انجام اين كار ميالقدس ايشان را قادر ب روح. برگزيدگي يا انتخاب خويش به آن نائل شده باشند
اگر «: خوانيم مي گونه اين 1: 3پس ما در اول تيموتائوس . دهند قلبي مشتاق و از روي اراده شباني گله را انجام مي

  .قوت آسماني بايد با اراده انساني مخلوط شود ».طلبد كسي منصب اسقفي را بخواهد، كار نيكو مي
اين بدين معنا نيست كه . پاداش مالي نبايد انگيزه خدمت يك شيخ باشد. رغبت نه به جهت سود قبيح بلكه به

وجود چنين مشايخ تمام وقتي در اول تيموتائوس  حمايت مالي شود؛اش  يك شيخ نبايد از سوي كليساي محلي
ر تضاد ولي اين امر بدين معنا نيست كه روح مزدوري با خدمت حقيقي مسيحي د. نشان داده شده است 18 ،17: 5

  . است
هاي خود خداوندي بكنيد بلكه به جهت  و نه چنان كه بر قسمت: سومين بخش نصايح پطرس اين است 3: 5

كه جداگانه از نه اينو  آن ها بايد در ميان گله راه روند. ند و نه ديكتاتورمشايخ بايد نمونه باش. گله نمونه باشيد
  .تار كنند كه گوئي گله از آن ايشان استها نبايد طوري رف آن. ها را هدايت كنند پشت آن

آمده است رفع  3، 2از سه فرماني كه در آيات ها در مسيحيت به سادگي با اطاعت  استفاده بسياري از سؤ
سيستم  حذفسومي . گري است دومي دور كردن روح سودا. گونه مخالفت و كينه است اولي برداشتن هر. شوند مي

  .اداري است
او بايد همدردي كند، مشورت بدهد، . يازمند صرف انرژي جسمي و احساسي زيادي استكار يك شيخ ن 4: 5

آيد وظيفه زيادي به او محول شده است و از او  به نظر مي... . توبيخ كند، تعليم دهد، سرزنش كند، هشدار دهد و 
گردد،  ه رئيس شبانان بازوقتي ك. ولي پاداش خاصي به مشايخ وفادار وعده داده شده است. آيد تشكري به عمل نمي

 -دانيم هاي مقدس نمي صراحتاً بايد بگوييم، ما زياد راجع به تاج موعود نوشته. يابند ايشان تاج ناپژمرده جالل را مي
ما . ؛ و تاج جالل)10: 2؛ مكا 12: 1يعقو (، تاج حيات )8: 4تيمو 2(تاج عدالت ، )19: 2 اول تسالونيكيان (تاج فخر 

به  جتوانيم از دستان نجات دهنده بگيريم؛ تا كند كه مي اللفظي به تاج اشاره مي ا اين به معني تحتدانيم كه آي نمي
؛ يا منظر )19-17: 19(شود  است كه در حين سلطنت مسيح به ما محول مي سادگي نشانه وسعت مسئوليتي
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، خطر و اشكي كه به خاطر دانيم كه براي هر رنج ولي ما مي. شخصيت مسيحياني است كه در ابديت حضور دارند
  .شويم پاداش عظيمي از وي دريافت خواهيم كرد او متحمل مي

چرا؟ چونكه اين . تر هستند، چه در سن و سال و چه در ايمان، بايد مطيع مشايخ باشند جوانآناني كه  5: 5
بي و عميقي از كالم ها دانش تجر آن. هاي خدا حاصل شده است ها تجربه در كار كه از سال حكمتي دارندناظرين 

  .و ايشان كساني هستند كه خدا مسئوليت حفاظت از گوسفندانش را بديشان سپرده است. خدا دارند
: گويد مي) Moffatt(موفات . همه ايمانداران بايد فروتني را بر خود ببندند؛ اين يك ويژگي بزرگ است

مبشري كه به . گزار است بند نشانه يك خدمت چون پيش - خيلي مناسب است ».بند فروتني را بر خود ببنديد پيش«
بايست دو عبارات را براي رشد روحاني به هم پيوند دهم، اين دو را  اگر من مي«: هندوستان رفته بود گفت

جماعتي را  ».و هر دوي اين عبارات شاهدي هستند بر فروتني عميق ».دانم و من متأسفم من نمي«: گزيدم برمي
شمرند و ديگران را از  باشند؛ ايشان يكديگر را محترم مي روح فروتني را دارا مي تصور كنيد كه همگي اين

گيرند؛ چنين كليسايي  نياز به تصور كردن  مĤبانه از يكديگر سبقت مي ها در كارهاي نوكر ؛ آندانند خودشان برتر مي
  .تواند صورت بگيرد ندارد؛ اين امر بايد عمالً صورت بگيرد و مي

كند و فروتنان  خدا با متكبران مقاومت مي: ي براي فروتني وجود نداشته باشد، همين كافي استاگر دليل ديگر
خداي قادر مطلق  - به اين امر فكر كنيد). كند نقل قول مي 34: 3پطرس از نسخه يوناني امثال . (بخشد را فيض مي

  .كند ي كه با دل شكسته مقاومت نميايستد و مصمم است كه آن را بشكند و خداي قادر مطلق در برابر غرور ما مي
در روزگار پطرس، . اين فروتني نه فقط بايد در رابطه با ديگران بلكه در رابطه با خدا نيز نشان داده شود 6: 5

از سوي خدا فرستاده نشده بودند اين خطرات، اگر چه . ها در حال گذر بودند هاي مصائب و جفا مقدسين از آتش
او قوم خويش را در  .بهترين خط مشي اينست كه زير دست خداوند فروتني نمود. داده بود ها را ولي او اجازه آن

  .نمايد وقت معين سرافراز مي
هاي خود را با اطمينان تمام به خداوندي بسپرند كه براي  مسيحيان اين امتياز را دارند كه همه تشويق 7: 5

  ).22: 55مز (كند  عتيق نقل قول مي دپطرس بار ديگر از ترجمه يوناني عه. كند ايشان فكر مي
فكر كردن به : كند كه دو نوع فكر كردن اينجا مطرح است عنوان مي) J. Sidlow Boxter(سيدلو باكستر 

او براي شما فكر «: و فكر از روي مهرباني، در كالم ».تمام انديشه خود را به وي واگذاريد«: ها، در كالم تشويق
  .هاي ما تسلط دارد افكار عاري از اشتباه و از روي محبت خود بر همه تشويق دهنده ما با نجات ».كند مي

خواهد و قادر است كه آنها را  نيازي براي حمل بارهايمان وجود ندارد چون او مي. نگراني ضروري نيست
. ه استنگراني گنا. فايده است؛ تا به حال نگراني هيچ مشكلي را حل نكرده است نگراني بي. براي ما حمل كند
. كند داند چه مي گويد او نمي و مي. كند نگراني گناه است چون حكمت خدا را انكار مي«: واعظي يكبار گفت

كند؛ نگراني  و قدرت خدا را انكار مي. گويد او به فكر ما نيست كند؛ نگراني مي محبت خدا را انكار مي چنينهم
اين چيزي است كه بايد راجع به  ».انيم شده است برهاندكه باعث نگرگويد او قادر نيست كه مرا از هر چيزي  مي

  !آن فكر كنيم
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ما نبايد نگران باشيم و در ضمن بايد هشيار و بيدار باشيم چونكه دشمن ما ابليس دشمن قدرتمندي  8: 5
 .هاي شيطان بيني و آگاهي از استراتژي هشيار بودن يعني داشتن فكري جدي براي نگرش به زندگي و واقع. است

  :گويد به زيبايي مي) Pentecost(پنطيكاست 
كند و در مورد حمالت و اهداف دشمن ما، ابليس  شخص تنهايي كه طبيعت يا ماهيت دنيا را ادراك نمي

ولي براي كسي كه به زندگي مثل عيسي مسيح . غمي را خواهد داشت زندگي گستاخانه يا بيخيال است،  بي
  .دارد مي دارد و با هشياري و آگاهي كاملي در زندگي گام بر اي كند، رفتار كامالً تازه نگاه مي

در اينجا دشمن ما به عنوان شير غرّاني در . همچنين بايد در هر حمله شرير احتياط كامل بر ما حكمفرما باشد
ها به شكل مار  بعضي وقت. هاي مختلفي دارد شيطان چهرا. طلبد تا ببلعد حال گردش توصيف شده كه كسي را مي

آورد و  مي ها خود را به شكل فرشته نور در بعضي وقت. خواهد مردم را به فساد اخالقي اغوا كند آيد و مي مي رد
سازد كه به  ، او خود را به شكل شير غرّاني ظاهر مي در اينجا. كند قوم را در قلمروي روحاني فريب دهد سعي مي

  .آورد ها يورش مي قوم خدا از طريق جفا
ما در خودمان . بلكه بايد از طريق دعا و كالم خدا با او مقاومت كنيم. به غضب او تسليم شويمما نبايد  9: 5

توانيم با  قدرتي براي مبارزه با او نداريم، ولي اگر در ايمان ثابت باشيم، و در اعتراضمان به خداوند وفادار بمانيم مي
  .او مقاومت نمائيم

حيني كه در . كند اميد مي هايمان منحصر به فرد هستند نا رنج فتن اينكهيكي از ابزار شيطان اينست كه ما را با گ
كس مثل ما مشكل ندارد ضعيف  كنيم، به آساني ممكن است با اين نظريه كه هيچ ما از آتش مصائب عبور مي

  .آيد كند كه همين زحمات بر برادران مسيحي ما نيز كه در دنيا هستند مي آوري مي پطرس به ما ياد. گرديم
مهم نيست كه . العاده اهداف اوست ها و كاركرد فوق پيروزي حقيقي در جفا ديدن خدا در پس صحنه 10: 5
اين عنوان زيباي خدا ما . هاست هايمان چيست، ما بايد اول از همه به ياد داشته باشيم كه او خداي همه فيض ترس

مهم نيست كه . ي تفكر محبتي كه او به ما داشتاندازد يعن را به ياد رفتار او با خودمان كه اليقش نبوديم مي
  .هايمان چقدر سخت هستند، ما بايد هميشه به خاطر اينكه در جهنم نيستيم و نخواهيم بود از او تشكر كنيم آزمايش

سازد تا به وراي  اين امر ما را قادر مي. دومين تسلي قوي اينست كه او ما را به جالل ابدي خود خوانده است
. خواهيم آمد دهنده خواهيم بود و تا ابد به شباهت وي نيز در ين زندگي بنگريم و به زماني كه با نجاتهاي ا رنج

  !هاي دور انداخته شده برداشت و به جالل ابدي خود دعوت كرد ما را از ميان قراضه! فقط فكرش را بكنيد
ها را با جالل ابدي  قتي اين رنجو. هاي زمان حاضر براي مدت قليلي ادامه دارد سومين تسلي اينست كه رنج

  .رسد ها كمتر از يك لحظه به نظر مي سنجيم، سختي ان مي
. كند ها براي تعليم و ساختن شخصيت مسيحي ما استفاده مي آخرين تشويق پطرس اينست كه خدا از اين رنج

  .سازي در اينجا ليست شده است چهار شكل اين آماده. كند او ما را براي سلطنت مهيا مي
ها عنصري را كه ايماندار براي بلوغ روحاني بدان نياز داد در  سازند؛ سختي ها، ايماندار را مي سختي  — كامل

  .كنند شخصيت ايشان تأمين مي
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سازد تا اعتراف نيكوي خود را  گرداند و ايشن را بيشتر قادر مي تر مي ها مسيحيان را پايدار رنج  — استوار
: اين همان كالمي است كه خداوند عيسي براي پطرس مورد استفاده قرار داد. ل شوندها را متحم حفظ كنند و فشار

  ).32: 22لو ( ».برادران خود را استوار نما... «
جفا ايمانداران را . آيد ولي تأثير معكوس دارد وي شيطان براي ضعيف كردن ايمانداران ميجفا از س  — ييتوانا

  .سازد ميتوانا براي تحمل و صبر 
ارادة خدا بر اين است كه هر ايماندار با استحكام . باشد مي "زيربنا"اين فعل در اصل مترادف با كلمة  —سكونت 

  . در مكاني مطمئن در فرزند او و در كالم او ساكن شود
  : گويد مي (Lacey) ليسي

گذارد؛ اين  دگي مسيحي هميشه همان ثمره را در زندگي ايمانداران بر جاي ميبيني زن اين رنج غير قابل پيش
كند و مرد خود را حتي در زندان تقويت  د را تنظيم نموده، بنا ميو شخصيت فركند،  رنج ايمان را خالص مي

  .ببخشد

العاده كه خدا بر جفا و رنج براي جالل خودش و نيكويي مي تسلط دارد، كمي  نظر به اين طريق فوق 11: 5
. ايي باداآلباد جالل و توان او را تا ابد«: كند عجيب است كه پطرس پشت سر هم اين عبارت نيايشي را عنوان مي

  !هاي اوست او تنها شايسته جالل است؛ تنها توانايي در دست» .آمين
، )شود و اين شكل خالصه اسم اوست احتماالً همان مردي است كه به سيالس خوانده مي(سلوانس  12: 5

برده  را به او ديكته كرده است و احتماالً پيغامبري كه آن را براي خوانندگان ميبرادر وفاداري است كه پطرس نامه 
هدف پطرس در اين نامه مطمئن ساختن ايمانداران از اين خبر خوش بود كه ايمان مسيحي كه آنها داشتند . است

، آنها وسوسه شايد در تب و تاب جفا .كند، فيض حقيقي خداست يا، چنانچه او معرفي مي - ايمان حقيقي است
آنها حقيقت . كند كه ايشان حق داشتند پطرس ثابت مي. گزينند اند مسيحيت را بر شدند تا گمان كنند حق نداشته مي

  .ماندند خدا را يافته و بايد در آن استوار مي
محال است كه به . رسانند خواهر برگزيده با شما كه در بابل است و پسر من مرقس به شما سالم مي 13: 5

بعضي از تفاسير اصلي در اينجا ذكر . ، چيست»ما كه در بابل استگزيده با ش خواهر بر«قطع بگوئيم منظور از  ورط
همسر پطرس ) 2. (در يوناني اين اسم از مذكر به مؤنث تبديل شده است). 9: 5؛  17: 2( "برادران") 1: (شده اند

شهر ) 1(تواند  مي. منظور پطرس كدام بابل است همچنين محال است كه بدانيم. هاي كليسا يكي از خانم) 3(
سرزمين نظامي با همين نام در كنار رود ) 2(كردند؛  معروفي در اپفراس باشد، جائي كه يوديان بسياري زندگي مي

اي به روم مورد استفاده قرار  روم، در مكاشفه شهر بابل اساساً به عنوان اشاره) 3(؛ )آيد زياد درست به نظر نمي(نيل 
  ).21 ،10: 18؛ 9-1: 17(گرفته است 

آيا اين نام پسر واقعي پطرس است يا او به يوحناي ملقب به مرقس . آيد سوين مسئله بر سر مرقس پيش مي
اگر چنين باشد، پس ما بايد با اين نظر . تر است كند كه نويسنده انجيل دوم است؟ دومين نظريه محتمل اشاره مي

س است چونكه وي، مرقس را به سوي مسيح هدايت نموده و كلمه پسر نشانه كنار بياييم كه مرقس پسر پطر
برد همان كالمي  اي كه پطرس براي پسر بكار مي كلمه. ارتباط نزديك روحاني بين يك شيخ و مسيحي جوان است
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ديمي برد، و با روايت ق نيست كه پولس براي نشان دادن رابطه روحاني بين خودش و تيموتائوس و تيطس بكار مي
  .گذارد مبني بر اينكه مرقس، انجيل خود را بر پايه شهادات پطرس نگاشته است صحه مي

يكديگر را به بوسه «: درخواست او اينست. دهد اين شيخ پير با يك درخواست و يك دعا خاتمه مي 14: 5
تواند در  راز آن ميوظيفه محبت برادرانه براي همه كليساها ثابت است اگرچه طرق اب ».محبتانه سالم نماييد

  .هاي مختلف، متفاوت باشد ها و دوران فرهنگ
 اين كالم آرامش «.آمين. مسيح عيسي هستيد سالم بادهمه شما را كه در «: دعاي پاياني پطرس اين است

عيسي . اند رود كه براي نام مسيح متحمل مصائب و مشكالت شده بكار مي زده بخشي است كه براي مقدسين طوفان
ها و  اي كه با خونش خريده است در حين جفا عيسي سالمتي خود را به گله. دمد خود را به گله خويش مي سالمتي

  .دمد مشكالت اجتماعي مي
  افكند؟ اش را بر ما مي سالمتي، سالمتي كامل، مرگ سايه

  .سازد عيسي مرگ را با همه قدرتش مغلوب مي
 )Edward H. Bickersteth( ثيادوارد بيكرست—   


