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  مقدمه
 ».كشد د وي را انتظار ميجويد و تكميل مقاص مسيح را مي] دوم پطرس[«

 (E.G. Homrighausen) حومريگحاوسن —

 
  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

اش به طور خاص چشمگير است چون اين نويسنده مثل بسياري از  نقل قول مقدمه باال به خاطر نويسنده
روح و ": پذيرد كه او همچنين مي. نيستكنند  ها كه اين امر را كه پطرس اين نامه را نوشته است رد مي امروزي

اين دو گفته به طور ضمني سهم اصلي دوم پطرس را به طور خالصه  ".شخصيت پطرس در اينجا وجود دارد
اين رساله يادآور . افكند اميد كننده ارتداد، اين نامه كوتاه به آمدن خداوند ما نظر مي در ميان ظلمت نا. كنند عنوان مي

دهند اين نامه كوچك با  اوست ولي در عين حال مسيح را به همه كساني كه اجازه مي شخص پطرس و زندگي
  .كشد ايشان سخن بگويد به تصوير مي

  
  نويسنده) ب

دوم پطرس، مثل دانيال و اشعيا در عهد عتيق، در ": اند كار آمريكايي عهد جديد اخيراً گفته محققين محافظه
مقدس تأكيد  ديني در نقادي كتاب كنيم چنانچه به اصول راست ها جدا مي جائيست كه ما در آنجا مردان را از بچه

اند؛ آنها  راجع به رد نظريه پطرس به عنوان نويسنده اين رساله عنوان نكردهمفسرين جديد اكثراً چيزي  ".كنيم مي
تري در  جديمشكالت . گيرند كه اساساً ثابت شده است كه پطرس اين نامه را ننوشته است فرض را بر اين مي

اي كه گفته  مورد نويسنده اين كتاب نسبت به ساير كتب عهد جديد وجود دارد ولي قطعاً اين مسائل به اندازه
  .شود مهم نيستند مي

  
  شواهد خارجي

به . توانند از دوم پطرس بيرون كشيده شده باشند كارپ، ايگناتيوس، و آيرينوس نمي هاي معمول پلي قول  نقل
دوم پطرس نوشته شده باشد، ما اولين شاهد اين امر  كرد، يهودا پس از نانچه كليساي اوليه فكر ميهر حال، اگر، چ

كند  محقق آلماني به نام زان گمان مي. داريم)  به مقدمه رساله يهودا نگاه كنيد(را در نويسنده قرن اولي رساله يهودا 
ن است كه اولين بار از دوم پطرس نقل قول كرد و س در كنار يهودا، اوريج. كه ما به شاهد ديگري احتياج نداريم

از دوم پطرس نقل قول كرد و ) شهيدي كه در زمان امپراطوري ديوسليتان شهيد شد(پس از او متديوس مقدونيه 
اند در حالي  بيوس پذيرفت كه اكثر مسيحيان رساله دوم پطرس را قبول كردهزاي. قيصريه) Fumilian(سپس فوميليان 
  .ك داشتكه خودش ش

شد و عالوه بر  ولي همچنين اول پطرس را هم شامل نمي - كانون موراتوري دوم پطرس را در خود نداشت
اگرچه جروم به نويسنده رساله دوم پطرس شك داشت ولي مثل پدران . آن، كانون موراتوري يك سند ناقص است
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تا زمان اصالحات اين رساله را به عنوان  كل كليسا .محسوب كردديگر كليسا، آتاناسيوس و آگوستين، آن را اصيل 
  .رساله دوم پطرس قبول كردند

چرا رساله دوم پطرس نسبت به بقيه رساالت عهد جديد شواهد خارجي كمتري دارند؟ اوالً، اين رساله كوتاه 
: نگيخته استا هايي را بر اين نامه بحث. باشد است، و ظاهراً زياد از آن تكثير نشده بود و شامل اصول معمولي نمي

. اي در مخالفت با ايشان در خود دارد اي در باب انكار كردن يا حداقل ضميمه گزاران هميشه آموزه هاي بدعت كتاب
هاي كاذب  نوشته: هاي اوليه بوده است اين نظريه شايد دليل اصلي احتياط در مورد دوم پطرس در قرن

)pseudepigrapha (كردند؛  ها استفاده مي براي ترويج بدعت و فلسفه ناستيك زيادي وجود داشتند كه از نام پطرس
  .»كتاب مكاشفه پطرس«مثل 

باشد ولي هرگز به  هاي سؤال برانگيز مي چه دوم پطرس يكي از كتاب باألخره اين مهم است كه بدانيم اگر
  . عنوان كتاب جعلي از سوي هيچ كليسايي رد نشده است

  
  شواهد داخلي

. كنند كنند بر تفاوت سبك نوشتاري بين اول و دوم پطرس تأكيد مي اله را رد ميآناني كه پطرسي بودن رس
به هر حال، تفاوت بين اول و دوم پطرس واقعاً به . باشد جروم توضيح داد كه اين به خاطر تفاوت كاتب رساله مي

كارانه و  ت محافظههر دو رساله از كلما. باشد اندازه تفاوت بين دو رساله با هم در كل عهد جديد بزرگ نمي
  .كنند كه با موعظات پطرس در اعمال رسوالن و وقايع زندگي او مطابقت دارند اي استفاده مي گسترده

اي كه به وقايع گذشته پطرس در اين كتاب شده، هم براي اثبات و هم براي ضد نظريه قديمي مبني بر  اشاره
از كساني كه پطرس را به عنوان نويسنده رساله رد بعضي . پطرس بودن رساله مورد استفاده قرار گرفته است

گويند كه آن قدر اشارات راجع به  گويند كه بايد اشارات بيشتري در ان وجود داشته باشد؛ ديگران مي كنند مي مي
ولي دليل جعلي ! توانسته آنها را تا اين حد بداند زندگي پطرس در اين نامه وجود دارد كه يك جعل كننده نمي

اي زيادي  هاي حرفه كنند تئوري ؟ اگر چه آناني كه نويسنده اين رساله را رد مي!تواند باشد ين كتابي چه ميبودن چن
  .اند بخش نبوده كنند، هيچ كدام از آنها رضايت مطرح مي

  :طبق آنها پطرس نويسنده آن است يابيم كه بر خوانيم، شواهد داخلي زيادي مي ولي در حيني كه ما رساله را مي
اين ما را . اند گويد كه به وسيله فيض و محبت خداوند خوانده شده ، نويسنده از ايمانداراني سخن مي3: 1در 
از من دور شو اي «: گرداند جائي كه جالل خداوند چنان پطرس را تحت تأثير قرار داد كه فرياد زد مي بر 8: 5به لوقا 

خورند  انش هرگز لغزش نميكند خوانندگ جفا را عنوان مي زماني كه نويسنده وسيله »!خداوند، زيرا مردي گناهكارم
 .كنيم هايي كه اين برايش در پي داشت فكر مي و ما فوراً به افتادن پطرس و غم. )10- 5: 1(

اين دقيقاً با . خداوند، مرگ نويسنده نامه را پيشگوئي كرده بود. به طور خاص چشمگير است 14آيه  1باب 
است جائي كه خداوند عيسي به پطرس گفت كه او در پيري و به چه صورتي خواهد  سازگار 19،  18: 31يوحنا 

هر دو كلماتي هستند كه لوقا در ثبت واقعه ) خروج(و بيرون كردن  »خيمه«، كلمات 1باب  15-13در آيات . مرد
كند نويسنده  ه ثابت ميترين داليلي ك يكي از قانع كننده). 33-31: 9لو (دهد  كوه تبديل هيأت مورد استفاده قرار مي
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. نويسنده بر كوه مقدس حاضر بوده است. به تبديل هيأت شده است 18-16: 1ايست كه در  در اشاره اين نامه است
اين نامه دوم بايستي توسط پطرس نوشته ). 1: 17متي (تواند پطرس، يعقوب يا يوحنا باشد  اين يعني نويسنده مي

  .ناو نه يعقوب يا يوح) 1: 1(شده باشد 
كسي را با  — اند مشتق شده) deleago(ها از كلمه يوناني  اين. را داريم »طمع«و  »دام«ما كلمات  18، 14: 2در 

توانند خارج شوند و اين كامالً با پطرس  ها كلماتي هستند كه از دهان يك صياد مي اين. طمع به دام انداختن
 .سازگاري دارد

از پولس به  15: 3او همچنين در . كند، كه احتماالً اول پطرس است مينويسنده به نامه قبلي اشاره  1: 3در 
كه به  اي خرين كلمهآ. گويد كه پطرس رسول مطمئناً چنين كالمي را گفته است اي سخن مي شكل خيلي صميمانه

 32: 22كه در لوقا  »استوار«از ريشه كلمه  »پايداري«كلمه . گردد يافت مي 17: 3شود در  تجربه پطرس مربوط مي
اين كلمه همچنين در اول پطرس  ".بازگشت كني برادران خود را استوار نما هنگامي كه تو". آيد بكار رفته است مي

  .شود نيز يافت  مي 12: 1و دوم پطرس  10: 5
كند و اين حاصل زندگي و  باألخره، چنانجه در رساالت شباني ما ديديم، پطرس قاطعانه ارتداد را محكوم مي

خوانيم شواهد داخلي بيشتري خواهيم يافت كه با پطرس  ما در حيني كه رساله را مي. رسول بوده است قلم پطرس
  .گويد و نكته مهم اينست كه به سراغ نامه رفته و ببينيم خداوند از طريق ن به ما چه مي. سازگار هستند رسول
  

  تاريخ نگارش) ج
آناني كه معتقدند پطرس نويسنده آن نيست و . داردتاريخ نگارش دوم پطرس ظاهراً به نويسنده آن بستگي 

گيري كرديم كليسا اين رساله را بخ  از آن جائي كه نتيجه. دانند باشد آن را به قرن دوم مربوط مي اين نامه جعلي مي
تاريخي كمي  توانيم ، پس هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ روحاني، ميعنوان رساله كانوني اصيل شمرده است

  .ميالدي 67يا  66هاي  نظر قرار دهيم يعني سال را مد) ميالدي 68يا  67(از مرگ پطرس قبل 
  

  زمينه و موضوع پس) د
-19: 1(كالم انبيا  :دهد كه با يكديگر در ستيز هستند واضحاً اساس نامه پطرس را نشان ميدو مجراي اصلي 

هاي مخربي را وارد  كه بدعت بيند اي را مي در افق فكري پطرس او معلمين كذبه ).باب دوم(كاري  و زنا) 21
كه داوري آينده را استهزا  ها مردماني هستند اين. شمرد سازند كه سبك زندگي غلطي را مجاز مي مسيحيت مي

ايه (شد در نامه يهودا نيز اشاره شده است  به آنچه كه به عنوان آينده در روزگار پطرس ديده مي). 7- 1: 3(كنند  مي
از زمان ( ه مسيحيت عشق خود را براي بازگشت مسيح و استقرار ملكوت وي بر زمين از دست دادزماني ك ).4

قرن نوزدهم در مورد  بيداري. همين امر امروزه نيز صادق است .، اخالقيان كليسا سرنگون شد)كنستانتين و بعد
ها  باطلي كه در بعضي كليسا و زندگي - بسياري رنگ خود را از دست داده است هاي كالم انبيا امروزه در محفل

  .هاي مسيحي را بنويسد دهد كه به پطرس الهام شده بود تا حقايق مورد نياز كل دوران نشان مي وجود دارد
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  پطرس دوم رسالهطرح كلي 

  )2، 1: 1(تحيات  .1
 )21-3: 1(ر شخصيت مسيحي ت دعوت به پرورش قوي .2

 )باب دوم(خاستن معلمين كذبه  گويي بر پيش .3

 )باب سوم(خاستن مستهزئين  رگويي ب پيش .4

  

  تفسير
  )1،2: 1(تحيات .1

از سادگي و  ما در همين ابتدا. ندك خودش را غالم و رسول عيسي مسيح معرفي ميشمعون پطرس،  1: 1
 .او خودش برگزيده بود تا يك غالم باشد و آسمان او را به عنوان رسول، مسح كرده بود! خوريم فروتني او يكه مي

اش براي خدمت به  دانست كه وظيفه او فقط خوب مي. كند هاي آن استفاده نمي يا سمبلشكوه  پراو از عناوين 
  .نجات دهنده قيام كرده چه قدر عظيم است

را  دانيم اينست كه ايشان ايمان گرانبها برايشان نوشته شده بود ميهمه چيزي كه ما راجع به آناني كه اين نامه 
يهودي  تواند نشان دهنده اين امر باشد كه نامه به ايمانداران غير اين مي. ه بودندو همكارانش يافت به مساوي پطرس

همان نوع ايماني را دارند كه يهوديان  اشاره كرده كه آنها شود، و به همين خاطر نيز شايد به اين نكته نوشته مي
مه كساني كه با فيض خدا نجات ه. ها قائل نيست ايماني كه هيچ فرقي بين يهود و امت باشند، ايماندار دارا مي

د چنان كه ندار بودن ايشان يهودي در حضور او به يك ميزان پذيرفته شده و اين ربطي به يهودي و غير اند يافته
  .ربطي به زن يا مرد، غالم يا آزاد بودنشان نيز ندارد

ادامه داده و توضيح . ا. ندا مسيحي پذيرفته و دريافت كردهايمان يعني خالصه همه چيزهايي كه آنها به عنوان 
منظور وي اينست كه بخشش ايماني . دهد كه اين ايمان بر عدالت خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده است مي

مرگ، مدفون شدن و قيام . اند نشان دهنده عدالت خداست مساوي به همه كساني كه خداوند عيسي را باور كرده
رد كه خدا بر طبق آن بتواند فيضش را به گناهكاران از طريق ايمان ابراز اي به وجود آو مسيح پايه و اساس عادالنه

دين را كه  تواند عادالنه گناهكاران بي قرضي كه از بابت گناه پديد آمده بود كامالً پرداخت شد و حاال خدا مي. كند
  .آورند، عادل شمارد به پسرش ايمان مي

چون  عبارات عهد جديد است كه نشان دهنده الوهيت بيعنوان خداي ما و عيسي مسيح نجات دهنده يكي از 
  .اگر او خدا نيست، پس اين كلمات هيچ مفهومي ندارند. و چراي خداوند عيسي است

دعاي عالي پطرس رسول براي خوانندگانش اينست كه فيض و سالمتي در معرفت خدا و خداوند عيسي  2: 1
شان،  سيله فيض نگهدارنده و تجهيز كننده خدا در زندگي هر روزهخواهد كه ايشان به و او مي. برايشان افزون باشد
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هاي ايشان به وسيله سالمتي خدا كه فوق از تمامي عقل است پاسداري  خواهد كه دل او مي. معرفت كسب نمايند
زون او آرزو دارد كه اين بركات در حجم اف! ولي اين فيض و سالمتي نبايد در مقادير اندك بديشان داده شود. شود

  .هاي كوچك تقسيم گردند و نه اينكه به بخششوند 
هر چقدر ما بيشتر خدا را . شوند؟ از طريق معرفت خدا و خداوند ما عيسي مسيح چگونه اين بركات افزون مي

عليين و مالقات با  گاه به اعلي ما با وارد شدن گاه و بي. نمائيم بشناسيم، بيشتر تجربه فيض و سالمتي او را كسب مي
كنند سرّ فيض و  آناني كه به جاي زندگي در شهر در قدس زندگي مي. توانيم بهتر به معرفت او نائل شويم ا ميخد

  .يابند سالمتي خدا را مي
  

  )21- 3: 1(تر شخصيت مسيحي  دعوت به پرورش قوي.2
ز شكست در اين توانيم ا گويد ما چگونه مي اين متن بايد بسيار مورد عالقه همه مسيحيان باشد چونكه مي 3: 1

اول، به ما اطمينان داده شده كه خدا همه . زندگي گذشته و چگونه از پيروزي در زندگي تازه اطمينان حاصل كنيم
قوت الهيه او همه : اين تداركات شاهدي بر قوت اوست. تداركات الزم را براي زندگي مقدس ما ديده است

درست چنان چه قوت او ما را در . ما عنايت فرموده است داري الزم است به هايي را كه براي حيات و دين چيز
اول : ترتيب اينست. نمايد دهد، همچنين ما را براي داشتن يك زندگي مقدس نيز تجهيز مي درجه اول نجات مي
انجيل، قوت خداست براي نجات از مجازات گناه و قدرت آن و همچنين از لعنت و . داري حيات و سپس دين

  .فساد
داري الزم است شامل كار مسيح به عنوان كاهن اعظم، خدمت  يي كه براي حيات و دينها همه چيز

كنيم، و  اي كه ما در هنگام تغيير گرايش دريافت مي القدس، فعاليت فرشتگان به عنوان خادمين ما، حيات تازه روح
  .باشند فرمان كالم خدا مي

. آيد و فضيلت خود دعوت نموده است ميقوت داشتن يك زندگي مقدس از طريق او كه ما را به جالل 
شناختن او . درست چنان چه قوت آسماني او منشأ تقدس است، معرفت او نيز كانال رسيدن به آن تقدس است

چقدر بيشتر او را هر . و پيشرفت در شناخت او، پيشرفت در تقدس است) 3: 17يو (حيات جاويدان است 
  .آئيم بشناسيم، بيشتر به شباهت و در مي

ما از ظلمت به نور عجيب ) 1: (كند كه او به ما يادآوري مي. دعوت ما يكي از مطالب مورد عالقه پطرس است
هاي او رفتار كنيم و به خاطر وي رنج  ايم كه در اثر قدم ما دعوت شده) 2). (9: 2اول پطرس. (ايم او خوانده شده

ما دعوت ) 4). (9: 3اول پطرس. (نام، بركت بطلبيمايم تا به عوض دش ما دعوت شده) 3). (21: 2اول پطرس(بكشيم 
دوم (ايم  ما به جالل و فضيلت او دعوت شده) 5). (10: 5اول پطرس(ايم تا به جالل ابدي وارد شويم  شده
. اين اشاره آخري يعني كه او ما ره به وسيله مكشوف كردن شخصيت خويش دعوت كرده است). 3: 1سپطر

من «: كمي بعد اين شاگرد مسيح شهادت داد. دعوت شد و جالل خدا را ديدمشق شائول طرسوسي در راه جاده د
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او به جالل و فضيلت خدا دعوت  ».به چهره او نگاه كردم و همه چيز را به جهت شبيه شدن به او فضله شمردم
  .شده بود
نهايت  هاي بي هائي كه قوت خدا براي ترويج يك زندگي مقدس به ما داده است وعده در ميان همه چيز 4: 1

. وعده در كتاب مقدس وجود دارد 30000اقل  تخمين زده شده كه حد. بهاي او در كالم قرار دارند عظيم و گران
قدر ريخته شده كه محال است يك قدم بدون هاي خدا آن در مسير زندگي وعده«: باري گفت) Bunyan(جان بونيان 
   ».ها برداشت كسب آن
ايمان ما از طال . كند هايش عنوان مي ين چيز با ارزشي هستند كه پطرس در نامههاي خدا هفتمين و آخر وعده

مسيح، سنگ زنده در نظر خدا با . )19: 1اول پطرس(بهاست  خون مسيح گران). 7: 1اول پطرس(بها تر است  گران
راي همه او ب). 6: 2اول پطرس(بهاست  او همچنين به عنوان سنگ زاويه گران ).4: 2اول پطرس(ارزش است 

  ).4: 1پطر  دوم(بها هستند  هاي خدا گران و باألخره، وعده). 4: 3اول پطرس(ايمانداران، با ارزش است 
فيضي كه ) 2). (14: 6روم (آزادي از سلطه گناه ) 1. (ها كه در مورد تقدس هستند فكر كنيد به بعضي از وعده

فرار ) 5) (7: 4(پيروزي بر شيطان ) 4). (13: 4فيل (وي قدرت اطاعت از احكام ) 3). (9: 12 دوم قرنتيان(كافي است 
) 9: 1يو 1. (كنيم بخشش در زماني كه ما به گناهان خويش اعتراف مي) 6). (13: 10اول قرنتيان(در زمان وسوه شدن 

  ).10: 50مز (هاي ما  جواب فرياد) 7) (:3431 ار(و فراموش كردن گناهان ما از سوي خدا 
ها ايماندار را  اين وعده! بها هستند نهايت عظيم و گران هاي خدا بي گويد وعده يجيب نيست كه پطرس مع

هايي كه ما براي  خدا وعده همه چيز. شهوت در جهان است، خالصي يابداز تا از فسادي كه  زندسا قادر مي
هاي  توانيم وعده ما ميآيند،  آلود مي هاي گناه زماني كه هوس. مقاومت در برابر وسوسه نياز داريم به ما داده است

ناهان جنسي آن، مشروبات الكلي آن، نجاست گ -سازند تا از فساد جهان بگريزيم ها ما را قادر مي آن. خدا را بطلبيم
  .هاي آن هاي آن و نزاع آن، بدبختي آن، خيانت

در  ساًامر ا سااين . الهي گرديم تها ما مي توانيم شريك طبيع هاين وعدوسيله ه جنبه مثبت قضيه اينست كه ب
كنيم  ندگي ميزنچه كه خدا وعده داده شي عملي آسپس در حيني كه در خو. ر گرايش به وقوع مي پيونددغييمان تز

وريم آ دست ميه ندن كالم بما اين وعده را بوسيله خوا). 18: 3 دوم قرنتيان( يمآئ بيشتر و بيشتر به شباهت او در مي
 ،دهيم در حيني كه اين كار را انجام مي. رويم بينيم و به دنبال او مي گردد مي و مسيح را كه در اين وعده مكشوف مي

  . آورد مي جالل تا به جالل در زالقدس ما را به شباهت او ا روح
چون او . سماني به ما داده استآندگي زخدا هر چيز ضروري را براي داشتن دهند كه  نشان مي 4و3يات آ 5: 1

اده خودمان يا با اجبار مقدس ار خدا ما بر ضد. آن كوشا باشيمما بايد در جهت ترويج  ،استهمه اينها را به ما داده 
  .با نظم انجام دهيمو سهم خودمان را  ،تصميم بگيريم ،و كنيمآرزما بايد . گرداند نمي

ه ب — نويسد او دارد به مسيحيان مي ،خرهباأل .كند پطرس براي پرورش شخصيت مسيحي به ايمان اشاره مي
د تأكي او ؛گويد كه به ايمان مجهز شوند شان نميپس او بدي .اند كساني كه ايمان نجات بخش عيسي را تجربه كرده

  .، آن ايمان را دارندكند كه ايشان مي
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ن آنه اينكه اينها به ، شود وسيله هفت عنصر تقدس تكميل ميه باشد كه ايمان ب ضروريست اين ميكه نچه آ
 Tom Olson’s(پدر تام اولسن .ها هميشه براي ايماندار حاضر باشد شوند همه نعمت مي بلكه باعث ،اضافه شوند

Father( اين متن را براي پسرش مي خواند:  
و به حكمت  ؛حكمت سليمان را ،و به شجاعت داود ؛فضيلت يا شجاعت داود را به ايمانت اضافه كن 

 ؛ي يوناتان را همحبت برادران ،و به دينداري دانيال ؛و به صبر ايوب دينداري دانيال را ؛صبر ايوب را ،سليمان
  .ي يوناتان محبت يوحنا را هوبه محبت برادران

  :گويد مي )Lenski(كينسل
ن با آبر طريقي كه ايشان بر طبق  و )1: 2(مده استآفهرست هفت فضيلت با اشاره به انبياي كذبه در اينجا 

براي  ؛كوري را ،براي اگاهي ؛ي را اضافه كردندبراي پرستش ايشان رسواي. برخورد كردندايمان 
و براي  ؛بي ديني را ،براي دينداريبند و باري را؛ براي ثبات در نيكويي، ثبات در شر را؛  داري، بي خويشتن

  . آن رافقدان ناراحت كننده  ،براي محبت اصيل.  ؛تنفر از فرزندان خدا را ،محبت برادرانه
يا فضيلت اخالقي باشد  ،دينداري در زندگي ،تواند به معناي پارسايي مي اين. فضيلت است ،اولين خصوصيت

تواند در اينجا فضيلت به معناي  همچنين مي. شوند ه دينداري پوشانده ميژبه نظر بوسيله وا اگر چه اينها بعداً
  .جهت ايستادن براي راستيه و قدرتي ب ،روحاني در برابر دنياي متخاصم باشدشجاعت 

بايد بين سوختن يا انكار ايمان  )Archbishop Cranmer(مرناسقف اعظم كرا. كنيم  ت شهدا فكر ميما به شجاع
بعدها . دست راستش به نشانه انكار باال رفت  ،يادزدر اثر فشار  د ولي بعداًزاو در ابتدا سر باز . گزيد  يكي را بر مي

 زهر دو دستش با ،خواست خودش به در. وشن كنندتش را رآدهندگانش  اشتباه خود را فهميد و اعالم كرد كه جفا
د رنج پس اول باي ،اين دستي است كه انكار كرد«: نهاد و گفتآتش سپس او دست راست خود را در . شدند
   ».كنم اين دست نااليق را مجازات مي !اين دست خطا كرده است. ات را متحمل شودزمجا

كيد مهم در مورد خواندن أاين ت. يلت حقايق روحانيبا فض خصوصاً ،شجاعت بايد با فضيلت تكميل شود
  . ن استآفرامين مقدس  زو اطاعت اخدا كالم 

   ،چيزهاي بيشتري راجع به عيسي در كالمش
  .شود ارتباطم با خداوندم حفظ مي
   ،شنوم در هر سطري صدايش را مي

 .گويم كه مال من است هر نوع وفاداري را مي

   )Eliza E. Hewitt( هيويت يزهل — 
 »توانايي عملي در جزييات مسيحيت« ،نچه كه اردمانآطريق يك فضيلت تجربي از كتاب مقدس ما به  زا
  .رسيم مي ،نامد مي

عمل ي اراده تحت  هشخصي اين را قدرت كنترل كنند. منظم خوانده استندگي زخدا همه مسيحيان را به  6: 1
وات همان بايد نظم باشد و همچنين در شزن و استفاده از كالم خواند ،در دعا كردن. روح خدا تعريف نموده است

  .ندگي وقف شده به خدا هم بايد نظم وجود داشته باشدزجسماني و 
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؛ و مشت نه چون كسي كه شك دارد ،دوم پس من چنين مي«. داري را تجربه كرده بود پولس چنين خويشتن
مبادا چون ديگران را وعظ  ،دارم ن را در بندگي ميآو  مزسا بون ميزبلكه تن خود را  .نكه هوا را بزنمآزنم نه مي 

ت دخواست م مي ،فيلسوف طبيعي بزرگ ،)Audubon(دابنآ). 27، 26: 9اول قرنتيان(» .نمودم خود محروم شوم
در اين  )Robert. G. Lee( لي رابرت بياييد ببينيم. ناسدندگي كند تا بيشتر دنياي پرندگان را بشزيادي را با ناراحتي ز

  :مورد چه مي گويد
ها در مه و  حركت براي ساعت او بي. او راحتي جسمي خود را در مقايسه با مو فقيت در كارش هيچ شمرد

داند  اينكه مي زكرد ا ها احساس رضايت مي و پس از هفته ،كشيد ها انتظار مي شد و ساعت تاريكي خميده مي
كه به سختي  در حالي ،فرو رود آبگردن خود در تا  بايست او مي. چه احساسي دارد تنها  يك پرنده حقيقتاً

كشد و مارهاي سمي در حال شنا كردن به اطراف صورتش هستند و چند تمساح بزرگ در حال  نفس مي
يرت و جديت مملو غاش از  و چهره ».يند نيستآ اين خوش« :او گفت. مقابل چشمان او هستند زگذر كردن ا

كار را كرد تا بتواند  او اين ».توانم يك پرنده را مجسم كنم من مي ؟اش چه بود ولي نتيجه« :وگفت. گشت
  . يك پرنده را مجسم كند

ما به خاطر نمونه ديگران، نياز مبرم دنياي ويران شده و خطر وارد شدن خسارت به شهادت شخصي خودمان 
  .هايمان به ما بدهد ها را براي زندگي ما بايد منظم باشيم تا مسيح بهترين

بايستي مداوماً به . ها گرديدن جفاها و مصيبتهمراه باشد، يعني صبورانه متحمل  پشتكاريبايد با  زكاريپرهي
كافي نيست كه در زمانهاي شادي و پرجالل به . ياد بياوريم كه زندگي مسيحي چالشي است براي متحمل بودن

هاي  يك سلسله موفقيتحاوي ر كه مسيحيت اين نظ. ر خالل مشكالت نيز دوام بياوريمبلكه ما بايد دپيش برويم، 
ناله و ماتم تلخ، و زندگي روزمرّه، كار پست، شرايط مأيوس كننده، . غيرواقعياست اي  نظريهچشمگير است، 

هنر تحمل است و تالش براي مواجهه با آنچه كه به نظر بر ضد  پشتكاري. هاي شكست خورده وجود دارد برنامه
  . ماست

هاي ما بايد خداگونه شود، با همة آنچه كه در مسير تقدس عملي  زندگي .است ريدينداخصيصة بعدي 
بر اساس آنها ديگران بدانند ما  ما وجود داشته باشد كهاي در رفتار  العاده بايستي خصوصيات فوق. ضروري است

ليكن ...  «: شود كه آور مي پولس به ما ياد. ترديد شباهت فاميلي ضروري است فرزندان آسمانيِ پدر هستيم؛ بي
  ).8: 4تيمو 1(» .زندگي حال و آينده را دارد ةدينداري براي هر چيز مفيد است كه وعد

1 :7 به همين همه خواهند فهميد كه «: كند مسيح معرفي مي ما را به دنيا به عنوان شاگردان ت برادرانهمحب
35: 13يو (» ت يكديگر را داشته باشيدشاگرد من هستيد اگر محب(.  

احساسي نيست  مسئلهيك  اين اساساً. كند محبت برادرانه ما را به سوي محبت به تمام نسل بشر هدايت مي
. يك فرمان است زبلكه اطاعت اباشد  ياق احساسي براي تجربه كردن نميتاين اش. بلكه از روي اراده مي باشد

تواند چنانكه كتاب مقدس فرمان  ايمان نمي يك بي. فوق طبيعي است ما محبت در مفهوم عهد جديد يك قدرت
شود  سماني در وجود شخص باعث ميآيك حيات . سماني در او وجود نداردآكه حيات چون دهد محبت كند مي

براي ؛ محبت خودش را در دادن مجسم مي كند .گانش دعا كندكنند كه او دشمنانش را محبت نمايد و براي جفا
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مسيح نيز كليسا را محبت «). 16: 3يو ( »... ند يگانه خود را دادزقدر محبت نمود كه فر را اين يرا خدا جهانز« :مثال
 ،استعداد ،مان محبت خود را با دادن وقتزتوانيم در هر  ما مي.  )25: 5افس (» ن دادآنمود و خويشتن را براي 

 .هايمان به ديگران نشان دهيم ندگيزسرمايه و 

پنج مبشر جواني بود كه در اكوادر توسط  زيكي ا ،پدر ادوارد مك كولي) T.E. McCully( مك كولي
به من خداوندا، « :كردزانوهايش خم شده بود دعا يك شب او در حيني كه روي . سرخپوستان اكوادري كشته شد

 ويخته وآا دور گردن ايشان تا بتوانم دستانم ر ،قدر عمر عطا كن تا نجات يافتن كساني كه پسرم را كشتند ببينم نآ
اين  »نها مسيح را دوست خواهند داشتآن وقت آبه ايشان محبت كنم و اين محبتم بدين خاطر خواهد بود كه در 

طور دعا  اند اين به قتل رسانيده ناهكاري كه پسرتان راگقاتلين براي كه شما  مانيز  — محبت مسيحي است
  .كنيد مي

  .باشند تمام عيار مييك شخصيت مسيحي بيانگر اين هفت فضيلت 
در حركت به پيش است كه  .ايستادن معنا ندارد  —رفت در مسير شاگردي، يا پيشرفت وجود دارد يا پس 8: 1

 .نشيني خطر و شكست نهفته است قوت و امنيت وجود دارد؛ در عقب

ثمري، كوري،  حاصلي، بي بناي شخصيت مسيحي، به بي شكست و نداشتن پشتكار در پيشرفت روحاني و
   .انجامد فراموشي و قصور مي

ت كاهالنه را القدس فعالي هدايت روح .فعال باشد ندگي كه در پي خدا باشد مي تواند حقيقتاًزتنها  .كاهل
   .يمدوز يا بدون نخ مينيم ز ها مشت مي ما به سايه ،صورت در غير اين -كند دايد و نهايت فعاليت را تضمين ميز مي

دانيم  نچه كه ميآعدم انجام . ثمر باشيم مسيح بي اين امر محال نيست كه ما در معرفت خداوند عيسي .ثمر بي
حانيت روزه و در حو ،جريان به داخل بدون جرياني به خارج درياي مرده را كشت. كشاند به كاهلي مي ما را قطعاً

  .نيز همچنين امر صادق است
در اينجا كوتاه نظري،  .از اين نوع كوري به مسيحيت وارد شده است هاي بسياري يانز ور ضر. كوتاه نظر 9: 1

او با چيزهاي مادي مشغول . يندهآكند و نه براي  دگي ميزنانسان براي زمان حال آن كه در شكلي از كوري است 
  .و از روحانيات غافل مي باشداست 

گاه آكور است او  ،ندارد در شخصيت خود ذكرشد 7-5هر كس كه هفت فضيلتي را كه در آيات  .كوري
او . دهد شهاي روحاني حقيقي را تشخيص نميزاو ار. ندگيش محور و مركز همه چيز استزنيست كه چيزي در 
  .كند ها زندگي مي در دنياي تاريك سايه

تطهير گناهان گذشته خود را فراموش  ،خره انساني كه هفت فضيلت باال را نداشته باشدباأل. كاري فراموش 
او با . ن نجات يافته بود آگردد كه از  او به مسيري باز مي. وي گم شده است در حقيقت رهايي او،. ستكرده ا

  . كند كه باعث شدند پسر خدا بميرد گناهاني بازي مي
اينها دو . كند تا دعوت و برگزيدگي خود را ثابت نمايند رو پطرس خوانندگانش را تشويق مي و از اين 10: 1

برگزيدگي به انتخاب حاكمانه و ازلي خدا اشاره دارد كه وي كساني را كه به او . هستندراي نجات بظر نقشه خدا من
برگزيدگي ما .پيوندد  وسيله انتخاب به وقوع ميه دعوت به عمل او در زمان اشاره دارد كه ب. تعلق داشتند برگزيد
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اول برگزيدگي  ،ترتيب زمانير ب بنا. در گرايش روي داغييدعوت ما در زمان ت: پيش از بنياد عالم صورت گرفت
فهميم كه از ازل در  شنويم و سپس مي ولي در تجربه انساني ما اول دعوت او را مي. صورت گرفت و سپس دعوت

  .يده شده بوديممسيح برگز
اهداف ازلي خدا ؛ ن شويمئنها مطمآند از ا مان تضمين شده نچه كه دعوت و برگزيدگيآتوانيم بيش از  ما نمي

ه وسيله ب. ها را با رشد در شباهت به خداوندمان تصديق كنيم نآتوانيم  ولي ما مي. نتيجه بمانند توانند هرگز بي مين
يك زندگي . آن تعلق داريمبه  توانيم واقعه اشتباهي را به وقوع بپيوندانيم كه ما حقيقتاً ما مي ،روحظاهر كردن ثمره 

  .كند اقعيت زندگي ما را اثبات ميمقدس و
كار مسيح ؛ له تباهي و هالكت ابدي نيستئاين مس. دارد داشتن يك زندگي مقدس ما را از لغزش دور نگاه مي

سماني آهايي  اگر ما در چيز. ك شدنورسوايي و متر ،كند مياين امر به گناه اشاره  ،بلكه. آن رهانيده استما را از 
، از سلب ولي اگر در روح قدم بزنيم. گيريم ميمان قرار  در خطر كشتي شكسته شدن در زندگي ،شكست بخوريم

خطر . نمايد گذارند تجهيز مي خدا مسيحياني را كه براي او پا پيش مي .يت در خدمت به او ايمن خواهيم بودصالح
  .باشد ميو كوري در بطالت روحاني 

و  اوداني خداوندامنيت وجود دارد بلكه وعده دخول در ملكوت ج ،مي روحانيئنه تنها در پيشرفت دا 11: 1
كند بلكه به  حقيقت دخول ما اشاره نمي به پطرس در اينجا .نيز هستبه دولتمندي مسيح  يعيسما  نجات دهنده

ولي بعضي بيش از . مسيح است يايمان به خداوند عيسسمان آتنها پايه و اساس مجوز ورود به ملكوت . نطريقه آ
ها در اينجا بستگي به درجه انطباق  پاداش ش بيشتري حاضر است ونها پاداآبراي . يابند ديگران دخول بيشتري مي

  .به نجات دهنده بستگي دارند 
نداران اهميت گيرد كه به ايما كند تصميم مي ينده فكر ميآدر حيني كه پطرس به ملزومات حال و 12: 1

ياز داشتند كه اين امر باز هم ن ،تندنسدا ن را ميآحتي اگر ايشان . ور شودپيشرفت در شخصيت مسيحي را يادآ
ن راستي كه نزدمان است استوار باشيم آحتي اگر چه ما در  .و ما نيز به همين امر نياز داريم .بديشان گوشزد شود

  . تكرار شود ماًئبنابراين حقيقت بايد دا .كاري وجود دارد اي يا ساعتي فراموش هميشه خطر مشغوليت لحظه
وري مكرر تا زمان زنده بودنش آ وظيفه وي بود كه مقدسين را به يادكه اين نه تنها قصد پطرس بود بل 13: 1

   .كرد شد احساس مي ها را در حيني كه او به پايان عمرش نزديك مي نآاو كسالت روحاني  .برانگيزاند
ن از آ ).19 ،18: 21يو (مرد چه طريقي خواهد  زا كه در حقيقت او دخداوند به پطرس مكشوف كرده بو 14: 1

 ،گويي كرده بود دانست كه بر طبق وقايع عادي كه خداوند پيش رسول پير مي. هاي بسياري گذشته بود ع سالموق
كه هنوز  اي داده بود تا براي سعادت روحاني قوم خدا تا موقعي تازهآگاهي به او انگيزه اين . مرگ او نزديك است

 .ارد تداركي ببيندزمان د

. گويد اش سخن مي اش يا ترك بدن يا خيمه زميني سكونت زميني عنوان ترك كردنه او از مرگ خود ب 
بدن نيز ساختاري است كه ما در زمان غربتمان در  ،درست چنانچه يك خيمه براي سكونت مسافران موقتي است

 در. دياب بدن قيام كرده و تبديل مي ،در زمان ربوده شدن .ريزد خيمه فرو مي ،در مرگ. كنيم ميزندگي  آنزمين در 
  ).1: 5 دوم قرنتيان(مده است آن سخن به ميان آسمان از آعنوان خانه يا عمارت ه بدن جالل يافته و ب ،يتابد
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كه  چنان ،كرد الوقوع مسيح را نفي نمي ميرد بازگشت قريب دانست به زودي مي اين حقيقت كه پطرس مي
پطرس تنها با يك مكاشفه . ر لحظه بيايدار دارد كه مسيح در هكليساي حقيقي هميشه انتظ .اند بعضي عنوان كرده

  .دانست تا زمان بازگشت خداوند زنده نخواهد بود مي خاص
وري آ شان را ياد ت پيشرفت روحانيبه مقدسين اهمي پطرس رسول نه تنها تصميم گرفته بود تا شخصاً 15: 1

از طريق . ل را به ياد داشته باشندرحلت وي نيز اين اصو از خواست با نوشتن اين نامه ايشان بعد بلكه او مي ،كند
تا زمان بازگشت نجات دهنده ما اين اصول را  و ،قرن ديگر حاال و براي نوزدهايمانداران قادر بودند  ،هاي او نوشته

هاي رهبر روحاني  شهادت گويند كه انجيل مرقس لزوماً روايات قديمي معتبري مي ،همچنين .بخاطر داشته باشند
   .وده استپطرس رسول ب ،مرقس

 ،از طريق كالم مكتوب. ماند تنها كالم مكتوب است كه باقي مي .جا ذكر شده است يت خدمت نوشتن ايناهم
  .يابد ادامه مي ،خدمت يك انسان اگر چه بدنش به قبر فرو رود

. مكني آن مفهوم خروج را درك مياي است كه ما از  برد كلمه اي كه پطرس براي رحلت در اينجا بكار مي كلمه
لت رح ،مرگ. مورد استفاده قرار گرفته است 31: 9 اي است كه براي توصيف مرگ مسيح در لوقا اين همان كلمه

  . وجود نيست بلكه انتقال يك شخص از مكاني به مكاني ديگر
ت دارد نشان ي در حال مرگ اهمينچه را كه براي يك مرد خداآيات ارزش زيادي براي ما دارند چون آاين 

اسي ايمان مسيحي ارزش سحقايق اصلي و ا. .15و  12 ،9 ،8ات آيدر  -اند اين امور چهار بار تكرار شده. دهند مي
  .ها از سر حد دنياي ابدي نگاه كنيم نآيابند اگر به  زيادي مي

ن ئپطرس اول با شهادت مطم. ار دارندك سر وجالل مدن قطعي مسيح در آبا  1يات پاياني باب آ 16: 1
ميزد و به آ عتيق را در هم مي طرس عهد جديد وپ. ءن انبيائو سپس با كالم مطم ،ر داردسر و كارسوالن 

 . گويد كه به اين شهادات متحد پيوند خورند خوانندگانش مي

هايي جعلي  ها در پي افسانه نآ. كند كه شهادت رسوالن بر پايه حقيقت بوده است و نه افسانه كيد مياو تأ
 . نمودند خوانندگان را اعالم مي ،خداوند عيسي مسيح مدنآنرفتند چون از قوت و 

وسيله شهادت سه ه اين ب. ت مسيح بر باالي كوه استكند تغيير هيأ ان اشاره ميدمشخصي كه او ب  واقعه
مدن با آ«اللفظي است براي گفتن  مدن طريقه تحتآقوت و . يعقوب و يوحنا ؛پطرس  —رسول ثبت شده بود

اين از طريق . طنت بر زمينمدن مسيح در قدرت براي سلآت تصويري بود از أتبديل هي. »مدنآبا قدرت «يا  »قدرت
گويم كه بعضي در اينجا  ينه به شما ميآهر « :عيسي گفت ،28: 16در متي . شود ثبت واقعه توسط متي روشن مي

-1: 17(يات بعدي آ» .يدقه موت را نخواهند چش، ذائيدآ حاضرند كه تا پسر انسان را نبينند كه در ملكوت خود مي
يوحنا عيسي را در همان جاللي ديدند كه در  و يعقوب ،پطرس ،بر روي كوه. كند ت را تعريف ميتبديل هيأ) 8 

، پسر انسان را در ان بميرندقبل از اينكه ايش. داشتهنگام بازگشت خود و سلطنت هزار ساله بر زمين خواهد 
  .تحقق يافت 8 -1: 17در وقايع  28: 16وند در متي پس كالم خدا .اش ديدند جالل ملكوت آينده
هاي  ت بر باالي كوه بر پايه افسانهن رسوالن راجع به واقعه تبديل هيأكند كه سخنا كيد ميحاال پطرس تأ

كتاب  به الهيدانان معاصر براي حمله اكثراي است كه  اين همان كلمه .نبوده است )، اسطورهدر يوناني(جعلي 
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اي  صورت اسطورهه كنند كه ما بايد كتاب مقدس را ب ها اين نظريه را پيشنهاد مي نآ. كنند فاده مين استآمقدس از 
 .John A.T(جان رابينسون . گويد مياي در عهد جديد سخن  از عنصر اسطوره) Bultmann(بولتمان . تفسير كنيم

Robinson ( هاست اسطورهبه مسيحيان گفت كه بيشتر كتاب مقدس شامل :  
كتاب مقدس صورت گرفته كه البته اين كتاب شامل  شناسي بازو قاطعي براي  رن اخير قدم دردناكدر ق

طور ه بامر اين . اي يكي از اشكال حقايق روحاني مهم است هايي است و اين شكل اسطوره »اسطوره«
قت و هبوط هاي كتاب پيدايش و خل گراها پذيرفته شده است كه داستان همه غير بنيادوسيله ه تدريجي ب

ت تاريخي ندارند بلكه كشند ولي واقعي هايي هستند كه حقايق عميق روحاني را به تصوير مي نمونه
راستي براي دفاعيه حقايق مسيحي الزم است كه ه ب. ندارندتاريخي باشند و اعتبار و سنديت  اي مي اسطوره

رو در  باشد و از اين ت بلكه داستان ميمده است تاريخ نيسآكنند در كتاب مقدس  نچه ادعا ميآايشان بدانند 
اي بودن  كه اين مقوله يعني اسطوره نانيآ. وري دارندآ م انسان شناسي يا كيهان شناسي هممباحث مختلف عل

هاكسلي و دوستانش  ن شاهد هستيم درست به سوي چنگال توماس، چنانچه ما اآلكتاب مقدس را نپذيرند
  . حركت خواهند كرد
شهادت  ؛شهادت چشمان: دهد ه مياي بودن، سه دليل براي تبديل هيأت ارائ اسطوره پطرس براي تكذيب

  .شهادت حضور فيزيكي ؛ها گوش
» .پدر لي شايسته پسر يگانهجال ،و جالل او را ديديم«: يوحنا شهادت داد. رسوالن كبريايي خداوند را ديدند

  ).14: 1يو (
است پسر حبيب اين « :ي خدا را شنيدند كه مي گفترسوالن صدا. ها وجود دارد سپس شهادت گوش 17: 1

از جالل كبريايي به او رسيد بخشيد  اين عبارت شنيدني كه خداوند عيسي را حرمت مي» .من كه از وي خشنودم
  .شود ينا ناميده ميه شخجالل حضور خدا ك يعني از ابر درخشنده و پر

صداي خدا را كه با  كيد دارد كه ايشان مستقيماًأگويد ت پطرس كه از يعقوب و يوحنا و خودش سخن مي 18: 1
جا شهادت سه شاهد وجود دارد كه بر طبق متي  در اين. گفت شنيدند الي كوه مقدس سخن ميخداوند بر با

  .داراي اعتبار وصالحيت است 16: 18
قعي در ت وااين يك وضعي. ما با وي در كوه مقدس بوديم: كند خره پطرس شهادت فيزيكي را مطرح ميباأل

  . توانست در اين مورد وجود داشته باشد لي نمي؛ هيچ سؤازندگي بود
عنوان ه ب ن مكان امروزه شناخته شده بود حتماًآگر ا. دانيم كه تبديل هيأت بر كدام كوه صورت گرفت ما نمي

دس بوده است مق كه حقيقتاً اين مكان كوه مقدس خوانده شده است نه براي اين. شد ن ياد ميآزيارتگاه مقدس از
  .وقوع اتفاقي مقدس انتخاب شده بودعنوان محل ه بلكه چون ب

مسيح با قوت و جالل  گويي كرده بودند كه عتيق پيشعهد انبياي . تر داريم را نيز محكم ءو كالم انبيا 19: 1
هاي  نبوت ،چه كه رسوالن ديدند نآ. دوثابت نم ها را نبوتن آت أي كوه تبديل هيوقايع باال. مدآعظيم خواهد 

عطا شد تا به رسوالن  .ها را ثابت كرد گويي تر ساخت بلكه به سادگي حقيقت بودن پيش نئانبياي عهد عتيق را مطم
  .اش ببينند يندهآينده مسيح را در ملكوت آاي از جالل  ذره



 

- ١۴ - 

ا داريم كه ر ءن انبيابس مطمئعالوه به كالم ه ب«: كند به ما كمك مي 19يه آاز ) F.W. Grant(ترجمه گرانت 
و  گاه كه سپيده بردمد نآدرخشد تا  تاري مي چرا كه همچون چراغي در مكان تيره و نيكوست بدان توجه كنيد،

و ) NKJV(جيمز كينگ در ترجمه جديد . هايتان توجه كنيم ما بايد به دل ،»هايتان طلوع كند ستاره صبح در دل
و اين تفسير عبارت را مشكل  ،هاي شما طلوع كند در دل روز بشكافد و ستاره صبح ،ها بسياري از ديگر ترجمه

  . كند مي
روم (دميدن سپيده دم پايان دوران كليسا است  بر. تار همين دنيا است مكان تيره و. نبوتي چراغ است كلمه

ا متن اينست كه مرو مفهوم  از اين .كشد را به تصوير مي ينشمقدس به جهت مدن مسيحآطلوع ستاره صبح  .)12: 13
را حفظ كنيم تا همچو  نآهايتان  را پيش روي خود داشته باشيم و مثل گنجي در دل ءبايد هميشه كالم نيكوي انبيا

سمان ببرد آچراغي در تاريكي دنيا تا پايان دوره كليسا كه مسيح با جالل در ابرها ظاهر خواهد شد تا قومش را به 
  .ايمان بدرخشدرب

اند و نه  از خدا سر چشمه گرفته ءهاي مقدس انبيا كند كه نوشته كيد ميرس تأپاياني باب، پطيه آدر دو  20: 1
 .سمان بديشان الهام شده استآها از  اين نوشته ؛از انسان

معقول  بعضي نا. ل مختلف تفسير شده استاين جمله به اشكا. هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبي نيست
 را مطالعه كنند و نآحق كليساست و فقط افراد روحاني بايد تنها دس گويد كتاب مق اند مثل اين تفسير كه مي بوده

  !هم به تنهايي نآنه اشخاص عادي 
اين حقيقت دارد  ،براي مثال. دنرسان توصيفات ديگري شايد جمالت درستي باشند ولي مفهوم اين متن را نمي

  .ن قرار دارد و كل كتاب مقدسآر ي  كه دنوسيله خودش تفسير شود بلكه در نور مته اي نبايد ب يهآكه هيچ 
عطا شدنش  ن را پس ازآها  نه طريقي كه انسان سر و كار دارد وانبياء كالم  منشأ جا با سر ولي پطرس در اين

گيري  تفسير خودشان را از وقايع و نتيجه ،نوشتند ميكه كالم را  زماني ءنكته در اينجاست كه انبيا. كنند تفسير مي
اند  را نوشته نآكساني كه   وسيلهه اي به توصيف كالم ب تفسير اشاره ،به بياني ديگر. نمودند يشان را ثبت نم صيخش

   :نويسد مي) D.T. Young(يانگ  .به ايشان در دفعه اول رسيده استندارد بلكه به طريقي كه كالم 
اين تفسير  .ندنيستها انساني  چه ادعا شده است كه سرمنشأ نوشته چنان...  ددرستي درك مي شوه پس متن ب
ما اغلب از جمالت مشخص كه بيان كننده نظر داود يا نظر پولس يا پطرس هستند را از . نه انسان خداست و
اين . هاي مقدس نداريم ن نوشتهآما هيچ نظري انساني در  ،يمسخن گوي ولي اگر مستقيماً. شنويم كالم مي

 ،گيرد تفسير شخصي سرچشمه نمياز وت كالم خدا هيچ نب. ل استم مقدس تفسير خدا از وقايع و مسائكال
  . اند القدس كالم خدا را الهام گرفته مردمان از جانب روح

باشد و ما معتقديم  تر مي ورده است كه دقيقآزاييده نبي  ،جاي از نبيه ب ،)NKJV(كينگ جيمز جديد  ترجمه
  .باشد تر مي كه در اين متن مناسب

ورده آزيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز . كند توضيح داده شده ثابت مي 20يه آرا كه در آن چه  يهآاين  21: 1
شخصي خودشان نبود و نه مجموعه  معجوني از عقايد كه ايشان نوشتندنچه آ« :گفته استشخصي چه  چنان. نشد

  .»شان انسانيها و تفكرات  تصورات و بينش
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خدا از طريقي كه ما . جانب خدا سخن گفتنداز  هالقدس مجذوب شد حقيقت اينست كه مردمان به روح
مجذوب كرد و نه اينكه به طور كلي شخصيت و اين مردمان را به نگاشتن اين كالم  ،درك كنيم توانيم كامالً نمي

در . ن استآيات كليدي در كتاب مقدس براي اثبات الهامي بودن آاين يكي از . سبك نگارش ايشان را نابود سازد
فظي لال تحت جامع، مهم است كه ما محكم روي اصول ،كردند ي اقتدار كتاب مقدس را انكار ميروزگاري كه بسيار

عنوان كالم خدا ه نچه بآفظي اينست كه لال منظور ما از الهام تحت .و الهامي ومصون از خطاي كالم خدا بايستيم
 13: 2اول قرنتيان (فته شده است بديشان گ س مستقيماًدالق نويسنده براي ما ثبت شده است از جانب روح 40توسط 

كلماتي  .نچه دوست دارند بنويسندآها  نآنويسندگان نداد تا اي به  زمينه خدا اصول اوليه با طرح پيش. )را نگاه كنيد 
  .اند القدس نوشته شده واسطه روحه اند ب كه در كتاب مقدس نوشته شده

القدس  ايش تا مكاشفه به يك ميزان از جانب روحمنظور ما از الهام جامع اينست كه كل كتاب مقدس از پيد
منظور ما از الهام مصون از خطا اينست كه . )را نگاه كنيد 16: 3دوم تيموتائوس (اين كالم خداست . الهام شده است

 ،علم ،و اين مصون از خطا بودن در تاريخ ،هايش موزهآاشتباه است و نه فقط در  در اصل بي بدانيد كالم خدا كامالً
  .ديگرش صادق استدر مورد همه قلمروهاي  رح وقايع وش

  
  )باب دوم(ن كذب علميخاستن م گويي بر پيش.  3

ه نه انساني سخن گفت كه ب وه عنوان كالم الهي هاي عهد عتيق ب پطرس به نبوت ،اولباب در پايان  1: 2
ن دوران انبياي آدر  ،كند و اضافه مي حاال او به انبياي حقيقي عهد عتيق اشاره .ورده شده استآالقدس  واسطه روح

و درست چنانچه در دوران مسيحيت معلمين صادق و واجد شرايط وجود دارند معلمين . كذب هم وجود داشتند
  .كذب هم خواهند بود
اين همان  .كنند كه خادمين انجيل هستند ايشان ادعا مي. در كليسا وجود خواهند داشت هاين معلمين كذب
 ،يا ناستيكي هستيم )خدا رمنك( ملحدمده و بگويند كه ما آاگر ايشان . سازد تر مي ر را بزرگچيزي است كه خط
ها كتاب مقدس را حمل كرده و اصول  نآ. هستند فريبكارقايان آها  نآولي . جبهه خواهند گرفتمردم در مقابلشان 

س ئير. استفاده مي كنند ءمتفاوت سو ها به شكلي كامالً نآاگر چه از  -دهند راست ديني را مورد استفاده قرار مي
  : ي خود را بيان كرده استژطور استرات ها اين سمينار الهياتي ليبرال

كنند و  را عوض مي اند ايمان راسخ خود ن تعهد دادهآبه  كار رسمي نظرياتي كه قبالًنكليساها اغلب بدون ا
  . كنندير مورد قبول خود را حفظ تفاس ماًئكنند تا دا را پيدا مي يايه دانان ايشان طريق هيلا

  :كند طور توصيف مي معلمين كذب را اين )W.A. Criswell(كريس ول 
منبر موعظه چنين شخصي بر روي . ، دانشمند و مدعي دوستي با مسيحسيما ، خوشبرخورد ، خوشدبؤم... 
او از  .رساند چاپ مي وحاني و مذهبي درمجالت بهمقاله و گزارشات ر ،نويسد هاي تعليمي مي كتاب ،كند مي

انگيز  نفرت قفسي براي هر گونه پرنده ي  موزشگاه را تبديل بهاو كليسا و آ. كند مسيحيت حمله ميدرون به 
  .خورد گيرد و غذا نمي او با تعليم صدوقيان روزه مي. سازد ميو ناپاك 
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توان اين  ها بيشتر مي اين مكان دري نشان دادن اين مورد، ظاهراً شوند؟ برا اين معلمين كذبه در كجا يافت مي
  : گونه افراد را يافت

  ارتدوكس هاي ليبرال و نئو پروتستان
  )رو ميانه(هاي ليبرال  كاتوليك رومي

  گرايان يكتاگرايان و عام
  شاهدين يهوه

  ها مونرمو
  پيروان علم مسيحي

  آموزشگاه وحدت مسيحي 
  )كليساس راديويي خدا(آرمستراگينزم 

هاي كتاب مقدس  هاي مهلك را خفية وارد آموزه كنند كه خادمين عدالت هستند ولي بدعت آنها اگر ادعا مي
آنها اساساً براي انكار راستي در . باشد هاي درست و غلط مي ها و انديشه اين يك معجون از فريب. سازند مي

شوند ليست  ده ميگزار دي هاي مشخص بدعت ها كه در ميان گروه در اينجا بعضي از اين انكار. گردش هستند
 :اند شده

آنها تثليث به الوهيت مسيح، تولد او از باكره، مصون از خطا و جامع و الهامي بودن كتاب مقدس، مرگ 
آنها به طور خاص ارزش خون ريخته شده مسيح را به شدت . كنند جانشيني مسيح براي گناهكاران و را انكار مي

ايمان به خداوند عيسي مسيح ت ابدي، نجات به واسطه فيض از طريق آنها قيام جسماني وي، هالك. كنند انكار مي
 .كنند و معجزات ثبت شده در كتاب مقدس را انكار مي

  :باشند تعاليم غلط ديگري كه امروزه معمول هستند اينها مي
توانست  اين كفر كه مسيح خود را از صفات الهي خالي كرده اين يعني او مي  —)Kenosis(تئوري كنوسيس 

  .گناه و اشتباه مرتكب شود
  .، سير تكاملي، نجات جهاني، برزخ، دعا براي مردگان و غيره»خدا مرده است« فانتزي

هاي  اگر چه ايشان چيز. كنند گناه فاني معلمين كذبه اينست كه آنها حتي آقايي كه ايشان را خريد انكار مي
شكوهش  كنند و از اخالقيات واالي او و نمونه با گويند و به آسماني بودن او اشاره مي خوبي راجع به عيسي مي

  .كنند شان اقرار نمي گويند ولي او را به عنوان خدا و نجات دهنده شخصي سخن مي
خدا خطاب كردن ... عيسي هرگز خدا نبود و هرگز به خدا تبديل نشد «: نوشته است) Nels Ferré(نلس فره 

 ».اي براي تجسم است عيسي جايگزين كردن ايده

  :جرالد كندي كه يك اسقف متديست بود نيز با وي موافق است 
آيد از حقيقت به دور  مرا خشنود نمي سازد و به نظر مي) مسيح خداست(گويم كه اين جمله  پرده مي من بي
دهم بگويم كه خدا در مسيح بود چون معتقدم كه شهادت عهد جديد در كل بر  من بيشتر ترجيح مي. است
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هاي راجع به اسماني  كنم عهد جديد پر است از شهادت ت عيسي است و از اينرو فكر ميخالف آموزه الوهي
  .بودن عيسي و اين درست است

در اينجا ما بايد صبر . كنند اين طريق و طرق بسيار ديگري، معلمين كذبه، آقايي كه ايشان را خريد انكار مي زا
كند به وسيله خداوند  شاره مياي كه پطرس بديشان ا كذبهكنيم و به خودمان يادآور شويم كه اگر چه اين معلمين 

اند ولي  همه خريده شده. عهد جديد بين خريد و نجات تفاوت قائل است. خريده شدند ولي هرگز نجات نيافتند
شود كه عيسي مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده  نجات فقط به كساني عطا مي. اند همه نجات نيافته

او كه ريخته شد تا بديشان نفع رساند و نجات بخشد ش و به خون با ارزبه فيض او سپرده  پذيرفته و خودشان را
  ).19، 18: 1اول پطرس(ايمان دارند 

، خداوند عيسي به عنوان انساني كه همه چيز را فروخت تا زميني را خريداري كند به تصوير 44: 13در متي 
پس خداوند به وسيله مرگ . ان استهمان باب، گفته شده است كه زمين همين جه 38در آيه . كشيده شده است

. ولي او تمام جهانيان را نجات نداد. خود بر روي صليب، جهان و همه كساني را كه در آن هستند خريداري كرد
اگر چه كار او براي نجات تمامي بشر كافي است ولي فقط براي كساني كه توبه كرده و به او ايمان آورده و او را 

  .بخش است دهنده خود بپذيرند ثمربه عنوان خداوند و نجات 
آنها . اند به وسيله سرنوشت ايشان نشان داده شده است حقيقت كه معلمين كذب هرگز تولد تازه نيافته اين

سرنوشت ايشان اين است كه به خاطر لعنت به هالكت ابدي در درياچه . هالكت سريع را بر خود خواهند كشيد
  .آتش برسند

آنها اين كار را به وسيله . د كه ايشان جماعت زيادي را مجذوب خواهند كردكن پطرس پيشگويي مي 2: 2
  :در اينجا دو نمونه ذكر شده است. دهند هاي اخالقي كتاب مقدس و تشويق به افراط كاري جسماني انجام مي معيار

  :اسقف كليساي اسقفي جان رابينسون نوشته است
تواند بگويد كه رابطه جنسي قبل از  براي مثال، هيچ كس نمي. دتواند اشتباه ناميده شو هيچ چيز هرگز نمي... 
صد اشتباه به نظر  در 100 حتي صد يا در 99شايد اين اعمال . آلود هستند دواج يا طالق اشتباه يا گناهزا

  .باشند چونكه تنها بدي ذاتي، كمبود محبت است آيند ولي ذاتاً اين طور نمي مي
ي مسئوليت، كه شوراي كليساهاي ملي به چاپ رسانيد، به جوانان اين گونه در كتابي به نام دعوت به آزاد

  :مشورت داده شده است
تواند ثابت كند كه روابط جنسي خارج از محدوده ازدواج بر مردم  در مفهوم شخصي و فردي چه چيزي مي

ن نسبت به هم در قبل از آمدن شريعت روا نبوده و ايشان در حين انجام اين عمل، چه احساسي در دلشا
تواند به راستي كار غلطي باشد اگر داشتن رابطه جنسي  در چنين قياسي، دست دادن هم مي. اند داشته
  .تواند درست و شرعي باشد مي

ايمانان مسيحيت را با استفاده  بي. شود نام مي ها و افكار معلمين كذبه، طريق حق بد در نتيجه اين نمونه از رفتار
  .كنند مالي به شدت اهانت مياز چنين افكار و اع
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بخش و مرفه را  آنها خدمت سود. اين معلمين كذبه در قلمروهاي مادي و جسماني حريص هستند 3: 2
  .كمك اعظم ايشان جمع كردن پيروان زياد و افزودن بر ايشان است. اند برگزيده

اي شيطان  يچ وقت به اندازهشرير ه«: داري گفته است. كنند آنها با سخنان جعلي مردم را خريد و فروش مي
بر اين، مردماني اين گونه با كتاب مقدس در دستشان، ادعاي  بنا» .نيست كه يك كتاب مقدس را با خود حمل كند

سرايند و از عبارات كتاب مقدسي استفاده  ها و تسبيحات بشارتي مشهوري را مي را دارند و سرودخدمت به عدالت 
  .شود گرا و اخالقيات فاسد همه چيزيست كه در ايشان يافت مي عتاستتار تعاليم بدولي . كنند مي

عقوبت ايشان از مدت مديد تأخير . مذهبي وجود داردنويسان  محكوميت وحشتناكي در انتظار اين مقاله
هالكت ايشان خوابيده نيست؛ هالكت ايشان بيدار بوده و در . اند كشي را برگزيده كند؛ آنها خودشان راو خود نمي
  .ظار ايشان مثل پلنگي در كمين استانت

فرشتگان، مردمي كه پيش از  - ، ما سه نمونه عهد عتيقي از داوري خدا بر ارتداد داريم10- 4در آيات  4: 2
  .هاي سدوم و عموره زيستند و شهر طوفان نوح مي

در آنجا . دان عنوان شده 6هائي هستند كه در يهودا  كنيم آن فرشتگاني كه گناه كردند همان ما فرض مي
اگر چه . آنها سكونت مناسب خود را ترك كردند) 2. (آنها جايگاه خود را حفظ نكردند) 1: (آموزيم كه مي
 2: 6توانيم مطمئن باشيم، دليل قوي براي اين اعتقاد وجود دارد كه اينها همان پسران خدا باشند كه در پيدايش  نمي

 زنانمنظرند، و از هر كدام كه خواستند،  ميان را ديدند كه نيكوپسران خدا، دختران آد«: تبديشان اشاره شده اس
استنباطي كه در . اند نيز پسران خدا خوانده شده 1: 2؛  6: 1 فرشتگان همچنين در ايوب ».گرفتند براي خويشتن مي

ا با پسران خدا جايگاه اسماني خود را ترك كردند و سكونت در آسمان رباشد كه  آمده است اين مي 6پيدايش 
ها به دنيا آمدند، نفيليم خوانده  فرزنداني كه از اين ازدواج. هاي مؤنث ازدواج كردند زمين عوض كردند و با انسان

معمولي  هاي جنسي غير آيد كه خدا از اين پيوند به نظر واضح مي 3: 6پيدايش  از). 4: 6ا پيد(اند يعني افتادگان  شده
  .بسيار خشمگين شد

توانند  اند كه فرشتگان داراي جنسيت نبوده و از اينرو نمي صدا شده عقيده و هم بسياري هم براي رد اين نظريه
گويد اينست كه در آسمان آنها  همه چيزي كه كتاب مقدس مي. گويد ولي كتاب مقدس اين را نمي. ازدواج كنند
براي مثال، دو  .اند ظاهر شدهفرشتگان اغلب به شكل بشري در عهد عتيق بر زمين ). 25: 12مر (كنند  ازدواج نمي

آنها پا داشتند . اند توصيف شده 12،  10،  5 آياتبه عنوان مرداني در ) 1: 19پيدا (اي كه سدوم را نابود ساختند  فرشته
؛ از تمايلي كه مردان )16،  10آيات (؛ آنها قدرت بدني داشتند )3آيه (خوردند  ؛ آنها مي)10آيه (و دست ) 2آيه (

آيد كه ايشان قادر به انجام اعمال جنسي  تن رابطه جنسي با اين فرشتگان داشتند ظاهراً به نظر ميسدوم به داش
اند  نوشت ايشان اينست كه به جهنم انداخته شده سر. خدا ار اين ارتداد فرشتگان سخت عصباني شد) 5آيه (اند  بوده

  .تا زمان داوري ابدي ايشان فرا برسد
ستقيم خدا براي محكوميت گناه در ارتباط با مردمي كه از طوفان هالك شدند سومين مثال از دعوت م 5: 2

). 5: 6پيدا (از خياالت ايشان دائماً محض شرارت بود  هر تصور. شرارت ايشان بسيار عظيم بود. شود نشان داده مي
خلق كرده بود پشيمان خداوند از اينكه آدم را ). 13- 11: 6پيدا (از نظر خدا زمين پر از فساد و خشونت شده بود 
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او براي ). 7: 6پيدا (او آن قدر محزون شد كه تصميم گرفت همه ايشان را از روي زمين محو سازد  ).6: 6پيدا (شد 
  .دين زمين را نابود سازد عالم قديم شفقت نفرمود بلكه طوفان را آورد تا اهالي بي

آنها در كشتي پناه گرفته و از طوفان غضب و  .اش بودند كه در ديدگان خدا لطف يافتند فقط نوح و خانواده
  .خشم خدا ايمن ماندند
ساخت با هر  بدون شك او در حيني كه كشتي را مي. واعظ عدالت سخن به ميان آمده استاز نوح به عنوان 

گفت كه از گناهانشان توبه كرده و به سوي خدا بازگشت كنند يا با داوري  ضربه چكش به مردم گناهكار مي
  .نه خدا به جهت شرارتشان مواجه شوندعادال

اين دو شهر، در جائي نزديكي حوزه . ي داوري خدا راجع به نابودي سدوم و عموره است سومين نمونه 6: 2
جنس بازي  ها، مردمان هم در اين شهر. اند اند و مثل چاهي پر از انحرافات جنسي بوده شمالي درياي مرده واقع بوده

 :توصيف شده است 27، 26: 1اين گناه در روميان . پذيرفتند ندگي خود ميرا طريقي معمول براي ز
هاي خيانت تسليم نمود، به نوعي كه زنانشان نيز عمل طبيعي را به آنچه  از اين سبب خدا ايشان را به هوس« 

 و همچنين مردان هم استعمال طبيعي زنان را ترك كرده، از شهوات خود. خالف طبيعت است تبديل نمودند
  ».، عقوبت سزاوار تقصير خود را در خود يافتندمرد با مرد مرتكب اعمال زشت شده. با يكديگر سوختند

او به جهت همين . بند و بتري و فساد به عنوان يك بيماري نگاه نكرد بلكه به عنوان يك گناه خدا به اين بي
او از آسمان بر سدوم و عموره . متنفر استبازي  ها نشان داد كه تا چه حد از اين گناه همجنس امر، به تمام نسل

ها آنقدر كامل صورت گرفت كه بدون شك امروزه حتي محل  ويراني اين شهر). 24: 19پيدا (گوگرد و اتش بارانيد 
اي در خدمت مردماني هستند كه سعي دارند اين گناه را به  آنها به عنوان نمونه. ها شناخته شده نيست دقيق اين شهر
  .پوشي كنند ماري جلوه دهند و يا از ان چشمعنوان يك بي

يكي . گويند اين امر چشمگير است كه مردمان روحاني امروزه در مورد انحرافات جنسي با ماليمت سخن مي
 از صاحب منصبان كليساي متحد مسيح، در اقامه اجتماعي خود نوشت كه كليسا بايد دست از تبعيض بر ضد

نود كشيش كليساي . دارد برها و استخدام شدن در كليسا و شركت در خدمات  نارگرايان براي ورود به سمي همجنس
. باشد جوانان از نظر اخالقي، يك عمل معمول مي بازي در بين نو اند كه عمل همجنس اسقفي اخيراً تصميم گرفته

  .اند معلمين مذهبي كذبه همگي براي درست جلوه دادن اين گناه دست به دست هم داده
. تصادفي نيست كه اين رساله با ارتداد و فساد اخالقي سر و كار دارد؛ اين دو معموالً با هم هستنداين امر 

گير  براي مثال، انسان ممكن است در گناهان جنسي زيادي در. يابد ارتداد اغلب ريشه خود را در فساد اخالقي مي
گيرد كه شناخت خدا را ترك كرده تا او  بجاي آگاهي از گناه و پاك شدن از طريق خون مسيح او تصميم مي. شود

گويد كه  پوالك از مالقات مرد جواني سخن مي .ديگر وي را ملزم نسازد و در زندگي منكر خداي خود پيش رود
: از او پرسيد) Pollock(آقاي پوالك . هاست ها و انكار كرد يك مسيحي است ولي حاال پر از شك زماني ادعا مي

مرد سرش را پايين انداخت و گفتگو را بامكثي خاتمه داد و سپس » اي؟ اهي مرتكب شدهدوست من، اخيراً چه گن«
  .ساري راهش را پيش گرفت با شرم
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. زند ي لوط مثال مي پطرس اين امر را با تجربه. دينان را نابود كرد، عادالن را رهانيد همان خدايي كه بي 7: 2
در گزارش پيدايش، . كرديم كه او يك ايماندار است نبايد فكر مياگر ما تنها گزارش عهد عتيق را از لوط داشتيم، 

طلب به تصوير كشيده شده كه به خاطر يافتن شهرت و مكاني بر روي زمين حاضر شد با گناه  او يك فرصت
گويد كه او مرد عادلي در ميان اهل سدوم بود و دل  نويسد و به ما مي ولي پطرس به وسيله الهام مي. سازش كند

  .داشت و از گناه متنفر است ايشان هر روزه رنجيده ميهاي قبيح  خود را به كار صالح
هايي كه در  كند كه جان او هر روز از چيز براي تأكيد بر اينكه لوط واقعاً مرد عادلي بوده پطرس تكرار مي 8: 2

  .فساد اخالقي مردم باعث رنجش عميق او شده بود. شد شنيد رنجيده مي ديد و مي سدوم مي
او . دينان را مجازات كند داند كه عادالن را از تجربه رهايي دهد و بي نتيجه اين است كه خداوند مي 9: 2

  .تواند قومش را از محاكمه برهاند و در همان زمان ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد مي
به همين منوال، ميراث به ). 17آيه (و جهنم براي شريران نگاه داشته شده است ) 9آيه (شريران براي جهنم 

  ).5، 4: 1اول پطرس(اند  جهت ايمانداران و ايمانداران به جهت ميراث نگاه داشته شده
توانايي خدا براي نگاه داشتن شريران در عذاب تا زمان محاكمه نهايي به طور خاص در مورد مردمي كه  10: 2

اي كه در شهوات نجاست در پي جسم بودند و از فساد  ذبهمعلمين ك -اند ذكر شده است در اين باب توصيف شده
  .كردند كردند و جسورانه به مقامات حكومتي توهين مي در برابر دولت دفاع مي

هاي اخالقي شريعت  كردند و اغلب معيار ميعجيب نيست كه رهبران معلمين كذبه ادعاي خدمت به مسيح را 
كردند بلكه از آزادي در اين گناهان دفاع  مشروع مخالفت نمي نسي نانه فقط با اعمال جآنها . دادند را تعليم مي

  :لند نوشته است بالتيمور، مري شگاه دخترانهزكشيش اسقفي آمو. كردند مي
و منظور . هاي جنسي، افكار و اميال خود راحت باشيم راجع به فعاليت ما همگي بايد در مورد احساس گناه
رابطه جنسي . باشد... جنس بازي، خود ارضايي،  ر فرقي ندارد راجع به هممن دقيقاً همين است يعني آن افكا

هيچ قانوني براي اين .كند و اين يعني كه هيچ قانوني انجام دادن يا ندادن آن را محكوم نمي... مطبوع است 
  .بازي وجود ندارد، پس راجع به آن حرف نزنيد

. اندازي دولت هستند براي دفاع از آزادي در پي بر همچنين چشمگير است كه رهبران مذهبي ليبرال معموالً
رهبر كليسا و انجمن كار براي پريزبيتر . اندازند هاي سياسي را بر اند كه نعمت ها سعي كرده خادمين مدرنيست بار
 ها استفاده كنيم، اگر عدم خشونت به ها و نارنجك كنم كه ما در آينده از بمب من فكر نمي«: فيالدلفيا گفته است

  ».معناي بيكار ايستادن است
هيچ زباني . پروايي ايشان در انكار قدرت حكومت هيچ حدي ندارد بي. اين مردمان جسور و با اراده هستند

روم (شوند  هاي بشري همگي توسط خدا نصب مي اين حقيقت كه دولت. گيري كند قادر نيست از افكار ايشان جلو
اين مردمان جسور و . تأثيري بر اين مردم ندارد) 5: 23اعما (ده است و سخن گفتن به ضد ايشان منع ش) 1: 13

اي است  طريقه) »جالل اشخاص پر«يا » ها جالل«: يوناني(بزرگان . لرزند زدن بر بزرگان نمي  متكبرند و از تهمت
ر اينجا د. شوند، چه انسان و چه فرشته هاي دولتي ملبس مي براي معرفي كساني كه به وسيله خدا براي قدرت

  .ظاهراً منظور همان حاكمين بشري هستند
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اگر چه . ي فرشتگان منطبق نيست كنند خادمين مذهب هستند با حوزه پروايي اين كساني كه ادعا مي بي 11: 2
در اينجا اشاره به . زنند تر هستند ولي هرگز پيش خداوند بر ايشان حكم افترا نمي تر و افضل ها مقتدر فرشتگان از آن

عموماً تعليم داده شده كه اين . كند كه در جايگاه اقتدار قرار دارند بودن به طور ضمني به فرشتگاني اشاره ميافضل 
اما ميكائيل رئيس مالئكه، چون درباره جسد «: آمده است 9كنايه مبهم راجع به فرشتگان هماني است كه در يهودا 

ما » .خدا تو را توبيخ فرمايد: را بر او بزند بلكه گفتكرد، جرأت ننمود كه حكم افت موسي با ابليس  منازعه مي
ميكائيل اين را : نكته مهم براي ما اينست. مطمئن نيستيم كه چرا بر سر جسد موسي منازعه وجود داشته است

ها و اشرار داراي جايگاه مقتدري است، اگر چه شيطان هيچ قلمروي  تشخيص داده بود كه شيطان در دنياي ديو
پروا هستند  ها چقدر بي پس، فكر كنيد كه انسان. گويد سزا نمي رابر ميكائيل نداشت، ولي ميكائيل به او ناقدرتي در ب

و همچنين به داوري مطابق با چنين گناهي نيز ! زنند دهند كه فرشتگان از انجام آن سر باز مي كه كاري را انجام مي
  !فكر كنيد

تشخيص كه ايشان را از به جاي استفاده از قوه . ناطق هستند غيراين رهبران مذهبي مرتد شبيه حيوانات  12: 2
. زنند سازد، آنها براي خشنود ساختن خود به وسيله ارضاي شهوات جسماني خود حرص مي حيوانات متمايز مي

شوند معلمين كذبه نيز به سوي  درست چنان چه بسياري از حيوانات به نظر سرنوشت واالتري داشته و كشته مي
جالل دادن خدا و لذت بردن از حضور او تا  - گيرند كنند و از دعوت حقيقي خود فاصله مي روي مي ي پيشنابود
  .ابد

تر از نقادي ايشان بر كتاب مقدس  حماقت ايشان هرگز خيره كننده. دانند كنند بر آن چه نمي المت ميآنها م
ولي در عين حال ). 14: 2اول قرنتيان(الت است پذيرند و نزد ايشان جه آنها امور روحاني كالم خدا را نمي. نيست

توان روي زانوانش مشاهده  يك ايماندار فروتن را بيشتر مي. كنند كه در قلمروي روحاني متخصص هستند ادعا مي
از آنجايي كه آنها زندگي مثل . رسند كه حيوانات خواهند رسيد آنها به همان نابودي مي. هايش كرد تا بر روي پنجه

مرگ ايشان به معني انقراض نيست بلكه آنها بدون اميد و به . را برگزيدند، مثل ايشان نيز خواهند مردحيوانات 
  .طور ننگيني خواهند مرد

شرارت «: چنان چه فيليپس تفسير كرده است. راستي خود در موت رنج خواهند برد آنها به خاطر نا 13: 2
  ».آنها مزد كامل شرارت خود را دريافت خواهند كرد ايشان بر ايشان پاياني ملعون در پي خواهد داشت و

. سازند آلود خود را در تمامي روز ظاهر مي بند و بار هستند كه اعمال گناه شرم و بي اين مردمان به حدي بي
خوابند  مثل خوابيدگان هستند كه در زمستان مي؛ اين مردمان )19: 3يو (اكثر مردم ظلمت را بيشتر دوست دارند 

شود كنار  ها مي اي را كه معموالً باعث مخفي شدن گناه در پشت سايه معلمين كذبه پرده). 7: 5سالونيكيان اول ت(
  .زنند مي

يهودا در توصيف . توان ديد ها و معايب ايشان را مي خورند، لكه زماني كه ايشان به همراه مسيحيان غذا مي
كنند، و شباناني  ها هستند چون با شما شادي مي صخره هاي محبتانه شما اينها در ضيافت«: گويد همين اشخاص مي
ميوه، دوباره مرد و از  ها رانده شد و درختان صيفي بي آب از باد هاي بي پرورند و ابر خوف مي كه خويشتن را بي
هاي اوليه  ي شام خداوند در روز هاي محبتانه زماني كه معلمين كذبه در ضيافت). 12يهو (» ريشه كنده شده
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خيال و نا آگاه  شدند، كامالً نسبت به روحانيت و معاني واالي روحاني آن شام بي ها جمع مي ت در كليسامسيحي
  .خواهانه به فكر خودشان بودند آنها به جاي فكر كردن به ديگران كه عملي از روي محبت است، خود .بودند

اين مردماني . شود ه از گناه باز داشته نميهاي پر از زنا دارند ك تر اينست كه ايشان در واقع چشم افتضاح 14: 2
گو  دهند و احكام را باز كنند، به اعضا مشاوره مي كند كه به طور فرض موعظات مذهبي ايراد مي را توصيف مي

راني، به وسيله  تشنگي آنها براي شهوت. كاري دارند كنند؛ ولي چشمانشان در پي زناني است كه تمايل به زنا مي
  .شده است لباس خدمت مخفي
استفاده  پوشي از گناه سوء شايد آنها از متني از كتاب مقدس براي چشم. دهند پايدار را فريب مي آنها اشخاص نا

سازند  خورندگان را مطمئن مي يا مؤدبانه فريب. آيا آن مسئله را به وسيله فرهنگ درست يا غلط جلوه دهند. كنند
ثبات اسان است كه درست بودن امري  براي افراد بي. اند اشتباه باشدتو چيز اگر در محبت صورت پذيرد نمي كه هيچ

لمين كذبه قلب مع. روحاني اين امري معمول است ي يك رهبر مذهبي بپذيرند و ئدر بين مردم غير را به خاطر گفته
اگر چه كلمه طمع . مند بودند كار نبودند بلكه در اغوا كردن مردم هنر آنها تازه. اند خود را براي طمع رياضت داده

  .در اينجا متن به نظر به طمع ورزيدن جنسي اشاره دارد گونه اشتيق مفرط را شامل شود، تواند هر مي
كند كه گناه ارتداد سبب كفر گفتن به نام  آميز بزرگ  مسيحيت فكر مي در حيني كه پطرس به اين تعبير هجو

كند؛ او به سادگي از  او ايشان را لعنت نمي! لعنت هستندكند كه اين معلمين كذبه ابناي  شود، اضافه مي مسيح مي
  .بينند كنند مي پيش لعنت خدا را كه ايشان در اثر غضب وي تجربه مي

كنند كه سخنگويان  آنها كاذبانه ادعا مي. اين معلمين كذبه از طرق بسياري شبيه بلعام بن بصور هستند 15: 2
ولي اين مشكل اصلي اينست كه ايشان از ). 14: 2مكا (كنند  ناه را القا ميآنها به ديگران گ). 38: 22اعد (خدا هستند 

بلعام يك نبي بود كه براي لعنت اسرائيل توسط پادشاه موآب اجير . كردند خدمت به عنوان منبع درآمدي استفاده مي
  .انگيزه او براي انجام اين كار پول بود. شد

عنت كردن اسرائيل، به همراه خرش با فرشته خداوند مالقات هاي خود براي ل بلعام در يكي از تالش 16: 2
زماني كه . خر بلعام از رفتن سر باز زد) باشد اين يكي از موارد ظهور خداوند عيسي قبل از تجسم خود مي(نمود 

  —آور بود اين يك پديده شگفت). 34-15: 22اعد (بلعام خرش را كتك زد، آن خر او را با زبان بشري توبيخ نمود 
اش  ولي اين معجزه بلعام را نسبت به ديوانگي). تر نشان داد و از اقايش فهيم(شد  متكلمخر گنگ به زبان انسان 

  :گويد لنسكي مي. ملزم نساخت
بلعام نمونه ترسناكي از شخصي است كه در عيني كه يك نبي بود آن كاري را انجام داد كه خدا 

كردن زبان خرش به وي نشان داد ولي او كه همه چيز را براي  خواست و خدا اشتباه او را حتي با باز نمي
راستي يعني  كرد و در آخر هم مزد آن نا راستي تفكر مي اش كنار گذاشته بود با نا رسيدن به عشق اصلي

  .هالكت را يافت
باشيم او ولي داليلي وجود دارد كه ما معتقد . كند خدا معلمين كذبه را امروزه به وسيله حيوانات توبيخ نمي

خدا اغلب از . كند تا آنها را به راه راست برگرداند كه همانا مسيح است شان را توبيخ مي ايشان را و ديوانگي
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او ممكن است از يك نقل قول آيه . كند هاي ساده ايمانداران فروتن براي توبيخ افراد مغرور استفاده مي شهادت
  .هاي ديگري استفاده كند كتاب مقدس يا از روش

مردم نيازمند براي تازگي و رفع تشنگي . كند آب تشبيه مي هاي بي پطرس، معلمين كذبه را به چشمه 17: 2
هاي  همچنين، معلمين كذبه مه. باشند آب مي هاي بي آنها چشمه. شوند روند ولي نا اميد مي نزد آنها ميشان  روحاني

آيد و  اند ولي بعداً طوفاني مي را براي سرزمين نگاه داشته هاي باران ها وعده مه. باشند رانده شده به باد شديد نيز مي
  .هاي واعظ نا موفق هستند ها پراكنده شدند؛ زبان اميد. زند  ها را كنار مي آن مه

كنند خادمين انجيل  آنها كه وانمود مي. هاي مذهبي مقرر است اين شارالتانظلمت تاريكي جاوداني براي 
. كنند روند و سنگ دريافت مي مردم براي نان به سراغ ايشان مي. گفتن ندارندباشند عمالً خبر خوش براي  مي

  .مجازات چنين فريبكاري ظلمت تاريكي جاوداني است
مفهوم بر  سخنان بي«: كند ترجمه مي) Knox(گويند، يا چنانچه ناكس  آميز و باطل مي آنها سخنان تكبر 18: 2

اتي است كه اكثر واعظين ليبرال و روحانيون كذبه مورد استفاده قرار اين يك توصيف دقيق از كلم» .آورند زبان مي
نماي خود را به رخ  اينها سخنرانان تربيت شده هستند كه لفظ قلم صحبت كرده و فصاحت كالم واال. دهند  مي
رد را آنچه كه موعظات ايشان از نظر محتوا كم دا. كند فهم را جذب مي لغات آموزنده ايشان مردم بي. كشند مي

نمونه چنين . اند رسانند چيزي نگفته ولي وقتي موعظه را به اتمام مي. كنند گرايي جبران مي زباني و فيلسوف باچرب
 :دان معروف روزگار خودمان نقل قول شده است حاصلي را در اينجا شاهد هستيم كه از يك الهي ي بي موعظه

كنيم و تأكيد  اين همان چيزي است كه ما فكر مي. شباهتمسئله در ارتباط با برابري و نا برابري نيست بلكه  
آوريم  دانيم و به ياد مي داريم كه در رابطه با شناخت حقيقي خدا درست است اگر چه در ايمان ما هنوز مي

ولي ما هنوز . ها در اينجا به معني شباهت نيستند شناسيم و اين چيز ها مي آن چيزهايي كه ما به عنوان شباهت
و مجدداً در ايمان كه شباهت در اينجا يعني موفقيت در نشان دادن خويشتن به همان  م و به ياد داريمداني مي

زنيم پس در تفكرات و سخنانمان مشاهده به  شناسيم و به اين نام صدا مي طريقي كه ما به عنوان شباهت مي
دانيم و  و ما نمي) نيست كه خودش به خودي خود تشابه(شود  ي حقيقي خدا تبديل مي شباهت در مكاشفه

كنيم همه  گوييم كه اين اشتباه است بلكه وقتي رابطه را به عنوان يك تشابه توصيف مي كنيم و نمي فكر نمي
  .آيد چيز درست از آب در مي

هاي افراط آميز در هر شكلي از فساد و شهوت  استراتژي اين معلمين كذبه به طمع انداختن مردم با وعده
. اند، پس نبايد آنها را منع كرد دهند از آنجايي كه شهوات جسماني ما از سوي خدا عطا شده م ميآنها تعلي. است

پاكي اخالقي پس از ازدواج  آنها از طريق همين نظريه روابط جنسي قبل از ازدواج را تأييد كرده و در مورد نا
  .راحت هستند

اين مردمان نجات نيافته باري از لذات . اند شده قربانيان ايشان كساني هستند كه از اهل ضاللت تازه رستگار
آنها تصميم گرفتند كه اصالح شوند و از اين رو سعي كردند . آلود آزاد شدند و تغييري در قلبشان ايجاد شد گناه

اي افتادند كه ايشان  به جاي رفتن به يك كليساي معتقد به كتاب مقدس، آنها در دام شبانان كذبه. عضو كليسا شوند
پوشي از گناه را  به جاي شنيدن انجيل نجات از طريق ايمان به مسيح، ايشان تشويق به چشم. گمراه نمودند را



 

- ٢۴ - 

كردند كه گناه اشتباه بوده و اينكه كليسابه ضد آن  همه اينها باعث شگفتي ايشان شد؛ آنها هميشه فكر مي. شنيدند
  !رسد آموزند كه گناه به تصويب مذهبي مي حاال مي. باشد مي

كنند، ولي منظورشان از آزادي فقط آزادي در گناه كردن  خادمين مرتد زياد راجع به ازادي صحبت مي 19: 2
هاي  آنها به وسيله زنجير. آنها خود غالم فساد هستند. باشد تر از اسارت مي عمالً، اين آزادي نيست بلكه بد. است

  .اسارت را ندارندهاي  شرارت و عادات بد بسته شده و قدرت شكستن اين قدرت
مردماني هستند كه اصالح  اينها. كند بلكه به قربانيان ايشان به خود معلمين كذبه اشاره نمي 22-20آيات  20: 2
هايي  اند و از اصول مسيحيت چيز اگر معرفت جزيي از مسيح به دست آورده. اند اند ولي تولد تازه نيافته شده
  .اند روي گردانده و يك خانه تكاني معمولي اخالقي نمودهآلود  دانند ولي فقط از زندگي گناه مي

آنها . شنوند هايي مي سپس آنها تحت فشار معلمين كذبه تحت تأثير قرار گرفته و در مورد آزادي اخالقي چيز
نچه تر از آ در حقيقت، آنها به جايگاهي پايين. شوند كه قبالً از آن موقتاً آزاد شده بودند گرفتار همان گناهاني مي

اند چيز ديگري وجود ندارد كه ايشان را از گناه دور نگاه  خورند چون حاال كه موانع مذهبي كنار رفته بودند سر مي
  .تر است دارد پس اين حقيقت دارد كه وضعيت آخر ايشان از اوايلش بد

ر از هر چه قدر شخصي بيشت. شخصي بيشتر باشد، مسئوليت او بيشتر است امتيازاتهر چه قدر  21: 2
بود كه راه عدالت و  براي ايشان بهتر مي. شود كه بر طبق آنها زندگي كند هاي مسيحيت بداند، بيشتر ملزم مي معيار

  .بعد از دانستن دوباره به نجاست جهان بازگردند مطالبات خدا را ندانسته باشند تا اينكه
، را »شسته شده به غلطيدن در گلسك به قي خود رجوع كرده است و خنزير «اين مردمان معني مثل  22: 2

تحت . كند چشمگير است اينكه پطرس از مثل سگ و خنزير در اينجا استفاده مي). 11: 26امثا (بخشد  تحقق مي
ي عوض شدن  اي در امثال وجود ندارد كه تجربه هيچ نظريه. شريعت موسي، هردوي اينها حيواناتي نجس بودند

پس همين در . و بهد از قي كردن و شسته شدن نجس هستند و خواهند بود آنها قبل. طبيعت ايشان را نشان دهد
 خوش اصالحات اخالقي آنها دست. نويسد صادق است مورد مردمي كه پطرس راجع به ايشان در اينجا مي

، خانه ايشان خالي، جاروب شده و 45 -43: 12در زبان متي . اند اي دريافت نكرده شوند ولي هرگز طبيعت تازه مي
روح ناپاكي كه از . دعوت نشده تا در آن ساكن شودراسته آمده است ولي هرگز نجات دهنده به درون اين خانه آ

و . سازد تا خانه را اشغال كنند تر از خود را پيدا كرده و بدان جا وارد مي آنجا خارج شده رفته و هفت روح بد
ي تعليم اين امر مورد استفاده قرار بگيرد كه ايمانداران يد برااين متن نبا. شود تر مي اوايلش بدعاقبت آن خانه از 

آنها هرگز . اند اين مردمان هرگز ايمانداران حقيقي نبوده. فيض ساقط شده و گم شوند زحقيقي ممكن است ا
ه، البت. دهند كه هنوز نا پاك و شرير هستند آنها با اظهارات و حاالت خود نشان مي. اند اي دريافت نكرده طبيعت تازه

تواند شخص را در  درس در اينجا اين است اصالح شدن تنها كافي نيست ولي اين نيز خطرناك است، چون مي
او از طريق توبه در . تواند طبيعت تازه بيابد كه تولد تازه يافته است انسان فقط زماني مي. امنيتي كاذب خواب كند

  .يابد زه ميقبال خدا و ايمان آوردن به عيسي مسيح خداوند ما تولد تا
  )باب سوم(خاستن مستهزئين  گويي بر پيش .4
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هاي آخر  خاستن قطعي مستهزئين در روز در باب دوم به سراغ بر هپطرس از سر موضوع معلمين كذب 1: 3
كند كه به كتاب  در اين نامه چنان چه او در نامه قبلي انجام داد، اول از همه خوانندگانش را تشويق مي. رود مي

  .ار باشدمقدس وفاد
شوند؛ و بايد  كه در عهد عتيق يافت مي - هاي انبياي مقدس را به ياد داشته باشند گويي آنها بايد پيش 2: 3

اين تعاليم در عهد جديد ثبت   —شدند به ياد آورند تعاليم خداوند عيسي را كه به وسيله رسوالنش بازگو مي
  .وري استبا كتاب مقدس تنها حافظ حقيقي در روزگار نا. اند شده

. هاي آخر با استهزاء ظاهر خواهند شد شهادت متفق انبيا و رسوالن اين بود كه مستهزئين در زمان 3: 3
بلكه . گويي خم شوند ها نبايد در مقابل چنين مردمان متكبر و كفر آن. مسيحيان بايد اين را به خاطر داشته باشند

. كنند اين مستهزئين بر وفق شهوات خود رفتار مي. اهده كنندهاي آخر را مش بايد در ايشان نشانه نزديك شدن زمان
  .نمايند كنند و از آزادي شهواني خود دفاع مي گونه داوري تهديد كننده را به طور كل رد مي آنها هر
تحقق «يعني » كجاست وعده آمدن او؟«: گويند آنها مي. استهزاي هميشگي ايشان بر سر آمدن مسيح است 4: 3

ولي منظور ايشان از آمدن او چيست؟ آيا منظورشان آمدن مسيح به جهت مقدسينش است » ست؟اين وعده كجا
؟ اينكه چنين مستهزئيني از مرحله اول بازگشت خداوند چيزي )18 - 13: 4 اول تسالونيكيان (يعني زمان ربوده شدن 

اش  ار ساختن ملكوت جهانيقر ايا منظورشان آمدن مسيح به همراه مقدسينش براي بر. برانگيز است بدانند شك
  .است كه چنين چيزي در فكر ايشان باشدممكن  دهد امر به ما نشان مي ؟ اين)13: 3 اول تسالونيكيان (است 

كنند يا آنچه كه عموماً تحت  شود كه ايشان به داوري نهايي خدا بر زمين فكر مي بقي متن روشن مي ولي از ما
  .كنند ها و زمين در پايان سلطنت هزار ساله فكر مي ا به نابودي آتشين آسمانآنه. شود عنوان پايان دنيا خوانده مي

هايتان راجع به داوري وحشتناك بر زمين  شما مسيحيان ما را با هشدار«: گويند اين است آنچه كه واقعاً مي
زمين را نابود  گوييد كه خدا در تاريخ مداخله نموده است و شريران را محكوم و شما به ما مي. كنيد تهديد مي

. توانيم هر طور دوست داريم زندگي كنيم ما مي. ترسيم ما از چيزي نمي. مفهوم هستند همه اينها بي. خواهد ساخت
آن در تاريخ مداخله نموده باشد؛ چرا ما بايد معتقد باشيم كه او  هيچ مدركي وجود ندارد كه خدا هرگز بر طبق 

  »هرگز چنين خواهد كرد؟
زيرا از زماني كه پدران به خواب رفتند، هر چيز به «: دقت است كه ان بر پايه اين فرضيه بينتيجه گيري ايش

دهد و هيچ  آنها معتقدند كه طبيعت بر طبق قانون خود ادامه مي» .همين طوري كه از ابتداي آفرينش بود، باقي است
آنها به قانون طبيعت . يعي وجود داردپيوندد و براي هر چيزي توضيح طب العاده در آن به وقوع نمي فوق  مداخله

  .كند گويد كه در طبيعت هميشه همه چيز به همان طريقي كه بوده هست و عمل مي معتقدند و اين قانون مي
هاي زنده كه از  تئوري رشد تدريجي ارگانيسم. بين قانون طبيعت و سير تكامل رابه حياتي وجود دارد

اين نظريه بستگي دارد كه شرايط طبيعت و جهان هميشه يكنواخت جريان به . اند هاي قبلي به وجود آمده نمونه
هاي تكامل مورد قبول بوده  شود پس يعني از پيش فرض ن و بالياي ناگهاني مواجه مياگر اين زمين با طوفا. دارند

  .اند و به وقوع پيوسته
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ها مداخله نمود، و  شرارت انسان خدا در زمان. طوفان -گيرند ديده مي مستهزئين عمداً يك حقيقت را نا 5: 3
تواند بار ديگر نيز به وقوع  افتاد، مي اگر اين امر يك بار اتفاق مي. هدف مشخص مداخله او مجازات شريران بود

  .بپيوندد
شود  غرور ايشان باعث مي. كنند اين يك ادعا نامه مخرب از سوي اين مردمان است كه عمداً از آن غفلت مي

آنها به توافقات خويش بر سر مسائل مختلف . كنند كه داليل ثابتي دارند ها ادعا مي آن. هستند ادعا كنند كه آگاه
بايست  آنها مي. طوفان -كنند ولي حقيقت اينست كه آنها عمداً حقيقت آزموده شده تاريخ را رد مي. كنند فخر مي

  ! درس زمين شناسي بخوانند
ها از قديم بود و زمين از آب و به آب قائم  به كالم خدا آسمانزيرا كه ايشان عمداً از اين غافل هستند كه 

عبر (ها و زمين به وسيله كالم خدا شكل گرفتند؛ او سخن گفت و آنها به وجود آمدند  آسمان. نابود شد ه وگرديد
پطرس كنيم كه عمق سخنان  ما اعتراف مي. زمين از آب به وجود آمد و به آب قائم گرديد گويد يپطرس م). 3: 11

. دانيم كه سيماي زمين يك بار با اب پوشانيده شد مي 2: 1ما از پيدايش . كنيم زياد است و ما كامالً آن را درك نمي
دانيم كه زمين به وسيله مه غليظي  از اين مي. انگيزاند تا از هم جدا شوند خوانيم كه خدا آنها را بر مي 6سپس در آيه 
شود تنفس  اورد كه در آن مي افالك جو صافي به وجود مي. د پوشانده شده بودتوان در آن زندگي كر از آب كه نمي

تواند همان چيزي باشد كه در اين عبارت بدان  شوند؛ اين مي ها جدا مي ها از اقيانوس قاره 9: 1در پيدايش . كرد
  ).نيز نگاه كنيد 2: 24به مزمور (» .زمين به آب قائم گرديد«: اشاره شده است
دانستيم كه زمين يك دنياي پوشانده شده از آب و ابر  لت ضمني گفتار علمي پطرس نيز ميما بدون دال

دانيم، زمين تنها  تا جائي كه ما مي. باشد؛ سه چهارم سطح جو و قسمت اعظم آن با مه پوشانده شده است مي
  .تواند در آن حيات بشري وجود داشته باشد باشد كه مي اي مي سياره

ها و آب  هاي اقيانوس ها، آب هاي زير زميني در عمق آب. دا وسيله ويراني خود را انباشته بودزمين در ابت 6: 3
و سيل زميني را پوشانيد و حيات خارج از ) 11: 7پيد (باألخره خدا آب را از پايين و باال به هم رشانيد . هاي باال ابر

جالب است كه در اين اواخر طوفان بيشتر . گيرند يديده م منتقدين عمداً اين حقيقت تاريخي را نا. كشتي نابود شد
نوشته شده، در روايات مردم قديم و  ها ي سنگرو ركه ب شرح واقعه طوفان ولي. شود تر از قبل پديدار مي و تلخ

  .باشد تر مي تر از همه در كالم مقدس خدا موجود است و از همه جالب زمان حال و مهم
ها و زمين  به همان طريق، او آسمان. رد، آب كافي براي نابودي آن مهيا شدزماني كه خدا زمين را خلق ك 7: 3

  .را با آتش كافي نابود خواهد كرد
شكافتن هسته اتم منجر به . كنيم كه مسئله در اينجا انرژي غني شده است اي، ما درك مي در اين دوران هسته

ر جهان انرژي آتشين بسياري را در خود ذخيره پس همه مسائل د. شود آزاد شدن انرژي بسيار عظيم و آتشيني مي
اگر ). ».در او همه چيز قيام دارد«، 17: 1كول (در حال حاضر همه چيز توسط خداوند ذخيره شده است . اند كرده

ها و زمين تا روز داوري و  در اين ميان آسمان. شوند دستان او كه مانع شده كنار بروند، عناصر همگي گداخته مي
  .اند دين نگاه داشته شده بي هالكت مردم
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. مند نيست كند؟ خوب، اول ما بايد به خاطر داشته باشيم كه خدا زمان سپس چرا خدا در داوري تأخير مي 8: 3
باألخره، زمان به وسيله ارتباطش با خورشيد و زمين معني دارد ولي خدا . كند اي از زمان زندگي نمي او در ورطه

  .محدود به اين ارتباط نيست
تواند يك روز را به هزار روز بسط  او مي. يك روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون يك روز

هايش را نيز به همين صورت بسط دهد و متمركز  تواند فعاليت او مي. دهد و هزار روز را در يك روز جمع كند
  .كند

پس اگر او به نظر در انجام اين كار تأخير . دخدا وعده داده است كه در پايان تاريخ، شريران را داوري كن 9: 3
. باشد اين امر بدين دليل است كه او صبور مي. نمايد اين بدين دليل نيست كه خدا در وعده خود وفادار نيست مي

دهد تا  او عمداً دوره فيض را بسط مي. آرزوي او اينست كه همه به توبه گرايند. خواهد كسي هالك گردد او نمي
  .رصت نجات يافتن بيشتري داشته باشندها ف انسان

گويد كه او از رحمت نشان  اين آيه مي. خوانيم ما راجع به روز لطف و روز انتقام خداوند مي 2: 61در اشعيا 
تواند هزاران  تواند نشان دهد كه او مي همچنين اين امر مي). 21: 28اش (برد و داوري او عجيب است  دادن لذت مي

  .اش را در يك روز متمركز سازد اوريسال رنج و تراكم د
حاال او هزاران سال است كه قبل از ويراني زمين با . او صد و بيست سال قبل از فرستادن طوفان صبر نمود

  .آتش صبر نموده است
كند  اي كه خدا در داوري عمل مي روز خداوند به هر دوره. لكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد 10: 3

رفت كه خدا بدكاران را هالك كرده و بر دشمنانش  نام در عهد عتيق براي توصيف زماني به كار مي اين. اشاره دارد
 7: 1؛ زكر 15؛ عو 20، 18: 5؛ عا 14: 3؛ 31  ،11 ، 1: 2؛ 15: 1؛ يوئيل  3: 30؛  5: 13؛ خر  9، 6: 13؛  12: 2اش (يافت  ظفر مي

  :زماني است كه در موارد زير تعريف شده است) روز خداوند(در عهد جديد اين نام ). 5: 4مال  ؛ 1:14زكر ؛14 ،
كند  ايمان را داوري مي اي كه خدا اسرائيليان بي كند، دوره هفت ساله به دوره مصيبت عظيم اشاره مي .1

  ).2: 2 دوم تسالونيكيان ؛ 2: 5 اول تسالونيكيان (
را نشناختند و از انجيل خداوند شود كه خدا  شامل بازگشت او به زمين در زمان انتقام از كساني مي .2

 ).10 -7: 1 دوم تسالونيكيان (عيسي اطاعت ننمودند 

اين نام براي سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار گرفته زماني كه مسيح براي سلطنت با عصاي  .3
 .آهنين به زمين باز خواهد گشت

اينجا مفهوم روز خداوند همين  در. كند ها و زمين با آتش اشاره مي اين نام به ويراني نهايي آسمان .4
 .است

هاي  اين مطمئناً يعني آسمان. ها زايل خواهند شد آسمان. منتظره و مخرب يعني غير -چون دزد خواهد آمد
. مكان سكونت خدا -تواند به معناي آسمان سوم باشد هاي پر ستاره باشد ولي نمي تواند به معني آسمان جوي و مي

عناصر در اينجا به . شوند، عناصر از شدت حرارت سوخته خواهند شد فجار مملو ميها از ان در حيني كه آسمان
زمين و كارهايي كه در . شوند همه مواد در اثر قتل عام اتمي جهان نابود مي. اجزاي اصلي سازنده ماده اشاره دارند
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ترين  بزرگ. خواهند رفت ها نيز از بين هاي خلقت طبيعي، بلكه همه تمدن نه فقط كار. آن است سوخته خواهد شد
  .هاي طبيعي و غير طبيعي همگي نابود خواهند شد هاي دنيا، بناهاي با ابهت و پديده شهر

پس چون جميع اينها متفرق خواهند . رود حاال پطرس از مستهزئين روي گردانده و سراغ مقدسين مي 11: 3
. مادي بر خود مهر نابودي را دارد هر جسم گرديد، شما چطور مردمان بايد باشيد، در هر سيرت مقدس و ديندار

مفهوم معمول همه . زيستن براي ماديات زيستن موقتي است. كنند زودگذر هستند هايي كه مردم به آنها فخر مي چيز
. ها و زرق و برق اين جهان دست برداريم و در تقدس و دينداري زيست كنيم گويد كه از اسباب بازي چيز به ما مي
به جاي  تيعني تأكيد بر زندگي روحاني و نه مادي و برگزيدن ابدي. ساده زندگي براي ابديت است اين يك مسئله

  .فنا
آنها بايد براي رسيدن به آرزوي خود يعني آمدن روز خدا انتظار . ايمانداران نيز بايد در انتظار باشند 12: 3
توانيم زمان آمدن روز  اند كه ما مي ستفاده كرده، براي اين تعليم ا»روز خدا را بشتابانيد«بعضي از عبارت . بكشند

اوالً، روز خدا، روز . ولي در اين تعليم دو مشكل وجود دارد. تر جلو بيندازيم خداوند را با خدمت وفادارانه و قوي
دوماً، حتي اگر هم باشد، دليل موجهي وجود دارد كه بپرسيم چگونه زمان آمدن مسيح . آمدن خداوند نيست

  .به وسيله غيرت قومش دگرگون شودتواند  مي
ها و زمين  اين روز پس از آخرين دوره روز خداوند زماني كه آسمان. شود روز خدا به حالت ابدي مربوط مي

به همين دليل روز خداوند روزيست . روز خدا روز پيروزي نهايي و كامل خداست. نابود خواهند شد خواهد آمد
  .و شوق آن را انتظار بكشيم كه ما بايد به طور جدي و با حرارت

ها سوخته شده، از هم متفرق  گويد كه در آن، بلكه از آسمان پطرس در سخن گفتن راجع به روز خدا نمي
بلكه اين داوري نهايي  . روز خدا زمان نابودي نهايي نيست. خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گرديد

  .بايد قبل از روز خدا صورت بگيرد
اينجا، ايشان به عنوان كساني در . اند تا براي روز خدا انتظار بكشند ، ايمانداران تشويق شده12در آيه  13: 3

اين آيه نظريه روز خدا در ارتباط با حالت ابدي . هاي جديد و زمين جديد هستند اند كه منتظر آسمان توصيف شده
  .كند ت ميها و زمين جديد پديدار خواهند گشت را تقوي كه در آن آسمان

. اند ها و زمين جديد براي توصيف سلطنت هزار ساله مورد استفاده قرار گرفته آسمان 22: 66؛  17: 65در اشعيا 
و فرزندان ) 20: 65(شوند چون گناه هنوز در آنجا حاضر است  دانيم كه آن متون شامل سلطنت هزار ساله مي ما مي

ها و زمين حاضر زايل  سازد؛ آسمان خش را به حالت ابدي مربوط ميپطرس منحصراً اين ب). 23: 65(شوند  توليد مي
  .خواهند شد

در زمان حال، فيض از  .گويد ها و زمين جديد ساكن خواهد بود سخن مي پطرس از عدالتي كه در آسمان
در ؛ )1: 32اش (در زمان سلطنت هزار ساله عدالت سلطنت خواهد كرد ). 21: 5روم (كند  طريق عدالت سلطنت مي

در . در ملكوت زميني، مسيح با عصاي آهنين و عدالت خود سلطنت خواهد كرد. ابديت، عدالت ساكن خواهد بود
اش  عدالت در خانه. ولي در ابديت، نيازي به عصاي آهنين نخواهد بود. آن مفهوم، عدالت سلطنت خواهد كرد

  .شد ديگر هيچ گناهي وارد صحنه زيباي صلح و سالمتي نخواهد. خواهد بود
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ها و زمين جديد با آرزوي ما را براي براي داشتن زندگي مقدس مثل زندگي  حقيقت راجع به آسمان 14: 3
. اين تنها حقيقتي نيست كه ما آن را در بر بگيريم بلكه حقيقتي كه بايد ما را در بر بگيرد. تر بسازد خداوند عميق

عيب بودن را خلق  داغ و بي در ما انگيزه و آرزوي بيدانستن اين كه ما به زودي در حضور خدا خواهيم ايستاد 
  .جويي غيور گرداند و نه ستيزه بايد ما را براي يافت شدن در سالمتياين امر . كند يعني داشتن پاكي اخالقي مي

او در داوري براي اينست كه به بشر فرصت تام براي نجات  تأخير. و تحمل خداوند ما را نجات بدانيد 15: 3
كه چگونه خداوند گرديم  كنيم در شگفت مي حيني كه ما شرارت بيش از حد بشر را مشاهده مي. اده شوديافتن د

او . ولي دليلي براي اين صبر او وجود دارد. آور است صبر او شگفت. تواند همچنان داوري را به تأخير اندازد مي
  .يابند هاي بد خود بازگشت كرده و نجات مي اهكند تا ببيند كه مردم از ر او تأخير مي. آرزوي مرگ شرير را ندارد

نكات جالب بسياري در . چنان كه برادر حبيب ما پولس نيز بر حسب حكمتي كه به وي داده شده به ما نوشت
  :شود اين اشاره به پولس پديدار مي

ه گويد و اين در تضاد با عمل پولس است ك اوالً، پطرس از پولس به عنوان برادر حبيب ما سخن مي .1
ظاهراً پطرس ). 21 -11: 2غال (درستش توبيخ نمود  در جمع پطرس را در انطاكيه به خاطر عمل نا

همه ما بايد قادر باشيم تا توبيخ و نصيحت را بدون انتقام و كينه . توبيخ را با فروتني پذيرفته بود
  .بپذيريم

اين مطمئناً . استدانست كه به پولس حكمت آسماني براي نوشتن رساالت داده شده  پطرس مي .2
 .هاي پولس از آسمان بوده و الهامي هستند كند كه پطرس تشخيص داده بود نوشته اعالن مي

تواند بدين معنا باشد كه اين  اين مي. خوانندگان پطرس ظاهراً يكي دو رساله پولس را خوانده بودند .3
خيده و به دست ايشان رساالت مستقيماً خطاب به ايشان نوشته شده يا اينكه در مناطق مختلف چر

 .نيز رسيده بود

يا آنكه «: خوانيم مي 4: 2گويد كه تحمل خداوند ما نجات است؟ در روميان  هاي پولس مي كدام يك از نامه
  »كشد؟ داني كه مهرباني خدا تو را به توبه مي شماري و نمي چيز مي دولت مهرباني و صبر و حلم او را نا

ها سر  كه پطرس در دو نامه خود نيز با آن گويد از حقايق بزرگي سخن ميپولس در همه رساالت خود  16: 3
ها و مرگ جانشيني و قيام و صعود و آمدن  گناه، رنج و كار دارد؛ حقايقي مثل تولد تازه، الوهيت مسيح، زندگي بي

برگزيدگي مثل تثليث،  درك بعضي از حقايق كتاب مقدس دشوار است. دوباره او و روز خداوند و وضعيت ابدي
يابيم نبايد  اگر ما در كتاب مقدس مسائلي اين گونه دشوار را مي. خدا و اراده آزاد انساني، سر رنج بردن و غيره

پذير  كالم خدا اليتناهي و پايان نا. تر باشند پريشان شويم حتي ممكن است بعضي از اين حقايق از درك ما فرا
به را ده باشيم كه به خدا اجازه بدهيم حقايق را به ما بشناساند و ما در خواندن كالم خدا ما بايد هميشه آما. است
  .هاي آن وارد وارد كند عمق

ها مشكل است منظورش  ها وجود دارد كه فهميدن آن هاي پولس بعضي چيز گويد در نوشته پطرس وقتي مي
نوشت دشوار  ضوعاتي كه او ميداد بلكه مو اين سبك نوشتن پولس نبود كه دشوار نشان مي. ها نيست انتقاد از آن
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كند بلكه به  بود اشاره نمي پطرس به دشواري درك آنچه كه مد نظر پولس«: گويد مي) Barnes(بارنز . بودند
  ».داد دشواري فهميدن حقايق بزرگي كه او تعليم مي

تا  به هالكت خود  كردند ها را تحريف مي ها با ايمان ساده، آن پايدار به جاي پذيرفتن آن علم و نا مردمان بي
پيچانند تا راهي براي نجات بيابند به جاي اينكه از گناه  هاي غلط براي مثال قانون را مي بعضي از فرهنگ. برسند

هاي پولس  ها اين كار را فقط با نوشته آن. نمايند بعضي ديگر تعميد را درِ ورود به بهشت معرفي مي. دارند دست بر
  .نمايند هاي مقدس را نيز تحريف مي شتهدهند بلكه ديگر نو انجام نمي

دهد يعني  هاي پولس را هم رديف ساير كتب مقدس قرار مي توجه داشته باشيد كه پطرس در اين جا نوشته
 دانست كه رساالت پولس او مي. هاي عهد عتيق و نسخ عهد جديدي كه در آن زمان قابل دسترسي بود نوشته

  .يد هستندهاي الهام شده عهد جد بخشي از نوشته
اي وجود  اين آگاهي كه هميشه معلمين كذبه. ايمانداران بايد دائماً بر ضد خطر گمراهي مواظب باشند 17: 3

براي يك شخص ساده، . كنند بايد هميشه در ذهن ما بماند دارند كه ديگران را به تقليد از فساد خود تشويق مي
  .نه روحاني خود را از دست بدهددينان ربوده شود و مواز راحت است كه به گمراهي بي

دهد كه ادامه دادن در روند آسماني يك محافظت بزرگ در برابر خطر معلمين  بار ديگر پطرس تعليم مي 18: 3
فيض نشانه عملي ثمره . در فيض و در معرفت  —جانبه وجود داشته باشد بايد يك رشد دو. آورد كذبه به وجود مي

كند؛ فيض ما را به  پذير ما را زياد نمي افزايد يا فعاليت خستگي نا ما نميرشد در فيض به معرفت . روح است
رشد در معرفت يعني خواندن . معرفت يعني آشنايي با خداوند از طريق كالمش. آورد شباهت خداوند عيسي در مي

ب به جهت اش را با يك ترغي تواند رساله ولي پطرس نمي. ها و اعمالش بيشتر كالم او و آشنا شدن با طريق
او : كنيم پس ما اين دعاي زيبا را در آخر پيدا مي. اوج رساله بايد جالل نجات دهنده باشد. مقدسين به اتمام رسند

و از اين رو هيچ   —جالل او  —اين در نهايت دليل وجود ماست. آمين. اآلباد جالل باد را از اكنون تا ابد
 .رساله سازگار شود تواند با اين گيري بهتر از اين دعا نمي نتيجه

 


