
 سنگهای زنده

 ۱۰ـ  ۲،  ۲اول پطرس 

مانند نوزادان، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید 

زیرا شما در تجربٔه خود ِمهر و محبّت  .رشد و نمو كرده، نجات یابید

پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده كه مردم رد كردند، .ایدخدا را دیده

و شما نیز مانند سنگهای . برگزیده و گرانبهاست بیاییداّما درنظر خدا 

شود و در آن خانه، ای روحانی از شما بنا میای هستید كه خانهزنده

های روحانی را كه درنظر خدا شما به عنوان كاهنان مقدّس، قربانی

مقدّس زیرا کتاب  .پسندیده است، به وسیلٔه عیسی مسیح بگذرانید

 :فرمایدمی

 دهمصهیون سنگ زاویٔه ممتاز و گرانبهایی قرار میدر »

    «.و هرکه به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد

اکنون  اند،آن سنگی كه بنّایان رد كرده» ایمانان،برای شما ایمانداران، این سنگ ارزش بسیار دارد. اّما برای بی

ای است كه روی آن خواهند و صخره لغزاندآنها را میسنگی است كه » و همچنین    «.مهمترین سنگ بنا شده است

و اّما شما،   !آوردند. پس سرنوشت آنها همین بودافتند، زیرا به آن ایمان نمیخدا می آری، آنها بر روی كالم    «.افتاد

ا کارها و صفات اید. شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تنژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی رسیده

در گذشته شما قومی نبودید، .عالی خدایی كه شما را از تاریكی به نور عجیب خود دعوت كرده است، به همه اعالم نمایید

 !خبر بودید، اّما اكنون رحمت او از آن شماستاّما اكنون قوم خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کامالً بی

 

 دایرا پ یزیسخت کوشش کردند چ بودند دهیپوش دیسف یلباس ها نی کهاتفاق افتاد: مردان نیرودخانه دجله در شمال عراق ا کینزد

 یکه م دیرس یبه نظر م. کردند جمع شاندر مقابل را  سنگهاآنها . ندل سنگها بودادنبآنها روز و شب ضح بود که واند.     نک

 نی"  امی"وقت ندار ایبرود."  عتریسر دیبا نیرفت:: "ا رونیکنند. دوباره و دوبارصدا ب زیکوچک تم برسند آن سنگها را با سخوا

در شمال عراق، باستان  یسال افتاد.   با توجه به خشکسالاین ساحل رودخانه دجله در شمال عراق در   یاتفاق بزرگ رو

 نیاز ا  یخیخط م ه اهینوشت دست از یاریبس نیکرده اند. عالوه بر ا دایبود پ قبل سال ۳۴۰۰مربوط به قصر که  کیشناسان 

مانند نور روشن هستند  یمیقد یمانده ها یم است. از آنجا که سنگها و باقمه اریمحققان بس یبرا یا افتهی نیکردند.  چن دایپ زمان

پنجره کوچک داشتند،  کیکردند. اما باستان شناسان فقط  یم یدر آن زمان  زندگ دهند  چگونه مردم حیتوانند به ما توض یکه م

 یده نگه دارد. را پوش یمیاسرار کاخ قد شهیهم یبه طور دیپوشانده بود و شا یکیرا در تار زیهمه چ گریباران بار د رایز

اضافه شود و نور روشن باشد. نور روشن  یتواند به ساختار زندگ یکند که م یزنده صحبت م یسنگها نیبا چن زیمتن امروز ن

 حیکه با مس ییپدر نشسته است. سنگهاخدای در دست راست االن است که  حیبا مس میبلکه در تماس مستق ست،یاز گذشته دور ن

 زنده  یروشن سازند. اگر نامه پطرس از سنگها را توانند تمام جهان یشده هستند,  نور چراغ از آسمان هستند و م وستهیپ

دانست. بله  یمرده هم م یدرباره سنگهاشاید از مخالفت را درک کند.  یزیچ زیشود که او ن یفرض م بایکند، تقر یبت محص

چگونه پطرس همراه  با   م وجود داشت.ی. به عنوان مثال، معبد بزرگ در اورشلتخشنا زیه را نمرد یسنگها نیپطرس  قطعا ا

سنگ،  کیاند. فقط  دهیدنرا   یبزرگ ساختار نی؟ تا آن زمان آنها  هرگز چنندبود زدهدر مورد معبد شگفت  یسیع یشاگردان ها

 زیبرانگ نیچه تحس میشکوه در شهر اورشل نیاتوبوس مدرن بزرگ بود. ا کیو اساس معبد بود، به اندازه   هیاز پا یکه بخش

 هیچتکان دهنده بودند.  یسینابود شود. " کلمات ع دیبا زیرا شکست و گفت: "همه چ جانیتمام ه یسیع  انزم نیبود؟ در هم

و هر موقع که  او   صحبت کرد. شتریو ب شتریمعبد ب نیدرباره ا یسیکلمات را درک کنند. بعدها، ع نیتوانند ا یها نم یشاگرد

 نکهیا ی. برادیبه شورش بزرگ رس بایبار تقر کیمتوجه نشدند.  یسیت عاازکلم چیزی جیکار را انجام داد،  شاگردان ه نیا

خواهد کرد.  بله، آن زمانها  یفقط در طول  سه روز بازسازرا معبد  نیببرد. و گفت هم نیخواست که معبد را از ب یحت یسیع

 قی. او در افکار خود عمسدیبنو ساهایبه کل یخواست نامه ا یپطرس م ها اتفاق نیبود! اما چند سال بعد از همه ا  جالبانقدر 

در  ی. حتگردیدسوء تفاهم دچار به طور کامل  یسیاگردان عش گریبا د خودکه به نظر رسید بود. و مجبور بود دوباره و دوباره 

می  خیاو هنوز هم احساس لرزش  با تمام قدرت خود دفاع کند.او از کرد   ی، پطرس سععیسی قبل از مرگ نیخرآ یساعت ها

 اریو بس ربودیمرد  پ کیرا   انکار کرده بود. در حال حاضر او  یسیفکر کرد که او ع لحظه  آنکه او در مورد  یزمانکرد  

 یگهاپطرس، مانند سن یکم بود. زندگ ندهیآ یبرا دیام سا،یخطرناک  کل  تی. با توجه به سنش، و با توجه به وضعداشتتجربه 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A8%D8%B1%D8%B3&id=6528


 تیکه در آن زمان تحت آزار و اذ سا،یکل کل دیشود. شا یم دیآب ناپد قیعم هیال کی ریز یساحل رودخانه دجله ، به زود یرو

شوند؟ پطرس به شدت متقاعد شد  یم دیناپد ناگهانکه به  هستندمرده  یمثل سنگها ها بود شود. پس همه ما انساناتلخ بود, هم ن

 خود شهادت داد. یسیاست که ع یزیهمان چ نیبسته است! ا حیمس یسیندارد، بلکه در ع یبستگ انسان بدن طیبه شرا یکه زندگ

ما  ح،ی! در مسدیبمان حیمس یسیکند:  در ع قیآن زمان را تشو کلیسا یخواست ما و  یکلمات، او م نیبا نوشتن ا ن،یبنابرا

و تمام زمان ها  روهایتمام ن در ساختمان نیکه فراتر از زمان ما و فراتر از فرهنگ ما بمانند. ا میرو یم یبه ساختار انیحیمس

 زیچ هیچباال و در  یزیچ چیهاز آنهاست.  یکیاو و  میهم ارتباط دار یآسمان یزبانهایبا م یما حت یسی.. بله، در عمی ماندزنده 

 تیوضع کی انیمردم در م برایرا    مانیتواند آن ا ی! اما چگونه پطرس مدهدتواند آن ارتباط را شکست  یهرگز نم نییدر پا

 لیتبد یتوان به شاد یرا م یدیناام نیتر قیکرده است که عم بهتجر زیبود. او خود ن یسیع امی؟ او خود شاهد قکند فیتوص دیناام

 . سپردرسوالن مقدس  عنوانا او به  و هم  رفتیپس از انکارخود, او را دوباره  پذ یسیکه ع یرا تجربه کرد زمان نیاو ا کرد.

انداخته  زیسنگ م رویرا  شیدهد؟  دستها حیکه آن را تجربه نکرده بودند، توض یرا به افراد ها نیتواند همه ا یاما چگونه او م

بود. او  میصاف و مال یبه اندازه مخمل زیسنگ م   نیاز نسل ها، ا یاریبس ینوازش کرد. برا زیبود، و پس از آن سنگ م

. در آن دست می گیرددست خود را هم  یاز نسل ها زنده ماند و به زود یاریبس  در سنگ نیسنگ گذاشت. ا نیا یدستش را رو

به  !هستند یدر مورد زندگ زی!   همه چهستند یدر مورد زندگ  یسیداشت. کل کار و کلمت ع ادیرا به  یسیزمان کلمات و کار ع

کند. و او  لیزنده تبد یخواست ما را به سنگ ها یخواست ما را از مرگ نجات دهد! او م یآمد! او م ایبه دن یسیع لیدل نیهم

 میتوان یاست که ما فقط م لیدل نیداده است! به هم گی ابدیزنداز با اعمال خود شهادت حبت کرد و صدر مورد این زندگی بارها 

  میبمان هکار زند نی. و با امیبمان حیمس یسیع نیدر ارتباط با  ا

 "،دیابیرشد و نمو كرده، نجات  دیآن بتوان دنیتا با نوش دیخالص باش یروحان ریمانند نوزادان، مشتاق ش"

کرد. اقامت  میخواه یو زندگ میمان یم یما در او باق م،یخوان یرا م یسیکلمات ع یشود. وقت یکالم از قلم پطرس خارج م نیا 

از  ندتوان یمانسان ها دانست چگونه  یخوب م یلیاو خ شناخت.خوب  یلی! پطرس قلب انسان را خحیمس یسیدر سنگ زنده ع

ه آورد. با ترس و وحشت، او فکر کرد یم ادیرا به  میاو روزها در اورشل .ننداشتباه را دنبال ک ریو مس کنندراست عبور  ریمس

 بیصل یبر رو یسیکه ع یمصلوب کردند. هنگام تیرا مسخره کردند و در نها یسیبودند و ع یعصبان  ها چگونه انسان بود

در او وجود نداشت. هر کس  یزندگ چیهنابود شد.   یسیع ینماند. زندگ یباقش او و شاگردان یبرا یدیام چیشد، ه میخکوب 

 خیزمان خدا در تار نی. اما در همدیرس انیبه پا مانیو ا شدتمام  زیهمه ج حیمس یسی. با بدن عندیرا به وضوح بب نیا توانست

را بیدار  زنده یسیو  ع حرکت داد یسیرا عوض کرد و سنگ را در مقابل بدن ع عتیطب نیدخالت کرد. خدا خودش قوان یبشر

خدا سنگ را  كه بود.  راشکابه کل جهان  لی. موعظه انجکردروشن و قدرت را به تمام جهان  یزندگ دیام یسیع نیو با هم .کرد

دوباره واضح بود. خدا  زیفکر کرد و سپس همه چ زی. پطرس در مورد همه چسنگ بنا کرد نیاند، اکنون مهمتررد كرده انیبّنا

 ریو ز نیزم یو رودر بهشت  ییروین چیه نیرد. بنابراک سیتاسرا  سایرا زنده کرد. همانطور که خدا خودش کل یسیخودش ع

زده و سپس بر  زیتخته سنگ م یخود را بر رو ریببرد.پطرس دست پ نیرا از ب هساختار زند نیوجود ندارد که بتواند ا نیزم

توانند صحبت  یسنگها م. می کنندرا لمس  نقلب ماآنها و  میامروز خواند را و کلمات او پوست  نوشتافزار خود نوشت. یرو

 د؟یدون یمهم  مرده  ی.  اما در مورد سنگ هامیدان یاز پطرس  مآن را  نی. اما ما همچنمیدان یرا از باستان شناسان  م نیا ؟کنند

 نی. ایمکرد یمدرسه نقاش سهیک یرو رآج کیآورم که در اعتراض به معلمان ما دانش آموزان  یم ادیمن به  یدر دوران کودک

  یجنوب یقایالبته در آن زمان، آفرم برد.  ابه ن "واریآجر  در د کیتنها " که بود "دیفلو نکیپ" ترانه گروه یبرا فیآجر مرجع ظر

 یآهنگ در مورد نحوه  نیاز آنجا که ا  کردآهنگ را به طور کامل ممنوع   این  نیهم لیدل نیمحافظه کار بود. به ا اریبس

 جهینت د،یفلو نکیصحبت کرد.   پ دهدن یدانش آموزها  و هم در مورد معلم ها که  به دانش آموز ها  آزاد  یمغز یشستشو

گروه هم امروز  نیکلمات ا نی" چگونه اواریدر د گریآجر د کیسنگ مرده ...   "فقط  کیاز  نما ند غیر زیج چیه« گرفت

ناشناخته و بدون آنها کنند.  یاحساس م وارید کیدر  یمعن یسنگ ب کیمانند را  خودشان از مردم  یاریهستند. . بس یواقع

 ها ندارد. ما انسان ییمعنا چیه خیتار انیافتد که فرد در جر یاتفاق م  ینجوریبشر، واقعا ا خی. در تاراحساس می کنند توجه

شما را  دیغسل تعم قیخواند او از طر یآن را متفاوت م یسیکرد. ع میترک خواه  یخال زیجهان را ن نیامی آییم و  ایبه دن  یخال

 شیب یزیاو چ ابدی با عیسی  یزندگ .  داد دیر کنصوت دیتوان یشما م هاز آنچه ک شیب یزیشناسد و او چ ینام برد. او شما را م

  .نید. آمیمان یم یو در او باق دیخود را در او دار یشما زندگ ید. با او باشخواهد، که شما  ینم نیاز ا


