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ﺣﻖ ﭼﺎپ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺨﺼﻮص »ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨامی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ )ﺟرنال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ(
ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﺻﻼح  ،اﻗﺘﺒﺎس  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ  ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﯾﮋه ای ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ منﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨامی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد .ﺣﻖ ﻃﺒﻊ و ﻧﴩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎرات آﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ )ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ(
و )ادوﻧﺘﯿﺴﺖ( و آرم ﺷﻌﻠﻪ ﮔﻮن ﺟﺰو اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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آراﻣﺶ ﺑﺮای
اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﻘﺮاری
ﭘﺮواز ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﺒﺎن از ﮐﺎﺑﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿام در ﻣﺴﯿﺮ
ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺮار دارد .ﺧﻠﺒﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
» ،ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺳﻮاری ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ای ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿام ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت ﴍوع ﺑﻪ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﮐﺮد .ﻣﺤﻔﻈﮥ ﺑﺎﻻی ﴎ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎز ﺷﺪ؛ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻟﺮزﺷﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﺮدی از اﻧﺘﻬﺎی
ﻫﻮاﭘﯿام ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎل ﻫﻮاﭘﯿام و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻮاﭘﯿام ﺑﺎ زﻣﯿﻦ در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻘﺶ
ﻣﯽ ﺑﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﴪ
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ دﺧﱰ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ردﯾﻒ
ﺟﻠﻮی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .او آرام
ﺑﺮروی ﻣﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮد .او
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﻮاﭘﯿام رﻋﺪ و ﺑﺮق را از ﺑﯿﺮون
ﻫﻮاﭘﯿام ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﯽ از اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﻫﻮاﭘﯿام در ﻣﻘﺼﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدان دﺳﺖ زدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮑﺮﮔﺰار و ﺷﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﱰک ﮐﯿﻔﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺮوج از ﻫﻮاﭘﯿام ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻧﱰﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺎ
ﻟﺮزﺷﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر آرام ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟
دﺧﱰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ» ،ﻣﻦ ﻧﱰﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﻮن ﺧﻠﺒﺎن ،ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد«.
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
ﺗﺮس در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ذﻫﻨﺶ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﺮس ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻫﺮاس از آﯾﻨﺪه درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ متﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺣﺎل و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﭘﺮ از ﺳﻮال و اﺑﻬﺎم
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اﺳﺖ و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﻣﺎ منﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺎره ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺰﳌﺎن ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و
ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ازدواج ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮدﻣﺎن را از ﻃﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮی در
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ »ﻧﺎاﻣﯿﺪ و
ﻏﻤﮕﯿﻦ« ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ دروس ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮسﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .آراﻣﺶ در ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای دروس راﻫﻨامی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ .آراﻣﺶ در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻠﯿﺪ وﻋﺪۀ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮواﻧﺶ وﻋﺪه داده اﺳﺖ» :دزد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪزدد ،ﺑﻜﺸﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.
ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺗﺎ آدﻣﯿﺎن ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«
)ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۱۰ :۱۰
وﻗﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روی دروس اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم آراﻣﺶ در ﺗﺎر و ﭘﻮد اﻟﻬﯿﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ .آراﻣﺶ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ،ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ،روز
ﺳﺒﺖ ،درک ﻣﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮگ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺴﯿﺢ ،و ﺑﻪ
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر او
آراﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ )ﻣﺘﯽ  ،(۲۸ :۱۱او اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮد ﯾﺎ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ منﯽ ﮔﻮﯾﺪ .او ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ،درﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﺴﺘﻪ
و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﴩ را در ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺶ و ﺗﺴﻠﯽ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس ﻫﻔﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در او آرام ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل دارد و آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺎﻧﺘﺎل و ﺟﺮاﻟﺪ ﮐﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻞ از دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ازدواج و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺘﺎل ،اﻫﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ و آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ اِﻟﻦ ﺟﯽ
واﯾﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﻟﺪدر آﳌﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ.او دﺳﺘﯿﺎر ﴎدﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ رﯾﻮﯾﻮ
ادوﻧﺘﯿﺴﺖ و اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه آﻧﺪروز اﺳﺖ.
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زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ۷/۲۴

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۲ﺗﺎ ۳؛ ارﻣﯿﺎ  ۱ :۴۵ﺗﺎ ۵؛ ﺧﺮوج ۱۱ :۲۰؛ دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ۱۲ :۷؛
ﻣﺮﻗﺲ  ۳۰ :۶ﺗﺎ ۳۲؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۴ﺗﺎ .۱۷
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﭼﻘﺪر دمل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭼﻘﺪر آرزو دارم ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ متﺎم وﺟﻮدم ﴎود ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای زﻧﺪه ﺑﴪاﯾﻢ« )ﻣﺰﻣﻮر .(۲ :۸۴

ﺗﯿﮏ ،ﺗﺎک؛ ﺗﯿﮏ ،ﺗﺎک؛ ﺗﯿﮏ ،ﺗﺎک؛ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﴍوع ﺳﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮی ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﭘﺎرمتﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﺮد ،آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ .اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در اﻃﺮاف اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ درﻫﻢ
و ﺑﺮﻫﻢ ﺑﻮد؛ ﺳﺎرا ،ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ او ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺐ داﺷﺖ در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد؛ و او
ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا در ورودی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ
زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮی ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮدا ﮐﻤﯽ در
ﮐﻠﯿﺴﺎ آرام ﺑﮕﯿﺮم.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،در آن ﺳﻮی ﺷﻬﺮ ،ﺟﺎش ،ﻫﻤﴪ ﻣﺮی در ﺻﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻔﺘﮕﯿﺸﺎن ﺑﻮد .ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻮد .ﺻﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را متﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎش از درون ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارم ،منﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﳌﺎت
ﻣﺠﺎزی ،ﺧﺮﯾﺪ ،و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻪ از ﯾﮏ اﺳﮑﻮﺗﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ون ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،درﮔﯿﺮی و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ
داﺋﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﯿﺎن اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﻫﯿﺎﻫﻮ ،آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۲ﺗﯿﺮ  ۳ -ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۶ﺗﯿﺮ

ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه
ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۲ﺗﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز را ﺑﺮای
اﺳﱰاﺣﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮد؟
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از اﺳﱰس را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
و ﺗﺎﺑﻠﻮی راﻫﻨام و ﻣﺴﯿﺮی ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻮد و ﯾﺎدآوری ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
روز ﺳﺒﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷنت ﺗﻌﻤﺪی ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ روزی ﺑﺮای ﺑﻮدن در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ،و روزی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ وﯾﮋه از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺳﺒﺰه زاران ،ﻫﻮا ،ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،آب،
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ ﻋﻄﯿﻪ ﻧﯿﮑﻮ.
اﯾﻦ ﯾﮏ دﻋﻮت ﯾﮏ ﺑﺎره از اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ او از ﻋﺪن ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﺮای اﻋﺼﺎر اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ،از ﻫامن اﺑﺘﺪا روز ﺳﺒﺖ را
در ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ،دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ اﺳﱰاﺣﺖ
از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی از متﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﺑﺰار ﮐﺎر ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻤﱰ
از ﻣﺮدم دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﺎ
ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﴏف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺿﻄﺮاب آور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻗﺖ ﮐﻢ دارﯾﻢ و از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﯾﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ
ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﱰ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای اداﻣﻪ و اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﴎﯾﻌﱰ ،راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﴎﯾﻌﱰ ،و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﴎﯾﻌﱰی دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.
آآﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟ ﻣﺮﻗﺲ ۳۱ :۶؛ ﻣﺰﻣﻮر ۸ :۴؛ ﺧﺮوج :۲۳
۱۲؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ ۱۴ :۵؛ و ﻣﺘﯽ .۲۸ :۱۱
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .او ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در
زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺐ و ﺳﺒﺖ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﴎور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪی ﮔﺮﻓنت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘامن در اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل ،ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ روز ﺳﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ!
۵

در ﻣﻮرد ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ از آراﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﮑﺎری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۷ﺗﯿﺮ

ﺗﻬﯽ ﺑﻮدن
ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮﺟﺴﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ از آن ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد
ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎروک ،ﮐﺎﺗﺐ ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﭘﺮ آﺷﻮب اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﻮرش و
وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ رخ داد ،ﺑﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ارﻣﯿﺎ  ۱ :۴۵ﺗﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮد از ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺑﺎروک را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺷام ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ؟ ﺑﺎروک ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﴎﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ارﻣﯿﺎ  .(۲ :۴۵ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در »در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه« ،ﺣﺪودا ﺳﺎل  ۶۰۴ﯾﺎ  ۶۰۵ق.م .اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .ارﻣﯿﺎ  ۳ :۴۵ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﺣﺴﺎس اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از درون ﺗﻬﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از متﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎروک
ﺿﺠﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .او دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺧﺴﺘﮕﯽ روﺣﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار در ﺣﺎل رخ دادن ﺑﻮد و وﻗﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در راه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺎروک ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ارﻣﯿﺎ  ۵ ،۴ :۴۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎروک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﻧﺪوه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺎروک ﺑﺎﺷﺪ .او اورﺷﻠﯿﻢ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺣﺎل در ﴍف وﯾﺮان ﮐﺮدن
آن ﺑﻮد؛ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵ﺗﺎ (۷؛ او در ﴍف رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن و ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺼﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﺪ.
اﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎروک روﺷﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎروک را ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی.
۶

دوﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎروک را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﺳﺖ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۸ﺗﯿﺮ

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﱰاﺣﺖ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در متﺎم ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ای
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎمتﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻋﱪی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺣﺎوی ﺗﻌﺪادی اﺻﻄﻼح اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﱰاﺣﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﱰاﺣﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۳ ،۲ :۲از ﻓﻌﻞ ﺷﺎﺑﺎط
)» ، (shabbatﺗﻮﻗﻒ از ﮐﺎر ،اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ رﻓنت« ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ »ﺳﺒﺖ«
ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞ در ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  ۵ :۵ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﯾﺠﺎد
اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ« ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺼﺒﯽ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ را
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد ﺗﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻋﱪی
ﻧﻮاخ ] [nuakhﯾﺎ ﻫامن ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺧﺮوج  ،۱۱ :۲۰ﺗﺜﻨﯿﻪ  .(۱۴ :۵اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در اﯾﻮب :۳
 ۱۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدن« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ]ﺑﻄﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ[» ،ﺗﻮﻗﻒ ،ﺳﮑﻮن،
ﺳﺎﮐﻦ« ،ﮐﻪ در اﻋﺪاد  ۳۶ :۱۰اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ دارد .در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۵ :۲اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دارد
ﮐﻪ روح اﯾﻠﯿﺎ در اﻟﯿﺸﻊ »ﺳﺎﮐﻦ« ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در زﺑﺎن ﻋﱪی ]ﺷَ ﮑَﺖ ﺳﮑﺖ ﺳﮑﻮت[ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ» ،در آراﻣﺶ ﺑﻮدن ،آﺳﻮدﮔﯽ و
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدن« .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﯾﻮﺷﻊ  ۲۳ :۱۱ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﭘﺲ از
ﻓﺘﺢ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﻪ »ﺻﻠﺢ« در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﯾﻮﺷﻊ و داوران اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﻞ  ragaﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آراﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ در ﻫﺸﺪارﻫﺎ و
اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ متﺮد و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﴎاﯾﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ روی آراﻣﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ
)ﺗﺜﻨﯿﻪ  .(۶۵ :۲۸ﻫامن ﻓﻌﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻞ ﺳﺒﺒﯽ در ارﻣﯿﺎ  ۳۴ :۵۰ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۱۶ :۳۱و دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱۲ :۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻧﻮع آراﻣﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻫﺮ دو آﯾﻪ ﺑﻄﻮر اﺻﻄﻼﺣﯽ از ﻓﻌﻞ  Shakabاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن »دراز ﮐﺸﯿﺪن،
ﺧﻮاﺑﯿﺪن« اﺳﺖ .در ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ داود ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻨﺪه اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻪ داود وﻋﺪه ﻣﯽ
۷

دﻫﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »روزی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن وداع ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺖ دﻓﻦ ﺷﻮی ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺖ ﻣﯽﺳﺎزم و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻢ« )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ .(۱۲ :۷
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ )اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد( از اﻓﻌﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﱪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﱰاﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ
ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﻼﺻﻪ منﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﱰاﺣﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
]ﺟﺴﻤﯽ[ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،و روﺣﯽ ﺑﺮروی ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺖ ﻣﺤﺪود منﯽﺷﻮد.

ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺮگ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و روزی ﻣﻨﺴﻮخ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺮای از دﺳﺖ رﻓﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﯿﻢ و دﻟﺘﻨﮓ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا داﻧﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۹ﺗﯿﺮ

اﺳﱰاﺣﺖ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻠﻔﻈﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت »anapauoاﺳﱰاﺣﺖ،
متﺪد اﻋﺼﺎب ،ﺗﺎزﮔﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد آراﻣﺶ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﯽ » ۲۸ :۱۱ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ای متﺎﻣﯽ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
داد« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﯽ  .(۴۵ :۲۶در آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﻼﻣﻬﺎ و درودﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ،ﭘﻮﻟﺲ ﺷﺎدی ﺧﻮد را از ورود دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎزﮔﯽ روح او ﺷﺪه اﻧﺪ
را ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۱۸ :۱۶
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﻞ
ﻓﻌﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻔﻬﻮم اﺳﱰاﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺳﱰاﺣﺖ ﺣﻮارﯾﻮن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﻗﱪ در آراﻣﺶ اﺳﺖ )ﻟﻮﻗﺎ  .(۵۶ :۲۳اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آرام )اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن  (۱۱ :۴اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ در
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﱰاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ )اﻋامل .(۱۸ :۱۱
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ،در ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ،۴ :۴آراﻣﺶ و اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در روز ﻫﻔﺘﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ،ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ،
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻓﻌﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﺎﯾﺶ« ،ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻌﻞ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﻗﺲ  ۳۰ :۶ﺗﺎ  ۳۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮوﯾﻢ
ﺗﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت در آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ آن در ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۶ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
۸

»ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ) «....ﻣﺮﻗﺲ  (۳۱ :۶اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﻋﻮت ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﴐورت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ
ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﺮان ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ و رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎزه از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ
ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻧﺎن را دو ﺑﻪ دو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد )ﻣﺮﻗﺲ .(۷ :۶
ﻣﺮﻗﺲ  ۳۰ :۶ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻬﯿﺞ آﻧﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ آﻧﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﻋﯿﺴﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد و
اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﻗﺲ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ» :زﯾﺮا آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﺮدم
ﭼﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﻧﺎن ﺧﻮردن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ«)ﻣﺮﻗﺲ  .(۳۱ :۶ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در
ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد و
ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻗﺪرداﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد در ﯾﺎﻓﺘﻦ آراﻣﺶ ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰ﺗﯿﺮ

ﴎﮔﺮدان ﺑﯽ ﻗﺮار
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱ :۴ﺗﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﴎﮔﺮدن و ﺑﯽ ﻗﺮار ﺷﻮد؟
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ (۱۲ :۴
ﻣنت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﴏﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﯿﺎن منﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺪا ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻫﺪﯾﻪ او را ارج
ﻣﯽ ﻧﻬﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻦ و ﻫﺪﯾﻪ او را »منﯽ ﭘﺬﯾﺮد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،(۵ ،۴ :۴اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﺮا.
»ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺎ ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ و اﻋﱰاض ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺒﻮد .او ﺑﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻞ آدم ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
اﻣﺮوزه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﭘﯿﺮوی از ﻃﺮح ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺠﯽ ﻣﻮﻋﻮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﻋامل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ«
)ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۷۲
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ »ﴎﮔﺮدان و آواره« ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺘﺪا او را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد؛ در ﻋﻮض ،اﯾﻦ مثﺮه اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﻪ
و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﺑﻮد .ﻗﺎﺋﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آراﻣﺸﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ در ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی منﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ آن آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
۹

ﮐﻠﻤﻪ ﻋﱪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮرد ارج و اﺣﱰام« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  (۴ :۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺑﺪﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ،ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دادن« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ارزش ﻫﺪﯾﻪ ای ﮐﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺪﯾﻪ
ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻦ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،واﮐﻨﺸﯽ دﻟﺨﻮاه و از روی ﻣﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﺪای دﻣﺪﻣﯽ ﻣﺰاج و ﺧﻮدﺧﻮاه
ﻧﺒﻮد .در ﻋﻮض ،اﯾﻦ اﻣﺮ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﮕﺮش ،و اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺺ ﻫﺪﯾﻪ
دﻫﻨﺪه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ منﻮﻧﻪ ای ﺧﻮب از ﻗﻀﺎوت ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۳ :۴ﺗﺎ  ۱۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و واﮐﻨﺶ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﴍح دﻫﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﴎﮔﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﻮدن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺎﺋﻦ ﴍوع ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﺪان و ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺮد .ﻫﺮ دو اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺰم و اراده و ﺗﻼش او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺮزش آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۱ﺗﯿﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻛﺎﻫﻨﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﴍﯾﻌﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دامئﺎً در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﻣﺘﻜﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﺎر ،ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و روح اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﯽ
ﻧﯿﺎزی از دﯾﮕﺮان را در وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺮورش ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﺨﺺ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ
و روﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘامد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﮕﺎه اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ دﻋﺎ ﻛﺮدن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾامن ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫامﻧﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدان در ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن اﻋﺘامد و ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﯾامً ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﮕﺎه و درك ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﻗﻮت اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺪا را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﻛﺸﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻗﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ،
دﻋﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﻛﺎر و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻧﯿﻜﻮﺋﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﻛﺎر را در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۶۳
۱۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ

و ﻧﻪ ﺧﺪادادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ ﺧﺴﺘﻪ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺸﻮد؟
 .۲آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎری ،ﺣﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۰۳ :۶ﺗﺎ ۲۳
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و در ﻣﻮرد آن در ﮐﻼس ﺳﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۳در ﺳﺎل  ،۹۹۸۱ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۶/۵۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
در ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد! اﻟﺒﺘﻪ،
اﻣﺮوزه ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آن زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎ در ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻗﺒﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻪ دارﯾﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺸﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا »اﺳﺘﺮاﺣﺖ« اﯾﻨﻘﺪر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا در ده ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ؟
 .۳ﺑﺮروی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎغ ﻋﺪن ،ﻗﺒﻞ از ورود ﮔﻨﺎه ،آراﻣﺶ روز ﺳﺒﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮی از ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

۱۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۲ﺗﯿﺮ

دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

وﻗﺘﯽ َدﻧِﯽ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،و ﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﱰ از ﺧﻮدش وارد
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
آﻧﻬﺎ ﭘُﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮدَ .دﻧِﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ از زادﮔﺎﻫﺸﺎن
ﻣﯿﺎمنﺎر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو را در اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از آن ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ ﮐﻠﺒﮥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻣﺒﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺎری از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻮد ،و َدﻧِﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺤامم
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدَ .دﻧِﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺧﺪا ﺑﻮد.
َدﻧِﯽ ﺑﺎ ﻫامن دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ وارد ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻔﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻨﺶ ،ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻦ
ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ،او را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮد.
روز ﺑﻌﺪ َدﻧِﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ آن ﺳﺎل ﺑﺮای او ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻫﮕﺎن ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادرﻫﺎﯾﺶ دامئﺎ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺪوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ َدﻧِﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ ﮐﻼس دوم ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او را
ﭘﻮﺷﺶ دادَ .دﻧِﯽ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن
و ﺧﻮش رﻓﺘﺎری داﺷﺖ .او از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدش ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﱰ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﯾامن او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﺑﺎغ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮد ،از ﺣﺎل رﻓﺖ .وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ منﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
متﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺮده و ﻓﻮرا او را ﺑﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن
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رﺳﺎﻧﺪﻧﺪَ .دﻧِﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،و آن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻘﻼ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﴍوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .او در دﻋﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭘﺪرم ﺧﻮب ﺷﻮد«».اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺷﻮد،
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮدم را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ،او ﭘﺪرش را در ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .آن ﻣﺮدی ﮐﻪ روزی ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺣﺎﻻ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دﭼﺎرﺳﮑﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖَ .دﻧِﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻋﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .از آن زﻣﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎل ﭘﺪرش آرام آرام ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖَ ،دﻧِﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد ،و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ِ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن زﻣﺎن ،ﭘﺪرش ﺑﺮ اﺛﺮ ﴎﻃﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ َدﻧﯽ  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ اﮐﻨﻮن از
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺮده ،ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از ﮔﺮﻓنت ﺗﻌﻤﯿﺪ،
ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﯿﺸﱰ دﻋﺎ ﻛﺮدم و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدم«» .ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ،اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار او
ﻫﺴﺘﻢ«.
ِ
ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ َدﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد
ﺗﺎ در ﻣﺪارس ادوﻧﺘﯿﺴﺖ در ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺠﺪدا ً ﴏف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮥ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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درس دوم

ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮی

 ۱۸ - ۱۲ﺗﯿﺮ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﻋﺪاد  ۱ :۱۱ﺗﺎ ۳۳؛ اﻋﺪاد  ۱ :۱۲ﺗﺎ ۱۳؛ اﻋﺪاد  ۲۷ :۱۳ﺗﺎ ۳۳؛ اﻋﺪاد  ۱ :۱۴ﺗﺎ
۲۳؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱ :۱۰ﺗﺎ ۱۱؛ اﻋﺪاد  ۳۹ :۱۴ﺗﺎ .۴۵
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗّﻔﺎﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪای ﺑﺮ ﴎ آﻧﺎن آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﱪت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۱۱ :۱۰

در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را در ﺳﮓ ﻫﺎ و
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ درک اوﻟﯿﻦ اﻣﻮاج ارﺗﻌﺎﺷﺎت زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻮج ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن اﻣﻮاج ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﺣﺘامﻻ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  ۸ .۵درﺟﻪ رﯾﺸﱰی در  ۲۳اوت ﺳﺎل  ۲۰۱۱در واﺷﻨﮕنت دی .ﺳﯽ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﻤﯿﺖ ﺳﻮﻧﯿﺎن ﴍوع ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎی ﭘﻮزه داری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﴍوع ﺑﻪ ﴎ و
ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از منﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻗﺮاری و اﺿﻄﺮاب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ،در اﺛﺮ ﮔﻨﺎه اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن
ﺧﻄﺎﮐﺎر در ﻧﭙﺬﯾﺮﻓنت ﻫﺪﯾﻪ آراﻣﺶ ﻣﺴﯿﺢ دﭼﺎر آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن
و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۹ﺗﯿﺮ  ۱۰ -ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۳ﺗﯿﺮ

ﺑﯽ ﻗﺮاری در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﺳﯿﻨﺎ در راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﴫ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ )اﻋﺪاد  .(۱ :۱آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ورود
ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ روزﺷامری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺮک ﺳﯿﻨﺎ ،ﴍوع ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۱ :۱۱ﺗﺎ  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ از ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ وﻟﻊ و ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ،ﺧﯿﺎر ،ﺧﺮﺑﺰه ،ﺗﺮه ،ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ﻣﴫی داﺷﺘﻨﺪ» .ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ؟ ﯾﺎ ِد آن ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﴫ ﻣﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،و ﯾﺎ ِد آن ﺧﯿﺎرﻫﺎ و ﺧﺮﺑﺰهﻫﺎ ،و
ﺗﺮهﻫﺎ و ﭘﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ! اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸاممنﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ
َﻣ ّﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺲ« )اﻋﺪاد  ۴ :۱۱ﺗﺎ  .(۶آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮراکﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در دﺳﱰس ﻧﺒﻮد اﻣﺎ دوران اﺳﺎرت و روزﮔﺎر ﺳﺨﺖ
و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ،آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ َﻣ ّﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺮاری
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای رﻫﱪی و
ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﻧﺎآرام و ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﻨﺎه ﺑﱪد».ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی؟ و ﭼﺮا در ﻧﻈﺮت ﻓﯿﺾ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎر متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎدی؟« )اﻋﺪاد .(۱۱ :۱۱
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﻋﺪاد  ۱۶ :۱۱ﺗﺎ  ۳۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻗﺮار و ﻧﺎآرام ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد .در ﻣﻮرد
اﴎاﯾﯿﻞ ،او ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ وﻟﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،در واﻗﻊ،
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﻧﻔﺠﺎری اﺳﺖ ،و ﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﴍوع
ﯾﮏ ﻧﱪد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻣﻬﻤﱰ رواﺑﻂ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رﻫﱪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﻧﺤﺮاف و ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ.
۱۵

ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻨﻘﺪر
آﺳﺎن اﺳﺖ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴ﺗﯿﺮ

ُﻣﴪی ﺑﻮدن
اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۱ :۱۲ﺗﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون از ﭼﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدواج ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺣﺒﺸﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻔﻮره ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای
از ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد )ﺧﺮوج  .(۱ :۳ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن »ﻧﺨﺒﮕﺎن« اﴎاﺋﯿﻞ ،ﻟﻐﺰش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻧﻪ
ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ) .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟(
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣنت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺎوﯾﺰی از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .متﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮروی ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد .در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از رﻫﱪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ رﻫﱪی ﻗﻮﻣﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ )اﻋﺪاد  .(۲۵ ،۲۴ ،۱۷ ،۱۶ :۱۱ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و
ﻣﻬﻤﯽ در رﻫﱪی ﻗﻮم داﺷﺘﻨﺪ )ﺧﺮوج  ۱۳ :۴ﺗﺎ  ،۱۵ﻣﯿﮑﺎه  ،(۴ :۶اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻇﻬﻮر ﮔﺮوه رﻫﱪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ» ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ؟« )اﻋﺪاد .(۲ :۱۲
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﻋﺪاد  ۴ :۱۲ﺗﺎ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮری اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ منﯽ ﮔﺬارد .ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺒﻮی ﺳﻼﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
داﺷنت ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﱰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ رﻫﱪی ﻻﯾﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،زﯾﺮا
او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﺪ وﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم ﻫﺎرون در آﯾﻪ  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ او ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰ دﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻋﻈﻢ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد .اﮔﺮ او دﭼﺎر ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﯽ ﺷﺪ ،منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺒﺎدت وارد
ﺷﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی را ﺑﺠﺎ آورد .ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﯾﻢ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿامری ﺟﺬام ﻣﻮﻗﺖ،
ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎراﺣﺘﯽ او از ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .اﻟﺘامسﻫﺎی ﻫﺎرون ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ
۱۶

ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻋﺪاد  ،(۱۱ :۱۲و اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻫﺎرون ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺘامس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﻋﺪاد  ۱۱ :۱۲ﺗﺎ  .(۱۴اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
در ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و ﻣﺮﯾﻢ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

اﻧﺘﻘﺎد از رﻫﺒﺮی ﮐﻠﯿﺴﺎ ،در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و زﻧﺪﮔﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﺮای رﻫﺒﺮاﻧﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵ﺗﯿﺮ

ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﱪﻫﺎی ﺧﻮب داﺳﺘﺎن ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮم اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ۱۲
ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﴎزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰارش آﻧﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش  ۱۲ﺟﺎﺳﻮس را در اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۲۷ :۱۳ﺗﺎ  ۳۳ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﻨﯽ
اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ،اﺣﺴﺎس ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻓﺘﺢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﴍوع ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﻨﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻪ ﺗﻘﻼ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺿﻄﺮاب ﺗﻨﻬﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار منﯽ دﻫﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻢ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب( و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯽ
ﻗﺮاری ،اﻧﺪوه ،و اﻓﴪدﮔﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۱ :۱۴ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟
ﻣﺴﺎﯾﻞ از ﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ اﻟﺘامس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﺷام ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮرش ﮐﻨﯿﺪ« )اﻋﺪاد  ،(۹ :۱۴وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﺮدن رﻫﱪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﻘﺮاری آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮی ﺷﻮرش و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﺟﺎﺳﻮﺳﺎ ن ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﺐ و ﯾﻮﺷﻊ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺴﺎر
۱۷

ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺳامن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دو ﺧﺎدم اﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻟﯿﺐ و ﯾﻮﺷﻊ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎ
از دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و ﺳﮑﻮت ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ و از ﺗﺮس ﺑﺮﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﻼل ﺣﻀﻮر او ﻫﻤﭽﻮن آﺗﺸﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ،
ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺒﺎدت را روﺷﻦ ﮐﺮد .متﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻈﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻼل
و ﺷﮑﻮه ﺑﯿﺸﱰی ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﺰارش دروغ آورده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮس ﺑﺮﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪه و ﻧﻔﺲ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ
واﯾﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﻔﺤﻪ .(۳۹۰
ﭘﺲ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ را در اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۱۴ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ متﺎم ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﺪف
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ،و ﯾﻮﺷﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺗﯿﺮ

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﻋﺪاد ۱۲ ،۱۱ :۱۴
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ و اﯾﺠﺎد ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ،و ﻗﻮﯾﱰ را ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﴏﻓﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ؟ )اﻋﺪاد
 ۱۳ :۱۴ﺗﺎ .(۱۹

اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻬﺮه ﻣﺮد واﻗﻌﯽ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺳﯽ ،در دل زﻣﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای آﻣﺪن ﺷﻔﯿﻊ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺣﻮارﯾﻮن ﺧﻮد
دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۷ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺎﻟﻬﯿﺎت و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم داد را منﻮﻧﻪ ای از آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺼﯿﺮات آﻧﻬﺎ ،ﺗﻘﺼﯿﺮات
۱۸

ﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار منﯽ ﮔﯿﺮد .و ﻫﻨﻮز ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺘامس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﭘﺲ
متﻨﺎ دارم ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﯿﺎﻣﺮزی« )اﻋﺪاد  .(۱۹ :۱۴و ﭘﺲ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﴎاﯾﯿﻞ را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ و ﺷﻔﺎﻋﺖ
او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﺘامس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﭘﺲ متﻨﺎ دارم ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﻦ
ﻗﻮم را ﺑﯿﺎﻣﺮزی ،ﻫامنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﴫ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺮزﯾﺪهای) «.اﻋﺪاد  .(۱۹ :۱۴ﻓﯿﺾ و
رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽ رود و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب در ﮐﺎﻧﻮن آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺸﺶ و آﻣﺮزش
ﴍوﻋﯽ ﺗﺎزه را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﺑﺮ دارد .ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻋﺼﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ) .اﻋﺪاد  ۲۰ :۱۴ﺗﺎ .(۲۳
ﺑﻠﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۸ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او آﻧﻬﺎ را ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ
داد .او ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ .او در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﺮاه و در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﭘﺲ از آن ،آﻧﻬﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺎ و ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ و آراﻣﺶ
را در ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻘﻮﺑﺖ داوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪرمتﻨﺪ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز اﻋﺘامد ﺑﻪ او را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻧﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﭼﻪ درسﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه ،آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷ﺗﯿﺮ

اﯾامن درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪس و ﮔامن
ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻦ ﴎﮔﺮداﻧﯽ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ )ﺑﻪ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱ :۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻤﻼت رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎی
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺰرگ ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺮزه و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺎدﯾﮕﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺧﻮش اﻧﺪاﻣﱰ ،ﺟﻮانﺗﺮ ،ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮ ،ﺳﮑﺴﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
متﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۹

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﴎاﺋﯿﻠﯿﺎن ،ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی آراﻣﺶ  ،ﺑﯽ ﻗﺮار ﺷﺪه اﯾﻢ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ آن را در ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
واﮐﻨﺶ اﴎاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ داوری ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻋﺪاد  ۳۹ :۱۴ﺗﺎ  ۴۵ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

واﮐﻨﺶ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﻟﻬﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ» .ﻣﺎ ﺣﺎﴐ و آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« )اﻋﺪاد .(۴۰ :۱۴
ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻮﮐّﻞ از روی دودﻟﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ دوز ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ منﯽ
ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﭘﺰﺷﮑﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ را درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ و در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اول زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﴍوع ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از دوز اول ،اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﯾﺎدآوری
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﻮد ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B
ﺑﻮﺟﻮد منﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺼﯿﺎن اﴎاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﺎی ﺷامره  ۱۴ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﴎاﺋﯿﻠﯿﺎن اﮐﻨﻮن از ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﻮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪا ﴎ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ منﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از اردوﮔﺎه ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ
ﺧﻮدﴎاﻧﻪ رواﻧﻪ ﴎزﻣني ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ آﻧﺎن ﺷﺪ ]ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؛
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﻮد[ .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮس ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺸﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ،از روی ﺗﺮس ﺗﺼﻤﯿامﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از آن ﭘﺸﯿامن ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.

در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۸ﺗﯿﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از رﻓﺘﺎر ﮔﻨﺎه
آﻟﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ و ﻧﺎ اﻃﺎﻋﺘﯽ
ﺷﺎن .آﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﺪ ،ﴍوع ﺑﻪ ﻟﺞ ﺑﺎزی ﮐﺮده
وﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﮐﻨﻌﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﺸﺎن را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد .آﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺷﺎن و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه
ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر آن وﺣﺸﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﴏﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
۲۰

ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺸﺎﯾﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۱۹۳
»وﻟﯽ اﯾامن ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾامن واﻗﻌﯽ دارد از ﺣﺪس و ﮔامن
ﻣﺼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﺟﻌﻞ و ﺑﺪل اﯾامن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾامن وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ مثﺮه ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آ َو َرد .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺰ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ آﻧﺎن را ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑَ َﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑُﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﻨﺎه .اﯾامن
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿّﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﻋﺘامد ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﮑﺎم او را
اﻃﺎﻋﺖ منﺎﯾﻨﺪ .ا ّﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻠﮑﻮت آﺳامن را ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺖ
از ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾامن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾامن اﺻﯿﻞ در
وﻋﺪه ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﻼم ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۶۲۱

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:

 .۱ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎن و ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭼﺮا ﻓﺘﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ از روی اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎن و ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟
 .۲ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
و درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪه ،ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ،
ﻫﻨﻮزﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﮕﺬارد؟

۲۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۹ﺗﯿﺮ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﺸﺎرﺗﯽ

ﺗﻮﺳﻂ داﯾﺎﻧﺎ ﻓﯿﺶ

ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﺬارد؟
ﺷﯿام ،ﮐﻬﺪر زﺑﺎن ﻧﺎواﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺎدر« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮﻣﯽ )ﴎخ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روزﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﻟﱪوک ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای در ﺧﺼﻮص ﻣﺪرﺳﮥ ﴎﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روزﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﻟﱪوک،
واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻧﺎواﻫﻮ در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎواﻫﻮی
ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺷﯿام از ﺟﻤﻊ ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﻟﱪوک ﺑﻮﻣﯿﺎن
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .ﭘﴪ ﺑﺰرﮔﱰش ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺟﻮﺷﮑﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﺧﮥ آﻫﻨﮕﺮی
را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﻟﱪوک ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﻮﺧﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ،
ﯾﮏ آﻫﻨﮕﺮ ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﱰ ﺷﯿام ،ﮐﻪ دﺧﱰ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از
ﻫﻮﻟﱪوک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺮود .او در ﮐﺎﻟﺞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در رﺷﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻧﺎواﻫﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﯿام دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻮﻟﱪوک ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد .ﺗﺼﻤﯿﻢ او
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻮض ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ از آن ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
دﺧﱰاﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺑﺎ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ از
او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﺷﯿام از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺧﱰش اﺟﺎزۀ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﺪرﺳﻪ
را ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﺑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻮﻟﱪوک ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد .وی ﴎاﻧﺠﺎم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ
و ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪ .ﻧﺎﺑﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ و ﻋﻀﻮ ﻛﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘامﻻ ﻧﺎﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﻮﻟﱪوک را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺮاﺟﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش را در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺑﺎ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻫﻮﻟﱪوک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و در ﴍاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
۲۲

ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در ﴍف ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ازدواج ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﻮد.
آن دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺷﯿام ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﻮﻟﱪوک ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮﻟﱪوک
ﺗﻮﺳﻂ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻮادۀ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از آن دو ،در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﺬارد؟ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﻟﱪوک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﯿام و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﺎواﻫﻮ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮاز ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﺴﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ورزش و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه در ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﻟﱪوک آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ امتﺎم ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿامری ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط ،ﺑﯿامری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﴪدﮔﯽ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۳

درس ﺳﻮم

 ۲۵ - ۱۹ﺗﯿﺮ

رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﻗﺮاری

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻣﺘﯽ  ۳۴ :۱۰ﺗﺎ ۳۹؛ ﻟﻮﻗﺎ  ۱۳ :۱۲ﺗﺎ ۲۱؛ ﻓﻠﯿﭙﯿﺎن  ۵ :۲ﺗﺎ ۸؛ ﻟﻮﻗﺎ  ۱۴ :۲۲ﺗﺎ
۳۰؛ ﻣﺘﯽ  ۱ :۲۳ﺗﺎ .۱۳
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﭼـﻮن ﻫﺮﺟـﺎ ﺣﺴـﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ ﻫﺴـﺖ ،در آﻧﺠـﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤـﯽ و ﴍارت
اﺳـﺖ« )ﯾﻌﻘـﻮب .(۱۶ :۳

ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ درﺧﺘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ۳۰ - ۱۵ﻣﱰ ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻧﻬﺎ در آب و ﻫﻮای ﴎد ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻨﮏ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﭼﻮب آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠامن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮب
ﮐﱪﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﻮزﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖ از درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎزه آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻓﺘﺎب
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ — ﺣﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻮرد ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ای در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﺸﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﮑﻨﺪه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺴﱰش
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺒﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﴎﯾﻊ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۵۰ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ وﺳﯿﻊ آﻧﻬﺎ در
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎل زﻧﺪه مبﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ در ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻨﻬﺎ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ واﺿﺢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﱰده ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﻨﺠﯿامن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
۲۴

درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۶ﺗﯿﺮ  ۱۷ -ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۰ﺗﯿﺮ

ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم از دﻋﻮا ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳۹ - ۳۴ :۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺻﻠﺢ
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ؟ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او »ﺷﺎﻫﺰاده ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ«
)اﺷﻌﯿﺎ  (۶ :۹اﺳﺖ؟
اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺘﯽ  ۳۴ :۱۰ﺗﺎ  ۳۹ﺑﻄﻮر ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺠﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺪرمتﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن زﺑﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﭘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و او ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻘﻼ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان او و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ
ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ِ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳۵ :۱۰ﺗﺎ  ۳۹واﻗﻌﺎ درﺑﺎره وﻓﺎداری و ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﮑﺎه ﺑﺎب  ،۶ :۷ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﯾﮏ ﭘﴪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﱰام ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰﻣﺎت و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
وﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻌﻬﺪ و ﴎﺳﭙﺮدﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢ دﺷﻮار در
ﻣﻮرد آن اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻦ آﯾﺎت ا ُوﻟﻮﯾﺖ اول را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻋﺒﺎرت
]ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ | ﻟﯿﺎﻗﺖ | ﺳﺰاوار[ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ
ﺳﻨﺠﯿﺪه منﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﯿﺮوز منﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر،
ﭘﺪر ،و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮار داده و او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺻﻠﯿﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
»ﻣﻦ ﻫﯿﭻ آرزوﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺟﻮاﻧﺎمنﺎن از روح ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺎب ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺴﻮی ﺻﻠﯿﺐ و ﭘﯿﺮوی از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ای ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻮان ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل اﺻﻮل
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺒﻠﺲ ﺑﻪ ردای ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﻨﺠﯽ ﺷام ،ﺷام را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
۲۵

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺷامﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﻠﺪ  ،۵ﺻﻔﺤﻪ .( ۸۷
ﮔﺎﻫــﯽ اوﻗــﺎت ﻣﺠﺒــﻮر ﻣــﯽ ﺷــﻮﯾﻢ ﺻﻠﯿﺒــﯽ را ﺣﻤــﻞ ﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﺧﻮدﻣــﺎن ﻧﯿﺴــﺖ و
ﮔﺎﻫــﯽ اوﻗــﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ ﺻﻠﯿــﺐ را ﺑــﺮ دوش ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﯾــﻢ .در ﻫــﺮ ﺻــﻮرت ،راه ﺣــﻞ ﺑـﺮای ﺗﺤﻤــﻞ آن
ﺻﻠﯿــﺐ از روی وﻓــﺎداری ﭼﯿﺴــﺖ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺗﯿﺮ

ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ
ﻫامﻧﻨﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ و رﯾﺸﻪ ﮔﺴﱰده زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺴﱰده ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮔﻨﺎه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .از ﻣﯿﺎن متﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮه
ﻫﺎی ﮔﻨﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۳ :۱۲ﺗﺎ  ۲۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در متﺜﯿﻞ ﺧﻮد ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﴍح دﻫﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺧﯿﺮ،
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﺰوﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ؟
اﯾﻦ متﺜﯿﻞ ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻏﺮﯾﺒﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻮال ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﻣﻮرد ارث را ﺑﺎ رد ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ داور و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻋﻮض ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﺬارد .او ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻧﻘﻄﻪ ای ﻋﻤﯿﻘﱰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ و ﭘﻨﻬﺎن اﻋامل ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
در ﻣﻮرد مثﺮات ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﺑﺎ
ﻫﻤﴪامنﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾامن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺴﺎﯾامن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎمنﺎن ،و ﻫﻤﮑﺎرامنﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۵ :۲ﺗﺎ  ۸ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮد ﺛﺮومتﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﺎ متﺮﮐﺰ ﴏف ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی آﺳامﻧﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪه منﯽ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺰرﮔﱰ ،ﺑﻬﱰ و واﻻﺗﺮ از
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻼﺻﻪ ای از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﮕﯿﺰه داد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
۲۶

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۵ :۲ﺗﺎ  ،۸ﻃﺮح اﺻﻠﯽ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،و ﻣﺤﺒﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺸﱰ
ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳامن اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ )ﻣﺘﯽ .(۲۰ :۶

ﭼﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲ﺗﯿﺮ

ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﺑﺮای دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﻮری از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺿﻄﺮاب و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻟﻮﻗﺎ  ۱۴ :۲۲ﺗﺎ  ۳۰ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﯾﻦ
ﻣﻬامﻧﯽ ﺷﺎم درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ
 .(۲۴ :۲۲ﭼﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﮔﺮدان از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻬﻢ در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ ﺑﴩی ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد؟
ﻣﺎ ﺑﻨﺪرت ﺑﺮروی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﴏﯾﺤﺎ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در اﺟﺘامع ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﺘﯽ  ۱ :۱۸آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳامن از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؟« .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺎوی ﯾﮏ درﺳﭙﻨﺪآﻣﻮز اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و او را در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﭼﺸﻢ ﻫﺎ از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺑﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﺣﺎل اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داﺷﺖ ،و در ﻣﺘﯽ  ۳ :۱۸ﴎور ﴎﻣﺪی ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻞِ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت آﺳامن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽ
از ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد اﺗﮑﺎء ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮﮐّﻞ و اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺤﻮل در ارزش ﻫﺎ و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫامﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدک اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ واﻗﻌﯽ ،ﮔﺬﺷنت از
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓنت ارزﺷﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺳامن اﺳﺖ.
۲۷

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺎم آﺧﺮ را ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،درس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و دﻋﻮای آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
او ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﮑﺮار منﯽ ﺷﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺷﻨﯿﺪن از او ،و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻨﺎر
ﭘﺎﻫﺎی او؟ ﭼﻪ منﻮﻧﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﴩی در ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ
آن ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره واﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺾ اﺑﺪی و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی
رﻗﺖ اﻧﮕﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،ﻋﯿﺴﯽ از آﻧﺎن دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮوی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﺟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻓﺪا ﮐﺮد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳ﺗﯿﺮ

ﺗﺰوﯾﺮ و رﯾﺎ
رﯾﺎﮐﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ،۲۴ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در آن ﻋﯿﺴﯽ در ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻋﻠامی دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ،و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ رﻫﱪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻬﻮدی را
رﺳﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ  .(۲۹ ،۲۷ ،۲۵ ،۲۳ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ :۲۳اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻟﻄﻒ و
رﺣﻤﺖ و ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد را از زﻧﺎﮐﺎران ،ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ،روﺳﭙﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺗﻼن درﯾﻎ منﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎران ﻣﺪارا و اﻏامﺿﯽ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ۱۶ ،۵ ،۲ :۶؛ ﻣﺘﯽ
۵ :۷؛ ﻣﺘﯽ  ۷ :۱۵ﺗﺎ ۹؛ ﻣﺘﯽ .(۱۸ :۲۲
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱ :۲۳ﺗﺎ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ رﯾﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ را درﻋﻠامی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻣﺸﱰک ﻣﯽ داﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﻃﯿﻔﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﻗﺮن
اول ﻣﯿﻼدی ،ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ،ﻣﻌﺮف و ﻣﻈﻬﺮ درﺳﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎری
و ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮوی ﺗﴩﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﺮ ﺧﻠﻮص ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻃﯿﻒ ،ﺻﺪوﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از رﻫﱪان ﺛﺮومتﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
و ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )در ﻣﻨﺰل ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ( ،و ﺑﻪ داوری و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎﮐﺎری ﻣﻘﴫ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺎ ﺟﺰو رﯾﺎﮐﺎران ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺬﻫﺐ را
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫامن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎن ﺗﺤﺴﯿﻦ و متﺠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﱰام ،ﺗﮑﺮﯾﻢ ،و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ.
ﴏف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی ﭼﻘﺪر ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آﻧﺎن را
رﯾﺎﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،دﻟﺴﻮزی ،و ﻋﻼﻗﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺮﺣﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺳﯿامی ﭘﴪ ﺧﺪا ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺒﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮز دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورده ﮔﻔﺖ» :ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ای اورﺷﻠﯿﻢ،
ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی و رﺳﻮﻻﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدی! ﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ آرزو ﮐﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﻮ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ؛ ا ّﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۷۷۵

ﭼﺮا ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﺴﯽ
آﻧﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻧﻮع رﯾﺎﮐﺎری را در ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ وﺟﻮد دارد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن
ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۴ﺗﯿﺮ

رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱ :۱۴ﺗﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻘﺮاری و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﻮد؟ راه ﺣﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ،ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ،رﯾﺎﮐﺎری ،و ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ
واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﻘﺮاری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .او راه ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ،و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻫﺪف و ﮔﯿﺞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﴎﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ،
او ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ را ﻣﯽ داﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﴍﯾﻌﺖ اﻟﻬﯽ ،او ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ روح ﺧﻮد ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۳ :۱۶وﻗﺘﯽ ﻣﺎ آزرده ،ﺧﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﺳﻮده ،ﺑﯿامر و ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،او ﺣﯿﺎت اﺳﺖ — ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ .در واﻗﻊ ،او ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮاواﻧﯽ و ﮐامل را
ﻣﯽ دﻫﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۰ :۱۰اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺪی و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ داﺷنت ﺣﯿﺎت
اﺑﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷنت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮر ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
»دلﻫﺎی ﺷام ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﻮد« ،اﯾﻦ دﻋﻮﺗﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷامﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس
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ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و در ﴍاﯾﻂ روﺣﯽ ﺑﻬﱰی ﻗﺮار دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮔﻨﺎه دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷام ﻛﺎر ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ را
ﴍوع ﻛﺮده ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻛامل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۶ :۱
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﮔﻮاری ﺗﺎ اﮐﻨﻮن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )و ﺑﻠﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد(،
اﻣﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ داده ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .او در ﺣﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن »ﻣﮑﺎﻧﯽ« در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪر ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ،و ﻏﻢ واﻧﺪوه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﻧﺠﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﯿﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﴏف ﻧﻈﺮ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺎک و آﻟﻮده ﺑﻮده ﯾﺎ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ،ﭼﻪ در ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ آزرده و دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﺴﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ و
رﺣﻤﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾامن
در ﭘﯽ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ.
ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۲ :۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺧﺪا از ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،و ﺳﭙﺲ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ» :ﭘﺲ از اﯾﻨﻜﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،دوﺑﺎره ﻣﯽآﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ«
)ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۳ :۱۴اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﻮرﯾﺖ وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
)ﺑﺮ اﺳﺎس درک ﻣﺎ از ﻣﺮگ( ،ﭼﺮا وﻋﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ازرﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۵ﺗﯿﺮ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ » :زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ
مثﺮه ای ﻧﯿـﺰ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ آورد .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺠـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﯾـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را
ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﺪ و ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺧﻮﯾﺸـنت را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮده و در ﺗـﻼش ﺑـﻮده ﺗـﺎ ﺑﺪﯾﮕـﺮان ﮐﻤـﮏ
ﮐﻨﯿـﺪ .در ﺑـﺎره ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐﻨﯿـﺪ و از ﻧﯿﮑﻮﯾـﯽ او ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .درﻧﯿﮑــﻮﮐﺎری در وﻇﺎﯾــﻒ
و ﮐﺎرﻫــﺎی ﺧــﻮد ﺑــﺎ ﻣﺴــﯿﺢ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﻮده وﻧــﻪ ﻣﻌــﺮف ﺧـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻌـﺮف ﻧﯿﮑﻮﯾـﯽ او ﺑﺎﺷـﯿﺪ.
ﺳـﻨﮓ ﺻﺒـﻮر دﯾﮕـﺮان ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑﺎر ﮔﺮان ﺟﺎﻧﻬـﺎ را ﺑــﺎ ِﺳــﻌﻪ َﺻــﺪر ﺑــﺮ ﺳــﯿﻨﻪ ﺧــﻮد ﺣﻤــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ.
دﻟﻨﮕــﺮان دﯾﮕــﺮان ﺑــﻮده و ﺑــﺎ ﻫــﺮ وﺳــﯿﻠﻪ ای ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺟﺎﻧﻬـﺎ را ﻧﺠـﺎت
دﻫﯿـﺪ .ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ روح ﻣﺴـﯿﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ روح ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ
ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ آﻧــﮕﺎه رﺷــﺪ منــﻮده و ﻣﯿــﻮه ﺧﻮاﻫﯿــﺪ آورد .آﻧــﮕﺎه ﻓﯿﻮﺿــﺎت روح در
ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﺷــام رﺷـﺪ منـﻮده و ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .اﯾﻤـﺎن ﺷـام اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،اﻋﺘﻘـﺎد ﺷـام راﺳـﺦ
۳۰

ﺗـﺮ ﺷـﺪه و ﻣﺤﺒـﺖ در ﺷـام ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ .و آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺸـﱰ و ﺑﯿﺸـﱰ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را در
ﺧﻠـﻮص و ﻧﺠﺎﺑـﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ منـﻮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،دروس ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺢ،
ﺻﻔﺤﺎت .(۶۸ ،۶۷
در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ» ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻫﺪر دادهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دلﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﻄﯿﻊ
ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﻋﺮض ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯿﺸﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۱۱۹

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱درﮐﻼس روز ﺳﺒﺖ ،در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟

 .۲ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ذاﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺼﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در دام ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ؟
 .۳اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ،رﯾﺎﮐﺎر ،ﺧﻮدﺧﻮاه ،ﯾﺎ ﺣﺴﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ
در ﻧﺸﺎن دادن ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮب و ﺧﻮش آﯾﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ در درون ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺗﺤﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ روح در
ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻘﺮاری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ
و آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ را در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟
 .۴ﺑﺮروی ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺪون آن ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺑﺪون اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮده ﻫﺎ ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،آﻣﺪن اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۶ﺗﯿﺮ

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﴎارآﻣﯿﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ) (۱۹-Covidدر ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﮐﻮﻣﺎﻟﻮ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورده ﺑﻮد.
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎرﮐﻬﺎ
و ﭘﯿﺎده روی ،ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﮕﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﴩوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﺎﻧﺎن ،ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﺸﺎرت و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎری ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت او از ﺳﻮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﮥ وی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی دﻟﮕﺮم
ﮐﻨﻨﺪه ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
او ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ،ﺷﺨﺺ ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﴎ راه وی ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد او را ﺑﺴﯿﺎرﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮد .ﯾﮏ روز ،ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ از ﺷامره ای
ﻧﺎﺷﻨﺎس از ﻃﺮﯾﻖ واﺗﺴﺎپ ﭘﯿﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد را ﻫﯿﻠﺘﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش در ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﻨﯽ
ون ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،را ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽ ون ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﯿﻠﺘﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷام را از داﺧﻞ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻢ .او
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﺎم و اﻃﻼﻋﺎت متﺎس ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
داﺧﻞ ﺟﻠﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﺮد .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داﺷﺖ ،اﻣﺎ آن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس داﺧﻞ ﻋﮑﺲ
را منﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
آن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ و از ﺟﻠﺪ ﭼﺮم زرﺷﮑﯽ رﻧﮓ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
ﮐﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻼوه ،ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﻨﯽ ون ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او

۳۲

درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﴪش و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﻠﺘﻮن از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را منﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ او
ﺑﯿﺸﱰﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻔﻬﻤﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﴍوع اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ
ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ اﯾامن را ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﴎ راﻫﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﻌﺠﺰه
آﺳﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﻨﺪﯾﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ منﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن را درک ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ
ﻫﯿﻠﺘﻮن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺬﯾﺮش ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﱪدی ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﻨﺎم »ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ« را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ :ﯾﻌﻨﯽ »اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﮐﻞ
اﻋﻀﺎ و ﺟامﻋﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در متﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ«.
ﺑ ـﺮای ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﯿﺸــﱰدر راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﮥ اﺳ ـﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑــﻪ وﺑﺴــﺎﯾﺖ
)  ( IWillGo2020.orgﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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درس ﭼﻬﺎرم

ﺑﻬﺎی آراﻣﺶ

 ۲۶ﺗﯿﺮ  -ا ﻣﺮداد

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ .۹ :۱

ﻫﻔﺘﻪ :دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱ :۱۱ﺗﺎ ۲۷؛ دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱ :۱۲ﺗﺎ ۲۳؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۳ﺗﺎ ۸؛

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،دﻟﯽ ﻃﺎﻫﺮ در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ ،و روﺣﯽ اﺳﺘﻮار در ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺑﺴﺎز« )ﻣﺰﻣﻮر .(۱۰ :۵۱

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﯽ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ
ﺣﺎﴐﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻨﱰﻧﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را اﺟﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای دارﻧﺪ —
ﻧﻪ ﴎ و ﺻﺪاﯾﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪه ای .ﻣﺮدم ﺣﺎﴐﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﮑﻮت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
و ﻓﻘﻂ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو روﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯽ ﺧﱪی ﺑﴪ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺎره وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺻﺪا از ﻣﻮارد ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
روﮐﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﺎس ،ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﮑﻨﻔﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ داﺧﻞ آن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ.
ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را در ﺑﺮدارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ آراﻣﺶ ﻓﻘﻂ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ،ﺣﺪاﻗﻞ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ،
ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .اﮔﻮﺳﺘﯿﻦ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم در )ﮐﺘﺎب
 (۱اﻋﱰاﻓﺎت اﺟامﻟﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ،ﻟﻄﻒ و ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
»ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدت آﻓﺮﯾﺪی و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺗﻮ آراﻣﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﻘﺮار و ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮاﻓﻖ و دﻟﺨﻮاه
ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ آراﻣﺶ در ﺧﺪا را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲ﻣﺮداد  ۲۴ -ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۳۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۷ﺗﯿﺮ

ﻓﺮﺳﻮده و ﺧﺴﺘﻪ
در ﻋﴫ ﯾﮏ روز دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻬﺎری ،داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﮐﺎخ ﺧﻮد ﻗﺪم ﻣﯽ
زد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﺧﻮد در آن ﺳﻮی اردن ﻣﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻋﻤﻮﻧﯽ
ﻫﺎ رﻫﱪی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﴎاﻧﺠﺎم ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
داود ﻧﺒﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درب وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب
 ۱ :۱۱ﺗﺎ  ۵ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ،و داود ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ؟
داود از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻗﴫ ﺧﻮد »زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ« را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺤامم اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﻨﺎه
آﻟﻮد او ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﯿﺸﱰ او را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻫﻤﴪ ﯾﮑﯽ از اﻓﴪان ﻣﻮرد اﻋﺘامدش
ﻫﻤﺒﺴﱰ ﺷﺪ .داود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن دارای ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﮑﺎﯾﺖ
دردﻧﺎک ﺧﺎﻧﻮاده داود در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﺎدﺷﺎه ،او ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد.
در واﻗﻊ ،اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻋﻮاﻗﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎک آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ داود اﺣﮑﺎم]ﴍﯾﻌﺖ[ ﺧﺪا را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد ،اﺛﺮات
و ﻋﻮاﻗﺐ آن را در متﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﺲ ﮐﺮد .داود ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮﴎاﻧﯽ او
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،ﺑﺘﺸﺒﻊ اﮐﻨﻮن ﺑﺎردار ﺑﻮد و ﻫﻤﴪ او ﺑﺴﯿﺎر از او دور ﺑﻮد.
دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۶ :۱۱ﺗﺎ  ۲۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ داود ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؟
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی داود ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن اورﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﴪش ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ .اورﯾﺎ ﻣﺮدی ﻣﺸﻬﻮر و ﭘﺮآوازه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ داود را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻮاب او را ﻣﯽ
دﻫﺪ» :ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ و اﴎاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﴎورم ﯾﻮآب و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ در دﺷﺖ
اردو زدهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮرم و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻢ و ﺑﺎ زﻧﻢ ﻫﻤﺒﺴﱰ ﺷﻮم؟« )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ :۱۱
 .(۱۱ﴎاﻧﺠﺎم داود ﻧﺎاﻣﯿﺪ و اﻓﴪده دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ای از راه
دور اورﯾﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،داود ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی داده ﺑﻮد ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻪ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

۳۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ

اﻋﻼم ﻫﺸﺪار
در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ داود ﺧﱪی ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻧﺎﺗﺎن و داود ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﱰ ،ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺸﺎوره داده ﺑﻮد )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(۷ﺑﻬﺮﺣﺎل ،اﮐﻨﻮن ،ﻧﺒﯽ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام ﭼﺮا ﻧﺎﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻮم و ﴍﻣﺴﺎر ﮐﺮدن ﻓﻮری داود ،داﺳﺘﺎﻧﯽ را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ؟ دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱ :۱۲ﺗﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﺎﺗﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و او آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ داود ﻣﻨﻈﻮر او را ﺑﺘﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد .او ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ داود ،ﭼﻮﭘﺎن ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ و درﺳﺘﯽ در او ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ داود ﮔﺮﻓﺘﺎر داﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮای او ﭘﻬﻦ ﮐﺮد.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۶ :۱۲داود ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺪام ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ او
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻫامن ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﯽ ) « ....دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(۷ :۱۲روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮔﻔنت »ﺗﻮ
ﻫامن ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ« وﺟﻮد دارد .ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﻓﺮﯾﺎد زد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺗﺎن اط ﴎ ﻟﻄﻒ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ،داود ﺑﺎﯾﺪ دردی را ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﴪان ﯾﺎ دﺧﱰاﻧﺶ از
اﺣﮑﺎم او ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺮا ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺘﻪ ای ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻗﻠﺐ او را ﺑﻪ درد ﻣﯽ آورد.
ﭼﺮا داود اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ » :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ام« ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ » ﻣﻦ در
ﺣﻖ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام« ﯾﺎ »ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺴﺘﻢ«؟ )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ۱۳ :۱۲؛ ﻣﺰﻣﻮر .(۴ :۵۱
داود درک ﮐﺮد ﮔﻨﺎه ،ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﺻﻞ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ؛ و ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
و ﺑﯽ اﺣﱰاﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾامن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ آزردﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
و ﻣﯿﺦ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﯾﺮک ﭼﻮﺑﯽ ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﴎزﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺮ دل داود اﺛﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؛ وﺟﺪاﻧﺶ ﺑﯿﺪار ﮔﺸﺖ؛ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺮش آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ .ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺸﯿامﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﻧﺶ منﻮد .ﺑﺎ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻟﺮزان ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده
۳۶

ام« .متﺎم ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی را آﺳﯿﺐ زده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .داود ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ دردﻧﺎک در
ﺣﻖ اورﯾﺎ و ﺑﺘﺸﺒﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و درد آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ منﻮد .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه در ﺣﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ روا ﺷﺪه ﺑﻮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﻔﺤﻪ .(۷۲۲

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹ﺗﯿﺮ

ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه؟
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داود ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش داوری ﮐﺮد )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ،(۶ ،۵ :۱۲ﻧﺎﺗﺎن
او را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد رو در رو ﮐﺮد .ﻗﻠﺐ داود ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎﻫﺖ را زدوده« )دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۳ :۱۲
و او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎن ﯾﺎ دوره اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .داود
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او واﻗﻌﺎ ﺻﺎدق و وﻓﺎدار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻻﯾﻖ و ﺳﺰاوار ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎﺗﺎن ،ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه داود را در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱۰ :۱۲ﺗﺎ  ۱۲ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه داود را ﻣﯽ زداﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ او ﻓﻘﻂ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه او
را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺑﺎره آن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱۰ :۱۲ﺗﺎ  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺣﺘام داود ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﮕﻔﺖ زده ﺑﻮده ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ — ﻧﻮزاد او ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺣﮑﺎﯾﺖ ا َﻣﻨﻮن و
ا َﺑﺸﺎﻟﻮم دو منﻮﻧﻪ ﺧﻮب از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ( ،و آﯾﻨﺪه او ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه او ،ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﯾﺎ و ﻧﻮازد ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،داود درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﯿﺾ او روزی
متﺎم ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎه او زدوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ ﺿﻤﯿﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﻀﻄﺮب
ﺧﻮد را در ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
داود اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز دارد؟ او در آرزوی ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﺰﻣﻮر  ۱ :۵۱ﺗﺎ .۶
داود ﺑﺎ ﻣﺰﻣﻮر  ،۵۱ﻋﻠﻨﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داود ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﺑﺮای ﻋﻔﻮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺑﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﯿﮑﺮان او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
او در آرزوی ﺿﻤﯿﺮ و روﺣﯽ ﺗﺎزه ]ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه[ ﺑﻮد!
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺎی آراﻣﺶ در ﻣﺴﯿﺢ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ از ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ و از ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺗﻄﻬﯿﺮ و اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ ،در
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ :در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ زﻧﺎﮐﺎر،
ﻣﺘﻠﻘﺐ و رﯾﺎﮐﺎر ،ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺎن از ده ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ — و وﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

اﮔــﺮ ﺧﺪاوﻧــﺪ داود را ﺑﺨﺎﻃــﺮ آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ اﻧﺠــﺎم داده ﺑﺨﺸــﯿﺪ ،اﯾــﻦ ﭼــﻪ اﻣﯿــﺪی را در
ﻣــﺎ اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰ﺗﯿﺮ

ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داود ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮای آوردن ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢی ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ
اﻋﱰاف ﮐﺮد ،او ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ و اﺳﺘﺪﻋﺎی آرزوﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ رود .او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ؟ ﻣﺰﻣﻮر  ۷ :۵۱ﺗﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
داود در اﺷﺎره ﺑﻪ زدودن ﮔﻨﺎه او ﺑﺎ زوﻓﺎ از اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس را زﯾﺎرت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﻋامل ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﴩوح در ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ )ﻻوﯾﺎن  (۴ :۱۴اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وی ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻓﺪاﮐﺎر — اﯾﺜﺎر و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ — را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﺮدارد.
داود ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﺷﺎدی« و »ﴎور« اﺳﺖ .آﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و وﻗﺎﺣﺖ ﮔﻨﺎه او،
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺟﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﮐﺮده ای ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره
وارد ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﺎدی و ﴎور ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮم«.
وﻗﺘﯽ آدم و ﺣﻮا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۸ :۳ﭼﺮا ﺷام ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ داود ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﻣﺰﻣﻮر  ۱۲ ،۱۱ :۵۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
داود منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺲ ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﯽ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ازدﺳﺖ دﻫﺪ .او ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون روح اﻟﻘﺪس ،ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺸﺒﻊ در
۳۸

ﮔﻨﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره در ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
داود ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺼﯿﺐ او منﯽﺷﻮد؛ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﮑﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺎ در
آرزوی ﺣﻀﻮر او ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ متﻨﺎی ﺣﻀﻮر او را دارﯾﻢ؛ ﻣﺎ ﺷﺎدی ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری در او را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺒﻮدی و اﺻﻼح را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ — اﻗﺪاﻣﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه .آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺪا از ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺴﺖ» .ﺧﺪاﯾﺎ ،دل ﭘﺎک در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ و
ﺑﺎﻃﻨﻢ را ﺑﺎ روح راﺳﺘﯽ ﺗﺎزه ﮔﺮدان« )ﻣﺰﻣﻮر  (۱۰ :۵۱از اﺻﻄﻼح ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻬﺪ
ﻋﺘﯿﻖ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺧﻠﻖ« ﮐﻨﺪ — و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺧﻠﻖ ﺷﻮﯾﻢ] ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه[
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮور رﻫﺎﯾﯽ از وﺟﺪان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻣﻘﺼﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻪ درﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳۱ﺗﯿﺮ

ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮر ﺧﺪا
اﺣﺘامﻻ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﴍﻣﺴﺎراﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮزش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن واﻗﻌﻪ ﻫﺮﮔﺰ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﯾﺎدآوری و
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﮑﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﺞ آور ﺑﺎﺷﺪ.
داود ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دردﻧﺎک ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳ :۵۱ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﮔﻠﺪان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل آه ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و ﺗﮑﻪ
ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه را دور ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ .در ژاﭘﻦ ﻫرنﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻨﺎم  kintsugiوﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﯿﻨﯽ
ﺑﻨﺪزن( .در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ از ﻓﻠﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼی ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎﻻی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽ آﻣﺮزد و ﻣﺎ را دوﺑﺎره ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻋﻔﻮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ» .ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﴎود
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﴪاﯾﺪ« )ﻣﺰﻣﻮر  .(۱۴ :۵۲ﻣﺎ ﺳﻌﯽ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی )ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت
۳۹

ﺗﺪرﯾﺠﯽ( ﻧﺪارﯾﻢ .روحﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎ ،ﻗﻠﺒﻬﺎی ﭘﺸﯿامن و ﻧﺎدم ﻣﺎ ،ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ — و آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از ﻋﻔﻮ و
ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻮی او ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺰاﻣﯿﺮ  ۵۱و اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۹ :۱وﺟﻮد دارد؟
اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۹ :۱ﺧﻼﺻﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﺰﻣﻮر  ۵۱اﺳﺖ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ داود ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ،
دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و روح ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد« ،ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ »اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﱰاف منﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘامد ﻛﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾامن ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد« )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۹ :۱ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
او ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻼﻣﺶ اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ.
دوﺑﺎره ،داود ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋامل ﺧﻮد و اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اش زده ﺑﻮد را اﺻﻼح و ﺟﱪان ﮐﻨﺪ .او ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺼﻤﯿامت و اﻋامل ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
داود ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾامن
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘامد ﮐﻨﺪ و اﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن او
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و و ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی اول ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۹ :۱را در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱ﻣﺮداد

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ» :ﺗﻮﺑﻪ داود ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد .او در ﭘﯽ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻋﻘﻮﺑﺖ ،دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻬﺖ داد .ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه منﻮد؛ او ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺧﻠﻮص ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﺮد .داود در ﻧﻮﻣﯿﺪی دﺳﺖ از ﺗﻼش
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .در وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺷﻮاﻫﺪی از ﺗﻮﺑﻪ و اﺟﺎﺑﺖ را ﯾﺎﻓﺖ» .زﯾﺮا
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ،و اِﻻ ﻣﯽ دادم .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮑﺮدی .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺪا رو ِح ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاﯾﺎ دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮐﻮﺑﯿﺪه را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد « )ﻣﺰﻣﻮر .(۱٧ ،۱۶ :۵۱
»ﮔﺮﭼﻪ داود ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره او را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ...
»اﻣﺎ داود ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ اﻋﱰاف منﻮده ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﴎزﻧﺶ ﻫﺎ
را ﺑﯽ ارزش داﻧﺴﺖ ،و ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
»اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ داود  ...ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
۴۰

ﺑﺎ ﺗﻘﻼﻫﺎ و وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﴩﯾﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻼل متﺎﻣﯽ اﻋﺼﺎر ...،ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ ...،و آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و اﻗﺮار داود را ﺑﯿﺎد آورده  ...و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و دوﺑﺎره ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
»ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺎ اﻋﱰاف ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﮔﺮداﻧﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ — آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
داود ﮐﺮد — ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای او ﺟﺎی اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻐﻔﺮت را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
دوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﻔﺤﻪ .(۷۲۶ ،۷۲۵

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄﺮت ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻌﺎدل

اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۲ﭼﺮا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟ ﮔﻨﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
 .۳ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﻼش ﺑﺮای درک دﻟﯿﻞ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻣﺮدم ﺑﯽ
ﮔﻨﺎه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﯾﺎ و ﯾﺎ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه داود و ﺑﺘﺸﺒﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻔﯿﺪ و ﺻﺤﯿﺤﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ؟
 .۴ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دو ﺑﺎب ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﺎﭘﺎک و آﻟﻮده داود و ﺑﺘﺸﺒﻊ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﻫﺪﻓﺶ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

 .۵ﺑﺮروی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ،ﻣﺎ را از ﺧﺪا ﺟﺪا و دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۱۲ ،۱۱ :۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن
اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺲ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا وﻋﺪه ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮدی آن اﺳﺖ؟

۴۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ از رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد.
او اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻛﺮد ﮐﻪ » :ﺧﺪاي ﻋﺰﻳﺰ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ متﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺠﺎم دادی،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ازﺗﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم«.
او ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .او در ﺳﻦ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از رواﻧﺪا ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد .او در
ﴎزﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮاری روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﮐﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﺬای ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن داﺷﺘﻨﺪ .او اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت را ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
آن روز ﭘﺲ از دﻋﺎ ِ ،
ﺟﯿﺴﻞ از رﺧﺘﺨﻮاب اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎر
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺻﻼ ﺣﺎمل ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎدرش در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺮو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ در رﺧﺘﺨﻮاب .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﱰ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ از
ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،از ﺣﺎل رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ او از روی ﭘﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﺻﺪای ﻣﺎدرش را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدِ .
ﺟﯿﺴﻞ! ﻣﺎدرش ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن
ﮔﻔﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
اﻣﺎ ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻮاب دادن ﻧﺪاﺷﺖ .منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﺎدر ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او دوﯾﺪ .و دامئﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ِ
ﺟﯿﺴﻞ!
ﺟﯿﺴﻞ! ﺑﺎزﻫﻢ ِ
ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب دﻫﺪ .ﻣﺎدر ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او را ﳌﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﺐ
دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻟﯽ ﺗﺐ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ  ۱۹ﺳﺎﻟﻪ ِ
ﺟﯿﺴﻞ متﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﯾﮏ ﭘﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش
ﺑﯿﺎورد .ﻫﻮای ﺧﻨﮏ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او داد .و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
دوﺑﺎره ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ.

۴۲

ﻣﺎدرش از او ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
او ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺣﺎمل ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ِ
ﺟﯿﺴﻞ را ﺑﻪ ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﺑﱪد ،اﻣﺎ دﺧﱰک اﴏار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﻣﻘﺪاری آب داد ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ.
ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ از ﺣﺎل رﻓنت او ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ِ
ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ،ﺟﯿﺴﻞ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب دﻋﺎ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻋﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﺧﺪاي ﻋﺰﻳﺰ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ روز ازت ﻣﺘﺸﮑﺮم ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ متﺎم
ﮐﺎرﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﮐﺮدي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷنت ﻣﻦ ازت ﻣﺘﺸﮑﺮم.
ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﴏف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ
ﺟﯿﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮥ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ در ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷامﻟﯽ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ِ
ﺟﯿﺴﻞ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
در اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻮرﺟﯿﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﭙﺮد.

۴۳

درس ﭘﻨﺠﻢ

»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ « ...

 ۸ - ۲ﻣﺮداد

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻣﺘﯽ  ۲۰ :۱۱ﺗﺎ ۳۰؛ ﻣﺘﯽ ۵ :۵؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ ۱۵ :۱۸؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱ :۵؛ ﺧﺮوج ۱۳ :۱۸
ﺗﺎ ۲۲؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن .۲ :۶
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ای متﺎﻣﯽ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد«
)ﻣﺘﯽ .(۲۸ :۱۱
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ای متﺎﻣﯽ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد« .ﭼﻪ وﻋﺪه
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ! از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و زﯾﺎد )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ زﺣﻤﺖ ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟ و ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻠﻪ ،او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻠﻪ ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ.
و ﺳﭙﺲ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮغ او را ﺑﺮ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ » :ﯾﻮغ ﻣﻦ
آﺳﺎن و ﺑﺎر ﻣﻦ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ« )ﻣﺘﯽ  .(۳۰ :۱۱ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﻮغ و ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ )آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ( و در ﻋﻮض ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ دوش ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﻮغ ﻣﻦ راﺣﺖ ﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﮔﻨﺎه ﭘﺲ از ورود ﮔﻨﺎه ﺑﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﻮد» ،
ﺑﺎ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۱۹ :۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ و ﺣﻤﻞ ﯾﻮﻏﯽ
ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۹ﻣﺮداد  ۳۱ -ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۴۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۳ﻣﺮداد

»ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد«
ﻣﺘﯽ  ۲۰ :۱۱ﺗﺎ  ۲۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ،ای متﺎﻣﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
و ﮔﺮاﻧﺒﺎران ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ« .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .ﺑﺮای درک ﻣﻨﻈﻮر او ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺎص ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص را درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۱ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻇﻬﺎرات ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺟﻠﯿﻞ ﺧﺸﻦ و ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻧﺠﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای
ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری منﯽ ﮐﻨﺪ؛ او اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد؛ او ﺑﺎ اﻓﺮاد
»ﺧﻄﺎﮐﺎر« و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﻌﺎﴍت ﻣﯽ ﮐﺮد )ﻣﺘﯽ  ۹ :۹ﺗﺎ  .(۱۳ادﻋﺎی او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻧﻈﺮ رﻫﱪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد )ﻣﺘﯽ  ۱ :۹ﺗﺎ .(۸
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻧﻪ و ﻗﺪرمتﻨﺪاﻧﻪ اش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ،ﺑﺎ ﺳﺪوم ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﴍارت و ﻓﺴﺎد اﺻﻼح ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،ا ّﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ در روز داوری ،ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ُﺳﺪوم آﺳﺎﻧﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ« )ﻣﺘﯽ .(۲۴ :۱۱
ﺗﻨﺶ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻟﺤﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ» ،ﭘﺪرم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﴪ را منﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺟﺰ ﭘﺪر ،و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺪر را منﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺟﺰ ﭘﴪ ،و
آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﴪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد« )ﻣﺘﯽ  .(۲۷ :۱۱ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای دادن آراﻣﺶ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻟﻮﻫﯿﺖ او و ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن او ﺑﺎ ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از آﻧﻬﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﴍاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را
درک ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﻧﺰد ﻣﺴﯿﺢ منﯽ آﯾﯿﻢ .دﻋﻮت ﻣﺴﯿﺢ از ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎرات وی در ﻣﺘﯽ  ۲۸ :۱۱ﺑﺎ ﻓﻌﻞ اﻣﺮی ]دﺳﺘﻮری[ در رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺑﯿﺎ« اﯾﻦ ﺑﻪ
دﻟﺨﻮاه ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ؛ »ﺑﯿﺎ« ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﴍط رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ اﺳﺖ» .ﺑﯿﺎ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﱰل ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را واﮔﺬار و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﱰل ﮐﻨﯿﻢ ،آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺴﯿﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ]ﻋﺎدی[ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮای اﮐرث ﻣﺮدم ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ.
۴۵

ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ در ﻣﻮرد ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ درﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ« ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ
در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎر و اراده آزاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﭼﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در
ازای ﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۴ﻣﺮداد

»ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﯾﺪ«
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳۰ ،۲۹ :۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻮغ او ﺑﺮ دوش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،درﺳﺖ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﻣﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﻢ و آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟
ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ اﻣﺮ »ﺑﯿﺎ« در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ،۲۸ :۱۱دو اﻣﺮ دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ آن در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۹ :۱۱ﻣﯽ آﯾﺪ.
دو اﻣﺮ »ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« و »ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﯿﺪ« ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮغ او را ﺑﺮ
دوش ﮔﯿﺮﯾﻢ و از او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﭘﴪ )ﮐﻪ در ﻣﺘﯽ  ۲۷ - ۲۵ :۱۱آﻣﺪه( ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺪرمتﻨﺪ را
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺎره ﯾﻮغ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪر و ﭘﴪ ﻫﺮ دو در ﺗﻼﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﴩﯾﺖ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﻮغ منﺎدی از ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ )ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ  ۲۷ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻌﺎره ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف واﺣﺪی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﻮغ او ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ و
وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﯾﻮغ او را
ﺣﻤﻞ منﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻮغ او را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ او »راﺣﺖ« و ﺑﺎر او »ﺳﺒﮏ« اﺳﺖ
)ﻣﺘﯽ .(۳۰ :۱۱
دوﻣﯿﻦ اﻣﺮ »از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ »ﯾﺎد
ﮔﺮﻓنت« ﺑﺎ اﺻﻄﻼح »ﺷﺎﮔﺮد« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ،ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺷﺎﮔﺮدان او
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ »ﺑﺎر ﮔﺮان« ﺑﻮدن )ﻣﺘﯽ  (۲۸ :۱۱و ﮔﺮﻓنت ﯾﻮغ او وﺟﻮد دارد )ﻣﺘﯽ (۲۹ :۱۱؟
۴۶

ﯾﻮغ اﺳﺘﻌﺎره ای راﯾﺞ در ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺑﺮای ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻮد .در اﻋامل  ۱۰ :۱۵از آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺧﺘﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ،۱ :۵آزادی را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﻮغ اﺳﺎرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن
ﯾﻮغ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از ﺧﻂ ﻣﺸﯽ او و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﺳﺎﻟﺖ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ منﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻔﯿﺮان او ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﮋده ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻋﯿﺴﯽ از ﴍﯾﻌﺖ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻮه ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺘﯽ  ۵ﺗﺎ  ،( ۷ﺣﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮ
از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ درون اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ — و ﯾﻮغ او راﺣﺖ و ﺑﺎر او ﺳﺒﮏ اﺳﺖ )ﻣﺘﯽ .(۳۰ :۱۱

ﭼﻪ وﻋﺪه ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی! آراﻣﺶ ﺑﺮای ﺟﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎ .اﯾﻦ آراﻣﺶ را ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺴﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۵ﻣﺮداد

»ﻣﻦ ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎده دل ﻫﺴﺘﻢ«
ﻣﺘﺎﻧﺖ و آراﻣﺶ اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻢ ارزش و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻨﺪه
دار ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﴎ و ﺻﺪا ﺗﺮ ،ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ
ﺗﺮ ،ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺗﺮ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺗﺮ ،ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺗﺮ ،ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺗﺮ ،و درﺧﺸﺎنﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ِ
»داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺧﺎﻟﺼﺎﻧــﻪ و ﭘــﺎک
ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ و ﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ ﯾــﮏ اﯾﻤــﺎن ﻣﺸــﺘﺎﻗﺎﻧﻪ دارد .آﻧﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮاﺿــﻊ و
ﻓﺮوﺗﻨــﯽ ﻣﺸــﺘﺎق ﻫﺪاﯾــﺖ اﻟﻬــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﻘــﺮب ﻓﺮﺷــﺘﮕﺎن ﺧـﺪا را اﺣﺴـﺎس ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد .روح
اﻟﻘـﺪس ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﻋﻄـﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ﺣﻘﯿﻘــﺖ دﺳــﺖ ﯾﺎﺑﻨــﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺎت
ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺢ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۵
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵ :۵اول ﭘﻄﺮس  ،۴ :۳اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۵۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺘﻮن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۱۰ﺑﻪ »ﺻﱪ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮوﺗﻦ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﴎﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ . .ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ
۴۷

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و دﻋﻮا ﻧﺒﻮد و اﻏﻠﺐ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﺎﻟﺖ او ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
)ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱ :۴ﺗﺎ  .(۳ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و رأﻓﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﺗﺎﺳﻒ و ﮔﺮﯾﻪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ
از ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ ای از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠامﺗﯽ ﻣﻤﻠﻮ از اﺷﮏ
واﻧﺪوه ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ای وﯾﺮاﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  ۴۱ :۱۹ﺗﺎ .(۴۴
در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺎی دوم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺧﻮد را در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )ﻣﺘﯽ  .(۱ :۵او ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺧﻮراک ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ  ۱۳ :۱۴ﺗﺎ .(۲۱اﻋﺪاد ﺑﺎب  ۳ :۱۲ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر »ﺣﻠﯿﻢ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۹ :۱۱ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ آوردﻧﺪ » :در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻫامن ﻧﺒﯽ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ :۶
 (۱۴ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۱۵ :۱۸و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺒﯽ دارد.
ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺣﻠﻢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ﺻﱪ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻘﺪم داﺷﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،او ﻣﻨﺠﯽ
اﻟﻬﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ )ﺧﺮوج ،(۳۲ :۳۲
ﻣﺮگ او ﻫﯿﭻ مثﺮه ای را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ،
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﺑﭙﺮدازد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻮﺳﯽ و داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ او درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
اﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در او رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
در ﻋﻮض ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﺎ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ در ﻋﻮض ﻣﺎﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺎوان ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ
را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ازﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ اﻟﮕﻮی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪون
ﺻﻠﯿﺐ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او ﺑﯽ مثﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۶ﻣﺮداد

»زﯾﺮا ﯾﻮغ ﻣﻦ راﺣﺖ اﺳﺖ«
ﻗﺒﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﯽ از اﺻﻄﻼح »ﯾﻮغ« در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﮋواک ﻫامن اﺳﺘﻔﺎده ﯾﻬﻮدﯾﺖ
از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درک اﺷﺘﺒﺎه از ﴍﯾﻌﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ.
اﺻﻄﻼح ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »راﺣﺖ« در  NKJVدر ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳۰ :۱۱ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺧﻮب،
دﻟﭙﺬﯾﺮ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎری ﮔﺮان،
ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ،و ﮔﺎه ،ﺑﯽ رﺑﻂ و ﻏﯿﺮ ﴐوری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮی ﴍﯾﻌﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﴍﯾﻌﺖ ﻋﺸﻖ ورزﻧﺪ؟
۴۸

واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎی
ﻟﺮزان و ﺳﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺮدد و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﮔﺎم ﺳﻮم دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ — و ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ،اﺣﺘامﻻ ﮐﻮدک ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺷﮏ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﮐﺒﻮدی در ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﻮدک آزادی ﺣﺮﮐﺖ و راه رﻓﺘﻨﺶ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ،
او دوﺑﺎره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای راه رﻓنت اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .راه رﻓنت ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ،ﺑﺮﺧﺎﺳنت ،راه
رﻓنت ،اﻓﺘﺎدن ،ﺑﺮﺧﺎﺳنت .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن راه ﺑﺮود ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮردن و اﻓﺘﺎدن ،ﭼﻬﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻐﺮور او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ را ﺑﺮوم!
ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﮑﻮ و
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﻢ  .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ راه رﻓنت اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ،۱ :۵ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را آزاد ﮐﺮد ﺗﺎ آزاد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
و ﺧﻮد را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎزﯾﺪ« .اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را آزاد ﮐﺮده
اﺳﺖ؟ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻏﯽ ﮐﻪ او از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﯾﻢ و »ﯾﻮغ اﺳﺎرت و ﺑﻨﺪﮔﯽ« ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ از »ﯾﻮغ ﺑﻨﺪﮔﯽ« ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﯾﺎ ده ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾامن درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آراﻣﺶ و ﻧﺠﺎت
واﻗﻌﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﻣﺮداد

»ﯾﻮغ ﻣﻦ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ«
ﻣﺴﯿﺢ در آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳۰ :۱۱از اﺳﺘﻌﺎره زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ رﻓنت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ» :ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ ﻣﻦ راﺣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎر ﻣﻦ ﺳﺒﮏ«.
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﴫ و ﻋﺒﻮر از راه درﯾﺎ ،از دﯾﺪن ﭘﺪر زﻧﺶ ،ﯾﱰون ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺧﺮوج ﺑﺎب
 ۱۳ :۱۸ﺗﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۳ :۱۸ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺪر ﻫﻤﴪ ﻣﻮﺳﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺻﻤﯿامﻧﻪ از داﻣﺎد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
۴۹

ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ و متﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﺑﺮروی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻤﱰ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﻋﺘامد ﮐﻨﺪ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر زن
ﺧﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر او ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎر ]ﮔﻨﺎه[ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۲ :۱۲ﺗﺎ  ،۲۶ﺗﺸﺒﯿﻪ ﭘﻮﻟﺲ از ﺑﺪن
ﻣﺴﯿﺢ]ﮐﻠﯿﺴﺎ[ ﺗﺠﺴﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺪن ﮐﺎری و ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﮐﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻬﺪ ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ وزﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎ ،دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻀﻼت و ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺞ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲ :۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ؟
از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻨﻄﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۶ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺷام در ﻣﺴﯿﺢ ،در وﺳﻮﺳﻪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ )ادﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را در
ﻣﺘﯽ  ۲۹ :۱۱ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او ﺣﻠﯿﻢ و ﺻﺒﻮر اﺳﺖ( .ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﯿﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺣﻘﯿﻘﺖ دور ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﺳﺨﺘﯽ و زﺣﻤﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ » «burdenﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ
در ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ،ﺗﺮﺣﻢ ،و ﺷﻔﻘﺖ و دﻟﺴﻮزی اﺳﺖ.

ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن در رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ
ﺑﻮدﯾﺪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ارزش و ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﺎرﮔﺮان زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۸ﻣﺮداد

اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻓﺮاﺗﺮ» :وﻗﺘﯽ ﺷام اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ
و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
۵۰

وﺳﻮﺳﻪ را ﻧﺪارﯾﺪ ،منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷام از ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﯾﻮغ ﻣﺴﯿﺢ ﴎ ﺑﺎز زدهاﯾﺪ .ﺷام ﯾﻮغ اﺳﺘﺎد و ﻣﻌﻠﻢ دﯾﮕﺮی
را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،راﻫﻨامی ﮐﻮدک ،ص.(۲۶۷ .
»ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺸﯿﺎری داﺋﻢ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ روح ﺑﺎ ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﻫﺪاﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری
ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ،منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺴﻠام
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
و ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﺰد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ،آراﻣﺶ را در ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ او ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺰد او ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ ﴍط آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه اﻋﺘامد ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺒﺖ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻗﻠﺐ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ
اﻋﺘام ِد آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ و ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﺑﺎری ﺳﺒﮏ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﯾﻮﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ دوش
ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺳﺒﮏ و آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺬت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﻣﺎﯾﻪ ﻣﴪت ﻣﯽ ﺷﻮد .راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺮ و ﺗﺎر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﺪاﻟﺖ او روﺷﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت در ﻧﻮر اﺳﺖ ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻧﻮر راه ﻣﯽ رود« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﯾامن
و اﻋامل ،ﺻﻔﺤﺎت .(۳۹ ،۳۸

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﯿﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ او
ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را در ﮐﻼس ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺮروی دﻟﯿﻞ ﺳﭙﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲دﻋﺎی ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۵ :۱۱ﺗﺎ  ۲۷را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻼس در ﻣﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت )»اﯾﻦ
اﻣﻮر«( را از داﻧﺎﯾﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 .۳ﻋﻤﻼ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮔﺮاﻧﺒﺎران ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد
ﻣﺴﯿﺢ آﯾﻨﺪ و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟

 .۴ﺑﺮ روی اﯾﺪه »ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎده دل« ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .آﯾﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ
ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﺨﺺ از ﻫﺮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻠﯿﺐ و آﻧﭽﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻌﺮف آﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ از »ﺣﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮدن« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻀﻮر ﺻﻠﯿﺐ ،ﭼﺮا ﺗﻮاﺿﻊ
و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

۵۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۹ﻣﺮداد

دﻋﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

دو دﺧﱰ ﻧﯿﻨﮓ ﺳﯿﻨﮓ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از ﻣﯿﺎمنﺎر وارد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ را داﺷﺘﻨﺪ.
ﻟﻮن ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و ﻋﴫاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ.
ﻣﺎ دﳌﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺮوﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻗﺎدری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ.
ﻧﻮام ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎﻧﻊ او ﻧﺸﺪ.
او ﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ.
ﻧﯿﻨﮓ ،ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،آرزو ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﺎش راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از رﻓنت ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن در اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻮرﺟﯿﺎ وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ او ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻟﻮن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺖ.
او ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد .و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ داﺷﺖ.
و ﺑﻌﺪ ﴎدردﻫﺎی او ﴍوع ﺷﺪ .درد ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﭼﭗ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن او ﴎاﯾﺖ ﮐﺮد.
او ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻧﯿﻨﮓ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ از دﺧﱰاﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ از آن ﺑﯿﺸﱰ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟ در ﻫامن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس را ﺧﻮاﻧﺪ و دﻋﺎ ﮐﺮد.
او در دﻋﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻟﻄﻔﺎً دﻋﺎی ﻣﻦ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﻦ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰه ای
اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
در ﻫامن ﻟﺤﻈﻪ آرام آرام درد او از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش ﺑﺮﮔﺸﺖ.
در اداﻣﻪ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر داد و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴﺖ او را ﺑﻪ
آن ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ او را از در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺮﮔﺸﺖ او را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ او ﺧﻮدش ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺣﻘﻮﻗﺶ ﮐﻢ ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻧﻮام آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﮐﻼس اوﻟﺶ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ دو دﺧﱰدامئﺎ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﴍوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺮ دوی
آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﻮن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ.
ﻟﻄﻔﺎ اﻓﺮادی ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺛﺮومتﻨﺪ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺎ
دﳌﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .و ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
متﺎس ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﺧﱰﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آن دوﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دﺧﱰان ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را
ﴍوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻮن ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .و ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت! .ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪی .ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﺗﻮ راﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﯿﻢ.
و ﺑﻌﺪ ﻧﻮام ﴍوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :آه ..واﻗﻌﺎ؟ ﺧﺪا واﻗﻌﺎً دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد؟
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﺻﺒﺢ زود راس ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰ :۵از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ذوق و ﺷﻮق در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ از ﭘﻨﺠﺮ ُه ﺑﯿﺮون را متﺎﺷﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﯿﻨﮓ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﮐﻪ ﺑﻪ دﺧﱰان ﻧﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺠﺪدا ً ﴏف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
دﻫﻨﺪ .از ﺷام ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

۵۳

درس ﺷﺸﻢ

 ۱۵ - ۹ﻣﺮداد

ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۳۴؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱۷ :۱۱ﺗﺎ ۲۲؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ ۲۹ :۴؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲ ،۱ :۳؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
۳۹؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۱ :۶ﺗﺎ .۱۳
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ا ّﻣﺎ ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﭼﻮن ﺷام اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ ﻣﺮدﻣﺎن ﴍﯾﺮ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﺪ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ ﺧﻮد ﺳﻘﻮط منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻠﻜﻪ در ﻓﯿﺾ
و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،داﯾامً رﺷﺪ و منﻮ ﻛﻨﯿﺪ .ﺟﻼل ﺑﺮ او ﺑﺎد ،از ﺣﺎل ﺗﺎ
اﺑﺪ ،آﻣﯿﻦ!« )دوم ﭘﻄﺮس .(۱۸ ،۱۷ :۳
ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دور دﺳﺘﻨﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ،ﴎاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮادراﻧﺶ را دﯾﺪ .او روزﻫﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .او ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺖ و ﺻﺪا ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﻋﺒﻮس و
ﺗﺮﴍو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،اﻣﺎ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﺮادراﻧﺶ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﮔﺮ رﺋﻮﺑﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔنت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .رﺋﻮﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﮑﺸﻨﺪ
و ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ او ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و او را در ﭼﺎه آﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ،ﻃﺮح
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش رﺳﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﺪه ای از ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ.
ﭼﻪ منﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ از ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری و آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده!
ﻣـﺎ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی زﯾـﺎدی در زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮدن دارﯾﻢ ،اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴـﺖ .ﻫﯿﭽﮑـﺲ ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫﯿﭽﯿـﮏ از ﻣـﺎ ﺧﺎﻧـﻮاده و رواﺑـﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ و ﺑـﺪون ﻧﻘﺺ
ﻧﺪارﯾـﻢ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ داﺷـنت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ،ﺧﻮاﻫـﺮ و ﺑـﺮادر ،و ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻀـﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده ﮐﻪ
ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺤﺒـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺮﮐـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮرﯾـﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻤـﱰ از ﯾـﮏ ﺧﺎﻧـﻮاده اﯾـﺪه ال و ﻣﻄﻠـﻮب رﺿﺎﯾﺖ دﻫﯿـﻢ .اﻏﻠﺐ رواﺑـﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣـﺎ را ﭘﺮﯾﺸـﺎن و آزرده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎرﻫـﺎی ﮔـﺮان ﻋﺎﻃﻔﯽ زﯾـﺎدی را ﺑـﺮ دوش ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ آﻧﺮا ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
۵۴

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
ﯾﻮﺳﻒ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﺘﯿﺎم و آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی را در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۶ﻣﺮداد  ۷ -اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰ﻣﺮداد

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭘﯿﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﻬﺎ از دوران ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎرا آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺎرا ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎزا اﺳﺖ،
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرش ﻫﺎﺟﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻫﺎﺟﺮ ،رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﺰاع
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﴍوع ﺷﺪ .اﺳامﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫامن ﺗﻨﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺤﺎق ،ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ ،و ﯾﻌﻘﻮب در متﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﱰام ﭘﺪرش ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﺑﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ ازدواج ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر منﯽ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ در ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﴍح اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳۴ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ و راﺑﻄﻪ
ای ﺑﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدران ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰه ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و آﻧﺮا آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮادران ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺒﻼ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺷﮑﯿﻢ
را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺑﺮادر او ،رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻋﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺪر ﭘﯿﺮش ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺑﻠﻬﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰان راﺣﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ﻫﻤﺒﺴﱰ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۲۲ :۳۵در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ ،ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺮوس ﺑﯿﻮه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ دوﻗﻠﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۳۸
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ آﺷﮑﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ و دادن ﺟﺎﻣﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻪ او ،آﺗﺶ ﮐﯿﻨﻪ
و ﺗﻨﺶ را در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۳ :۳۷اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪر ﺳﺎﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام ﭼﺮا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،و ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۷ :۱۱ﺗﺎ  ۲۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
اﯾامن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف و آﺷﻔﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۵۵

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾامﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻧﺎم
اﯾﻦ ﻣﺮدان در ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱۱ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﺷﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ—اﻏﻠﺐ ﺑﻪ روﺷﯽ
ﺳﺨﺖ — ،درﺑﺎره اﯾامن ،ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺘامد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﯾﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و راه ﻫﺎی او ،ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ روال اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ﻣﺮداد

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ ازدرد و رﻧﺞ ،و رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب راﻫﯽ ﻣﴫ ﺷﺪ،
ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ آرام و آﺳﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪن اﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ.
»در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﴫ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان رو
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﻨﻌﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﻮﺳﻒ از دور ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﺪرش در
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ او ،ﺑﻪ
ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻨﻈﺮه دوﺗﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸامﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .او ﺑﺮادران ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮد را دﯾﺪ
و ﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﻀﺐ آﻟﻮد اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وی ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺎن زﻧﻨﺪه و ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ اﯾﺸﺎن
را ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻟﺘامس ﻫﺎی دردﻧﺎک او ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮔﻮش او ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ .ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﴍاﯾﻂ او ﭼﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد! ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻧﺎز ﭘﺮورده ای
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺣﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﭘﻨﺎه اﺳﺖ! ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽ ﯾﺎور ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺑﻮد! ﭼﻪ ﴎﻧﻮﺷﺘﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮد! و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در اﺿﻄﺮاب و اﻧﺪوه رﻫﺎ ﮐﺮد ...
»ﺳﭙﺲ ،اﻓﮑﺎر او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪای ﭘﺪرش ﺷﺪ .ﯾﻮﺳﻒ در ﮐﻮدﮐﯽ اش ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از او ﺑﱰﺳﺪ .او ﺑﺎرﻫﺎ در ﺧﯿﻤﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ او در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪرش دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﻓﺮا داده و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد  ...اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای راﻫﻨامﯾﯽ ،ﺗﺴﻠﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ متﺎﻣﯽ اﯾﻦ درﺳﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﴏاﺣﺖ ﭘﯿﺶ روی او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﻮﺳﻒ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪرش ،ﺧﺪای او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺳﭙﺲ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮد و ﺑﺎ متﺎﻣﯽ دل دﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﴎاﺋﯿﻞ ،در ﴎزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺘﺶ ،ﺑﺎ وی
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﻔﺤﺎت .(۲۱۴ ،۲۱۳
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ در ﻋﻮض ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ از ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دو ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
۵۶

ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آراﻣﺶ را در رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺮوی از او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎت زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟ )ﺗﺜﻨﯿﻪ ۲۹ :۴؛ ﯾﻮﺳﻒ ۱۵ :۲۴؛ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۱ :۱۶؛ ﻣﺰﻣﻮر ۲ :۱۴؛ اﻣﺜﺎل ۱۰ :۸؛ اﺷﻌﯿﺎ .(۶ :۵۵
ﺑﺮای ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ ،ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺟﺪاد
ﻣﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾامن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﯾامن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ منﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻧﻮادﮔﺎن او.

ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ،ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻫﺮ روز ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲ﻣﺮداد

ﯾﺎﻓنت ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪی واﻗﻌﯽ
اﮔﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻣﯿﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار و ﯾﺎﻓنت راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﴫ ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۳۹ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﻓﴪان ﻓﺮﻋﻮن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﮐﺎخ ،ﯾﮏ
ﻣﴫی ،او را از اﺳامﻋﯿﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﺮد« .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ﺟﻮان ]ﯾﻮﺳﻒ[ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺎ و رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و اﺳﺎﺳﯽ
دارﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ او ﻓﺮدی ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد — او ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﻫﻤﴪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۱۸ :۲۹او ﻗﻄﻌﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪرش ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ردای
ﻓﺎﺧﺮ اﻟﻮان را از ﭘﺪرش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۴ ،۳ :۳۷
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ ﯾﮏ ﺑﺮده ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﺮﯾﺪه
ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﴎﯾﻊ وﺿﻌﯿﺖ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﴎﯾﻊ
ﻇﺎﻫﺮا ً زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای او زﯾﺮ و رو و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ،ﯾﻮﺳﻒ درﺳﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺗﺎ ارزش و ﺑﻬﺎی ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار و ﻣﺘﻼﻃﻤﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و
ﺑﻄﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر و ارزش ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻋﻮض ،ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺎ ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﺪ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ در ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ دارﯾﻢ.
۵۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ؟ )اﺷﻌﯿﺎ ۱ :۴۳؛ ﻣﻼﮐﯽ ۱۷ :۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۲ :۱؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۵ :۱۵؛
روﻣﯿﺎن ۱۴ :۸؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۲ ،۱ :۳
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﻨﮏ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ،
و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،او آﻣﺎده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ،ﺻﻠﯿﺐ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﻣﺎ
و ﺑﻬﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪری را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎمنﺎن و آزادی ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎ و ﺑﻬﺎی ﻣﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﴏف ﻧﻈﺮ از آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان
درﺑﺎره ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارد و
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از ﻗﺪرت و اﺳﺎرت ﮔﻨﺎه رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻼﮐﺖ اﺑﺪی ﮐﻪ
مثﺮه ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﭘﺲ ،ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ :ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ
ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟

ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻓﺮادی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﭼﺮا واﻗﻌﺎ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و ﺗﺰوﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﺎ از ﺑﯿﺮون از ﺧﻮدﻣﺎن و از
ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺮآورد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳ﻣﺮداد

داﺷنت رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ
در اﺑﺘﺪا داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﴫ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داده و او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺰل ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر آﻧﺮا منﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
از ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؟ رواﺑﻂ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱ :۳۹ﺗﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ و ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ رواﺑﻂ او در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد — ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد.
ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد.
۵۸

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد؟ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۷ :۳۹ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﴪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ :ﻫﻤﴪ
ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ« ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﱰل و
در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از »ﯾﻮﺳﻒ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی
»ﺟﻮان و ﺧﻮش اﻧﺪام و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﻪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۶ :۳۹در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻨﺪرت از
ﺻﻔﺎت ﺟﺴامﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﯿام و ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻠﻨﺪش ﻣﻨﮕﺮ ،زﯾﺮا او را رد ﮐﺮدهام .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎن منﯽﻧﮕﺮد؛ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ دل« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  .(۷ :۱۶در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﻤﮑﯽ
در ﭘﯿﺮوی از او در ﭘﺎﮐﯽ و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﴏار اﯾﻦ زن ﴍﯾﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ورزد .او اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در متﺎم رواﺑﻂ ﺧﻮد
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر .اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﯾﮏ ﺷﯿﻮه و ﺳﺒﮏ از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎه را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪ.
رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ وﺳﻮﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﴪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۱۰ :۳۹ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﻧﮕﯿﺰه و دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  (۹ ،۸ :۳۹اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿامت دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﴬ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ »ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ« اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۴۳ :۵ﺗﺎ  ۴۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴ﻣﺮداد

ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ،از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺷﺨﺼﯽ
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۱ :۳۹ﺗﺎ  ،(۲۰ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾامﻧﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدم و ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﻠﮏ
و داراﯾﯽ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ از او ﺷﻮد ،در ﻫامﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﺑﺎور
۵۹

ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﴪش ﻣﻘﴫ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰﻧﺪ .و
اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﴍاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﻫﺸﺖ اﻧﮕﯿﺰ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۲۱ :۳۹
زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎداش ﻧﺪارد ،و ﺑﺪی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺠﺎزات و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺧﱪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد :ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ را ﺣﺘﯽ در
زﻧﺪان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ اوﺳﺖ .در زﻧﺪان او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺑﺎره ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،اﻧﺰوا،
و ﺣﺘﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ در زﻧﺪان ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۱ :۳۹ﺗﺎ
 ۲۲ :۴۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﯾﻮﺳﻒ در زﻧﺪان ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﺧﯿﺎل .او اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ دﯾﮕﺮان را ﯾﺎری ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﴍاﯾﻂ زﻧﺪان ﺑﻪ دور از آﻧﭽﻪ او آروزﯾﺶ را داﺷﺖ ،ﺑﻮد .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺴﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ منﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺿﻌﯿﻒ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
او ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﻮاب ﺳﺎﻗﯽ ﻓﺮﻋﻮن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۶ﺗﺎ  ۱۳در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

رواﺑﻂ ﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ
اﻋﺼﺎر در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺷﻌﻒ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎ — ﺑﻪ وﯾﮋﻩ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ — ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻼم ﺧﺪا اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ رواﺑﻂ ﻣﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻋﺪه او ﺑﺮای دادن ﺧﺮد و ﺣﮑﻤﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ )ﯾﻌﻘﻮب  (۵ :۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ،ﻗﻮل ﻣﯽ
دﻫﺪ وﻗﺘﯽ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا در ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب  ۵ :۱ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،و ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺧﺮد و ﺣﮑﻤﺖ
در رواﺑﻂ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
۶۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۵ﻣﺮداد

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ :در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻤﴪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺧﺎﻧﻢ اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ » :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد  ...ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎوری
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﴐ اﺳﺖ ،و روح اﻟﻘﺪس او ﺳﭙﺮی ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻗﻮت و ﻗﺪرﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻣﺪد ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻮﺑﻨﺪه و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻮد ،ﮐﻪ
اﺣﺘامﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﻣﺤﮑﻢ و راﺳﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد  ...او
ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺑﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن او ﺑﺮای
ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺪﺗﯽ در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﻬﺮت و ﻧﺎم
او ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ ﴍور ﻟﮑﻪ دار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻼل او ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن زﻧﺪان را ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اوج ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﱰﻓﺖ او ﻗﺮار داد .ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ او ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺮی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺮس از ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد وﻓﺎدار و ﭘﺎرﺳﺎ مبﺎﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﻦ و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ و
منﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻋﺘامد ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ارﺑﺎب
او ﻣﺘﻮﺟﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﻮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،روح ﻧﺒﻮت ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۳۱

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ آراﻣﺶ در
رواﺑﻂ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ »ﺳﻨﺘﯽ« و ﯾﮏ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد؟
 .۲ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯽ اﯾﻤﺎن ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در او ﺑﺦ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۳ﻟﺌﻮ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺜﻞ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ«.
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﻮاﻗﺼﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﮔﻨﺎه آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را وارد
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی
از اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺨﺸﺶ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۴ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ،ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ای ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ای
اﺳﻔﺒﺎر در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و اﺗﮑﺎ
ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب
اﺳﺖ ،ﭼﺮا داﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروی ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۶ﻣﺮداد

درﺧﻮاﺳﺖ  ۱۰۰دﻻر از ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

داﻧﺸﺠﻮی ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم رو َﻣﻦ ﮐﺎرد وِل ،ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮐﻪ واﻗﻊ در
ِ
ﺷﻬﺮﺳﯿﻼم ،اﯾﺎﻟﺖ ا ُ ِرﮔِﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ،دﻋﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﮐﺮد.
او ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد  :ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ  ۱۰۰دﻻر ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ،آن را ﴏف ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯽ
ﺧﺎمنﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
رو َﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی متﺎم وﻗﺖ رﺷﺘﮥ ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﭘﻮل زﯾﺎدی از ﺧﻮدش
ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﻣﻮرد دﻋﺎی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
در اداﻣﮥ ﻫامن روز او ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ رﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ در ﯾﮏ راﻫﺮو
ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻻ ﴍوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
او ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ دوﻧﺎت ﺑﺮداﺷﺖ و در ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺑﻌﺪ ،ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ
ای ﺑﺮداﺷﺖ.
درﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .ﭼﺸامﻧﺶ از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ در ﮐ َِﻒ ﻫامن ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰دﻻری اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن آن ﭘﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ .در وﺳﻂ آن اﺳﮑﻨﺎس ،ﮐﻠﻤﮥ ﺑِﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺷﻬﺮ ِﺳﯿﻠِﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ
اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی اﺟﻨﺎس اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی  ۱۰۰دﻻری ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻨﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ،
ﮐﻪ ﮔامن ﻣﯽ رود ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵۰۰۰۰دﻻر را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ رو َﻣﻦ ﭘﺎﯾﺶ را از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺪرش متﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
از دﻋﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اش و آن ﺟﻮاب ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
رو َﻣﻦ از ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟ ﭼﻮن اﻻن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮم.
ﭘﺪرشِ ،دﯾﻞ ﮐﺎرد وِل ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .وی ﺷﺒﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار در
ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روزﻫﻔﺘﻢ در ﺷﻬﺮ ِﺳﯿﻠِﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آن را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ.
وی در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎﻧﻬﺎ ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن،
ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﴪی ﻣﻌﺠﺰات ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺎﺑﺖ آن دﻋﺎی ﭘﴪش ،ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺖ :
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن ﭘﻮل را در آن ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟
ﭼﺮا ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ رو َﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؟
آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد آن دﻋﺎ ﺑﻪ ﺑِﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد؟
اﮔﺮ رو َﻣﻦ  ۱۰۰۰دﻻر را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ) ﻧﺎﻣﮥ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  (۳-۲ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ » :ﺷام ﺑﻪ دﺳﺖ
منﯽآورﯾﺪ ،از آن رو ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ منﯽﮐﻨﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،منﯽﯾﺎﺑﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﯿّﺖ ﺑﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﴏف ﻫﻮﴎاﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رو َﻣﻦ و ﭘﺪرش ﺑﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﻫﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎﻧﻬﺎ  -ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن  -در ﴎاﴎ ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎن ﻫﺎی
ﺷﻬﺮ ِﺳﯿﻠِﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷام ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮑﯽ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

۶۳

درس ﻫﻔﺘﻢ

 ۲۲ - ۱۶ﻣﺮداد

آراﻣﺶ ،رواﺑﻂ ،و اﻟﺘﯿﺎم

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۷ :۴۲ﺗﺎ ۲۰؛ ﻣﺘﯽ  ۴۱ :۲۵ﺗﺎ ۴۶؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۲۱ :۴۲ﺗﺎ ۲۴؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ :۴۵
 ۱ﺗﺎ ۱۵؛ ﻟﻮﻗﺎ ۳۴ :۲۳؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۵ :۵۰ﺗﺎ .۲۱
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :و اﮐﻨﻮن ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷام ﻓﺮﺳﺘﺎد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۵ :۴۵
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .زن ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن او را در ﻣﯿﺎن ﺻﻒ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن
ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﺮد را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ زن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺟﺎﻧﯽ« ﻣﻘﴫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۴ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮش ﺣﺮام ﺷﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ او را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و او ﺗﱪﺋﻪ ﺷﺪ ،و زن» ،ﺟﻮآن«،
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮد ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﯽ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ،ﺟﻮآن متﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ و
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ او را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
زن در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن او ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﯽ آﻣﺪ و ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﺘﺎد ،ﺟﻮآن ﴍوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
»ﺟﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻢ ﺷﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ«.
ﻣﻦ ﺑﺎورم منﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم و ﻓﻘﻂ آرزوی ﻣﺮگ او را داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
اﮐﻨﻮن ،او اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﻣﻦ
را واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .و ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﴍوع ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺮدم و آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ را درک ﮐﺮدم«.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺑﯿﻘﺮار و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۳ﻣﺮداد  ۱۴ -اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۶۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷ﻣﺮداد

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﴎاﻧﺠﺎم ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و زﻣﺎن ﺷﮑﻮه وﻋﻈﻤﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .وی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از زﻧﺪان رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﴫ ﻣﯽ رﺳﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 .(۴۱ﺣﺎل ،او ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۵۰ :۴۱ﺗﺎ  .(۵۲اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﴫ ﭘﺮ از آذوﻗﻪ اﺳﺖ و
ﻗﺤﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﴍوع ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﭙﺲ ،ﯾﮏ روز ،ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﴫ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۷ :۴۲ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﺮا ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻄﻮر
ﻣﻔﺼﻞ ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﻮﺳﻒ در اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﻮد و ﻗﺪرت اﯾﻦ را داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎم ،ﻧﮕﺮان اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرﯾﻮ
ﻧﮕﺮان ﭘﺪرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﭘﺪرش ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده
ای ﺑﺪون ﭘﺪر و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان در آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﺑﺮ ﴎ ﺑﺮادرش ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭼﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ
و دﻟﺨﻮﺷﯽ ﭘﺪرش ،اﮐﻨﻮن در ﻫامن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮادران
ﺣﺴﺎدت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﯾﻮﺳﻒ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎم
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣامﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﭙﺮدازد و او
ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ ازﻣﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮای آزادی و رﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺟﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﻫامل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ؟ ﻣﺘﯽ :۲۵
 ۴۱ﺗﺎ  ۴۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﯾﻢ و رﺳامً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از آن او ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﺑﺪ رﻓﺘﺎری و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،داراﯾﯽ و ﻣﻠﮏ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده دارد .اﮔﺮ ﺷام ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷام ﻣﻮرد آزار و
اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۶۵

ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺸﮑﻼت رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ؟
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ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ منﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻪ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﺷﻮد آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ اﺣﺘامﻻً اﮔﺮ آﻧﺎن
را ﻋﻔﻮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﴫ منﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﺧﺸﻢ ،و آزردﮔﯽ،
روح او را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﺧﺪا آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ و آزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ و وارد ﺷﺪه ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻟﺘﯿﺎم و اﺣﯿﺎ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ آزردﮔﯽ ﻫﺎ و رﻧﺠﺸﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ،ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و آزرده ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد
ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از
ﻫامﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﴍوع ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﺎه ﺧﺸﮏ در دوﺗﺎن .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ
آﯾﺎ ﭼﯿﺰی در آﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۱ :۴۲ﺗﺎ  ۲۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد
ﺑﺮادراﻧﺶ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد؟
متﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﱰﺟﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮادران
ﯾﻮﺳﻒ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را درک ﮐﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ اﻋﱰاﻓﺎت ﺑﺮادراﻧﺶ را
ﻣﯽ ﺷﻨﻮد .ﺑﺮادران ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼص ﺷﺪن از ﴍ ﯾﻮﺳﻒ ،از ﮔﺰارش دادن ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن رﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳنت روﯾﺎﻫﺎی او ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﻟﺬت و ﺷﺎدی او در ﻧﻘﺶ ﻋﺰﯾﺰدرداﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،در متﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
دﭼﺎر ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺮس آﻧﻬﺎ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ،ﯾﻮﺳﻒ از رﻧﺞﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪ .او ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﴏار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۲۰ :۴۲او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻤﻌﻮن را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۲۴ :۴۲
وی ﭘﺲ از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آن
۶۶

آﺷﮑﺎرا ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  (۳۴ :۴۳ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻼک ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮای
ﺣﺴﺎدت در آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد .ﺑﺮادران ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺎدت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﻨﺪ،
اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ ﮐﻞ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﻓﺮﯾﺐ داده
ﺑﻮدﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،(۱۳ :۳۴و او ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘام در ﻣﻮرد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺪرﺷﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۳۱ :۳۷ﺗﺎ  .(۳۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۴۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ(.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱ :۴۵ﺗﺎ  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﯾﻮﺳﻒ و ﻋﻔﻮ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﻪ درﺳﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۹ﻣﺮداد

ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن؟
ﺑﺨﺸﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺬﺷنت و واﮔﺬار ﮐﺮدن ﺣﻖ رﻧﺠﺶ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ،و
اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .دﮐﱰ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ
آرﻣﻮر ،ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﭼﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎده را درک ﮐﻨﻨﺪ ،او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﻞ اﯾﺪه ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﯾﮏ
اﻗﺪام آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻤﺪی از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ«.
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ مثﺮه و ﭘﯿﺎﻣﺪی ﻧﺪارد .ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آزار
دﻫﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻋامل و روشﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﺨﺸﺶ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ ،ﺧﺸﻢ و ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،ﺧﺸﻢ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﻠﺨﯽ و آزردﮔﯽ ،ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﴎ ﻣﺎ آورده اﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
مثﺮه ﺑﺨﺸﯿﺪن دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۱ :۱۸ﺗﺎ  ۳۵را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ.
در واﻗﻊ ،ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ،ﮔﻨﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺳﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺪس را درک ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ او را از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﴍوع ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﺶ دﯾﮕﺮان ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮان را ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺰاوار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
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ﻫامﻧﻨﺪ ﻫامن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺲ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ؛ ﺑﺪون ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره رواﺑﻂ را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﴎ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ
در آﺳﯿﺐ و آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺧﱪه ﺷﺪه اﯾﻢ .اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ آﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد.

»ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻄﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورد« )روﻣﯿﺎن  .(۸ ،۷ :۴ﭘﻮﻟﺲ
در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ وﻋﺪه ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آزار و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۰ﻣﺮداد

ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧنت آن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آزرده ﺷﺪه اﯾﻢ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ
و دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ متﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را ﴎﮐﻮب
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮروی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻋﱰاف ﺑﻪ داﺷنت ﺣﺲ ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻢ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻏﻠﺐ در
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ
رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻧﺠﺶ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
در داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ را دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ او در وﺟﻮدش زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻇﻬﺎرات ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﻟﻮﻗﺎ ۳۴ :۲۳
را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺻﱪ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻔﻮﮐﻨﯿﻢ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ..
۶۸

ﻟﻮﻗﺎ  ۲۸ :۶و ﻣﺘﯽ  ۴۴ :۵در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را آزار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟
ﺑﺨﺸﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺴﺎس .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ »ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد« )ﻣﺮﻗﺲ  .(۲۷ :۱۰ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺒﻼً ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺑﺨﺸﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .رﻧﺠﺶ و ﺻﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را آزرده ﺧﺎﻃﺮ ،ﻋﺎﺟﺰ و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﻣﺎ
اﻟﺘﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ رﻧﺠﺶ و ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﻬﺒﻮدی و اﻟﺘﯿﺎم را ﺳﺨﺖ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری او را رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﺶ را ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ — اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺷﺨﺺ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺗﺎن؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱ﻣﺮداد

ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ ﺑﻌﺪ از ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻮﺳﻒ ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﴫ رﺳﯿﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ راز ﻣﺒﻬﻢ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮادران وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﴪش ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﮐﻨﻮن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﴫ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺮﻣﯿﻢ رواﺑﻂ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺮم را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .و ﭘﺲ آن زﻣﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از درد و رﻧﺠﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از دردﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮدی و اﻟﺘﯿﺎم ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۵ :۵۰ﺗﺎ  ۲۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮕﺮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﻧﮕﺮان اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﺮس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
۶۹

ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل در ﻣﴫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،(۲۸ :۴۷و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﯾﻌﻘﻮب در ﮔﺬﺷﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره درک ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ آزار و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ دوﺑﺎره
آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺣﺘامﻻ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻮب ﺑﻮد.
اﮔﺮ رﻧﺠﺶ و زﺧﻢ دل ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘامﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻮرا ً ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و دوﺑﺎره
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۰ :۵۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ متﺎﯾﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای
ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎه ﺑﺮادراﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ او را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟
ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن زﻣﺎن از ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،و ﺳﭙﺲ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن وﻋﺪه
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .داﻧﺴنت اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ.

داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺖ .واﮐﻨﺶ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن
داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ )در دراز ﻣﺪت ،ﯾﻌﻨﯽ(
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻨﺎه و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺧﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﺧﻮب و اﯾﺪه ال ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۲ﻣﺮداد

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ از ﺳﻮی ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫامن
ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺴﯿﺢ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اش ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﻧﮑﺎر ﺷﺪ .زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺜﺎر ﮔﺮاﻧﻪ او ،ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ در او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎدت ﮐﺬب ﺷﺎﻫﺪاﻧﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺻﱪ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻋﺎﻟﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺑﯽ رﺣﻤﺶ ،ﻣﻌﺮف ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﯽ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﴍﯾﺮان و ﺑﺨﺸﺶ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او آﻣﺪه و ﺑﺎ اﻋﱰاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ،ﻃﻠﺐ
ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﻔﺤﺎت .(۲۴۰ ،۲۳۹
»ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روح ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ و ﺑﯽ ﻗﺮار را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ رﺣﻢ
و ﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ از ﻓﯿــﺾ آﻣﺮزﻧــﺪه ﺧــﺪا ﻧﺒــﺮده اﺳــﺖ .در ﺑﺨﺸــﺶ
۷۰

ﺧــﺪا ﻗﻠــﺐ ﻓــﺮد ﺧﻄــﺎ ﮐﺎر ﺑــﻪ ﻗﻠــﺐ ﻋﻈﯿـﻢ ﻣﺤﺒـﺖ ازﻟـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺷـﻔﻘﺖ اﻟﻬـﯽ در
ﺟـﺎن ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺟـﺎری ﻣـﯽ ﺷــﻮد و ﺑﻬﻤﯿــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ از او ﺑــﻪ ﺟﺎﻧﻬــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺟﺮﯾــﺎن ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ.
راﻓــﺖ و ﺗﺮﺣﻤــﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد آﺷﮑﺎر منﻮد در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴍﯾﮏ ﻓﯿﺾ او
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ دﯾــﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد .وﻟــﯽ » ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ روح ﻣﺴــﯿﺢ را ﻧــﺪارد وی از آن او ﻧﯿﺴــﺖ«
)اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺎت ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺢ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۵۱

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻔﻮ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺳﻢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در
آرزوی ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

 .۲ﻫﺪف از ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺒﻞ از اﻓﺸﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺛﻤﺮه ای ﺑﺮای او و ﺑﺮادراﻧﺶ داﺷﺖ؟
 .۳ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ۱ :۴۴ﺗﺎ  .(۱۲ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد؟

» .۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎ را در ﺷﺮوع ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﯿﺢ ﺷﮑﻮه ﻫﺪﻓﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ) .اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﺎت
 .(۲۲۵ ،۲۲۴ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎو ﻣﺸﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟

۷۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۳ﻣﺮداد

آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺎﻫﺎر ا َﺗﻮِل

آﴍ ،ﭘﴪ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ام ،در ﺧﺎﻧﻪ ای واﻗﻊ در ﺑﺎﻧﮑﻮک ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﭘﯿﺸﻢ آﻣﺪ.
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ درﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﻮال از او ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮑﴪی ﺗﺮاﻛﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻪ ای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ از ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭘﴪ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻠﺒﻢ
از ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد.
اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ،
ﻣﺮدم را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻦ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪم.
در ﺣﯿﻦ دﻋﺎی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ روز ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎد درﺧﻮاﺳﺖ آﴍ اﻓﺘﺎدم و دمل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺮاﮐﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﱪم .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم.
در ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ و ﻏﺮوب ﻫامن روز ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻮﻋﻈﮥ روز ﺳﺒﺖ را
متﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ واﻋﻆ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﮐﺘﺎب اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ متﺎم ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ» :آﻣﺎده ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ« )ﻋﺎﻣﻮس
ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  .(۱۲اﯾﻦ ﻣنت از ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﯿﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ  ۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ!
ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ) / (EGW Writingsﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ را ﺑﺎز
ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻋﺒﺎدت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه آن روز را ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ؟ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ )ﻋﺎﻣﻮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  (۱۲ﺑﻮد» :آﻣﺎده ﺷﻮ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ« .دمل رﯾﺶ ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،آﴍ ﺑﺎ ﺷﻮق ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد.
و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻗﻮل دادم ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ او آن آﮔﻬﯽ ﻫﺎ را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
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اﯾﻨﮑﻪ او )ﻋﺎﻣﻮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  (۱۲را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم ،ﺑﺮاﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﱪدرﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ورودﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ واﺷﻨﮕنت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدﯾﻢ ،رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﻮل ﻣﺪت ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ،آﴍ درآن اﻃﺮاف دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ او
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﴎش ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ.
آﴍ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺣﺪود  ۱ﻣﺎﯾﻞ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱.۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد
ﴍوع ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ آﴍ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ .او ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯿﺰد »آﻣﺎده ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ« ،و ﺗﺮاﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ رﻫﮕﺬران ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف آن ﭘﴪک ﻣﺼﻤﻢ
را رد ﮐﻨﺪ.
دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ او ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن  ۱۰۰ﻋﺪد ﺗﺮاﮐﺖ را ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﻢ!
ﺧﺪا واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﻮک  -و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن  -آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ» :آﻣﺎده ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ«.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﱪدی ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ »ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ« را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ:
»اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در ﮐﺎر ﺑﺸﺎرت ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ«.
ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸـﱰدر راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ اﺳـﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑـﻪ وﺑﺴـﺎﯾﺖ
)  ( IWillGo2020.orgﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۷۳

درس ﻫﺸﺘﻢ

 ۲۹ - ۲۳ﻣﺮداد

آزاد ﺑﺮای آراﻣﺶ داﺷنت

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻣﺮﻗﺲ  ۱ :۲ﺗﺎ ۱۲؛ اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۱۸؛ اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱ :۱۹ﺗﺎ ۸؛ ﻣﺘﯽ ۱ :۵
ﺗﺎ ۳؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۴ :۵۳ﺗﺎ ۶؛ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن .۱۱ :۲

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﻦ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ،از ﮐﻪ ﺑﱰﺳﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از متﺎم ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ« )ﻣﺰﻣﻮر .(۱ :۲۷

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در ﺣﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﯿامر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎ و اﻟﺘﯿﺎم رﻧﺞﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از دﻫﺎن او ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫامن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﯿامران را ﳌﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﯿﺴﯽ
آﻧﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن،
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،اﻓﺮاد ﺛﺮومتﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ،و ﻣﺮدم اﻓﺘﺎده و ﻋﺎﺟﺰ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ داد .ﺣﺘﯽ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺬام و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ او ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،او ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ »ﺑﯿامری« — ﻣﺮگ — ﻧﺰد او ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ را ﺷﻔﺎ داد.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو منﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .در ﯾﮑﯽ ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ در اﺛﺮ
ﺷﺪت ﺑﯿامری ﺣﺘﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری او ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .در ﻣﻮرد دوم ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﯿامری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﺷﻔﺎ در زﻣﺎن و از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ،داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ از درد و رﻧﺞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻟﯽ
ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿامن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﻤﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب منﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۳۰ﻣﺮداد  -اوت  ۲۱آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۷۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۴ﻣﺮداد

آراﻣﺶ ﯾﺎﻓنت
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ و آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿامر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺳﱰاﺣﺖ و آراﻣﺶ ﺟﺴﻤﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯿامری ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﮕﺮن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ دراز ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﺳﺎده ای منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ .و اﻏﻠﺐ ﻣﺎ در ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟ آﯾﺎ ﴎاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎمل ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ در
اﺛﺮ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﴫف ﮐﺮده اﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ در اﺛﺮ وزن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از آن ﺧﱪ ﻧﺪارد ،ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱ :۲ﺗﺎ  ۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد؟
در ﻣﻮرد ﻓﺮد ﻋﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .در »آرزوی اﻋﺼﺎر« )ﺻﻔﺤﺎت  ۲۶۷ﺗﺎ ،(۲۷۱
ﻣﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ .ﻣﺮد اﻓﻠﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻋﻠﺖ ﺑﯿامری او ﺑﻮد ،و ﻋﻠامی روﺣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﯿامری او ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .او ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿامری ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮف اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﺮا ﺑﭙﺮدازد .اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻘﴫ
ﺑﯿامر را ﺷﻔﺎ منﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺳﺎمل منﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻃﺮح اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ درد ،ﺑﯿامری ،و ﻏﻢ و اﻧﺪوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿامری و
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﮔﻨﺎه وارد ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ — ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺎه آﻟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺟﺪﯾﺖ از اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺧﱪ ﺧﻮب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺑﯿامری و ﭼﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎمل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺎ آراﻣﺶ دﻫﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﯿامری ﻣﺎ مثﺮه ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ،ژن ﻫﺎی ﻣﺎ،
ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ دﻫﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﮔﺸﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﭼﺮا درک ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد و درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۵ﻣﺮداد

درﻣﺎن رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ
ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج را از ﺳﻘﻒ در ﺣﻀﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .آﯾﺎ او متﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﺳﺖ ﺷﻔﺎ دﻫﺪ؟ آﯾﺎ او ﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ
ﺗﺎ ﺑﯿامری را ﺑﺰداﯾﺪ؟
ﻋﯿﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮد ﻓﻠﺞ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم داد ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﺮﻗﺲ  ۵ :۲ﺗﺎ .۱۲
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ از ﺑﯿامری ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ اﻏﻠﺐ
ﺑﯿامری را ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻼص ﺷﺪن از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﻣﺎن
و ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﯿامری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ رﻧﺞﻫﺎ و ﺑﯿامرﻫﺎی
ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا آن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮرا ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﯿامری او را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿام
ﺑﻪ ﴎاغ رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ آزار را ﺑﻪ ﻣﺮد رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽرود .ﻓﺮد ﻓﻠﺞ ﺑﯿﺸﱰ از اﺣﺴﺎس درد
ﺑﯿامری ﺧﻮد ،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه و ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺪا را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ درد و رﻧﺞ ﺟﺴﻤﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺮ او وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿام ﺑﻪ درﻣﺎن رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺸﺶ را ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻫﱪان ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﻼم آﻣﺮزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻮﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﻮاب
ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠامی دﯾﻦ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ او دارﻧﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻮاﻟﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۹ ،۸ :۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠامی دﯾﻦ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ او واﻗﻌﺎ
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای روﺑﺮو اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮف زدن آﺳﺎنﺗﺮ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﻼم ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۱اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
آﻧﺮا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﺎی آن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﴩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی دادن ﺟﺎن ﭘﴪ ﺧﺪا ﺑﺮروی
ﺻﻠﯿﺐ متﺎم ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت و واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺨﺸﺶ اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج را آﻣﺮزﯾﺪ و ﺳﭙﺲ او را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ.
۷۶

ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎ را از درون ﺷﻔﺎ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ،او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻔﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻔﺎی
ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺒﺢ ﻗﯿﺎم ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن متﺎم دردﻫﺎ
و رﻧﺞﻫﺎﯾامن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آرام و آﺳﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻔﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶ﻣﺮداد

ﮔﺮﯾﺨنت
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(WHOﺷﺎﯾﻌﱰﯾﻦ ﺑﯿامری در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ واﺿﺢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﴪدﮔﯽ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در
اﯾﺠﺎد اﻣﺮاض در ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﻏﻠﺐ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺑﯿامری اﻓﴪدﮔﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ منﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ در اﯾامن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮ از
ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﺎ اﻓﴪدﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐرث ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ اﯾامن و
وﻓﺎدار ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿامری اﻓﴪدﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ،و اﯾﻦ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﯾامن و ﯾﺎ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺰاﻣﯿﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ و درد و رﻧﺞ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ،و ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻓﴪدﮔﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯽ ﴎ و ﺻﺪا ﻣﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪه اﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان و اﻧﺮژی ،ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﴐﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﻠﯿﺎ ،ﻧﺒﯽ وﻓﺎدار ﺧﺪا ،ﭘﺲ از ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ،ﻗﻮت و ﺗﻮان ﻋﺎﻃﻔﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ،۱۸اﯾﻠﯿﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻓﺮو آﻣﺪن آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳامن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻋﺎی او ﺑﺮای ﺑﺎران  ،او دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺰاﺑﻞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ او ﻓﺮار ﺑﻮد؟ اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱ :۱۹ﺗﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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اﯾﻠﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ اﯾﺰاﺑﻞ و ﺗﻬﺪﯾﺪ او ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻓﴪدﮔﯽ اﯾﻠﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻠﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  .(۴۰ :۱۸ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺪف
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﱰس آﺳﯿﺐ زاﯾﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ،در آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻠﯿﺎ از ﺗﺮس ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ روﯾﻢ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺷﺎد ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮار از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،ﯾﮏ ﺷﻐﻞ،
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻏﺮق ﮐﺎر ﺑﯿﺸﱰ ،ﻗﺮارداد ﻫﺎ و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﯿﻪ روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎ
را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از »داروﻫﺎ« ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ
در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ منﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷ﻣﺮداد

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺮای دوﯾﺪن
اﯾﻠﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪود .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او دوﺑﺎره ﴍوع ﺑﻪ دﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻋﺎی او اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از دﻋﺎی ﭘﺮ از اﯾامن او ﺑﺮروی ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ اﺳﺖ)اول
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ،(۳۷ ،۳۶ :۱۸ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ،اﻋﻀﺎی درﺑﺎر ،و ﻣﺮدم ﻋﻮام اﴎاﯾﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻧﺮا ﭘﺎﺳﺦ داد و ﻣﺴﺘﺠﺎب منﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ دﻋﺎی ﺳﺎده ،ﮐﻮﺗﺎه ،و ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ،۴ :۱۹اﯾﻠﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ او از ﭘﺪراﻧﺶ ﺑﻬﱰ ﻧﯿﺴﺖ .او درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﴎاﻧﺠﺎم ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ،ﺣﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮ او را ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﴎﯾﻊ او
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮدی در اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ او اﻣﯿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را ﻣﺎﯾﻮس ﮐﺮده اﺳﺖ .و
او ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ دردﻧﺎک از درک ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻮد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﺧﻮد ،او ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻮدن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ دردﻧﺎک ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ — ﯾﻌﻨﯽ درک ﻧﻘﺶ
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ وﻋﺪه ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
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ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ را ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻪ اﻣﯿﺪی
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ
را ﺑﺮای ﺧﻮد ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(۹ :۳
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻓﴪدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ورﻃﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ً ،اﯾﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻠﯿﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺸﺖ ﴎ ﻫﻢ ﺑﺮای او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ
او ﺑﻮد  .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ...» ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ! ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻬﱰ ﻧﯿﺴﺘﻢ«
)اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن .(۴ :۱۹
ﺧﱪ ﺧﻮب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه اﻋﻈﻢ ،اﯾﻠﯿﺎ را ﻣﺤﮑﻮم منﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﱰ از ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻓﴪدﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ دارﯾﻢ» .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ از روی ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر او را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ،ا ّﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ او ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﴎ ﻣﺎ
ﻗﺮار دارد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﻮی ﻧﻮر،ﺻﻔﺤﻪ .(۹۷
ﺧﺪا آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ »ﺳﻔﺮی دراز در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ« )اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ،(۷ :۱۹اﻣﺎ
ﮔﺎﻫﯽ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ مبﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ از ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﺮدارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﻮد و
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮔﯿﺞ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﺎن آﻣﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻏﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ رﻣﻖ ﻧﺪارد.

ﭼﻪ ﻧﻮع اﻣﯿﺪ و آراﻣﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﺎت زﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ :ﻣﺰﻣﻮر ۱۸ :۳۴؛ ﻣﺘﯽ  ۱ :۵ﺗﺎ
۳؛ ﻣﺰﻣﻮر ۲۶ :۷۳؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۴ :۵۳ﺗﺎ ۶؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸ﻣﺮداد

آراﻣﺶ و ﺑﯿﺸﱰ از آن
ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ متﺎم ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﯾﻠﯿﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ او ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﮑﺮی ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺎرﮔﺮان ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻫامن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻔﻠﻮج اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻠﯿﺎ اﻧﺠﺎم داد و ﺗﻮﻣﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺑﻪ او آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم،
او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺧﻮاب راﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره اﺗﻔﺎق منﯽ اﻓﺘﺪ .درﯾﺎﻓﺖ آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﺘﯿﺎم از ﺳﻮی او — و ﻓﺮاﻣﻮش ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻓﮑﺎر
و ﻋﺎدات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺷﻔﺎ منﯽ دﻫﺪ.
۷۹

اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۵ :۱۹ﺗﺎ  ۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود ،و ﭼﺮا؟
ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ ،اﯾﻠﯿﺎ دوﺑﺎره ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ راه او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﴪدﮔﯽ او ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺧﺪا اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮار درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او متﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾامن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﱰس وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
او ﭘﻨﺎه ﺑﱪﯾﻢ ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﴍوع ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،دوان دوان ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ ،و
او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻧﺠﻮای آراﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻮش دﻫﯿﻢ )اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن .(۱۲ :۱۹
اﯾﻠﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و
اﻧﺮژی اﯾﻦ دﯾﺪار را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮدای ﺑﻬﱰی را ﺑﻪ او ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ زﯾﺮ درﺧﺖ اردج دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ
روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎب  ۱۶ ،۱۵ :۱۹و دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۱۱ :۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻮد؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺑﻬﱰی در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻠﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻔﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد زﯾﺮا
او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫامﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ و آراﻣﯽ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻫﻨﻮز
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﴪش ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن اﯾﻠﯿﺎ دوﺑﺎره آﺗﺸﯽ از
آﺳامن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  .(۱۰ :۱اﯾﻠﯿﺎ در زﯾﺮ درﺧﺖ اردج از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ اراﺑﻪ ای از آﺗﺶ ﺑﺎ اﺳﺒﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ او را ﺑﻪ آراﻣﺶ آﺳامﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

از داﺳﺘﺎن اﯾﻠﯿﺎ ،از ﯾﺎس و ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۹ﻣﺮداد

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ اوﺿﺎع و ﴍاﯾﻂ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و در اﺛﺮ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﯾﺎ دﭼﺎر اﻓﴪدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی را منﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .او دﯾﺮوز ،اﻣﺮوز ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،او ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛
و از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎی آﺳامﻧﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۰۲۱
۸۰

ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﺪ ،و در ﺳﮑﻮت ﺑﺎ اﯾامن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت او ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر او را اﺣﺴﺎس ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺎ دﻗﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ وﺑﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ متﺎم دﻋﺎﻫﺎی ﺷام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺳامن رﺳﯿﺪه ،و ﺗﻮﺳﻂ او ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ وﻋﺪه
ﻫﺎی ﺧﻮد را منﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ متﺎم دل ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﴪاﯾﯿﺪ
 ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﻓﴪده ﻫﺴﺘﯿﺪ و در دل اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا
او ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻮر روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺷﺎدی از آن ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻏﺒﺎر اﺑﻬﺎم و اﺑﺮﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﺗﺎر ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .و ﻣﺎ از ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب زﻻل ﺣﻀﻮر او ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ« )اﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺻﻔﺤﺎت .(۳۴۲ ،۲۴۲

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱اﻏﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ

و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﯽ ﭘﺮدﻫﻮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﻣﯿﺮ
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
رک و ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯽ ﭘﺮده و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ را در ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ؟

 .۳اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻗﺪرت دﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻓﺴﺮده ،ﻣﺎﯾﻮس ،ﻫﺮاﺳﺎن ،و ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﺎ
اﻓﺴﺮده ،دﻟﺴﺮد و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن و ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،در ﺑﺮﻫﻪ ای
از زﻣﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،در
اﯾﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﺷﻮار ﺑﺮﺳﺪ؟
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۳۰ﻣﺮداد

ﺑﻬﱰ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

در روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟  .دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺷام
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎرﯾﺎ ﴎش را ﺗﮑﺎن داد .و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوزﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
ﻣﺎرﯾﺎی  ۹ﺳﺎﻟﻪ دﺧﱰی ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﻮﻧﺪ اﯾﻨﻠﺖ در ﺟﺰﯾﺮه ای
دوراﻓﺘﺎده در ﺷامﻟﮕﺎن ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﻫﺮ روز ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .در روز ﺳﺒﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﯾﺎ واﻗﻌﺎً دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر.
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﭘﺲ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷام ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻄﻮر؟ﺷﻨﺒﻪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﺮق زد .ﭼﺮا ﮐﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ وﻗﺘﺶ آزاد ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :روز ﺷﻨﺒﻪ ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻬﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
در روز ﺳﺒﺖ ،ﭼﻨﺪﺗﺎ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرﯾﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﮔﯿﺞ و ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻮﻋﻈﮥ آﻧﻼﯾﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻋﻈﻪ ای ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎی واﻋﻆ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ را درک منﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﭘﺲ از آن ،آﻧﻬﺎ از ﻣﺎرﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر واﻋﻆ از آن ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ زد ﭼﻪ ﺑﻮد؟
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ  :ﯾﺎ وﻗﺘﯽ در آن ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺎرﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و درک آن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ متﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭼﻨﺪﺗﺎ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ
روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺟﻮاب داد :ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﻫﻢ متﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
آن ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻋﻈﻪ ای را
متﺎﺷﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎرﯾﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد .و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ داد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﱰ از
ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﻮد .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ او از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ
اش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷنت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﻧﺎووت ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ ،و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﺷام ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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درس ﻧﻬﻢ

 ۳۰ﻣﺮداد  ۵ -ﺷﻬﺮﯾﻮر

رﯾﺘﻢ ﻫﺎی آراﻣﺶ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب ۱؛ ﺧﺮوج  ۸ :۲۰ﺗﺎ ۱۱؛ ﺧﺮوج  ۱۴ :۱۶ﺗﺎ ۳۱؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۱۲ :۵ﺗﺎ ۱۵؛
ﻣﺰﻣﻮر ۹۲؛ اﺷﻌﯿﺎ .۱۳ :۵۸

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :و ﺧﺪا روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن روز از ﻫﻤﮥ
ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﺳﻮد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۳ :۲
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ — روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﭘﺮ ﺷﺪن اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ
از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻠﻘﺖ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم و ﺣﻮا؟ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد.
در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻬﺶ ﻧﻬﻨﮓ ﻫﺎ متﺎﺷﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ منﺎﯾﺶ ﭘﺮﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز ،روز ﻫﻔﺘﻢ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﯾﮏ روز ﺧﺎص
ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﴩﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﱰس زاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ
و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺧﺪا ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﺎدآوری زﻧﺪه و ﺟﺎودان ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ روز زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺗﻌﻤﺪا ً از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﱪﯾﻢ — روزی ﺑﺮای ﺑﻮدن
و ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ،و روزی ﺑﺮای متﺠﯿﺪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﺒﺰه زار ،ﻫﻮا ،ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،آب ،اﻧﺴﺎن،
و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ متﺠﯿﺪ از ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﯿﮑﻮ.
دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اوﻟﯿﻦ زوج ﺧﻠﻘﺖ از ﺑﺎغ ﻋﺪن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪا ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ مبﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻫامن اﺑﺘﺪا ،او آن
را ﺑﺎ ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻣﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش ﮔﺮه زد.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ و
اﺳﱰاﺣﺘﯽ ﻃﺮاوت ﺑﺨﺶ ،دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ،در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۶ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۲۸ -آﮔﻮﺳﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۸۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۳۱ﻣﺮداد

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ اﺳﱰاﺣﺖ
ﺧﺪا از آﻏﺎز در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﺪ .ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ؛
ﺧﺪا ﻓَﻠَﮏ را ‘آﺳامن’ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و آﺳامنﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ را در روز دوم آﻓﺮﯾﺪ؛ و روز ﺳﻮم زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ را آﻓﺮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ زﻣﺎن و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﺷﮑﻞ داد ،و ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﺳﻪ روز
آﯾﻨﺪه آﻧﺮا ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﺪا اﺟﺴﺎم درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺮای روﺷﻨﺎی زﻣﯿﻦ در روز و ﺷﺐ
در آﺳامن ﻣﻘﺮر ﮐﺮد .ﻣﺘﻔﺎوت از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﮐﻬﻦ ،رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺧﻠﻘﺖ،
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه ،و ﯾﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در روز ﭼﻬﺎرم وارد
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻼم ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻼم او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮﺳﯽ از روزﻫﺎی  ۵و  ۶ﺧﻠﻘﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۰ :۱ﺗﺎ  (۳۱ﭘﺮ از ﺣﯿﺎت و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﮑﯽ — ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱ :۱ﺗﺎ  ۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎرور ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﻌﺮی زﯾﺒﺎ و ﮔﯿﺮا ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺪام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ« ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﴩﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻔﺎوت دارد؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۲۷ ،۲۶ :۱؛ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،۷ :۲
 ۲۱ﺗﺎ  ۲۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﴍوع ﺑﻪ ﴎﺷنت و ﺷﮑﻞ دادن آدم از ﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮد و در ﺑﯿﻨﯽ آدم
ﻣﯽ دﻣﺪ و او ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺎص و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺣﻮا از دﻧﺪه آدم،
ﻋﻨﴫ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ازدواج ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﴩﯾﺖ اﺳﺖ
— اﻋﺘامدی ﻣﻘﺪس از ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ »ﺷﺎه« و »ﺷﺎه ﺑﺎﻧﻮ«» ،ﻣﺮد« و »زن«.
اﯾﻨﺒﺎر ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در روز ﺷﺸﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،ﻟﺤﻦ ﺻﺪای او ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ:
»آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﺶ را از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻟﯽ دﻳﺪ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب .(۳۱ :۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻘﺪر ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺑﺪون
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻣﯽ آﻣﻮزد ،ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟

۸۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدن
آﻓﺮﯾﻨﺶ »ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ« ﺑﻮد  ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ آرام ﮔﺮﻓنت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر
ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪن روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ» .و ﺧﺪا روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﻣﻘﺪس
ﺷﻤﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن روز از ﻫﻤﮥ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﺳﻮد« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۳ :۲
ﺳﺒﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺒﺖ ﻧﻘﻄﻪ اوج آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﴩ )در آن روزﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
آدم و ﺣﻮا( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد آرام ﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺎه وارد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ .در ﻋﻮض ،زاﯾامن ﺑﺎ درد ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺸﻘﺖ آﻣﯿﺰ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ،
و ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ — اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻒ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ از وﺟﻮد
آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ .و ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪ و وﻋﺪه اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﻣﺎ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ
از ورود ﮔﻨﺎه ﺑﻪ روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﻌﺪ از ورود ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ در ﻣﴫ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ روز
ﺧﺎص را دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۸ :۲۰ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺖ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آورﯾﻢ .ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮرﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ،در
اﺛﺮ ﺗﺼﺎدم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺲ و ﺷﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﻢ ارزش و ﻧﺎﻻﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ای ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ در
ﺷامﺋﻠﺨﻮد ﺧﺪا.
»از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ ﯾﺎدآور اﻋامل آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻣﺤﺒﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۸۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر آﻣﻮزه ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺶ روزه آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﭼﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺗﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
۸۶

را ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺑﻪ ﯾﺎدآوری او اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ؟ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ،ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻨﺸﺎء واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﯾﺎد آورﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺲ از  ۴۰ﺳﺎل ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﴎﮔﺮداﻧﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺎر از دوران ﻣﴫ
رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ ﻣﮑﺮر واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓنت ﻧﺴﻞ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﴎﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس در ﻣﺮﮐﺰ اردوﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﺑﺮ ﴍوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد،
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اردو و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺑﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺮ در روز روی ﺧﯿﻤﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮروی آن ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،و در ﺷﺐ ،آﺗﺶ در اﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دامئﺎ ﯾﺎدآور ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ از ﭼﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺨﺼﯽ از آراﻣﺶ روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۴ :۱۶ﺗﺎ  ۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻟﻬﯿﺎت راﯾﺞ ،اﯾﻦ آﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺒﺖ ،ﻗﺒﻞ از دادن اﺣﮑﺎم در ﮐﻮه
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻫﺮ روز اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﻖ ،از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮد ﺣامﯾﺖ و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی
آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮراک آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪاری از آن
را ﻧﮕﺎه دارد ،ﮐﺮم ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﻌﻔﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو روز ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﺎن ﻣ ّﻨﺎ داده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮراک اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺳﺒﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ
ﺗﺎزه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ و متﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات آﻣﺪه در ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن و اﻋﺪاد ﺑﻪ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺳﺎی ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻫﻤﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮد و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ارزاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد )ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۶ :۵ﺗﺎ .(۲۲
ﴎاﻧﺠﺎم ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪ .اﴎاﺋﯿﻞ در ﴍف ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻫﱪی ﺑﻮد و
۸۷

ﻣﻮﺳﺎی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ دارﻧﺪ .او منﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
او ﻓﺮاﯾﺾ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ده ﻓﺮﻣﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻓﺘﺢ
ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮد ،آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ.

در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ روز ﺳﺒﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او در ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
داد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ
اﴎاﺋﯿﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﴍﻗﯽ رود اردن اردو زده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺎن و دو ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﻮری را ﺑﻪ ﺗﴫف ﺧﻮد درآورده اﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ،ﻣﻮﺳﯽ اﴎاﺋﯿﻞ را ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و ﻣﺮور ده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ.
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۸ :۲۰ﺗﺎ  ۱۱و ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۱۲ :۵ﺗﺎ  ۱۵را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم در
ﻣﻮرد ﺳﺒﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟
در ﺧﺮوج ﺑﺎب  ،۸ :۲۰ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﯾﺎ »ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺜﻨﯿﻪ
ﺑﺎب  ۱۲ :۵ﻋﺒﺎرت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ را در ﺧﻮد دارد .ﻋﺒﺎرت »ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ در ﺧﻮد ده ﻓﺮﻣﺎن
آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺗﺜﻨﯿﻪ  .(۱۵ :۵در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده و اﺳﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ آزاد و رﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﺑﺮای آن ﻗﻮم ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در
دوران اﺳﺎرت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎن روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﻫامن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
در داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﮐﺎر ﺑﻮده ،در ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﴫ
ﺑﺮده ﺑﻮدی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورد« )ﺗﺜﻨﯿﻪ .(۱۵ :۵
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﺴﻞ
اول آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ در ﻣﺮز ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫامﻧﻨﺪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن در زﻣﺎن
ﻓﺮار از ﻣﴫ ،در ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ درﻣﺎﻧﺪه و ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »دﺳﺘﻬﺎی
ﻗﻮی« و »ﺑﺎزوان ﮐﺸﯿﺪه« ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
۸۸

ﺳﺒﺖ در ﴍف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺪای ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ،اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ روز
ﺳﺒﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )ﺗﺜﻨﯿﻪ .(۱۵ :۵
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﻠﻘﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﺖ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ،۵ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن دﻟﯿﻠﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺒﺖ :رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت اﴎاﺋﯿﻞ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﺠﺎت اﴎاﯾﯿﻞ از ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﴫ ﻧﻘﻄﻪ
آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﮏ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺷﺒﯿﻪ داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ .اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻮم ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺨﻠﻮق ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۴۳را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺠﺮت )ﺧﺮوج( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﺎد رﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻨﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در روز ﺳﺒﺖ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﻫﻢ از آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻫﻢ رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .از اﯾرنو ﺳﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﯽ
ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ و رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ.

ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱ :۱ﺗﺎ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻨﺠﯽ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۴ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺣﻔﻆ روز ﺳﺒﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ روز ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎدآوری ﺳﺒﺖ درﺳﺖ در
ﮐﻨﺎر ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﺘﻞ و ﴎﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در روز ﺳﺒﺖ اﯾﺠﺎد و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺰﻣﻮر  ۹۲و اﺷﻌﯿﺎ
 ۱۳ :۵۸را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داﺷنت روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی متﺠﯿﺪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ و رﺳﺘﮕﺎری اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎی
آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻧﺪوه و دﻟﺘﻨﮕﯽ.
ﯾﺎدآوری روز ﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ آﻏﺎز منﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺒﺖ در ﻧﻘﻄﻪ اوج
ﻫﻔﺘﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در متﺎم ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ »روز ﺳﺒﺖ را ﺑﯿﺎد آورﯾﻢ« و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و روز ﺳﺒﺖ را »ﻣﻘﺪس« ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ
در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در روز ﻗﺒﻞ از آن ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﻣﺮﻗﺲ  (۴۲ :۱۵و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ
رو ِز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﺎدی آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻوﯾﺎن  ۳ :۱۹ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﻆ ﺳﺒﺖ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟
۸۹

ﻧﮕﺎه داﺷنت روز ﺳﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای متﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﺮروی ﻣﻌﺎﴍت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
زﻣﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ )ﺧﺮوج  ۸ :۲۰ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺳﺒﺖ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﱰاﺣﺖ و زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻮل ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺳﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
ﻣﺎﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت ﺣﺎﴐ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ را
رﻫﱪی ﻣﯽ ﮐﺮد) .ﻻوﯾﺎن ۳ :۲۳؛ ﻟﻮﻗﺎ ۱۶ :۴؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۲۵ :۱۰را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ و رﯾﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻠﻮغ و ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﻋامق وﺟﻮد
ﻣﺎ ،اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ روز ﺳﺒﺖ ،و ارﺗﺒﺎط واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ متﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪا ﮔﺴﱰش داده و وارد رﯾﺘﻢ و آراﻣﺶ روز ﺳﺒﺖ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺖ و ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس ،ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۵ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ » :ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺑﺸــﺮ ﯾﺎدﺑــﻮد ﻗــﺪرت آﻓﺮﯾﻨــﺶ ﺧــﻮد را اﻋﻄــﺎ منــﻮد
ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ وی را از ﺻﻨﻌــﺖ دﺳــﺘﺎن وی ﺗﺸــﺨﯿﺺ دﻫﻨــﺪ .ﺳــﺒﺖ از ﻣــﺎ دﻋـﻮت ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ
ﺗـﺎ آﻓﺮﯾــﺪه ﻫــﺎی وی را ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻼل آن آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪه ﻋﻈﯿـﻢ و ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿـﻢ ... .در روز
آراﻣﺶ ﻣﻘـﺪس ،ﺑﯿـﺶ از ﻫﻤـﻪ روزﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ در ﻃﺒﯿﻌـﺖ
ﻧـﮕﺎرش منـﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ... .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑــﻪ ﺑــﻪ ﻗﻠــﺐ ﻃﺒﯿﻌــﺖ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﺣﻀـﻮر
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ واﻗﻌـﯽ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻗﻠﺒﻬـﺎی ﻣـﺎ از آراﻣـﺶ و ﻣﺤﺒــﺖ ﺧﻮﯾــﺶ ﺳــﺨﻦ ﺧﻮاﻫــﺪ
راﻧــﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،درسﻫﺎی ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺢ ،ﺻﻔﺤﺎت .(۲۶ ،۲۵
»ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﴎاﺋﯿﻞ را از ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﴫ ﻧﺠﺎت داد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روز
ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪس او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ... .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ روز ﺳﺒﺖ
را ﻣﺠﺪدا ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﭼﺮا ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ
را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارﯾﺪ؟«)ﺧﺮوج  .(۵ :۵اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت و
رﻋﺎﯾﺖ روز ﺳﺒﺖ را در ﻣﴫ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ،ﻗــﺮار ﻧﺒــﻮد رﻋﺎﯾــﺖ و ﺣﻔــﻆ روز ﺳــﺒﺖ ﺑــﺮای ﯾﺎدﺑــﻮد ﺑﺮدﮔــﯽ آﻧﻬــﺎ در ﻣــﴫ
ﺑﺎﺷــﺪ .رﻋﺎﯾــﺖ روزﺳــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﯾــﺎدآوری و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷــﺖ آﻓﺮﯾﻨــﺶ ،ﺣــﺎوی ﺑﺰرﮔﺪاﺷــﺖ ﻣــﴪت
ﺑﺨــﺶ ﻧﺠــﺎت از ﻇﻠــﻢ و ﺳــﺘﻢ دﯾﻨــﯽ در ﻣــﴫ ﺑــﻮد ﮐــﻪ رﻋﺎﯾــﺖ روز ﺳــﺒﺖ را دﺷــﻮار ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑــﻮد.
ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،ﻋﻠــﺖ ﻧﺠــﺎت و رﻫﺎﯾــﯽ آﻧﻬــﺎ از ﺑﺮدﮔــﯽ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗــﺎ اﺑــﺪ در ﻗﻠﺒﻬــﺎی آﻧﻬــﺎ
۹۰

آﺗــﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧــﯽ و ﻣﺤﺒــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻓﻘــﺮا ،ﻣﻈﻠﻮﻣــﺎن ،ﯾﺘﯿــامن و ﺑﯿــﻮه زﻧــﺎن اﻓﺮوﺧﺘــﻪ ﺷــﻮد«
).(Appendix note in Ellen G. White, From Eternity Past, p. 549

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ

ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻇﻬﻮر روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻫﺪف از ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺣﻔﻆ روز ﻫﻔﺘﻢ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﺎل ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺶ روز اول آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﺧﺪا آﻧﺮا ﺧﻠﻖ و ﻣﻘﺪس
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ روزی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،آراﻣﺶ روز ﺳﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ روزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻓﺮاﻏﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ؟
 .۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور آزادی و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﺋﯽ آن دوری ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۴ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺒﺖ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﯾﻦ ادﻋﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در روز
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﻢ؟

۹۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻗﺪرت ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂِ :دﯾﻞ ُوﻟﮑﺎت

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﺎن ،ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘامن ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ
ﭼﯿﻨﻠﯽ ﮐﻪ درﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺎواﻫﻮ در اﯾﺎﻟﺖ آرﯾﺰوﻧﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،در ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺤﱰم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ اﻓﴪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﺎواﻫﻮ ﻫﻢ ،در ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎی
اﻃﺮاف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻮاد ﻓﺮوﺷﺎن«
آن اﻃﺮاف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺣﯿﺎط ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ آن و رﻓﺖ و آﻣﺪ دامئﯽ اﻓﺮاد و ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﴩوﺑﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﻬﱰﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
را ﺑﻪ اﺷﱰاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﴍﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﭘﯿﴩﻓﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  ۱۹ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﮐرث ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ،ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺰرگ وارد ﻣﺤﻮﻃﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪ.
او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﺟﻠﺴﻪ دﻋﺎی ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺘﮥ ﻣﺎ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﴪش و دو دﺧﱰش ،ﮐﺎﺗﻠﯿﻦ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺎﻟﯽ  ۹ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮآب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ای داد ،ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮدﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ؟
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آن »ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻓﺮوش« ﺑﺪﻧﺎم ﺟﻮاب داد :ﻫامﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐامل ﺗﻌﺠﺐ از ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از آن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.

۹۲

ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ  :ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﱰ آﻧﻬﺎ ،وﻗﺘﯽ دﺧﱰﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺮ روز
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺧﱰﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺪرﺳﮥ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮﻣﯿﺎن )ﴎخ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ﻫﻮﻟﱪوک
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  ۱۹آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده درﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ
اﯾﻨﱰﻧﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،دﺧﱰﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﱰ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎﺗﻠﯿﻦ و ﮐﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﱰش ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ
دارﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻛﺎﺗﻠﯿﻦ و ﻛﺎﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﴎود
ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺧﻮب اوﺿﺎع ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ؟
او ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎدمتﺎن متﺎم ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻫﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎه ﴏف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﻮﻣﯿﺎن
ﻫﻮﻟﱪوک ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﺷام ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ

۹۳

درس دﻫﻢ

آراﻣﺶ ﺳﺒﺖ

 ۱۲ - ۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۲۷ ،۲۶ :۱؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۶ :۹؛ دوم ﭘﻄﺮس ۱۹ :۲؛ روﻣﯿﺎن  ۱ :۶ﺗﺎ ۷؛
ﺧﺮوج ۶ :۱۹؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۷ :۵ﺗﺎ .۱۶

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ » :ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ا ّﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ و ﯾﮏ روز ﻣﻘﺪّ س اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در آن روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ .در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠّﻖ دار) «.ﻻوﯾﺎن .(۳ :۲۳
ﻣﺎ اﻧﻮاع اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻔﻆ روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺒﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺒﺖ را ﻓﺴﺦ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ،
ﯾﺎ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ اﺣﱰام ﻗﯿﺎم و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،آﻧﺮا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آراﻣﺶ روز ﺳﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ روز ﺳﺒﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ
روز ﻣﻘﺪس دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارﯾﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ روز ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ روز ﺳﺒﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ روزی ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره اﺳﱰاﺣﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن آن را ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و اﺑﺪی ﺑﻮدن ﴍﯾﻌﺖ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم را درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ
راﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ ،اول ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن دﯾﮕﺮی.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم ،ﺣﻔﻆ روز ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۴ -ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۹۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺳﺒﺖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ
از ﻣﯿﺎن متﺎم ده ﻓﺮﻣﺎن ،ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ »ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن« ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد .و دﯾﮕﺮ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺷام ﻧﺒﺎﯾﺪ دزدی ﮐﻨﯿﺪ« ،ﯾﺎ »ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷام
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻤﻊ ورزﯾﺪ« .ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد »روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.....
ﯾﺎ »ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،روز ﺳﺒﺖ را .«.....
اﯾﺪه »ﯾﺎدآوری« ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺑﺮ دارد،و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﺑﺎ
آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،و »روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺮا ﻣﻘﺪس ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ« ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ اول آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۷ ،۲۶ :۱و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۶ :۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎره ﺧﺎص ﺑﻮدن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﴩ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ متﺎﯾﺰ را درک ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ از آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ،دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ژن ﻣﺸﱰک دارﯾﻢ .و ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ ،ﻣﺎ ﴏﻓﺎ منﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺷامﺋﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.
داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب .۱۹ ،۱۵ :۲
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘامن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن »ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ« .داﺷنت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﺜامر
و ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻠﻪ ،ﮔﻨﺎه وارد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺨﻠﻮق دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را منﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﴐر دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
۹۵

در ﮐﻨﺎر ﺣﺮﻣﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
رﻋﺎﯾﺖ روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻤﺎن و ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۸ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺟﺸﻦ آزادی
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺳﺒﺖ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از روزﻫﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﺷﺎره دارد .ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ  ۴۰ﺳﺎل ﴎﮔﺮداﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار اﴎاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ده ﻓﺮﻣﺎن را از او
ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺟﻤﻠﻪ ُﻣﻌﺮﻓﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎه داﺷنت روز ﺳﺒﺖ و ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮدن آن در ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾﺎدآوری رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ و اﺳﺎرت در ﻣﴫ اﺳﺖ )ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۱۲ :۵ﺗﺎ .(۱۵
و ﻫﺮﭼﻨﺪ ،اﻣﺮوز ،ﻣﺎ در ﻣﴫ ﺑﺮده ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺑﺮدﮔﯽ و اﺳﺎرت
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫامﻧﻘﺪر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭼﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﺑﺮده داری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب ۷ :۴؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ۱ :۱۲؛ دوم
ﭘﻄﺮس  ۱۹ :۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﺒﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آزادی و رﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
روز ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻫﺎﯾﯽ و رﺳﺘﮕﺎری از ﮔﻨﺎه از آن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ آزادی را
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﺎن اﴎاﯾﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﺑﺮه ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻏﺮوب ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻣﴫ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺧﺮوج  .(۱۲ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﺑﺮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،و اﮐﻨﻮن در آزادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ.
روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۶ﺗﺎ  ۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣنت ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  » ،۱۵ :۵ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﴫ ﺑﺮده ﺑﻮدی و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ روز
ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﻪ داری « ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،اﻗﺪام ،و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
۹۶

آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر و ﻗﺪرت ﻣﺴﯿﺢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزوان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،آرام ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او
اﻋﺘامد و ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎزد ،ﻣﺎ از ﺗﻘﻼی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ از اﺳﺎرت ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت دﻫﺪ،
ﺑﻪ ﴍﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺎ ﴍوع ﮐﻨﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ از اﺳﺎرت در ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺗﺎ از وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎ از اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۹ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻏﺮﯾﺒﯽ در درون دروازه ﻫﺎی ﺷام
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۶ :۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۹ :۲را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﻣﴫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
آﻧﻬﺎ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎودار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻧﺠﯿﻞ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﱰش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ای داده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۲ :۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺠﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ؟ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
ﻧﮕﺮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﴎاﯾﯿﻠﯿﺎن آﻧﺎن را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن روز ﺳﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دو ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺪا متﺎﻣﯽ ﺑﴩ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹۷

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ و
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ،ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﮕﺮش ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫامن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن از اﯾﻦ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫامن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ،آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و ﻫامن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺪا ﮐﺮد ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ داد .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ )ﺧﺮوج ۱۰ :۲۰؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ  ،(۱۴ :۵ﮐﻨﯿﺰان
و ﻏﻼﻣﺎن )ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﮔﺮان( ،اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ،و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺳﺒﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ آن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎی درون دروازه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﻫﻨﻮز( در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﻬﺪ اﴎاﺋﯿﻞ ﺳﻬﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ — اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﱰاﺣﺖ روز ﺳﺒﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜامر و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮد )و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ( ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺷﱰاﮐﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ از ﺑﺮﮐﺎت و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﴩﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺣﱰام ،ﻋﺰت ،وﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ روز ﺳﺒﺖ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
روز ﺳﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
در دﻧﯿﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،رﻫﱪان ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻧﺪ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﮕﺎه داﺷنت ﺳﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺮه زدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن  ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ
رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧنت آﺗﺶ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﮏ ﺷﯽ در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ﭼﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۷ :۵ﺗﺎ  ۱۶ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؟
رﻫﱪان ﯾﻬﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،و رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿامری ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد داده ﺑﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل وﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻤﻞ رﺧﺘﺨﻮاب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ در روز ﺳﺒﺖ در ﻣﻼﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﺻﺎﺣﺐ روز ﺳﺒﺖ« )ﻣﺮﻗﺲ  ،(۲۸ :۲از اﯾﻦ روز وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
۹۸

دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺧﻮدﻣﺎن ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۲ :۵۸ﺗﺎ  ۱۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷنت روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدات ﭘﻮچ ﯾﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ را منﯽ ﭘﺬﯾﺮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺷﻌﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در اﺷﻌﯿﺎ  ۱۴ ،۱۳ :۵۸اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روز
ﻣﻘ ّﺪس ﻧﮕﻪ داری و در آن روز در ﭘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺮای روز ﻣﻘ ّﺪس ﻣﻦ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮی
و از ﺳﻔﺮ ،ﮐﺎر و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﯽ .آﻧﮕﺎه آن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﺷام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﻋﺎمل ﻣﺮدم ﺣﺮﻣﺖ ﺷام را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و از
ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟ ّﺪ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب دادم ﻟﺬّت ﺑﱪی .ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام«.
در ﭘﯽ »ﺧﻮﺷﯽ« ﺧﻮد ﺑﻮدن )اﺷﻌﯿﺎ  ،۱۳ :۵۸ﯾﺎ در ﭘﯽ»ﻣﻨﺎﻓﻊ « ﺧﻮد ﺑﻮدن ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ(
ﺑﺎ »زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺳﺒﺖ« ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و روشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ در روز ﺳﺒﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﯾﺪه ال ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻮض ،از ﻣﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﭘﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن،
اﺳﯿﺮان ،ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن و ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽ روﻧﺪ و
ﻇﺎﻫﺮا ً ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎدی منﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ روز دﯾﮕﺮی در ﻫﻔﺘﻪ ،روز ﺳﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را از ﺧﻮد و
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎﯾامن دور ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۱ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ارﺗﺶ آﳌﺎن ﺑﻮد .ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ
ﺑﺮای دﻓﺎع ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻬﱰ از ﺟﺰﯾﺮه]اﻧﮕﯿﺲ[ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺑﯿﺸﱰی در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ﴎﯾﻌﱰﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻧﻘﺎط
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪام ﻋﺠﯿﺒﯽ زدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﴎﻋﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ دﺷﻤﻦ ،ﻋﻼﺋﻢ راه آﻫﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ
ﺟﺎده ای را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎده ای ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮروی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎ
را منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﱪﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﯿامن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﻼﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و راﻫﻨامﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
دوران ﻗﺒﻞ از  ،GPSﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨام داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
۹۹

ﺳﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۷ ،۱۶ ،۱۳ :۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻣﺮوزه از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾامن دارﯾﻢ؟
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻬﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ از آن
ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ »ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪه ﺧﺪا ،وارث او ﻫﺴﺘﯿﻢ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن  ،(۲۹ :۳و ﺳﺒﺖ اﻣﺮوز
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۳۱ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻋﻬﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﺧﺮوج  .(۱۷ ،۱۶ :۳۱اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﻖ ،ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را »ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ« .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮔﺮاﯾﺶ دارﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و اﺑﺪی اﺻﻞ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﻧﺠﺎت ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮد ﺷﺪﮔﺎن
و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺳﺒﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی آن ﺑﺮوﯾﻢ،
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﮏ ﯾﺎدآوری اﺑﺪی از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،و ﭼﻪ ﮐﺎری او در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻘﺖ آﺳامﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس ،ﴍﮐﺎی ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ — راﺑﻄﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ و رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪه و ﻣﺨﻠﻮقِ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮدﴎ .ﻫﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و اﻗﺘﺪاری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺳﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮﯾﻢ» .ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ اﯾامن ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و آن
را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﻢ .ﭼﻮن او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎدیای ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد ،ﻣﺘﺤ ّﻤﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ
رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺮدن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻫﻤ ّﯿﺖ ﻧﺪاد و ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﺨﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ« )ﻋﱪاﻧﯿﺎن .(۲ :۱۲

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺒﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی را ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺖ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺣﺎل آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﴏﻓﺎ روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﴍﻋﯽ
رﻋﺎﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ«) .اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﻠﺪ  ،۶ﺻﻔﺤﻪ .(۳۵۳
»متﺎﻣﯽ ﻣﻠﮑﻮت ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ و ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ .در اﯾﻦ روز ،روح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
متﺎم ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد آﻣﺎده و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﺑﺎ اﯾامن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .او آرزو دارد ﺗﺎ ﺟﺎنﻫﺎ را ﺗﺎزه ﮐﺮده و ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«
)اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﻠﺪ  ،۶ﺻﻔﺤﻪ .(۳۶۲
۱۰۰

»ﺣﺎﺟﺘﻬـﺎ از ﺧﺪاوﻧـﺪ در روز ﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺸـﱰ از روزﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رو ﻗـﻮم او ﮐﺎر ﺧـﻮد را
رﻫـﺎ ﮐـﺮده و وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﴏف ﻋﺒـﺎدت و ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﺎن ﻟﻄـﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧـﺪا را در روز
ﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺸـﱰ از ﻫـﺮ روز دﯾﮕـﺮی ﻃﻠـﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و در اﯾـﻦ روز ﺣﻀـﻮر وﯾـﮋه ﺧـﺪا و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﺑـﺮﮐﺎت او را آرزو ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺑـﺮآورده ﮐـﺮدن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻗﻮﻣـﺶ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ منـﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
روز ﺳـﺒﺖ ﺳـﭙﺮی ﺷـﻮد .زﯾـﺮا ﮐﺎر آﺳـامن ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺘﻮﻗـﻒ منـﯽ ﺷـﻮد و اﻧﺴـﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از اﻧﺠﺎم
اﻋـامل ﻧﯿﮑـﻮ دﺳـﺖ ﺑـﺮدارد .ﺳـﺒﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺑﯿﻬـﻮده اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﻮد .ﴍﯾﻌـﺖ،
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی دﻧﯿـﻮی را در روز ﻣﻘـﺪس ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗﺪﻏـﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﮐﺎر و ﺗـﻼش ﺑـﺮای اﻣـﺮار ﻣﻌـﺎش
ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎر ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ﯾـﺎ ﺳـﻮدآور در اﯾـﻦ روز ﻏﯿـﺮ ﻣﺠـﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻫامﻧﻄـﻮری ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨـﺶ را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐـﺮده و در روز ﺳـﺒﺖ آراﻣـﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑـﻪ ﻫامن ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺴـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﮐﺎرﻫـﺎی روزاﻧـﻪ را رﻫـﺎ ﮐﺮده و ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﻘﺪس ﺳـﺒﺖ را ﴏف اﺳـﱰاﺣﺖ ،ﻋﺒﺎدت
و ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﮐﻨـﺪ .ﮐﺎر ﻣﺴـﯿﺢ در ﺷـﻔﺎ دادن ﻣﺮﯾـﺾ ،ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﮑﺮﯾـﻢ و
متﺠﯿـﺪ روز ﺳـﺒﺖ ﺑـﻮد« )اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤـﻪ .(۲۰۷

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﺎﻇﺮان و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺧﻮب ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

 .۲ﺧﺪﻣﺖ در ذﻫﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺎ ﺷﻮر و
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن )در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن( در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟

 .۳در ﻫﺮ ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را از ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺳﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی — اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺒﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

۱۰۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻓﺮﺷﺘﻪ ای در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ

ﺗﻮﺳﻂ ﺗِﺮی ِﺳﯿﻠﯽ

ﻟَﻤﻔﺎی ﺳﯿﻬﺎواﻧﮓ ﺑﺎ ﴎدرﮔﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻی
ﴎش در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
و اﺻﻼ منﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﻮﻫﺮش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ او در
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و از ﺧﻮدش ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ زوج از ﮐﺸﻮر ﻻﺋﻮس واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ،ﴎﺗﺎﴎ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر،
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،اﺑﺘﺪا  ۱۴۰۰ﻣﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﻧﺪ
آﯾﻠﻨﺪ ﻧﱪاﺳﮑﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
درﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺎر اﺣﺘامﻟﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎﻟﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۷۵۰ﻣﺎﯾﻞ آﻧﻄﺮف
ﺗﺮ ،ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻔﺮی  ۱۲ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻟَﻤﻔﺎی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دوﺗﺎ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و متﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﺎزم راه آﻧﺠﺎ ﺷﺪ.
و ﻟَﻤﻔﺎی ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﭽﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺗﺎ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟَﻤﻔﺎی ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﴪش
ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او در ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎد و رد ﮐﺎﻣﯿﻮن را ﮔﻢ ﮐﺮد.
او در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺟﺎده ﻫﺎ ﴎدرﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ در ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻧﻪ
ﺧﻮدش و ﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
او ازﻫﯿﭻ راﻫﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﴪش ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﺻﻼ منﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪش ﺑﺮﺳﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪش ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﻣﺒﴩﯾﻦ از اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﺮده ،ﺗﺎ
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ او از اﯾﻨﮑﻪ ّ
در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻬﻤﺮاه ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺸﺎن ﻣﯽ آﻣﺪ.

۱۰۲

او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻢ .آﯾﺎ ﺷام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ووی ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ؟
ﻟَﻤﻔﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺟﻮاب داد ﺑﻠﻪ!
او از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮش را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟَﻤﻔﺎی آن ﻣﺮد را در ﺟﺎده و در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﮐﺎﻣﯿﻮن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮﻫﺮش را دﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻗﺪرداﻧﯽ ،او و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻏﺮﯾﺒﻪ از آﻧﺠﺎ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ووی و ﻟَﻤﻔﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﴍﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺎﻟﻨﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ زود آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻞ ﻻﺋﻮس را دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ اﺗﺎق داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ در آن ﻟَﻤﻔﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾامﻧﺪار اﻫﻞ ﻻﺋﻮس در
ﴎاﴎ ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﺷام ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه
ﻟَﻤﻔﺎی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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درس ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑﯿﺸﱰ

 ۱۹ - ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱ :۱۰ﺗﺎ ۱۱؛ ﻻوﯾﺎن  ۳۲ :۴ﺗﺎ ۳۵؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱؛ ۲۹؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۱ :۴ﺗﺎ
۱۱؛ ﻣﺰﻣﻮر  ۸ :۹۵ﺗﺎ .۱۱
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﱪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ آرزوی
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﻧﻜﻨﯿﻢ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۶ :۱۰
ﻣﻮزه ﻫرنی ﮐﻮﺋﯿﻨﺰ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌامری ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻣﺎﮐﺖ متﺎم ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﯿﺎس
 ) ۱۲۰۰ :۱ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ  ۳۳ﻣﱰ ﺑﻪ  ۲.۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۸۷۰ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  ،۱۹۶۴ﺗﻮﺳﻂ  ۱۰۰ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ]ﻣﻌامر[ در ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﺪﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻮزه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه منﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
در آﺧﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ :ﮐﭙﯽ ،ﻣﺪل ،و ﻣﻌﺮف ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﻠﱰ ،و
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﺎﮐﺖ آن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﺻﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان متﺜﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و منﺎدﻫﺎی ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯽ ﺑﱪﯾﻢ  ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺮﮔﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻮض ،ﻣﺪل ﮐﭙﯽ
ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در درک ﺑﻬﱰی از ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﴎﺷﺎر از ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت و اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﱰاﺣﺖ و آراﻣﺶ اﺳﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۱ -ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۰۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻌﻤﯿﺪ در ﻣﻮﺳﯽ
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۱۰ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ »منﻮﻧﻪ ﻫﺎ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ در ﻗﺮﻧﺘﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد؟
اﺻﻄﻼح ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۶ :۱۰ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۱ :۱۰ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ( ،در اﮐرث ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »منﻮﻧﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻏﻠﻂ ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮع ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺪل )ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺖ( ﻫﺮﮔﺰ
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از منﺎد ﯾﺎ منﻮﻧﻪ ای از آن ﭼﯿﺰ]اﺻﻠﯽ[ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
در ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۵ :۸منﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ آن[ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» آﻧﻬﺎ ]ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺮاﺳﻢ و ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ[ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﭙﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ای از ﭼﯿﺰﻫﺎی آﺳامﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪ» :آﮔﺎه
ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ منﻮﻧﻪای ﺑﺴﺎزی ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﺎت در ﻋﱪاﻧﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی آﺳامﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و ﺳﭙﺲ
آﻧﺮا از ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۹ :۲۵ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ و متﺎم اﺳﺒﺎب
آن را درﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺑﺴﺎزﯾﺪ« ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ او در ﮐﻮه دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس زﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ متﺎم ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﴩﯾﻔﺎت و آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد» ،ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ منﺎدﻫﺎ
و منﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﺳامن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺎ در ﺧﯿﻤﻪ آﺳامﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﺴﺎب ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۰از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﱰ
درک ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﻗﻮم ﺧﺪا در ﺑﯿﺎﺑﺎن درﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﺴﻮی ﴎزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﭘﺪران ﻣﺎ« ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﯾﻬﻮدی آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﴫ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪ اﺑﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎن در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ آزادﮔﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﻣﺪل ﯾﺎ منﻮﻧﻪ ای از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻓﺮد ﻣﯽ داﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ و
اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ »ﺧﻮراک روﺣﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫامن َﻣ ّﻨــــﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺎ ﺧﺮوج  ۳۱ :۱۶ﺗﺎ ۳۵
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .اﴎاﯾﯿﻞ از ﺻﺨﺮه روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ آن را ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۴ :۱۰
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎن ﺣﯿﺎت« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۴۸ :۶و آب ﺣﯿﺎت )ﯾﻮﺣﻨﺎ  (۱۰ :۴ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،و
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻮﻟﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
منﻮﻧﻪ ای از ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮوزه در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺮاﯾﻠﺌﯿﺎن در ﺧﺮوج ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ درسﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی«آﻧﻬﺎ ،ﭼﻪ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
۱۰۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵ﺷﻬﺮﯾﻮر

آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﯾﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺳﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻻوﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،منﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺮوز در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ — منﺎدﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوزی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻏﻠﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
را اﻧﺠﺎم منﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎوی ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را در ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب
 ۳۲ :۴ﺗﺎ  ۳۵ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻤﻪ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﺑﺎ
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۹ :۱و اول ﭘﻄﺮس  ۱۸ :۱ﺗﺎ  ۲۱رﺑﻂ دﻫﯿﺪ.
ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺎﻟﯽ از ارزش ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب
و ﻣنت آن درک ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ،ﻣﮑﺎن ﺧﺎص ،و ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارد .در واﻗﻊ ،وﻗﺘﯽ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻋﻬﺪ
ﻋﺘﯿﻖ را در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻘﯽ را در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و زﻣﺎن ،ﻣﺤﻞ ،آﯾﯿﻦ ،و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از آداب و رﺳﻮم ،ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮن ،رﯾﺨنت و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﺟﻬﺎن ﴎ و ﮐﺎر
دارد و آن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﺧﻮن دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺮ ﺷﺎخ ﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﯿﺸﱰ آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ( ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ متﺎم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم آﻧﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﴎاﯾﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮن را
درک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻻوﯾﺎن .(۱۱ :۱۷
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۳۲ :۴ﺗﺎ  ۳۵ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻬﻤﯽ از
ﻻوﯾﺎن  ۳۵ :۴اﺳﺖ» :ﺳﭙﺲ متﺎم ﭼﺮﺑﯽ آن را ،ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺑ ّﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را
ﻫﻤﺮاه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻮن ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ
ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻔﺎره ﺑﻮد ،ﻣﻔﻬﻮم و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای
ﻗﺪوس ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪل و اﻟﮕﻮ
از ﻣﺮگ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ اﺳﺖ.
۱۰۶

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﺜﺎر ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
اﻟﻮﻫﯿﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎوان آن ،ﺟﺎن ﺧﻮد را داده ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ؟ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای
ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

»منﻮﻧﻪ« ای از اﺳﱰاﺣﺖ و آراﻣﺶ
ﺟـﺪا از منﻮﻧـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻼ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﯾـﻢ ،اﯾـﻦ اﯾـﺪه اﻟﮕﻮﻫـﺎ و منﺎدﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻮرد
ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ اﺳـﱰاﺣﺖ ﻧﯿـﺰ ﺻـﺪق ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻋﱪاﻧﯿﺎن
ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱ :۴ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .وﻋﺪه ﭘﺎﯾﺪار و اﺑﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ورود ﺑﻪ آراﻣﺶ او ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی اﺷﺎره دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ در دوران ﺧﺮوج از ﻣﴫ و ﴎﮔﺮداﻧﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،دﯾﺪﮔﺎه
دﯾﮕﺮی را در ﻣﻮرد ورود ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺪاری و وﻓﺎداری در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺒﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ،متﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت )و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۷ :۳ﺗﺎ
 (۱۹ﺑﺮروی دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در اﯾامﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و راﺳﺦ مبﺎﻧﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ،
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺠﯿﻞ.
اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨامﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد» ،ﺗﺎ در ﻫامن ﻧﺎ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﺪ« )ﻋﱪاﻧﯿﺎن  .(۱۱ :۴ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ! اﴎاﺋﯿﻞ اﻧﺠﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻣنت اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﻮدی ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﺎن ﻋﱪت ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﯾامن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺘامد و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت
ﺑﺨﺸﻨﺪ ،متﺮد و ﻋﺼﯿﺎن و متﺮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺎ ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۷ :۳ﺗﺎ  ۱۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔﺰ آراﻣﺸﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۳ :۴ﺑﻪ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾامن و آراﻣﺶ اﺷﺎره دارد .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪ آراﻣﺶ او وارد ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل آراﻣﺶ داده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،اﯾامن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ او اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ ،و اﻟﺒﺘﻪ او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.
۱۰۷

ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۳ :۴را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ درﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﮐﻪ »اﻧﺠﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ  ...زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ«؟

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺶ از ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾامن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮه ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾامن ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺳﺘﮕﺎری را در ﻋﯿﺴﯽ و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ در او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ درک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ وارد ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ و اﯾﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ :۴ﺗﺎ  ۷و ﻣﺰﻣﻮر  ۸ :۹۵ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻢ در ﻣﺰاﻣﯿﺮ و
ﻫﻢ در ﻋﱪاﻧﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﺮای اﻣﺮوز ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۴ :۴ﺗﺎ  ،۷ﻫﻢ از رواﯾﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻫﻢ از ﻣﺰﻣﻮر  ۱۱ :۹۵در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ آﻧﻬﺎ در ورود ﺑﻪ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺰﻣﻮر آب  ۸ :۹۵ﺗﺎ  ۱۱ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﯾﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﯽ اﯾامن وارد آراﻣﺶ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در
اﺻﻞ ﺑﺎ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،اﴎاﺋﯿﻞ وارد ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی دﺷﻤﻦ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻧﻬﺎ وارد آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺠﺎت در ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم اﯾامن و وﻓﺎداری آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرآﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮﭼﻪ آراﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰۸

ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۶ :۴اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه آراﻣﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ورود ﺑﻪ آراﻣﺶ
ﺧﺪا وﺟﻮد دارد؟
»اﻣﺮوز« ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﴐورت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ» .اﻣﺮوز« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .اﻣﺮوز« ﯾﻌﻨﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺶ و ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ  ،semeronﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﻣﺮوز« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر
در زﻣﯿﻨﻪ آراﻣﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺰﻣﻮر ﺑﺎب  ،۸ ،۷ :۹۵ﯾﮏ ﻫﺸﺪار و
درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺮدم ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ وارد منﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در رﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

اﻻن ﻋﺒﺎرت »اﻣﺮوز ،اﮔﺮ ﺻﺪای او را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ« ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ از
اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای »اﻣﺮوز« ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ آن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۸ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ آﺳامﻧﯽ
ﺑﺴﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ۸ :۴ﺗﺎ  ۱۱ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﴎاﺋﯿﻞ آراﻣﺶ ﻧﺪاد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ »آراﻣﺶ« دﯾﮕﺮی
ﻣﺜﻞ اﺳﱰاﺣﺖ روز ﺳﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺤﴫا از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﯾﻬﻮدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲۶ :۳ﺗﺎ  ۲۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺖ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﻠﯿﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» ،ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﺮده و آزاد ،ﻣﺮد
و زن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ« ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،از ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ روز ﺳﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎل دﯾﮕﺮان در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ دﯾﮕﺮی)زﻣﺎن آﺧﺮ( وﺟﻮد دارد ،از آن ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
۱۰۹

ﮐﺸﯿﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ روز ﺳﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻋﻮض ،ﻣنت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ ﺑﺮ
اﺳﱰاﺣﺖ وﯾﮋﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﺠﻠﯿﻞ و متﺠﯿﺪ آراﻣﺶ ﺳﺒﺖ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﻤﻪ ای از اﺳﱰاﺣﺖ زﻣﺎن آﺧﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در واﻗﻊ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺒﺖ درﯾﭽﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ») «Olaf hahaﺟﻬﺎن آﯾﻨﺪه( اﺳﺖ.
اﺳﱰاﺣﺖ ﺳﺒﺖ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﮋواک اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ
ﺳﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺑﻪ او اﻋﺘامد
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ او وﻋﺪه ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﴪان ،اﯾﻦ ﻣنت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ منﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﺖ در
آراﻣﺶ رﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻃﺎﻋﺖ از آن ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﴐورﺗﯽ ﻧﺪارد .آراﻣﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
داده ﺷﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آراﻣﺶ ﺳﺒﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ منﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﺮا ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻮﺷﺎ ،ﻓﻌﺎل ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﺳﱰاﺣﺖ و آراﻣﺶ در ﻋﯿﺴﯽ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ او ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺿﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸامر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﻬﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ را ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ درﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ،و رﻧﺞﻫﺎ و آﻻم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷنت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ او ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺤﺰون زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ .ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ او ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﮑﻮه و ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اراده وی را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻠامت
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ و اﻃﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن ،ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎده ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎ در آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .آری ،ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﯿﻦ و ﻣﺮدم ،ﺑﺎرﮔﺮان آﻻم
و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﺴﯿﺢ آورﻧﺪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺨﺸﯿﺪن آراﻣﺶ
و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! او ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘامد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ
واﯾﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﺎن آﺧﺮ ۱۷،ﻣﺎرس  ،۱۸۸۷ﺻﻔﺤﻪ .(۱۶۱
»آﯾﺎ ﺷام ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎری ﻣﴪت ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
داور ﻋﺎدل ﺷام ،ﻧﺎم ﺷام را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺪس اﻋﱰاف ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻬﱰﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
۱۱۰

ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن راﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ آﻣﺪن او ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪ ،آرام ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،Our High Calling ،ﺻﻔﺤﻪ .(۳۶۸

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭼﻪ ﭼﯿﺰ وﯾﮋه ای در ﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ روز اﺳﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای
ﻗﻮﻣﺶ از ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آراﻣﺶ ﺳﺒﺖ ﻃﻌﻢ
اﺑﺪﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟

 .۲ﮐﻔﺎره و ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی اوﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در روﻣﯿﺎن  ۱۱ :۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻛﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪه در ﺧﺪا ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ» ،آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟

 .۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮروی ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻃﺮح ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
 .۴دوﺑﺎره در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن آﺷﮑﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ( ،اﻣﺎ ﭼﻪ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻧﻬﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت در اﯾامن

ﺗﻮﺳﻂ ﺗِﺮی ِﺳﯿﻠﯽ

درﻋﺮاق ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺸﺎرت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﭘﺪری داد .آن ﭘﺪر ﻋﺎﺷﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮو ﻫامن ﻣﺬﻫﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﺮاق دﺷﻮار ﺷﺪ.
آن ﭘﺪر از ﺗﺮس ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎدر و دو دﺧﱰ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن ،ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﱰﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺪر دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﱰﻫﺎﯾﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻫﻢ
داﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﯽ را منﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪراس ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ روز ،ﭘﺪر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪۀ آذوﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﴎ زد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﴍوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧﮏ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روزﻫﻔﺘﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎﭘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﻮﻟﺸﺎن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺧﱰﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﱰی ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ دﺧﱰاﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و دﺧﱰﻫﺎی  ۹و  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪی ،در
دﻓﱰ ﻣﺪﯾﺮ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب ﻣﺪﯾﺮ و ﺷﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮐﻪ در روﺑﺮوی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و دﺧﱰﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺮه ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ و دﺧﱰﻫﺎ ﻣﻮج ﻣﯽ زد ،دل آﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد.
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ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﱰﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺷﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .او ﺣﺲ دﻟﺴﻮزی را
در ﭼﺸامن وی دﯾﺪ و ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دﺧﱰﻫﺎی ﺷام را در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻛﺮد .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﯾامن دراﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.
آن ﭼﻬﺎر ﺑﺰرﮔﺴﺎل و دو دﺧﱰ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ زده و ﴎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺨﺺ ﺷﺒﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد :ای ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ دو دﺧﱰ ﮔﺮاﻧﻘﺪر را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رﻓنت ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ متﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻣﺪﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
روزﻫﻔﺘﻢ درﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﺑﻮد.
او متﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﮥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را
در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ را منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻓﻮرا ،ﺑﺎ آن ﭘﺪر متﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ او را از ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن ﭘﻮل ﺷﻬﺮﯾﮥ دﺧﱰﻫﺎﯾﺶ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪر ﻓﺮﯾﺎد زد »ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!«
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
در ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺷام ﺑﺮای اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎی آن ﭘﺪر
اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷام ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰی از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ و
ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در آﺳامن اﺳﺖ.
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درس دوازدﻫﻢ

ﻧﺒﯽ ﺑﯽ ﻗﺮار

 ۲۶ - ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﯾﻮﻧﺲ  ۱ﺗﺎ ۴؛ ارﻣﯿﺎ ۵ :۲۵؛ ﺣﺰﻗﯿﺎل ۶ :۱۴؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۵ :۲؛ ﻟﻮﻗﺎ  ۵۱ :۹ﺗﺎ ۵۶؛
ﯾﻬﻮدا  ۱ﺗﺎ .۲۵

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﻨﻮا دل ﻧﺴﻮزاﻧﻢ ،ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ منﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺴﯿﺎر؟« )ﯾﻮﻧﺲ .(۱۱ :۴
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،او ﻧﺒﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺧﺪا — و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد — ﭼﻪ ﺷﺪ؟ او ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر او ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ روﺷﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه
و اﻃﺎﻋﺖ از او ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﭼﻪ ﮐﺮد؟
ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،واﻗﻌﺎً ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و از وﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ!
ﭼﻪ منﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ — ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽ
آورﻧﺪ» ،اﮐﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻬﱰ از زﯾﺴنت اﺳﺖ« )ﯾﻮﻧﺲ .(۳ :۴
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا در روز داوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺰرﮔﱰ
از ﯾﻮﻧﺲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ« )ﻣﺘﯽ  .(۴۱ :۱۲ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﻮﻧﺲ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ! در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،او منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﯽ ﻗﺮاری و ﻋﺪم آراﻣﺶ او ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۸ -ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۱۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻓﺮار
ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻄﻮر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﯾﮏ ُﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ﺣﺪاﻗﻞ در اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در
ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮغ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺮدوش ﮔﯿﺮد و ﺧﻮد درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﻮغ او آﺳﺎن و ﺑﺎر او ﺳﺒﮏ اﺳﺖ )ﻣﺘﯽ  ،(۳۰ :۱۱ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﻓﺮار در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد» ،آراﻣﺶ« ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎﻓنت آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ،ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ ﭼﻘﺪر اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺳﺎز
ﺑﻮد؟ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ در ﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری
دﯾﮕﺮ از اﻧﺒﯿﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم آور او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن دﻟﯿﻞ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ منﯽ ﻣﺎﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺧﺮوج  ۱۳ :۴را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﺪ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۲۵ :۱۴ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻇﺎﻫﺮا ً ﯾﻮﻧﺲ ﻫامن ﮐﺎری
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭼﺮا؟
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﺷﻮر ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ در اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ۷۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺪودا
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﴎاﺋﯿﻞ و ﺳﺎﻣﺮه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف داﺧﻠﯽ
ﺿﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب آﺷﻮرﯾﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ،۱۸اﺷﻌﯿﺎ ،(۳۶
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺷﻮرﯾﺎن ،و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺎخ ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ در ﻧﯿﻨﻮا ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه
داﺳﺘﺎن ﺑﯽ رﺣامﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﻻﮐﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ دژﻫﺎی ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ،ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از  ۴۶ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻻﮐﯿﺶ را ﺗﴫف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻼﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؛ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﴎﺳﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ زﻧﺪه زﻧﺪه
ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آﺷﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﺷﻮری ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در آن زﻣﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮﺣامﻧﻪ و ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .و آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟
۱۱۵

آﯾﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺮود؟

ﻓﺮار از ﺧﺪا؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﻄﺎی ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺳﻪ روز اﺳﱰاﺣﺖ
ﻓﺮار از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺪون دردﴎ ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ او دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد» ،آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ« ﻣﻮﻗﺘﯽ او ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ .ﺧﺪا ﯾﻮﻧﺲ را از ﮔﻮر آﺑﯽ ]درﯾﺎ[ ﻧﺠﺎت
داد ،او ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮﮔامﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺲ را ﻓﺮو ﺑﻠﻌﺪ و از ﻏﺮق ﺷﺪن در درﯾﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮﻧﺲ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﯾﮏ اﺳﱰاﺣﺖ اﺟﺒﺎری در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ
ﻋﯿﺴﯽ ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻮدن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
آن دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
دﻋﺎی ﯾﻮﻧﺲ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ  ۱ :۲ﺗﺎ  ۹ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( او ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﻧﺲ در اﻋامق درﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،او در دﻋﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﺧﯿﻤﻪ
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ »ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ« اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺧﱪ اﺳﺖ؟
ﻣﻌﺒﺪ در ﮐﺎﻧﻮن دﻋﺎی او ﻗﺮار دارد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ دﻋﺎی او ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺪا را در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﮑﺎن او ﺣﺮم ﻣﻘﺪس اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﺎب :۱۵
 ۱۷و ﺧﺮوج  ۸ :۲۵ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .ﺣﺮم ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻧﻮن دﻋﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ اورﺷﻠﯿﻢ اﺷﺎره منﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ او در ﻣﻮرد ﺧﯿﻤﻪ آﺳامﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﯾﻮﻧﺲ  .(۷ :۲اﻣﯿﺪ او آﻧﺠﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻧﺠﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ ﴎاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ را درک ﮐﺮد .او ﻟﻄﻒ ﺧﺪا را ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ او را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﯽ ﮐﺮد ،او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﻓﺮاری ،را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ و
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﴎ راه ﻧﺒﺎﺷﺪ( ،ﺗﻨﻬﺎ راه اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾامﻧﺪاری اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺎل او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ،
ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾامن ﻋﺎزم ﻧﯿﻨﻮا ﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﴍور ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۱۶

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دور ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﺎزه ای در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﺮز ﻣﻌﺠﺰه
آﺳﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮی و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی در اﴎاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ »ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪار از آن ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ« )ﯾﻮﻧﺲ .(۳ :۳
ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱ :۳ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﴍور و ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﭼﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﯾﻮﻧﺲ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣﯽ زد ،ﭘﯿﺎم ﺧﺪا را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد» :ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ روز ﻧﯿﻨﻮا ﮐﺎﻣﻼ
زﯾﺮ و رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )ﯾﻮﻧﺲ  .(۴ :۳ﭘﯿﺎم او ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﴏﯾﺢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﺟﺰﯾﯿﺎت آن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا )ﺟﻤﻠﮕﯽ( ﺳﺨﻨﺎن ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس روال ﻣﻌﻤﻮل ﻣامﻟﮏ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﺳام اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ — از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت — ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﻼس
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﴎ دﻫﻨﺪ )اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﻮگ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻣنت ﭼﯿﺰی منﯽ ﮔﻮﯾﺪ( .ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت
منﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۶ :۳ﺗﺎ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﺮا ﺑﺎ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ،۵ :۲۵ﺣﺰﻗﯿﺎل  ،۶ :۱۴و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۵ :۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺳﺨرناﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درک او از ﺗﻮﺑﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
ﺳﺨرناﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﴏﯾﺤﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ
ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﯿﻨﻮا ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روح اﻟﻘﺪس
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ در ﻗﻠﺒﻬﺎی آﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
۱۱۷

ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﴎاﯾﯿﻞ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ از رﻫﱪی رﺣﯿامﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺳﻔﯿﺮ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ» ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در آﻏﻮش
ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻋامل و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ او اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔامن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮی اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﺮا ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺑﻪ واﻗﻌﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ،ﺑﻪ
وﯾﮋه از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۴ﺷﻬﺮﯾﻮر

ُﻣﺒﻠّﻐﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ،ﺑﯽ ﻗﺮار و ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ  ۳متﺎم منﯽﺷﻮد.

ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۱ :۴ﺗﺎ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ و اﯾﺮاد ﯾﻮﻧﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺎﻃﯽ ﭼﻪ
درﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺎب  ۴ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻤﮏ
رﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت او ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺲ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﻤﻖ و ﺳﺎده ﻟﻮح ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ ای ﺟﯿﻎ و داد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان واﻗﻌﯽ ﺧﺪا — ﺣﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء — ﻫﻨﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
رﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»وﻗﺘﯽ ﯾﻮﻧﺲ از ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺷﻬﺮ آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻬﮑﺎری آن ،ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﻼس
ﭘﻮﺷﯿﺪه و در ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺑﻪ منﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﯿﺾ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﺧﺪا ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻣﯽ منﻮد ،وﻟﯽ در ﻋﻮض در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس منﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﮐﺬاب اﺳﺖ .او ﺑﺼﯿﺮت
ﺧﻮد را از ارزش ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﻔﻠﻮک از دﺳﺖ داد .ﺷﻔﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮای ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﺸﺎن داد ،ﯾﻮﻧﺲ را ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۷۱
ﺻﱪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ او ﻗﺼﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﻮﻧﺲ را دارد ،و
وﻗﺘﯽ ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎن و ﻣﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮاری را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ،دوﺑﺎره ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ
۱۱۸

از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮﻧﺲ و رﻓﺘﺎر ﺑﺪش ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ رواﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﻮی؟« )ﯾﻮﻧﺲ .(۴ :۴
ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۵۱ :۹ﺗﺎ  ۵۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫامﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
»زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾامن آ َو َرد ﻫﻼک
ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان ﯾﺎﺑﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۱۶ :۳ﯾﺎ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﻮﻧﺲ  ۱۱ :۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﻨﻮا دل ﻧﺴﻮزاﻧﻢ ،ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮﯾﺶ از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ منﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر؟« .ﭼﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﺮﮔﺬزار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آﺧﺮ ،ﺧﺪا — و ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ — داور ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﻬﺎ ،اذﻫﺎن ،و ﻧﯿﺎت اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دارد ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺧﯿﺎﺑﺎن دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ً ﯾﻮﻧﺲ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز و ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﻪ دردﺧﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﻨﻮا ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺎم را درک ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﻮﻧﺲ ،ﻣﺒﴩ و ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﺪا ،ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﯽ رﻏﺒﺖ و ﺑﯽ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد ،زﯾﺮا
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫامن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ ،ﯾﻮﻧﺲ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮود.
ﮐﺘﺎب ﯾﻬﻮدا را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﺧﻮد]ﻣﺎن[ را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ« )ﯾﻬﻮدا (۲۱؟
اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ِ
ﻣﺤﺒﺖ
ﯾﻬﻮدا در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﯾﻬﻮدا آﯾﻪ  ۲۱ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :و ﺧﻮد را در
ﺧﺪا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،در ﻫامن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷام را ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوﯾﺪان رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮدد«.
۱۱۹

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﯾﮏ راه ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ »ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ« ،متﺎس ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .در آﯾﺎت ﺑﻌﺪی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »رﺣﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،و دﯾﮕﺮان را »از آﺗﺶ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ«.
ﯾﻬﻮدا ﺑﺎب  ۲۰ﺗﺎ  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ اﺳﺖ،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﻧﺲ را ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮود ،زﯾﺮا اﺣﺘامﻻ ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺎص وﻗﺖ
زﯾﺎدی را ﴏف اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آﺷﻮرﯾﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .او اﺣﺘامﻻ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ منﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰار و ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای دوری و اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﻬﺎ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮای داﺷنت ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ
در ﻣﻠﮑﻮت آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﻮﻧﺲ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﯾﻮﻧﺲ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮود زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ
در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
او ﯾﻮﻧﺲ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ در ﺣﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ او در اﯾامن رﺷﺪ ﮐﺮده و
ﺑﯿﺸﱰ ﺷﯿﺒﻪ او ﺷﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﻮﻧﺲ آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﺷنت راﺑﻄﻪ
ای ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ او و اﻧﺠﺎم اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان و راﻫﻨامﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾامن و اﻣﯿﺪی ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از زﻣﺎن را ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ از ﻧﻈﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ واﻗﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺢ
رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۶ﺷﻬﺮﯾﻮر

اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﻓﺮاﺗﺮ» :در ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ داده ﺷﺪ ،وی ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
و ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﻓﻮر ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺣﻮد در زﻣﺎن ﻧﻮﻣﯿﺪیِ ﯾﻮﻧﺲ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
او را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد .در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﴎی از ﻣﺸﻘﺎت و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ،اﻋﺘامد ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻗﺪرت ازﻟﯽ
او ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۶۶
۱۲۰

»ﺑــﺎ ﺳــﺎده ﺗﺮﯾــﻦ و ﻣﺘﻮاﺿــﻊ ﺗﺮﯾــﻦ روش ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﻫــﺰاران ﻧﻔــﺮ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓــﺖ.
ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾـﻦ و ﻣﺘﻔﮑـﺮ ﺗﺮﯾـﻦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻧـﺎن را ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺗﺮﯾـﻦ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﻣـﯽ ﺷـامرد،
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺳـﺎده ،ﻓﺮدی ﺧﺪادوﺳـﺖ و ﺑﻪ روﺷـﻨﮕﺮی ﻣﯽ رﺳـﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﻫامن اﻧﺪازه ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻃﻠﺒﺎن از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،درسﻫﺎی ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺢ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۳۲

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﯾﮏ »ﻧﺒﯽ ﺧﺪا« از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از او دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺠﺎت را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻮﻧﺲ درک ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﺼﺪاق ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

 .۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﻧﺲ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺎر ﻧﺠﺎت
اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ »ﻗﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ« و ﯾﮏ »ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻼً
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن وﺟﻮد دارد؟
 .۳دوﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﯾﻬﻮدا را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ ،و ﭼﺮا آن ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟
 .۴ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮان از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟

 .۵ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮود ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎری ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮش اﺷﺘﺒﺎه
ﯾﻮﻧﺲ در ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

۱۲۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر

دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻨﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺗﻮﺳﻂ ﺗِﺮی ِﺳﯿﻠﯽ

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻻن  ۷ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ،درﺣﺎل ﻓﺮار
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﴎﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﯿﻤﯽ ﺷﻮﯾﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎمنﺎر ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﯿﻤﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪی ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺷﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ در دﻟﺶ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،او در ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻋﻬﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت اﻧﺘﻘﺎم دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑَ َﺮد.
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل دوری ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﯿﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﺪرش را درﯾﮏ ا ُردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺪرش ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﯿﻤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻋﻮض ،او ﺟﯿﻤﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺒﺎن ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻣﻨﴫف ﺷﺪن از آن ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻢ
و ﮐﯿﻨﮥ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺟﯿﻤﯽ اﺻﻼ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ در آن اردوﮔﺎه
ﴍﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آراﻣﺶ و ﻟﺬت ﭘﺪرش را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
او در ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﱪد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﭘﺪرش اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪ.
دﯾﺮی ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪۀ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ
دراردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﴎاﴎ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷامﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓنت ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای درک ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﯾﺎ ﴍﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ دﻟﴪد ﺷﺪﻧﺪ.اﻣﺎ ﺟﯿﻤﯽ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸنت ﺑﻪ اﯾامﻧﺸﺎن ﺑﻮد.

۱۲۲

او دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ دﻋﺎی ﻓﺮاوان ،ﺟﯿﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او متﺎم وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ،وﻗﺖ و
ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮐﺎرن ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﴎاﴎ ﻗﺎره ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺟﯿﻤﯽ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﺎن و ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎرن
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﻮده ،و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ای
را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯽ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﴎاﴎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮود و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر او ،در ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵۵ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎرن در ﴎاﴎ اﯾﻦ ﻗﺎره
ﻣﯿﴪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺨﺸﺸﻬﺎی ﺧﻮد را اﻫﺪا
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از اﯾﻦ رو ّ
منﻮده و ﺟﯿﻤﯽ و اﻣﺜﺎل او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﯿﻨﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزد.
ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺷام ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺬاردن اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﺷام ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ

۱۲۳

درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

آراﻣﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ

 ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ۲ -ﻣﻬﺮ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۹ :۱ﺗﺎ ۱۹؛ ﻣﺘﯽ  ۴ :۲۴ﺗﺎ  ۲۳ ،۸ﺗﺎ ۳۱؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۶ :۱۴ﺗﺎ ۱۲؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن
 ۱۳ :۱۱ﺗﺎ ۱۶؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۴ :۴ﺗﺎ .۶
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ را ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪه ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ،و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺧﺪا ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۹ :۲

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﻧﱪد ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﯾﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﴍ؟
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﮑﻮﻻر ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﱪد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﴍ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ )ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ( و ﺷﯿﻄﺎن )ﴍﯾﺮ( ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﺎ در اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ ]ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﺑﺪی[ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻧﱪد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ
و ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ — در واﻗﻊ — ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در آﺳامن آﻏﺎز ﺷﺪ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  .(۷ :۱۲ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﯿﺎن آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﯾﺎد ﺑﱪﯾﻢ .ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻏﺎﺋﻠﻪ
ﻫﺎ و ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را درﻣﺎﻧﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﻣﺎ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ را در ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﯾامن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎ آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾامت ﺟﻬﺎﻧﯽ و
آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آرام ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در واﻗﻊ ،در دراز ﻣﺪت ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ!
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۳ﻣﻬﺮ  ۲۵ -ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۲۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸ﺷﻬﺮﯾﻮر

روﯾﺎی آﺧﺮ
ﭘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﺻﺨﺮه
ای زﻧﺪاﻧﯽ و دور از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﱰوﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ از ذﻫﻦ او ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ او ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ؟ از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،او ﻋﺮوج ﻋﯿﺴﯽ و دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ را دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ای ﻣﺮدان ﺟﻠﯿﻠﯽ ،ﭼﺮا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ آﺳامن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷام ﺑﻪ آﺳامن
ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳامن رﻓﺖ« )اﻋامل .(۱۱ :۱
اﻣﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل،
دﯾﮕﺮ ﺣﻮارﯾﻮن ﺣﺎﴐ در آن روز ،ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺎرت ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن از ﺧﺎرج ﻣﻮرد آزار و
اذﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ و از درون ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺪادی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ روﺑﺮو ﺑﻮد .اﺣﺘامﻻ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﺳﭙﺲ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ،ﺑﻪ او ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ای داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻪ راﺣﺘﯽ و آراﻣﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ
ﺑﺎب  ۹ :۱ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ!« )ﻣﺘﯽ ،(۲۰ :۲۸
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮﺣﻨﺎ را ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﴎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ روﯾﺎ ،اﯾﻦ »ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ« ﻋﯿﺴﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ »اﻟﻒ و ی ،اول و آﺧﺮ ،و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ« ،اﮐﻨﻮن ﺧﻮدش را ﺑﻪ روﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﺮ رﺳﻮل
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ آﯾﺎت درک ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی وﺳﯿﻊ و ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺎﺳﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای او آﯾﻨﺪه آن ﺑﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻮﺣﻨﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ» .ﺳﭙﺲ آﺳامﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪم ،زﯾﺮا آﺳامن ا ّول و زﻣﯿﻦ ا ّول ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ درﯾﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
و ﺷﻬﺮ ﻣﻘ ّﺪ ِس اورﺷﻠﯿﻢِ ﺟﺪﯾﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ از آﺳامن از ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،آﻣﺎده ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۲ ،۱ :۲۱
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﻈﯿﻢ وﻗﺎﯾﻊ زﻣﺎن آﺧﺮ ﮐﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ در آﻣﺎدﮔﯽ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ آرام ﮔﯿﺮد.

اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ

۱۲۵

ﺧﺪا از آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺷامرش ﻣﻌﮑﻮس
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻮارﯾﻮن  ،ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﱰده ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐِﯽ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺸﺎﻧﮥ آﻣﺪن ﺗﻮ و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﴫ ﭼﯿﺴﺖ؟« )ﻣﺘﯽ .(۳ :۲۴
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻌﺮوف ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺤﻮﻻت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از دوران ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻠﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻬﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮﺗﻬﺎی زﻣﺎن آﺧﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد در ﻃﻮل
اﻋﺼﺎر ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﺖ او آرام ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ داﻧﯿﺎل درﺑﺎره زﻣﺎن آﺧﺮ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ» ،در آن زﻣﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺑﺰرگ،
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ از ﭘﴪان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺎن اﯾﺎم ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ آن روز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« )داﻧﯿﺎل  .(۱ :۱۲ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرده و ﮔﻤﺮاه
ﻧﺸﻮﯾﻢ؟ ﻣﺘﯽ  ۴ :۲۴ﺗﺎ  ۲۳ ،۸ﺗﺎ  ۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ واﻗﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮت ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ او و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﻋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ روﯾﺪادی ﻋﻈﯿﻢ در وﺳﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ
در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮدن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﺑﺎ آن واﻗﻌﻪ —
ﻃﻮﻓﺎن — ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ  ۳۷ :۲۴ﺗﺎ  .(۳۹اﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره
او ﺧﱪ ﻧﺪارد )ﻣﺘﯽ  ،(۶ :۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻣﻮرد ﺷامرش ﻣﻌﮑﻮس ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع آن در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺒﻮی وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﻘﺸﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ روی ﻣﺘﯽ
 ۹ :۲۴ﺗﺎ  ۱۴متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۲۶

در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺎﻇﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ
اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎوراﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آزار و
اذﯾﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر از »ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎ
ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه منﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ ،در ﺣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺮﻣﻼ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻨﱰﻟﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ » ،ﺧﻮب ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟«
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺎﯾﻊ آﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره داوری ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۶ :۱۴ﺗﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮری و ﴐوری اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎورﻣﻨﺪان ادوﻧﺘﯿﺴﺖ  ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎﴐ« )دوم ﭘﻄﺮس  ،(۱۲ :۱ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص در اﯾﻦ آﯾﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ »اﻧﺠﯿﻞ ﺟﺎوﯾﺪان« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﱪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم وﺟﻮد دارد ﮐﻪ »ﺳﺎﻋﺖ داوری او ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ،(۷ :۱۴ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺳﭙﺲ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »آﺳامن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ« وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺸﺪار ﺗﺮﺳﻨﺎک
درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،و »وﺣﺶ و متﺜﺎل او« را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﻣﺮدم آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺧﺪا وﺟﻮد دارد» :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و اﯾامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
۱۲۷

ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۱۱ :۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻘﺪان آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر و
متﺜﺎل او را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﻫﯿﭻ آﺳﺎﯾﺸﯽ ،ﻧﻪ در روز و ﻧﻪ در ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺣﺶ و متﺜﺎل او را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ آﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
آن آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران وﻓﺎدار ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ درﺑﺎره »اﻧﺠﯿﻞ ﺟﺎوﯾﺪان« اﺳﺖ؟ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ،
آﻧﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ درک اﻧﺠﯿﻞ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻔﻬﻮم آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ اﺳﺖ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر

آرﻣﯿﺪن در آراﻣﺶ
اﮐﻨﻮن ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻫﻤﻪ
اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ — ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪا در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳ : ۱۱ﺗﺎ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ وﻋﺪه ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ وﺟﻮد دارد؟
از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ،اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ و ﻣﺘﺪاول
ﻣﺮگ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد »وﻋﺪه ﻫﺎ را ﻫﻨﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« ،اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ ،از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﮐﻨﻮن در ﻣﻠﮑﻮت ﻫﻤﺮاه ﻋﯿﺴﯽ از ﭘﺎداش
ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻠﯽ ﮔﺮاﻫﺎم درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او
اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ »ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ او در آراﻣﺶ آرام ﺑﮕﯿﺮد« اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در آراﻣﺶ آراﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻣﻠﮑﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎﺷﺎی متﺎم
»ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی« روی زﻣﯿﻦ(؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮگ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱۱ :۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
۱۲۸

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﺪه آراﻣﯿﺪن آﻧﻬﺎ در »آراﻣﺶ« اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ،
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮدﮔﺎن ،واﻗﻌﺎ در آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﺑﺮای اﯾامﻧﺪار ،ﻣﺮگ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺢ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارد ،ﻣﺮگ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ« و »ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ « .ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﻣﺮگ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺧﻮاب و ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﮑﻮت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ و » ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷامﺳﺖ ،ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎ ﺟﻼل ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ « )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ٨آﯾﺎت  ۵۱و ۵۲؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۳آﯾﻪ  .(۴اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .۷۸۷
ﻋﯿﺴﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺮگ و ﺻﺒﺢ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑﺎ ﭼﺮت زدن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ
زدن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۴ ،۱۱ :۱۱اﻣﺎ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و ﻫﻢ
ﮔﻤﺮاﻫﺎن اﺟﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۲۹ ،۲۸ :۵وی ﺑﺮ ﴐورت
آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﺮگ ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آراﻣﺶ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﻪ
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱ﻣﻬﺮ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ و ]ﭘﺮ ﻣﴫف ﺗﺮﯾﻦ[ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد منﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ] GPSﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ[ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾامن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺳﱰس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ و
راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻋﺘامد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ از آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دادن ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آدرس اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  GPSﺧﻮد وارد
ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داده ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ را دﻧﺒﺎل
ﻧﮑﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ راه ﻣﯿﺎﻧﱪ را ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ  .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ منﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ — و ﻣﺴﻠام در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی ﺧﻮد آرام ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۴ :۴ﺗﺎ  ۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ
واﻗﻌﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ از درد و رﻧﺞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
۱۲۹

در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﭘﻮﻟﺲ منﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ در ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ او ،ﻣﺤﺒﺖ او ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او
ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در او ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎنﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻦ ﻣنت اﺷﺎره ﺑﻪ آراﻣﺶ ،ﺻﻠﺢ ،و اﻣﯿﺪی ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ از آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای روح ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ »از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮﯾﻢ« .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﺣﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ دل
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ( ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ،داﻧﺴنت اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﴎاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل
دارد و ﻣﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره
آن ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
»ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ«؟ ﯾﻌﻨﯽ ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴنت
ﭼﺸامن و آراﻣﯿﺪن در ﺧﻮاب ﻣﺮگ ،ﭼﯿﺰ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از
آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺴﻠام ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺪف او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ متﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ و در واﻗﻊ ،ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آراﻣﺶ
را ﺑﺮای ﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۴ :۴ﺗﺎ  ۶را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﮐﻨﻮن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲ﻣﻬﺮ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﻮرا و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪه،
دﻟﴪد و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺧﺪا آﻧﻘﺪر ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﯿﺸﱰ
و ﺑﻬﱰ از ﺑﺮآورده ﮐﺮدن متﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾامن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ
و ﻣﺤﺒﺖ او اﻋﺘامد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و متﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﺗﻦ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف و اراده او ﺑﺎﺷﯿﻢ .آرزوﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ اراده او ﺑﺎﺷﻨﺪ« )اِﻟﻦ
ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﺧﺎدﻣﺎن اﻧﺠﯿﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۱۹
»ﻓﻘﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﺒــﻞ از آﻣــﺪن ﻋﯿﺴــﯽ ﺑــﺮای ﻧﺠــﺎت ﻓﺮزﻧﺪاﻧــﺶ و ﳌــﺲ ﻧﻬﺎﺋــﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻘــﺎ و ﺣﯿــﺎت ﺟﺎوداﻧــﯽ ﻣﺎﻧﺪه  ...ﻗﱪﻫــﺎ ﮔﺸــﻮده ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺷــﺪ و ﻣــﺮدﮔﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﭘﯿــﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ و ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﻔـﺖ »ای ﻣـﺮگ ﻧﯿـﺶ ﺗـﻮ ﮐﺠﺎﺳـﺖ و ای ﻗﺒـﺮ ﭘﯿـﺮوزی ﺗـﻮ ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟
۱۳۰

ﻋﺰﯾـﺰان ﻣـﺎ ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﻮاﺑﯿـﺪه اﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠﺲ ﺑﻪ ردای ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ،
اﻧﺪرزﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﴍت ،ﺻﻔﺤﻪ .(۳۵۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻧﻘﺶ آن را در ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ در

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟ اﯾﻦ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ در واﻗﻊ ،اﯾﻦ
واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن واﻗﻌﯽ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا درک واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا درک ﻣﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﺧﯿﻠﯽ
دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺴﻠﯽ اﺳﺖ؟
 .۲ﻧﺒﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ ﻧﺪاده اﻧﺪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را از اﻓﺘﺎدن
در اﯾﻦ ﻧﻮع دام ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۳در ﮐﻼس ،ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۹ :۴۱ﺗﺎ  ۱۱را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر و ﺗﻤﺜﺎل
او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
 .۴ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺎ در آن ﻧﻘﺸﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در
آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﺸﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

۱۳۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۳ﻣﻬﺮ

اوﻟﯿﻦ روز دﺷﻮار ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺴﻨﯽ

روز اول ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﻧﮓ ﻣﻮاﻧﮓ دﺷﻮار ﺑﻮد .واﻗﻌﺎً ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﺧﱰ  ۹ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،از ﻣﯿﺎمنﺎر وارد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
او اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ دوﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.
دﺧﱰی از او ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﯿﺎﻧﮓ ﴎش را ﺗﮑﺎن داد.
او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
آن دﺧﱰ ﮐﻪ ﭘﺎک ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اوه .اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﻧﯿﺎﻧﮓ دوﺑﺎره ﴎش را ﺗﮑﺎن داد.
او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
ﻧﯿﺎﻧﮓ اﺻﻼ ﺳﻌﯽ در ﺑﯽ ادﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﻬﺎی او را ﻣﺘﻮﺟﻪ منﯽ ﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد ،متﺎم ﺻﺒﺢ را در ﮐﻼس ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
در وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر ،او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻏﺬای ﴎو ﺷﺪه
ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﭘﻨﯿﺮ ﻧﺎﭼﻮ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﭘﯿﺘﺰای
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ.
آن ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن او ﻓﻘﻂ ﺑﺮگ ﺧﺮدل ،ﺑﺮگ
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﻫﯽ ،ﻟﻮﺑﯿﺎی ﻗﻬﻮه ای و ﻋﺪس ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
او ﭘﺲ از ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬا ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺎ زﻧﮓ آﺧﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
در ﺧﺎﻧﻪ ،او ﺑﺮای ﮐﻤﮏ دﻋﺎ ﮐﺮد.
او ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد :ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮاز ﻣﺪرﺳﻪ را
دوام ﺑﯿﺎورم.
ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﱰ ﺑﻮد.
ﭘﺲ او ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﴍوع ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺳﺘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ دﺧﱰی ازش ﭘﺮﺳﯿﺪ  :اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی از روی ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺟﻮاب داد :اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻧﮓ اﺳﺖ.
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آن دﺧﱰ ﮔﻔﺖ آه ،اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﻧﯿﺎﻧﮓ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﻮرﻣﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺎمنﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
آن دﺧﱰ ﴎش را ﺗﮑﺎن داد ،او ﻧﺎم آن ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﭽﮥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
دﯾﮕﺮ اﻫﻞ ﻣﯿﺎمنﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻬﺎ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ اوه ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮب ،دوﺳﺖ داری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺎﻧﮓ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺗﺎزه اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
او در ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷامﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
او در دﻋﺎﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪای ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدی و از ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدی.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ اﯾﻦ دورۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺎﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﯿﺎﻧﮓ اﮐﻨﻮن  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺒﴩ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺳﺖ.
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