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پرسش همیشگی
برخــاف متامــی تبلیغــات مغرضانــه مخالفــان ،مســیحیان از دالیلــی کامــا منطقــی
و عقالنــی بــرای ایــان بــه خــدا برخوردارنــد .گــر چــه برخــی از برجســته تریــن نوابــغ و
خردمنــدان تضمیــن کــرده انــد کــه مفاهیــم تکاملــی "فلســفه انتخــاب اصلــح در طبیعــت" و
"جهــش تصادفی"مــی توانــد پیچیدگــی ،شــگفتی و زیبایــی زندگــی را ترشیــح کنــد ولــی ایــن
فرضیــات از طــرف بســیاری از مــردم نــه خریــداری داشــته و نــه منطقــی بنظــر رســیده اســت.
برخــاف اعالمیــه رســمی علمــی اخیــر مبنــی بــر اینکــه عــامل از هیــچ بوجــود آمــده اســت،
بســیاری از مــردم عقیــده وجــود خدایــی ابــدی را در ضدیــت بــا فرضیــه َع ـ َدم  ،توضیحــی
منطقــی تــر و قانــع کننــده تــر ب ـرای خلقــت یافتــه انــد.
و بــا ایــن حــال ،حتــی بــا وجــود اینکــه منطــق و اســتدالل بطــور قطــع اعتقــاد مــا را تاییــد
میکنــد ولیکــن مشــکل "رشارت همیشــه در صحنــه" الینحــل باقــی مانــده اســت .و از ایــن
رو پرســش همیشــگی ایــن اســت :اگــر خدایــی کــه وجــود دارد ،کــه خدایــی بســیار خــوب ،
مهربــان و قدرمتنــد اســت ،پــس ایــن رنــج و عــذاب زیــاد بخاطــر چیســت؟
بــه همیــن خاطــر در ایــن ثلــث از دروس  ،کتــاب ایــوب را مطالعــه میکنیــم .جالــب اینکــه
ایــوب در زمــره اولیــن کتابهــای نوشــته شــده کتــاب مقــدس بــود کــه بــا پرســش همیشــگی
درگیــر و دار بــود .خــدا در هــان ایــام قدیــم ب ـرای حــل یکــی از دشــوار تریــن مســائل ،
پاس ـخهایی را ارائــه منــوده اســت.
ـب
البتــه او بــه برخــی از مســائل پاســخ داده و نــه بــه همــه آنهــا .احتــاال هیــچ یــک از کُتُـ ِ
کتــاب مقــدس منیتواننــد پاســخگوی همــه ســواالت باشــند؛ حتــی کتــاب مقــدس بــه عنــوان
یــک مجموعــه متــام و کــال نیــز از عهــده آن بــر منــی آیــد .بــا ایــن وجــود ،ایــوب پــردهای را
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کنــار میزنــد و وجــود واقعیتــی مــاوراء حــواس و ادراک مــا را آشــکار میســازد و حتــی فراتــر
از آنچــه کــه ابزارهــای علمــی کمکــی بتواننــد .ایــن موضــوع مــا را بــه حیط ـهای میرســاند
کــه بنظــر میرســد کــه از قــوه ادراک مــا بســیار دور اســت ولــی از جنبــه ای دیگــر نزدیــک
اســت.کتاب ایــوب ماننــد ســایر بخشــهای کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان میدهــد :واقعیتهــای
طبیعــی و مــاوراء طبیعــی بــه طــور جدایــی ناپذیــری بــه هــم مرتبــط هســتند .ایــوب قاعــده
کلــی و هشــداری را بــا منایشــی غــم انگیــز کــه بــه شــادی مــی انجامــد بــه منایــش گــذارد کــه
پولــس قرنهــا بعــد آن ـرا اب ـراز منــود( :افسســیان بــاب  ۶آیــه .)۱۲
اگرچه کتاب ایوب عمدتا درباره یک فرد به بحث پرداخته است ،اما این داستان مربوط
به همه ما نیز هست که از آن حیث همگی متحمل درد و رنجهایی هستیم که اغلب
منطقی به نظر منیرسند .و حتی داستان چهار مردی که نزد او میآیند ،منعکس کننده
وضعیت ماست  ،مع الوصف  ،در میان ما چه کسی برای درک و رفع مشکالت و مصائب
دیگران تالش ننموده است؟
با اینحال  ،اگر کتاب ایوب را تنها به تالش برش رنج کشیده برای درک برش رنج کشیده
محدود کنیم ،نکته بسیار مهمی را از دست میدهیم .داستان در مفاد محیط واقعه آشکار
میشود که از جدال عظیم میان مسیح و شیطان نشات میگیرد و در اینجا با واقعی ترین
عبارات بتصویر کشیده شده است .و بدین خاطر که آن نربد ،واقعیترین نربدهاست ،که در
آسامن آغاز شده  ،در اینجا ،قلب  ،ذهن و جسم همه انسانها را به فرسودگی و درماندگی
کشانده است.
دروس این ثلث  ،به مطالعه داستان ایوب خواهد پرداخت؛ هم از بُعد نزدیک ،با روایتی
تلخ و شیرین  ،و هم از فاصله ای دور ،که در آن نه تنها آگاهی از چگونگی پایان کتاب ،بلکه
عیان منودن ماجرا که در پشت پرده چه پنهان بوده و ریشه آن چه بوده است.پس به عنوان
خواننده ،نه تنها با آگاهی از کتاب ایوب بلکه از کل کتاب مقدس  ،یک مسئله حاد بروز
میکند و این که چگونه بتوانیم همه چیز را بهم ربط بدهیم .ما سعی میکنیم تا حد امکان
نه تنها دلیل زندگی در جهان رشارت را بدانیم بلکه مهمرت از آن ،نحوه زندگی در آن را بیابیم.
طبیعتــا" ،حتــی پــس از مطالعــه کتــاب ایــوب و حتــی در چارچــوب محتــوای بخشــهای
باقیامنــده کتــاب مقــدس" ،پرســش همیشــگی" پابرجاســت .بــا پاســخ همیشــگی تضمیــن یافته
ایــم کــه  :عیســی مســیح کــه بواســطه خــون او رهایــی یافتیــم (افسســیان بــاب  ۱آیــه – )۷
بواســطه او بــه همــه ســوالها پاســخ داده خواهــد شــد.
کلیفـــورد گولدســـتین رس دبیـــر کتابچـــه راهنـــای مطالعـــات کتـــاب مقـــدس ویـــژه
بزرگس ــاالن اس ــت .او از س ــال  ۱۹۸۴در کنگ ــره عموم ــی (جــرال کنفران ــس) مش ــغول ب ــکار
ب ــوده اس ــت.
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درس اول

 ۲۴تا  ۳۰سپتامرب

پایان

بعد از ظهر روز سبت

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه آیــات زیــر را مطالعــه کنیــد :ایــوب بــاب ۴۲
آیــات  ۱۰تــا ۱۷؛ پیدایــش بــاب  ۴آیــه ۸؛ متــی بــاب  ۱۴آیــه ۱۰؛ اول قرنتیــان بــاب ۴
آیــه ۵؛ دانیــال بــاب  ۲آیــه ۴۴؛ ایــوب بــاب  ۱۴آیــات  ۱۴و .۱۵
آیــه حفظــی" :عیســی بــدو گفــت« :مــن قیامــت و حیــات هســتم .هــر کــه بــه مــن
ایــان آورد ،اگــر مــرده باشــد ،زنــده گــردد" (یوحنــا بــاب  ۱۱آیــه .)۲۵

بــه دانشآمــوزان در کالسهــای نویســندگی اهمیــت ُحســن ِختــام در یــک قطعــه ادبــی آمــوزش
داده میشــود .بویــژه در داســتان پــردازی کــه متــام نوشــته هــا غیــر واقعــی اســت ،نویســنده بایــد
خامتــه ای خوشــایند ارائــه دهــد .امــا حتــی در مــوارد داســتان واقعــی یــا مســتندُ ،حســنِ ِختــام حائــز
اهمیت اســت.
امــا واقعیــت چگونــه اســت؟ حیــات بطــور فــی نفســه چگونــه میتوانــد باشــد کــه نــه در اوراق
یــک کتــاب و نــه در یــک فیلمنامــه مســطور اســت بلکــه در واقعیتــی از گوشــت و خــون متجلــی
گردیــده اســت؟ داســتانهای مــا چگونــه اســت؟ چــه رس انجــام و عاقبتــی را در پــی دارد ؟ چگونــه
پایــان مــی یابــد؟ آیــا رشح هــای نامتــام و باقیامنــده ماننــد یــک قطعــه ادبــی خــوب بــه هــم ربــط
پیــدا میکننــد ؟
ایــن حالــت در همــه مــوارد صــدق منیکنــد .اینطــور نیســت؟ وقتــی داســتانهای مــا همــواره
بــه مــرگ منتهــی میشــود چگونــه میتوانــد ختــم بــه خیــر باشــد؟ بــا ایــن مضمــون در واقــع هرگــز
رسانجــام خوشــی نداریــم زی ـرا مــرگ چطــور میتوانــد خوشــایند باشــد؟
همیــن قضیــه دربــاره روایــت ایــوب نیــز صــدق میکنــد .اگرچــه غالبــا پایــان آن خوشــایند
نشــان داده میشــود ،دســت کــم در مقابــل متامــی رنجهایــی کــه ایــوب متحمــل شــد ،بــا ایــن حــال
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چنــدان خوشــایند نیســت زی ـرا ایــن داســتان نیــز بــه مــرگ ختــم میشــود.
درایــن هفتــه مطالعــه کتــاب ایــوب را از آخــر آغــاز میکنیــم ،زیـرا پرسشــهایی را در بــاره آخــر
زندگــی مــا مطــرح میکنــد کــه تنهــا دربــاره وضعیــت کنونــی مــا نیســت بلکــه مربــوط بــه ابدیــت و
جاودانگــی اســت.

* درس این هفته را برای آمادگی روز سبت اول اکترب مطالعه کنید.

یکشنبه

 ۲۵سپتامرب

برای همیشه شاد و خوشبخت؟
اغلــب اوقــات داســتان هــای کــودکان بــا ایــن جملــه پایــان مــی یابــد" :و آنهــا پــس از
آن خــوش و خــرم زندگــی کردنــد ".در بعضــی از زبــان هــا ایــن جملــه تقریبــا کلیشــه ای و
تکـراری شــده اســت .تصــور کلــی ایــن اســت کــه منایشــنامه هــر چــه کــه باشــد :خــواه ربــوده
شــدن شــاهزاده خانــم  ،یــا گــرگ زشــت  ،یــا پادشــاه خبیــث ؛ در ایــن ماجـرا یــک قهرمــان و
شــاید همــر جدیــد او در پایــان بــه پیــروزی دســت مــی یابنــد.
کتــاب ایــوب دســت کــم در نــگاه اول ،ایــن چنیــن پایــان مــی یابــد .گذشــته از مشــکالت و
مصیبــت هایــی کــه بــر ایــوب فــرو افتــاد ،کتــاب ایــوب بــه گونــه ای پایــان مــی یابــد کــه مــی
تــوان آن را نســبتاً مثبــت توصیــف منــود.



آیــات  ۱۰تــا  ۱۷بــاب  ۴۲ایــوب کــه آخریــن آیــات کل کتــاب اســت را بخوانیــد .ایــن
آیــات دربــاره عاقبــت ایــوب  ،چــه مــی گوینــد؟

بــدون تردیــد :اگــر از کســی دربــاره کتابــی از کتــاب مقــدس در بــاره ختــم بــه خیــر شــدن
شــخصیت اصلــی اش (نقــش اول) بپرســید ،یعنــی کتابــی کــه پایــان آن "عاقبــت و رسانجــام
خــوش" باشــد ،بســیاری پاســخ خواهنــد داد :کتــاب ایــوب.
گذشــته از هرچیــز ،در پایــان کتــاب بــه مایملــک ایــوب نــگاه کنیــد .خانــواده و دوســتانی
ک ــه در هن ــگام س ــختیها در اطراف ــش نبودن ــد (ب ــه اس ــتثنای اِلیف ــاز ،بَلــ َدد ،صوف ــر ،اِلیه ــو
و همـــر ایـــوب) ،کـــه همگـــی آمـــده و او را دلـــداری میدهنـــد .آنهـــا ســـخاومتند نیـــز
بودن ــد و ب ــه او پ ــول ه ــم دادن ــد .وقت ــی داس ــتان پای ــان یاف ــت ،ای ــوب ب ــه دو براب ــر بی ــش
از آنچ ــه ک ــه در ابت ــدا داش ــت نائ ــل گردی ــد ،دس ــت ک ــم از نظ ــر ث ــروت م ــادی (ای ــوب ب ــاب
 ۴۲آی ــه  ۱۲را ب ــا ای ــوب ب ــاب  ۱آی ــه  ۳مقایس ــه کنی ــد) .او ده فرزن ــد داش ــت ،هف ــت پ ــر
و  ۳دخ ــر داش ــت ک ــه جایگزی ــن هف ــت پ ــر و س ــه دخ ــری ک ــه مردن ــد ،ش ــده بودن ــد
(ای ــوب ب ــاب  ۱آی ــات  ۱۸ ،۲و  ۱۹را ببینی ــد) و در آن رسزمی ــن هی ــچ زن ــی ”مث ــل دخــران
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ای ــوب زن ــان نیک ــو ص ــورت یاف ــت نش ــدند" (ای ــوب ب ــاب  ۴۲آی ــه  ،)۱۵چی ــزی ک ــه درب ــاره
اولی ــن فرزن ــدان او گفت ــه نش ــده اس ــت .و ای ــن م ــرد ک ــه بس ــیار مطم ــن ب ــود ک ــه ه ــر
آن رو مب ــوت اس ــت ۱۴۰ ،س ــال دیگ ــر عم ــر ک ــرد" .پ ــس ای ــوب پی ــر و سالخـ ــورده شـ ــده،
وف ــات یاف ــت" (ای ــوب ب ــاب  ۴۲آی ــه  .)۱۷عب ــارت "س ــالخورده" ی ــا ترجم ــه تح ــت اللفظ ــی
از انگلیس ــی (روزه ــای بیش ــار) در زب ــان ع ــری (گاه ــی اوق ــات «ممل ــو از س ــالها» ترجم ــه
ش ــده ک ــه جال ــب توج ــه اس ــت) ک ــه بــرای توصی ــف آخری ــن روزه ــای زندگ ــی ابراهی ــم
(پیدای ــش ب ــاب  ۲۵آی ــه  ،)۸اس ــحاق (پیدای ــش ب ــاب  ۳۵آی ــه  )۲۹و داود (اول قرنتی ــان ب ــاب
 ۲۹آی ــه  )۲۸ب ــکار ب ــرده ش ــده اس ــت .ای ــن عب ــارت ای ــده ای را در ذه ــن متب ــادر میس ــازد
ک ــه در زم ــان واقع ــه محت ــوم و ناخوش ــایند ی ــا ب ــه تعبی ــری م ــرگ  ،ف ــردی در موقعیت ــی
نس ــبتاً خ ــوب و رضایتمندان ــه قــرار داش ــته اس ــت.

همــه مــا داســتانهای خــوش فرجــام را دوســت داریــم ،چنیــن نیســت؟ کدامیــک
از داســتانهایی را کــه خامتــه خــوب و خوشــی دارنــد میشناســید؟ چــه درسهایــی
میتوانیــم از آنهــا بیاموزیــم؟

دوشنبه

 ۲۶سپتامرب

پایانهای ناخوشایند
کتــاب ایــوب بــا چیزهایــی کــه بـرای ایــوب ختــم بــه خیــر شــد پایــان یافــت  ،کســیکه بــا
ســالخوردگی و روزهــای بیشــار بــدرود حیــات گفــت .هامنطــور کــه همــه مــا بــه خوبــی
میدانیــم ،ب ـرای بســیاری از اف ـراد دیگــر داســتان اینگونــه پایــان منیپذیــرد .حتــی کســانی
کــه وفــادار ،رشافتمنــد و بــا فضیلــت بودنــد ،در همــه مــوارد عاقبتــی ماننــد ایــوب نداشــتند.



عاقبت شخصیتهای کتاب مقدس که در زیر آمد هاند ،چگونه بود؟
هابیل (پیدایش باب  ۴آیه )۸
اوریا (دوم سموئیل باب  ۱۱آیه )۱۷
عیلی (اول سموئیل باب  ۴آیه  )۱۸
یوشیای پادشاه (دوم تواریخ باب  ۳۵آیات  ۲۲تا )۲۴
یحیی تعمید دهنده (متی باب  ۱۴آیه )۱۰
استیفان (اعامل رسوالن باب  ۷آیات  ۵۹و )۶۰

هامنطــور کــه میتوانیــم ببینیــم ،کتــاب مقــدس مملــو از داســتانهایی هســت کــه پایــان
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خوشــی ندارنــد .و دلیلــش ایــن اســت کــه زندگــی پــر از داســتانهایی اســت کــه عاقبــت
خوشــی ندارنــد .بســیاری از مــردم چــه بـرای علتــی خوب شــهید شــوند و یــا از بیــاری مهلکی
مبیرنــد یــا زندگیشــان پــر از درد و رنــج باشــد ،ماننــد ایــوب منیتواننــد در برابــر مشکالتشــان
پیــروز شــوند .در حقیقــت  ،صادقانــه هــر چنــد وقــت یکبــار عاقبــت کارهــا آنگونــه کــه بـرای
ایــوب بــود ،ختــم بــه خیــر میشــود؟ و مــا بـرای آگاهــی از ایــن واقعیــت وحشــتناک بــه کتــاب
مقــدس نیــازی نداریــم .چــه کســی در میــان مــا از پایانهــای ناخوشــایند بیخــر اســت؟

برخــی از داســتانهایی را کــه میدانیــد عاقبــت خــوش نداشــتند نــام بربیــد .از آنهــا
چــه چیــزی آموختهایــد؟

سه شنبه

 ۲۷سپتامرب

احیا و بازساخت (جزئی)
آری ،داســتان ایــوب در مقایســه بــا داســتان ســایر شــخصیتهای کتــاب مقــدس و ســایر
مــردم بــه طــور کلــی ،پایــان مثبتــی داشــت .پژوهشــگران کتــاب مقــدس گاهــی دربــاره ”احیــا
یــا بحالــت اول بازگشــن“ ایــوب ســخن میگوینــد .و در حقیقــت ،تــا حــدی ،بســیاری از
چیزهــا ب ـرای او بازســاخت شــد.
امــا اگــر ایــن پایــان کامــل داســتان بــود ،آنــگاه بــا متامــی خوبــی هــای آن ،آیــا داســتان
واقعــاً تکمیــل میشــد؟ بــه طــور حتــم رشایــط بــرای ایــوب بهــر شــد ،خیلــی بهــر ،امــا
ایــوب همچنــان در نهایــت مــرد .و همــه فرزندانــش مردنــد .و همــه نوادگانــش و نسـلهای
بعــدیاش نیــز همگــی مردنــد .و شــکی نیســت کــه بــه نوعــی همــه آنهــا بــا بســیاری از
مصیبتهــا و مشــکالت زندگــی کــه مــا داریــم ،روبــرو شــدند ،مصیبتهــا و مشــکالتی کــه
در حقیقــت ،واقعیتهــای زندگــی در جهــان ســقوط کــرده هســتند.
و تــا آنجایــی کــه مــا میدانیــم ،ایــوب هرگــز دالیــل ایــن مصائــب و مشــکالتی کــه بــر او
نــازل شــد را نفهمیــد .آری ،او دارای فرزنــدان بیشــری شــد ،امــا غــم و انــدوه او بـرای آنهایــی
کــه از دســت داده بــود ،چطــور؟ زخمهایــی کــه بــدون شــک تــا آخــر عمــر بــه همـراه داشــت
چطــور؟ ایــوب عاقبــت خوشــی داشــت ،امــا ایــن پایانــی کام ـاً خــوش نیســت .بســیاری از
کارهــای نامتــام باقــی مانــده اســت و پرسـشهای زیــادی کــه بــی پاســخ مانــده اســت.
کتــاب مقــدس میگویــد کــه خداونــد ”مصیبــت او را دور ســاخت“ (ایــوب بــاب  ۴۲آیــه
 ،)۱۰و در حقیقــت او ایــن کار را انجــام داد ،بخصــوص در مقایســه بــا همــه اتفاقاتــی کــه
پیــش از آن رخ داده بــود .امــا بســیاری همچنــان ناقــص  ،بیپاســخ و نــا متــام مانــد.
ایــن قضیــه نبایــد تعج ـبآور باشــد ،اینطــور نیســت؟ گذشــته از هرچیــز ،در ایــن جهــان
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هامنگونــه کــه الحــال هســت ،بــدون در نظــر گرفــن «خامتــه ای» کــه خواهیــم داشــت  ،خــواه
خــوب یــا بــد ،بعضــی از چیزهــا ناقــص ،بیپاســخ و نــا متــام باقــی میماننــد.
بــه ایــن خاطــر ،در قالــب یــک مفهــوم ،عاقبــت ایــوب میتوانــد بعنــوان یــک ســمبل و
منــاد از پایــان واقعــی متامــی پریشــانحالی هــا و غــم و انــدوه در نظــر گرفتــه شــود؛ هــر چنــد
مبهــم و ضعیــف .ایــن موضــوع حاکــی از امیــد و وعــده نهایــی اســت کــه بواســطه مــژده
عیســی مســیح از رســتاخیزی کامــل مبــا داده شــده اســت ،آنچــه کــه احیــا گردیــدن ایــوب در
مقابــل آن جلــوه ای کمرنــگ خواهــد داشــت.

اول قرنتیــان بــاب  ۴آیــه  ۵را بخوانیــد .ایــن آیــه دربــاره اینکــه اکنــون چگونــه
بعضــی از چیزهــا کــه همچنــان ناقــص ،بیپاســخ و نــا متــام باقــی خواهنــد مانــد،
چــه چیــزی بــه مــا میگویــد؟ در عــوض مــا را بــه چــه امیــدی رهنمــون خواهــد
ســاخت؟

چهارشنبه

 ۲۸سپتامرب

آخرین سلطنت
در میــان ســایر چیزهــا ،کتــاب مقــدس ،کتابــی دربــاره تاریــخ اســت .امــا تنهــا یــک کتــاب
تاریــخ نیســت .دربــاره وقایــع تاریخــی گذشــته میگویــد و از آنهــا (در میــان ســایر چیزهــا)
بـرای دادن درسهــای روحانــی بــه مــا بــکار میــرود .کتــاب مقــدس از وقایــع گذشــته حقایقــی
را مبــا تعلیــم میدهــد کــه اکنــون چگونــه زندگــی کنیــم( .اول قرنتیــان بــاب  ۱۰آیــه  ۱۱را
ببینیــد).
امــا کتــاب مقــدس تنهــا از گذشــته ســخن منیگویــد .از آینــده نیــز میگویــد .نــه تنهــا
از رویدادهایــی کــه در گذشــته اتفــاق افتادنــد میگویــد بلکــه از آنچــه کــه در آینــده واقــع
خواهــد شــد نیــز خــر میدهــد .داســتانهای کتــاب مقــدس توجــه مــا را بــه آینــده جلــب
میکنــد ،حتــی بــه پایــان زمــان .عبــارت تخصصــی الهیاتــی بــرای وقایــع روزهــای پایانــی
”آخــرت شناســی“ اســت کــه از یــک واژه یونانــی بــه معنــی ”آخــر“ اقتبــاس شــده اســت.
گاهــی اوقــات در بــر گیرنــده عقیــده ای دربــاره مــرگ ،داوری ،آســان و جهنــم نیــز میباشــد.
همچنیــن بــه وعــده امیــدی کــه بـرای وجــودی جدیــد در جهانــی جدیــد داریــم نیــز مربــوط
میشــود.
و کتــاب مقــدس چیزهــای بســیاری دربــاره آخــر زمــان بــه مــا میگویــد .آری ،کتــاب ایــوب
بــا مــرگ او پایــان مــی یابــد و اگــر ایــن تنهــا کتابــی بــود کــه یــک فــرد مجبــور بــود بخوانــد،
میتوانســت بــاور کنــد کــه داســتان ایــوب متــام شــده اســت ماننــد همــه مــا ،بــه مــرگ ختــم
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شــود – و ایــن چنیــن بــود ،ختــم کالم .هیــچ چیــز دیگــری ب ـرای امیــدواری وجــود نداشــت،
زی ـرا تــا جایــی کــه مــا میتوانیــم درک کنیــم و از همــه آنچــه میبینیــم ،چیــز دیگــری پــس
از آن منیآیــد.
اگرچــه کتــاب مقــدس ،چیــز دیگــری بــه مــا میآمــوزد .کتــاب مقــدس تعلیــم میدهــد
کــه در پایــان زمــان ،ملکــوت ابــدی خــدا برپــا خواهــد شــد ،ب ـرای همیشــه وجــود خواهــد
داشــت و خانــه ابــدی نجــات یافتــگان خواهــد بــود .بــر خــاف پادشــاهیهای دنیــوی کــه
آمــده و رفتهانــد ،ایــن ملکــوت جــاودان خواهــد بــود.

دانیــال بــاب  ۲آیــه  ۴۴و بــاب  ۷آیــه  ۱۸را بخوانیــد .ایــن آیــات بــه چــه امیــدی
دربــاره پایــان جهــان اشــاره میکننــد؟



” بــه لطــف و مرحمــت خــدا نقشــه عالــی نجــات منجــر بــه احیــای کامــل جهــان میشــود.
همــه آنچــه کــه بواســطه گنــاه از دســت رفتــه بــود ،احیــا میگــردد .نــه تنهــا بــر بلکــه زمیــن
نیــز نجــات مییابــد ،تــا منزلــگاه ابــدی مطیعــان بشــود .شــیطان ب ـرای مــدت شــش ه ـزار
ســال ب ـرای بدســت آوردن مالکیــت زمیــن تــاش کــرده اســت .اینــک هــدف ابتدایــی خــدا
در خلقــت تحقــق یافتــه اســت’ .ولــی رس انجــام برگزیــدگان خــدای متعــال تــا ابــد قــدرت
ســلطنت را بــه دســت خواهنــد گرفــت‘ (دانیــال بــاب  ۷آیــه  – “.)۱۸الــن جــی .وایــتEllen ،
G. White, Patriarchs and Prophets, p. 342
در حقیقــت ،کتــاب ایــوب بــا مــرگ او پایــان مــی یابــد .خــر خــوش بـرای مــا و بـرای ایــوب
ایــن اســت کــه پایــان کتــاب ایــوب ،پایــان داســتان او نیســت .و مــرگ مــا پایــان کار مــا نیــز
نیست .

پنجشنبه

 ۲۹سپتامرب

رستاخیز و حیات

آی ــات  ۱۴و  ۱۵ب ــاب  ۱۴ای ــوب را بخوانی ــد .ای ــوب چ ــه س ــؤالی میپرس ــد و چگون ــه ب ــه
روش خ ــود ،ب ــه آن پاس ــخ میده ــد؟



یکــی از موضوعــات کتــاب ایــوب در مــورد ســوال در بــاره مــرگ اســت .چطــور میشــود
اینگونــه نباشــد؟ هــر کتابــی کــه بــر رنجهــای بــر مترکــز کنــد ،بــه طــور حتــم بایــد بــه
مــرگ کــه منشــاء بســیاری از رنجهــای ماســت اشــاره کنــد .ایــوب میپرســد کــه آیــا مــردگان
بــار دیگــر زندگــی خواهنــد کــرد و ســپس میگویــد کــه منتظــر زمــان تحــول و تبدیــل خــود
میمانــد .واژه عــری ب ـرای ”انتظــار“ مفهــوم امیــد را نیــز متجلــی میســازد.این مفهــوم تنهــا
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منتظــر چیــزی مانــدن نیســت ،بلکــه امیــد بــه آن اســت.
و چیــزی کــه ایــوب بــه آن امیــد داشــت” ،تغییــر و تبدیــل“ وجــود خویــش بــود .ایــن واژه
از یــک کلمــه عــری مشــتق میشــود کــه مفهــوم ”بــاز نــو شــوندگی“ یــا ”جایگزیــن شــدن“ را
القــا مینامیــد .ایــن موضــوع مباننــد تغییــر جامــه کهنــه بــه جامــه نــو اســت .اگرچــه  ،ایــن
واژه ای جامــع و کلــی اســت – پرســیدن اینکــه پــس از مــرگ چــه ”نــو شــدنی“ میآیــد” ،نــو
شــدنی“ کــه ایــوب بــه آن امیــد دارد – ایــن تغییــر چــه چیــزی غیــر از تغییــر از مــرگ بــه
زندگــی میتوانســت باشــد ”بــه صنعــت دســت [خــدای] خــود مشــتاق خواهــی شــد“ (ایــوب
بــاب  ۱۴آیــه )۱۵؟
بــدون شــک امیــد بــزرگ مــا ،آن وعــده عالــی اســت کــه مــرگ  ،پایــان ماج ـرا نخواهــد
بــود ،و از زندگــی ،مــرگ و کهانــت عیســی ب ـرای مــا حاصــل میشــود” .عهــد جدیــد تعلیــم
میدهــد کــه مســیح بــر مــرگ ،کــه دشــمن رس ســخت انســان غلبــه کــرده و مبوجــب آن خــدا
مــردگان را ب ـرای داوری نهایــی زنــده خواهــد منــود .امــا ایــن اصــل تعلیامتــی  ،محــور ایــان
کتــاب مقدســی بشــار میــرود ...کــه پــس از رســتاخیز مســیح ،زیـرا اعتبــار خــود را از پیــروزی
مســیح بــر مــرگ بدســت مـیآورد – “.جــان ای .هارتلــی،
John E. Hartley, The Book of Job, NICOT, Accordance electronic ed. (Grand
.Rapids: Eerdmans, 1988), p. 237

”عیســی بــدو گفــت« :مــن قیامــت و حیــات هســتم .هــر کــه بــه مــن ایــان آورد،
اگــر مــرده باشــد ،زنــده گــردد“ (یوحنــا بــاب  ۱۱آیــه  .)۲۵عیســی در اینجــا چــه
چیــزی میگویــد کــه بــه مــا امیــد و اطمینــان دربــاره ”پایــان جهــان“ میدهــد؟
یعنــی ،مــا چــه چیــزی میدانیــم کــه ایــوب منیدانســت؟

جمعه

مطالعه بیشرت:

 ۳۰سپتامرب

ِب َرغـ ِـم متامــی مصیبــت هــای وحشــتناکی کــه گریبانگیــر ایــوب شــد ،او نــه تنهــا بــه خــدا
وفــادار مانــد بلکــه بســیاری از چیزهایــی کــه از دســت داده بــود ،بــه او بازگردانــده شــد .بــا
ایــن حــال حتــی در اینجــا ،ماننــد بیشــر بخــش هــای کتــاب ایــوب ،پرســش هــا بــی پاســخ مــی
ماننــد .بــدون شــک ،ایــوب تنهــا یــک کتــاب از کتــاب مقــدس اســت و بنیــاد نهــادن الهیــات
شناســی کامــل تنهــا ُمتکــی بــر یــک کتــاب اشــتباه خواهــد بــود .مــا بقیــه کتــاب مقــدس را
داریــم کــه در زمینــه بســیاری از پرســش هــای دشــواری کــه در کتــاب ایــوب بــه آن اشــاره
شــد ،چــه بســا درک بیشــری بــه مــا مــی دهنــد .بویــژه عهــد جدیــد بســیاری از مــواردی کــه
قابــل درک کامــل در عهــد قدیــم نبودنــد را روشــن مــی ســازد .شــاید بزرگرتیــن الگــو ب ـرای

10

چنیــن مطلبــی معنــای آداب وترشیفــات معبــد باشــد .هــر چقــدر بیشــر کــه یــک مومــن
بنــی ارسائیلــی ممکــن اســت مــرگ حیوانــات و کل مراســم و ترشیفــات قربانــی را درک کــرده
باشــد ،تنهــا از طریــق مکاشــفه عیســی و مــرگ او بــر روی صلیــب اســت کــه ایــن مجموعــه
کامــل تــر آشــکار مــی شــود .کتــاب عربانیــان کمــک میکنــد تــا مفهــوم کل ایــن آداب واضــح
تــر بشــود .و اگــر چــه امــروزه مــا امتیــاز آگاهــی از حقیقــت حــارض (دوم پطــرس بــاب ۱
آیــه  )۱۲را داریــم و مطمئنــا دانایــی بیشــری در مــورد مســائل بیــش از آنچــه ایــوب داشــت
را دریافــت کــرده ایــم ،همچنــان بایــد بیاموزیــم کــه بــا پرســش هــای بــی پاســخ بــه زندگــی
ادامــه بدهیــم .حقیقــت آشــکار تــر خواهــد شــد و علیرغــم نــور هدایــت عظیمــی کــه اینــک
بــه مــا داده شــده اســت ،همچنــان چیزهــای بیشــری بـرای فراگیــری وجــود دارد .در حقیقتــی
کــه بــه مــا عطــا شــده گفتــه شــده اســت کــه ”گــروه نجــات یافتــه از جهانــی بــه جهــان دیگــر
ســیر خواهــد کــرد و بیشــر وقــت آنهــا رصف جســتجوی رمــز و راز نجــات خواهــد شــد .و در
رستــارس گســره ابدیــت ،ایــن موضــوع بــه طــور پیوســته بــر روی اذهــان بازخواهــد شــد– “.
الــن جــی .وایــت،
.Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, March 9, 1886
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سواالتی برای بحث
 .۱اندیشــه مکاشــفه رو بــه رشــد بــه چــه معناســت؟ منونــه هــای دیگــری کــه ایــن ایــده

چگونــه عمــل میکنــد چیســت؟ بـرای مثــال ،مــا درس حســاب را بــا یادگیــری اعــداد و چگونگــی
شــارش آغــاز مــی کنیــم .ســپس مــی آموزیــم کــه چگونــه جمــع ،تفریــق ،رضب و تقســیم آن
اعــداد را انجــام دهیــم .ســپس بــا مــوارد عمیــق تــر از جملــه جــر ،هندســه و حســاب انتگـرال که
همچنــان همگــی بــا آن اعــداد اصلــی رس وکار دارنــد ،ادامــه مــی دهیــم .ایــن مقایســه چگونــه
بــه مــا در درک مکاشــفه رو بــه رشــد در علــم خــدا شناســی کمــک مــی کنــد؟
 .۲ایــوب بــاب  ۴۲آیــه  ۱۱را بخوانیــد .مفـران در طــول قــرن هــا ایــن پرســش را دربــاره
اینکــه خانــواده و دوســتان ایــوب در زمانــی کــه بســیار محتــاج بــود کجــا بودنــد ،مطــرح کــرده
انــد .یعنــی ،آنــان زمانــی آمدنــد کــه متــول بــه او بازگشــت و رشایــط بهــری بـرای او ایجــاد شــده
بــود ... .در اینجــا مشــکل چــه بــود؟

















 .۳ش ــا چ ــه تع ــداد رسانج ــام ه ــای ب ــد را میشناس ــید و صلی ــب چ ــه امی ــدی ب ــه ش ــا
م ــی ده ــد ک ــه ای ــن پای ــان ه ــای ب ــد در حقیق ــت پای ــان داس ــتان نباش ــند؟
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درس دوم

 ۱تا  ۷اکترب

جدال عظیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۱آیــات  ۱تــا  ، ۵ایــوب ۱۲ - ۶ :۱؛ زکریــا بــاب ۳
آیــه ۲؛ متــی بــاب  ۴آیــه ۱؛ حزقیــال بــاب  ۲۸آیــات  ۱۲تــا ۱۶؛ رومیــان بــاب  ۳آیــه ۲۶؛
عربانیــان بــاب  ۲آیــه .۱۴
آیــه حفظــی” :فرشــته خداونــد بــه شــیطان گفــت :ای شــیطان ،خداونــد تــو را
محکــوم کنــد .خداونــد کــه اورشــلیم را برگزیــده اســت تــو را محکــوم کنــد .ایــن مــرد
ماننــد چــوب نیــم ســوختهای اســت کــه از میــان آتــش گرفتــه شــده باشــد“ (زکریــا بــاب
 ۳آیــه .)۲
” مبحث خیر و رش و جدال میان خدا و شیطان در البالی صفحات کتابهای عهد قدیم و
عهد جدید گسرتده است که به این موضوع در سطح جهانی و فردی اشاره و تلویح گردیده
است .با مقایسه آیات ،میتوان تکه های دیدگاههای جزئی آیات را در پازل حقیقت قرار داد که
مبوجب آن پیام کلی کالم با شفافیتی بهرت و شکلی دیگر قابل استنباط خواهد بودThe – “ .
Handbook of Seventh-day Adventist Theology, p969موضوع جدال عظیم میتواند
الگویی را شکل دهد که به درک بهرتی نسبت به ”پیام جامع“ کتاب مقدس ،بویژه نقشه نجات
می انجامد .اگر چه این موضوع در کتب عهد جدید بسیار منایان است ،مضاف بر این در کتب
عهد قدیم نیز یافت می شود .و شاید در هیچیک از بخشهای عهد قدیم  ،بیش از کتاب ایوب
نگاهی اجاملی و شفافرت رااز شیطان و جدال و چگونگی قدرت تاثیر گذاری آنها بر زندگی ارائه
ننموده باشد .این هفته به این حقیقت آشکار نگاهی بازتر خواهیم داشت که کانون اصلی آن
شخص ایوب است .و اگر چه زندگی و روایات ما با ایوب تفاوت دارد  ،ولی در یک موضوع با
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هم در اشرتاک هستند :ما نیز مانند ایوب در این نربد درگیر هستیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۸اکترب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲اکترب

بهشتی کوچک بر روی زمین
کتــاب ایــوب بــا پیامــی نســبتاً مثبــت آغــاز مــی شــود .دســت کــم از دیــدگاه دنیــوی ،مــا
مــردی را مــی بینیــم کــه از هــر حیــث متنعــم و متبــارک اســت.
آیــات  ۱تــا  ۴بــاب  ۱ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره شــیوه زندگــی ایــوب چــه
چیــزی را آشــکار مــی کننــد؟ جنبــه هــای مثبــت زندگــی ایــوب چــه بودنــد؟

آنگونـــه کـــه هویداســـت ایـــوب همـــه چیـــز داشـــت از جملـــه  ،از خصلتـــی عـــادل
برخ ــوردار ب ــود .واژه ترجم ــه ش ــده”بی عی ــب“در آی ــه  ۱ب ــاب  ۱ای ــوب ب ــا عب ــارات "کام ــل"
یــا "متــام و کــال" م ـرادف اســت .واژه "درســت" هــم معنــی "راســت"  ،ایــده گام برداشــن
در مس ــیر راس ــت ،درس ــت ی ــا مس ــتقیم را در ذه ــن متب ــادر میس ــازد .ب ــه ط ــور خالص ــه ای ــن
کت ــاب ب ــا صحن ــه ای ک ــه تقریب ــا مش ــابه ب ــاغ ع ــدن ب ــود آغ ــاز میش ــود ک ــه م ــردی پ ــر از
ای ــان و ک ــال را ب ــه تصوی ــر م ــی کش ــد.
با این وجود ،او در جهانی سقوط کرده از همه چیز برخوردار است.

آیــات  ۵و  ۶بــاب  ۱ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات در مــورد واقعیــت جهــان ســقوط
کــرده ای کــه ایــوب در آن ســاکن اســت ،چــه چیــزی را آشــکار مــی کننــد؟

”ایـــوب در خـــال جشـــن و رسور پـــران و دخـــران خویـــش ،نگـــران بـــود مبـــادا
فرزندان ــش باع ــث ناخش ــنودی خ ــدا گردی ــده باش ــند .او ب ــه عن ــوان کاه ــن وف ــادار اه ــل
بی ــت خوی ــش ،بــرای ف ــرد ف ــرد آنه ــا قربان ــی تقدی ــم میک ــرد .او از خ ــوی نف ــرت انگی ــز
گن ــاه آگاه ب ــود و ب ــا ای ــن نگران ــی ک ــه ممک ــن اس ــت فرزندان ــش تکالی ــف و خواس ــتهای
اله ــی را فرام ــوش ک ــرده باش ــند ،او را ب ــر ای ــن وا میداش ــت ک ــه بــرای آنه ــا در ن ــزد خ ــدا
شـــفیع باشـــد – “.الـــن جـــی .وایـــتEllen G. White Comments, The SDA Bible ،
Commentary, vol. 3, p. 1140
بــه وضــوح ایــوب بــه خوبــی از رزق و مــال دنیــوی در زندگــی خویــش متنعــم بــود .بــا
وجــود بهشــتی بــودن صحنــه ارائــه شــده  -مــردی بــا زندگــی کامــل ،خانــواده بــزرگ ،خوشــنام
و بــا دارایــی هــای بســیار؛ در ســیاره ای ســقوط کــرده و غــرق در گنــاه مشــغول زندگــی اســت
14

و بنابرایــن هــان طــور کــه ایــوب بــزودی خواهــد دیــد ،بــا متــام خطراتــی کــه هســتی در
اینجــا ببــار مــی آورد ،همـراه اســت.
م ــوارد خ ــوب زندگ ــی ش ــا ه ــم این ــک چ ــه هس ــتند؟ چگون ــه م ــی توانی ــد بیاموزی ــد
هم ــواره برخ ــوردی ش ــکرگزارانه نس ــبت ب ــه آنه ــا داش ــته باش ــید؟

دوشنبه

 ۳اکترب

نربد جهان شمول
کتاب ایوب بر روی زمین ،در مکانی از صلح و آرامش آغاز می شود.
اگــر چــه بــه مجــرد رســیدن بــه آیــه ششــم از بــاب اول فضــا بــه طــور ناگهــان بــه وضعــی
کامــا متفــاوت از واقعیــت تغییــر مــی یابــد ،وضعیتــی کــه تنهــا از طریــق مکاشــفه الهــی برای
برشیــت قابــل رویــت اســت .و عجیــب اینکــه در روی دیگــر ســکه  ،اوضــاع در آســان ماننــد
روی زمیــن آرام و صلــح آمیــز بــه نظــر منــی رســد ،دســت کــم در مــورد آنچــه کــه در ابتــدا در
اینجــا ارائــه شــده اســت.



آیــات  ۶تــا  ۱۲بــاب  ۱ایــوب را بخوانیــد .اگــر چــه منبعــد ایــن آیــات را بــا جزئیــات
بیشــری در ایــن ثلــث مطالعــه خواهیــم منــود ؛ بــا توجــه بــه آیــات ذکــر شــده چــه اتفاقــی
رخ مــی دهــد؟ رشایــط چگونــه بــا آنچــه کــه ب ـرای ایــوب بــر روی زمیــن اتفــاق افتــاد در
تضــاد اســت؟

در ایــن تعــداد انــدک از آیــات ؛ چیزهــای بســیاری ب ـرای جســتجو و کاوش وجــود دارد.
ایــن آیــات جنبــه هایــی از جهــان را آشــکار مــی ســازند کــه متــام تلســکوپ هــای فضایــی قــادر
بــه دیــدن آن نیســتند و علــم بــری حتــی رشوع بــه درک آن نکــرده اســت .اگــر چــه ،مــورد
شــگفت انگیــز ایــن اســت کــه آنهــا نیــز یــک رخــداد کیهانــی را آشــکار مــی کننــد .ایــن مکاملــه
ای آرام  ،صلــح آمیــز و مالیــم نیســت کــه در ایــن آیــات مشــاهده میشــود( .بــا اندیشــه برشی)
خــدا بــا حســی از افتخــار در بــاره ایــوب صحبــت میکنــد ،ماننــد پــدری کــه بــه پــرش
مــی بالــد .در مقابــل  ،شــیطان آنچــه را کــه خــدا دربــاره ایــوب مــی گویــد ،بــه متســخر مــی
گیــرد ”شــیطان در جــواب خداونــد گفــت :آیــا خداترســی ایــوب بخاطــر تــرس از دســت دادن
نعامتــی نیســت کــه از آن برخــوردار اســت ؟“ (ایــوب بــاب  ۱آیــه  .)۹تقریبــا مــی تــوان طعنــه
ای موهــن و لحنــی اســتهزاء آمیــز را در آنچــه شــیطان بــه خــدا مــی گویــد شــنید.
اگــر چــه مــن رصیحـاً منــی گویــد کــه ایــن مواجهــه در آســان بــود ،امــا مطمئنـاً چنیــن
بــوده اســت .و از ایــن لحــاظ ایــن مخلــوق ،کــه یــک فرشــته اســت  ،در مقابــل خــدا در
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آســان ایســتاده و در مقابــل ســایر ”فرزنــدان خــدا“ ،رو در رو او را بــه چالــش مــی کشــد.
تصــور اینکــه کســی بــا یــک رهــر دنیــوی اینگونــه صحبــت کنــد ،دشــوار اســت امــا در اینجــا
مخلوقــی را مــی بینیــم کــه نســبت بــه خــدا چنیــن میکنــد .چگونــه مــی توانســت چنیــن
اتفاقــی رخ دهــد؟
پاســخ در موضوعــی یافــت مــی شــود کــه در بخــش هــای مختلــف و بــه نحــوی از انحــاء
در رستــارس کتــاب مقــدس وجــود دارد .ایــن موضــوع جــدال عظیــم نامیــده مــی شــود و نــه
تنهــا الگویــی قدرمتنــد ب ـرای فهمیــدن ماج ـرای ایــوب اســت بلکــه شــامل کل کتــاب مقــدس
میشــود و داســتان غــم انگیــز گنــاه و رنــج بــر روی زمیــن را رشح میدهــد .و حتــی مهمــر
اینکــه ،بــه مــا کمــک میکنــد تــا آنچــه را کــه عیســی بــر روی صلیــب بــه منظــور رفــع مشــکل
گنــاه و رنــج بــر روی زمیــن انجــام داد بهــر درک کنیــم.

سه شنبه

 ۴اکترب

نزاع بر روی زمین
کتــاب ایــوب پــرده ای را کنــار مــی زنــد و بُعــدی از ابعــاد هســتی را آشــکار میســازد کــه
چشــم هــا و گــوش هــای مــا و فلســفه هــای دنیــوی هرگــز قــادر بــه نشــان دادن آن نیســتند.
(ایــن آیــات بایــد بــه مــا نشــان دهنــد کــه چشــم هــا و گــوش هــای مــا و فلســفه هــای دنیوی،
در زمینــه درک تصویــر بزرگــر  ،تــا چــه حــد محــدود هســتند!) و آنچــه ایــن تعــداد قلیــل از
آیــات نیــز نشــان مــی دهنــد ،ایــن درگیــری بیــن خــدا و مخلوقــی دیگــر یعنــی شــیطان اســت.
و اگــر چــه مــکان ایــن نــرد در ابتــدا در کتــاب ایــوب در آســان بــود ،بــه رسعــت بــه زمیــن
تغییــر مــکان پیــدا منــود .مــا در کل کتــاب مقــدس آیاتــی مــی یابیــم کــه بــه ایــن درگیــری در
حــال جریــان کــه مــا نیــز جزیــی از آن هســتیم ،اشــاره دارنــد.



آیــات زیــر را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه واقعیــت درگیــری روی زمیــن بــا قــدرت
هــای مــاورا ءالطبیعــه شــیطانی را آشــکار مــی کننــد؟
پیدایش باب  ۳آیات  ۱تا ۴
زکریا باب  ۳آیه ۲
متی باب  ۴آیه ۱
اول پطرس باب  ۵آیه ۸
اول یوحنا باب  ۳آیه  ۸
مکاشفه یوحنا باب  ۱۲آیه ۹

ایــن آیــات تنهــا تعــداد کمــی از بســیار آیاتــی هســتند کــه رصیحــا یــا بــه طــور ضمنــی بــه
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شــیطان واقعــی اشــاره مــی کننــد ،موجــودی مــاوراء الطبیعــی بــا نیــت هــای مخــرب .اگــر چــه
بســیاری از مــردم شــیطان را افســانه ای کهــن مــی نامنــد ولیکــن بــا چنیــن شــاهد مســتدل و
واضحــی از کتــاب مقــدس ،نبایــد در دام فریــب بیفتیــم.
.
چــه روش هایــی وجــود دارنــد کــه حتــی اکنــون مــی توانیــد واقعیــت کار شــیطان در
ایــن جهــان را ببینیــد؟ تنهــا چیــزی کــه از مــا حفاظــت مــی کنــد ،چیســت؟

چهارشنبه

 ۵اکترب

کتاب ایوب به عنوان مینیاتوری کوچک از جهان
صحنــه هــای آغازیــن کتــاب ایــوب  ،چنــد نکتــه بســیار مهــم را نشــان مــی دهند .نخســت،
هــان طــور کــه اظهــار شــد ،ایــن آیــات واقعیــت بُعــد دیگــری را از خــود نشــان میدهنــد،
فراتــر از آنچــه کــه اکنــون مــی شناســیم  -بُعــدی آســانی بــا موجوداتــی آســانی غیــر از
خــدا .در ثانــی اینچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه زندگــی زمینــی مــا در اینجــا تــا چــه حــد
بــه عــامل ملکوتــی پیوســته اســت .آنچــه در اینجــا بــر روی زمیــن اتفــاق مــی افتــد ،جــدا از
موجــودات آســانی در ایــن عــامل نیســت .ســوم ،نـزاع معنــوی در آســان را منایــان مــی کننــد
کــه در حقیقــت بــه آنچــه در اینجــا بــر روی زمیــن اتفــاق مــی افتــد ،مرتبــط اســت.
بــه طــور خالصــه  ،ایــن آیــات آغازیــن و آیاتــی کــه پــس از آن مــی آینــد ،نوعــی تصویــر
کوچــک از جــدال عظیــم هســتند .ایــن آیــات راهــی را نشــان مــی دهنــد کــه در آن جــدال
عظیــم هــر چنــد در مقیاســی عظیــم ،در زندگــی یــک انســان  ،یعنــی ایــوب ظاهــر شــده بــود.
و هــان طــور کــه خواهیــم دیــد ،مســائل مــورد نظــر همــه مــا را در بــر مــی گیــرد.

کتــاب ایــوب نشــان میدهــد کــه شــیطان بــا خــدا مشــاجره میکنــد .چیــزی کــه نشــان
منــی دهــد کــه ایــن رویارویــی در ابتــدا چگونــه آغــاز شــد .آیــات زیــر چگونــه بــه مــا در درک
ایــن نــرد کمــک مــی کننــد؟ اشــعیا بــاب  ۱۴آیــات  ۱۲تــا  ،۱۴حزقیــال بــاب  ۲۸آیــات  ۱۲تــا
 ،۱۶اول تیموتائــوس بــاب  ۳آیــه .۶

الــن جــی .وایــت از ”قانــون محبــت“ بــه عنــوان شــالوده حکومــت خــدا ســخن گفــت .او
اشــاره کــرد کــه از آنجایــی کــه خــدا منیخواهــد انســانها " از روی اجبــار" او را اطاعــت کننــد
 ،از ایــن رو” ،آزادی اراده“ را بــه متــام مخلوقــات روحانــی خویــش اهــدا مــی کنــد .هــر چنــد،
آن” مخلــوق آزاده از آن اختیــار و آزادی کــه خــدا بــه اوارزانــی کــرده بــود ســوء اســتفاده کــرد
وبــه انحـراف کشــیده شــد .گنــاه بــا او و از طریــق او آغــاز شــد .فــردی کــه در کنــار مســیح
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محــرم تریــن فــرد نــزد خــدا بــود و از باالتریــن قــدرت و جــال در میــان ســاکنین آســان
برخــوردار بــود .Patriarchs and Prophets, pp. 34, 35 – “.الــن وایــت ســپس از آیــات فــوق
از کتــاب اشــعیا و حزقیــال مبنظــور توصیــف ســقوط شــیطان اســتفاده کــرد.
مفهــوم بســیار مهــم در اینجــا ”قانــون محبــت“ و واقعیــت "اختیــار اراده و آزادی" اســت.
کتــاب مقــدس بــه مــا مــی گویــد کــه شــیطان بــه دلیــل شــکوه و زیبایــی خــود ،از خــود راضــی
و مغــرور گشــت .مــا دلیــل ایــن اتفــاق را منــی دانیــم؛ ایــن مطلــب بایــد بخشــی از آیــه ۷
ـه”س بــی دینــی“ یــا تباهــی نامیــده میشــود  ،کــه
بــاب  ۲از رســاله دوم تســالونیکیان باشــد کـ ِ ّ
بــا درک ارتبــاط نزدیــک احــکام خــدا بــا ارکان حکومــت الهــی  ،کامــا منطقــی بــه نظــر مــی
رســد .نکتــه اینجاســت کــه قبــل از اینکــه شــیطان در کتــاب ایــوب معرفــی شــود او از مقــام
خــود ســاقط شــده بــود و جدالــی را کــه آغــاز کــرده بــود نیــز بــه خوبــی در جریــان بــود.

بعضــی از گزینــه هــای مهمــی کــه در پیــش روی شامســت ،کدامنــد و چــه وعــده
هایــی از کتــاب مقــدس مــی توانیــد بیابیــد کــه شــا را نســبت بــه انتخــاب هــای
درســت مطمــن ســازند؟

پنجشنبه

 ۶اکترب

جوابها را در صلیب بیابید
کتــاب ایــوب بــه موضوعــات مهــم بســیاری اشــاره مــی کنــد .امــا بســیاری از ایــن مــوارد در
آنجــا پاســخ داده منــی شــوند .مــا بــه بقیــه کتــاب مقــدس نیــاز داریــم .و حتــی آن زمــان مــا
همچنــان ”از پشــت شیشــه تــار و مبهــم میبینیــم“ (اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه .)۱۲
هــان طــور کــه دیــروز دیدیــم ،بــرای مثــال کتــاب ایــوب دربــاره چگونگــی آغــاز
طغیانگــری شــیطان چیــزی منــی گویــد .همچنیــن ،چیــزی دربــاره اینکــه شــیطان در نهایــت
چگونــه در نــرد بــزرگ شکســت مــی خــورد ،ســخنی مبیــان منــی آورد .در واقــع ،برخــاف نقــش
عمــده او در متــام چیزهایــی کــه در کتــاب ادامــه مــی یابــد – پــس از تنهــا دو بــار ظاهــر
شــدن در کتــاب ایــوب ( -ایــوب بــاب  ۱آیــات  ۶تــا  ،۱۲بــاب  ۲آیــات  ۱تــا  - )۷شــیطان بــار
دیگــر دیــده منــی شــود .او بــه ســادگی ناپدیــد مــی شــود اگــر چــه آن ویرانــی کــه مســبب آن
شــده بــود ،باقــی مــی مانــد .بقیــه کتــاب حتــی اشــاره ای بــه او منــی کنــد؛ در عــوض ،تقریبــا
متــام آنچــه کــه پــس از آن در کتــاب مــی آیــد دربــاره خداســت و نــه شــیطان .و ایــن منطقــی
بــه نظــر مــی رســد زیـرا پایــان کتــاب ایــوب دربــاره خــدا و واقعیــت او بحــث میکنــد.
بــا ایــن وجــود ،کتــاب مقــدس در مــورد پرســش مربــوط بــه شکســت شــیطان در نــرد
بــزرگ ،مــا را بــی پاســخ منیگــذارد .و مــرگ عیســی بــر روی صلیــب ،کانــون اصلــی ایــن
شکســت میباشــد.
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کار عیســی بــه پایــان جــدال عظیــم منتهــی خواهــد شــد ؛ آیــات ذیــل چگونــه آن ـرا
ترشیــح میکنــد؟ یوحنــا بــاب  ۱۲آیــات  ۳۱و ۳۲؛ مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــات  ۱۰تــا ۱۲؛
رومیــان بــاب  ۳آیــه ۲۶؛ عربانیــان بــاب  ۲آیــه ۱۴

هویــت واقعــی شــیطان بــه عنــوان یــک قاتــل ،بــر روی صلیــب کامـاً بـرای جهــان افشــا
شــد .کســانی کــه عیســی را در زمــان فرمانروایــی او در آســان مــی شــناختند ،مــی بایســت از
مشــاهده خــوار و ذلیــل شــدن او توســط عوامــل شــیطان متحیــر شــده باشــند .ایــن ”محکــوم“
شــدن شــیطان اســت کــه عیســی در بــاب  ۱۲یوحنــا دربــاره آن ســخن گفــت .هنگامــی کــه
نجــات دهنــده بـرای ”گناهــان همــه جهان“بــر روی صلیــب مــرد (اول یوحنــا بــاب  ۲آیــه ،)۲
تنهــا آن موقــع بــود کــه ملکــوت توانســت اعــام کنــد کــه نجــات اینــک آمــده اســت .الحــال
و در اینجــا آن وعــده الهــی کــه بــه جهانیــان داده شــد (دوم تیموتائــوس بــاب  ۱آیــه  ،)۹بــه
واقعیــت تبدیــل شــد .مســیح بــه دلیــل مــرگ داوطلبانــه خویــش بــه جــای مــا ”عــادل گردیــد
و عــادل شــارد هــر کســی را کــه بــه او ایــان آورد“ (رومیــان بــاب  ۳آیــه  .)۲۶یعنــی ،او بــر
روی صلیــب اتهامــات شــیطان را کــه مبوجــب آن خــدا منیتوانــد احــکام خویــش (عدالــت) را
حفــظ کنــد و در عیــن حــال کســانی را کــه احــکام او را نقــض میکردنــد نجــات دهــد (مدافــع).
پــس از ماجـرای جلجتــا ،رسنوشــت شــوم شــیطان قطعــی شــد.
توضیــح :احــکام خــدا (عــدل) میباشــند .هــر کــس کــه احــکام را نقــض کنــد محکــوم
میشــود و بـرای همیــن بــه وکیــل (مدافــع) یــا شــفیع نیــاز دارد تــا آنــان را از محکومیــت تربئــه
و نجــات دهــد .بدیــن ســبب مســیح شــفاعت منــود و در عــوض بــار محکومیــت آنهــا را بــر
دوش خــود گرفــت تــا بــا مــرگ خــود ،آنهــا نجــات یابنــد( .ویرایشــگر)

چگونــه مــی توانیــم بفهمیــم کــه بایــد از آنچــه کــه عیســی بخاطــر مــا بــر روی
صلیــب انجــام داد وجــد و شــادی منائیــم  ،حتــی در خــال معضالتــی کــه اینــک در
جــدال عظیــم بــا آن مواجــه هســتیم.

جمعه

 ۷اکترب

مطالعه بیشرت:

مفهـــوم مبـــارزه  ،نـــردی میـــان خیـــر و رش اســـت کـــه در بســـیاری از فرهنـــگ هـــا
مت ــداول میباش ــد .ای ــده ای ک ــه در ط ــول ه ـزاران س ــال ادام ــه داش ــته اس ــت اغل ــب بعن ــوان
افس ــانه بی ــان ش ــده اس ــت .ام ــروزه ،ب ــه دلی ــل نقدگرای ــی و خردگرای ــی نوی ــن ،بس ــیاری از
مس ــیحیان ،واقعی ــت ش ــیطان و فرش ــتگان ش ــیطانی حقیق ــی را ان ــکار م ــی کنن ــد .اینگون ــه
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مط ــرح گردی ــده ک ــه اینه ــا  ،در ادام ــه بح ــث ب ــاال ،تنه ــا مناده ــای بَــ َدوی فرهن ــگ بــرای
ب ــر و رشارته ــای غری ــزی هس ــتند .از دی ــدگاه م ــا ب ــه عن ــوان ادونتیس ــت تص ــور اینک ــه
چگون ــه کس ــی ب ــدون ب ــاور ب ــه واقعی ــت ش ــیطان و فرش ــتگان او ،کت ــاب مق ــدس برای ــش
مفه ــوم داش ــته باش ــد ،دش ــوار اس ــت .هم ــه مس ــیحیان گرفت ــار تل ــه فریبکاران ــه ای نش ــده
ان ــد ک ــه ُمنک ــر واقعی ــت ن ــرد کیهان ــی می ــان نیروه ــای م ــاورا طبیع ــی می ــان خ ــوب و ب ــد
اس ــت .ی ــک پژوهش ــگر انجی ــل ب ــه ن ــام گرگ ــوری بوی ــد ( )Gregory Boydبــرای مث ــال،
ب ــه ط ــور گس ــرده درب ــاره ن ــرد طوالن ــی (ام ــا ن ــه اب ــدی) می ــان خ ــدا و ش ــیطان مطالب ــی
نوش ــته اس ــت .بوی ــد در مقدم ــه کت ــاب خ ــود ب ــه ن ــام "خ ــدا در ن ــرد" ،پ ــس از اظه ــار
نظ ــر در م ــورد چن ــد آی ــه از ب ــاب  ۱۰دانی ــال ،نوش ــت” :کت ــاب مق ــدس از آغ ــاز ت ــا پای ــان،
موجودات ــی روحان ــی را ف ــرض ک ــرده ک ــه می ــان برشی ــت و خ ــدا وج ــود دارن ــد ک ــه رفتارش ــان
ب ــه ط ــور قاب ــل مالحظ ــه ای ب ــر وج ــود و هس ــتی انس ــان ب ـرای به ــر ش ــدن ی ــا بدت ــر ش ــدن
تاثی ــر م ــی گ ــذارد .در حقیق ــت ،م ــن اس ــتدالل میکن ــم ک ــه چنی ــن تص ــوری در مرکزی ــت
جه ــان بین ــی کت ــاب مق ــدس قــرار دارد – “ .گرگ ــوری ای .بوی ــدGregory A. Boyd, God ،
 .at War (Downer’s Grove Ill.: InterVarsity Press, 1997), p. 11البتــه بایــد گفــت کــه
ح ــق ب ــا اوس ــت.

سواالتی برای بحث
 .۱چــه آیــات دیگــری دربــاره شــیطان و نیروهــای شــیطانی ســخن مــی گوینــد؟ اگــر اینهــا

بــه عنــوان منادهــای منحــر بـرای جنبــه تاریــک برشیــت تفســیر شــوند ،چــه چیــزی از دســت
رفته اســت؟
 .۲نیکولــو ماکیاولــی ،یــک نویســنده اهــل فلورانــس در قــرن شــانزدهم گفــت کــه بـرای
یــک حاکــم بســیار بهــر اســت کــه زیــر دســتان وی از او ه ـراس داشــته باشــند تــا اینکــه او
را دوســت داشــته باشــند .در مقابــل الــن جــی .وایــت نوشــت” :حتــی زمانــی کــه تصمیــم
گرفتــه شــد کــه شــیطان دیگــر منــی توانــد در ملکــوت آســان باقــی مبانــد ،حکمــت ازلــی
شــیطان را نابــود نکــرد .از آن جایــی کــه تنهــا خدمتگ ـزاری از روی محبــت مــی توانــد نــزد
خــدا پذیرفتــه شــود ،وفــادار ی مخلوقاتــش بایــد مبتنــی بــر اعتقــاد بــه عدالــت و خیرخواهــی
او باشــد .ســاکنین آســان و جهــان هــای دیگــر کــه آمادگــی درک غریــزه یــا عواقــب گنــاه را
نداشــتند ،در نتیجــه منــی توانســتند عدالــت و رحمــت خــدا در نابــودی شــیطان را ببیننــد.
اگــر او بالفاصلــه از صفحــه روزگار محــو مــی شــد ،آنهــا بــه جــای اینکــه از روی محبــت ،خــدا
را خدمــت کننــد ،از روی تــرس ایــن کار را انجــام مــی دادنــدThe Great Controversy, – “.
 .pp. 498, 499چ ـرا خــدا مــی خواهــد کــه مــا نــه بــه دلیــل تــرس بلکــه از روی محبــت بــه
او خدمــت کنیــم؟
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درس سوم

 ۸تا  ۱۴اکترب

”آیا خدا ترسی ایوب برای هیچ است؟“

بعد از ظهر روز سبت

مطالع ــه ای ــن هفت ــه :ای ــوب ب ــاب  ۱و ۲؛ اول قرنتی ــان ب ــاب  ۴آی ــه ۹؛ پیدای ــش
ب ــاب  ۳آی ــات  ۱ت ــا ۸؛ فیلیپی ــان ب ــاب  ۴آی ــات  ۱۱ت ــا ۱۳؛ مت ــی ب ــاب  ۴آی ــات  ۱ت ــا
۱۱؛ فیلیپی ــان ب ــاب  ۲آی ــات  ۵ت ــا .۸
آی ــه حفظ ــی” :او وی را گف ــت :مث ــل یک ــی از زن ــان ابل ــه س ــخن میگوی ــی! آی ــا
نیکویــی را از خــدا بیابیــم و بــدی را نیابیــم؟» در ایــن همــه ،ایــوب بــه لبهــای خــود
گن ــاه نک ــرد“ (ای ــوب ب ــاب  ۲آی ــه .)۱۰
کتــاب ایــوب بُعــد کامــا جدیــدی از واقعیــت را ب ـرای مــا آشــکار میســازد .ایــن کتــاب
بطــور اجاملــی از جــدال عظیــم میــان مســیح و شــیطان پــرده بــر میــدارد .و بــا چنیــن کاری،
قالــب  ،معیــار و طرحــی کلــی فراهــم میشــود تــا دنیایــی را کــه در آن زیســت میکنیــم بهــر
بشناســیم  ،جهانــی کــه بــا موانعــی کــه بــه کـرات بــر رس راه مــا قـرار میدهــد ،مــا را رسگشــته
و مغشــوش و حتــی وحشــت زده مــی کنــد .امــا کتــاب ایــوب نشــان مــی دهــد کــه ایــن
جــدال عظیــم رصفــا جنــگ فــرد دیگــری نیســت کــه بــه مــا ربطــی نداشــته باشــد .ایــکاش
مســئله بــه همیــن جــا ختــم میشــد ؛ امــا متاســفانه ایــن طــور نیســت :وای بــه روزگار شــا
ای اهالــی زمیــن زیـرا شــیطان بــا خشــم زیــاد بــه رساغ شــا آمــده اســت چــون میدانــد کــه
فرصــت زیــادی نــدارد( .مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه  .)۱۲شــیطان بــر روی زمیــن و دریاهــا
آمــده اســت و مــا بــه خوبــی مــی دانیــم کــه خشــم او واقعــا زیــاد اســت .چــه کســی در میــان
مــا بــه عنــوان یــک انســان آن خشــم را احســاس نکــرده اســت؟
ایــن هفتــه بــه بررســی  ۲بــاب اول کتــاب ایــوب خواهیــم پرداخــت همچنــان کــه در پــی
دســتیابی بــه درک عظیمــری هســتیم از اینکــه در ایــن جــدال عظیــم کــه شــدت آن ادامــه
یافتــه در کجــای ایــن جــدال ق ـرار گرفتــه ایــم.
21

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۵اکترب آماده شوید.

یکشنبه

 ۹اکترب

ایوب ،خادم خدا

بــاب  ۱ایــوب را بخوانیــد .بــه طــور خــاص بــر روی اتهامــات شــیطان علیــه ایــوب مترکــز
مناییــد .شــیطان در اینجــا چــه چیــزی مــی گویــد؟ در حمالتــش بــه چــه چیــزی اشــاره شــده
اســت؟ نهایتــا" ،در واقــع شــیطان بــه چــه کســی حملــه مــی کنــد؟

آیــا تــو گــرد او و گــرد خانــه او و گــرد همــه امــوال او بــه هــر طــرف حصــار نکشــیدی
و اع ــال دس ــت او را برک ــت ن ــدادی و مواش ــی او در زمی ــن منت ــر نش ــد( .ای ــوب ب ــاب ۱
آیــه  .)۱۰کتــاب ایــوب نــه تنهــا بــه شــخصیت خــوب و صفــت عــادل ایــوب اشــاره میکنــد
بلکـــه ب ــا ترشیـــح ب ــرکات م ــادی و خان ــواده پرب ــار او آغ ــاز م ــی ش ــود .اینه ــا چیزه ــای
خاص ــی بودن ــد ک ــه باع ــث ش ــدند ت ــا ای ــوب ب ــه عن ــوان ثرومتندتری ــن م ــرد م ــرق زمی ــن
محس ــوب ش ــود( .ای ــوب ب ــاب  ۱آی ــه  .)۳و همچنی ــن اینه ــا چیزه ــای خاص ــی بودن ــد ک ــه
شـــیطان بهانـــه جســـت تـــا آنـــرا بـــه رخ خـــدا بکشـــد و بگویـــد کـــه اگـــر ایـــن متـــول و
امکان ــات بــرای او فراه ــم نب ــود تــرا متابع ــت و خدم ــت منیک ــرد.
ســپس چــه چیــزی بــر اتهــام شــیطان داللــت میکــرد کــه گفــت اگــر خــدا ایــن چیزهــا را
از ایــوب مــی گرفــت ،ایــوب تـرا لعــن و نفریــن میگفــت؟ (ایــوب بــاب  ۱آیــه  )۱۱آن یــورش
در واقــع حملــه ای بــر ضــد خــود خداســت( .وانگهــی ایــن مطلــب آن چیــزی اســت کــه کل
جــدال عظیــم بــه آن میپــردازد) چــون خداونــد نســبت بــه ایــوب کارهــای عالــی و نیکــو انجــام
داده بــود پــس ایــوب بایــد فرمانــردار و خداتــرس و عابــد میبــود و تنهــا از روی عشــق و
محبــت و قدرشناســی چنیــن میکــرد .گذشــته از هــر چیــز ،چــه کســی خدایــی را کــه کارهــای
بســیاری برایــش انجــام داده اســت  ،دوســت نــدارد؟ در یــک مفهــوم ،شــیطان مــی گفــت کــه
خــدا همــه ایــن کارهــا را کــرد امــا ایــوب را تطمیــع کــرده بــود تــا نســبت بــه او وفــادار مبانــد.
از ایــن رو او ادعــا کــرد کــه ایــوب نــه از روی محبــت بلکــه از روی انگیــزه هــای خودخواهانــه
بــه خــدا خدمــت مینمــود.
درب ــاره بعض ــی از منفورتری ــن و کری ــه تری ــن ره ـران سیاس ــی بیندیش ــید ک ــه دوس ــتانی
وفــادار تــا حــد مــرگ داشــتند بــه ایــن دلیــل کــه ایــن رهــر از آنــان جانبــداری میکــرد و از
هم ــه نظ ــر ب ــه وض ــع و ح ــال آنه ــا میرس ــید .اگ ــر خداون ــد مهرب ــان ،ب ــا محب ــت و غمخ ــوار،
آنچن ــان ک ــه توصی ــف ش ــده اس ــت ب ــود ،آن ــگاه حت ــی اگ ــر ای ــوب هم ــه آن چیزه ــای خ ــوب
را از دس ــت می ــداد همچن ــان ب ــه خداون ــد خدم ــت م ــی ک ــرد .ب ــا ای ــن وج ــود ش ــیطان ب ــا
ای ــن ادع ــا ک ــه ای ــوب وف ــادار من ــی مان ــد ،ب ــه ای ــن اش ــاره دارد ک ــه حت ــی ای ــوب ب ــه ط ــور
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کام ــل ب ــه خ ــدا اطمین ــان ن ــدارد و تنه ــا ب ــه خاط ــر چیزهای ــی ک ــه خ ــدا ب ــه او داده اس ــت،
وف ــادار اس ــت .یعن ــی ،در پای ــان (ب ــر طب ــق نظ ــر ش ــیطان) وف ــاداری ای ــوب ب ــه ط ــور نس ــبتا
زی ــادی ب ــه ای ــن بس ــتگی دارد ک ــه آی ــا ای ــن معامل ــه ای خ ــوب ب ـرای او هس ــت ی ــا خی ــر.

چــرا شــا بــه خداونــد خدمــت مــی کنیــد؟ فــرض کنیــد انگیــزه هایتــان عالــی
نباشــند .اگــر مــی بایســت تــا زمانــی کــه انگیــزه هایتــان عالــی بشــوند (اگــر چنیــن
نیســت) صــر کنیــد ،چــه اتفاقــی ب ـرای شــا و ایامنتــان ممکــن بــود رخ بدهــد؟

دوشنبه

 ۱۰اکترب

پوست بعوض پوست :نربد ادامه دارد
توضیــح در بــاره پوســت بعــوض پوســت :شــیطان در ایــن جــا مجادلــه میکنــد کــه آنچــه
تابحــال بـرای ایــوب کــرده تنهــا پوســت را ملــس کــرده و ســطحی را خـراش داده اســت .ایــوب
همــه چیزهایــی را کــه از دســت داده بــود تحمــل کــرد حتــی از دســت دادن بچــه هــای خــود
ولــی از دســت دادن ســامتی خــود را تحمــل نخواهــد منــود .اگــر خــدا بــه شــیطان اجــازه
دهــد تــا بــر جســم او مصیبتــی واقــع گــردد بــه ادعــای خصــم ایــان ایــوب زایــل خواهــد
گردیــد .شــیطان از خــدا میخواســت تــا اجــازه دهــد تــا پوســت او بــه دمــل و تــاول چرکیــن
مبتــا شــود.
آیــات  ۱تــا  ۳بــاب  ۲ایــوب تقریبــا بــا تکـرار بعضــی از بخــش هــای آیــات  ۶تــا  ۸بــاب ۱
ایــوب آغــاز مــی شــود .تغییــر بــزرگ در آخریــن بخــش از آیــه  ۳بــاب  ۲ایــوب اســت کــه در
آن خداونــد خــود دربــاره اینکــه ایــوب برخــاف مصیبــت هایــی کــه گریبــان گیــرش شــد ،تــا
چــه حــد وفــادار مانــد ،ســخن مــی گویــد .بنابرایــن ،زمانــی کــه بــه آیــه  ۳بــاب  ۲ایــوب مــی
رســیم ،چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه گویــا اتهامــات شــیطان نادرســت اســت .ایــوب بــه خــدا
وفــادار مانــد و آنچنــان کــه شــیطان گفــت ،او را نفریــن نکــرد.

بــاب  ۲ایــوب را بخوانیــد .در ایــن آیــات چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ همچنیــن ،اهمیــت و
مفهــوم ایــن واقعیــت کــه در بــاب هــای  ۱و  ۲ایــوب ایــن فرزنــدان خــدا آنجــا هســتند تــا
شــاهد مکاملــه میــان خــدا و شــیطان باشــند ،چیســت؟

عبــارت پوســت در مقابــل پوســت یــک اصطــاح اســت کــه مفـران را گیــج کــرده اســت.
هــر چنــد نظریــه ایــن اســت :اجــازه داده شــود کــه اتفــاق ناگــواری بـرای ایــوب بیفتــد و ایــن
باعــث خواهــد شــد کــه او وفــاداری حقیقــی اش را نشــان بدهــد .جســم و ســامتی ایــوب را
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تبــاه کــن و مشــاهده کــن کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد.
و بــه طــور جالــب توجهــی آنچــه کــه اتفــاق مــی افتــد نیــز خــارج از موضــوع نیســت.
هــر دو واقعــه نــرد در آســان کــه در اینجــا در کتــاب ایــوب آشــکار شــده اســت ،در رشایــط
محیطــی مالقــات میــان ایــن منادیــان آســانی و خــدا اتفــاق مــی افتــد .شــیطان اتهاماتــش را
عمومــی و علنــی بیــان مــی کنــد؛ یعنــی ،در برابــر ایــن موجــودات دیگــر ادعاهــای خــود را
مطــرح میکنــد .ایــن نظریــه کامــا بــا آنچــه کــه مــا دربــاره نــرد بــزرگ مــی دانیــم ،جــای دارد.
ایــن چیــزی اســت کــه در برابــر متــام هســتی مطــرح مــی شــود (اول قرنتیــان بــاب  ۴آیــه ،۹
دانیــال بــاب  ۷آیــه  ۱۰و مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــات  ۷تــا  ۹را ببینیــد).
امــا هــدف از نقشــه رســتگاری بســی گســرده تــر و عمیــق تــر از نجــات بــر بــود .تنهــا
ب ـرای ایــن خاطــر نبــود کــه عیســی بــه زمیــن آمــد؛ مقصــود رصفــا ایــن نبــود کــه ســاکنین
ایــن جهــان کوچــک احــکام خــدا را آنگونــه کــه بایــد ،در نظــر بگیرنــد؛ بلکــه ب ـرای دفــاع از
ماهیــت و خصلــت خــدا در برابــر جهــان بــود  ...کاری کــه مســیح انجــام داد و بـرای نجــات
بــر ُمــرد  ،نــه تنهــا راه ملکــوت را بـرای انســان هــا بــاز منــود بلکــه در برابــر همــه جهــان،
خــدا و پــرش را در برخــورد و مقابلــه بــا طغیــان شــیطان توجیــه و ُم ِحــق جلــوه خواهــد
داد .ایــن کار بقــا و جاودانگــی احــکام خــدا را بــر قـرار و طبیعــت و عواقــب گنــاه را آشــکار
خواهــد کــرد .الــن جــی .وایــت.

سه شنبه

 ۱۱اکترب

نام خداوند متبارک باد

پــس از اولیــن حملــه شــیطان بــه ایــوب و پــس از اینکــه او خــر مصیبــت هایــی کــه
ق ـرار بــود نــازل بشــوند را شــنید ،چگونــه واکنــش نشــان داد؟ (ایــوب بــاب  ۱آیــات  ۲۰تــا
 ۲۲را ببینیــد ).اهمیــت ایــن واقعیــت کــه حتــی در خــال چنیــن مصیبتــی ایــوب نــه گنــاه
ورزیــد و بــه خداونــد ناس ـزا نگفــت چــه بــود؟

در مرکزی ــت حکوم ــت خ ــدا ،حکومت ــی ک ــه ب ــر پای ــه محب ــت اس ــتوار اس ــت  ،آزادی
انتخ ــاب وج ــود دارد .خ ــدا م ــی خواه ــد ک ــه م ــا ب ــه دلی ــل اینک ــه او را دوس ــت داری ــم،
ب ــه او خدم ــت کنی ــم و ن ــه ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه مجب ــور ب ــه خدم ــت ک ــردن ب ــه او باش ــیم.
ش ــیطان اش ــاره ک ــرد ک ــه ای ــوب خ ــدا را ب ــه دلی ــل انگی ــزه ه ــای خ ــود خواهان ــه خدم ــت
م ــی من ــود  ...او ت ــاش من ــود ت ــا مذه ــب حقیق ــی را نف ــی کن ــد .ک ــه از محب ــت و ش ــکرگزاری
هوش ــمندانه از رسش ــت خ ــدا رس چش ــمه م ــی گی ــرد و اینک ــه عب ــادت کنن ــدگان حقیق ــی
مذه ــب را ب ــه خاط ــر خ ــدا دوس ــت دارن ــد و ن ــه ب ـرای پ ــاداش؛ اینک ــه آنه ــا ب ــه ای ــن دلی ــل
بــه خــدا خدمــت مــی کننــد کــه چنیــن خدمتــی فــی نفســه صحیــح اســت و ایــن رصفــا بــه
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ایــن دلیــل نیســت کــه ملکــوت مملــو از شــکوه و جــال مــی باشــد؛ و اینکــه آنهــا خــدا را
دوســت دارنــد زی ـرا او شایســتگی دارد تــا بــه او اعتــاد و عشــق ورزی بشــود و نــه رصفــا
بـــه ایـــن دلیـــل کـــه بـــه ایشـــان برکـــت مـــی دهـــد The SDA Bible Commentary—.
.Vol.3 , P 500
در کتــاب ایــوب او نادرســتی اتهامــات شــیطان را ثابــت منــود .بــا ایــن وجــود اگــر چــه خــدا
مــی دانســت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد ،امــا ایــوب مــی توانســت متفــاوت عمــل کنــد .او مــی
توانســت گنــاه کنــد و بــه خــدا ناسـزا بگویــد .کــردار معقــول ایــوب بواســطه تحمیــل و جــر
خــدا نبــود .اســتواری در وفــاداری بــا توجــه بــه رشایــط و موقعیــت ،شــهادتی شــگفت انگیــز
در برابــر فرشــتگان و انســان هــا بــود.



آنچــه کــه در بــاب  ۱ایــوب اتفــاق افتــاد را بــا چیــزی کــه بـرای آدم و حــوا در آیــات ۱
تــا  ۸پیدایــش رخ داد ،مقایســه مناییــد .ایــن تقابــل چگونــه باعــث مــی شــود کــه گنــاه ایشــان
بســیار وحشــتناک بــه نظــر برســد.

آدم و حـــوا کـــه موجوداتـــی بـــی گنـــاه در وســـط یـــک بهشـــت واقعـــی بودنـــد ،بـــه
دلی ــل حمل ــه ش ــیطان تخل ــف من ــوده و گرفت ــار گن ــاه ش ــدند؛ ای ــوب در می ــان درد ،فاجع ــه
و تباه ــی مطل ــق ،برخ ــاف حم ــات ش ــیطان  ،نس ــبت ب ــه خداون ــد وف ــادار مان ــد .در ه ــر
دو م ــورد م ــا منون ــه ای قدرمتن ــد از مس ــائلی مه ــم در مع ــرض خط ــر در م ــورد اختی ــار آزادی
داری ــم.

عکــس العمــل ایــوب در اینجــا چگونــه بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه اغلب بهانــه های
مــا بـرای ارتــکاب بــه گنــاه مــی تواند تــا چه حد کم ارزش ،ســبک و نادرســت باشــند؟

چهارشنبه

 ۱۲اکترب

همرس ایوب

احتماال اینـک زمـان مناسـبی بـرای رویارویـی بـا یـک قربانـی دیگر در داسـتان ایـوب می
باشـد :همسرش .ازاو تنهـا در آیـات  ۹و  ۱۰بـاب  ۲ایـوب ذکـر شـده اسـت .پـس از آن ،او از
داسـتان و تاریـخ محـو مـی شـود .بیـش از این چیز دیگـری درباره او به ما گفته نشـده اسـت.
بـا ایـن وجـود بـا در نظـر گرفنت همـه اتفاقات ،چه کسـی می توانـد اندوهی که ایـن زن نگون
بخـت بـا آن مواجـه شـده بـود را تصور کند؟ مصیبـت او ،فرزندانش و دیگـر قربانی ها در باب
 ،۱جهانـی بـودن رنـج و عـذاب را نشـان مـی دهـد .همـه مـا در نربد بـزرگ نقش داریـم؛ برای
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هیچکـس راه گریزی نیسـت.

آیــات  ۳و  ۹بــاب  ۲ایــوب را بــا هــم مقایســه کنیــد .چــه عبــارت مشــابهی توســط خــدا
و همــر ایــوب بــه کار بــرده شــده اســت و اهمیــت چگونگــی کاربــرد آن توســط ایشــان
چیســت؟

اتفاقــی نیســت کــه عبــارت یکســانی دربــاره درســتکار مانــدن در هــر دو آیــه دیــده مــی
شــود .واژه ترجمــه شــده درســتکاری از واژه مشــابه اســتفاده شــده در آیــات  ۱و  ۸بــاب ۱
ایــوب مــی آیــد کــه اغلــب ُم َنـ ّزه از گنــاه یــا بــی عیــب ترجمــه شــده اســت .ریشــه ایــن لغــت،
ایــده کــال و متامیــت را متبایــن میســازد.
مایــه تاســف اســت کــه همــر ایــوب بــه فــردی تبدیــل مــی شــود کــه ایــوب را ب ـرای
هــان چیزهایــی کــه خداونــد بــه او فرمــان داده ،بــه چالــش مــی کشــد .او در انــدوه و فغــان
خویــش ایــوب را مجبــور مــی کنــد دقیقــا کاری را کــه خــدا منــع کــرده ،انجــام بدهــد .اگــر
چــه مــا قطعــا منــی توانیــم هم ـراو را قضــاوت کنیــم ،امــا ب ـرای همــه مــا درســی اســت از
اینکــه تــا چــه حــد بایــد مراقــب باشــیم کــه موجــب لغــزش دیگـران نشــویم (لوقــا بــاب ۱۷
آیــه  ۲را ببینیــد).
آیــه  ۱۰بــاب  ۲ایــوب را بخوانیــد .در اینجــا ایــوب چــه شــهادت قدرمتنــدی مــی دهــد؟
فیلیپیــان بــاب  ۴آیــات  ۱۱تــا  ۱۳را نیــز ببینیــد.

ایـوب اصالـت ایمان خویـش را آشـکار می کند .او هـم در زمان های خـوب و هم در زمان
هـای بـد بـه خداونـد خدمـت خواهـد منـود .اگر چـه چیزی کـه جالب توجه اسـت ،این اسـت
کـه اکنـون شـیطان از داسـتان ناپدیـد شـده و بـار دیگـر دیـده نخواهد شـد .و اگر چـه منت به
آن اشـاره ای منـی کنـد ،ولـی مـی توانیم ناامیدی و عصبانیت شـیطان نسـبت به پاسـخ ایوب را
تصـور کنیـم .پـس از هـر چیـز ،بـه این توجه کنیـد که او به سـادگی آدم و حوا و بسـیاری افراد
دیگـر را مغلـوب سـاخت" .مدعـی و اتهام زننده برادران ما" (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۲آیه )۱۰
قـرار بـود فـرد دیگری غیـر از ایوب را بـرای متهم منـودن بیابد.

چگونــه مــی آموزیــم کــه هــم در زمــان هــای خوشــی و هــم در مواقــع ســختی بــه
خــدا وفــادار مبانیــم؟

پنجشنبه

فرمانربداری تا حد مرگ
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 ۱۳اکترب

در آیــه  ۲۲بــاب  ۱ایــوب چنیــن آمــده اســت :بــا همــه ایــن پیشــامدها ایــوب گنــاه نکــرد
و بــه خــدا ناسـزا نگفــت .آیــه  ۱۰بــاب  ۲ایــوب مــی گویــد :بــا وجــود متــام ایــن بالهــا ایــوب
ســخنی بــر ضــد خــدا نگفــت .در هــر دو مــورد بــا وجــود حمــات ،ایــوب بــه خداونــد وفــادار
مانــد .هــر دو آیــه بــر ایــن حقیقــت تاکیــد دارنــد کــه ایــوب نــه بــا کالم و نــه بــا اعــال خــود
مرتکــب گنــاه نشــد.
مطمئنــا آیــات منــی گوینــد کــه ایــوب گناهــکار نبــود .هرگــز چنیــن چیــزی بیــان نخواهــد
شــد زیـرا کتــاب مقــدس چنیــن تعلیــم مــی دهــد کــه همــه مــا گناهکاریــم .اگــر ادعــا کنیــم
کــه گناهــی از مــا رس نــزده اســت دروغ میگوئیــم و خــدا را نیــز دروغگــو میشــاریم زی ـرا
خــدا میفرمایــد کــه همــه مــا گناهکاریــم( .اول یوحنــا بــاب  ۱آیــه  .)۱۰در رسزمیــن عــوص
مــردی زندگــی میکــرد بنــام ایــوب .او مــردی درســتکار و خداتــرس بــود کــه از گنــاه دوری
میورزیــد .درســتکاری و منــزه بــودن ،خداترســی و پرهیــز از رشارت (ایــوب بــاب  ۱آیــه ،)۱
یــک فــرد را از گنــاه بــری منــی کنــد .ایــوب نیــز ماننــد دیگـران درگنــاه متولــد شــد و محتــاج
یــک نجــات دهنــده بــود.
بــا ایــن حــال ،بــا وجــود متــام اتفاقاتــی کــه برایــش افتــاد ،او بــه خداونــد وفــادار مانــد.
در ایــن مفهــوم ،ایــوب بــه نوعــی مــی توانــد نوعــی منــاد باشــد ،منونــه ای کمرنــگ از عیســی
(درس  ۱۴را ببینیــد) ،کــه در میــان ســختی هــا و وسوســه هــای وحشــتناک مایــوس نشــد ،گنــاه
نورزیــد و از ایــن رو نادرســتی اتهامــات شــیطان علیــه خــدا را اثبــات منــود .بــه طــور حتــم،
کاری کــه مســیح انجــام داد بســیار بزرگــر ،متعالــی تــر و مهمــر از کار ایــوب بــود .بــا ایــن
حــال ،در اینجــا تشــابهی ســاده قابــل رویــت اســت.
آیــات  ۱تــا  ۱۱بــاب  ۴متــی را بخوانیــد .تجربــه ایــوب چگونــه در آنچــه در اینجــا
اتفــاق افتــاد ،منعکــس مــی شــود؟


اگـر چـه جسـم عیسـی در محیطی وحشـتناک بـه دلیل کمبود غذا ضعیف شـد ،عیسـی در
جسـم بشری و در شـبیه جسـم گنـاه (رومیـان بـاب  ۸آیـه  ،)۳درسـت مانند ایـوب کاری را که
شـیطان از او خواسـت انجـام نـداد .و درسـت دقیقا هامن طور که شـیطان پـس از اینکه ایوب
وفـادار مانـد از صحنـه ناپدیـد شـد ،پس از آنکه عیسـی در برابـر آخرین تالش شـیطان علیه او
مقاومـت کـرد ،کتـاب مقـدس گفـت ابلیـس او را رهـا کـرد (متـی باب  ۴آیـه ۱۱؛ یعقـوب باب
 ۴آیـه  ۷را نیـز ببینید).
آری  ،آنچــه کــه عیســی در بیابــان بــا آن روبــرو شــد تنهــا آغــاز یــک آزمــون بــود .آزمایــش
واقعــی او بــر روی صلیــب بــود و در اینجــا نیــز بــا وجــود همــه چیزهایــی کــه گریبانگیــرش
بــود (حتــی بدتــر از آنچــه ایــوب تجربــه منــود) ،عیســی حتــی تــا مــرگ وفــادار مانــد.
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آیــات  ۵تــا  ۸بــاب  ۲فیلیپیــان را بخوانیــد .اطاعــت تــا حــد مــرگ مســیح چــه امیــدی
بــه مــا ارائــه مــی دهــد و در واکنــش بــه فرمانــرداری از او چگونــه بایــد زندگــی
کنیــم؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۴اکترب

دانشجویانی که نسخه عربی کتاب ایوب را بررسی می کردند ،با پدیده ای جالب برخورد
کردند .سخنان همرس ایوب به او چنین ترجمه شده است :خدا را لعنت کن و مبیر( .ایوب باب
 ۲آیه  .)۹آیه  ۵باب  ۱ایوب چنین ترجمه شده است  :شاید پرسان من گناه کرده خدا را در
دل خود ترک کرده باشند و ترجمه آیه  ۱۱باب  ۱ایوب چنین است  :لیکن االن دست خود را
دراز کن و متامی مایملک او را ملس منا و پیش روی تو ترا ترک خواهد منود .به هر حال در هر
مورد واژه ترجمه شده لعنت از واژه ای بیرون می آید که برکت معنی می دهد .واژه از ریشه
( brkبرک) ،در کل کتاب مقدس به جای برکت به کار برده شده است .این ریشه ای مشابه
است که در آیه  ۲۲باب  ۱پیدایش هنگامی که خدا به آفرینش خود برکت داد ،استفاده شده
است .همچنین ریشه یکسانی در آیه  ۸باب  ۶۶مزامیر بکار برده شده است :ای قومها خدای
ما را متبارک خوانید .پس چرا این فعل یکسان که به معنی برکت است در این چند آیه به
صورت لعنت ترجمه شده است؟ پیش از هر چیز اگر ایده "متبارک" مفهوم مورد نظر در آیات
کتاب ایوب می بود ،این آیات بی معنی می بودند .در آیه  ۵باب  ۱کتاب ایوب ،چرا ایوب می
خواست به خدا قربانی تقدیم کند مبادا که پرسان وی در دلهای خویش خدا را متبارک خوانده
باشند؟ وقایع و رشایط پیرامونی اقتضا میکند که در عوض ،معنی لعنت در منت گنجانده شود.
همچنین چرا ایوب همرس خود را برای اینکه بگوید خدا را برکت بده نکوهش کند؟ (ایوب :۲
۹و .)۱٠با پیش زمینه ارائه شده  ،منت موقعی از معنی برخوردار خواهد بود که ایده لعنت در
آن منظور شده باشد.
پس چرا نویسنده یکی از واژگان متداول برای نفرین را بکار نربد؟ محققان بر این باورند
که این کار یک نوع تغییر عبارت بخاطر کاسنت از سطح قباحت یا مصلحت اندیشی برای بکار
نربدن اصل کلمه بخاطر زننده بودن  ،حرام بودن یا نوعی منع مذهبی بوده است .زیرا ایده
نوشنت مفهومی از دشنام دادن به خدا نسبت به احساسات مذهبی نویسنده اهانت آور بوده
است (این مورد مشابه را می توانیم در آیات  ۱۰و  ۱۳باب  ۲۱اول پادشاهان ببینیم ،جایی که
واژه ترجمه شده "کفرگویی" از ریشه  ،brkبرکت می باشد) .بنابراین ،موسی از واژه برکت بجای
واژه واقعی دشنام استفاده منود ،اگر چه بدیهی است که مفهوم دشنام مورد نظر بوده است.
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سواالتی برای بحث
 .۱چ ـرا ب ـرای مــردم بســیار طبیعــی اســت کــه در زمــان هــای بح ـران ،در مــورد واقعیــت

خــدا و یــا چگونگــی او پرســش مناینــد؟ چـرا مــا بایــد در میــان واقعیــت زندگــی خشــن در جهانــی
ســقوط کــرده ،جهانــی کــه در آن نــرد بــزرگ واقعــی اســت ،حقیقــت صلیــب را همــواره پیــش
رو داشــته باشــیم؟
 .۲اگــر چــه مــا پیشــینه آنچــه کــه در داســتان ایــوب اتفــاق مــی افتــاد را مــی دانیــم ،امــا تــا
جایــی کــه مــی دانیــم ایــوب از آن آگاهــی نداشــت .تنهــا چیــزی کــه او مــی دانســت مصیبــت
هایــی بودنــد کــه بــر رسش مــی آمدنــد .او از تصویــر بزرگــر اطالعــی نداشــت .ایــن آیــات در
میــان ســختی هــا و مشــقات میگوینــد کــه تصویــر بزرگــری وجــود دارد کــه مــا اغلــب آنـرا منــی
بینیــم و درک منــی کنیــم ،چــه آرامــش خیالــی از ایــن آیــات بایــد بدســت بیاوریــم و چطــور؟
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درس چهارم

 ۱۵تا  ۲۱اکترب

خدا و رنجهای برش

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :رومیــان بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا ۲۰؛ ایــوب بــاب  ۱۲آیــات  ۷تــا
۱۰؛ مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۴آیــه ۱۱؛ کولســیان بــاب  ۱آیــات  ۱۶و ۱۷؛ متــی بــاب  ۶آیــه
۳۴؛ ایــوب بــاب  ۱۰آیــات  ۸تــا ۱۲؛ رومیــان بــاب  ۳آیــات  ۱تــا .۴
آیــه حفظــی” :پــس در اندیشــه فــردا مباشــید زی ـرا فــردا اندیشــه خــود را خواهــد
کــرد .بــدی امــروز ب ـرای امــروز کافــی اســت“ (متــی بــاب  ۶آیــه .)۳۴
کتـاب ایـوب بـر خلاف سـایر کتب کتـاب مقـدس ،کاملاً از موضـوع و محتـوای رسزمین و
امـت بنـی ارسائیـل خارج شـده اسـت .از کتـاب پیدایش با وعـده ای که ابراهیم داده شـد بود
مبنـی بـر اینکـه خداونـد ”از تـو امتـی عظیـم پیـدا“ خواهـد کـرد (پیدایش بـاب  ۱۲آیـه  ،)۲تا
مکاشـفه یوحنـا کـه ”شـهر مقـدس“ اورشـلیم را توصیف میکنـد (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۲۲آیه
 ،)۱۹بـه گونـهای بطـور مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم ،موضـوع بنی ارسائیـل و عهـد و میثاق آنان
بـا خـدا  ،بـه شـکل گرفنت هـر یـک از کتابها منجر شـد.
در کتــاب ایــوب در آن زمینــه چیــزی وجــود نــدارد  ،حتــی رویــدادی بــدوی از تاریــخ
ارسائیــل کهــن کــه در کتــاب خــروج درج گردیــده در آن یافــت منیشــود .بدیهیتریــن دلیــل
ایــن اســت کــه موســی کتــاب ایــوب را بــه همـراه کتــاب پیدایــش در ِمدیــان نوشــت .خــروج
از مــر هنــوز واقــع نگردیــده بــود کــه ایــن موضــوع بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه چـرا
در بــاره بنــی ارسائیــل اشــاره ای نشــده اســت.
امــا شــاید حتــی دلیــل مهمتــر دیگــری وجــود داشــته باشــد .یکــی از موضوعــات اصلــی
کتــاب ایــوب ،رنــج بــری اســت کــه موضوعــی جهــان شــمول اســت .ایــن موضــوع بــه هیــچ
زمــان و انســانی محــدود منــی شــود .همــه مــا خــواه یهــودی یــا غیــر یهــودی از پریشــانحالی
ایــوب چیــزی میدانیــم ؛ از درد وجــودی کــه در ایــن جهــان ســقوط کــرده نهفتــه اســت .هــر
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چقــدر هــم کــه ایــن درد مختــص بــه او بــود بــا ایــن حــال ایــوب دردهــا و رنجهــای همــه مــا
را بنامیــش میگــذارد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۲اکترب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۶اکترب

نشانه های خدا در طبیعت
آیات  ۱۸تا  ۲۰باب  ۱رومیان را بخوانید .پولس در اینجا چه چیزی میگوید؟


اینهــا جمــات پــر مغــز و قدرمتنــدی هســتند .واقعیــت و وجــود خــدا در "آنچه کــه آفریده
اســت" هویداســت و همیــن مطلــب بـرای اثبــات آن کفایــت میکنــد .یعنــی از طریــق جهــان
خلــق شــده ،کــه مــردم بـرای ناباوریشــان هیــچ دلیلــی نخواهنــد داشــت .پولــس میگویــد کــه
انســانها میتواننــد تنهــا از طریــق خلقــت بــه میـزان کافــی دربــاره هســتی و طبیعــت خــدا
بیاموزنــد کــه ایــن قضیــه میتوانــد آنــان را در روز داوری عادالنــه محکــوم کنــد.
بــی تردیــد جهــان طبیعــت چیزهــای بســیار زیــادی دربــاره وجــود خــدا بـرای مــا آشــکار
میســازد .علــم نویــن نیــز جزئیاتــی در مــورد شــگفتیهای خلقــت کــه پیشــینیامنان ،نــه
دربــاره ۳۰۰۰ســال پیــش بلکــه حتــی چیزهایــی را کــه در بــاره  ۳۰۰ســال گذشــته قــادر بــه
تصــور آن نبودنــد ،منایــان میســازد .در اینجــا نکتــه کنایــه آمیــز جالبــی نیــز وجــود دارد :علــم
هــر چــه بیشــر پیچیدگیهــا را در زندگــی کشــف میکنــد از قضیــه مضحــک کــه مدعــی اســت:
"منشــاء آفرینــش بــر اســاس تصــادف و شــانس بــوده"  ،دور تــر میشــود .ب ـرای مثــال یــک
گوشــی آی فــون را در نظــر بگیریــد کــه طراحــی شــده  ،عملکــرد آن فقــط بــا طراحــی قبلــی
امــکان پذیــر اســت  ،داخــل و خــارج آن طراحــی شــده اســت ؛ آیــا میتــوان ادعــا کــرد کــه ایــن
محصــول بــر اســاس تصــادف بوجــود آمــده اســت؟ مایــه تاســف اســت کــه بســیاری از مــردم
خــود را فریــب داده و چنیــن ادعایــی را بــاور میکننــد.



آیــات  ۷تــا  ۱۰بــاب  ۱۲ایــوب را بخوانیــد .ایــن جمــات چگونــه ایــده ارائــه شــده در
آیــات  ۱۸تــا  ۲۰بــاب  ۱رومیــان را انعــکاس میدهنــد؟

در اینجــا نیــز بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه واقعیــت خــدا در جهــان خلقــت دیــده
میشــود .اگــر چــه بخصــوص در وضعیــت ســقوط کــرده ،طبیعــت رسشــت خــدا را بطــور
کامــل آشــکار منیســازد ،امــا بطــور حتــم قــدرت آفرینــش و جنبههــای نیکوئــی و خیــر
خواهانــه او را منایــان میکنــد.
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چــه چیزهایــی در طبیعــت بــه طــور خــاص بــه شــا دربــاره قــدرت و خوبــی خــدا
ســخن میگوینــد؟ چگونــه از ایــن پیــام قــوت و پشــتگرمی بدســت مــی آوریــد؟

دوشنبه

 ۱۷اکترب

هیچ چیز به خودی خود بوجود نیامده است
بسـیاری از اسـتداللهای خـوب و قـوی در حامیـت از اثبـات وجـود خـدا موجود میباشـد.
جـدا از اثبـات آفرینـش مبحثـی بنـام ”فلسـفه کیهانـی یـا رشح بوجـود آمـدن جهـان“ وجـود
دارد .بـر اسـاس ایـن ایـده چیـزی به خودی خـود بوجود نیامـده و چیزی خـود را خلق نکرده
اسـت .در عـوض ،آنچـه کـه خلق شـده  ،توسـط چیزی قبـل از آن بوجـود آمده و هـر آنچه که
آن را آفریده  ،باید توسـط چیزی که قبل از آن بوده  ،خلق شـده باشـد .و این مبحث سلسـله
وار ادامـه مـی یابـد تـا در جایی متوقف میشـویم که «غیرمخلـوق « و «ازلی» نـام دارد ،چیزی
کـه همیشـه وجـود داشـته اسـت ،چیـزی که هرگـز بی وجـود نبوده اسـت .و این وجـود هیچ
کـس نیسـت جـز آن خدایـی کـه در کتاب مقدس توصیف شـده اسـت.
آیات زیر درباره منشاء همه مخلوقات به ما چه تعلیم میدهند؟
مکاشفه یوحنا باب  ۴آیه ۱۱
کولسیان باب  ۱آیات  ۱۶و ۱۷
یوحنا باب  ۱آیات  ۱تا ۳



ایـن آیـات تعلیـم میدهنـد کـه در واقـع چـه چیـزی منطقیتریـن توضیـح بـرای خلقـت
اسـت– خدایـی کـه از ازل وجـود داشـته اسـت .بعضـی از متفکـران کـه کاملاً بـا ایـده وجـود
خـدا مخالـف هسـتند ،پیشـنهاد جایگزیـن دیگـری را مطرح کردهانـد .به جای یک خـدای قادر
مطلـق و ابـدی بـه عنـوان آفریننده کائنات ،به ما گفته شـده اسـت که ”هیچ چیـز“ آن را خلق
نکرده اسـت .حتی دانشـمندان مشـهوری از جمله اسـتفان هاوکینگ که اینک کرسـی اسـحاق
نیوتـون را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،چنیـن اسـتدالل میکنـد کـه ”هیـچ چیـز“ جهـان را
خلـق نکرده اسـت.
او میگویــد” :از آنجایــی کــه قانونــی ماننــد جاذبــه وجــود دارد ،کائنــات میتوانــد خــود
را از هیــچ خلــق کنــد– “.
Stephen Hawking and Leonard Mlodinw, the Grand Design (New York:
2010, Random Hourse, p 180).
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اگرچــه بــدون شــک هاوکینــگ از دانــش ریاضیــات پیچیــده و عمیــق بــرای ترشیــح
نظری ـهاش برخــوردار اســت ،جــای تعجــب اســت :کــه در اینجــا حــدود  ۴۰۰ســال از آغــاز
انقــاب علمــی میگــذرد و یکــی از بهرتیــن دانشــمندان جهــان چنیــن اســتدالل میکنــد کــه
جهــان هســتی و متــام آنچــه درون آن اســت از هیــچ بوجــود آمدهانــد؟ خطــا خطاســت حتــی
اگــر از طــرف یــک دانشــمند بــزرگ بیــان شــود.

در ایــن زمینــه ،آیــه  ۱۹بــاب  ۳اول قرنتیــان را بخوانیــد .چــرا بــرای مســیحیان
همــواره مهــم اســت کــه ایــن حقیقــت مهــم را بــه یــاد داشــته باشــند؟

سه شنبه

 ۱۸اکترب

اولین کتابها
برخــاف گـزاف گوئیهــای کســانی کــه بــه خــدا اعتقــاد ندارنــد ،آنهایــی کــه خــدا را بــاور
دارنــد ،دالیــل خــوب بســیار زیــادی بـرای اعتقــاد خویــش دارنــد .بــا ایــن وجــود ،یــک مشــکل
همیشــگی وجــود داشــته اســت کــه بســیاری در طــی قرنهــا ب ـرای توجیــه بــی اعتقــادی
خویــش بــکار بردهانــد و آن مشــکل رنجهــای بــری و شــیطان اســت .چگونــه ممکــن
اســت خــدا مطلقــا خــوب  ،مطلقــا بــا محبــت و قــادر مطلــق باشــد و در عیــن حــال رشارت
هــم وجــود داشــته باشــد؟ ایــن مســئله باعــث لغــزش بســیاری از اف ـراد بــوده و هســت .و
همچنیــن اگــر صــادق باشــیم ،کــدام معتقــد بــه خــدا ،کــدام فــردی کــه تجربــه واقعیــت خــدا
و محبتــش را چشــیده باشــد ،زمانهایــی بــا ایــن پرســش دســت و پنجــه نــرم نکــرده اســت؟
پــس چقــدر جالــب توجــه اســت کــه خانــم الــن جــی .وایــت نیــز آنچــه کــه ســنت یهــودی
را تعلیــم میدهــد آمــوزش میدهــد مبنــی براینکــه موســی کتــاب ایــوب را در مدیــان نوشــت.
”گــذران ســالهای طوالنــی در وســط بیابــان و در عزلــت بــه هــدر نرفــت .موســی نــه تنهــا
ب ـرای کاری کــه پیــش رویــش بــود آمــاده میشــد ،بلکــه در طــی ایــن زمــان تحــت الهــام
روحالقــدس ،کتــاب پیدایــش و همچنیــن کتــاب ایــوب را کــه تــا پایــان زمــان بــا متــام وجــود و
عالقــه توســط قــوم خــدا خوانــده خواهــد شــد ،نــگارش منــود – “.الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, Vol. 3, P 1140.
چیــزی کــه ایــن مطلــب بــه مــا میگویــد ایــن اســت کــه دو کتــاب نخســت از کتــاب
مقــدس کــه تــا بحــال شــبیه آن نوشــته نشــده اســتیکــی از آنهــا کتــاب ایــوب ،بــا مشــکل
جهانــی درد و رنــج بــر رس و کار دارد .یعنــی ،خــدا میدانســت کــه ایــن پرسشــی بــزرگ
ب ـرای انســانها خواهــد بــود و از ایــن رو ،درســت در هــان ابتــدا بــه موســی فرمــود تــا
داســتان ایــوب را بــه رشــته تحریــر در آورد .خــدا در اوایــل اجــازه داد بدانیــم کــه مــا در درد و
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رنــج تنهــا رهــا نشــدهایم بلکــه او در کنــار ماســت ،همــه چیــز را در مــوردآن میدانــد و مــا
میتوانیــم امیــد داشــته باشــیم کــه در انتهــا همــه چیــز ســامان خواهــد یافــت.

آیات زیر درباره واقعیت اهریمن چه چیزی تعلیم میدهند؟
متــی بــاب  ۶آیــه  ،۳۴یوحنــی بــاب  ۱۶آیــه  ،۳۳دانیــال بــاب  ۱۲آیــه  ،۱متــی بــاب ۲۴
آیــه .۷

هــر چقــدر هــم اســتدالل بــدی بــر علیــه وجــود خــدا قابــل درک باشــد ،ولیکــن تحــت نــور
هدایــت کتــاب مقــدس بــی معنــی خواهــد بــود .اگــر چــه کتــاب مقــدس واقعیــت خدایــی
کــه واقــف بــه همــه امــور ،قــادر مطلــق و بــی نهایــت خــوب اســت را تعلیــم میدهــد ،امــا
واقعیــت اهریمــن ،رنجهــای بــری و پریشــانی را نیــز تعلیــم میدهــد .وجــود رشارت نبایــد
بهانـهای بـرای بــی اعتقــادی بــه خــدا باشــد .در حقیقــت ،نگاهــی اجاملــی بــه کتــاب ایــوب
نشــان میدهــد کــه او حتــی در میــان دلــردی مطلــق خویــش ،هرگــز وجــود خــدا را زیــر
ســؤال نــرد .در عــوض ســوال بجــا ایــن اســت کــه چـرا چنیــن چیزهایــی برایــش اتفــاق افتــاد؟

داشــن پرســشهایی دربــاره بدیهایــی کــه میبینیــم ،طبیعــی اســت .چگونــه
میتوانیــم بیاموزیــم کــه بــر خــاف بدیهــا ،بــه خوبــی خــدا اطمینــان داشــته
باشــیم؟

چهارشنبه

 ۱۹اکترب

مشکل غامض و دشوار



آیــات زیــر از کتــاب ایــوب را بخوانیــد .ایــوب بــا چــه چیزهایــی دســت و پنجــه نــرم میکنــد؟
او از چــه چیزهایــی ســوال منیکنــد؟ ایــوب بــاب  ۶آیــات  ۴تــا  ،۸بــاب  ۹آیــات  ۱تــا .۱۲

هامنطور که در درس دیروز بیان شد ،هرگز در کتاب ایوب به مسئله وجود خدا اشارهای
نشد .در عوض ،پرسش این بود که چرا ایوب گرفتار این آزمونها و مشقات میشد؟ و با در
نظر گرفنت همه اتفاقاتی که برایش رخ داد ،بطور حتم مورد سؤال قرار دادن منصفانه است
بخصوص به این دلیل که او به خدا اعتقاد داشت.
بـرای مثــال ،اگــر فــردی بــه خــدا بــی اعتقــاد بــود و دچــار مشــکالتی میشــد ،پاســخ بــه
چــون و چـرای آن میتوانســت نســبتاً ســاده و آســان باشــد .مــا در جهانــی بــه معنــی و بــی
هــدف زندگــی میکنیــم کــه اص ـاً بــه مــا اهمیــت منیدهــد .بنابرایــن ،در میــان نیروهــای
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طبیعــی خشــن ،رسد و رسکــش اطرافــان ،گاهــی قربانــی مشــکالتی میشــویم کــه از آن منیتوان
هیــچ هــدف و مقصــودی اســتنباط کــرد .چــه هدفــی میتــوان از آن دریافــت منــود؟ اگــر زندگی
خــود بــی معنــی باشــد ،پــس ســختیهایی کــه همـراه آن هســتند نیــز بایــد بــی معنــی باشــند.
در حالــی کــه ممکــن اســت بســیاری ایــن پاســخ را نــا رضایتبخــش و مایــوس کننــده بیابنــد،
امــا بطــور حتــم بــا در نظــر گرفــن ایــن فرضیــه کــه خدایــی وجــود نــدارد ،منطقــی اســت .از
ســوی دیگــر ،بـرای شــخصی ماننــد ایــوب مشــکل پیچیــده و دشــوار فــرق دارد.



آیــات  ۸تــا  ۱۲بــاب  ۱۰ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه بــه مــا در درک
پرســشهایی کــه ایــوب داشــت ،کمــک میکننــد؟

آری ،پرسشی که ایوب با آن در کشمکش بود هامن است که بسیاری از ایامنداران به خدا
همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنند :اگر خدا وجود دارد ،خدایی با محبت و خوب ،چرا
انسانها از کارهایی که میکنند رنج میبرند؟ چرا حتی مردم ”خوب“ از جمله ایوب گرفتار
مصیبتها و سختیهایی میشوند که اغلب بی ارزش به نظر میرسند؟ مجددا ،اگر جهان عاری
از خدا بود ،پاسخ در واقع این میبود که زندگی در گسرته جهان کامالً مادی قرار دارد که برش
رصفاً از روی تصادف بوجود آمده و محصول جانبی اتم و مولکول است.
ایوب بهرت از این میدانست .ما نیز مشکل پیچیده و دشوار را میدانیم.

پنجشنبه

 ۲۰اکترب

دادباوری

(دادب ــاوری ی ــا دادشناس ــی الهیات ــی ب ــه توضی ــح ای ــن س ــوال میپ ــردازد ک ــه از چ ــه رو
معصوم ــان و صالح ــان دچ ــار مصیب ــت و رن ــج میگردن ــد)
آیــات  ۱تــا  ۴بــاب  ۳رومیــان را بخوانیــد .اگرچــه موضــوع بدیهــی بیایامنــی بعضــی
از امــت متعهــد بــه خداســت ،موضــوع مهمــری کــه پولــس در اینجــا دربــاره آن ســخن مبیــان
مــی آورد ،چیســت؟ پولــس دربــاره خــدا چــه میگویــد؟

پول ــس ب ــا نق ــل ق ــول از آی ــه  ۴ب ــاب  ۵۱مزامی ــر ،در ای ــن ب ــاره صحب ــت میکن ــد ک ــه
خداون ــد در کالم خوی ــش ص ــادق اس ــت و در داوری خوی ــش مح ــق و ظفرمن ــد( .رومی ــان
ب ــاب  ۳آی ــه  .)۴ای ــدهای ک ــه در اینج ــا ارائ ــه ش ــده موضوع ــی اس ــت ک ــه در بخشه ــای
مختلف ــی از کالم پدی ــدار اس ــت .ای ــن موض ــوع اعتق ــاد ب ــه عدال ــت خ ــدا ی ــا دادب ــاوری
(تئودیســـی)خوانده میشـــود کـــه نیکوئـــی و خیرخواهـــی خـــدا را در برابـــر رشارت و
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اهریمن ــی م ــورد س ــوال قــرار میده ــد( .ی ــا بعبارت ــی اگ ــر خ ــدا خی ــر اندی ــش اس ــت پ ــس
چ ـرا بــه پلیــدی اجــازه اظهــار وجــود میده ــد؟  -ویرایش ــگر) ای ــن ه ــان س ــؤال قدیمــی یــا
پرس ــش همیش ــگی اس ــت ک ــه م ــا مت ــام هفت ــه ب ــه آن پرداختهای ــم .در حقیق ــت ،کل ج ــدال
عظیــم بیــن خیــر و رش ،خــود حاکــی از واقعیتــی در بــاره دادبــاوری اســت .نیکوئــی خــدا
ب ــر خ ــاف ب ــدی ک ــه در جه ــان وج ــود دارد ،در براب ــر انس ــانها ،فرش ــتگان و کل جه ــان
منای ــان خواه ــد ش ــد.
هــر پرســش از حــق و ناحــق در نــرد طوالنــی مــدت اکنــون آشــکار شــده اســت .نتایــج”
شــورش و طغیــان ،ج ـزای کنــار گذاشــن احــکام الهــی ،ب ـرای متــام مخلوقــات فهیــم آشــکار
شــده اســت .جزئیــات تبعــات حکومــت شــیطان در مقایســه بــا حکومــت خــدا در منظــر
جهانیــان ق ـرار گرفتــه اســت .اعــال شــیطان خــود او را محکــوم کردهانــد .حکمــت ،عدالــت
، Ellen G. White, Theو خوبــی خــدا کامــل و بــی نقــص و پابرجاســت“ – الــن جــی .وایــت
Great Controversy, pp. 671-670
هرچقــدر کــه االن درک آن ب ـرای مــا بــه دلیــل غوطــه ور بــودن در دنیــای پــر از گنــاه
و رنــج دشــوار باشــد (و اگــر فهــم آن ب ـرای مــا دشــوار اســت تصــور کنیــد کــه ب ـرای ایــوب
چگونــه بــوده اســت) ،وقتــی همــه رنــج هــا و مشــقات پایــان یابــد ،آنــگاه قــادر خواهیــم بــود
تــا خوبــی و عدالــت و محبــت و انصــاف خــدا نســبت بــه بــر را بــا شــیطان و بــدی هایــی که
بــه بــر کــرده مقایســه کنیــم .ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه هــر چیــزی کــه در جهــان اتفــاق
میافتــد ،خــوب اســت؛ مشــخصاً چنیــن نیســت .تنهــا بــه ایــن مفهــوم اســت کــه خــدا بــه
بهرتیــن شــکل ممکــن بــا آن برخــورد میکنــد و ســپس هنگامــی کــه ایــن تجربــه وحشــتناک
گنــاه پایــان یابــد ،مــا قــادر خواهیــم بــود کــه چنیــن فریــاد بزنیــم ” :ای خداونــد قــادر مطلــق
کارهــای تــو عظیــم و شــگفت انگیــز اســت  ،راههــای تــو درســت و عادالنــه اســت  ،ای پادشــاه
مقدســین“ (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۵آیــه .)۳

چــرا بســیار مهــم اســت کــه حتــی اکنــون در میــان مشــکالتی
کــه تحملشــان دشــوار بــه نظــر میرســد ،شــکرگزار خــدا باشــیم؟

جمعه

مطالعه بیشرت:

 ۲۱اکترب

نویســنده مســیحی و دفاعنامــه نویــس ســی .اس .لویــس ( )C. S. Lewisکتابــی را دربــاره
م ــرگ هم ــر خ ــود و و تق ــا ب ـرای کن ــار آم ــدن ب ــا آن ب ــه قل ــم تحری ــر در آورد .او چنی ــن
نوش ــت:
”اینگونــه نیســت کــه (فکــر میکنــم) در خطــر دســت کشــیدن از ایــان نســبت بــه خــدا
باشــم .خطــر اصلــی بــاور کــردن چنیــن چیزهــای وحشــتناکی دربــاره اوســت .نتیج ـهای کــه
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مــن از آن میهراســم ایــن نیســت کــه ’در نهایــت خدایــی وجــود نــدارد ‘.بلکــه ’خــدا واقعـاً
اینگونــه اســت .بیــش از ایــن خــود را فریــب نــده A Grief Observed, pp6.7 .ایــن پرسشــی
اســت کــه ایــوب نیــز خــود بــا آن در کشــمکش بــود .هامنطــور کــه دیدیــم ،او هرگــز بــه
وجــود خــدا شــک نکــرد؛ آنچــه بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکــرد پرســش در مــورد شــخصیت
خــدا بــود .ایــوب وفادارانــه بــه خداونــد خدمــت کــرد .ایــوب مــرد ”خوبــی“ بــود .بنابرایــن
او میدانســت کــه سـزاوار آن مصیبتهــا نبــود .از ایــن رو ،او پرسشــی را کــه بســیاری از مــردم
مومــن بــه خــدا در حیــن مصیبــت مطــرح میکننــد مطــرح میکــرد :خــدا واقعـاً چگونــه اســت؟
و آیــا نــرد بــزرگ حقیقت ـاً در ایــن بــاره نیســت؟ پرســش دربــاره وجــود خــدا نیســت بلکــه
دربــاره شــخصیت اوســت .و اگرچــه چیزهــای بســیاری در رفــع منــودن نــرد بــزرگ دخالــت
دارنــد ،شــکی نیســت کــه مــرگ عیســی بــر روی صلیــب جایــی کــه پــر خــدا ”خــود را ماننــد
بــره قربانــی بــه خــدا تقدیــم کــرد – و در نظــر خــدا همچــون یــک عطــر خوشــبو بــود“
(افسســیان بــاب  ۵آیــه  ،)۲بیــش از هــر چیــز دیگــری شــخصیت حقیقــی خالــق مــا را بـرای
گیتــی منایــان منــود .صلیــب بــه مــا نشــان میدهــد کــه پــرودگار ،خدایــی اســت کــه همــه مــا
میتوانیــم بــه او اطمینــان کنیــم.

سواالتی برای بحث
 -۱در پرســش مربــوط بــه رنــج کشــیدن ب ـرای آنانــی کــه بــه خــدا ایــان ندارنــد ،تأمــل

کنیــد .هامنطــور کــه دیدیــم ،آنهــا مجبــور نیســتند در میــان مصیبتهــا بــا هــان پرسشــی
کــه ایامنــداران خــدا بــا آن روبــرو میشــوند ،دســت و پنجــه نــرم کننــد .از ســوی دیگــر ،آنهــا
چــه امیــدی میتواننــد ب ـرای گرفــن پاســخ و یافــن راه حــل نهایــی داشــته باشــند؟ تصــور
کنیــد کــه مشــکالتی کــه در ایــن جهــان اتفــاق میافتنــد را داشــتهاید و ســپس بــر ایــن بــاور
باشــید کــه همــه چیــز بــا مــرگ پایــان مییابــد و چیــزی فراتــر از آن وجــود نــدارد .جــای
تعجــب نیســت کــه بســیاری از نابــاوران از زندگــی و یــا حتــی یافــن مفهومــی ب ـرای آن نــا
امیــد هســتند .ادبیــات خدانابــاوری پــر از فریادهــا و شــکایات آنــان دربــاره بــی معنــی بــودن
همــه چیــز اســت .پــس مــا چگونــه میتوانیــم حتــی در میــان غصههایــان در اینجــا ،بــا
وجــود پرســش دشــواری کــه باقــی میمانــد ،از ایاممنــان بــه امیــد نائــل شــویم؟
 -۲چ ـرا ب ـرای مــا اهمیــت دارد کــه اکنــون بــه صلیــب ،قدرمتندتریــن مکاشــفهای کــه از
محبــت خــدا و آنگونــه کــه خــدا هســت  ،بیندیشــیم و تکیــه کنیــم؟ هنگامــی کــه مــا غــرق
پریشــانی ،مصیبــت و بــدی غیــر قابــل توضیــح هســتیم ،صلیــب دربــاره شــخصیت خــدا بــه مــا
چــه میگویــد؟ وقتــی کــه مــا همیشــه واقعیــت صلیــب را در پیــش روی خــود داشــته باشــیم،
چــه امیــدی میتوانیــم ب ـرای خــود ،ب ـرای نتیجــه نهایــی آنچــه اینــک بــا آن روبــرو هســتیم،
بدســت آوریــم؟
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درس پنجم

 ۲۲تا  ۲۸اکترب

لعنت به روزگار

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۳آیــات  ۱تــا ۱۰؛ یوحنــا بــاب  ۱۱آیــات  ۱۱تــا ۱۴؛ ایــوب
بــاب  ۶آیــات  ۱تــا  ،۳بــاب  ۷آیــات  ۱تــا ۱۱؛ یعقــوب بــاب  ۴آیــه ۱۴؛ ایــوب بــاب  ۷آیــات  ۱۷تــا
۲۱؛ مزامیــر بــاب  ۸آیــات  ۴تــا .۶

آیــه حفظــی” :ای خداونــد ،مســتحقی کــه جــال و اک ـرام و قــوت را بیابــی ،زی ـرا
کــه تــو همــه موجــودات را آفریــدهای و محــض اراده تــو بودنــد و آفریــده شــدند“
(مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۴آیــه .)۱۱

از مطالع ــه داس ــتان ای ــوب دو ُحس ــنِ وی ــژه م ــی یابی ــم  :نخس ــت ،آگاه ــی از نح ــوه
پایـــان یافـــن داســـتان و دوم ،شـــناخت پیـــش زمینـــه ازنـــردی کـــه در پشـــت صحنـــه در
آســـانها در حـــال رخ دادن بـــود.
ایــوب بــه هیــچ یــک واقــف نبــود .تنهــا چیــزی کــه میدانســت ایــن بــود کــه زندگـیاش
بــه خوبــی در حــال پیــش رفــن بــود کــه ناگهــان بالیــا یکــی پــس از دیگــری ،فاجعــه پــس از
فاجعــه بــه رسعــت بــر رسش ریختنــد .و ســپس ایــن مــرد ” ،کــه ثرومتندتریــن افـراد در مــرق
زمیــن بــود“ (ایــوب بــاب  ۱آیــه  ،)۳در نالــه و ماتــم خاکسرتنشــین شــد و بــه وضــع رقــت
آمیــزی فــرو افتــاد.
همیــن طــور کــه مطالعــه کتــاب ایــوب ادامــه مـی یابــد  ،ســعی کنیــد تــا خــود را در وضــع
و حــال ایــوب ق ـرار دهیــد ،زی ـرا چنیــن حالتــی کمــک خواهــد کــرد تــا پریشــانی ،غضــب و
اندوهــی کــه ایــوب داشــت بهــر درک شــود .و چنیــن حســی نبایــد ب ـرای مــا بســیار دشــوار
باشــد ،اینطــور نیســت؟ نــه اینکــه بخواهیــم تــا آنچــه را کــه بــر ایــوب واقــع شــد تجربــه
کنیــم ،بلکــه بفهمیــم کســی کــه در میــان مــا بــا جســم بــری در جهانــی ســقوط کــرده
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بدنیــا آمــده  ،آیــا از رسگشــتگی کــه فاجعــه و مصیبــت ببــار مـیآورد حســی خواهــد داشــت؟
بخصــوص وقتــی کــه در پــی خدمــت وفادارانــه بــه خداونــد بــوده و بخواهیــم آنچــه را کــه
از نظــر او درســت اســت انجــام دهیــم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۹اکترب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۳اکترب

لعنت به روزی که زاده شدم
تص ــور کنی ــد ک ــه ش ــا ای ــوب هس ــتید .زندگ ـی و هم ــه چیزهای ــی ک ــه ب ـرای آن زحم ــت
کش ــیدهاید به ــم میری ــزد ،هم ــه چیزهای ــی ک ــه ب ــه آن رس ــیدهاید از دس ــت می ــرود ،هم ــه
برکات ــی ک ــه خ ــدا ب ــه ش ــا عط ــا من ــوده ب ــدون هی ــچ توضیح ــی از بی ــن میرون ــد .معن ــا و
مفهوم ــی ن ــدارد .ب ــه نظ ــر منیرس ــد دلی ــل خ ــوب ی ــا ب ــدی بــرای آن وج ــود داش ــته باش ــد.
ســالها پیــش یــک اتوبــوس مدرســه از جــاده خــارج شــد و کــودکان زیــادی کشــته شــدند.
یــک بیخــدا در ایــن زمینــه گفــت کــه ایــن دقیق ـاً هــان چیــزی اســت کــه میتوانیــد در
جهانــی کــه معنــا ،هــدف و راســتایی نــدارد ،انتظــار داشــته باشــید .مصیبتــی ایــن چنینــی
هیــچ معنایــی نــدارد زیـرا جهــان بــی معنــی اســت.
اگرچــه هامنطــور کــه دیدهایــم ،ایــن پاســخ ب ـرای ایامنــداران بــه خــدا کاربــرد نــدارد .و
بـرای ایــوب کــه پیــرو وفــادار خداونــد بــود نیــز کاربــردی نداشــت .امــا پاســخ و توضیــح چــه
بــود؟ ایــوب پاســخی نداشــت .تنهــا چیــزی کــه او داشــت ،انــدوه شــدید و ســواالتی از روی
رسگشــتگی و حرمــان بــود.

آیــات  ۱تــا  ۱۰بــاب  ۳ایــوب را بخوانیــد .ایــوب در ابتــدا چگونــه ماتــم خویــش را
در اینجــا اب ـراز میــدارد؟ بــه چــه روشهایــی ممکــن اســت هــر کــدام از مــا بــه آنچــه او
میگویــد مرتبــط باشــیم؟


بط ــور حت ــم زندگ ــی هدیــهای از جان ــب خداس ــت .م ــا وج ــود داری ــم تنه ــا ب ــه ای ــن
دلی ــل ک ــه خ ــدا م ــا را آفری ــده اس ــت (اع ــال رس ــوالن ب ــاب  ۱۷آی ــه  ،۲۸مکاش ــفه یوحن ــا
بــاب  ۴آیــه  .)۱۱ایــن وجــود مــا یــک معجــزه اســت ،کــه علــم نویــن را حیــرت زده منــوده
اس ــت .در حقیق ــت ،دانش ــمندان حت ــی در تواف ــق کام ــل ب ــا مفه ــوم ” زندگ ــی“ نیس ــتند
چ ــه برس ــد ب ــه اینک ــه چگون ــه و چــرا بوج ــود آم ــد .ب ــا ای ــن وج ــود چ ــه کس ــی در مواق ــع
ن ــا امی ــدی ب ــه ای ــن فک ــر نیفت ــاده ک ــه آی ــا زندگ ــی ارزش ــی دارد؟ م ــا درب ــاره م ــوارد تأس ــف
برانگی ــز خودکش ــی س ــخن منیگویی ــم .در ع ــوض ،آن زمانهای ــی ک ــه ممک ــن اس ــت مانن ــد
ای ــوب آرزو ک ــرده باش ــیم ک ــه هرگ ــز ب ــه دنی ــا نیام ــده بودی ــم ،چط ــور ممک ــن اس ــت؟
یــک یونانــی دوران باســتان  ،زمانــی گفــت کــه بهرتیــن چیــزی کــه میتوانســت بــه غیــر
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از مــرگ ب ـرای فــردی اتفــاق بیافتــد ،ایــن اســت کــه هرگــز متولــد منیشــد .یعنــی ،زندگــی
میتوانــد چنــان مایــه عــذاب باشــد کــه بهــر بــود بوجــود منــی آمدیــم .و از ایــن رو از غــم
و انــدوه اجتنــاب ناپذیــری کــه همـراه زندگــی بــری در ایــن جهــان ســقوط کــرده اســت ،در
امــان میبودیــم.

آیــا تــا بحــال احســاس ایــوب را تجربــه کردهایــد ؛ بــه ایــن معنــی کــه آرزو کــرده
باشــید کــه هرگــز متولــد منیشــدید؟ بــا ایــن وجــود در نهایــت چــه اتفاقــی افتــاد؟
مطمئن ـاً احســاس بهــری پیــدا کردیــد .پــس تــا چــه حــد ب ـرای مــا مهــم اســت کــه
حتــی در بدتریــن لحظــات بــه یــاد داشــته باشــیم کــه امیــد و چشــم انــداز بهبــود
رشایــط را داشــته باشــیم.

دوشنبه

 ۲۴اکترب

آرامش در قرب

آیــات  ۱۱تــا  ۲۶بــاب  ۳ایــوب را بخوانیــد .ایــوب در اینجــا چــه چیــزی میگویــد؟ او
چگونــه بــه ســوگواری خویــش ادامــه میدهــد؟ او دربــاره مــرگ چــه میگویــد؟

ما تنها میتوانیم اندوه وحشتناکی را که ایوب بیچاره با آن روبرو بود ،تصور کنیم .هر
چقدر هم که از بین رفنت اموال و از دست رفنت سالمتی ممکن است برای او دشوار بوده باشد،
او همه فرزندان خویش را از دست داد .همه آنچه را که داشت .مصیبتها به کنار ولی از دست
دادن یک فرزند به اندازه کافی دشوار است .ایوب همه آنها را از دست داد .و او ده فرزند
داشت! جای تعجب نیست که چرا آرزو کرد مبیرد .و بار دیگر ،ایوب هیچ اطالعی از موضوع
و پشت صحنه نداشت ،و حتی اگر هم میدانست ،احساس بهرتی پیدا منیکرد؛ اینطور نیست؟
بــا ایــن وجــود ،بــه آنچــه ایــوب دربــاره مــرگ مــی گویــد توجــه کنیــد .اگــر او مــرده بــود،
ســپس چــه میشــد؟ آیــا در آســان وجــد و رسور برق ـرار میشــد؟ در محــر خــدا شــادمانی
برپــا میشــد؟ فرشــتگان چنــگ و عــود مینواختنــد؟ در اینجــا چیــزی از آن الهیــات شناســی
وجــود نــدارد .در عــوض ،ایــوب چــه میگویــد؟ ” اگــر هنــگام تولــد میمــردم اکنــون آرام و
آســوده خوابیــده بــودم“ (ایــوب بــاب  ۳آیــه .)۱۳
جامعــه بــاب  ۹آیــه  ۵و یوحنــا بــاب  ۱۱آیــات  ۱۱تــا  ۱۴را بخوانیــد .آنچــه کــه ایــوب
میگویــد چگونــه بــا آنچــه کتــاب مقــدس دربــاره واقعیــت پــس از مــرگ تعلیــم میدهــد،
هامهنگــی دارد؟
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در اینجا در یکی از قدیمیترین کتب کتاب مقدس ،احتامالً یکی از ابتداییترین توضیحات
درباره آنچه که”وضعیت مرگ“ خوانده میشود ،وجود دارد .در این مرحله تنها چیزی که ایوب
میخواست این بود که در آرامش باشد .زندگی ناگهان چنان سخت ،دشوار و دردناک شده بود
که او خواستار مرگی بود که میشناخت ؛ اسرتاحتی آرام در قرب .او چنان غمگین و آزرده بود
که متامی خوشیهای پیش از مصیبتها در زندگی را فراموش کرده بود و آرزو میکرد که حتی
در زمان تولد مرده بود.

بعنــوان افــرادی مســیحی بطــور حتــم وعدههــای فوقالعــادهای بــرای آینــده
داریــم .در عیــن حــال ،در میــان رنجهــای زمــان حــال ،چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم
کــه زمانهــای خــوب گذشــته را بــا یــاد داشــته باشــیم و از آن خوشــیها آرامــش و
تســکین بدســت آوریــم؟

سه شنبه

 ۲۵اکترب

دردهای دیگران
آنگونـه کـه در بـاب  ۳کتـاب ایوب اشـاره شـده اسـت ،اولین سـوگواری او خامتـه یافت .در
دو بـاب بعـدی ،یکـی از دوسـتانش الیفـاز ،بـرای ایـوب خطبـه میخوانـد (هفتـه دیگـر بـه آن
خواهیـم پرداخـت) .در بابهـای  ۶و  ، ۷ایـوب بـه صحبـت کـردن دربـاره رنجهایـش ادامـه
میدهـد.
” اگــر میتوانســتید غصــه مـرا وزن کنیــد آنــگاه مــی دیدیــد کــه از شــنهای ســاحل دریــا
نیــز ســنگینرت اســت بـرای همیــن اســت کــه حرفهــای مــن تنــد و بــی پرواســت“ (ایــوب بــاب
 ۶آیــات  ۲و  .)۳ایــوب در اینجــا چگونــه درد خویــش را ابـراز میکنــد؟



ایـن تصویـر بـه مـا ایـدهای میدهـد دربـاره اینکـه ایـوب چگونـه رنجهـای خویـش را درک
میکـرد .اگـر همـه ماسـههای دریـا در یـک طـرف تـرازو و ” ماتـم“ و ”مصیبـت“ او در طـرف
دیگـر قـرار داشـتند ،رنجهـای او از همـه ماسـهها سـنگینتر بودنـد.
درد ایــوب ب ـرای او اینگونــه واقعــی بــود .و ایــن تنهــا درد ایــوب بــود و نــه هیــچ کــس
دیگــر .گاهــی اوقــات مــا ایــده ”مجمــوع دردهــای بــر“ را میشــنویم .و بــا ایــن حــال ،
ایــن واقعــاً حقیقــت را بیــان منیکنــد .مــا گروهــی رنــج منیبریــم .مــا در تنهایــی از درد
خــود رنــج میبریــم .مــا فقــط از درد و رنــج خــود آگاهــی داریــم .درد ایــوب هــر چقــدر
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هــم کــه عظیــم بــود ،از آنچــه بــر بتوانــد بفهمــد ،بیشــر نبــود .برخــی از افـراد کــه حســن
نیــت دارنــد ممکــن اســت بــه فــرد دیگــری بگوینــد” ،مــن درد شــا را احســاس میکنــم“.
امــا چنیــن نیســت؛ آنهــا منیتواننــد .تنهــا چیــزی کــه آنهــا میتواننــد احســاس کننــد ،درد
خودشــان میباشــد کــه ممکــن اســت واکنشــی بـرای رنــج فــرد دیگــر باشــد .امــا ایــن همــواره
و تنهــا درد خودشــان اســت و نــه درد فــرد دیگــر.
مــا در مــورد بالیــا ،خــواه طبیعــی و یــا ســاخته دســت بــر چیزهایــی میشــنویم کــه
تلفــات جانــی زیــادی در بــر دارنــد .تعــداد کشــته شــدگان یــا افـراد زخمــی  ،مــا را حیــرت زده
مــی کنــد .بــه ســختی میتوانیــم چنیــن رنــج عظیمــی را تصــور کنیــم .امــا ماننــد ایــوب ،ماننــد
همــه بــر ســقوط کــرده  ،از آدم و حــوا در عــدن تــا پایــان ایــن جهــان ،همــه موجــودات
ســقوط کــردهای کــه تــا کنــون زندگــی کردهانــد ،تنهــا میتواننــد درد و رنــج خــود را درک
کننــد و بــس.
مطمئن ـاً مــا هرگــز منیخواهیــم رنجهــای اف ـراد را بــی اهمیــت جلــوه بدهیــم و از مــا
مســیحیان خواســته شــده اســت کــه در هــر زمــان و مــکان کــه قادریــم ،بـرای التیــام و تســکین
درد و رنــج دیگـران کمــک کنیــم (یعقــوب بــاب  ۱آیــه  ،۲۷متــی بــاب  ۲۵آیــات  ۳۴تــا  ۴۰را
ببینیــد) .بــا ایــن وجــود ،بــی توجــه بــه می ـزان زیــاد رنــج موجــود در جهــان ،مــا میتوانیــم
بســیار سپاســگزار باشــیم کــه هیــچ بــر ســقوط کــردهای بیــش از حــد مشــخص رنــج منیبــرد.
(تنهــا یــک اســتثنا وجــود دارد؛ درس  ۱۲را ببینیــد).

دربــاره ایــن نظریــه کــه رنجهــای انســان تنهــا بــه خــود فــرد محــدود میشــود،
بیندیشــید .ایــن چگونــه بــه شــا بـرای نــگاه کــردن بــه مســائل مربــوط بــه رنجهــای
بــر در منظــری متفــاوت کمــک میکنــد؟

چهارشنبه

 ۲۶اکترب

ِ
گذشت رسیعِ زمان
مکاملـه زیـر را تصـور کنیـد .دو نفر برای رسنوشـت برش که مرگ اسـت افسـوس میخورند.
بـه ایـن معنـی کـه مهم نیسـت چـه زندگـی خوبی داشـتهاند ،مهم نیسـت چـه دسـتاوردهایی
داشـتهاند ،همـه چیـز در نهایـت به قبر ختم خواهد شـد.
آری متوشــالح بــه دوســت خــود گالیــه میکنــد ” ،آری ،مــا تقریبـاً  ۸۰۰یــا  ۹۰۰ســال زندگــی
میکنیــم و ســپس میمیریــم ۸۰۰ .یــا  ۹۰۰ســال در مقایســه بــا ابدیــت چقــدر اســت؟“
(بــاب  ۵پیدایــش را ببینیــد).
اگــر چــه امــروزه تصــور زندگــی بــه مــدت صدهــا ســال بـرای مــا دشــوار اســت (متوشــالح
زمانــی کــه پــرش لَ ِمــک متولــد شــد ۱۸۷ ،ســاله بــود و متوشــالح بــه مــدت  ۷۸۲ســال پــس از
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آن زندگــی منــود) ؛ بــا ایــن حــال ،افـراد کهنســال کــه بــا واقعیــت مــرگ روبــرو هســتند ،بایــد
از آنچــه برایشــان کوتاهــی زندگــی بــود ،شــاکی بــوده باشــند.
آیــات  ۱تــا  ۱۱بــاب  ۷ایــوب را بخوانیــد .شــکایت ایــوب از چیســت؟ مزامیــر بــاب ۳۹
آیــات  ۵و  ،۱۱یعقــوب بــاب  ۴آیــه  ۱۴را نیــز ببینیــد.

اندکـی پیـش دیدیـم کـه ایـوب به دنبـال آرامـش و فراغتی بود کـه در مرگ وجود داشـت.
اکنـون او از رسعـت گـذر زندگـی ِشـکوِه میکنـد .او در واقـع میگویـد کـه زندگی دشـوار و پر
از ُخسران و درد اسـت و در نهایـت مـا میمیریـم .ایـن معامیـی اسـت کـه اغلب بـا آن روبرو
هسـتیم :از زودگـذر بـودن زندگـی حتی وقتـی میتواند بسـیار دردناک و غمانگیز باشـد ،گالیه
میکنیم.
یــک زن از اعضــای کلیســای ادونتیســت روز هفتــم مقالــهای دربــاره مشــکل خــود بــا
افرسدگــی و حتــی فکــر خودکشــی نوشــت .و بــا ایــن حــال چنیــن نوشــت” :بدتریــن بخــش
ایــن بــود کــه مــن یــک ادونتیســت بــودم کــه از الگــوی َسـ ِ
ـبک زندگــی پیــروی میکــردم کــه
بــه مــن کمــک میکــرد ’شــش ســال بیشــر‘ عمــر کنــم “.ایــن بــی معنــی بــود .مطمئن ـاً در
مواقــع درد و رنــج ،خیلــی چیزهــا بــی معنــی بــه نظــر میرســند .گاهــی اوقــات در میــان درد،
دلیــل و منطــق بــه کنــار م ـیرود و تنهــا چیــزی کــه میشناســیم ،درد و تــرس اســت و هیــچ
امیــدی منیبینیــم .حتــی ایــوب کــه حقیقت ـاً بهــر میدانســت (ایــوب بــاب  ۱۹آیــه  ،)۲۵در
یــأس و نــا امیــدی فریــاد بــر آورد ” :بیــاد آوریــد کــه عمــر مــن دمــی بیــش نیســت و چشــانم
دیگــر روزهــای خــوش را نخواهــد دیــد“ (ایــوب بــاب  ۷آیــه  .)۷ایــوب کــه مواجهــه بــا مــرگ
اینــک برایــش نزدیکتــر از همیشــه بــه نظــر میرســید ،همچنــان از کوتاهــی عمــر گذشــته
شــکایت میمنــود.

چگونــه بایــد ادراک شــا از ســقوط ،مــرگ و وعــده رســتاخیز کمــک کنــد تــا بــه ایــن
پرســش جامــع برســید کــه چقــدر زمــان رسیــع میگــذرد؟

پنجشنبه

 ۲۷اکترب

این انسان چیست؟
بــار دیگــر ،بایــد خــود را بــه جــای ایــوب بگذاریــم .چــرا خــدا ایــن کارهــا را بــا مــن
میکنــد ،یــا چــرا او چنیــن چیزهایــی را بــرای مــن روا مــیدارد؟ ایــوب تصویــر بزرگــر را
ندیــده بــود .چگونــه میتوانســت دیــده باشــد؟ او فقــط میدانســت کــه چــه اتفاقاتــی در
اطــراف و بــرای او رخ داده اســت و هیــچ کــدام از آنهــا را هنــوز درک منیکــرد.
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چه کسی در موقعیتی مشابه نبوده است؟
آیــات  ۱۷تــا  ۲۱بــاب  ۷ایــوب را بخوانیــد .ایــوب در اینجــا چــه چیــزی را بیــان میکنــد؟
چــه پرسشــی در اینجــا مطــرح میکنــد؟ بــا در نظــر گرفــن رشایطــی کــه داشــت ،چ ـرا ایــن
ســواالت بســیار بامعنــی بــه نظــر میرســد؟

بعضــی از محققــان اســتدالل کردهانــد کــه ایــوب آیــات  ۴تــا  ۶بــاب  ۸مزامیــر را بــه
اســتهزاء گرفتــه بــود ” :میگویــم انســان چیســت کــه تــو بــه فکــر او باشــی و او را مــورد لطــف
خــود قـرار دهــی؟ تــو مقــام او را فقــط اندکــی پاییــن تــر از فرشــتگان قـرار دادی و تــاج عــزت
و احـرام را بــر رس وی نهــادی .او را بــر متــام خلقــت خــود گــاردی و همــه چیــز را زیــر فرمــان
او در آوردی“ (مزامیــر بــاب  ۱۴۴آیــات  ۳و  ۴را نیــز ببینیــد) .اگــر چــه مشــکل ایــن اســت کــه
کتــاب ایــوب بســیار پیــش از مزامیــر نوشــته شــده بــود .پــس در ایــن صــورت ،احتــاالً مزمــور
نویــس در پاســخ بــه مرثیــه هــای ایــوب ایــن را نوشــت.
در هــر دو صــورت ،پرســش (انســان چیســت) یکــی از مهمتریــن پرسـشهایی اســت کــه
میتوانیــم بپرســیم .مــا چــه کســی هســتیم؟ چـرا اینجــا هســتیم؟ معنــی و هــدف زندگیــان
چیســت؟ در مــورد ایــوب ،او حیـران اســت کــه چـرا خــدا او را بــه زحمــت مــی انــدازد .خــدا
بســیار بــزرگ اســت و خلقتــش بســیار گســرده اســت؛ اصــا او چـرا بایــد ایــوب را بــه مصیبــت
و دردرس مبتــا کنــد؟ چـرا اصـاً خــدا هــر کــدام از مــا را دچــار زحمــت و مشــکل میکنــد؟

یوحنــا بــاب  ۳آیــه  ۱۶و اول یوحنــا بــاب  ۳آیــه  ۱را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه بــه
مــا در درک رابطــه خــدا بــا مــردم کمــک میکننــد؟

”یوحنــا بــا مشــاهده ابعــاد وســیع محبــت پــدر نســبت بــه نســل رو بــه زوال بــر  ،زبــان
بــه تحســین و تکریــم میگشــاید .او منیتوانــد زبانــی مناســب بـرای بیــان ایــن محبــت بیابــد،
امــا همــه جهــان را فرامیخوانــد " :ببیننــد خــدای پــدر چقــدر مــا را دوســت میــدارد کــه مــا
را فرزنــدان خــود خوانــده اســت" ببینیــد کــه ایــن مطلــب چــه ارزش واالیــی بـرای بــر قائــل
شــده اســت! فرزنــدان انســان بواســطه تخلــف تحــت یــوغ شــیطان ق ـرار گرفتنــد .فرزنــدان
آدم بواســطه آن قربانــی رسمــدی مســیح و ایــان بــه نــام او ،فرزنــدان خــدا میشــوند .مســیح
بــا گرفــن جســم بــری بــر خــود  ،مقــام بــر را کــه قبــا تنــزل یافتــه بــود اعتــا بخشــید“.
– الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 563, p. 4.

جمعه

تفکری فراتر:

44

 ۲۸اکترب

”در عرصی که به طور بیسابقه بواسطه علم و استدالل منور گردیده است ،خرب ِ
خوش
مسیحیت کمرت و کمرت از طریق اصول ساختاری ماوراء ماده مورد تایید واقع میشود و مسیحیت
شالودهای مطمنئ نیست تا بتوان بر آن زندگی را بنا منود و از نظر روانشاسی ارزش قابل
مالحظه ای ندارد .بیش از پیش آشکار میشود که احتامل رابطه محض رشته حوادث بطور کل
نامحتمل است –.که یک خدای الیتناهی و ابدی ناگهان به یک انسان خاص تبدیل شود در
زمان و مکان تاریخی مشخص به نحو رقت انگیزی اعدام شود “ یعنی یک زندگی مخترص دو
هزار سال پیش واقع شود در یک قوم بدوی مبهم در یک سیاره ای که حاال فهمیده شده که
تکه ای از عنرصی نسبتا ناچیز و کم اهمیت که حول خود میچرخد و یک ستاره در میان بیلیون
ستاره از یک کهکشان وسیع و غیر قابل تصور است – که چنان واقعه غیر قابل تشخیص و
انتظاری نباید گیتی را تحت الشعاع قرار داده یا معنایی ابدی بر خود بگیرد و نباید بیش از
این برش خردمند به باور آن تحمیل گردد .کامال غیر قابل قبول بود که جهان بطور کل عالقه
وافری به این بخش جزئی از وسعت عظمت هستی داشته باشد – اگر در کل فایده ای از آن
برده شود .با گسرته فضای مدرن امروزی و با رشد و توسعه علم و تکنولوژی  ،مسیحیت دیگر
رنگ و لعابی ندارد.
—Richard Tarnas, Passion of the Western Mind (New York: Ballantine Books,
1991, p. 305.
این نظریه چه مشکلی دارد؟ نویسنده چه چیزی را فراموش کرده است؟ این گزیده چه
چیزی را درباره محدودیتهای آنچه ”علم و منطق“ میتوانند از واقعیت خدا و محبتش برای
ما عرضه کنند ،آموزش می دهد؟ این مطلب چه چیزی را به ما درباره نیاز به حقیقت آشکار
شده نشان میدهد ،حقیقتی که ”علم و منطق“ برشی به خودی خود قادر به رسیدن به آن
نیست؟

سواالتی برای بحث

 -۱شــا بــه عنــوان یــک فــرد مســیحی ،چگونــه بــه پرســش ”انســان چیست“پاســخ میدهیــد؟ پاســخ شــا
چگونــه ممکــن اســت نســبت بــه جــواب کســانی کــه بــه خــدا و کتــاب مقــدس ایــان ندارنــد ،متفــاوت باشــد؟
 -۲کورمــاک مککارتــی ( )Cormac McCarthyنوشــت” ،مــردگان واقع ـاً تــا چــه حــد مــاورای مــرگ هســتند.
مــرگ چیــزی اســت کــه اف ـراد زنــده بــا خــود حمــل میکننــد “.چ ـرا بایــد درک مــا از آنچــه پــس از مــرگ اتفــاق
میافتــد ،در زمینــه عزی ـزان از دســت رفتهمــان بــه مــا آرامــش بدهــد؟ آیــا میتوانیــم بــا دانســن اینکــه آنهــا در
آرامــش ،اس ـراحت و رهــا از بســیاری از کمبودهــا و مشــکالت زندگــی هســتند ،کمــی تســلی بدســت نیاوریــم؟
 -۳فکــر میکنیــد بــه چــه دلیــل بســیاری از مــردم در دردناکتریــن موقعیتهــا گذشــته از اینکــه زندگــی تــا
چــه حــد بــد بــه نظــر میرســد ،بــاز هــم بــه زندگــی عالقــه نشــان میدهنــد؟
 -۴در مــورد آنچــه صلیــب دربــاره ارزش انســانیت تعلیــم میدهــد بحــث کنیــد – حتــی در بــاره ارزش یــک زندگــی
ناقابــل .نفریــن بی ســبب؟
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نفرین بی سبب؟

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :مزامیــر بــاب  ۱۱۹آیــات  ۶۵تــا ۷۲؛ ایــوب بــاب  ۲آیــات ۱۱
تــا  ،۱۳بــاب  ۴آیــات  ۱تــا ۲۱؛ رومیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۹و ۲۰؛ اول قرنتیــان بــاب  ۳آیــه
۱۹؛ عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه ۵؛ متــی بــاب  ۷آیــه .۱
آیــه حفظــی ” :آیــا یــک فانــی میتوانــد عادلــر از خــدا باشــد؟ و آیــا مــرد میتوانــد
طاهــر از خالــق خــود باشــد؟“ (ایــوب بــاب  ۴آیــه .)۱۷

هفت ــه گذش ــته اهمی ــت جایگزی ــن ک ــردن خ ــود بج ــای ای ــوب را ت ــا ح ــد ام ــکان خاط ــر
نش ــان کردی ــم .در ی ــک مفه ــوم ،ای ــن ف ــرض نبای ــد بس ــیار دش ــوار باش ــد زی ـرا هم ــه م ــا ب ــه
نوع ــی در آن جای ــگاه ب ــوده ای ــم؛ یعن ــی هم ــه م ــا ت ــا ح ــدی خ ــود را غ ــرق در رن ــج دی ــده
ای ــم ک ــه اغل ــب اوق ــات ب ــی مفه ــوم اس ــت و ب ــی تردی ــد منصفان ــه ب ــه نظ ــر من ــی رس ــد.
در حالــی کــه الزم اســت ســعی کنیــم در ســایر درس هــا ایــن دیــدگاه را بــه خاطــر داشــته
باشــیم ،همچنیــن الزم اســت بــه دیــدگاه مــردم دیگــر نیــز در ایــن داســتان دســت یابیــم ،
مردانــی کــه آمــده و بــا ایــوب بــه ماتــم و عـزا پرداختنــد.
و ایــن کار نیــز نبایــد چنــدان دشــوار باشــد .چــه کســی در میــان مــا رنــج هــای دیگ ـران
را ندیــده اســت؟ چــه کســی بــه دنبــال تســلی دادن بــه دیگـران در درد و فقــدان عزیزانشــان
نبــوده اســت؟ چــه کســی منــی دانــد کــه بایــد بــه دنبــال کالمــی بــود تــا کســانی را کــه ماتــم
آنهــا قلــب هــای مــا را نیــز جریحــه دار کــرده تســلی داد؟
در واقــع ،بخــش زیــادی از کتــاب ایــوب واقعــا بــه مکاملــه میــان او و ایــن افـراد اختصــاص
دارد کــه همــه آنهــا ســعی مــی کننــد از آنچــه کــه اغلــب منطقــی بــه نظــر منــی رســد،
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مفهومــی ایجــاد کننــد :منایــش بــی پایــان رنــج هــا و مصیبــت هــای بــر در جهانــی خلــق
شــده توســط خدایــی بــا محبــت ،قدرمتنــد و دلســوز.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵نوامرب آماده شوید.
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سؤاالت بزرگ
بسـیاری از وقایـع کتـاب ایـوب در دو بـاب اول رخ مـی دهـد .در اینجـا پـرده میان آسمان
و زمیـن کنـار رفتـه اسـت و بطـور اجاملـی بـه متـام جنبـه هـای واقعیـت پرداخته شـده اسـت
کـه اگـر چنیـن منیشـد واقعیـت از مـا پنهان مـی ماند .هـر چقدر هم که تلسـکوپ هـا بتوانند
اعماق کهکشـانها را نشـان بدهنـد ،باز هـم نخواهند توانسـت عمق این کتـاب را رصد کنندکه
هـزاران سـال قبـل در بیابانـی کـه احتماال در عربسـتان امـروزی اتفـاق افتـاده اسـت .ایـوب
همچنیـن نشـان مـی دهـد کـه عـامل ماوراطبیعـه ،عامل خـدا و فرشـتگان و جهان طبیعـی ،زمین
و هـر چـه کـه در آن اسـت تـا چـه حـد با هـم مرتبط هسـتند.
پــس از دو بــاب نخســت  ،بیشــر بخــش هــای کتــاب ایــوب شــامل چیــزی مــی شــود کــه
در برنامــه تلویزیونــی "گفتگــوی از نزدیــک اندیشــه هــا" نامیــده میشــود .در ایــن مــورد
گفتگــوی از نزدیــک اندیشــه هــا بیــن ایــوب و مردانــی اســت کــه ب ـرای گفتگــو در مــورد
مســائل مهــم زندگــی آمــده بودنــد از قبیــل :خداشناســی ،درد ،فلســفه ،ایــان ،زندگــی و مــرگ.
و بــا در نظــر گرفــن متــام چیزهایــی کــه بــرای ایــوب اتفــاق افتــاده اســت ،چــرا کــه
نــه؟ بســیار آســان اســت کــه گرفتــار مســائل دنیــوی زندگــی و فعالیــت هــای زندگــی روزانــه
بشــویم و پرســش هــای بــزرگ و مهــم را فرامــوش کنیــم .چیــزی ماننــد مصیبــت چــه بـرای مــا
و چــه بـرای دیگـران وجــود نــدارد کــه مــا را از رخــوت روحانــی رهــا کــرده و باعــث شــود کــه
مــا رشوع بــه پرســیدن ســوال هــای مهــم بکنیــم.



آیــات  ۶۵تــا  ۷۲بــاب  ۱۱۹مزامیــر را بخوانیــد .نویســنده مزمــور در اینجــا چــه مــی
گویــد؟

نویسـنده مزمـور قـادر بـود مشـاهده کنـد که سـختیهایی کـه او را بـه عـذاب انداخته بود
ختـم بـه خیـر گردیـد .بعضـی اوقـات مشـکالت می تواننـد واقعـا برکتی نهفته باشـند کـه یا ما
را بـه سـمت خداونـد بـاز مـی گرداننـد و یـا بـرای نخسـتین بـار او را نـزد خـدا مـی برنـد .چـه
کسـی هسـت که داسـتان های افرادی را که به مرحله بحران رسـیده اند را نشـنیده باشـد ،که
تنهـا در آن زمـان فـرد یـا نـزد خـدا بـاز مـی گـردد و یا بـرای نخسـتین بار تسـلیم او می شـود؟
بعضـی وقـت هـا مصیبـت هـا هـر چقـدر هولنـاک و دردنـاک ،مـی تواننـد خیریتی بـه همراه
داشـته باشـند کـه در گـذر زمـان مـی توانیـم آن را درک کنیـم .گاهـی اوقـات نیز بـی معنی به
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نظـر می رسـد.

چگونــه توانســته ایــد بــه مشــکالت گذشــته نــگاه کنیــد و نتیجــه خوبــی کــه بــه
هم ـراه داشــته انــد را ببینیــد؟ چگونــه بــا مشــکالتی کــه نتیجــه خوبــی نداشــتند
روبــرو مــی شــوید؟

دوشنبه

 ۳۱اکترب

بی گناه چه زمانی هالک شده است؟



آیــات  ۱۱تــا  ۱۳بــاب ۲ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره اینکــه دوســتان موقعیــت
او را چگونــه مــی دیدنــد ،چــه چیــزی مــی گوینــد؟

ای ــن اف ـراد زمان ــی ک ــه خ ــردار ش ــدند چ ــه اتفاق ــی ب ـرای ای ــوب افت ــاده اس ــت ب ــا ه ــم
ق ـرار گذاش ــته و روان ــه ش ــدند( .ای ــوب ب ــاب  ۲آی ــه  )۱۱؛ یعن ــی آنه ــا برنام ــه ری ــزی کردن ــد
ک ــه ب ــا ه ــم بیاین ــد و دوس ــت خ ــود را ببینن ــد .ای ــن آی ــات ای ــن ای ــده را م ــی رس ــانند ک ــه
آنه ــا از آنچ ــه دیدن ــد حی ــرت زده ش ــده بودن ــد و ب ــا او ب ــه مات ــم پرداختن ــد.
بــر اســاس مــن ،آنهــا در ســکوت نشســتند و هرگــز کلمــه ای بیــان نکردنــد .بــا ایــن همــه،
شــا بــه کســی در موقعیــت ایــوب چــه چیــزی مــی گوییــد؟ اگــر چــه هنگامــی کــه ایــوب
نخســتین بــار لــب بــه ســخن گشــوده و شــکوه منــود ایــن افـراد حرفهــای زیــادی بـرای گفــن
داشــتند.
آیات  ۱تا  ۱۱باب  ۴ایوب را بخوانید .نکته مهم سخنان الیفاز به ایوب چیست؟



ش ــاید آغ ــازی خ ــوب بــرای ی ــک کت ــاب در م ــورد تس ــلی دادن بتوان ــد الیف ــاز را در
اینجـــا برجســـته جلـــوه دهـــد .بـــاب آغازیـــن مـــی توانـــد چنیـــن عنوانـــی داشـــته باشـــد:
"چیزهای ــی ک ــه نبای ــد ب ــه ف ــرد مات ــم زده گف ــت" .اگ ــر چ ــه ای ــن اف ـراد مش ــخصا ب ــا ای ــوب
اب ـراز هم ــدردی کردن ــد ام ــا ای ــن هم ــدردی از ح ــد گذش ــت .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ک ــه ب ـرای
الیف ــاز ،خل ــوص دین ــی مه ــم ت ــر از اص ــل تس ــلی ب ــود .دش ــوار اس ــت تص ــور کنی ــم ی ــک نف ــر
ن ــزد کس ــی ک ــه مانن ــد ای ــوب گرفت ــار مصیب ــت ه ــای زی ــادی ش ــده اس ــت ،ب ــرود و بگوی ــد،
بس ــیار خ ــوب حت ــا ســزاوارش ب ــوده ای زیــرا خ ــدا ع ــادل اس ــت و تنه ــا ب ــدکاران چنی ــن
رن ــج م ــی برن ــد.
48

حتــی اگــر کســی فکــر کنــد کــه در مــورد ایــوب چنیــن بــوده اســت ،گفــن ایــن مطلــب
چــه ُحســنی ب ـرای او داشــت؟ فــرض کنیــد یــک راننــده بــا رسعــت زیــاد در حیــن رانندگــی
تصــادف کــرده وکل خانــواده اش را از دســت داده اســت .آیــا مــی توانیــد تصــور کنیــد کــه
کســی بالفاصلــه نــزد او بــرود و در میــان غــم و ماتــم بــه او بگویــد :خــدا تــو را بـرای رسعــت
باالیــت مجــازات کــرده اســت؟ مشــکل ســخن الیفــاز تنهــا بحــث خداشناســی کــه ســوال
برانگیــز اســت نیســت؛ مســئله بزرگــر بــی احســاس بــودن او نســبت بــه ایــوب و مشــکالتی
بــود کــه او بــا آنهــا روبــرو بــود.

بــه زمانــی بیندیشــید کــه دیگـران در حیــن ماتــم و درد شــا را تســلی دادنــد .آنهــا
چــه چیــزی گفتنــد؟ چگونــه آن را بیــان منودنــد؟ از آن تجربــه چــه چیــزی فـرا گرفتیــد
کــه مــی توانــد شــا را در موقعیــت تســلی دادن بــه فــردی دیگــر ،یــاری کنــد؟

سه شنبه

 ۱نوامرب

یک مرد و آفریننده او
الیفـاز قطعـا" بـرای سـخنان خـود جایـزه درایـت و ابـراز همـدردی دریافـت نخواهـد کرد.
او اساسـا بـه ایـوب چنیـن مـی گفـت کـه اگـر همه چیـز به خوبـی پیش برود سـاده اسـت که
بتـوان بـرای دیگـران نـور هدایـت و تسـلی بـود امـا اینـک کـه اهریمن بـر او فرو افتـاده  ،او
پریشـان شـده اسـت .در حالـی کـه نباید چنین باشـد .خدا عادل اسـت و در نتیجـه اتفاق بدی
کـه بـه رسمـان مـی آید ،حق ماسـت.


آیات  ۱۲تا  ۲۱باب  ۴ایوب را بخوانید .مشاجرات دیگر الیفاز با ایوب چه بود؟

چیزهـای جالـب توجـه بسـیاری در اینجـا وجـود دارد کـه بتوان بـه آن دقت منـود از جمله
اینکـه چگونـه ایـن مـردان حتی قبل از بوجـود آمدن بنـی ارسائیل ،طبیعت و شـخصیت خدای
حقیقـی را میشـناختند .کل ایـن کتـاب بـه مـا نشـان مـی دهد کـه در واقـع ،دیگران بـه غیر از
شـیوخ و در نهایـت ارسائیلیـان ،چیـزی دربـاره خداونـد مـی دانسـتند .در حقیقت مـا در اینجا
مـی بینیـم کـه الیفـاز به دنبـال دفاع از ذات خداسـت.
آنچــه الیفــاز در خــواب و رویاهــای شــبانه شــنید بــه نحــوی از نظرخداشناســی درســت
بــود (مزامیــر بــاب  ۱۰۳آیــه  ،۱۴اشــعیا بــاب  ۶۴آیــه  ،۷رومیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۹و  ۲۰را
ببینیــد) .مــا بــه عنــوان انســان از خــاک هســتیم ،بســیار موقتــی هســتیم و مــی توانیــم بــه
راحتــی ماننــد یــک شــاپرک لــه بشــویم .و بــه طــور حتــم چــه مــرد و زنــی مــی تواننــد بیشــر
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از خــدا عــادل باشــند؟
از طــرف دیگــر ،ســخنان او بیهــوده و خــارج از موضــوع بودنــد .مســئله ایــوب ایــن نبــود
کــه از خــدا بهــر بــود یاخیــر .ایــن شــکایت ایــوب نبــود .او بیشــر دربــاره اینکــه تــا چــه حــد
بیچــاره ،رنــج کشــیده بــود ســخن مــی گفــت و نــه اینکــه بــه نوعــی عــادل تــر از خــدا بــود.
اگــر چــه بــه نظــر الیفــاز ایــن چیزهــا را از میــان گفتــه هــای ایــوب برگرفتــه بــود .پــس از
هــر چیــز ،اگــر خــدا عــادل اســت و بــدی فقــط بــه دلیــل بــدی مــی آیــد ،پــس ایــوب بایــد
کاری کــرده باشــد کــه سـزاوار آنچــه باشــد کــه گرفتــارش شــده بــود .از ایــن رو ،شــکایت ایــوب
منصفانــه نبودنــد .الیفــاز کــه مشــتاق دفــاع از خــدا بــود ب ـرای ایــوب رشوع بــه درس دادن
منــود .او فقــط در بــاره خــدا اطالعــات عمومــی داشــت :یــک مکاشــفه ماوراطبیعــی کــه بــه
نوعــی تقویــت کننــده موضــع او بــود .اگــر چــه تنهــا مشــکل ایــن اســت کــه موضعــی کــه او
در پیــش گرفــت از بحــث خــارج بــود.

از رشح بــاال حتــی اگــر در موضــع درســتی باشــیم  ،و از عهــده ابـراز آن در حالتــی
کــه مفیــد و موثــر واقــع شــود بــر نیائیــم چــه عربتــی میتوانــد آموختــه شــود؟

چهارشنبه

 ۲نوامرب

کامیابی کوتاه مدت
در ب ــاب  ۵الیف ــاز ب ــه بح ــث ه ــای خ ــود ادام ــه م ــی ده ــد .ای ــن تقریب ــا مش ــابه چی ــزی
اس ــت ک ــه او در ب ــاب گذش ــته گف ــت :ب ــدی تنه ــا ب ـرای اف ـراد ب ــد اتف ــاق م ــی افت ــد .تص ــور
کنی ــد ای ــن مطل ــب دردن ــاک چ ــه تاثی ــری ب ــر ای ــوب داش ــت ک ــه م ــی دانس ــت ای ــن مطل ــب
صح ــت ن ــدارد و اینک ــه او س ـزاوار وضعی ــت کنون ــی نب ــود.
بــا ایــن وجــود مشــکلی در اینجــا وجــود دارد :متــام آنچــه الیفــاز در اینجــا مــی گویــد
اشــتباه نیســت .برخــاف آن ،بســیاری از ایــن افــکار مشــابه در بخــش هــای دیگــر کتــاب
مقــدس تک ـرار شــده انــد.
آیات زیر چگونه احساسات بیان شده در باب  ۵ایوب را منعکس می کنند؟
مزامیر باب  ۳۷آیه ۱۰
امثال سلیامن باب  ۲۶آیه ۲
لوقا باب  ۱آیه ۵۲
اول قرنتیان باب  ۳آیه ۱۹
مزامیر باب  ۳۴آیه ۶
عربانیان باب  ۱۲آیه ۵
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هوشع باب  ۶آیه ۱
مزامیر باب  ۳۳آیه ۱۹

پنجشنبه

 ۳نوامرب

قضاوت عجوالنه
قسـمت اعظـم آنچـه کـه الیفـاز به ایوب گفت درسـت بـود .به ایـن معنی کـه او به نکات
درسـت بسـیاری اشـاره منـود ،نکاتـی که می بینیـم بعدها در کتاب مقدس اشـاره شـد .و با این
حـال ،پاسـخ او بـه ایـوب کاملا اشـتباه بـود .مشـکل بیشتر در مـورد آنچـه کـه او گفـت نبود؛
بلکـه بیشتر در بـاره رشایـط محیطـی بـود .آنچه که او می گفـت حقایقی بودکه بـر زبان می
آورد کـه بـرای آن موقعیـت خـاص کاربرد نداشـت( .درس هفته بعـد را ببینید).
جهــان مــا مکانــی پیچیــده مــی باشــد .بســیار آســان اســت کــه بــه موقعیتــی نــگاه کنیــد
و ســپس چنــد جملــه کلیشــه ای و یــا حتــی آیاتــی از کتــاب مقــدس کــه فکــر مــی کنیــد
مناســب اســت ،بــه زبــان بیاوریــد .شــاید آنهــا مناســب باشــند .امــا اغلــب چنیــن نیســت .بــه
ایــن توضیــح خانــم الــن جــی .وایــت دربــاره اینکــه چگونــه اغلــب مــا خــود مقــر اتفاقاتــی
هســتیم کــه برایــان رخ مــی دهنــد ،توجــه کنیــد " .هیــچ حقیقتــی در تعالیــم کتــاب مقــدس
واضــح تــر از ایــن نیســت کــه آنچــه در زندگــی مــا واقــع میشــود نتیجــه اعــال ماســت .تــا
حــد زیــادی تجــارب زندگــی نتیجــه افــکار و اعــال خودمــان هســتندEducation, p. 146 ".
ایــن مطلــب حقیقتــی ژرف و مهــم اســت .امــا آیــا مــی توانیــد تصــور کنیــد کــه بعضــی
از مقدســان از روی حســن نیــت نــزد فــردی بــا رشایــط مشــابه ایــوب برونــد و ایــن توضیــح
خانــم الــن جــی .وایــت را بـرای او بخواننــد؟ (متاســفانه در بعضــی مــوارد ،مــی توانیــم چنیــن
تصــور کنیــم ).تــا چــه حــد بـرای ایــن فــرد مقـ ِ
ـدس خــوش نیــت بهــر مــی بــود تــا در عــوض ،
از ایــن نصیحــت پیــروی کنــد؟ " بســیاری فکــر مــی کننــد کــه آنهــا منایــان کننــده عدالــت خــدا
هســتند در حالــی کــه کامــا در ارائــه عطوفــت و محبــت عظیــم خــدا ناموفــق بــوده انــد.
اغلــب کســانی کــه آنهــا بــا ایشــان بــا ســخت گیــری و شــدت برخــورد مــی کننــد تحــت فشــار
وسوســه مــی باشــند .شــیطان در حــال کشــمکش بــا ایــن افـراد اســت و آنــان بــا ســخنان تنــد
و بــی احســاس خــود باعــث یــاس و نومیــدی میشــوند و آنــان را در دام قــدرت وسوســه کننــده
مــی انــدازد .الــن جــی .وایــت”—.Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 163
هــان طــور کــه اغلــب چنیــن مــی باشــد ،واقعیــت ایــن اســت کــه چیــزی فراتــر از آنچــه
الیفــاز و دیگ ـران از جملــه ایــوب مــی دانســتند ،در جریــان اســت .بنابرایــن تعجیــل الیفــاز
در قضــاوت منــودن حتــی بــا وجــود خداشناســی درســتی کــه داشــت ،بــا توجــه بــه رشایــط ،
اصــا کار درســتی نبــود.
چـرا بایــد آیــات زیــر همیشــه در جلــوی ذهــن مــا در زمــان برخــورد بــا دیگـران باشــد
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بخصــوص کســانی کــه معتقدیــم مرتکــب گنــاه شــده انــد .متــی بــاب  ۷آیــات  ۱و ۲؛
رومیــان بــاب  ۲آیــات  ۱تــا ۳؛ اول قرنتیــان بــاب  ۴آیــه .۵

حتـی اگـر حـق بـا الیفـاز بـوده باشـد و ایـوب خـود باعث و بانـی این رنـج ها بوده باشـد،
سـخنان او بـی تدبیـر و نابجـا بودنـد .ایـوب الگویـی بـرای متـام برشیـت مـی باشـد زیـرا همه
مـا گرفتـار نبرد بـزرگ شـده ایـم و همگـی در آن رنـج مـی بریـم .و در مرحلـه ای همـه مـا به
دلسـوزی و همـدردی نیازمندیـم و نـه موعظـه .بـدون شـک زمـان و مکانـی بـرای سـخرنانی
منـودن وجـود دارد .امـا هنگامـی کـه یـک فـرد بـر روی تلـی از خاکستر نشسـته  ،زندگـی اش
نابـود شـده  ،فرزندانـش مـرده انـد و بدنـش پـر از جراحـت مـی باشـد  -ایـن گونـه برخـورد و
گفتـار جایز نیسـت.

جمعه

تفکری فراتر:

 ۴نوامرب

ه ــان ط ــور ک ــه دی ــده ای ــم ،همصحبت ــی الیف ــاز ب ــدون ح ــس هم ــدردی نب ــود .موض ــوع
ای ــن ب ــود ک ــه هم ــدردی او نس ــبت ب ــه آنچ ــه نی ــاز خ ــود ب ـرای دف ــاع از ذات خ ــدا دی ــد ،در
جای ــگاه دوم قــرار داش ــت .گذش ــته از ه ــر چی ــز ،ای ــوب بش ــدت رن ــج م ــی کش ــید و خ ــدا
ع ــادل اس ــت؛ بنابرای ــن ،ای ــوب بای ــد کاری انج ــام داده باش ــد ک ــه س ـزاوار ای ــن باله ــا باش ــد.
الیف ــاز چنی ــن نتیج ــه گی ــری من ــود ک ــه عدال ــت خ ــدا تنه ــا در ای ــن ب ــاره اس ــت .از ای ــن رو،
ای ــوب ب ــه اش ــتباه ش ــکایت م ــی ک ــرد.
مطمئنــا خــدا عــادل اســت .امــا ایــن خــود بــه خــود بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا عدالــت
او را در هــر موقعیتــی کــه در ایــن جهــان ســقوط کــرده اتفــاق مــی افتــد ،آشــکارا خواهیــم
دیــد .واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن منــی باشــد .عدالــت و داوری واقــع خواهــد شــد امــا
لزومــا نــه در حــال حــارض( .مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۲۰آیــه  .)۱۲بخشــی از آنچــه زندگــی
مومنانــه معنــی مــی دهــد ،اعتــاد بــه خداســت کــه عدالتــی کــه در اینجــا وجــود نــدارد روزی
عیــان وآشــکار خواهــد شــد.
چیــزی کــه در مــورد الیفــاز دیدیــم ،در رفتــار بعضــی از کاتبــان و فریســیان نســبت بــه
عیســی نیــز دیــده مــی شــود .ایــن مــردان چنــان درگیــر متایلشــان بـرای وفــاداری بــه دینــداری
بودنــد کــه عصبانیــت خــود نســبت بــه شــفا دادن هــای خداونــد در روز ســبت نشــان دادنــد
(بــاب  ۱۲متــی را ببینیــد) ،در حالــی کــه بایــد شــادی خــود را از شــفای یــک بیــار و
رهایــی از رنــج او ابـراز میداشــتند .گذشــته از خــاص بــودن ســخنان مســیح در آیــه زیــر ،اصــل
ایــن اســت کــه مــا کــه خــدا را دوســت داریــم و نســبت بــه او غیــرت داریــم بایــد همیشــه
بیــاد داشــته باشــیم :وای بــر شــا ای علــای دینــی و فریســیان ریــاکار .شــا حتــی ده یــک
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محصــول نعنــاع و شــوید و زیــره باغچــه خــود را زکات میدهیــد امــا از طــرف دیگــر مهمرتیــن
احــکام خــدا کــه نیکوئــی  ،گذشــت و صداقــت اســت را فرامــوش کــرده ایــد .شــا بایــد ده
یــک را بدهیــد ولــی احــکام مهمــر خــدا را فرامــوش نکنیــد( .متــی بــاب  ۲۳آیــه .)۲۳

سواالتی برای بحث

 -۱چگونــه مــی توانیــم تفــاوت میــان زمانــی کــه فــردی بــه دلســوزی و همــدردی
محتــاج اســت و زمانــی را کــه بــه موعظــه و یــا حتــی رسزنــش نیــاز دارد تشــخیص بدهیــم؟
چـرا معمــوال بهــر اســت وقتــی بــا کســانی کــه حتــی بواســطه اعــال گنــاه آلــود و بــد خود
رنــج مــی کشــند روبــرو هســتیم ،بــا دلســوزی و دلــداری رفتــار کنیــم؟
 -۲بــار دیگــر ســخنان الیفــاز بــه ایــوب را در بــاب  ۴و  ۵بخوانیــد .در چــه موقعیتــی
ممکــن بــود آن ســخنان مناســب تــر از اکنــون مــی بودنــد؟
 -۳ف ــرض کنی ــد ش ــا یک ــی از دوس ــتان ای ــوب ب ــوده ای ــد و زمان ــی ک ــه او ب ــر روی تل ــی
از خاکســر نشســته بــود بــه دیدنــش رفتیــد .چــه چیــزی بــه او مــی گفتیــد و چ ـرا؟ اگــر
ش ــا در جای ــگاه او بودی ــد ،انتظ ــار داش ــتید م ــردم ب ــه ش ــا چ ــه بگوین ــد؟
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درس هفتم

 ۵تا  ۱۱نوامرب

جزا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۸آیــات  ۱تــا  ،۲۲بــاب  ۱۱آیــات  ۱تــا ۲۰؛ اشــعیا
بــاب  ۴۰آیــات  ۱۲تــا ۱۴؛ پیدایــش بــاب  ۶آیــات  ۵تــا ۸؛ دوم پطــرس بــاب  ۳آیــات ۵
تــا .۷
آیــه حفظــی” :آیــا عمقهــای خــدا را میتوانــی دریافــت منــود؟ یــا بــه کُن ـ ِه قــادر
مطلــق توانــی رســید؟“ (ایــوب بــاب  ۱۱آیــه .)۷

مشکل رنج کشیدن انسان بدون شک برای ترس و ارعاب برشیت ادامه مییابد .میبینیم که
مردم ”خوب“ از مصیبتهای بزرگ رنج میکشند ،در حالی که مردم بد بدون مجازات به زندگی
ادامه میدهند .چند سال قبل کتابی با نام " چرا اتفاقات بد برای افراد خوب رخ میدهند؟"
چاپ شد .این یکی از متعدد تالشهای هزاره برای رسیدن به پاسخی قانع کننده برای این
مشکل بود .اما پاسخی یافت نشد .نویسندگان و اندیشمندان زیاد دیگری از مشکالتشان برای
درک رنج برشی نوشتهاند .اما به نظر منیرسد که به پاسخهای درست دست یافته باشند.
البتــه ایــن موضــوع مرتبــط بــا کتــاب ایــوب اســت و در آن بررســی خواهــد شــد کــه چـرا
اص ـاً اف ـراد ”خــوب“ ماننــد ایــوب در ایــن جهــان رنــج میکشــند .بــا ایــن وجــود ،تفــاوت
اساســی بیــن کتــاب ایــوب و ســایر کتابهــا ایــن اســت کــه کتــاب ایــوب بــر اســاس دیــدگاه
بــری از رنــج کشــیدن نیســت (اگــر چــه بســیاری از آن را در کتــاب مییابیــم)؛ در عــوض،
از آنجایــی کــه بخشــی از کتــاب مقــدس اســت ،از دیــدگاه خــدا بــه ایــن مشــکل نگاهــی
میاندازیــم.
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ایــن هفتــه گفتــار بیشــری را از مردانــی کــه نــزد ایــوب در فالکــت او آمدنــد ،میخوانیــم.
مــا از آنهــا و بخصــوص از اشتباهاتشــان کــه ماننــد دیگــران تــاش در درک مشــکل درد
داشــتند ،چــه چیــزی میتوانیــم بیاموزیــم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۶نوامرب

اتهامات بیشرت
گوی ــی ک ــه حرفه ــای الیف ــاز بــرای ای ــوب ب ــه ان ــدازه کاف ــی ناراح ــت کنن ــده نب ــود ک ــه
ن ــاگاه داغ بیش ــری ب ــر درده ــای ای ــوب توس ــط بَلــ َدد ب ــا حرفه ــای مش ــابه گ ــذارده ش ــود.
متأس ــفانه بل ــدد نس ــبت ب ــه ای ــوب از الیف ــاز ن ــا پخت ــه ت ــر و خش ــن ت ــر رفت ــار من ــود .تص ــور
کنی ــد ن ــزد کس ــی ک ــه فرزندان ــش را از دس ــت داده بروی ــد و بگویی ــد ” :فرزندان ــت ب ــه خ ــدا
گن ــاه ورزیدن ــد و مس ــتحق مج ــازات بودن ــد“ (ای ــوب ب ــاب  ۸آی ــه .)۴
ایــن کار مضحــک اســت زی ـرا نخســتین بــاب از کتــاب ایــوب (ایــوب بــاب  ۱آیــه  )۵بــه
وضــوح نشــان میدهــد کــه ایــوب ب ـرای فرزندانــش بخاطــر هــان دلیــل قربانــی میگذرانــد
مبــادا کــه مرتکــب گنــاه شــده باشــند .بنابرایــن ،مــا در اینجــا یــک تضــاد میــان درک فیــض
(هامنطــور کــه در اعــال ایــوب دیــده شــد) و ســخنان آغازیــن بلــدد کــه قانونگرایــی خشــن
و مجــازات گونــه را منایــان میکنــد ،میبینیــم .حتــی بدتــر اینکــه بلــدد در تــاش بــرای
حامیــت از ذات خــدا چنیــن ســخن میگویــد.

آیــات  ۱تــا  ۲۲بــاب  ۸ایــوب را بخوانیــد .اســتدالل بلــدد چیســت و تــا چــه حــد درســت
میباشــد؟ بــه ایــن معنــی کــه اگــر شــا قـرار بــود موضــوع اصلــی را نادیــده بگیریــد و فقــط
بــه احساســات ابـراز شــده توجــه کنیــد ،چــه خطایــی در ســخنان او میتوانســتید بیابیــد؟

چ ــه کس ــی میتوان ــد در ای ــن ح ــرف ،خطای ــی بیاب ــد؟ ” م ــا آنق ــدر زندگ ــی نک ــرده ای ــم
ک ــه هم ــه چی ــز را بدانی ــم“ (ای ــوب ب ــاب  ۸آی ــه  .)۹ای ــن جمل ــه قدرمتن ــد ،درس ــت و کام ـاً
ب ــر اس ــاس کت ــاب مق ــدس میباش ــد (یعق ــوب ب ــاب  ۴آی ــه  .)۱۴ی ــا در ای ــن هش ــدار او ک ــه
گف ــت انس ــان بیخ ــدا ک ــه امی ــد خ ــود را در چیزه ــای دنی ــوی میگ ــذارد ،در واق ــع ب ــه
چی ــزی ضعی ــف ت ــر از ”ت ــار عنکب ــوت“ (ای ــوب ب ــاب  ۸آی ــه  )۱۴اطمین ــان میکن ــد ،چ ــه
اش ــتباهی وج ــود دارد؟ ای ــن تفک ــری دقیقــاً ب ــر اس ــاس کت ــاب مق ــدس میباش ــد.
شــاید بزرگرتیــن مشــکل ایــن باشــد کــه بلــدد تنهــا یــک جنبــه از ماهیــت خــدا را معرفــی
میکنــد .مثــل خوانــدن یــک مــرع از یــک شــعر دوبیتــی کــه مفهــوم و پیــام کامــل شــعر
بــدون مــرع دیگــری کامــل نیســت .شــاید یــک نفــر بـرای اثبــات نظــر خــود از یــک مــرع
بهــره بــرد و مــرع دیگــری را نادیــده بگیــرد .ب ـرای مثــال فــردی میتوانــد تنهــا بــر احــکام
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و عدالــت و فرمانــرداری مترکــز منایــد در حالــی کــه دیگــری میتوانــد بــر فیــض و بخشــش
و جانفشــانی مترکــز کنــد .هــر کــدام از ایــن تأکیدهــا معمــوالً بــه تصویــری تحریــف شــده از
خــدا و حقیقــت منتهــی میشــوند .مــا در اینجــا مشــکل مشــابهی میبینیــم.

مــا بــه عنــوان انســان بایــد همیشــه بـرای تعادل میــان احــکام و فیض در خداشناســی
و رفتــار بــا دیگـران کوشــش کنیــم .هرچنــد اگــر مجبــور بودیــد بــه یــک ســو متایــل
پیــدا کنیــد (هامنطــور مــا انســانها در نهایــت چنیــن میکنیــم) ،در زمانــی کــه بــا
خطاهــای دیگـران برخــورد میکنیــم ،کــدام طــرف بـرای متامیــل شــدن بهــر اســت
و چـرا؟

دوشنبه

 ۷نوامرب

کمرت از گناهانت ترا سزا داده است
”آیــا عمقهــای خــدا را میتوانــی دریافــت منــود؟ یــا بــه کنــه قــادر مطلــق توانــی
رســید؟ مثــل بلندیهــای آســان اســت؛ چــه خواهــی کــرد؟ گودتــر از هاویــه اســت؛ چــه توانــی
دانســت؟ پیامیــش آن از جهــان طویلتــر و از دریــا پهنتــر اســت“ (ایــوب بــاب  ۱۱آیــات
 ۷تــا ۹؛ اشــعیا بــاب  ۴۰آیــات  ۱۲تــا  ۱۴را نیــز ببینیــد).
چــه حقیقتــی بیــان شــده اســت و چـرا مهــم اســت کــه مــا همیشــه آن را بــه یــاد داشــته
باشیم؟

کلــات در اینجــا عبــارات زیبایــی از واقعیتــی هســتند کــه چیزهــای زیــادی در مــورد خــدا
وجــود دارد کــه مــا از آن آگاهــی نداریــم و همــه تالشهایــان ب ـرای یافــن او بــه دانــش
اندکــی ختــم خواهــد شــد .جالــب اســت کــه یکــی از معروفتریــن فیلســوفان قــرن بیســتم،
ریچــارد رورتــی فقیــد ( )Richard Rortyاساسـاً چنیــن اســتدالل منــود کــه مــا هرگــز واقعیــت
و حقیقــت را درک نخواهیــم کــرد و در نتیجــه بایــد دســت از تــاش برداریــم .رورتــی اســتدالل
منــود کــه بــه جــای ســعی در درک واقعیــت ،تنهــا کاری کــه میتوانیــم انجــام بدهیــم ،بــا آن
کنــار آمــده و آنـرا بپذیریــم .جالــب توجــه اســت کــه ۲۶۰۰ :ســال فلســفه ســنتی غــرب در اوج
خــود بــه افــول رســیده اســت .اگــر متامــی جســتجوهایامن مــا را در هــان تاریکــی ابتدایــی
کــه در آن زندگــی میکنیــم نــگاه دارد پــس چــه کســی بــا کنــکاش  ،آفریننــده را درک خواهــد
منــود – آن کســیکه آن واقعیــت را در ابتــدا ســاخت در نتیجــه عظیمــر از آن اســت .رورتــی
اساسـاً آنچــه را کــه مــا در کتــاب مقــدس میخوانیــم تأییــد منــود.
بــا ایــن وجــود ،ایــن آیــات بــه هــان انــدازه کــه عمیــق هســتند ،از خطابـهای منتســب بــه
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صوفــر ،ســومین آشــنای ایــوب گرفتــه شــده بودنــد و او ایــن ســخنان را بــه عنــوان بخشــی از
اســتدالل ناقــص علیــه ایــوب بــکار بــرد.
آیــات  ۱تــا  ۲۰بــاب  ۱۱ایــوب را بخوانیــد .چــه بخشــی از ســخنان صوفــر درســت
میباشــد ،امــا چــه اشــتباهی در اســتدالل کلــی او وجــود دارد؟



درک اینکــه دشــوار اســت کــه چطــور یــک نفــر بتوانــد نــزد شــخصی کــه ماننــد ایــوب در
رنــج و ماتــم اســت بــرود و بــه او بگویــد :تــو س ـزاوار چنیــن مصیبتــی هســتی یــا بگویــد ،
نــه ایــن بالیــی کــه بــر رست آمــده کــم تــر از آن چیــزی اســت کــه مســتحق آن هســتی .چیــزی
کــه حتــی بدتــر میباشــد ایــن اســت کــه او نیــز ماننــد دو نفــر دیگــر هــان کار را انجــام
میدهــد ،همــه در تــاش ب ـرای دفــاع از نیکوئــی و ذات خــدا هســتند.

گاهــی اوقــات ،رصفــاً آگاهــی از حقایــق مربــوط بــه کُنــه و ذات
خــدا خودبخــود باعــث منیشــود کــه مــا آن را انعــکاس بدهیــم .مــا
بــه چــه چیــز بیشــری بــرای منعکــس منــودن ذات خــدا نیــاز داریــم؟

سه شنبه

 ۸نوامرب

عذاب الهی

سه دوست ایوب بدون شک اطالعاتی در مورد خدا داشتند .و آنها در اهتامم خویش در
جانبداری از خدا نیز خالص و بی ریا بودند .و هامنطور که دیدیم ،اگرچه سخنانشان به ایوب
در مسیر درستی نبود (بخصوص با در نظر گرفنت زمینه) ،این مردان به حقایقی بنیادین اشاره
میکردند.
و اســتداللهای ایشــان متمرکــز بــر ایــن بــود کــه خــدا ،خــدای عدالــت پیشــه اســت و
اینکــه جـزای عــذاب الهــی را بــر بــدی و ا َجـ ِر بــرکات خــاص را بــه نیکــی میدهــد .اگــر چــه
مــا از زمــان دقیقــی کــه مــردان آنجــا را تــرک منودنــد ،آگاهــی نداریــم ،زیـرا بــر ایــن باوریــم
کــه موســی کتــاب ایــوب را زمانــی کــه در ِمدیــان بــود نوشــت و آنهــا حــدودا ً پیــش از دوران
«خــروج» از مــر زندگــی میکردنــد .بــه احتــال زیــاد آنهــا پــس از دوران طوفــان نــوح
زندگــی میکردنــد.

آیــات  ۵تــا  ۸بــاب  ۶پیدایــش را بخوانیــد .اگــر چــه مــا میدانیــم ایــن مــردان (الیفــاز،
بلــدد و صوفــر) تــا چــه حــد دربــاره طوفــان نــوح میدانســتند ،داســتان آن چگونــه ممکــن
اســت بــر خداشناســی ایشــان تأثیــر گذاشــته باشــد؟
57


داستان طوفان نوح به روشنی منونهای از عذاب الهی برای گناه میباشد .خدا در آن
مستقیامً کسانی که خصوصاً مستحق جزا هستند را مجازات میکند .با این وجود حتی در اینجا،
مفهوم فیض هامنطور که در آیه  ۸با  ۶پیدایش دیده میشود ،منایان شده است .خانم الن
جی وایت نیز درباره این حقیقت نوشت که ”صدای هر رضبه چکش که بر کشتی میخورد،
برای مردم موعظه و هشداری بود .The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 70 – “.با این حال،
به نوعی در این داستان میتوانیم منونهای از آنچه این مردان برای ایوب موعظه میکردند را
ببینیم.
ایــن ایــده مشــابه عــذاب داوری در پیدایــش بــاب  ۱۳آیــه  ،۱۳بــاب  ۱۸آیــات  ۲۰تــا
 ۳۲و بــاب  ۱۹آیــات  ۲۴و  ،۲۵چگونــه دیــده میشــود؟

الیفاز ،بلدد و صوفرخواه از این وقایع آگاهی داشتند و یا نا آگاه بودند ،آنها واقعیت
داوری مستقیم خدا نسبت به بدی را آشکار منودند .خدا در واقع گناهکاران را در گناهانشان
رها نکرده بود و اجازه منیداد تا گناه  ،ایشان را نابود سازد .در مورد طوفان نوح نیز ،خدا
مأمور مستقیم مجازات ایشان بود .او در اینجا به عنوان یک قاضی و نابود کننده رشارت و
بدی عمل منود.

اگــر چــه مــا میخواهیــم (و بایــد) بــر روی رسشــت محبتآمیــز ،پــر از فیــض و
بخشــش خــدا مترکــز مناییــم ،چـرا نبایــد واقعیــت عدالــت او را نیــز فرامــوش نکنیــم؟
دربــاره متامــی رشارت کــه همچنــان بــدون مجــازات باقــی ماندهانــد ،بیندیشــید.
ایــن مطلــب چــه چیــزی دربــاره الـزام مجــازات الهــی در هرزمــان و مــکان کــه نــازل
شــود ،بــه مــا میگویــد؟

چهارشنبه

 ۹نوامرب

اگر خداوند چیز تازهای خلق کند
منون ــهه ــای زی ــادی از جــزای عاج ــل اله ــی بــرای رشیــران و همچنی ــن برک ــت دادن
بـــه ایامنـــداران در کتـــاب مقـــدس ثبـــت شـــدهاند  ،مدتهـــای مدیـــد پـــس از درگذشـــت
شـــخصیتهای کتـــاب ایـــوب.

در اینجــا چــه وعــده بزرگــی بـرای اطاعــت و فرمانــرداری داده شــده اســت؟ تثنیــه بــاب
 ۶آیــات  ۲۴و .۲۵
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عهـــد قدیـــم پـــر از وعدههـــای برکـــت و کامیابـــی میباشـــد کـــه خـــدا مســـتقیامً بـــه
بندگانـــی عطـــا خواهـــد منـــود کـــه از او اطاعـــت کننـــد .بنابرایـــن ،در اینجـــا میتوانیـــم
مثالهایـــی ببینیـــم از آنچـــه کـــه ایـــن مـــردان در مـــورد برکـــت دادن خـــدا بـــه ایـــوب
گفتن ــد ؛ کس ــانی ک ــه ب ــا وف ــاداری ب ــه دنب ــال اطاع ــت از او و فرمانهای ــش و زندگ ــی خ ــدا
پس ــندانه و درس ــت هس ــتند.
البتــه عهــد قدیــم نیــز مملــو از هشــدارهایی دربــاره ج ـزای عاجــل الهــی اســت کــه بــر
رس نــا مطیعــان خواهــد آمــد .در بیشــر قســمتهای عهــد قدیــم ،بخصــوص پــس از عهــد بــا
بنیارسائیــل بــر کــوه ســینا ،خــدا بــه بنــی ارسائیــل دربــاره آنچــه نافرمانـی ایشــان بــر رسشــان
خواهــد آورد ،هشــدار میدهــد ” .امــا اگــر بــر خــاف دســتورات خداونــد رفتــار کنیــد و
بــه ســخنان او گــوش ندهیــد آنــگاه شــا را مثــل اجدادتــان مجــازات خواهــد منــود “ (اول
ســموئیل بــاب  ۱۲آیــه .)۱۵
آیــات  ۱تــا  ۳۳بــاب  ۱۶اعــداد را بخوانیــد .ایــن رویــداد چــه چیــزی دربــاره واقعیــت
ج ـزای عــذاب الهــی تعلیــم میدهــد؟

ب ــا توج ــه ب ــه ماهی ــت چگونگ ــی ناب ــودی طغی ــان کنن ــدگان ب ــر ض ــد خ ــدا  ،ای ــن واقع ــه
منیتوان ــد ب ــه ای ــن نظری ــه مرتب ــط ش ــود ک ــه ”گن ــاه مج ــازات خ ــود را ب ــه ب ــار مــیآورد“.
ای ــن افرادع ــذاب مس ــتقیم اله ــی را از س ــوی خ ــدا بــرای گن ــاه و طغی ــان خوی ــش دریاف ــت
منودن ــد .در ای ــن م ــورد ،میتوانی ــم ق ــدرت خ ــارق الع ــاده ب ــارز خ ــدا را ببینی ــم ک ــه قوانی ــن
طبیع ــت تغیی ــر یافت ــه ان ــد ” .ام ــا اگ ــر خداون ــد خلق ــت ت ــازه ای بنامی ــد و زمی ــن ده ــان
خ ــود را گش ــاده ایش ــانرا ب ــا جمی ــع مایمل ــک ایش ــان ببلع ــد ک ــه بگ ــور زن ــده ف ــرود رون ــد
آن ــگاه بدانی ــد ک ــه ای ــن مردم ــان خداون ــد را اهان ــت من ــوده ان ــد( “ .اع ــداد ب ــاب  ۱۶آی ــه
.)۳۰
”خلقــت“ در اینجــا بــا ”خلــق کــرد یــا آفریــد“ در آیــه  ۱بــاب  ۱پیدایــش کاربــرد یــک
ریشــه دارنــد .خداونــد میخواســت همــه بداننــد کــه خــود او بــود کــه بالفاصلــه و مســتقیامً
ایــن مجــازات را بــر رس متمردیــن آورد.

پنجشنبه

 ۱۰نوامرب

مرگ دوم

مطمئن ـاً بزرگرتیــن و قدرمتندتریــن منایــش عقوبــت اخــروی در پایــان جهــان بــا نابــودی
رشی ـران خواه ــد ب ــود ک ــه در کت ــاب مق ــدس ”م ــرگ ثان ــی“ نامی ــده ش ــده اس ــت (مکاش ــفه
یوحن ــا ب ــاب  ۲۰آی ــه  .)۱۴ب ــه ط ــور حت ــم ای ــن م ــرگ  ،نبای ــد ب ــا م ــرگ عموم ــی کل نس ــل
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آدم اش ــتباه گرفت ــه بش ــود .ای ــن مرگ ــی اس ــت ک ــه آدم دوم ،عیس ــی مس ــیح ع ــادالن را در
پای ــان جه ــان از آن ج ــدا خواه ــد من ــود (اول قرنتی ــان ب ــاب  ۱۵آی ــه  .)۲۶در مقاب ــل ،م ــرگ
ثان ــی مانن ــد برخ ــی از مجازاته ــای دیگ ــری ک ــه در زم ــان عه ــد قدی ــم دی ــده میش ــوند،
مج ــازات مس ــتقیم خ ــدا ب ـرای گناهکاران ــی اس ــت ک ــه توب ــه نک ــرده و نج ــات در عیس ــی را
دریاف ــت نکردن ــد.



آیــات  ۵تــا  ۷بــاب  ۳دوم پطــرس را بخوانیــد .کالم خــدا دربــاره رسنوشــت گمراهــان
چــه میگویــد؟

”آتـــش از طـــرف خـــدا از آســـان بـــر زمیـــن میریـــزد .زمیـــن شـــکافته شـــده اســـت.
س ــاحهایی ک ــه در زی ــر پنه ــان ش ــدهاند ،بی ــرون کش ــیده میش ــوند .ش ــعلههای حری ــص
آت ــش از ه ــر ش ــکاف ب ــاز بی ــرون م ــی آین ــد .هم ــه س ــنگها در آت ــش میس ــوزند .روزی
آم ــده اس ــت ک ــه هم ــه چی ــز بای ــد در آن مانن ــد اج ــاق بس ــوزد .عن ــارص و همچنی ــن زمی ــن
در حـــرارت گداختـــه میشـــوند و هـــر آنچـــه در آن میباشـــد ،ســـوخته میشـــود .مالکـــی
بــاب  ۴آیــه ۱؛ دوم پطــرس بــاب  ۳آیــه  .۱۰ســطح زمیــن ماننــد تــودهای گداختــه بــه نظــر
میرســـد – دریاچـــهای بـــزرگ و خروشـــان از آتـــش .زمـــان داوری و تباهـــی انســـانهای
بیخ ــدا رس ــیده اس ــت – ’روز انتق ــام خداون ــد و س ــال عقوب ــت بجه ــت دع ــوی صهی ــون
خواه ــد ب ــود ‘ .اش ــعیا ب ــاب  ۳۴آی ــه  – “.۸ال ــن ج ــی .وای ــت،
.Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 672, 673
اگرچــه گنــاه میتوانــد مجــازات خــود را بــه همـراه داشــته باشــد ،بــدون شــک زمانهایــی
وجــود دارنــد کــه خــدا خــود مســتقیامً گنــاه و گناهــکاران را نابــود میکنــد ،هامنطــور کــه
شــخصیتهای کتــاب ایــوب اســتدالل کردنــد .درســت اســت کــه متــام رنجهــای ایــن جهــان از
گنــاه بوجــود آمدهانــد .امــا ایــن درســت نیســت کــه همــه رنجهــا ،مجــازات خــدا بـرای گنــاه
هســتند .ایــن مطمئنـاً در مــورد ایــوب و همچنیــن مــوارد دیگــر ،صــدق منیکــرد .واقعیــت ایــن
اســت کــه مــا درگیــر نــرد بــزرگ هســتیم و دشــمنی داریــم کــه میخواهــد بــه مــا صدمــه
بزنــد .خــر خــوش ایــن اســت کــه در میــان همــه اینهــا ،میتوانیــم بدانیــم کــه خــدا مراقــب
ماســت .گذشــته از دالیــل همــه مشــکالتی کــه داریــم و گذشــته از پیامدهایــی کــه بــه همـراه
دارنــد ،مــا از محبــت خــدا مطمــن هســتیم ،محبتــی کــه بزرگــی آن بــا مصلــوب شــدن عیســی
بـرای مــا عیــان شــد  ،کاری کــه بــه تنهایــی پایــان همــه مصیبتهــا را وعــده میدهــد.

چگونــه میتوانیــم مطمــن باشــیم کــه مصیبتهــای کســی ،مجــازات مســتقیم
از ســوی خــدا هســتند؟ اگــر منیتوانیــم مطمــن باشــیم ،پــس بهرتیــن روش
برخــورد بــا رنجهــای آن فــرد چیســت؟ یــا حتــی بــا رنجهــای خودمــان؟
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جمعه

 ۱۱نوامرب

تفکری فراتر:

هامنط ــور ک ــه پی ــش ت ــر در ای ــن فص ــل گفت ــه ش ــد ،مه ــم اس ــت ک ــه ت ــاش کنی ــم خ ــود
را بـــه جـــای ش ــخصیتهای ایـــن داســـتان بگذاریـــم ،زیــرا ایـــن کار میتوانـــد بـــه مـــا در
درک انگیزهه ــا و کاره ــای ایش ــان کم ــک کن ــد .آنه ــا مانن ــد م ــا ن ــرد پش ــت صحن ــه را
ندیدن ــد .اگ ــر م ــا خ ــود را ب ــه ج ــای آنه ــا قــرار بدهی ــم ،نبای ــد دی ــدن اش ــتباهات الیف ــاز،
بل ــدد و صوف ــردر م ــورد رنجه ــای ای ــوب ،برای ــان چن ــدان دش ــوار باش ــد .آنه ــا قضاوت ــی
میکردنـــد کـــه واجـــد رشایـــط فتـــوا نبودنـــد” .بـــرای انســـانها بســـیار طبیعـــی اســـت
ک ــه فک ــر کنن ــد مش ــکالت ب ــزرگ من ــاد جرمه ــای ب ــزرگ و گناه ــان س ــنگین هس ــتند؛ ام ــا
انس ــانها اغل ــب درس ــنجش و درک خ ــوی و خصل ــت اش ــتباه میکنن ــد .م ــا در زم ــان داوری
بــرای جــزا زندگ ــی منیکنی ــم .خ ــوب و ب ــد ب ــا ه ــم مخل ــوط ش ــده اس ــت و مصیبته ــا
بـــر رس همـــه میآینـــد .گاهـــی اوقـــات بـــر از دایـــره حامیـــت خـــدا خـــارج میشـــود و
س ــپس ش ــیطان ق ــدرت خ ــود را ب ــه ایش ــان تحمی ــل میکن ــد و خ ــدا مداخلــهای منیکن ــد.
ای ــوب ب ــه ش ــدت رن ــج م ــی کش ــید و دوس ــتانش ب ــه دنب ــال متوج ــه من ــودن او ب ــه ای ــن
موض ــوع بودن ــد ک ــه رنجه ــای او نتیج ــه گن ــاه هس ــتند و باع ــث ش ــدند ک ــه او احس ــاس
کنـــد کـــه محکـــوم بـــه مجـــازات شـــده اســـت .آنهـــا وضعیـــت او را بـــه عنـــوان یـــک
گناهـــکار بـــزرگ جلـــوه دادنـــد؛ امـــا خداونـــد آنهـــا را بـــرای نحـــوه قضـــاوت ایشـــان در
م ــورد خدمتگــزار وف ــادار خ ــود ،رسزن ــش من ــود – “.ال ــن ج ــی .وای ــتEllen G. White ،
 .Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1140م ــا بای ــد مراق ــب نح ــوه
برخوردم ــان ب ــا مس ــئله کل ــی رن ــج و ع ــذاب باش ــیم .مطمئنــاً در بعض ــی م ــوارد ،فهمی ــدن
موض ــوع آس ــانتر ب ــه نظ ــر میرس ــد .ف ــردی س ــیگار میکش ــد و ب ــه رسط ــان ری ــه دچ ــار
میش ــود .از ای ــن س ــاده ت ــر چ ــه میتوان ــد باش ــد؟ ای ــن مش ــکلی ن ــدارد ،ام ــا کس ــانی ک ــه
متـــام عمرشـــان ســـیگار میکشـــند و هرگـــز رسطـــان منیگیرنـــد ،چطـــور؟ آیـــا خـــدا یکـــی
را مجـــازات میکنـــد و دیگـــری را خیـــر؟ آیـــا خـــدا فـــردی را وادرا میســـازد و دیگـــران
را خیـــر؟ در پایـــان ،مـــا ماننـــد الیفـــاز ،بلـــدد و صوفـــر همیشـــه منیدانیـــم مصیبتهـــا
ب ــه چ ــه دلیل ــی میآین ــد .در ی ــک مفه ــوم ،تقریبــاً اهمیت ــی ن ــدارد ک ــه م ــا دلی ــل آ نــرا
بدانی ــم ی ــا خی ــر .چی ــزی ک ــه مه ــم میباش ــد ای ــن اس ــت ک ــه در پاس ــخ ب ــه مصیبت ــی ک ــه
میبینیـــم ،چـــه کاری انجـــام میدهیـــم .ایـــن اشـــتباه ایـــن ســـه مـــرد بـــود.
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سواالتی برای بحث
 -۱واقعیــت عــذاب داوری دربــاره اینکــه تــا چــه حــد میتوانیــم بــه عدالــت نهایــی

خــدا حتــی بــا وجــود وضعیــت کنونــی ،اعتــاد کنیــم ،بــه مــا چــه تعلیــم میدهــد؟

 -۲ایــن ســه مــرد آنچــه را کــه واقعــا در مــورد رنجهــای ایــوب در جریــان بــود
منیدانســتند .بــه نوعــی ،آیــا در مــورد همــه مــا چنیــن نیســت؟ مــا کامــاً دالیــل
عذابهــای بــری را درک منیکنیــم .پــس ایــن درک چگونــه بایــد بــه مــا در دلســوز
بــودن نســبت بــه دیگـران کــه در رنــج هســتند ،کمــک کنــد؟ هامنطــور کــه در بــاال بیــان
شــد ،تــا چــه حــد مهــم اســت کــه مــا حتــی دالیــل بدیهــی را بدانیــم؟
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درس هشتم

 ۱۲تا  ۱۸نوامرب

خون بیگناه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب ۱۰؛ اشــعیا بــاب  ۵۳آیــه ۶؛ رومیــان بــاب  ۳آیــات
 ۱۰تــا ۲۰؛ ایــوب بــاب  ۱۵آیــات  ۱۴تــا  ،۱۶بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا ۲۰؛ متــی بــاب  ۶آیــه
.۳۴
آیــه حفظــی” :پــس ایــان ،اعتــاد بــر چیزهــای امیــد داشــته شــده اســت و برهــان
چیزهــای نادیــده“ (عربانیــان بــاب  ۱۱آیــه .)۱
آلــر کامــو ( )Albert Camusنویســنده الجزایــری تبــار بــا مســئله رنــج بــری در تکاپــو
ب ــود .او در کت ــاب خ ــود از ب ــای طاع ــون ب ــه عن ــوان اس ــتعارهای ی ــاد میکن ــد ک ــه درد و
ع ــذاب را ب ــر ب ــر ف ــرو میری ــزد .او صحنــهای را بنامی ــش در آورده ب ــود ک ــه در آن پ ــر
بچـــهای مبتـــا بـــه طاعـــون بـــه طـــرز فجیعـــی میمیـــرد .پـــس از آن یـــک کشـــیش کـــه
ش ــاهد ای ــن ماجــرای غ ــم انگی ــز ب ــود ،ب ــه پزش ــکی ک ــه در آنج ــا ب ــود رو ک ــرده و گف ــت:
”چنی ــن چیزهای ــی ترس ــناک و ناخوش ــایند وج ــود دارن ــد زی ـرا ب ــر از درک آن عاج ــز اس ــت.
ام ــا ش ــاید م ــا بای ــد آنچ ــه را ک ــه درک منیکنی ــم دوس ــت بداری ــم “.پزش ــک ی ــا غض ــب و ب ــا
ح ــارض جواب ــی پاس ــخ داد” :خی ــر پ ــدر .م ــن نظری ــه کامــاً متفاوت ــی نس ــبت ب ــه دوس ــت
داش ــن دارم .و ت ــا روز مرگ ــم ،از ط ــرح مس ــئله دوس ــت داش ــن زج ــر و ع ــذاب ک ــودکان رس
بــاز خواهــم زدAlbert Camus, The Plague (New York: First Vintage International ".
 .Edition, 1991), p. 218ای ــن صحن ــه منعک ــس کنن ــده آن مطلب ــی اس ــت ک ــه در کت ــاب
ای ــوب مش ــاهده کردی ــم :پاســخهای نادرس ــت و ن ــا بج ــا ب ــه مس ــائلی ک ــه راهحل ــی آس ــان
نـــدارد .ایـــوب هامننـــد آن پزشـــک میدانســـت کـــه پاســـخهای داده شـــده بـــا واقعیـــت
ح ــارض س ــازگار نبودن ــد .از ای ــن رو ،ب ــا چالش ــی روب ــرو هس ــتیم :ب ـرای مس ــائلی ک ــه بظاه ــر
ب ــی معن ــی هس ــتند چط ــور میتوانی ــم جوابه ــای معن ــادار پی ــدا کنی ــم؟ ای ــن هفت ــه ادام ــه
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ماجــرا را پیگی ــری خواهی ــم من ــود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۹نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۳نوامرب

اعرتاض ایوب
الیفـاز ،بَلـ َدد و صوفـر بـه نکتـه ای اشـاره کردنـد :خـدا رشارت را مجـازات میکنـد.
متأسـفانه،آن نکتـه در وضعیـت ایـوب کاربـرد نداشـت .مصیبتهـای ایوب به مجـازات عذاب
الهـی ارتباطـی نداشـت .خـدا او را ماننـد قـورح و داتـان و ابیـرام ،بـرای گناهانـی کـه مرتکـب
شـده بودنـد مجـازات منیکـرد .ایـوب نیـز آنگونـه کـه اغلـب ذکـر میشـود ،آنچـه را که کاشـته
بـود درو منیکـرد .خیـر ،ایـوب مـرد عادلـی بـود؛ خـدا خود چنیـن میگویـد (ایوب بـاب  ۱آیه
 ۸را ببینیـد) ،و در نتیجـه ایـوب نـه تنهـا سـزاوار رنـج و عـذاب نبـود ،بلکه خود نیز نسـبت به
ایـن موضـوع واقـف بـود .و بـه همیـن دلیـل گالیـه هـای او بسـیار تنـد و جگـر سـوز بود.



بــاب  ۱۰ایــوب را بخوانیــد .او در اینجــا بــه خــدا چــه میگویــد و بــا توجــه بــه رشایــط،
چـرا منطقــی بــه نظــر میرســد؟

آیـا کسـانی کـه بـه خـدا ایمان دارنـد نیـز در زمـان مصیبتهـای بـزرگ ،چنین سـوالهای
مشـابهی نپرسـیدهاند؟ خداونـدا چـرا اصلاً زحمـت آفریـدن مرا بـه خـود دادي؟ یا ،چـرا با من
ایـن کار را میکنـی؟ یـا ،آیـا بهتر منیبـود اگـر مـن بـه جـای آفریـده شـدن و روبرویـی بـا این
چیزهـا ،اصلاً خلق منیشـدم؟
بــار دیگــر ،آنچــه کــه باعــث میشــود درک همــه اینهــا بــرای ایــوب دشــوارتر شــود
ایــن اســت کــه او میدانســت بــه خــدا وفــادار بــود .او بــه خــدا فریــاد بــرآورد” :اگــر چــه
میدانــی کــه رشیــر نیســتم و از دســت تــو رهاننــدهای نیســت“ (ایــوب بــاب  ۱۰آیــه .)۷
در اینجــا تناقضــی پیچیــده وجــود دارد :در مقایســه بــا آنچــه دوســتان ایــوب گفتنــد ،او
بخاطرگناهــان خــود رنــج منیکشــید .مــن کالم عکــس ایــن مطلــب را بــه مــا تعلیــم میدهــد:
ایــوب در اینجــا دقیق ـاً بــه دلیــل وفــادار بــودن خویــش رنــج میکشــید .دو بــاب نخســت
کتــاب  ،ایــن نکتــه را نشــان میدهنــد .ایــوب بــه هیــچ نحــو متوجــه ایــن دلیــل نبــود و حتــی
اگــر میتوانســت بفهمــد ،احتــاالً تلخکامــی و نــا امیــدیاش بیشــر میشــد.
اگــر چــه موقعیــت ایــوب منحــر بــه فــرد بــود ،از آنجایــی کــه بــا مســئله جهانــی رنــج
رسو کار دارد ،جنبــه جهانــی پیــدا میکنــد ،بخصــوص وقتــی کــه ایــن رنــج در مقایســه بــا
بدیهــای دیگـران نســبت بزرگــری داشــته باشــد .از رسعــت غیــر مجــاز تجــاوز کــردن و جریمــه
شــدن یــک چیــز اســت؛ و باعــث کشــته شــدن یــک نفــر در حیــن ایــن کار ،مســئله دیگــری
میباشــد.
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بــه کســی کــه بــر ایــن بــاور اســت کــه ناعادالنــه رنــج میکشــد ،چــه چیــزی
میتوانیــد بگوییــد؟

دوشنبه

 ۱۴نوامرب

ریخنت خون بیگناه؟
ما اغلب مسئله رنج کشیدن فردی ”بیگناه“ را میشنویم .کتاب مقدس معموالً در زمینه
رضب و جرح یا حتی قتل مردمی که سزاوارش نبودند ،حتی از عبارت ”ریخنت خون بیگناه“
استفاده میکند( .اشعیا باب  ۵۹آیه  ،۷ارمیا باب  ۲۲آیه  ،۱۷یوئیل باب  ۳آیه  )۱۹اگر در این
جهان وانفسا بخواهیم ازعبارت ” ریخنت خون بیگناه“ استفاده کنیم هامنطور که همه میدانیم
مثال کم نخواهیم آورد.
از طــرف دیگــر ،کتــاب مقــدس دربــاره واقعیــت گناهــکاری بــر و فســاد بــر صحبــت
میکنــد کــه پرسشــی معتــر دربــاره معنــی ”بیگنــاه“ یــا بــی تقصیــر مطــرح میکنــد .اگــر
همــه گنــاه کردهانــد ،اگــر همــه احــکام خــدا را نقــض کردهانــد ،پــس چــه کســی حقیقت ـاً
بیگنــاه اســت؟ هامنطــور کــه یــک نفــر قبـاً گفــت” ،گواهــی والدت شــا تأییــدی بــر مجــرم
بــودن شامســت“.
اگرچــه متخصصــان الهیــات و پژوهشــگران کتــاب مقــدس ب ـرای قرنهــا دربــاره ارتبــاط
دقیــق طبیعــت بــر بــا گنــاه بحــث کردهانــد ،کتــاب مقــدس بطــور واضــح میگویــد کــه
گنــاه بــر متــام برشیــت تأثیــر گذاشــته اســت .نظریــه بیگناهــی بــر تنهــا در عهــد جدیــد
یافــت منیشــود .در مقابــل ،کشــف عهــد جدیــد از موضــوع بــه آنچــه کــه در عهــد قدیــم
نوشــته شــده تعمیــم مــی یابــد.

آیــات زیــر دربــاره واقعیــت گنــاه چــه چیــزی تعلیــم میدهنــد؟ اول پادشــاهان بــاب
 ۸آیــه  ،۴۶مزامیــر بــاب  ۵۱آیــه  ، ۵امثــال ســلیامن بــاب  ۲۰آیــه  ،۹اشــعیا بــاب  ۵۳آیــه ،۶
رومیــان بــاب  ۳آیــات  ۱۰تــا .۲۰


درکنار شواهد واضح کتاب مقدس ،هر کسی که تا کنون شخصاً خداوند را شناخته باشد،
اگر نگاهی اجاملی به خوبی و تقدس خدا انداخته باشد ،واقعیت برش گناهکار را میشناسد.
در این مفهوم ،چه کسی میان ما واقعاً ”بیگناه“ است؟ (فعالً سوال کلی در باره نوزادان و
خردساالن را از قلم می اندازیم)
از ســوی دیگــر ،هــدف در واقــع ایــن نیســت .ایــوب یــک گناهــکار بــود؛ در آن مفهــوم ،او
بیگناهتــر از فرزندانــش کــه بیگنــاه نبودنــد ،نبــود .و بــا ایــن وجــود ،آنچــه کــه او و آنهــا
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انجــام داده بودنــد ،ایشــان را مســتحق رسنوشــتی شــوم و نامبــارک منیکــرد .شــاید ایــن ســوال
نهایــی برشیــت در بــاره رنــج باشــد .ایــوب بــر خــاف اســتدالل هایدوســتانش کــه همچــون
دیــواری خشــتی سســت بودنــد (ایــوب بــاب  ۱۳آیــه  ،)۱۲مــی دانســت آنچــه کــه برایــش
اتفــاق میافتــاد ،چیــزی نبــود کــه س ـزاوار آن باشــد.

تجربــه شــناخت خــدا و قدوســیت وی کــه گناهــکاری مــا را دردنــاک میکنــد،
چگونــه بــه مــا کمــک میکنــد کــه نیــاز مطلــق خــود را بــه صلیــب درک کنیــم؟

سه شنبه

 ۱۵نوامرب

رسنوشتهای نا عادالنه

آیــات  ۱۴تــا  ۱۶بــاب  ۱۵ایــوب را بخوانیــد .الیفــاز چــه حقیقتــی را بــه ایــوب ارائــه
میدهــد؟



ب ــار دیگ ــر ،الیف ــاز حقیق ــت را میگف ــت (مانن ــد دیگــران) ،ای ــن ب ــار در موردگناه ــکار
ب ــودن هم ــه برشی ــت ب ــود .گن ــاه حقیقت ــی جهان ــی از زندگ ــی ب ــر روی زمی ــن اس ــت؛ رن ــج
کش ــیدن نی ــز چن ــان اس ــت .و هامنط ــور ک ــه میدانی ــم ،هم ــه رنجه ــای ب ــری در نهای ــت
از گن ــاه ناش ــی میش ــوند .و ش ــکی نیس ــت ک ــه خ ــدا میتوان ــد از رن ــج اس ــتفاده کن ــد ت ــا
درس ــهای مهم ــی مب ــا بیام ــوزد” .خ ــدا همیش ــه ق ــوم خوی ــش را در ک ــوره آت ــش قــرار داده
اس ــت .در ک ــوره اس ــت ک ــه تفال ــه و م ــواد ناخال ــص از ط ــای ن ــاب ش ــخصیت مس ــیحی
ج ــدا میش ــوند – “.ال ــن ج ــی .وای ــت.
.Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 129
اگرچــه مشــکلی عمیقتــر در مــورد رنــج کشــیدن وجــود دارد .زمانهایــی کــه ب ـرای مــا
مثمــر مثــر نیســتند چطــور؟ آنهایــی کــه زیــر فشــار درد و رنــج بالفاصله کشــته شــدند و فرصتی
بـرای جــدا شــدن مــواد نــا خالــص از طــای شخصیتشــان پیــدا نشــد چطــور؟ آنانــی کــه بــدون
شــناخنت خــدای حقیقــی رنــج میکشــند ،چطــور؟ کســانی کــه مصیبتهایشــان تنهــا آنهــا
را نســبت بــه خــدا تررشوتــر ،عصبانیتــر و متنفرتــر منــوده اســت ،چطــور؟ منیتوانیــم ایــن
منونههــا را نادیــده بگیریــم و یــا ســعی کنیــم آنهــا را در فرمــول ســاده ای ق ـرار دهیــم؛
انجــام ایــن کار ممکــن اســت مــا را بــا هــان خطاهــای مشــابه مدعیــان ایــوب تقصیــر کار
جلــوه دهــد.
همچنیــن ،از رسنوشــت حیواناتــی کــه بــه آهســتگی بــا مرگــی هولنــاک در آتــش جنــگل
میســوزند ،چــه چیــز خوبــی عایــد خواهــد شــد؟ و یــا هـزاران نفــری کــه در بالیــای طبیعــی
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کشــته میشــوند ،چطــور؟ یــا غیــر نظامیــان در جنگهــا چطــور؟ آنــان یــا خانــواده هایشــان
کــه همگــی در جنــگ کشــته شــدند چــه درسهایــی ممکــن اســت فـرا گرفتــه باشــند؟ فــردی
ممکــن اســت نــه تنهــا در مــورد ده فرزنــد مــرده ایــوب بلکــه دربــاره خدمتکارانــش کــه بــا
”دم شمشــیر“ (ایــوب بــاب  ۱آیــه  )۱۵کشــته شــدند ،یــا آنهایــی کــه زنــده در ”آتــش خــدا“
ســوزانده شــدند (ایــوب بــاب  ۱آیــه  ،)۱۶یــا خدمتــکاران دیگــری کــه بــا ”دم شمشــیر“ (ایــوب
بــاب  ۱آیــه  )۱۷کشــته شــدند ،ســواالت معقولــی داشــته باشــد.
هــر درســی کــه ایــوب و مدعیــان وی ممکــن اســت بیاموزنــد ،و هــر شکســتی کــه
شــیطان بواســطه وفــاداری ایــوب بــا آن روبــرو شــود ،رسنوشــت افـراد دیگــر کــه هــاک شــدند
منصفانــه بــه نظــر منیرســد .واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن چیزهــا منصفانــه ،عادالنــه و
درســت نیســتند.
مــا امــروزه بــا چالشهــای مشــابهی روبــرو هســتیم .کودکــی  ۶ســاله در اثــر بیــاری
رسطــان میمیــرد ،آیــا ایــن عادالنــه اســت؟ دخــر دانشــجوی  ۲۰ســالهای از خودرویــش بیــرون
کشــیده شــده و مــورد تجــاوز جنســی قـرار گرفتــه اســت ،آیــا ایــن منصفانــه اســت؟ مــادری ۳۵
ســاله کــه  ۳فرزنــد دارد در تصــادف رانندگــی کشــته شــده اســت ،آیــا ایــن منصفانــه اســت؟
 ۱۹ه ـزار ژاپنــی کشــته شــده در زلزلــه ســال  ۲۰۱۱چطــور؟ آیــا همــه  ۱۹ه ـزار نفــر ایشــان
متهــم بــه چیــزی بودنــد کــه ایــن مجــازات را عادالنــه کــرده باشــد؟ اگــر چنیــن نیســت ،پــس
مــردن آنهــا نیــز منصفانــه نبــود.
اینها سؤاالت دشواری هستند.

چهارشنبه

 ۱۶نوامرب

کافی برای روز ...



آیــات زیــر را بخوانیــد ودربــاره رسنوشــت محتــوم کســانی کــه در آن بــه تصویر کشــیده
شــدهاند ،تامــل کنیــد .ســپس از خــود بپرســید :زندگــی تــا چــه حــد منصفانــه بــا آنهــا رفتــار
میکــرد؟
ایوب باب  ۱آیات  ۱۸تا ۲۰
پیدایش باب  ۴آیه ۸
خروج باب  ۱۲آیات  ۲۹و ۳۰
دوم سموئیل باب  ۱۱آیه ۱۷
ارمیا باب  ۳۸آیه ۶
متی باب  ۱۴آیه ۱۰
عربانیان باب  ۱۱آیات  ۳۵تا ۳۸
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کتــاب مقــدس واقعیتــی خشــن از زندگــی در جهــان ســقوط کــرده را انعــکاس میدهــد:
رشارت و رنــج کشــیدن واقعــی هســتند .جــدا منــودن چنــد آیــه از مجمــوع آن کــه میتوانــد
بــه همــه ایــن ایــده را بدهــد کــه زندگــی در اینجــا عادالنــه ،منصفانــه و خــوب اســت و اینکــه
تنهــا اگــر بــه خــدا وفــادار مبانیــم و رن ـج و عذابــی اتفــاق نخواهنــد افتــاد رصفــا ســطحی
نگــری از کالم خداســت .مطمئنــاً ،وفــادار بــودن میتوانــد اینــک پاداشهایــی بــه همــراه
داشــته باشــد ،امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه ســدی مطلــق در برابــر درد و رنــج ایجادکنــد.
تنهــا کافــی اســت از ایــوب بپرســید.
در موعظــه روی کــوه  ،عیســی خطبــه و درســی قدرمتنــد ارائــه منــود مبنــی بــر اینکــه
چ ـرا اعتــاد و تــوکل بــه خــدا رضوری اســت و نســبت بــه آنچــه میخوریــم و مــی آشــامیم
و میپوشــیم نبایــد نگــران باشــیم .و عیســی از مثالهــای طبیعــت بــه عنــوان درسهــای
متثیلــی پندآمــوز دربــاره دلیــل اینکــه میتوانیــم بــه خیرخواهــی خــدا در بــرآورده کــردن
نیازهایــان اطمینــان کنیــم ،اســتفاده منــود .او ســپس ایــن جمــات معــروف را بــکار بــرد:
”پــس در اندیشــه فــردا مباشــید زیـرا فــردا اندیشــه خــود را خواهــد کــرد .بــدی امــروز بـرای
امــروز کافــی اســت“ (متــی بــاب  ۶آیــه .)۳۴
توجــه کنیــد ،بــدی امــروز بـرای امــروز کافــی اســت .عیســی حتــی حضــور روزانــه رشارت
و بــدی را در زندگــی مــا انــکار منیکــرد (رشارت و اهریمــن در زبــان یونانــی میتوانــد بــه
معنــی بــدی  ،فســاد و بــد طینتــی هــم باشــد) .اگــر غیــر از ایــن بــود ،او خــاف آن را انجــام
مـیداد .او شــیوع و حضــور رشارت در زندگــی روزانــه مــا را تاییــد منــود .چطــور میتوانســت
چنیــن نکنــد؟ او بــه عنــوان خداونــد بیشــر از همــه مــا دربــاره رشارت در جهــان میدانســت.

چــه کســی طعــم تلخــی کــم یــا زیــاد ناعادالنــه بــودن زندگــی را نچشــیده اســت؟ در
ایــن میــان چگونــه مترکــز بــر صحــه گــذاردن عیســی بــر ایــن واقعیــت بــد میتوانــد
بــه مــا آرامــش و قــوت ببخشــد؟

پنجشنبه

 ۱۷نوامرب

چیزهای نادیده

آیــه  ۵بــاب  ۳امثــال ســلیامن را بخوانیــد .اگرچــه ایــن آیــه ای معمولــی و پیــش و پــا
افتــاده اســت ،چــه پیــام بســیار مهمــی ب ـرای مــا بخصــوص در زمینــه چیــزی کــه مطالعــه
کردیــم ،دارد؟

اگرچــه قضیــه ایــوب مــوردی حــاد اســت ،واقعیــت غمانگیــز رنــج کشــیدن بــر در ایــن
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جهــان ســقوط کــرده را منعکــس میکنــد .مــا ب ـرای دیــدن ایــن واقعیــت بــه داســتان ایــوب
و یــا ســایر داســتانهای موجــود در کتــاب مقــدس نیــاز نداریــم .آنهــا را در اطــراف خــود
میبینیــم .در حقیقــت ،بــه نوعــی همــه مــا بــا آن زندگــی میکنیــم ” .انســان چقــدر ناتــوان
اســت .عمــرش کوتــاه و پــر زحمــت اســت .مثــل گل لحظــه ای میشــکفد و زود پژمرده میشــود
و همچــون ســایه ابــری کــه در حرکــت اســت برسعــت ناپدیــد میگــردد“ (ایــوب بــاب  ۱۴آیــات
 ۱و  .)۲بنابرایــن بــار دیگــر ،پرسشــی کــه مــا بــا آن در کلنجــار هســتیم ایــن اســت کــه چگونــه
دلیــل رنــج کشــیدن را توضیــح میدهیــم ،چیــزی کــه بــه نظــر کام ـاً بــی مفهــوم بــه نظــر
میرســد ،ســوالی کــه چــرا خــون بیگنــاه ریختــه شــده اســت؟ هامنگونــه کــه بابهــای
نخســت کتــاب ایــوب نشــان دادهانــد ،و هامنطــور کــه در جاهــای دیگــر کتــاب مقــدس منایــان
میشــود ،شــیطان یــک موجــود واقعــی اســت و مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دلیــل بســیاری از
مصیبتهــا میباشــد .هامنطــور کــه در ابتــدای ایــن فصــل دیدهایــم (درس دوم را ببینیــد)،
الگــوی "نــرد عظیــم" در کنــار آمــدن بــا واقعیــت رشارت در ایــن جهــان کمــک بســیاری مبــا
میکنــد .همچنــان گاهــی درک دلیــل وقــوع بعضــی چیزهــا دشــوار اســت .گاهــی اوقــات –
در واقــع بســیاری مواقــع – اتفاقــات نــا مفهــوم و غیــر منطقــی بنظــر میرســند .در مواقعــی
اینچنینــی کــه از درک وقایــع عاجزیــم ،بایــد بیاموزیــم کــه بــه خوبــی خــدا بایــد اعتــاد کنیــم.
الزم اســت بیاموزیــم کــه حتــی زمانــی کــه پاسـخها بــه وضــوح مشــخص نیســتند و هنگامــی
کــه منیتوانیــم نتیجــه خوبــی در بــدی و مصیبــت اطرافــان ببینیــم ،بــه خــدا اطمینــان کنیــم.

آیــه  ۱بــاب  ۱۱عربانیــان میگویــد ” :ایــان یعنــی اطمینــان داشــن بــه اینکــه آنچــه
امیــد داریــم واقــع خواهــد شــد .یعنــی یقیــن داشــن بــه آنچــه اعتقــاد داریــم هــر
چنــد قــادر بــه دیــدن آن نباشــیم“ .بــا توجــه بــه آیــه بــاال چگونــه میتوانیــم از
چیزهایــی کــه میبینیــم بیاموزیــم کــه بــه خــدا در مــورد چیزهایــی کــه منیبینیــم
اطمینــان کنیــم؟ از آنچــه تــا کنــون در کتــاب ایــوب خواندهایــم ،ایــوب چگونــه
آموخــت کــه ایــن کار را انجــام دهــد؟ مــا چگونــه ميتوانیــم بیاموزیــم کــه هــان
کار را انجــام بدهیــم؟

جمعه

تفکری فراتر

 ۱۸نوامرب

مقدمــه روز ســبت گذشــته بــا آلــر کامــو آغــاز شــد کــه دربــاره مشــکالتش بــا پاسـخها نــه
فقــط بـرای مســئله رنــج کشــیدن بلکــه مســئله مفهــوم زندگــی بطــور کلــی کــه رنــج کشــیدن
را بــه مشــکل بزرگــری تبدیــل میکنــد ،مطالــب زیــادی نوشــته اســت .او نیــز ماننــد بیشــر
خدانابــاوران ،پیرشفــت چندانــی نداشــت .معروفتریــن گفتههــای او کمــی پیرشفــت او را
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نشــان میدهنــد” :تنهــا یــک مشــکل فلســفی جــدی وجــود دارد ،و آن خودکشــی میباشــد.
قضــاوت کــردن در بــاره اینکــه آیــا زندگــی ارزش ادامــه دادن نــدارد بــر میگــردد بــه پاســخ
دادن بــه پرســش حیاتــی فلســفهThe Myth of Sisyphus and Other Essays New - “.
 .York: Vintage Books, 1955, p. 3مطمئنــاً ،پاســخ دادن بــه مســئله رنــج بــر آســان
منیباشــد .کتــاب ایــوب پــردهای را کنــار میزنــد و بــه مــا تصویــر بزرگــری غیــر از آنچــه
ممکــن اســت دیــده باشــیم ،نشــان میدهــد امــا حتــی وقتــی کــه مــا آن را کامــل میخوانیــم،
کتــاب همچنــان ســؤاالت بســیاری را بیپاســخ میگــذارد.
اگرچــه تفــاوت بســیار مهمــی میــان خداپرســتان و بیخدایانــی کــه بــه دنبــال پاســخ بــه
مســئله رنــج میباشــند ،وجــود دارد .اگــر بــه نحــوی وجــود خــدا اعتقــاد داشــته باشــیم در
واقــع تــاش بـرای فهــم رشارت و درد مشــکل تــر میشــود بخاطــر اینکــه چـرا بــا وجــود خــدا
رشارت اجــازه حضــور دارد .ولــی بــا اعتقــاد بــه وجــود خــدا میتوانیــم مطمــن باشــیم کــه
روزی مشــکل رنــج و رشارت حــل میشــود گرچــه گاهــی اوقــات درک اینکــه چ ـرا رشارت بــه
ایــن حــد رشــد کــرده مشــکل باشــد .از ســوی دیگــر ،مــا چیــزی را داریــم کــه خداناباورانــی
ماننــد کامــو ندارنــد – و آن چش ـماندازی ب ـرای پاســخ و راهحــل میباشــد( .مدارکــی وجــود
دارد کــه کامــو بعدهــا خواســت کــه تعمیــد بگیــرد امــا خیلــی زود در یــک ســانحه رانندگــی
جــان باخــت ).مــا ایــن امیــد را داریــم کــه ” خــدا متــام اشــکها را از چشــان آنهــا پــاک خواهــد
ســاخت .دیگــر نــه مرگــی خواهــد بــود و نــه غمــی  ،نــه نالــه ای و نــه دردی  ،زیـرا متــام اینهــا
متعلــق بــه دنیــای پیشــین بــود کــه از بیــن رفــت“ (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۲۱آیــه  .)۴حتــی
اگــر کســی ایــن وعــده و یــا وعدههــای زیــادی در کتــاب مقــدس را بــاور نداشــت ،آن فــرد
بایــد اعـراف کنــد کــه حــد اقــل امیــدی داشــته باشــد کــه زندگــی زیباتــر جلــوه کنــد تــا اینکــه
در میانــه مشــقات و کشمکشــها بــه مــرگ ابــدی فــرو رود کــه در کل یعنــی هیــچ و پــوچ.

سواالتی برای بحث
 .۱مــردم بحثــی راجــع بــه بــدی مطــرح میکننــد مبنــی بــر اینکــه " :آری در ایــن جهــان

ب ــدی وج ــود دارد ول ــی خوب ــی ه ــم وج ــود دارد و وزن ــه خوب ــی س ــنگین ت ــر از وزن ــه ب ــدی
اس ــت ".اولی ــن س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه چط ــور میتوانی ــم بدانی ــم ک ــه وزن ــه خوب ــی س ــنگینرت
از ب ــدی اس ــت؟ در ثان ــی حت ــی اگ ــر ای ــن فرضی ــه درس ــت باش ــد چ ــه ُحس ــنی بــرای ای ــوب
(ی ــا دیگــران) در می ــان مشکالتش ــان خواه ــد داش ــت؟ فیلس ــوف آملان ــی ،آرت ــور ش ــوپنهور
( )Arthur Schopenhauerمثـــال بســـیار قدرمتنـــدی بیـــان کـــرد بـــرای کـــم ارزش کـــردن
ای ــده ای ک ــه میگوی ــد نوع ــی تع ــادل و ت ــوازن می ــان خی ــر و رش در ای ــن جه ــان وج ــود دارد.
او چنی ــن نوش ــت” ،گفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه ل ــذت در ای ــن جه ــان از درد بیش ــر اس ــت؛ ی ــا،
در ه ــر ص ــورت ،تعادل ــی یکس ــان می ــان آن دو وج ــود دارد .اگ ــر خوانن ــده مای ــل اس ــت ب ــه
رسع ــت ببین ــد ک ــه آی ــا ای ــن بیانی ــه درس ــت اس ــت ،بگذاری ــد او احساس ــات نس ــبی بی ــن دو
حی ــوان را ببین ــد ک ــه ی ــک حی ــوان مش ــغول خ ــوردن حی ــوان دیگ ــر اس ــت .چگون ــه ب ــه ای ــن
ای ــده واکن ــش نش ــان میدهی ــد ک ــه خیری ــت بنوع ــی متع ــادل کنن ــده رش اس ــت؟
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درس نهم

 ۱۹تا  ۲۵نوامرب

بارقه های امید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  ۱۷آیــه ۲۸؛ ایــوب بــاب  ۱۳آیــات  ۱تــا
۱۵؛ یعقــوب بــاب  ۲آیــه  ۲۰تــا ۲۲؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱۵آیــات  ۱۱تــا ۲۰؛ اول پطــرس
بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا ۲۰؛ پیدایــش بــاب  ۲۲آیــه .۸
آیــه حفظــی” :ایــن نیــز بـرای مــن نجــات خواهــد شــد ،زیـرا ریــاکار بــه حضــور او
حــارض منیشــود“ (ایــوب بــاب  ۱۳آیــه .)۱۶

ویلی ــام هزلی ــت ( ،)William Hazlittمقال ــه نوی ــس بریتانیای ــی چنی ــن نوش ــت” ،انس ــان
تنه ــا حیوان ــی اس ــت ک ــه م ــی خن ــدد و میگری ــد؛ زیــرا او تنه ــا حیوان ــی اس ــت ک ــه بی ــن
چیزه ــا آنگون ــه ک ــه هس ــتند و آنگون ــه ک ــه بای ــد باش ــند تعم ــق و اس ــتدالل میکن ــد.
توضیــح :در اینجــا نویســنده دو هــدف در ادای مطلــب دارد .نخســت اینکــه فــرق بــارز
انســان بــا حیــوان ،قــدرت اســتدالل و شــعور اوســت و درثانــی فــرق بیــن واقعیــت و حقیقــت
را بیــان میکنــد( .ویرایشــگر)
مطمئن ـاً همــه چیــز آنطــور کــه بایــد باشــد نیســت .بــا ایــن وجــود ب ـرای یــک مســیحی
کــه بــا وعــده آمــدن دوبــاره زندگــی مــی کنــد ،امیــد وجــود دارد  -امیــدی بزرگــر از آنچــه
کــه همــه چیــز تغییــر خواهــد یافــت (دوم پطــرس بــاب  ۳آیــه  .)۱۳تغییــری شــگفت انگیــز
کــه افــکار تیــره و تبــاه شــده از گنــاه ( اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  )۱۲بــه ســختی میتوانــد
آن ـرا درک منایــد .ایــن امیــدی اســت کــه ذهــن دنیــوی و مادیگ ـرا بــا همــه تنــگ نظــری و
محدودیــت خــود  ،مــدت هــا پیــش آن ـرا از دســت داده اســت.
ایــن هفتــه هــان طــور کــه بــه بررســی مســئله رنــج کشــیدن در کتــاب ایــوب میپردازیــم،
پــی خواهیــم بــرد کــه ایــوب بــا اینکــه دچــار مصیبــت غیرمنصفانــه ای شــده بــود کــه منیشــد
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بــه درک آن پــی بــرد بــا ایــن حــال بــا کالمــی از امیــد ســخن بــر زبــان میرانــد.
آن امید چه بود و به چه چیز باید امید داشت؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۶نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۰نوامرب

دروغ پردازان
”مـرد احمـق نیـز چـون خامـوش باشـد او را حکیـم میشمارند ،و هـر کـه لبهـای خـود را
میبنـدد فهیـم اسـت“ (امثـال سـلیامن بـاب  ۱۷آیـه .)۲۸
ایــوب از حــزن و انــدوه چــاره ای نداشــت جــز اینکــه در میــان یــاران خــود کــه بــاری بــه
رسبــار او میگذاشــتند خامــوش نشســته و گــوش بســپارد .شــاید باباطاهــر ایــن دو بیتــی را در
وصــف ایــوب رسوده باشــد کــه میگفــت:
تو که نوشم نه ای نیشم چرایی تو که یارم نه ای پیشم چرایی
تو که مرهم نه ای بر داغ ریشم منک پاش دل ریشم چرایی
در مقابــل  ،بخــش عمــده کتــاب ایــوب شــامل مبــارزه وی بــر علیــه معجــون حقیقــت و
خطــا بــود .هامنطــور کــه دیدیــم ،ایــن مــردان حــال و وضــع او را رعایــت منیکردنــد و آنچنــان
کــه بایــد و شــاید از خودهمــدردی نشــان منــی دادنــد؛ آنهــا ادعــا میکردنــد کــه میخواهنــد
کار خــدا را بخاطــر آنچــه بــر ایــوب واقــع شــده بــود توجیــه کننــد؛ و در واقــع میگفتنــد کــه او
سـزاوار بالیــی اســت کــه بــر رسش آمــده و حتــی مســتحق بدتــر از آن نیــز هســت! هــر کــدام
از ایــن نیــش زخــم هــا بــه انــدازه کافــی دردنــاک و زننــده بــود؛ امــا هــر ســه آنهــا (و دیگـران)
از حــد گذرانــده بودنــد و بدیــن ســبب بــود کــه ایــوب پاســخ آنهــا را داد.

آیـات  ۱تـا  ۱۴بـاب  ۱۳ایـوب را بخوانیـد .رویکـرد ایـوب در قبـال آنچـه بـه او گفتـه شـد
چـه بود؟


در بـاب  ۲دیدیـم کـه وقتـی کـه ایـن مردان بـرای نخسـتین بار آمـده و ایـوب را دیدند ،به
مـدت هفـت روز چیـزی بـه او نگفتنـد .بـا در نظر گرفتن آنچه کـه در نهایت به زبـان آوردند،
ایـن احتماالً بهرتیـن رویکـرد بوده اسـت .مطمئنـاً ایوب چنین نظری داشـت.
همچنیــن توجــه کنیــد :ایــوب مــی گویــد کــه نــه تنهــا ایــن مــردان دروغ مــی گوینــد بلکــه
دربــاره خــدا نیــز دروغ میگوینــد( .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه آنچــه کــه در انتهــای کتــاب رخ
میدهــد ،جالــب توجــه مــی باشــد [ایــوب بــاب  ۴۲آیــة  ۷را ببینیــد] ) .مطمئنـاً بهــر خواهــد
بــود کــه بــه جــای حرفهــای اشــتباه اص ـاً صحبــت نکنیــم( .چــه کســی در میــان مــا می ـزان
حقیقــی بــودن ایــن مطلــب را تجربــه نکــرده اســت؟) امــا بــه نظــر مــی رســد کــه خبــط
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گوئــی در بــاره خــدا از خطــا بدتــر اســت .مضحــک اینکــه مطمئنـاً ایــن مــردان در واقــع فکــر
مــی کردنــد کــه مدافــع خــدا و شــخصیت او در مقابــل شــکایات تلــخ ایــوب بخاطــر وقایعــی
هســتند کــه بـرای وی رخ داده بــود .اگــر چــه ایــوب از درک دالیــل اتفاقاتــی کــه برایــش مــی
افتــاد درمانــده بــود ،امــا بــه خوبــی از عهــده تشــخیص آنچــه کــه ایــن مــردان مــی گفتنــد بــر
مــی آمــد” :امــا شــا دروغهــا جعــل میکنیــد ،و جمیــع شــا طبیبــان باطــل هســتید“ (ایــوب
بــاب  ۱۳آیــه .)۴

آخریــن بــار کــه حرفهــای نامربــوط و اشــتباه بــر زبــان آوردیــد  ،چــه زمانــی بــود؟
چگونــه مــی توانیــد از آن تجربــه درس بگیریــد کــه اشــتباه مشــابهی را بــار دیگــر
تک ـرار نکنیــد؟

دوشنبه

 ۲۱نوامرب

اگر چه مرا بکشد
وقتــی کــه مــا ایــن فصــل را رشوع کردیــم ،مســتقیام بــه رساغ انتهــای کتــاب رفتیــم و
دیدیــم کــه در نهایــت همــه چیــز بـرای او بــه خوبــی و خوشــی بــه پایــان رســید .دیدیــم کــه
حتــی در میــان مصیبــت هــای وحشــتناک ،ایــوب واقعـاً بــه چیــزی امیــدوار بــود .در واقــع ،مــا
بــا زندگــی در زمــان حــال و دانســن پایــان کل کتــاب مقــدس ،مــی توانیــم ببینیــم کــه ایــوب
چیزهــای بســیار بیشــری ب ـرای امیــد داشــن نســبت بــه آنچــه در آن زمــان مــی توانســت
تصــور کنــد ،داشــت.
امــا زمانــی کــه همــه فرزنــدان او مردنــد ،دارایــی هــای او بــر بــاد رفــت و ســامتی خــود
را از دســت داد ،ایــوب از ختــم ماجـرا آگاه نبــود .در عــوض چیــزی کــه از آن آگاهــی یافــت
ایــن بــود کــه زندگــی اش بــه یکبــاره دســتخوش طوفــان نامالیــات شــد.
در عیــن حــال حتــی در میــان مرثیــه هــا و نالــه هــای تلــخ خویــش از اینکــه آرزو مــی
کــرد ایــکاش هرگــز متولــد نشــده بــود و یــا در زمــان تولــد مــرده بــود ،بــا اینحــال همچنــان
امیــدوار بــود و ایــن امیــد بــه خــدا بــود  -هــان خدایــی کــه فکــر مــی کــرد در آن زمــان بــا
او ناعادالنــه برخــورد کــرده اســت.

آیــه  ۱۵بــاب  ۱۳ایــوب را بخوانیــد .در ایــن آیــه چــه امیــدی نشــان داده شــده اســت؟
ایــوب چــه مــی گویــد؟


” حتــی اگرچــه م ـرا بکشــد ،بــه او اعتــاد خواهــم داشــت “.چــه اثبــات قدرمتنــدی از
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ایــان! ایــوب بــا متــام چیزهایــی کــه برایــش اتفــاق افتــاده بــود ،مــی دانســت کــه بــه احتــال
بســیار زیــاد ،آخریــن چیــز ،تنهــا چیــزی کــه هنــوز برایــش اتفــاق نیفتــاده بــود یعنــی مــرگ
مــی توانســت رس برســد  -و خــدا مــی توانســت چنیــن کنــد .بــا ایــن وجــود حتــی اگــر ایــن
اتفــاق مــی افتــاد ،ایــوب بــا اطمینــان بــه خــدا دار فانــی را وداع میگفــت.
رشبت از دست دالرام چه شیرین و چه تلخ
من خود از عشق لبت فهم سخن مینکنم
ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست
من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر
سعدی شیرازی

بده ای دوست که مستسقی از آن تشنهتر است
هرچ از آن تلخرتم گر تو بگویی شکر است
خصم آنم که میان من و تیغت سپر است
بند پایی که به دست تو بود تاج رس است

” فیــض مســیح همچــون گوهــری اســت کــه بایــد در ذهــن محفــوظ نــگاه داشــته شــود.
درس هــا و عــرت هایــی را کــه او از روی محبــت تــدارک دیــده همچــون گنــج مغتنــم
بشــارید .بگذاریــد ایامنتــان ماننــد ایــان ایــوب باشــد کــه شــا هــم چنیــن بگوییــد :حتــی
اگــر م ـرا بکشــد بــا ایــن وجــود بــه او تــوکل خواهــم داشــت.
"بــه وعــده هــای پــدر آســانی متســک و تــوکل کنیــد و عملکــرد او را بــا خــادم خویــش
بخاطــر بســپارید چ ـرا کــه همــه امــور بــا هــم دخیــل هســتند تــا آنانیکــه خــدا را دوســت
دارنــد عاقبــت بخیــر گردنــد –".الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, October 20, 1910
ایــوب از دیدگاهــی رصفــا انســانی ،دلیلــی بـرای امیــدوار بــودن منــی یافــت .امــا واقعیــت
ایــن بــود کــه ایــوب از دیــدگاه کامــا انســانی نــگاه منــی کــرد .اگــر چنیــن کــرده بــود ،چــه
امیــدی مــی توانســت داشــته باشــد؟ در عــوض وقتــی او چنیــن اظهــار شــگفت انگیــزی از
ایــان و امیــد مــی کنــد ،آن را در راســتای خــدا و اطمینــان بــه او انجــام مــی دهــد.

یــک ســوال منطقــی مــی توانــد چنیــن باشــد :ایــوب در میــان متــام اتفاقاتــی کــه
برایــش افتــاد ،چگونــه ایــان خویــش را نســبت بــه خــدا حفــظ منود؟ایــوب بــاب ۱
آیــه  ۱و یعقــوب بــاب  ۲آیــات  ۲۰تــا  ۲۲را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه بــه پاســخ
دادن بــه ایــن پرســش کمــک مــی کننــد و ایــن پاســخ دربــاره اهمیــت وفــاداری
و فرمانــرداری در زندگــی مســیحیامن ،چــه چیــزی بــه مــا میگویــد؟ (درس  ۱۳را
ببینیــد).
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سه شنبه

 ۲۲نوامرب

نشانههای امید



”ایــن نیــز ب ـرای مــن نجــات خواهــد شــد ،زی ـرا ریــاکار بــه حضــور او حــارض منیشــود“
(ایــوب بــاب  ۱۳آیــه  .)۱۶ایــن آیــه دقیقــا پــس از آیــه ای کــه دیــروز خواندیــم ادامــه
مــی یابــد .ایــن آیــه چگونــه ایــن نظریــه را کــه بــا وجــود همــه چیــز ایــوب امیــدوار بــود و
امیــدش بــه خــدا بــود ،را بیشــر تاییــد مــی کنــد؟

جمل ــه جال ــب توجه ــی در ادام ــه آی ــه قب ــل آم ــده اس ــت .حت ــی اگ ــر ای ــوب قــرار ب ــود
مبی ــرد ،حت ــی اگ ــر خ ــدا او را م ــی کش ــت ،ای ــوب همچن ــان ب ــه خ ــدای خوی ــش ب ـرای نج ــات
اطمین ــان داش ــت .اگ ــر چ ــه ای ــن قی ــاس نامتجان ــس اس ــت ول ــی از ط ــرف دیگ ــر کامــاً
تناس ــب دارد .وانگه ــی مگ ــر نج ــات و رس ــتگاری چی ــزی غی ــر از رهای ــی از م ــرگ اس ــت؟ و
م ــرگ ب ـرای نج ــات یافت ــگان و رس ــتگار ش ــدگان چی ــزی نیس ــت غی ــر از لحظ ــه ای اس ـراحت
کوت ــاه و خ ــواب و ادام ــه آن رس ــتاخیز و زندگ ــی اب ــدی م ــی باش ــد .آی ــا امی ــد ب ــه رس ــتاخیز
بــرای زندگ ــی اب ــدی ،امی ــد ب ــزرگ هم ــه ق ــوم خ ــدا در ای ــن هــزاره نیس ــت؟ امی ــدواری
ای ــوب نی ــز همی ــن ب ــود.

آیــات  ۱۱تــا  ۲۰بــاب  ۱۵اول قرنتیــان را بخوانیــد .در اینجــا چــه امیــدی بــه مــا ارائــه
شــده اســت؟ چـرا بــدون ایــن چشمداشــت ،دیگــر هیــچ امیــدی وجــود نخواهــد داشــت؟

مضاف ــا ای ــوب پ ــس از ای ــن اظه ــار نظ ــر قطع ــی از رس ــتگاری ،میگوی ــد ک ــه ب ــا ”کف ــر و
ناســزا بحض ــور وی نخواه ــد رف ــت .ای ــوب میدانس ــت ک ــه تنه ــا از طری ــق خ ــدا میتوان ــد
بــه رســتگاری نائــل شــود .تنهــا از طریــق نوعــی زندگــی کــه تســلیم اراده او بــوده و مطیــع
فرامی ــن او باش ــد .ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت ک ــه چ ـرا انس ــانهای رشور و بیخ ــدا یعن ــی کاف ـران
ناســزاگو امی ــدی نداش ــتند .ای ــوب ب ــه احت ــال زی ــاد آنچ ــه را ک ــه از ”اطمین ــان ب ــه نج ــات
و رس ــتگاری“درک ک ــرده ب ــود ،بی ــان میک ــرد .اگ ــر چ ــه ای ــوب ب ــا ای ــان کام ــل حیوانات ــی
را ب ــه منظ ــور قربان ــی ک ــردن بــرای گناهان ــش پیش ــکش من ــود ،ام ــا منیدانی ــم ت ــا چ ــه ح ــد
مفه ــوم قربان ــی ک ــردن را درک ک ــرده باش ــد .پی ــش از صلی ــب یعن ــی قربان ــی ش ــدن مس ــیح
بــرای رس ــتگاری انس ــانها ،بس ــیاری از پی ــروان وف ــادار خداون ــد از جمل ــه ای ــوب  ،آنگون ــه
ک ــه م ــا پ ــس از صلی ــب زندگ ــی میکنی ــم  ،درک کامل ــی از مفه ــوم صلی ــب نداش ــتند .ب ــا
ای ــن وج ــود ،ای ــوب همچن ــان ب ــه ان ــدازه کاف ــی میدانس ــت ک ــه امی ــد نجات ــش را بای ــد در
خداون ــد میجس ــت و اینک ــه آن قربان ــی کردنه ــا بیان ــی از نح ــوه رس ــتگار ش ــدن ب ــود.
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چهارشنبه

 ۲۳نوامرب

امید پیش از آغاز جهان رشوع شده بود
چــه کســی در میــان مــا بــا آن مشــقات و مصایبــی کــه بــر ایــوب تحمیــل شــد میتوانــد
ایـــن چنیـــن قویـــا بـــر امیـــد ص ّحـــه بگـــذارد؟ ســـخنان او شـــهادتی ابـــدی بـــر واقعیـــت
زندگ ــی در ای ــان و اطاع ــت هس ــتند.
ایــوب امیــد داشــت زی ـرا بــه خــدای امیــد خدمــت میکــرد .حتــی در میــان همــه ایــن
داســتانهای فرومایــه گناهــکاری بــر از ســقوط آدم و حــوا در عــدن (پیدایــش بــاب  )۳تــا
ســقوط بابــل در آخــر زمــان (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  ،)۸کتــاب مقــدس کتابــی اســت
رسشــار از امیــد ،پــر از تصاویــری فراتــر از آنچیــزی اســت کــه ایــن جهــان عرضــه میــدارد.
”جهــان بــا مســیح اتحــاد بســته اســت و از طریــق او همــه بــرکات خــدا بــه نســل ســقوط
کــرده برشرســیده اســت .او قبــل و بعــد از اینکــه جســم انســانی را برخــود بپوشــد ،نجــات
دهنــده بــود .از لحظ ـهای کــه گنــاه وجــود داشــت ،نجــات دهنــدهای نیــز وجــود داشــت“.
– الــن جــی .وایــت .Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 210 ،و چــه کســی غیــر از
بزرگرتیــن رسچشــمه امیــد ،میتوانــد نجــات دهنــدهباشــد؟

ایــن آیــات چگونــه امیــد فوقالعــادهای کــه در بیانیــه خانــم الــن جــی وایــت کــه در
مطالعــه امــروز بیــان شــد را تصدیــق میکننــد؟ افسســیان بــاب  ۱آیــه  ،۴تیطــوس بــاب ۱
آیــه  ،۲دوم تیموتائــوس بــاب  ۱آیــات  ۸و  ،۹اول پطــرس بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا .۲۰

ایـــن آیـــات حقیقـــت شـــگفت انگیـــزی را آمـــوزش میدهنـــد کـــه خـــدا در دانـــش و
عل ــم ذات ــی خوی ــش حت ــی پی ــش از خلق ــت جه ــان ،میدانس ــت ک ــه ب ــر مرتک ــب گن ــاه
خواه ــد ش ــد .آی ــه  ۹ب ــاب  ۱دوم تیموتائ ــوس ب ــه زب ــان یونان ــی چنی ــن میگوی ــد ک ــه م ــا
ب ــا فیض ــی ک ــه از طری ــق عیس ــی مس ــیح ”پی ــش از ابدی ــت“ ب ــه م ــا داده ش ــده اس ــت ،ف ـرا
خوان ــده ش ــدهایم .ای ــن فیض ــی اس ــت ک ــه ”ب ــر اس ــاس اعاممل ــان“ ب ــه م ــا داده نش ــده اس ــت
(چگون ــه میتوانس ــت نتیج ــه اع ــال م ــا باش ــد ،وقت ــی ک ــه در آن زم ــان حت ــی بوج ــود ه ــم
نیامــده بودیــم ).بلکــه بواســطه عیســی بــه مــا بخشــیده شــده اســت .حتــی پیــش از اینکــه
م ــا بوج ــود بیایی ــم ،خ ــدا نقش ــهای را ط ــرح میکن ــد ک ــه ب ــه برشی ــت امی ــد زندگ ــی اب ــدی
ارزان ــی می ــدارد .امی ــد پ ــس از آنک ــه م ــا ب ــه آن نی ــاز داش ــتیم ،بوج ــود نیام ــد؛ در ع ــوض ،از
قب ــل مهی ــا ش ــده ب ــود ت ــا در هن ــگام نی ــاز بــرای م ــا در دس ــرس باش ــد.
بعنــوان پیــروان مســیح چیزهــای زیــادی بــرای امیــد داشــن و امیــدوار بــودن وجــود
دارد .مــا در ایــن جهــان کــه توســط خــدا آفریــده شــده هســتی یافتــه ایــم  ،او کــه مــا را
دوســت دارد( .یوحنــا بــاب  ۳آیــه  ،)۱۶خدایــی کــه مــا را نجــات داد (تیطــوس بــاب  ۲آیــه
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 ،)۱۴خدایــی کــه دعاهــای مــا را میشــنود (متــی بــاب  ۶آیــه  ،)۶خدایــی کــه مــا را شــفاعت
میکنــد (عربانیــان بــاب  ۷آیــه  ،)۲۵خدایــی کــه قــول داده اســت هرگــز مــا را بــه حــال
خودمــان رهــا نکنــد (عربانیــان بــاب  ۱۳آیــه  ،)۵خدایــی کــه وعــده داده اســت بدنهــای مــا
را از مــرگ قیــام دهــد (اشــعیا بــاب  ۲۶آیــه  ،)۱۹و بــه مــا بــا خــود زندگــی ابــدی ببخشــد
(یوحنــا بــاب  ۱۴آیــات  ۲و .)۳

”پــس بــه ایــن چیزهــا چــه گوییــم؟ هــرگاه خــدا بــا مــا اســت کیســت بــه ضــد مــا؟“
(رومیــان بــاب  ۸آيــه  .)۳۱چگونــه میتوانیــد ایــن امیــد را حتــی در میــان همــه
مشــکالتی کــه اکنــون بــا آنهــا روبــرو هســتید ،از آن خــود ســازید؟

پنجشنبه

 ۲۴نوامرب

تصاویر امید

آیات زیر را بخوانید .هر کدام از آنها چه امیدی ارائه میدهند؟

پیدایش باب  ۳آیه ۱ ۵
پیدایش باب  ۲۲آیه ۸
الویان باب  ۱۷آیه ۱۱
یوحنا باب  ۱آیه ۲۹
غالطیان باب  ۲آیه ۱۶
فیلیپیان باب  ۱آیه ۶
اول قرنتیان باب  ۱۰آیه ۱۳
دانیال باب  ۷آیه ۲۲
دانیال باب  ۱۲آیات  ۱و ۲
متی باب  ۲۴آیه ۲۷
دانیال باب  ۲آیه ۴۴
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اندیشــه خــود را بــا مطالعــه آیــات ارائــه شــده پربار ســازید .آیــات فــوق در مجموع
در خصــوص امیــدی کــه مــا پیــروان مســیح داریــم چــه میگویند؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۲۵نوامرب

کت ــاب مق ــدس از ابت ــدا ت ــا انته ــا پ ــر از س ــخنان ش ــگفتانگیز امی ــد بخ ــش میباش ــد.
”بدی ــن چیزه ــا ب ــه ش ــا تکل ــم ک ــردم ت ــا در م ــن س ــامتی داش ــته باش ــید .در جه ــان بــرای
ش ــا زحم ــت خواه ــد ش ــد .و لک ــن خاط ــر جم ــع داری ــد زیــرا ک ــه م ــن ب ــر جه ــان غال ــب
ش ــدهام“ (یوحن ــا ب ــاب  ۱۶آی ــه ” .)۳۳و ایش ــان را تعلیـ ــم دهیـ ــد ک ــه هم ــه امـ ــوری را ک ــه
ب ــه ش ــا حک ــم ک ــردهام حف ــظ کنن ــد .و این ــک مـ ــن هـ ــر روزه ت ــا انقض ــای ع ــامل همــراه
ش ــا میباشـ ــم“ (مت ــی ب ــاب  ۲۸آی ــه ” .)۲۰مس ــیح ،م ــا را از لعن ــت رشیع ــت ج ــدا ک ــرد
چونک ــه در راه م ــا لعن ــت ش ــد ،چنانک ــه مکت ــوب اس ــت ،ملع ــون اس ــت ه ــر ک ــه ب ــر دار
آویختــه شــود“ (غالطیــان بــاب  ۳آیــه ” .)۱۳بــه انــدازهای کــه مــرق از مغــرب دور اســت،
ب ــه ه ــان ان ــدازه گناه ــان م ــا را از م ــا دور ک ــرده اس ــت“ (مزامی ــر ب ــاب  ۱۰۳آی ــه .)۱۲
”زیـــرا یقیـــن میدانـــم کـــه نـــه مـــوت و نـــه حیـــات و نـــه فرشـــتگان و نـــه روســـا و نـــه
قدرتهـــا و نـــه چیزهـــای حـــال و نـــه چیزهـــای آینـــده و نـــه بلنـــدی و نـــه پســـتی و نـــه
هی ــچ مخل ــوق دیگ ــر ق ــدرت خواه ــد داش ــت ک ــه م ــا را از محب ــت خ ــدا ک ــه در خداون ــد
م ــا مس ــیح عیس ــی اس ــت ج ــدا س ــازد“ (رومی ــان ب ــاب  ۸آی ــات  ۳۸و ” .)۳۹و ق ــوس در اب ــر
خواه ــد ب ــود ،و آن را خواه ــم نگریس ــت ت ــا بی ــاد آورم آن عه ــد جاودان ــی را ک ــه در می ــان
خ ــدا و هم ــة جان ــوران اس ــت ،از ه ــر ذی جس ــدی ک ــه ب ــر زمی ــن اس ــت“ (پیدای ــش ب ــاب
 ۹آی ــه ” .)۱۶مالحظ ــه کنی ــد چ ــه ن ــوع محب ــت پ ــدر ب ــه م ــا داده اس ــت ت ــا فرزن ــدان خ ــدا
خوان ــده ش ــویم؛ و چنی ــن هس ــتیم و از ای ــن جه ــت دنی ــا م ــا را منیشناس ــد زیــرا ک ــه او
را نش ــناخت“ ( اول یوحن ــا ب ــاب  ۳آی ــه ” .)۱بدانی ــد ک ــه یه ــوه خداس ــت؛ او م ــا را آفری ــد.
م ــا ق ــوم او هس ــتیم و گوس ــفندان مرت ــع او“ (مزامی ــر ب ــاب  ۱۰۰آی ــه  .)۳ای ــن آی ــات تنه ــا
بخ ــش کوچک ــی از کالم اس ــت ک ــه میگوی ــد خ ــدا چگون ــه اس ــت و آش ــکار میکن ــد ک ــه خ ــدا
چ ــه چی ــزی ب ــه م ــا ارزان ــی می ــدارد .در کل  ،اگ ــر در کت ــاب مق ــدس بــرای م ــا آش ــکار
منیک ــرد آن ــگاه چ ــه دالیل ــی بــرای امی ــدوار ب ــودن میتوانس ــتیم داش ــته باش ــیم ؟
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سواالتی برای بحث
 -۱چــه آیــات دیگــری از کتــاب مقــدس دربــاره امیــد بــا مــا ســخن میگوینــد؟

کدامیــک از آنهــا بویــژه بــرای شــا دارای اهمیــت هســتند و چــرا؟

 -۲کدامیــک از آموزههــای مخصــوص کلیســای ادونتیســت روز هفتــم را شــا بــه
صــورت ویــژه امیدبخــش مییابیــد؟
 -۳در میــان مشــکالت شــخصی و گاهــی مصیبتهــا و ســختیهای زندگــی ،چگونــه
میتوانیــم بیاموزیــم کــه در امیــدی کــه در کتــاب مقــدس بیــان شــده اســت ،شــادی کنیــم؟
چ ـرا بســیار آســان اســت کــه بواســطه رویدادهــا حتــی بــا وجــود امیدهــای بســیاری کــه
ب ـرای مــا ارائــه شــدهاند ،دلــرد بشــویم؟ در عمــل چــه کاری میتوانیــم انجــام بدهیــم
کــه ایــن امیــد را همــواره در پیــش رو داشــته باشــیم و در آن شــادی کنیــم؟
 ” -۴از امیــد ،ایــان و شــکرگزاری بــا خــدا صحبــت کنیــد .یــاد بگیریــد کــه شــکرگزار
او باشــید و قدرشناســی خــود را اب ـراز مناییــد .ایــن درمانــی عالــی ب ـرای بیامریهــای روح
و جســم میباشــد – “.الــن جــی .وایــت،
.492 .p ,2 .Ellen G. White, Mind, Character, and Personality, vol
چـرا ســتایش کــردن در کمــک بــه مــا بـرای امیــدوار مانــدن بــه خداونــد بســیار اهمیــت
دارد؟
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درس دهم

 ۲۶نوامرب تا  ۲دسامرب

خشم الیهو

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۱۳آیــه ۲۸؛ ایــوب بــاب  ۲۸آیــه ۲۸؛ ایــوب بــاب
 ۳۲آیــات  ۱تــا ۵؛ ایــوب بــاب  ۳۴آیــات  ۱۰تــا ۱۵؛ ایــوب بــاب  ۳۴آیــات  ۱۰تــا ۱۵؛
حزقیــال بــاب  ۲۸آیــات  ۱۲تــا ۱۷؛ ایــوب بــاب  ۱تــا بــاب  ۲آیــه .۱۰

آیــه حفظــی” :زی ـرا چنانکــه آســان از زمیــن بلندتــر اســت همچنــان طریقهــای
مــن از طریقهــای شــا و افــکار مــن از افــکار شــا بلندتــر میباشــد“ (اشــعیا بــاب
 ۵۵آیــه .)۹

و همچن ــان مش ــاجره می ــان ای ــوب و آن س ــه م ــرد ادام ــه م ــی یاب ــد ،عبارات ــی مبی ــان
آورده میش ــوند ک ــه گاه ــا فلس ــفی ،زیب ــا ،ژرف و درس ــت هس ــتند .م ــردم اغل ــب چق ــدر از
کت ــاب ای ــوب ،حت ــی از س ــخنان الیف ــاز ،بل ــدد و صوف ــر نق ــل ق ــول میکنن ــد .و ب ــه ای ــن
دلیـــل کـــه هامنطـــور کـــه بارهـــا دیدهایـــم ،آنهـــا حرفهـــای خـــوب و زیـــادی بـــر زبـــان
راندن ــد ام ــا تنه ــا آن را در زم ــان ،م ــکان و موقعی ــت مناس ــب بی ــان نکردن ــد .ای ــن مط ــب
چ ــه درس ــی را در م ــورد حقیق ــت قدرمتن ــد بی ــان ش ــده در آی ــات  ۱۱ت ــا  ۱۳ب ــاب  ۲۵امث ــال
س ــلیامن تعلی ــم میده ــد:
ســخنی کــه بجــا گفتــه شــود ،ماننــد نگینهــای طالســت کــه در ظــرف نقــره ای نشــانده
باشــند .نصیحــت شــخص دانــا بـرای گــوش شــنوا ماننــد حلقــه طــا و جواهــر بــا ارزش اســت.
خدمتگ ـزار امیــن همچــون آب خنــک در گرمــای تابســتان جــان اربابــش را تــازه میکنــد.
متأســفانه اینهــا کلامتــی نبودنــد کــه ایــوب از دوســتانش میشــنید .در حقیقــت،
مشــکل قـرار بــود بدتــر بشــود ،بــه جــای اینکــه ســه نفــر بــه او بگوینــد او در اشــتباه اســت،
فــرد جدیــدی بــه ایــن صحنــه اضافــه میشــود.
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* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۷نوامرب

تسلی دهندگان نامناسب
حتــی پــس ازاینکــه ایــوب امیــد خــود را بــا صالبــت ابـراز کــرد (ایــوب بــاب  ۱۳آیــات ۱۵
و  ،)۱۶بــاز هــم مشــاجره کالمــی ادامــه یافــت .در طــی بابهــای زیــادی ،ایــن مــردان در
مــورد مســائل عمیــق و مهــم بســیاری دربــاره خــدا ،گنــاه ،مــرگ ،عدالــت ،رشارت ،حکمــت و
طبیعــت فانــی بــر بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
چه حقایقی در آیات زیر بیان شدهاند؟
ایوب باب  ۱۳آیه ۲۸
ایوب باب  ۱۵آیات  ۱۴تا ۱۶
ایوب باب  ۱۹آیات  ۲۵تا ۲۷
ایوب باب  ۲۸آیه ۲۸


بحث در طول همه این بابها ادامه یافت ،و هیچ یک از طرفین از موضع خود کوتاه
نیامد .الیفاز ،بلدد و صوفر هر کدام به روش و خط فکری خویش در مباحثات خود روشن
نکردند که مردم چطور در زندگی خود مستحق نائل شدن به چیزی هستند ،و از ایرنو آنچه
بر رس ایوب آمده فقط جزای گناهان اوست .در عین حال ،ایوب که میدانست مستحق رنج
کشیدن نیست ،برای رسنوشت ظاملانه ای که بدان دچار گردیده بود با اشک و آه و درد به
فغان میپرداخت.
در انتهــا ،هیــچ کــدام از آنهــا از جملــه ایــوب  ،از آنچــه در جریــان بــود درکــی نداشــتند.
چگونــه میتوانســتند؟ دیــدگاه آنــان هامننــد همــه انســانها محــدود بــود .اگــر بخواهیــم از
کتــاب ایــوب درســی بیاموزیــم (چیــزی کــه بایــد تــا کنــون محــرز گردیده باشــد ،بخصــوص پس
ســخنان ایــن مــردان) ،ایــن اســت کــه بــه عنــوان انســانی کــه ادعــای صحبــت کــردن دربــاره
خــدا و کارهایــش دارد ،بایــد فروتــن باشــیم .ممکــن اســت کمــی از حقیقــت آگاه باشــیم،
شــاید حتــی بخــش زیــادی از آن را بدانیــم ،امــا گاهــی اوقــات – هامنطــور کــه در مــورد ایــن
مــردان میتوانیــم ببینیــم – ممکــن اســت لزومـاً بهرتیــن روش بــکار بــردن حقیقــت را ندانیــم.
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بــه جهــان طبیعــت اطــراف خــود بنگریــد .چــرا ایــن بــه تنهایــی بــه مــا نشــان
میدهــد کــه تــا چــه حــد حتــی در مــورد دانســتههایامن از ســادهترین چیزهــا ،در
محدودیــت ق ـرار داریــم؟

دوشنبه

 ۲۸نوامرب

ورود الیهو
ای ــوب  ،قهرم ــان مصیب ــت زده داس ــتان در بابه ــای  ۲۶ت ــا  ۳۱آخری ــن گفت ــار خوی ــش را
ب ــا آن س ــه م ــرد در می ــان میگ ــذارد .س ــخنان او گرچ ــه ش ــیوا و پ ــر حــرارات اس ــت لیک ــن
در اص ــل تکــرار ه ــان مباحثات ــی اس ــت ک ــه ت ــا کن ــون ادام ــه یافت ــه اس ــت :م ــن مس ــتحق
آنچ ــه ب ــر رسم م ــی آی ــد نیس ــتم .خت ــم کالم.
مجــددا متذکــر میشــود کــه ایــوب مناینــده عــده کثیــری از انســانهایی اســت کــه نابجــا در
رنــج و عذابنــد .و ایــن ســؤال کــه بــه نوعــی دشــوارترین ســؤال میباشــد ،ایــن اســت – چـرا؟
واکنــش بــه رنــج کشــیدن در بعضــی مــوارد نســبتاً آســان اســت .مــردم مشــخصاً ب ـرای خــود
درد رس درســت میکننــد .امــا اغلــب اوقــات ،و بخصــوص در مــورد ایــوب ،چنیــن نیســت و
در نتیجــه پرســش مربــوط بــه رنــج کشــیدن باقــی میمانــد.
در حالــی کــه بــاب  ۳۱رو بــه پایــان اســت ،دیــده میشــود کــه ایــوب دربــاره طریقــه
زندگــی خــود ســخن گفتــه اســت ،شــیوه ای از زندگــی کــه در آن هیــچ توجیهــی نیســت کــه
او را مســتحق اتفاقاتــی کنــد کــه هــم اینــک برایــش افتــاده اســت .ســپس آخریــن آیــه بــاب
چنیــن میگویــد” :پــس خارهــا بــه عــوض گنــدم و کــرکاس بــه عــوض جــو برویــد ».ســخنان
ایــوب متــام شــد“ (ایــوب بــاب  ۳۱آیــه .)۴۰



آیــات  ۱تــا  ۵بــاب  ۳۲ایــوب را بخوانیــد .در اینجــا چــه اتفاقــی میافتــد و اتهــام الیهــو
علیــه ایــوب و مــردان دیگــر چیســت؟

ای ــن اولی ــن ب ــاری اس ــت ک ــه در کت ــاب ای ــوب ب ــه ای ــن م ــرد ،الیه ــو اش ــاره ش ــده اس ــت.
او مس ــلام" برخ ــی از مباحث ــات طوالن ــی را ش ــنیده اس ــت گرچ ــه گفت ــه نش ــده اس ــت ک ــه
چـــه زمانـــی او در صحنـــه ظاهـــر شـــده اســـت .او بایـــد دیرتـــر آمـــده باشـــد زیـــرا بـــه
حض ــور او بهمــراه س ــه م ــرد دیگ ــر در هن ــگام آمدنش ــان ،اش ــارهای نش ــده اس ــت .اگ ــر
چ ــه ،پُ ــر واض ــح اس ــت ک ــه او از پاســخهایی ک ــه در ط ــی ه ــر بخ ــش از مکاملــهای ک ــه
ش ــنید ،خش ــنود نب ــود .در واق ــع ،در پنجمی ــن آی ــه چه ــار ب ــار ب ــه م ــا گفت ــه ش ــده اس ــت
کــه ”خشــم“ او از آنچــه کــه شــنیده بــود ،ناشــی شــده بــود .ســپس در شــش بــاب بعــدی،
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الیه ــو ب ــه دنب ــال درک و یاف ــن توضی ــح در ب ــاره هم ــه مس ــائلی ب ــود ک ــه ای ــن م ــردان ب ــا آن
روب ــرو بودن ــد .یعن ــی آن ــان بدنب ــال عل ــت مصیبتهای ــی بودن ــد ک ــه ب ــر ای ــوب هج ــوم
آورده ب ــود.

آیــه  ۲بــاب  ۳۲ایــوب میگویــد کــه خشــم الیهــو بــر ایــوب بــر افروختــه شــد زیـرا
بگــان الیهــو ،ایــوب ”خویشــن را از خــدا عادلتــر میمنــود“ ،کــه ایــن تحریفــی
از جایــگاه حقیقــی ایــوب بــود .ایــن مطلــب در بــاره برداشــت مــا از حرفهــای
دیگــران چــه هشــداری میدهــد؟ چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه بــه جــای
بدتریــن ،بهرتیــن برداشــت را از ســخنان دیگ ـران بکنیــم؟

سه شنبه

 ۲۹نوامرب

دفاع الیهو از خدا
در طـــی قرنهـــا تفســـیرهای زیـــادی دربـــاره الیهـــو و خطابـــهاش نوشـــته شـــده اســـت ،و
بعض ــی آن را نقط ــه عط ــف بزرگ ــی در هدای ــت مس ــیر گفتگوه ــا میبینن ــد .ب ــا ای ــن وج ــود ،در
واق ــع مش ــاهده اینک ــه الیه ــو چی ــزی کام ــا جدی ــد ی ــا خالقان ــه اضاف ــه ک ــرده باش ــد ک ــه موج ــب
پویای ــی و تح ــرک گفتگ ــو ش ــده باش ــد آنچن ــان آس ــان بنظ ــر من ــی آی ــد .در ع ــوض ،ب ــه نظ ــر
میرس ــد او ب ــه میــزان زی ــادی ه ــان س ــخنانی را بی ــان میکن ــد ک ــه آن س ــه م ــرد دیگ ــر در دف ــاع
از ذات خ ــدا در براب ــر اته ــام ب ــی انصاف ــی در زمین ــه درد و رنجه ــای ای ــوب ارائ ــه کردن ــد.

آیــات  ۱۰تــا  ۱۵بــاب  ۳۴ایــوب را بخوانیــد .الیهــو در اینجــا چــه حقایقــی را بیــان میکنــد؟
گفتــه هــای الیهــو بــا آنچــه کــه مــردان دیگــر قب ـاً گفتهانــد ،چــه هامهنگــی دارد؟ و اگــر چــه
ســخنان الیهــو درســت بودنــد ،چ ـرا در رشایــط کنونــی بــی مناســبت و نابجــا بودنــد؟


شـــاید آنچـــه در مـــورد الیهـــو و ایـــن مـــردان دیگـــر میتوانیـــم ببینیـــم ،تـــرس و بیـــم
اس ــت – نگران ــی از اینک ــه خ ــدا آن کس ــی نباش ــدکه آنه ــا میپندارن ــد .آنه ــا م ــی خواهن ــد
خوب ــی ،عدال ــت و ق ــدرت خ ــدا را ب ــاور کنن ــد؛ و بنابرای ــن ،الیه ــو ب ــه ج ــز ب ــر زب ــان آوردن
حقایق ــی درب ــاره خوب ــی ،عدال ــت و ق ــدرت خ ــدا ،چ ــه کاری دیگ ــری میتوانس ــت انج ــام
میدهـــد؟
”زیـرا چشــان او بــر راههــای انســان میباشــد ،و متامــی قدمهایــش را مینگــرد .ظلمتــی
نیســت و ســایه مــوت نــی ،کــه خطــاکاران خویشــن را در آن پنهــان مناینــد“ (ایــوب بــاب ۳۴
آیــات  ۲۱و .)۲۲
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”اینــک خــدا قدیــر اســت و کســی را اهانــت منیکنــد و در قــ ّوت عقــل قــادر اســت.
رشیــر را زنــده نــگاه منــیدارد و داد مســکینان را میدهــد .چشــان خــود را از عــادالن
برمنیگردانــد ،بلکــه ایشــان را بــا پادشــاهان بــر کرســی تــا بــه ابــد مینشــاند ،پــس رسافراشــته
میشــوند“ (ایــوب بــاب  ۳۶آیــات  ۵تــا .)۷
”مــا منیتوانیــم بــه قــدرت خــدای قــادر مطلــق پــی بربیــم .او نســبت بــه مــا عــادل و رحیــم
اســت و بــر کســی ظلــم منیکنــد و تحــت تاثیــر داناتریــن مــردم جهــان نیــز ق ـرار منیگیــرد از
ایــن جهــت تــرس و احـرام او در دل همــه مــردم جــا دارد( “.ایــوب بــاب  ۳۷آیــات  ۲۳و .)۲۴
اگــر همــه اینهــا حقیقــت داشــته باشــند ،پــس تنهــا اســتنباط منطقــی ایــن اســت کــه
ایــوب مســتحق آنچیــزی اســت کــه بــر رس وی آمــده اســت .چــه چیــز دیگــری میتوانســت
باشــد؟ ســپس الیهــو ســعی منــود تــا در مواجهــه بــا چنیــن چیزهــای وحشــتناک اهریمنــی کــه
بــر رس ایــوب آمــده بــود از درک خــود نســبت بــه شــناختی کــه از خــدا داشــت دفــاع منایــد.

آیــا تــا بحــال بـرای شــا اتفاقــی افتــاده اســت کــه بـرای ایــان خــود احســاس خطــر
کــرده باشــید؟ واکنــش شــا چگونــه بــوده اســت؟ اگــر بــه گذشــته برمیگشــتید،
ممکــن بــود چــه کار متفاوتــی انجــام دهیــد؟

چهارشنبه

 ۳۰نوامرب

غیر عقالنی بودن رشارت
هــر چهــار نفــر ایــن مــردان کــه معتقــد بــه خــدا و عدالــت او بودنــد ،خــود را بــر رس دو
راهــی دیدنــد :چگونــه میتوانســتند رشایــط ایــوب را بــا روشــی منطقــی و عقالنــی کــه مطابــق
بــا درک ایشــان از ذات خــدا باشــد توضیــح دهنــد .متأســفانه معلــوم شــد کــه تــاش آنهــا
ب ـرای درک رش و یــا حــد اقــل آن رشی کــه بــر رس ایــوب آمــده بــود اساســا" اشــتباه بــوده
اســت.
خانــم الــن جــی .وایــت تفســیر محکمــی در ایــن خصــوص ارائــه میــدارد ” :رشح منشــاء
گنــاه کــه بتــوان دلیلــی بـرای وجــود آن یافــت غیــر ممکــن اســت .... .گنــاه اخــال گــر اســت
کــه بـرای حضــور آن منیتــوان دلیلــی ارائــه منــود .مرمــوز و مســئولیت ناپذیــر اســت ؛ کــه اگــر
بخواهیــم آنـرا توجیــه کنیــم یعنــی از آن دفــاع کــرده ایــم .تــاش بـرای توجیــه یــا یافــن علــت
و ســبب بـرای وجــود آن یعنــی اینکــه بخواهیــم بــه بــد بــودن گنــاه خامتــه بدهیــم – “ .الــن
جــی .وایــت.The Great Controversy, pp. 492, 493 ،
اگرچــه الــن وایــت از واژه گنــاه اســتفاده میکنــد ،امــا فــرض کنیــد کــه مــا آن را بــا
واژه دیگــری کــه معنــای مشــابهی دارد ،جایگزیــن کنیــم :رشارت .ســپس نقــل قــول اینگونــه
میشــود :رشح منشــاء رشارت کــه بتــوان دلیلــی ب ـرای حضــور آن یافــت غیــر ممکــن اســت.
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رشارت اخــال گــر اســت کــه بـرای حضــور آن منیتــوان دلیلــی ارائــه منــود .مرمــوز و مســئولیت
ناپذیــر اســت کــه اگــر بخواهیــم آنـرا توجیــه کنیــم یعنــی از آن دفــاع کــرده ایــم .تــاش بـرای
توجیــه یــا یافــن علــت و ســبب بـرای وجــود آن یعنــی اینکــه بخواهیــم بــه بــد بــودن رشارت
خامتــه بدهیــم.
اغلــب اوقــات کــه مصیبتــی رخ میدهــد ،مــردم میگوینــد یــا فکــر میکننــد” :علــت ایــن
حادثــه را منیفهمــم “.یــا ”ایــن حادثــه منطقــی نیســت “.ایــن دقیقـاً هــان شــکایت ایــوب در
طــول ایــن مــدت بــود.
دلیــل خوبــی وجــود دارد کــه ایــوب و دوســتانش منیتواننــد معنــی آن را درک کننــد:
رشارت بخــودی خــود معنــی منیدهــد .اگــر مــا میتوانســتیم آن را درک کنیــم،اگــر معنــی
م ـیداد ،اگــر بــر پایــه یــک رسی طرحهــای منطقــی و عقالنــی بــود ،آنوقــت دیگــر رشارت و
غمانگیــز نبــود ،زیــرا دالیلــی منطقــی میداشــت.
بــه ایــن آیــات دربــاره ســقوط شــیطان و منشــاء رشارت نگاهــی بیندازیــد .ســقوط او تــا
چــه حــدی بــا معنــی اســت؟ (حزقیــال بــاب  ۲۸آیــات  ۱۲تــا .)۱۷

در اینجــا مخلوقــی عالــی وجــود دارد ،کــه در محیطــی عالــی وتوســط خدایــی عالــی
آفریــده شــده اســت .او بلنــد مرتبــه ،پــر از حکمــت ،بــی نقــص در زیبایــی ،کــه بــا مرصعهــای
گرانبهــا مزیــن گردیده”،فرشــته ای مســح شــده“در ”کــوه مقــدس خــدا“ .و بــا ایــن وجــود،
حتــی بــا متــام اینهــا و چیزهــای بیشــری کــه بــه او داده شــده بــود ،ایــن مخلــوق خــود را
بــه فســاد کشــاند و اجــازه داد رشارت او را در بــر گیــرد .چــه چیــزی میتوانســت بــی منطــق
تــر و غیــر عقالنــی تــر از رشارتــی باشــد کــه شــیطان را آلــوده ســاخت؟

تجربــه شــخصی شــا بــا رشارت غیــر عقالنــی و عجیــب و غریــب چیســت؟

پنجشنبه

 ۱دسامرب

چالش ایامن

مطمئنــاً شــخصیتهای اصلــی کتــاب ایــوب ،هامنطــور کــه انســانهای کامــاً فانــی
دیــدگاه تیــره و مبهمــی دارنــد (اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  ،)۱۲دیــدگاه بســیار محــدود،
درکــی بســیار محــدود از طبیعــت جهــان مــادی و بســیار محدودتــر از عــامل روحانــی داشــتند.
همچنیــن جالــب توجــه اســت کــه در همــه ایــن بحثهــا دربــاره رشارتــی کــه گریبــان گیــر
ایــوب شــده بــود ،هیــچ کــدام از مــردان از جملــه خــود ایــوب در مــورد نقــش شــیطان – دلیــل
اصلــی و بدیهــی متــام مصیبتهــای ایــوب – چیــزی نگفتنــد .و بــا ایــن حــال  ،بــر خــاف
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اعتــادی کــه بــه محــق بــودن خــود داشــتند ،بخصــوص الیهــو (ایــوب بــاب  ۳۶آیــات  ۱تــا ۴
را ببینیــد) ،تالششــان بـرای توضیــح منطقــی دردهــای ایــوب بــی نتیجــه مانــد .و بــدون شــک
ایــوب میدانســت کــه تالشهایشــان نــا موفــق بودهانــد.

حتــی بــا درک خــود از محتــوای پیرامونــی مــن و فحــوای جهانــی داســتان ،تــا چــه حــد
قــادر خواهیــم بــود تــا بــه خوبــی از عهــده توجیــه و تفســیر بالیــی کــه بــر رس ایــوب آمــد
بــر آئیــم؟ ایــوب بــاب  ۱تــا بــاب  ۲آیــه  ۱۰را دوبــاره بخوانیــد .حتــی بــا وجــود همــه ایــن
چیزهایــی کــه ب ـرای مــا آشــکار شــدهاند ،چــه ســؤاالت دیگــری باقــی میماننــد؟

ب ــا گش ــودن فص ــول کت ــاب ای ــوب در مقاب ــل خ ــود از دیدگاههای ــی برخ ــوردار میش ــویم
ک ــه هیچی ــک از آن م ــردان برخ ــوردار نبودن ــد .ب ــا ای ــن اوص ــاف ،حت ــی اکن ــون نی ــز درک
ایـــن مســـئله دشـــوار باقـــی مانـــده اســـت .هـــان گونـــه کـــه دیدیـــم ،ورای عذابـــی کـــه
اهریم ــن مس ــتوجب آن ش ــده ب ــود بتدقی ــق ای ــن نیکوئ ــی ای ــوب ب ــود ک ــه باع ــث ش ــد
خ ــدا او را در براب ــر ش ــیطان برجس ــته منای ــد .بنابرای ــن ،آی ــا نیکوئ ــی و متای ــل ب ــه وف ــادار
مانـــدن ایـــن مـــرد بـــه خـــدا باعـــث شـــد تـــا چنیـــن اتفاقـــی بـــر رس او بیفتـــد؟ چگونـــه
میتوانی ــم ای ــن مس ــئله را درک میکنی ــم؟ و حت ــی اگ ــر ای ــوب میدانس ــت ک ــه چ ــه چی ــزی
در جری ــان اس ــت ،آی ــا فری ــاد ب ــر منــیآورد” ،خدای ــا ،لطفــاً از ف ــرد دیگ ــری اس ــتفاده ک ــن.
فرزن ــدان ،س ــامتی و دارای ــی مــرا ب ــه م ــن بازگ ــردان!“ ای ــوب بــرای م ــوش آزمایش ــگاهی
شـــدن داوطلـــب نشـــده بـــود .چـــه کســـی چنیـــن میکنـــد؟ از ایـــن رو ،همـــه اینهـــا
چگون ــه بــرای ای ــوب و خان ــوادهاش منصفان ــه ب ــود؟ در عی ــن ح ــال ،حت ــی ب ــا اینک ــه خ ــدا
در نـــرد خویـــش در مقابـــل شـــیطان پیـــروز شـــد ،میدانیـــم کـــه شـــیطان بـــه شکســـت
خ ــود اذع ــان نک ــرده اس ــت (مکاش ــفه یوحن ــا ب ــاب  ۱۲آی ــه )۱۲؛ پ ــس ه ــدف چ ــه ب ــود؟ و
همچنی ــن ،گذش ــته از نتیج ــه نهای ــی خوب ــی ک ــه ب ـرای ای ــوب حاص ــل ش ــد ،آی ــا ارزش م ــردن
همـــه ایـــن افـــراد و رنجهایـــی کـــه ایـــوب متحمـــل شـــد را داشـــت؟ اگـــر ایـــن ســـؤاالت
همچنـــان بــرای مـــا باق ــی ماندهانـــد (اگرچـــه پاســخهای بیش ــری در راه اســـت) ،تص ــور
کنی ــد ای ــوب ت ــا چ ــه ح ــد س ــؤال ب ــی ج ــواب داش ــت!
و بــا ایــن وجــود ،ایــن یکــی از مهمتریــن درسهایــی اســت کــه میتوانیــم از کتــاب ایــوب
بیاموزیــم :زندگــی بــا ایــان و نــه بــا آنچــه میبینیــم؛ اعتــاد بــه خــدا وفــادار مانــدن بــه او
حتــی وقتــی کــه ماننــد ایــوب منیتوانیــم ب ـرای اتفاقاتــی کــه رخ میدهنــد دلیــل منطقــی و
توضیحــی بیابیــم .اگــر همــه چیــز بطــور کامــل و عاقالنــه توضیــح داده شــده باشــند ،مــا دیگــر
بــا ایــان زندگــی منیکنیــم .زندگــی مــا زمانــی مومنانــه خواهــد بــود کــه ماننــد ایــوب حتــی
وقتــی منیتوانیــم معنــی رویدادهــای اطرافــان را درک کنیــم ،بــاز هــم بــه خــدا اطمینــان
داشــته و از او اطاعــت کنیــم.
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علیرغــم چیزهایــی کــه درک منیکنیــم بــه چــه چیزهایــی بایــد بــه خــدا اعتــاد
و تــوکل کنیــم؟ چگونــه میتوانیــد بــه اعتــاد خــود ادامــه دهیــد حتــی وقتــی
پاســخی منــی یابیــد؟

جمعه

 ۲دسامرب

تفکری فراتر:

یک نویسنده به نام جان هدلی بروک ( )John Hedley Brookدر زمینه بحث مربوط
به مسئله ایامن و منطق درباره فیلسوف آملانی ،امانوئل کانت ( )Immanuel Kantو تالش
در درک محدودیتهای دانش برشی ،بویژه وقتی که مربوط به کارهای خدا میشود ،نوشت.
برای کانت” ،مسئله توجیه کردن روشهای خدا برای انسان از طریق ایامن بود و نه دانش.
کانت بعنوان منونه ای از یک موضع معترب و موثق در مقابل فالکت و بدبختی ،ایوب را برگزید
کسیکه همه چیز از او گرفته شد ولی اهریمن نتوانست وجدان پاک او را از وی برباید .او
با تسلیم شدن در برابر حکم الهی ،این حق را داشت که در برابر نصیحتهای دوستانش
که بدنبال منطقی نشان دادن بدبختیاش بودند ،مقاومت کند .نا آگاهی ایوب از چیزهایی
که نسبت بدانها واقف نبود باعث تقویت موضع او شده بود :عدم آگاهی از افکار خدا و
فالکتی که بر او انباشته بود( .بعبارتی دیگر ،دوستان او میپنداشتند که علت را میدانند ولی
از نا آگاهی خود آگاه نبودند؛ به مصداق :آنکس که نداند و نداند که نداند  ،فقط در صدد
توجیه قضیه بودند .ایوب در موضع قدرمتند تری قرار داشت زیرا از نا آگاهی خود نسبت
به علت مصایب آگاه بود  ،به مصداق :آنکس که نداند و بداند که نداند .در اصل دوستان
ایوب در جهل مرکب گرفتار بودند .ویرایشگر)Science and Religion (New York: – “ .
 .Cambridge University Press, 2006), pp. 207, 208این مردان در کتاب ایوب و اکنون
الیهو ،فکر میکردند میتوانند آنچه برای ایوب اتفاق افتاد را به آسانی با رابطه علت و معلول
توضیح دهند .آنها میپنداشتند که علت گناه ،خود ایوب بود؛ و معلول ،رنجهای او بودند .از
دیدگاه الهیاتی ،چه چیزی میتوانست روشنتر و منطقی تر از آن باشد؟ به هر حال منطق
ایشان اشتباه بود ،منونه قدرمتندی از این حقیقت که واقعیت و خدایی که آن را خلق کرده
و حفظ میکند ،لزوماً از درک ما نسبت به نحوه کار خدا و جهانی که آفریده است ،پیروی
منیکنند.
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سواالتی برای بحث
 -۱هامنطــور کــه دیدیــم ،در همــه خطابههــای طوالنــی دربــاره موقعیــت ایــوب
فالکــت زده و دلیــل آن اتفاقــات ،یــک بــار هــم بــه شــیطان اشــارهای نشــد .چـرا اینگونــه
اســت؟ ایــن بــه مــا دربــاره می ـزان زیــاد محدودیــت درک ایــن مــردان بــا وجــود همــه
حقیقتــی کــه بیــان کردنــد ،چــه میگویــد؟ نادانــی آنهــا میتوانــد چــه چیــزی دربــاره نــا
آگاهــی خــود مــا بــا وجــود همــه حقایقــی کــه داریــم ،بــه مــا تعلیــم بدهــد؟
” -۲زمانــی کــه مــا مدیریــت کاری را بــر عهــده میگیریــم و بـرای موفقیــت بــه خــرد
خــود تکیــه میکنیــم ،مســئولیت ســنگینی را بعهــده میگیریــم کــه خــدا بــه مــا محــول
نکــرده اســت و مــا ســعی داریــم بــدون کمــک او آن بــار ســنگین را بــدوش بکشــیم ...
امــا هنگامــی کــه واقع ـاً بــاور میکنیــم کــه خــدا بــه مــا محبــت میکنــد و نیــت او از
روی خیرخواهــی اســت ،نبایــد نســبت بــه آینــده نگـران باشــیم .بایــد ماننــد یــک کــودک
کــه بــه محبــت والدیــن خــود اطمینــان دارد ،بــه خــدا اطمینــان کنیــم .ســپس مشــکالت
و ســختیهای مــا نــا پدیــد خواهنــد شــد زی ـرا اراده مــا بــه اراده خــدا پیوســته اســت“.
– الــن جــی .وایــت Thoughts From the Mount of Blessing, pp. 100, 101 ،چگونــه
میتوانیــم ایــن نــوع اعتــاد و ایــان را فــرا بگیریــم؟ بــه ایــن معنــا کــه اکنــون چــه
انتخابهایــی میکنیــم کــه ایــان مــا را قویتــر یــا ضعیفتــر میکننــد؟
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درس یازدهم

 ۳تا  ۹دسامرب

از درون گردباد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۳۸تــا ۳۹؛ یوحنــا بــاب  ۱آیــه ۲۹؛ متــی بــاب ۱۶
آیــه ۱۳؛ اول قرنتیــان بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا ۲۷؛ ایــوب بــاب  ۴۰آیــات  ۱تــا  ۴و بــاب ۴۲
آیــات  ۱تــا ۶؛ لوقــا بــاب  ۵آیــات  ۱تــا .۸
آیــه حفظــی” :وقتــی کــه زمیــن را بنیــاد نهــادم کجــا بــودی؟ بیــان کــن اگــر فهــم
داری“ (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه .)۴

شـــخصیتهای کتـــاب ایـــوب بـــا وجـــود تفاوتهایـــی کـــه داشـــتند ،لیکـــن در یـــک
موضـــوع دارای اشـــراک نظـــر بودنـــد :و آن نقطـــه اشـــراک گفتگـــو دربـــاره خـــدا بـــود و
ی ــا ح ــد اق ــل درک خ ــود را نس ــبت ب ــه خ ــدا آش ــکار میکردن ــد .و هامنط ــور ک ــه مش ــاهده
گردی ــد ،میت ــوان ب ــا قس ــمت اعظ ــم بح ــث ه ــای آنه ــا اتف ــاق نظ ــر داش ــت .گذش ــته از ه ــر
چی ــز ،چ ــه کس ــی میتوان ــد ب ــا مطل ــب ذی ــل مخالف ــت کن ــد” :لیک ــن اآلن از بهای ــم بپ ــرس و
ت ــو را تعلی ــم خواهن ــد داد .و از مرغ ــان ه ــوا و برای ــت بی ــان خواهن ــد من ــود .ی ــا ب ــه زمی ــن
س ــخن بــران و ت ــو را تعلی ــم خواه ــد داد ،و ماهی ــان دری ــا ب ــه ت ــو خ ــر خواهن ــد رس ــانید.
کیس ــت ک ــه از جمی ــع ای ــن چیزه ــا منیفهم ــد ک ــه دس ــت خداون ــد آنه ــا را ب ــه ج ــا آورده
اس ــت ،ک ــه ج ــان جمی ــع زن ــدگان در دس ــت وی اس ــت ،و روح جمی ــع افــراد ب ــر“ (ای ــوب
بــاب  ۱۲آیــات  ۷تــا )۱۰؟ یــا بــا ایــن آیــه کــه میگویــد ” :آیــا خـــدای قــادر مطلــق عدالــت
و انص ــاف را زی ــر پ ــا میگ ــذارد؟ “ (ای ــوب ب ــاب  ۸آی ــه )۳؟
و درحالــی کــه مضمــون گفتگوهــا پیرامــون درد و رنجهــای «ایــوب» بــود ولــی کانــون
اصلــی بحــث  ،بــر رس «خــدا» بــود .اگرچــه بــه اســتثنای دو بــاب نخســت  ،در ادامــه کتــاب ،
خداونــد در پشــت پــرده قـرار گرفتــه بــود.
بــا ایــن وجــود ،در کل ماجـرا تغییراتــی در حیــن شــکل گرفــن بــود .خداونــد کــه موضــوع
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بســیاری از مباحــث و مناظــرات کتــاب ایــوب بــود حــال بــر آن شــد تــا خــود از جانــب
خویــش ســخنبگویــد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۰دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۴دسامرب

از درون گردباد



آیــه  ۱بــاب  ۳۸ایــوب را بخوانیــد .در اینجــا چــه اتفاقــی میافتــد کــه بــا مکاملــات
دیگــر ،تفــاوت داشــت؟

خداون ــد اکن ــون ناگه ــان و برخ ــاف انتظ ــار بــرای نخس ــتین ب ــار پ ــس از آی ــه  ۶ب ــاب ۲
ای ــوب ظاه ــر م ــی ش ــود ” -و خداون ــد ب ــه ش ــیطان گف ــت« :این ــک او در دس ــت ت ــو اس ــت،
لیک ــن ج ــان او را حف ــظ ک ــن“.
هیــچ چیــز واقعــا خواننــده را بـرای ایــن حضــور ناگهانــی خــدا آمــاده منــی ســازد .بــاب ۳۷
ایــوب بــا صحبــت الیهــو پایــان مــی پذیــرد و چیــزی کــه بعــد از آن مــی بینیــم چنیــن اســت،
”خداونــد ایــوب را از میــان گردبــاد خطــاب کــرد“ (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه  .)۱بالفاصلــه فقــط
خــدا و ایــوب وجــود دارنــد گوئــی کــه هــم اینــک مــردان دیگــر بــا موضــوع ارتباطــی ندارنــد.
واژه گردبــاد از یــک واژه عــری بــه معنــی ”طوفــان“ و ”تندبــاد“ مــی آیــد و در ارتبــاط
بــا پدیــدار شــدن خــدا بـرای انســانها بــکار بــرده شــده اســت (اشــعیا بــاب  ۲۹آیــه  ۶و زکریــا
بــاب  ۹آیــه  ۱۴را ببینیــد) .ایــن کلمــه در ارتبــاط بــا معـراج ایلیــا بــه آســان نیــز بــکار بــرده
شــده اســت” :چــون خداونــد اراده منــود کــه ایلیــا را در گردبــاد بــه آســان بــاال بــرد ،واقــع
شــد کــه ایلیــا و اَلِیشَ ــع از جلجــال روانــه شــدند“ (دوم پادشــاهان بــاب  ۲آیــه .)۱
اگــر چــه جزئیــات تجســمی دربــاره ایــن ”ظهــور الهــی“ ترشیــح نگردیــده (ظهــور قابــل
مشــاهده خــدا بــر بــر) واضــح اســت کــه خــدا بــا ”صدایــی مالیــم “ ( اول پادشــاهان بــاب
 ۱۹آیــه  ،)۱۲بــا ایــوب صحبــت منــی کنــد .در عــوض ،خداونــد خــود را بــه شــکلی بســیار
مقتــدر آشــکار ســاخت .هیبتــی کــه بطــور حتــم توجــه ایــوب را بخــود جلــب منــود.
مطمئنــا ایــن نخســتین بــاری نبــود کــه خداونــد حضورخویــش را ب ـرای بــر انحطــاط
یافتــه متجلــی مــی ســاخت .کتــاب مقــدس بارهــا و بارهــا نزدیکــی خــدا بــه انســان را بــه مــا
نشــان داده اســت.
ایــن آیــات دربــاره اینکــه خــدا تــا چــه حــد مــی توانــد بــه مــا نزدیــک باشــد ،چــه چیــزی
تعلیــم مــی دهنــد؟ پیدایــش بــاب  ۱۵آیــات  ۱تــا  ، ۶بــاب  ۳۲آیــات  ۲۴تــا  ۳۲؛ یوحنــا بــاب
 ۱آیــه .۲۹

90


کتــاب مقــدس حقیقتــی بــزرگ و مهــم را بــه مــا تعلیــم مــی دهــد کــه خدایــان ،خدایــی
در دوردســتها نیســت کــه ایــن جهــان را آفریــده باشــد و ســپس مــا را بــه حــال خــود رهــا
کــرده باشــد .در عــوض او خدایــی اســت کــه از نزدیــک بــا مــا در ارتبــاط اســت .گذشــته از
رنــج هــا ،مشــکالت یــا هــر چیــزی کــه بــا آن در ایــن جهــان روبــرو هســتیم ،مــی توانیــم ایــن
اطمینــان را داشــته باشــیم کــه خــدا نزدیــک اســت و مــی توانیــم بــه او اعتــاد کنیــم.

اعتقــاد عقالنــی بــه نزدیکــی خــدا بــه مــا یــک چیــز اســت؛ و تجربــه ایــن نزدیکــی
چیــز دیگریســت .چگونــه مــی توانیــد بیاموزیــد کــه بــه خــدا نزدیــک شــوید و از
ایــن رابطــه بــه آرامــش و امیــد دســت یابیــد؟

دوشنبه

 ۵دسامرب

سؤال خدا
پــس از مــدت زمانــی کــه ممکــن اســت ب ـرای ایــوب ماننــد ســکوتی طوالنــی بــه نظــر
رســیده باشــد ،خــدا در نهایــت بــا او ســخن مــی گویــد ،حتــی اگــر چیــزی کــه در ابتــدا گفــت
شــاید آنچیــزی نباشــد کــه ایــوب میــل و رغبتــی بــه شــنیدن آن داشــته باشــد.



اولیــن ســوالی کــه خــدا از ایــوب پرســید چــه بــود و در آن پرســش چــه چیــزی نهفتــه
بــود؟ ایــوب بــاب  ۳۸آیــه .۲

در رستــارس کتــاب مقــدس مــی بینیــم کــه خــدا از انســان هــا ســوال هایــی مــی پرســد.
علــت پرســش بــه ایــن خاطــر نیســت کــه او جــواب ســوال را منــی دانــد .در عــوض یــک
معلــم خــوب اغلــب چنیــن میکنــد تــا شــاگرد خــود را بــه تفکــر وادارد .پرســش هــای خــدا
هــم بدینگونــه راه موثــری اســت تــا مــا را در وضعیتــی کــه در آن هســتیم بفکــر بینــدازد  ،تــا
خــود را بــه چالــش کشــیده و بتوانیــم بــا مســائل دســت و پنجــه نــرم کــرده و بــه نتیجــه ای
مقتضــی دســت یابیــم .پــس ســواالتی کــه خــدا مــی پرســد بـرای ایــن نیســت کــه آفریننــده
مــا از جــواب آن نــا آگاه باشــد .بلکــه اغلــب بــه منظــور کمــک بــه مــردم ب ـرای ف ـرا گرفــن
چیزهایــی اســت کــه شــاید بـرای درک بهــر  ،بــدان نیــاز داشــته باشــند .ســواالت خداونــد بــه
شــیوه فصاحــت و تداعــی معانــی کالم اســت بگونــه ای کــه بــه مــردم کمــک میکنــد مــردم
خــود بــه حقیقــت نائــل آینــد.
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ســوالهای خــدا را در آیــات زیــر بخوانیــد .فکــر مــی کنیــد کــه هــدف خــدا از پرســیدن
ایــن ســواالت چــه بــود؟ او چــه منظــوری داشــت؟
پیدایش باب  ۳آیه ۱۱
پیدایش باب  ۴آیه ۹
اول پادشاهان باب  ۱۹آیه ۹
اعامل رسوالن باب  ۹آیه ۴
متی باب  ۱۶آیه ۱۳

ایــوب مطالــب زیــادی داشــت کــه دربــاره خــدا بگویــد و بدیهــی اســت کــه خداونــد مــی
خواســت او متوجــه شــود کــه در واقــع چیزهــای زیــادی دربــاره آفریننــده او وجــود داشــت
کــه او از درک آن عاجــز بــود .پرســش آغازیــن خــدا از ایــوب از جهــات زیــادی بــا برخــی از
گفتــه هــای آن ســه مــرد بــه ایــوب شــباهت داشــت (ایــوب بــاب  ۸آیــات  ۱و ۲؛ بــاب ۱۱
آیــات  ۱تــا ۳؛ بــاب  ۱۵آیــات  ۱تــا  ۳را ببینیــد).

اگــر قــرار بــود خــدا ســوالی در مــورد رشایــط زندگیتــان در حــال حــارض از شــا
بپرســد ،فکــر مــی کنیــدآن ســوال چــه مــی بــود و شــا چگونــه بــه آن پاســخ مــی
دادیــد؟ ایــن پرســش و پاســخ چــه چیــزی دربــاره خودتــان بــه شــا آمــوزش مــی
دهنــد؟

سه شنبه

 ۶دسامرب

خداوند خالق


آیــات  ۴تــا  ۴۱بــاب  ۳۸ایــوب را بخوانیــد .خــدا در اینجــا چــه ســواالتی از ایــوب مــی
پرســد و هــدف از آن ســواالت چیســت؟
ایــوب انتظــار میداشــت کــه توضیحــات دقیقــی از دالیــل ایــن همــه ســختی و مصیبــت
کــه بــر او تحمیــل میشــود دریافــت کنــد کــه چنیــن نشــد ،در عــوض بــا سلســله ســواالتی
فصیحانــه و بــی نیــاز بــه پاســخ از ســوی خالــق خــود مواجــه شــد کــه کوتــه فکــری و جهالــت
ایــوب را عیــان ســاخت.
”وقتــی کــه زمیــن را بنیــاد نهــادم کجــا بــودی؟ بیــان کــن اگــر فهــم داری“ (ایــوب بــاب ۳۸
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آیــه  .)۴پــس از بازتــاب برخــی از نخســتین تصاویــر در پیدایــش  -بـرای مثــال ،منشــا زمیــن،
دریــا ،نــور و تاریکــی  -خــدا بــه ایــوب مــی گویــد کــه گویــی تــو از دانــش همــه ایــن چیزهــا
اطمینــان داری! ” مگــر همــه ایــن چیزهــا را میدانــی؟ مگــر در هنــگام خلقــت جهــان وجــود
داشــته ای؟“ (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه  ۲۱را ببینیــد).
ســپس خداونــد بــار دیگــر بــا اســتفاده از یــک رسی ســواالت اثباتــی و بــی نیــاز بــه پاســخ
کــه نــه تنهــا بنیــاد زمیــن بلکــه معامهــای اقلیمــی و حتــی ســتارگان را نیــز دربــر میگیرنــد و
بــه عجایــب و رازهــای خلقــت نیــز اشــاره مــی کنــد” .آیــا میتوانــی مجموعــه ســتارگان پرویــن
را بهــم میبنــدی؟ یــا رشــته منظومــه ج ّبــار را بازکنــی؟“ (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه  .)۳۱او ســپس
نظــر ایــوب را بــه زمیــن معطــوف میکنــد ،تــا هــر چیــزی را کــه در برابــر چشــم بــر ق ـرار
دارد ببینــد (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه  )۳۶از جملــه زندگــی حیوانــات وحشــی (ایــوب بــاب ۳۸
آیــات  ۳۹تــا  - .)۴۱موضوعــی کــه در بــاب  ۳۹ایــوب نیــز بــا جزئیــات بیشــری روشــن شــده
اســت .اگــر کتــاب در عــر حــارض نوشــته شــده بــود ،خداونــد احتــاال مــی پرســید” ،چــه
کســی کــوارک هــای موجــود در پروتــون هــا و نوتــرون هــا را بــه هــم متصــل مــی کنــد؟“ ؛
”هنگامــی کــه مــن ب ـرای نخســتین بــار جــرم پالنــک را انــدازه گرفتــم ،شــا کجــا بودیــد؟“ ؛
”آیــا بــا اندیشــه و خــرد شامســت کــه نیــروی جاذبــه فضــا و زمــان را در چرخــش خــود دارد؟“.
پاســخ بــه همــه ایــن ســواالت یکســان اســت :مطمئنــا خیــر .ایــوب در هیــچ یــک از آن
وقایــع حضــور نداشــته اســت و دربــاره هــر کــدام از آن پدیــده هایــی کــه خداونــد بــدان
اشــاره مــی کــرد ،آگاهــی مختــری داشــت .هــدف خداونــد ایــن بــود کــه بــه ایــوب نشــان
دهــد حتــی بــا وجــود خــرد و دانــش او و حتــی بــا اینکــه ”بــه درســتی“ (ایــوب بــاب  ۴۲آیــه
 )۷دربــاره خــدا در برابــر ایــن مــردان دیگــر ســخن مــی گفــت ،همچنــان چیــز زیــادی منــی
دانســت .و کمــیِ دانـ ِ
ـش او بــه بهرتیــن وجــه بــا نــا آگاهــی او از جهــان خلــق شــده آشــکار
گردیــد.
دانــش انــدک ایــوب مویــد ایــن مطلــب بــود کــه او درک کمــی نســبت بــه خالــق خــود
داشــت .و اگــر خالــق و مخلــوق را در دو کفــه ت ـرازو بســنجیم اختــاف بیــن آنهــا بســیار
عظیــم و غیــر قابــل ســنجش و توصیــف خواهــد بــود .اگــر چــه خــدا خــود را بــا ایــوب
مقایســه منــود ،هــر انســان دیگــری (بــه اســتثنای عیســی) نیــز ماننــد ایــوب میتوانســت باشــد.
مــا در مقایســه بــا خــدا چگونــه هســتیم؟ و بــا ایــن حــال توجــه کنیــد کــه ایــن خــدا چــه کاری
ب ـرای نجــات مــا انجــام داده اســت و بــه مــا امیــد همراهــی ابــدی بــا خــود را داده اســت.

چهارشنبه

 ۷دسامرب

ِ
حکمت حکیم ال ُحکَام
امــروزه از دیــدگاه مــا نــگاه بــه ســواالتی کــه خــدا از ایــوب پرســید آســان بنظــر میرســد  ،و
نقــد مــردی همچــون ایــوب کــه هـزاران ســال قبــل میزیســت و شــناخت کمــی در بــاره جهــان
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هســتی داشــت .تــا  ۱۵۰۰ســال بعــد از میــاد بــود کــه بــر (دســت کــم برخــی از آنهــا)
توانســت در نهایــت درک کنــد کــه حرکــت خورشــید در آســان در نتیجــه چرخــش زمیــن
بــه دور محــور خــود و بــر خــاف حرکــت مــدار خورشــید بــدور زمیــن اســت  -حقیقتــی کــه
بیشــر مــا اکنــون بــی چــون و چـرا آنـرا پذیرفتــه ایــم.
علــم نویــن شایســته تقدیــر اســت کــه بــه لطــف آن بــا آگاهــی از جهــان طبیعــی زندگــی
مــی کنیــم کــه مــردم در دوران کهــن کتــاب مقــدس حتــی قــادر بــه درک آن نبودنــد .و بــا ایــن
حــال حتــی بــا وجــود متــام ایــن دانــش حاصــل شــده ،انســان هــا همچنــان درک محــدودی از
جهــان طبیعــی و مبــداء آن دارنــد.



ســواالتی کــه خــدا در بــاب  ۳۸و  ۳۹ایــوب از او پرســید را بــار دیگــر بخوانیــد .مــردم
امــروزه تــا چــه میـزان بهــر مــی توانســتند بــه آنهــا پاســخ بدهنــد؟

بــدون تردیــد علــم جنبــه هایــی از واقعیــت را بـرای مــا منایــان کــرده اســت کــه پیــش از
ایــن پنهــان بودنــد .بــا ایــن وجــود هنــوز چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه بایــد بیاموزیــم.
علــم بــه روش هــای زیــادی (بــه غیــر از حــذف منــودن عظمــت و راز و رمــز خلقــت خــدا)،
بــا آشــکار منــودن عمــق و پیچیدگــی جهــان طبیعــی کــه نســل هــای پیشــین از آن چیــزی منــی
دانســتند ،مــا را شــگفت زده تــر کــرده اســت.
”’چیزهــای مخفــی از آن ی ُهـ َوه خــدای ماســت و امــا چیزهــای مکشــوف تــا بــه ابــد از آن
مــا و فرزنــدان مــا اســت ،تــا جمیــع کلــات ایــن رشیعــت را بــه عمــل آوریــم‘ (تثنیــه بــاب ۲۹
آیــه  .)۲۹خــدا هرگــز چگونگــی تکمیــل کار خلقــت را بـرای بــر آشــکار نکــرده اســت؛ علــم
بــری منــی توانــد رازهــای خــدای بلنــد مرتبــه را کشــف کنــد .قــدرت خلــق کنندگــی او ماننــد
وجــودش غیــر قابــل درک مــی باشــد – “ .الــن جــی .وایــتEllen G. White, Patriarchs ،
and Prophets, p. 113



بــا ایــن وجــود آیــات زیــر در مــورد محدودبــودن دانــش بــری چــه هشــداری مبــا
میدهنــد؟ اول قرنتیــان بــاب  ۳آیــه  ،۱۹بــاب  ۱آیــات  ۱۸تــا .۲۷

حتــی بــا وجــود متــام دانشــی کــه بــر در صــد ســال اخیــر اندوختــه اســت ،خلقــت
همچنــان رسشــار از عجایــب و معامهایــی اســت کــه بــه ســختی مــی توانیــم درک
کنیــم .هــر چــه در مــورد جهــان خلقــت بیشــرمی آموزیــم ،برایــان شــگفت انگیزتر
و مرموزتــر بــه نظــر مــی رســد .جهــان خلقــت بــه چــه روش هایــی شــا را در برابــر
قــدرت خدایــان بــه شــگفتی وا مــی دارد؟
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پنجشنبه

 ۸دسامبر

توبه کردن در خاک و خاکسرت



ایــوب بــاب  ۴۰آیــات  ۱تــا  ۴و بــاب  ۴۲آیــات  ۱تــا  ۶را بخوانیــد .پاســخ ایــوب بــه
مکاشــفه خــدا بــه او چــه بــود؟

بدیهــی اســت کــه ایــوب از آنچــه خــدا بــه او نشــان داده بــود تحــت تاثیــر ق ـرار گرفتــه
بــود .در واقــع در آیــه  ۳بــاب  ۴۲ایــوب ،وقتــی او میگویــد ”کیســت کــه مشــورت را بــی
ِعلــم مخفــی میســازد؟“ ،او در واقــع پرســش اول خــدا را بـرای خــود تکـرار مــی کــرد .ایــوب
اینــک پاســخ را مــی دانســت :خــود ایــوب بــود کــه دربــاره آنچــه کــه واقعــا منــی دانســت،
صحبــت کــرد.
همچنیــن بــه آنچــه ایــوب در آیــه  ۵بــاب  ۴۲گفــت ،توجــه کنیــد .اگــر چــه او تنهــا دربــاره
خــدا شــنیده بــود ،اکنــون کــه خــدا را دیــد  -یعنــی اکنــون کــه دیــد بهــری از خــدا پیــدا کــرد
 او واقعیــت خــود را مشــاهده منــود .و چــون خــود را منیشــناخت آنگونــه واکنــش نشــان داد،از خــود متنفــر بــود و در خــاک و خاکســر توبــه منــود.



اشــعیا بــاب  ۶آیــات  ۱تــا  ۵و لوقــا بــاب  ۵آیــات  ۱تــا  ۸را بخوانیــد .عکــس العمــل
هایــی کــه در اینجــا توصیــف شــده انــد چگونــه بــا واکنــش ایــوب شــباهت دارنــد؟

همــه چیزهایــی کــه در ایــن مــوارد مــی بینیــم ،مظاهــر کلیــدی حقیقــت کتــاب مقــدس
هســتند و آن حقیقــت آشــکار شــده گناهــکاری برشیــت اســت .ایــوب ”کامــل و درســتکار و
خداتــرس بــود و از بــدی اجتنــاب میمنــود“ (ایــوب بــاب  ۱آیــه  .)۱و بــا وجــود تــاش زیــاد
شــیطان بـرای ضدیــت ایــوب بــا خــدا چنیــن نشــد و او بــا همــه اتفاقاتــی کــه افتــاد بــه خــدا
وفــادار مانــد .مــا در اینجــا بــا کســی روبــرو هســتیم کــه بــا صالبــت بــه خــدا ایــان داشــت
و نســبت بــه او وفــادار بــود.
و بــا ایــن حــال چــه؟ درســت ماننــد اشــعیا و پطــرس ،یــک نــگاه اجاملــی بــه قدوســیت و
قــدرت خــدا کافــی بــود تــا ایــوب بــا حســی از گناهــکاری و فروتنــی زار و خــوار شــود .بخاطــر
اینکــه مخلوقــات انحطــاط یافتــه و معیــوب از گنــاه هســتیم کــه همیــن فطــرت مــا باعــث
ناســازگاری و تضــاد بــا قدوســیت خداســت .بــه ایــن دلیــل اســت کــه در پایــان هیــچ کــس
منــی توانــد خــود را نجــات بدهــد؛ هیــچ کــس منــی توانــد بــه می ـزان کافــی کارهــای خــوب
انجــام بدهــد کــه س ـزاوار الطــاف الهــی باشــد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه همــه مــا  -حتــی
”بهرتینــان“ ،کســانی کــه ماننــد ایــوب نیکــوکار و بــی عیــب مــی باشــند و از خــدا مــی ترســند
و از گنــاه اجتنــاب مــی ورزنــد  -بــه فیــض و یــک نجــات دهنــده نیــاز دارنــد ،کســی کــه کاری
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برایــان انجــام بدهــد کــه مــا هرگــز منــی توانیــم بـرای خــود انجــام بدهیــم .خوشــبختانه مــا
بــه همــه چیــز دســت یافتــه ایــم و بیشــر از آن را در عیســی داریــم.

فرض کنید هم اکنون در برابر خدا ایستاده اید .چه واکنشی خواهید داشت؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۹دسامرب

”خــدا اجــازه داده اســت کــه طلیعــه هــای نورانــی علــم و هــر در جهــان تابیــده شــود؛
امــا هنگامــی کــه دانشــمندان مدعــی تنهــا بــا دیــد بــری بــه ایــن موضــوع هــا بپردازنــد
مســلام" بــه نتایــج غلطــی خواهنــد رســید .شــاید تعمــق کــردن بــه فراتــر از آنچــه کــه کالم
آشــکار منــوده اســت اشــکالی نداشــته باشــد چنانچــه تئوریهــای مــا بــا واقعیتهایــی کــه در کالم
پیــدا شــده اســت تناقضــی نداشــته باشــد ولــی افـرادی کــه کالم خــدا را رهــا کــرده و در پــی
بررســی مخلوقــات او بــر اســاس اصــول علمــی بــر آینــد گویــی کــه بــدون نقشــه و قطــب منــا
در اقیانوســی ناشــناخته  ،بــی مقصــد رهــا شــده انــد .بزرگرتیــن اندیشــه هــا اگــر در تحقیقــات
خــود از کالم خــدا راهنامیــی نجوینــد ،در تــاش هــای خویــش ب ـرای پــی بــردن بــه روابــط
علــم و مکاشــفه ،گم ـراه مــی شــوند .بــه ایــن دلیــل کــه خالــق و کارهایــش بســیار خــارج از
قــوه ادراک آنهــا مــی باشــند کــه آنهــا قــادر بــه توضیــح آن بــا قوانیــن طبیعــی نیســتندو آنــان
کتــاب مقــدس را کتــاب تاریــخ غیــر قابــل اعتــاد مــی داننــد .کســانی کــه بــه قابــل اعتــاد
بــودن وقایــع عهــد قدیــم و جدیــد شــک مــی کننــد ،یــک قــدم جلوتــر پیــش خواهنــد رفــت
و بوجــود خــدا نیــز شــک مــی کننــد؛ و ســپس ،کــه لنگرشــان را از دســت مــی دهنــد رهــا
مــی شــوند تــا بــه صخــره هــای کفــر برخــورد کننــد – “.الــن جــی .وایــتEllen G. White, ،
Patriarchs and Prophets, p. 113
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سواالتی برای بحث
 -۱بــه ســخن الــن جــی .وایــت در مطالعــه روز جمعــه توجــه کنیــد .چــه شــواهدی از

هشــدار او بخصــوص در حیطــه علــم در رشف وقــوع اســت؟ برخــی از چیزهایــی کــه در علــم
کنونــی تضــاد بــا کالم خــدا را آمــوزش مــی دهنــد ،کدامنــد؟
 -۲آلفــرد نــورث وایت ِهــد ( ،)Alfred North Whiteheadیــک ریاضیــدان و نویســنده بــا
نفــوذ کــه در قــرن پیشــین زندگــی مــی کــرد ،چنیــن گفــت :پنجــاه و هفــت ســال پیــش زمانــی
بــود کــه مــن مــرد جوانــی در دانشــگاه کمربیــج بــودم .علــوم و ریاضیــات را از طریــق مــردان
بــا اســتعدادی آموختــم و در آن موفــق بــودم؛ بــا رشوع قــرن جدیــد شــاهد بــودم کــه هــر یــک
از فرضیــات اصلــی هــر دو علــم بکنــار زده شــد... .و بــا ایــن وجــود در مواجهــه بــا آن کشــف
کننــدگان فرضیــات جدیــد در علــوم اعــان میکننــد کــه "رس انجــام یقیــن حاصــل کردیــمA. .
 N. Whitehead, Dialogues of Alfred North Whiteheadایــن مطلــب در بــاره پذیــرش
آنچــه کــه متفک ـران بــزرگ مبــا مــی آموزنــد چــه هشــداری میدهــد خصوصــا وقتــی کــه بــا
غوغــا و هیاهــو چیزهایــی را تعلیــم میدهنــد کــه بــا کالم خــدا در تناقــض اســت؟












 -۳برخ ــی از ش ــگفتی ه ــای خلق ــت ک ــه عل ــم نوی ــن بــرای م ــا منای ــان س ــاخته اس ــت ام ــا
م ــردم زم ــان ای ــوب (ی ــا حت ــی تنه ــا  ۲۰۰س ــال قب ــل) ام ــکان درک ــش را نداش ــتند ،کدامن ــد؟
ای ــن چیزه ــا چگون ــه حت ــی ق ــدرت خلق ــت ش ــگفت انگی ــز خداوندم ــان را برای ــان آش ــکار
م ــی س ــازند؟
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درس دوازدهم

 ۱۰تا  ۱۶دسامرب

نجات دهنده ایوب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۱۹آیــات  ۲۵تــا ۲۷؛ یوحنــا بــاب  ۱آیــات  ۱تــا
۱۴؛ ایــوب بــاب  ۱۰آیــات  ۴و ۵؛ لوقــا بــاب  ۲آیــه ۱۱؛ غالطیــان بــاب  ۴آیــه ۱۹؛ لوقــا
بــاب  ۹آیــه ۲۲؛ اشــعیا بــاب  ۵۳آیــات  ۱تــا .۶
آیــه حفظــی ” :ایــن دردهــای مــا بــود کــه او بجــان گرفتــه بــود ایــن رنجهــای مــا بــود
کــه او بــر خــود حمــل میکــرد امــا مــا گــان کردیــم ایــن درد و رنــج مجازاتــی اســت کــه
خــدا بــر او فرســتاده اســت( “.اشــعیا بــاب  ۵۳آیــه .)۴

بــا ظاهــر شــدن ناگهانــی خداونــد در ابتــدای بــاب  ،۳۸درکتــاب ایــوب داســتان بــه اوج
خــود میرســد .خــدا خــود را بــه روشــی قدرمتنــد و معجزهآســایی بــرای ایــوب آشــکار
ســاخت و گفتگــو بیــن خالــق و مخلــوق بــه اق ـرار و ندامــت ایــوب ُمنتــج گردیــد .خداونــد
ســپس ســه دوســت ایــوب را بـرای کالم نادرســت ایشــان رسزنــش منــود و ایــوب بـرای ایشــان
دعــا کــرد” .و چــون ایــوب بـرای اصحــاب خــود دعــا کــرد ،خداونــد مصیبــت او را دور ســاخت
و خداونــد بــه ایــوب دو چنــدان آنچــه پیــش داشــته بــود عطــا فرمــود“ (ایــوب بــاب  ۴۲آیــه
 ،)۱۰و ایــوب پــس از آن ب ـرای مــدت طوالنــی بــه خوبــی و خوشــی زندگــی کــرد .گــر چــه
چیــزی نگ ـران کننــده و نــا مطلــوب در مــورد ایــن داســتان و نحــوه پایــان یافــن آن وجــود
داشــت .مشــاجره خــدا و شــیطان در آســان  ،بــه جنــگ در زمیــن کشــیده شــده و زندگــی و
جســم ایــوب بیچــاره را تحــت تاثیــر خــود قـرار داد .منصفانــه و درســت بــه نظــر منــی رســد
کــه ایــوب در میــان ســنگ آســیاب جــدال خــدا و شــیطان ُخــرد شــود ،در حالــی کــه خداونــد
در عــرش ملکــوت مبانــد و بســادگی نظــاره گــر ماج ـرا باشــد.
بایــد واقعیتهــای بیشــری دربــاره ایــن داســتان وجــود داشــته باشــد .و چنیــن نیــز
هســت .واقعیــت هــا قرنهــا بعــد در عیســی و مــرگ وی بــر روی صلیــب منایــان گردیــد .تنهــا
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در عیســی پاس ـخهای شــگفتانگیز و آرامــش بخشــی مــی یابیــم در خصــوص ســؤاالتی کــه
در کتــاب ایــوب بــه آنهــا کامـاً پاســخ داده نشــدند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۷دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۱دسامرب

نجات دهنده من زنده است
خــدا هنگامــی کــه در بــاب  ۳۸کتــاب ایــوب ظاهــر شــد ،خــود را بــه عنــوان خالــق بــه
ایــوب منایــان ســاخت ،کســی کــه ” دره هــا را بـرای ســیالبها حفــر منــود و مســیر بــرق آســان
را تعیــن کــرد و بــاران را بــر بیابانهــای خشــک و مــروک بارانیــد( “.ایــوب بــاب  ۳۸آیــات  ۲۵و
 .)۲۶بــا ایــن وجــود ،خداونــد مــا تنهــا یــک خالــق نیســت .او از نقــش و عنــوان بســیار مهــم
دیگــری نیــز بــر خــوردار اســت.
آیــات  ۲۵تــا  ۲۷بــاب  ۱۹ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره امیــد ایــوب بــه نجــات
و رســتگاری چــه چیــزی را آشــکار میســازند؟


بــا ایــن آیــات برجســته ایــوب نشــان داد کــه بــه معرفــت ناجــی برشیــت کامبیــش دســت
یافتــه اســت .آگاهــی از اینکــه گرچــه مــردم مــرده انــد لیکــن فراتــر از دیــار مــردگان امیــد
وافــری وجــود دارد و ایــن امیــد در ناجــی برشیــت مکشــوف گردیــده اســت آنکســیکه ق ـرار
اســت روزی بزمیــن بازگــردد.
ایــن کالم ایــوب بــه مهمرتیــن و حیاتیتریــن حقیقــت کتــاب مقــدس اشــاره میکنــد :خــدا
نجــات دهنــده ماســت .آری ،خــدا خالــق ماســت .امــا در جهــان ســقوط کــرده ،جهانــی کــه
در آن گناهــکاران  ،بخاطــر گناهانشــان بــه مــرگ ابــدی محکــوم شــدند ،مــا بــه فــردی بیــش
از یــک خالــق نیــاز داریــم .مــا بــه یــک نجــات دهنــده نیــز نیــاز مندیــم .و ایــن دقیقـاً هــان
خــدای ماســت :هــم خالــق مــا و هــم نجــات دهنــده مــا (اشــعیا بــاب  ۴۸آیــات  ۱۳تــا ،)۱۷
و او هــر دو نقــش را بــر عهــده دارد کــه بواســطه او امیــد بزرگــی بــه زندگــی ابــدی داریــم.
آیــات  ۱تــا  ۱۴بــاب  ۱یوحنــا را بخوانیــد .در ایــن آیــات ،یوحنــا چگونــه عیســای خالــق
را بــا عیســای نجــات دهنــده بــه هــم مرتبــط میکنــد؟


بــا اشــاره بــا آیــه  ۱بــاب  ۱پیدایــش ،خــدا بــه عنــوان "خالــق" در آیــه  ۱بــاب  ۱یوحنــا
مشــخص گردیــده اســت .و اگــر ایــن شــاهد کافــی نبــود ،ایــن کلــات – ”او در جهــان بــود
و جهــان بــه واســطه او آفریــده شــد و جهــان او را نشــناخت .بــه نــزد خاصــان خــود آمــد و
خاصانــش او را نپذیرفتنــد؛ و امــا بــه آن کســانی کــه او را قبــول کردنــد قــدرت داد تــا فرزنــدان
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خــدا گردنــد ،یعنــی بــه هــر کــه بــه اســم او ایــان آورد“ (یوحنــا بــاب  ۱آیــات  ۱۰تــا – )۱۲
ارتبــاط میــان عیســی بــه عنــوان خالــق و نجاتدهنــده را جدایــی ناپذیــر میکننــد .در واقــع
هــان کســیکه آفریننــده اســت میتوانــد رســتگار کننــده مــا نیــز باشــد.

اگــر مــا فقــط یــک خالــق داشــتیم و نجــات دهنــدهای نداشــتیم ،چــه امیــدی برایامن
وجــود داشــت؟ چ ـرا نجــات دهنــده بــودن عیســی از اهمیــت بس ـزایی برخــوردار
است؟

دوشنبه

 ۱۲دسامرب

پرس انسان
در بابهــای اولیــه کتــاب ایــوب ،نگاهــی اجاملــی بــه واقعیــت نــرد بــزرگ میــان مســیح
و شــیطان انداختیــم .هامنطــور کــه میدانیــم ،نــردی بــود کــه در آســان آغــاز شــد امــا در
نهایــت بــه زمیــن کشــیده شــد (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــات  ۷تــا  .)۱۲مــا در کتــاب ایــوب
همیــن تحــرکات مشــابه را دیدیــم :یــک درگیــری در آســان کــه بــه زمیــن کشــیده میشــود.
متأســفانه بـرای ایــوب ،آن درگیــری خــاص بــر روی زمیــن بــر او مترکــز داشــت.

آیــات  ۴و  ۵بــاب  ۱۰ایــوب را بخوانیــد .گالیــه ایــوب از چــه بــود و آیــا او هــدف و
منظــوری داشــت؟

منظــور ایــوب ســاده بــود .تــو خــدا  ،فرمانــروای جهــان و خالــق هســتی .چگونــه میتوانــی
بدانــی انســان بــودن و رنجهایــی کــه مــا میکشــیم چگونــه هســتند؟



آیــات زیــر شــکایت ایــوب را چگونــه پاســخ مــی دهنــد؟ لوقــا بــاب  ۲آیــه  ،۱۱یوحنــا
بــاب  ۱آیــه  ،۱۴لوقــا بــاب  ۱۹آیــه  ،۱۰متــی بــاب  ۴آیــه  ،۲اول تیموتائــوس بــاب  ۲آیــه ،۵
عربانیــان بــاب  ۴آیــه .۱۵

شــکایت ایــوب مبنــی بــر ایــن کــه خــدا انســان نیســت و بنابرایــن منیتوانــد درد وغصههــای
بــر را درک کنــد ،بــا آمــدن عیســی بــه شــکل انســان بطــور متــام و کــال پاســخ داده شــد.
عیســی اگــر چــه هرگــز الوهیــت خــود را از دســت نــداد ،ولــی کام ـاً انســان بــود و در آن
شــکل بــری درســت ماننــد ایــوب و همــه ابنــاء بــر از رنــج و مشــکل آگاه بــود .در حقیقت،
مــا در رستــارس کتــاب مقــدس واقعیــت بــر و رنجهــای عیســی را کــه در جســانیت مــا بــا
100

آن روبــرو شــد ،میبینیــم .عیســی بــه ِشــکوِه ایــوب پاســخ گفــت.
”مســیح جســانیت بــری را بـرای ظاهرســازی بــر خــود نگرفــت .او طبیعــت بــری را بــر
خــود گرفــت و در آن زندگــی کــرد ...او نــه تنهــا متجســم شــد بلکــه در جســمی مشــابه جســم
گناهــکار تجســم یافــت – “.الــن جــی .وایــت،
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1124
بیندیش ــید ک ــه منظ ــور از اینک ــه عیس ــی جس ــم ی ــری بخ ــود گرف ــت چ ــه ب ــود؟
ای ــن موض ــوع در ب ــاره اینک ــه او در براب ــر مش ــکالت و تقالهای ــی ک ــه االن ب ــا آن روب ــرو
هس ــتید چق ــدر ارتب ــاط نزدی ــک دارد چ ــه میگوی ــد؟

سه شنبه

 ۱۳دسامرب

مرگ مسیح


آیات زیر درباره عیسی و اینکه ما باید چگونه او را ببینیم ،به ما چه میگویند؟
اول یوحنا باب  ۲آیه ۶
غالطیان باب  ۴آیه ۱۹

عیســی بــدون شــک انســان منونــه اســت .زندگــی و شــخصیت وی الگویــی اســت کــه
همــه پیــروان او بایــد در پــی تقلیــد کــردن از آن بواســطه فیــض خــدا باشــند .عیســی تنهــا
منونــه بــی عیبــی اســت کــه خــدا مــا را ف ـرا خوانــده اســت تــا آنگونــه زندگــی کنیــم.
بــا ایــن وصــف  ،عیســی بــه زمیــن نیامــد تــا رصفـاً الگویــی بـرای مــا باشــد .بــا وضعیــت
گناهــکار خــود بــه چیــزی فراتــر از رشــد دهنــده شــخصیت نیــاز داریــم ،کــا اینکــه اصــاح
شــخصیت مــا و شــکل دادن مــا بــه صــورت تصویــر خــود تنهــا کاری اســت کــه او بایــد
بــه عنــوان نجــات دهنــده انجــام بدهــد .بــه چیــزی بیشــر از آن نیــاز داریــم؛ مــا بــه یــک
جایگزیــن نیــاز داریــم ،کســی کــه ج ـزای گناهــان مــا را پرداخــت کنــد .او تنهــا نیامــد کــه
یــک زندگــی کامــل داشــته باشــد و الگویــی عالــی بـرای مــا باشــد؛ بلکــه او آمــد تــا مرگــی کــه
مســتحق آن هســتیم را بــه جــان بخــرد تــا زندگــی بــی عیــب او بــه مــا بخشــیده شــود.

آیــات زیــر دربــاره الـزام مــرگ مســیح بـرای مــا ،چــه چیــزی بــه مــا تعلیــم مــی دهنــد؟
مرقــس بــاب  ۸آیــه  ،۳۱لوقــا بــاب  ۹آیــه  ،۲۲لوقــا بــاب  ۲۴آیــه  ،۷غالطیــان بــاب  ۲آیــه .۲۱
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عیســی بایــد بــرای مــا میمــرد زیــرا (فرمانــرداری از احــکام) کــه البتــه در مرکزیــت
زندگــی مســیحی قـرار دارد ،چیــزی نیســت کــه بــر ســقوط کــرده را نجــات بدهــد” .بنابرایــن
آیــا رشیعــت بــا وعدههــای خــدا تناقــض دارد؟ هرگــز ! زیـرا اگــر رشیعتــی داده شــده بــود کــه
قــادر بــه بخشــیدن حیــات بــود البتــه نیکــی مطلــق نیــز بــه وســیله رشیعــت میــر میشـد“
(غالطیــان بــاب  ۳آیــه  .)۲۱اگــر قانونــی میتوانســت گناهــکار را نجــات دهــد ،بطــور یقیــن
احــکام خــدا میبــود ،امــا حتــی آن احــکام نیــز منیتواننــد مــا را نجــات بدهنــد .تنهــا زندگــی
بــی عیــب و الگــوی عالــی مــا یعنــی عیســی میتوانــد مــا را نجــات دهــد و از ایــن رو مســیح
آمــد تــا خــود را بــه عنــوان ” یــک قربانــی همیشــگی بــه جهــت گناهــان“ پیشــکش کنــد
(عربانیــان بــاب  ۱۰آیــه .)۱۲

طریقــه و ســابقه رعایــت کــردن احــکام بـرای شــخص شــا چگونــه نشــان میدهــد
کــه بــه یــک جایگزیــن نیــاز داریــد؟

چهارشنبه

 ۱۴دسامرب

رنجهای پرس انسان

آیــات  ۱تــا  ۶بــاب  ۵۳اشــعیا را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه چیــزی دربــاره رنجهــای
خداونــد بــر روی صلیــب بــه مــا میگوینــد؟

آیــه  ۴بــاب  ۵۳اشــعیا گفــت کــه عیســی انــدوه و پریشــانیهای مــا را بــر خــود گرفــت.
ایــن قضیــه بایــد شــامل غصههــا و رنجهــای ایــوب نیــز باشــد .و نــه تنهــا غصههــای
ایــوب بلکــه دردهــای متــام جهانیــان .مــرگ عیســی بــر روی صلیــب بــه خاطــر گناهــان همــه
انســانهایی بــود کــه تــا کنــون زیســتهاند.
بنابرایــن ،کتــاب ایــوب تنهــا در راســتای صلیــب از منظــر مناســبی برخــوردار اســت .در
اینجــا هــان خــدا کــه خــود را بـرای ایــوب ظاهــر ســاخت – خدایــی کــه بــه عقابهــا پــرواز
کــردن را تعلیــم میدهــد ،خدایــی کــه کوارکهــا را بهــم متصــل میکنــد  -بیــش از هــر
انســان دیگــری  ،حتــی بیــش از آنچــه کــه ایــوب تحمــل آن را داشــت رنــج میکشــد .او خــود
را در غــم و انــدوه همــه مــا رشیــک میدانــد پــس هیــچ کــس منیتوانــد بـرای خــدا در مــورد
رنــج کشــیدن موعظــه کنــد .او کــه در جســم بــری  ،بــار زحمــت و مصیبــت متامــی بــر
را کــه بواســطه گنــاه در جهــان شــایع شــده بــود ،بــر دوش خــود گرفــت .مــا تنهــا دردهــا و
غصههــای خــود را میشناســیم؛ عیســی بــر روی صلیــب همــه آنهــا را تجربــه کــرد.
خدایــی کــه از ایــوب پرســید” ،آیــا از قوانیــن آســانها اطّــاع داری و میتوانــی آنهــا را
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در روی زمیــن تطبیــق دهــی؟“ (ایــوب بــاب  ۳۸آیــه  ،)۳۳بســیار بــاور نکردنیتــر میشــود
وقتــی کــه مــا متوجــه میشــویم اگرچــه او ”قوانیــن آســانها“ را خلــق کــرد ،او همچنیــن
جســم زمینــی بــه خــود گرفــت و در آن جســم مــرد تــا ”بــه وســیله مــرگ خــود ابلیــس را کــه
بــر مــرگ قــدرت دارد نابــود ســازد“ (عربانیــان بــاب  ۲آیــه .)۱۴
کتــاب ایــوب اگــر از طریــق صلیــب دیــده شــود ،معنــای بیشــری پیــدا مــی کنــد ،زی ـرا
صلیــب بــه بســیاری از ســؤاالتی کــه در ایــن کتــاب بــی جــواب ماندهانــد ،پاســخ میدهــد .و
بزرگرتیــن مســئله در میــان همــه مســائل بــا ایــن قضیــه رس و کار دارد کــه چقــدر منصفانــه
اســت کــه خــدا در آســان باشــد و ایــوب بایــد بــر روی زمیــن بــه رنــج و مصیبــت دچــار گــردد
و همــه اینهــا بــه خاطــر ایــن بودکــه اتهامــات شــیطان مــردود گــردد و نفــی آن اثبــات شــود.
صلیــب نشــان میدهــد کــه گذشــته از می ـزان رنجــی کــه ایــوب داشــت و یــا هــر انســان
دیگــری در ایــن جهــان دارد ،خداونــد مــا  ،بطــور داوطلبانــه چــه بســا بیشــر از تــوان مــا رنــج
کشــید و همــه درد و رنجهــا بــه ایــن خاطــر بــود کــه بــه مــا امیــد و وعــده نجــات ارزانــی دارد.
ایــوب خــدا را بــه عنــوان خالــق دیــد؛ مــا او را بــه عنــوان خالــق و نجــات دهنــده میبینیــم
یــا باالخــص  ،خالقــی کــه نجــات دهنــده ماشــد (فیلیپیــان بــاب  ۲آیــات  ۶تــا  .)۸و مبنظــور
انجــام چنیــن کاری او بایــد درد گنــاه را متحمــل میگردیــد بطریقــی کــه هیــچ بــری از
جملــه ایــوب هرگــز قــادر بــه تحمــل آن رنــج نبــود .از ایــن رو ،ماننــد ایــوب در برابــر چنــان
منظــره ای چــه کاری بیشــر از مــا ســاخته اســت جــز اینکــه بانــگ و شــیون بــر آوریــم کــه :
”از خویشــن کراهــت دارم و در خــاک و خاکســر توبــه میمنایــم“ (ایــوب بــاب  ۴۲آیــه .)۶

پنجشنبه

 ۱۵دسامرب

نقاب از چهره شیطان برداشته میشود

آیــات  ۳۰تــا  ۳۲بــاب  ۱۲یوحنــا را بخوانیــد .عیســی در مــورد شــیطان در زمینــه صلیــب
و جــدال عظیــم ،چــه میگویــد؟


پــس از گفتگــو در بــاره مــرگ عیســی بــر روی صلیــب ،الــن جــی وایــت دربــاره تأثیــر
قدرمتنــد آن بــر آســان و پیامــد آن بــر جهــان نوشــت” :شــیطان بــر علیــه شــخصیت الهــی و
حکومتــی کــه قائــم بــه راســتی اســت اتهــام ای ـراد میکنــد .او خــدا را متهــم کــرد کــه رصف ـاً
ازخــود تجلیــل بعمــل مــی آورد و از مخلوقــات خویــش میخواهــد تــا در برابــر او تســلیم
باشــند و از وی اطاعــت کننــد و چنیــن اظهــار کــرده بــود کــه در حالــی کــه خالــق از دیگـران
انتظــار از خــود گذشــتگی دارد ،خــود ایــن کار را انجــام منیدهــد و از خــود هیــچ فــداکاری
نشــان منیدهــد .اکنــون مشــاهده شــد کــه بـرای نجــات نســل ســقوط کــرده و گناهــکار ،حاکــم
جهــان بزرگرتیــن فــداکاری را بواســطه محبــت خویــش ممکــن منــود؛ زی ـرا "خــدا در مســیح
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بــود و مــردم را بــه آشــتی بــا خــود فـرا میخوانــد تــا گناهانشــان را ببخشــاید و آثــار آنـرا پــاک
منایــد( ".دوم قرنتیــان بــاب  ۵آیــه  .)۱۹همچنیــن دیــده شــده بــود کــه در حالــی کــه ابلیــس
بــا شــهرت طلبــی و برتــری خواهــی درب را بـرای ورود گنــاه گشــود در عــوض مســیح بخاطــر
نابــودی گنــاه خــود را خــوار و فروتــن ســاخت و تســلیم مــرگ شــد– “.
The Great Controversy, p. 502
آیــه  ۱۹بــاب  ۵دوم قرنتیــان را بخوانیــد .مــرگ مســیح چگونــه جهــان منحــط را بــا خــدا
آشــتی داد؟

جهــان در گنــاه و عصیــان ســقوط کــرد؛ و بـرای مثــال و بطــور شــفاف هامنگونــه کــه در
کتــاب ایــوب مالحظــه شــد پهنــه خــود را بــروی نقشـههای شــیطان گشــود .اگرچــه عیســی بــا
گرفــن جســم بــری بــدون از دســت دادن الوهیــت خــود ،بــا مــرگ خویــش پیونــدی شکســت
ناپذیــر میــان ملکــوت و زمیــن بوجــود آورد و نابــودی نهایــی گنــاه و شــیطان را تضمیــن منــود.
عیســی بــر روی صلیــب ج ـزای رشعــی گنــاه را پرداخــت منــود ،و در نتیجــه جهــان ســقوط
کــرده را بــا خــدا آشــتی داد .اگــر چــه مــا گناهکارانــی محکــوم بــه مــرگ هســتیم ،امــا بــا ایــان
میتوانیــم وعــده زندگــی ابــدی در عیســی را داشــته باشــیم.

عیســی جـزای کامــل گناهــان را بــر روی صلیــب پرداخــت منــود .چـرا ایــن حقیقــت
شــگفتانگیز بایــد زندگــی شــا را تغییــر دهــد و باعــث شــود تــا بخواهیــد بــا
فرمانــرداری از او زندگــی کنیــد؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۱۶دسامرب

”مســیح ادامــه داد ’ ،الحــال داوری ایــن جهــان اســت و االن رئیــس ایــن جهــان بیــرون
افکنــده میشــود .و مــن اگــر از زمیــن بلنــد کــرده شــوم ،همــه را بــه ســوی خــود خواهــم
کشــید .و ایــن را گفــت کنایــه از آن قســم مــوت کــه میبایســت مبیــرد ‘.ایــن بح ـران جهــان
اســت .اگــر مــن بـرای گناهــان انســانها فدیــه بشــوم ،جهــان منــور خواهــد شــد .یوغــی کــه
شــیطان بــر جــان انســانها گــذارده شکســته خواهــد شــد .تصویــر مخــدوش خــدا در برشیــت
بازســازی خواهــد شــد و خانــواده مقدســین مومــن در نهایــت خانــه آســانی را بــه ارث
خواهــد بــرد .ایــن نتیجــه مــرگ مســیح اســت .نجــات دهنــده از صحنــه پیــروزی نــزد او فـرا
خوانــده خواهــد شــد .او صلیــب بــی رحــم و صلیــب ننــگ و عــار را بــا متــام خوفناکــی کــه
از خــود داشــت مشــاهده میکنــد کــه بــا شــکوه میدرخشــد.
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امــا کار نجــات برشیــت متامــی چیــزی نیســت کــه بــر روی صلیــب تحقــق یافــت .محبــت
خــدا در جهــان هویــدا شــده اســت .رئیــس جهــان بیــرون افکنــده شــده اســت .اتهاماتــی کــه
شــیطان بــر علیــه خــدا آورده بــود ،نفــی و تکذیــب شــدهاند .رســوایی کــه در آســان بوجــود
آمــده بــود ،بـرای همیشــه از بیــن رفتــه اســت .فرشــتگان و انســانها مجــذوب نجــات دهنــده
شــدهاند – “.الــن جــی .وایــت.Ellen G. White, The Desire of Ages, pp. 625, 626 ،

سواالتی برای بحث

 -۱چگونــه زندگــی و مــرگ عیســی ســؤاالت بــی جــواب کتــاب ایــوب را پاســخ دادنــد،
بــه چــه روشــهای دیگــری میتوانیــد بــه ایــن موضــوع بیندیشــید؟
 -۲بــه آنچــه صلیــب دربــاره شــخصیت خــدا آشــکار میکنــد بیندیشــید بخصــوص زمانــی
کــه متوجــه میشــویم آفریننــده مــا هــان کســی بــود کــه بـرای مــا بــر روی صلیــب مــرد.
بــدون در نظــر گرفــن مشــقاتی کــه ممکــن اســت در پیــش رو داشــته باشــیم چ ـرا ایــن
واقعیــت بایــد امیــد و آرامــش زیــادی مبــا ببخشــد ؟ ایــن حقیقــت شــگفت انگیــز چگونــه
میتوانــد بــه مــا آمــوزش دهــد کــه بــه خــدا و نیکوئــی او اعتــاد کنیــم؟ (رومیــان بــاب
 ۸آیــه  ۳۲را ببینیــد).
 -۳هامنط ــور ک ــه دیدی ــم ،کت ــاب ای ــوب در کن ــار س ــایر چیزه ــا ،نش ــان داد ک ــه ج ــدال
عظیــم مســئلهای جهانــی اســت و بُعــد درگیــری میــان مســیح و شــیطان فراتــر از زمیــن
اس ــت .تص ــور کنی ــد ب ـرای مخلوق ــات آس ــانی ک ــه عیس ــی را تنه ــا در ش ــکوه آس ــانیاش
میش ــناختند ،دی ــدن آنچ ــه ب ــر روی صلی ــب برای ــش اتف ــاق افت ــاد ت ــا چ ــه ح ــد دش ــوار
میتوانســـت باشـــد .چگونـــه تأمـــل منـــودن در ایـــن ایـــده فوقالعـــاده میتوانـــد بـــه
سپاس ــگزاری م ــا از آنچ ــه در عیس ــی داده ش ــده اس ــت ،کم ــک کن ــد؟
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درس سیزدهم

 ۱۷تا  ۲۳دسامرب

شخصیت ایوب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :ایــوب بــاب  ۱آیــات ا و  ۸و بــاب  ۲۹آیــات  ۸تــا  ۱۷و بــاب
 ۳۱آیــات  ۱تــا  ۲۳؛ خــروج بــاب  ۲۰آیــه ۱۷؛ متــی بــاب  ۷آیــات  ۲۲تــا  ،۲۷بــاب  ۵آیــه
۱۶؛ افسســیان بــاب  ۳آیــه .۱۰
آیــه حفظــی” :میبینــی کــه ایــان بــا اعــال او عمــل کــرد و ایــان از اعــال،
کامــل گردیــد“ (یعقــوب بــاب  ۲آیــه .)۲۲

در میــان همــه مســائل اصلــی کــه در کتــاب ایــوب بــه آنهــا اشــاره شــد ،نبایــد موضــوع
مهــم دیگــری را فرامــوش کنیــم :یعنــی خــود ایــوب .ایــن مــرد چــه کســی بــود کــه خداونــد
چنــان بــه او اعتــاد داشــت کــه شــیطان را بخاطــر وفــاداری و صداقــت او بــه چالــش کشــید؟
ایــن مــرد کیســت کــه ِب َرغـ ِـم عــدم ِ
درک دلیــل اتفاقــات و آگاهــی از نامنصفانــه بــودن آنهــا بــا
اینکــه خشــم و عجــز خویــش را بــروز داد لیکــن تــا پایــان ماجـرا وفــادار باقــی مانــد؟
در حالــی کــه عمــده مطالــب کتــاب ایــوب بــه زندگــی ایــوب پــس از رضبــات ســختی کــه
بــر او وارد شــد میپــردازد ،از ایــن داســتان میتوانیــم اطالعاتــی دربــاره زندگــی گذشــته او
بدســت آوریــم .و آنچــه کــه دربــاره گذشــته ایــوب و صفــات او میآموزیــم ،علــت تالشــهای
شــیطان بـرای ایجــاد خصومــت بیــن ایــوب و خــدا کــه تــا آخــر وفــادار مانــده بــود را شــفاف
تــر میکنــد.
ایــوب چگونــه بــود و مــا از نحــوه زندگــی او چــه چیــزی میتوانیــم بیاموزیــم کــه در
زندگــی بــه مــا کمــک کنــد تــا فرمانــرداران وفــادار خداونــد باشــیم؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۴دسامرب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۸دسامرب

مردی اهل عوص


ایــوب بــاب  ۱آیــات  ۱و  ۸را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره شــخصیت ایــوب چــه چیــزی
بــه مــا میگوینــد؟

اگرچــه در خــال گفتگــو بــه ایــوب ذکــر گردیــده بــود کــه دلیــل اتفاقــات بــد مســلام
بخاطــر خطاهــای او بــوده لیکــن خــاف ایــن نظریــه عیــان میگــردد .بخاطــر خوبــی و
وفــاداری او بــود کــه مخصوصــا در تیــررس شــیطان قــرار گرفتــه بــود.
او تــا چــه حــد خــوب و وفــادار بــود؟ نخســت ،آیــات بــه مــا میگوینــد کــه او
فردی”درســت“ و بــا کــال بــود .لزومــی نــدارد کــه ایــن واژه بــه معنــی "بــی گنــاه" و معصــوم
باشــد همچنــان کــه عیســی بــود .در عــوض ،در معنایــی نســبی ،ایــده کــال ،صداقــت و
خلــوص را میرســاند .فــردی کــه از نظــر خــدا ” درســت و بــا کــال“ میباشــد ،کســی اســت
کــه بــه تعالــی معرفــت و علــو درجــات نائــل گردیــده کــه ملکــوت از او در زمــان مشــخص
انتظــار انجــام ماموریتــی بـرای خــدا دارد .واژه عــری بـرای ”کــال“ ” tamمعــادل واژه یونانــی
 teleiosمیباشــد کــه اغلــب در عهــد جدیــد ’کــال‘ ترجمــه شــده اســت امــا ترجمــه بهــر
آن ’کامــا رشــد یافتــه ‘ یــا ’بالــغ‘ اســتThe SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 499 – “.
تجربیــات بعــدی ایــوب نشــان دادنــد کــه او هنــوز بــه کــال نهایــی شــخصیت نرســیده بــود.
او اگــر چــه وفــادار و نیکــوکار بــود ،امــا همچنــان در حــال رشــد بــود.
دوم ،آیات می گویند که او ”راســت“ بود .این واژه به معنی ”مستقیم“”،مســطح“”،میزان“
و ”درســت“ مــی باشــد .نحــوه زندگــی ایــوب بــه گونــه ای بــود کــه میتــوان او را ”یــک
شــهروند خــوب“ نامیــد.
ســوم ،آیــات میگوینــد او ”خداتــرس بــود“ .اگرچــه عهــد قدیــم ایــده ”ترســیدن“ از خــدا
را بــه عنــوان بخشــی از آنچــه کــه عمدتــا مفهــوم (بنــی ارسائیلــی ایامنــدار) را تداعــی میکنــد
بــا ایــن وجــود ایــن عبــارت در عهــد جدیــد نیــز در مــورد غیــر یهودیانــی بــکار گرفتــه شــده
کــه وفادارانــه خــدای ارسائیــل را خدمــت میکردنــد (اعــال رســوالن بــاب  ۱۰آیــات  ۲و .)۲۲
در نهایــت ،ایــوب از رشارت ”اجتنــاب“ یــا دوری کــرد .ایــن خصوصیــات ایــوب مــورد تاییــد
خداونــد قـرار گرفــت هنگامــی کــه بــه شــیطان گفــت ” :آیــا در بنــده مــن ایــوب تفکــر کــردی
کــه مثــل او در زمیــن نیســت؟ مــرد کامــل و راســت و خداتــرس کــه از گنــاه اجتنــاب میکنــد“
(ایــوب بــاب  ۱آیــه .)۸
اصــل کالم اینکــه ایــوب مــرد خــدا بــود کــه ایــان او از طریــق نحــوه زندگــی او عیــان
گردیــده بــود؛ و از ایــن رو ،بدرســتی کــه در محــر" فرشــتگان" و" مــردم" جلــوه ای خــاص
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داشــت( .اول قرنتیــان بــاب  ۴آیــه .)۹

اگــر کتــاب ایــوب در مــورد شــا بــود ،جملــه آغازیــن چگونــه میبــود؟ ”در زمیــن
__ ______و ______و
______ ______ ،بود که __ نام داشت؛ و آن
______ بــود و از بــدی _____ “.

دوشنبه

 ۱۹دسامرب

پاهای شسته شده با شیر
در حینیکــه ایــوب بــا فالکتــی کــه بــر وی آمــده بــود در تقــا بــر میــرد  ،بــه زندگــی
گذشــته و نــاز و نعمتــی کــه قبــا از آن برخــوردار بــود مــی اندیشــید .ایــوب در ایــن زمــان
در مــورد روزهــای گذشــتهاش گفــت” ،کــه پاهــای خــود را بــا شــیر میشســتم“ (ایــوب بــاب
 ۲۹آیــه .)۶
ب ـرای مثــال در آیــه  ۲بــاب  ۲۹کتــاب ایــوب او دربــاره زمانــی کــه "خــدا نگهــدار مــن
بــود“ ســخن میگویــد .واژه عــری بـرای ”نگهــداری“ از واژه متــداول بــکار بــرده شــده کــه در
رستــارس عهــد قدیــم دربــاره مراقبــت خــدا از امــت خویــش بــکار بــرده شــده اســت (مزامیــر
بــاب  ۹۱آیــه  ۱۱و اعــداد بــاب  ۶آیــه  ۲۴را ببینیــد) .تردیــدی نیســت کــه ایــوب از زندگــی
خوبــی برخــوردار بــود .همچنیــن  ،مهــم ایــن بــود کــه او میدانســت زندگــی خوبــی داشــته
اســت.
آیــات  ۸تــا  ۱۷بــاب  ۲۹ایــوب را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره اینکــه دیگـران چگونــه
بــه ایــوب مینگریســتند و او بــا کســانیکه در تقــا بودنــد چطــور رفتــار میکــرد  ،چــه
میگویــد؟


در اینجــا میتوانیــم ببینیــم کــه ایــوب تــا چــه حــد مــورد اح ـرام بــود .عبــارت مربــوط
بــه ”او در چهارســوق شــهر کرســی داشــت" (ایــوب بــاب  ۲۹آیــه  )۷حاکی از نوعــی حکمرانی
محلــی بــود کــه مشــخصاً ایــوب عضــوی از آن هیئــت داوری بــود .چنیــن کرسـیهایی معمــوالً
بــه اعضــای رتبــه بــاال و مــورد اح ـرام جامعــه داده میشــد و در میــان آنــان ایــوب از ارج و
احـرام باالیــی برخــوردار بــود.
امــا میتوانیــم ببینیــم کــه حتــی ”پایینتریــن“ افــراد جامعــه بــرای او ارزش و احــرام
قائــل بودنــد .فقیــر ،رو مبــوت  ،نابینــا ،بیــوه ،یتیــم و افلیــج – کســانی کــه ماننــد ایــوب برکــت
نیافتــه بودنــد هــان کســانی بودنــد کــه ایــوب مــدد رســان و ت َســلی بخــش آنــان بــود.
”خــدا در کالم خویــش تصویــر مــردی ثرومتنــد را بنامیــش گــذارده اســت – مــردی کــه
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زندگــی وی بــه معنــای واقعــی کامیابــی بــود ،مــردی کــه آســان و زمیــن بــر او حرمــت قائــل
میشــدند – “.الــن جــی .وایــت.Ellen G. White, Education, p. 142 ،
آیاتــی ماننــد ایــن بــه مــا نشــان میدهــد کــه چ ـرا ایــوب از متــام جهــات هــم در نظــر
خــدا و هــم از دیــد انســانها  ،مــرد کامیابــی بــود.

مهربــان و محــرم بــودن بـرای افـراد ثرومتنــد و مقتــدر و مشــهور آســان اســت .امــا
آیــا بــا کســانی کــه از مــال دنیــا پشــیزی ندارنــد بــا احـرام رفتــار میشــود و یــا شــا
چگونــه بــا آنــان رفتــار خواهیــد کــرد؟

سه شنبه

 ۲۰دسامرب

قلب و چشمها
بــا نــگاه اجاملــی بــه آیــات زیــر ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه ایــوب بــه خــود مــی
بالــد ،آنچنــان کــه گویــی او قدوســیت ،تقــوا و رفتــار خــوب خــود را مقابــل دیگـران بــه منایــش
گذاشــته اســت .مطمئنـاً چنیــن رفتــاری طبــق کتــاب مقــدس مذمــوم اســت (متــی بــاب  ۲۳را
ببینیــد) .امــا ایــوب خــود بــزرگ بینــی منیکــرد .بــار دیگــر بســیار مهــم اســت کــه ایــن موضــوع
را بــه یــاد داشــته باشــیم :بــه او گفتــه شــده بــود کــه زندگــی گذشــته او،کــه بســیار بــد فــرض
شــده بــود ،دلیــل رنجهایــش بــوده اســت .در عیــن حــال ایــوب میدانــد کــه ایــن واقعــاً
منیتوانــد درســت باشــد و اینکــه او کاری انجــام نــداده اســت کــه مســتحق ایــن بالیــا باشــد.
بنابرایــن ،او ایــن زمــان را رصف بررســی شــیوه زندگــی فــردی گذشــته خــود میکنــد.



آیــات  ۱تــا  ۲۳بــاب  ۳۱ایــوب را بخوانیــد .ایــوب درباره زندگــی پیــش از مصیبتهایش
چــه میگویــد؟

همچنیــن توجــه کنیــد کــه ایــوب تنهــا بــا کارهــای عملــیاش رس و کار نداشــت .آیــه
”قلبــم از چشــانم پیــروی کــرد“ (ایــوب بــاب  ۳۱آیــه  )۷نشــان میدهــد کــه ایــوب معنــای
عمیقتــر قدوســیت ،درســتی و اشــتباه و احــکام خــدا را درک کــرد .ایــوب ظاهـرا ً میدانســت
کــه خــدا بــه قلــب و افــکار بــه انــدازه اعــال اهمیــت میدهــد (اول ســموئیل بــاب ۱۶
آیــه  ،۷خــروج بــاب  ۲۰آیــه  ۱۷و متــی بــاب  ۵آیــه  ۲۸را ببینیــد) .ایــوب میدانســت کــه
شــهوترانی نســبت بــه یــک زن نیــز ماننــد زنــا کــردن اشــتباه بــود( .دوبــاره ،چــه گــواه
قدرمتنــدی بــر ایــن حقیقــت کــه خداونــد قــوم ارسائیــل را ف ـرا خوانــد تــا امتــی متعهــد و
شــاهدانی ب ـرای وی باشــند).
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آی ــات  ۱۳ت ــا  ۱۵ب ــاب  ۳۱کت ــاب ای ــوب را بخوانی ــد .چ ـرا ای ــن پی ــام بس ــیار مه ــم اس ــت؟
در اینجــا ایــوب درکــی شــگفت انگیــز در بــاره اســاس برابــری همــه انســانها ازخــود نشــان
میدهــد بخصــوص بـرای دوران خــود (و در واقــع بـرای هــر زمانــی) .دنیــای کهــن مکانــی نبــود
کــه مفاهیــم حقــوق و قوانیــن جهانــی درک شــده باشــد یــا از آن پیــروی گــردد .گروههــای
مردمــی بــه خــود بــه عنــوان افـرادی برتــر نســبت بــه دیگـران نــگاه میکردنــد و در زمانهایــی
نــه حقــوق دیگ ـران را رعایــت میکردنــد و نــه ب ـرای ارزش و کرامــت بــری احرتامــی قائــل
بودنــد .در اینجــا گرچــه ایــوب نشــان میدهــد کــه اســتنباط او از حقــوق بــر چقــدر اســت
مضافــا نشــان میدهــد کــه اصــل و منشــاء ایــن حقــوق از خدایــی اســت کــه مــا را خلــق منــوده
اســت .بــه گونــه ای ،ایــوب نــه تنهــا از زمــان خــود بلکــه از زمــان مــا نیــز جلوتــر بــود.

چهارشنبه

 ۲۱دسامرب

خانهای بر روی صخره


آیــات  ۲۴تــا  ۳۴بــاب  ۳۱ایــوب را بخوانیــد .چــه چیــز دیگــری مــی توانیــم در مــورد
ایــوب بیاموزیــم؟

جــای تعجــب نیســت کــه خداونــد کاری کــه در مــورد زندگــی و شــخصیت ایــوب انجــام
داد را بیــان کــرد .ایــن مــردی اســت کــه مشــخصا بــا ایــان زندگــی کــرد ،مــردی کــه کارهایــش
واقعیــت رابطــه وی را بــا خــدا آشــکار منــود .ایــن بــه طــور حتــم نالــه هــای او را پــر ســوز تــر
منــود :چـرا ایــن چیزهــا بـرای مــن اتفــاق مــی افتــد؟ و مطمئنـاً ایــن بحــث هــای دوســتانش را
نیــز بیهــوده و پــوچ جلــوه داد.
امــا پیامــی عمیــق تــر و مهمــر در مــورد واقعیــت وفــاداری و فرمانــرداری ایــوب در
زندگــی بـرای مــا وجــود دارد .توجــه کنیــد کــه زندگــی کــه ایــوب در گذشــته داشــت چگونــه
بــه نحــوه واکنــش او بــه مصیبــت هایــی کــه بعدهــا بــه رسش آمــد ،مرتبــط بــود .بــه دلیــل
بخــت ،اقبــال یــا اراده محــض او نبــود کــه خــدا را نفریــن کنــد و مبیــرد (ایــوب بــاب  ۲آیــه
 .)۹خیــر ،بــه ایــن دلیــل بــود کــه همــه آن ســال هــای وفــاداری و فرمانــرداری از خــدا  ،بــه او
ایــان و شــخصیتی داد کــه او را بــا وجــود همــه اتفــاق هایــی کــه برایــش افتــاد ،قــادر ســاخت
تــا بــه خداونــد اعتــاد داشــته باشــد.



آیــات  ۲۲تــا  ۲۷بــاب  ۷متــی را بخوانیــد .چــه چیــزی در ایــن آیــات وجــود دارد کــه
دالیــل وفــادار مانــدن ایــوب را نشــان مــی دهــد؟
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کلیــد پیــروزی بــزرگ ایــوب در اینجــا در متــام پیــروزی هــای ”کوچکــری“ کــه قبــا داشــت،
یافــت شــد (لوقــا بــاب  ۱۶آیــه  ۱۰را نیــز ببینیــد) .پایبنــدی وفادارانــه بــه راســتی  ،بــدون تَـ ّری
جســن از اصولــی بــود کــه ایــوب را آنگونــه کــه بــود ســاخت .چیــزی کــه در ایــوب مــی بینیــم
منونــه ای اســت کــه کتــاب یعقــوب دربــاره کارهــای زندگــی مومنانــه مــی گویــد” :میبینــی
کــه ایــان بــا اعــال او عمــل کــرد و ایــان از اعــال ،کامــل گردیــد“ (یعقــوب بــاب  ۲آیــه
 .)۲۲چــه اصــل مهمــی از زندگــی مســیحایی در ایــن آیــه منایــان شــده اســت .در داســتان
ایــوب ایــن قاعــده کلــی بــه شــیوه ای قدرمتندانــه بنامیــش در آمــده اســت .ایــوب از گوشــت
و اســتخوانی شــبیه همــه مــا خلــق شــد؛ بــا ایــن حــال او بواســطه فیــض خــدا و تالشــی پایــدار،
وفادارانــه و مطیــع بــه خــدا زندگــی کــرد.

شــا
ماننــد

منظــور
بــه
ایــوب ،چــه

پنجشنبه

داشــن
تصمیــم

زندگــی
یــک
هایــی بایــد

وفادارنــه
بگیریــد؟

 ۲۲دسامرب

حکمت فراوان خدا
در ابتــدای کتــاب ایــوب ،در میــان صحبتهــای گاه و بیــگاه مابیــن شــخصیت هــای کتــاب،
الیفــاز تیامنــی بــه ایــوب گفــت” :آیــا اگــر تــو عــادل باشــی ،ب ـرای قــادر مطلــق خوشــی رخ
میمنایــد؟ یــا اگــر طریــق خــود را راســت ســازی ،او را فایــده میشــود؟“ (ایــوب بــاب  ۲۲آیــه
 .)۳بــا توجــه بــه اتفاقــات پشــت صحنــه در آســان  ،ایــن پرسشــی طعنــه آمیــز اســت .آری،
عــادل بــودن ایــوب باعــث خشــنودی و انبســاط خاطــر خداســت و اگــر او بــی گنــاه زندگــی
مــی کــرد بـرای خــدا ســودمند بــود .و ایــن تنهــا در مــورد ایــوب صــدق منــی کنــد  -بلکــه بـرای
متــام کســانی کــه ادعــا مــی کننــد کــه پیــروان خــدا هســتند ،چنیــن مــی باشــد.



آیــه  ۱۶بــاب  ۵متــی را بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه بــه مــا در پاســخ بــه پرسشــی کــه
الیفــاز از ایــوب پرســید کمــک مــی کننــد؟

موضــوع بدیهــی در کتــاب ایــوب ایــن بــود کــه آیــا ایــوب وفــادار خواهــد مانــد؟ شــیطان
گفــت کــه چنیــن نخواهــد بــود؛ خــدا فرمــود کــه چنیــن خواهــد شــد .وفــاداری ایــوب مطمئنــا
بــه ســود خــدا بــود دســت کــم در ایــن نــرد خــاص بــا شــیطان.
بــا ایــن وجــود ایــن داســتان تنهــا جزئــی از مســائل بزرگــر مــی باشــد .پیــام فرشــته اول بــه
مــا مــی گویــد کــه خــدا را ”جــال دهیــم“ (مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــه  )۷و عیســی در آیــه
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 ۱۶بــاب  ۵متــی توضیــح داد کــه مــا بــا کارهــای خومبــان مــی توانیــم خــدا را جــال دهیــم.
ایــن هــان کاری اســت کــه ایــوب انجــام داد؛ و هــان کاری اســت کــه مــا نیــز مــی توانیــم
انجــام دهیــم.



آیــه  ۱۰بــاب  ۳افسســیان را بخوانیــد .قاعــده کلــی ابـراز شــده در کتــاب ایــوب چگونــه
در مقیاســی کوچکــر آشــکار شــده اســت؟

چیــزی کــه در ایــن آیــه و کتــاب ایــوب مــی بینیــم ،ابـراز ایــن حقیقــت هســتند کــه خــدا
در زندگــی پیــروان خویــش کار میکنــد تــا آنهــا را بـرای جــال خویــش تغییــر دهــد تــا شــبیه او
بشــوند” .تصویــر واقعــی خــدا بایــد در برشیــت بازتولیــد شــود .کرامــت خــدا و عــزت مســیح
در کارنــد تــا شــخصیت امــت وی بــه کــال برســد “.الــن جــی .وایــتEllen G. White, The ،
 .Desire of Ages, p. 671زندگــی ایــوب منونــه ای از ایــن بــود کــه چگونــه بــر ممکــن اســت
ایــن اصــل را منایــان بســازد ،اگرچــه ایــوب هـزاران ســال پیــش زندگــی مــی کــرد .قــوم خــدا نیــز
از ایــن اختیــار و امتیــاز برخوردارنــد تــا در هــر زمــان بــه هــان روش زندگــی کننــد.

چــه چیــزی در زندگــی شــا بــه خــدا جــال می بخشــد؟ پاســخ شــا دربــاره خودتان،
نحــوه زندگیتــان و آنچــه بایــد تغییــر دهید چیســت؟

جمعه

تفکری فراتر:

 ۲۳دسامرب

اصالحــات پروتســتان  ،یگانــه حقیقــت بــزرگ رســتگاری از راه ایــان را مجــددا احیــا کــرد.
ایــن حقیقــت بیــان شــده کــه ابتــدا در بــاغ عــدن بیــان شــده بــود و در کالم موجــود اســت
(پیدایــش بــاب  ۳آیــه  ۱۵را ببینیــد) و ســپس در زندگــی ابراهیــم کامــل تــر ابـراز شــده اســت
(پیدایــش بــاب  ۱۵آیــه  ۶و رومیــان بــاب  ۴آیــه  ۳را ببینیــد) پیــش از ایــن بطــور پــی درپــی
در کالم از طریــق پولــس نقــل گردیــده اســت .بــا ایــن وجــود حقیقــت (نجــات تنهــا از طریــق
ایــان) و همیشــه بــا (کار روحالقــدس در زندگــی ایامنــداران) تــوام بــوده اســت  ،نــه تنهــا
بــه عنــوان وســیلهای بـرای نجــات بلکــه بـرای بیانــی از آن .مــا در زندگــی وشــخصیت ایــوب
منونــه قدرمتنــدی از نحــوه ایــن کار را مییابیــم .متخصصــان الهیــات بعضــی اوقــات ایــن کار
را ”تقدیــس“ مینامنــد کــه اساســاً بــه معنــی ”قدوســیت“ میباشــد .ایــن موضــوع چنــان
در کتــاب مقــدس قابــل توجــه اســت کــه بــه مــا گفتــه شــده اســت بـرای ”تقدســی کــه بغیــر
از آن هیــچ کــس خداونــد را نخواهــد دیــد“ مجدانــه بکوشــیم (عربانیــان بــاب  ۱۲آیــه .)۱۴
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معنــای اصلــی تقدیــس ”جــدا شــده ب ـرای کار مقــدس“ میباشــد .مفهومــی کــه ب ـرای مثــال
 ،زمانــی کــه خداونــد بــه امــت عهــد خویــش گفــت ”مقــدس باشــید ،زی ـرا کــه مــن یهــوه
خــدای شــا قــدوس هســتم“ (الویــان بــاب  ۱۹آیــه  )۲دیــده شــده اســت .اگــر چــه واژه و
مفهــوم آن بــه شــیوههــای مختلــف در عهــد قدیــم و جدیــد ظاهــر میشــوند ،بــه آنچــه خــدا
در مــا انجــام میدهــد ،مربــوط میشــود کــه میتوانــد بــه عنــوان یــک رشــد اخالقــی در
نیکوئــی و حرکــت بــه ســوی نیکوئــی دیــده شــود .ایــن موضــوع یــک ”رونــد رشــد از تغییــر
اخالقــی توســط قــدرت روحالقــدس در همــکاری بــا اراده انســان اســتHandbook of – “.
 .SDA Theology, p. 296اگــر چــه ایــن کار چیــزی اســت کــه تنهــا خــدا میتوانــد در مــا
تحقــق ببخشــد ،چیــزی مــا را مجبــور منیکنــد کــه نــه تقدیــس بشــویم و نــه تطهیــر بشــویم.
مــا خــود را بــه خداونــد میســپاریم و هــان خداونــدی کــه مــا را بــا ایــان عــادل میکنــد ،مــا
را تقدیــس نیــز خواهــد منــود ،و ماننــد ایــوب مــا را نیــز تــا جایــی کــه در ایــن ســوی ابدیــت
امکانپذیــر اســت ،بــه صــورت خــود تغییــر شــکل میدهــد .بنابرایــن پولــس مینویســد” :ای
فرزنــدان مــن بــار دیگــر در وجــود خــود بـرای شــا احســاس درد میکنــم ماننــد مــادری کــه
درد زایــان او را فراگرفتــه تــا شــکل مســیح را بخــود بگیریــد“ (غالطیــان بــاب  ۴آیــه  ،)۱۹و
خانــم الــن جــی .وایــت نیــز مینویســد” :مســیح الگــوی ماســت ،منونـهای بــی عیــب و مقــدس
کــه بـرای پیــروی از او بــه مــا ارزانــی شــده اســت .مــا هرگــز منیتوانیــم بــا ایــن الگــو برابــر
شــویم ،امــا ممکــن اســت از او تقلیــد کنیــم و در حــد توامنــان شــبیه او بشــویمThat I – “.
May Know Him, p. 265

سواالتی برای بحث

 -۱مــا چــه انتخابهایــی میتوانیــم بکنیــم کــه بــر میزانــی کــه خداونــد میتوانــد در
مــا کار بکنــد ،تأثیــر بگــذارد؟ مــا میدانیــم کــه تنهــا خــدا میتوانــد قلــب را تغییــر دهــد،
امــا مــا نیــز بایــد مشــارکت کنیــم .ایــن مشــارکت چگونــه اســت؟ چگونــه نشــان داده
میشــود؟
 -۲آیــه  ۶بــاب  ۲کولســیان میگویــد” :پــس چنانکــه مســیح عیســی خداونــد را
پذیرفتیــد ،در وی رفتــار مناییــد “.ایــن کلــات چگونــه بــه مــا در درک معنــای زندگــی بــا
ایــان و فرمانــرداری کمــک میکننــد؟
 -۳مــا بــه عنــوان یــک کلیســا چگونــه میتوانیــم در برابــر انســانها و فرشــتگان ،خداونــد
را جــال بدهیــم؟
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درس چهاردهم

 ۲۴تا  ۳۰دسامرب

درسهایی از ایوب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :دوم قرنتیــان بــاب  ۵آیــه ۷؛ ایــوب بــاب  ۱تــا بــاب  ۲آیــه ۸؛
متــی بــاب  ۴آیــه  ،۱۰بــاب  ۱۳آیــه ۳۹؛ یوحنــا بــاب  ۸آیــات  ۱تــا ۱۱؛ عربانیــان بــاب ۱۱
آیــه  ،۱۰بــاب  ۴آیــه .۱۵
آیــه حفظــی ” :همــه آنانــی کــه در زندگــی صــر و تحمــل داشــتند خوشــبخت
شــدند .ایــوب یــک منونــه از افـرادی اســت کــه بــا وجــود مشــکالت و مصائــب فـراوان
صــر و ایــان خــود را از دســت نــداد و خداونــد نیــز در آخــر او را کامیــاب ســاخت
زی ـرا خداونــد بســیار رحیــم و مهربــان اســت( “.یعقــوب بــاب  ۵آیــه .)۱۱

بــه پایــان دروس ایــن ثلــث از کتــاب ایــوب رســیده ایــم .اگــر چــه ممکــن اســت بیشــر
بخــش هــای کتــاب را پوشــش داده باشــیم امــا بایــد اقـرار کنیــم کــه همچنــان چیزهــای زیــادی
ب ـرای پوشــش دادن و آموخــن وجــود دارد .بــه طــور حتــم حتــی درایــن جهــان مادیگ ـرا،
همــه چیزهایــی کــه مــی آموزیــم و کشــف مــی کنیــم درواقــع بــه آموخــن و کشــف چیزهــای
بیشــری ســوق داده مــی شــوند .و اگــر در مــورد اتــم هــا ،ســتارگان ،عــروس دریایــی و
معــادالت ریاضــی بــه تحقیــق نیــاز اســت ،تــا چــه حــد بیشــر کالم خــدا بایــد مــورد بررســی
و پژوهــش واقــع شــود؟
” دلیلــی بـرای شــک و تردیــد بــه کالم خــدا وجــود نــدارد زیـرا بــا عقــل بــری منــی تــوان
بــه ارسار مشــیت الهــی وآینــده نگــری او پــی بــرد .در جهــان طبیعــی پیوســته بــا عجایبــی
فراتــر از درک خــود احاطــه شــده ایــم .پــس آیــا بایــد از درک نکــردن رمــز و رازهــای جهــان
روحانــی متعجــب بشــویم؟ مشــکل تنهــا در ضعــف و کوتــه فکــری ذهــن بــر اســت – “.الــن
جــی .وایــت،
.Ellen G. White, Education, p. 170

114

آری ارسار باقــی مــی مانــد بخصــوص در کتابــی ماننــد ایــوب کــه ســؤاالت مشــکل بســیاری
در مــورد زندگــی مطــرح شــده اســت .بــا ایــن وجــود در دغدغــه هــا و زحمتهــای ایــن دنیــا ،
داســتان ایــوب درســی از وفــاداری نســبت بــه خداســت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۱دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۵دسامرب

با ایامن و نه با دیدن



دوم قرنتیــان بــاب  ۵آیــه  ۷و بــاب  ۴آیــه  ۱۸را بخوانیــد .چــه حقایــق مهمــی در ایــن
آیــات اشــاره شــده اســت؟ ایــن حقایــق چگونــه مــی تواننــد بــه مــا کــه میخواهیــم وفادارانــه
از خــدا تبعیــت کنیــم کمــک میکنــد؟

موضــوع اصلــی آیــه  ۱۸بــاب  ۴دوم قرنتیــان در خصــوص آخــرت شناســی اســت کــه بــه
پایــان زمــان میپــردازد ،وقتــی کــه جامــه ابدیــت بــه تــن خواهیــم کــرد ،آن وعــده ای کــه هنــوز
محقــق نشــده اســت.این وعــده ای اســت کــه بایــد بــا ایــان بدســت آوریــم و نــه بــا رویــت
زیـرا هنــوز اتفــاق نیفتــاده اســت.
بــه همیــن ترتیــب کتــاب ایــوب بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه در واقــع چیزهایــی فراتــر از
افــق دیــد مــا وجــود دارنــد .اگــر چــه ایــن موضــوع نبایــد بـرای مــردم ایــن زمانــه مفهومــی
چنــان دشــوار باشــد ،زیـرا علــم وجــود نیروهــای نامرئــی در اطـراف مــا را آشــکار کــرده اســت.
واعظــی در منــر کلیســایی در یــک شــهر بــزرگ ایســتاد .او جامعــت حــارض در کلیســا
را دعــوت بــه ســکوت منــود .بــه مــدت چنــد ثانیــه هیــچ صدایــی وجــود نداشــت .ســپس او
رادیویــی آورد و آن را روشــن منــود و رشوع بــه چرخانــدن مــوج یابــش منــود .انــواع صداهــای
مختلــف از رادیــو شــنیده میشــد.
واعــظ گفــت” ،اجــازه بدهیــد بپرســم ،ایــن صداهــا از کجــا آمــد؟ آیــا از خــود رادیــو منشــا
گرفتنــد؟ خیــر ،ایــن صداهــا در فضــای اط ـراف مــا بــه عنــوان مــوج هــای رادیویــی وجــود
داشــتند ،مــوج هایــی کــه بــه واقعیــت صداهایــی مثــل صــدای مــن هســتند .آنگونــه کــه مــا
خلــق شــده ایــم منیتوانیــم بــه آن موجهــا دسرتســی داشــته باشــیم .امــا ایــن حقیقــت کــه مــا
منــی توانیــم آنهــا را ببینیــم ،احســاس کنیــم یــا بشــنویم بــه ایــن معنــی نیســت کــه آنهــا وجــود
ندارنــد ،ایــن طــور نیســت؟“

چــه چیزهــای واقعــی دیگــری کــه مــا منــی توانیــم ببینیــم (از جملــه تشعشــع و جاذبــه)
در اطرافــان وجــود دارنــد؟ چــه درســهای روحانــی از ایــن حقیقــت مــی توانیــم بیاموزیــم
کــه ایــن نیروهــای نامرئــی نــه تنهــا وجــود دارنــد بلکــه مــی تواننــد بــر زندگیــان تأثیــر
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بگذارنــد؟
هــان طــور کــه کتــاب ایــوب نشــان داد ،هیچکــدام از کســانی کــه در داســتان دخیــل
بودنــد ،نتوانســتند اتفاقــات جــاری را درک کننــد .آنهــا بــه خــدا اعتقــاد داشــتند و حتــی
کمــی از خــدا و شــخصیت و قــدرت خلقــت او آگاهــی داشــتند .امــا خــارج از جزئیــات آشــکار
واقعیتــی کــه آنهــا قــادر بــه دیدنشــان بودنــد  -بــه عنــوان مثــال مشــکالت و مشــقات ایــوب
 آنهــا هیــچ نشــانه و رس نخــی از وقایــع جــاری پشــت صحنــه نداشــتند .بــه همیــن رو ،آیــااحتــال ایــن وجــود نداردکــه گاهــی اوقــات مــا نیــز از واقعیــت هــای نامرئــی اطـراف خــود
نــا آگاه باشــیم؟ بنابرایــن کتــاب ایــوب بــه مــا مــی آمــوزد کــه بــا ایــان زندگــی کنیــم ،ضعــف
هایــان را بشناســیم و متوجــه بشــویم کــه تــا چــه حــد ضعــف بینایــی و دانــش داریــم.

دوشنبه

 ۲۶دسامرب

وجود رشیر
یکــی از بزرگرتیــن ســواالتی کــه ذهــن بــری را بــه چالــش کشــیده اســت بــه رشارت و
اهریمــن مربــوط مــی شــود .اگــر چــه برخــی از فالســفه و حتــی دیــن شناســان وجــود رشارت
را انــکار منــوده و یــا چنیــن اندیشــیده انــد کــه تــا حــد ممکــن نبایــد از ایــن واژه اســتفاده
کــرد ،بــا ایــن وجــود بســیاری از مــردم بــا ایــن موضــوع مخالفنــد .رشارت واقعــی اســت؛
بخشــی از ایــن جهــان اســت .اگــر چــه مــی توانیــم دربــاره بــودن یــا نبــودن رشیــر بحــث
کنیــم ،امــا اکــر مــا (ایــن مطلــب از دیــوان عدالــت عالــی ایــاالت متحــده آمریــکا در بــاره
موضوعــی دیگــر اقتبــاس شــده) ”وقتــی چیــزی را بــاور میکنیــم کــه آن ـرا ببینیــم“.
بــدی یــا ( ُخ ـران و فســاد) گاه ـاً بــه دو دســته گســرده تقســیم مــی شــود :طبیعــی و
اخالقــی .بــدی طبیعــی بــه عنــوان نوعــی از بالیــای طبیعــی از جملــه زمیــن لــرزه یــا طوفــان یــا
بیامریهــای فراگیــر کــه مصیبــت ببــار مــی آورد اطــاق میشــود .بــدی اخالقــی ،بــد طینتــی یــا
ســوء رفتــار نتیجــه کــردار عامدانــه بــری اســت از جملــه قتــل یــا دزدی.
متــام انــواع نظریــه هــا رصفنظــر از کهــن یــا مــدرن بــودن آن  ،در تــاش و بررســی ب ـرای
وجــود رشارت هســتند .بعنــوان ادونتیســت هــای روز هفتــم بــر ایــن باوریــم که کتــاب مقدس
چنیــن آمــوزش مــی دهــد کــه رشارت را مخلوقــی منحــط بنــام شــیطان بنیــان نهــاد .فرهنــگ
عمومــی کــه بــا تفکـرات فلســفی مــادی گرایانــه حامیــت مــی شــود ،وجــود شــیطان را انــکار
کــرده اســت .امــا تنهــا فــردی میتوانــد بــر ایــن موضــوع صحــه بگــذارد کــه شــهادت و گــواه
شــفاف کتــاب مقــدس در بــاره شــیطان را بعنــوان موجــودی واقعــی کــه تــا جــای ممکــن
میخواهــد بــه بــر آســیب برســاند ،مــردود شــارد.
این حقیقتی است که به طور خاص در کتاب ایوب آشکار شده است.
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ای ــوب ب ــاب  ۱آی ــه  ۱و ب ــاب  ۲آی ــه  ۸را بخوانی ــد .ای ــن دو ب ــاب چگون ــه در درک
نق ــش ش ــیطان در اِع ــال رشارت ک ــه در جه ــان بس ــیار ش ــایع اس ــت ،کم ــک م ــی کنن ــد؟

در مــورد ایــوب ،مســئول مســتقیم خســارت هــای معنــوی و طبیعــی کــه بــر ایــوب واقــع
شــد ،شــیطان بــود .امــا چیــزی کــه در کتــاب ایــوب مــی بینیــم لزومــا بــه ایــن معنــی نیســت
کــه هــر گونــه بــدی یــا رنجــی مســتقیامً بــه کارهــای شــیطانی مربــوط اســت .حقیقــت ایــن
اســت کــه ماننــد شــخصیت هــای کتــاب ایــوب ،مــا متــام دالیــل اتفاقــات وحشــتناکی کــه
رخ مــی دهنــد را منــی دانیــم .درواقــع  ،در خصــوص گفتگوهــای مرتبــط بــا بــد اقبالــی
ایــوب حتــی اســمی از ”شــیطان“ بــرده نشــد .کســانی کــه در گفتگــو بودنــد ،خــدا را مقــر
دانســتند ،ایــوب را مقــر دانســتند ،اماهیــچ وقــت خــود شــیطان را مقــر نخواندنــد .بــا ایــن
وجــود ،کتــاب ایــوب بایــد بــه مــا نشــان دهــد کــه در نهایــت چــه کســی مســئول رشارتهــا
بــر روی زمیــن میباشــد.

آیــات زیــر دربــاره واقعیــت شــیطان چــه میگوینــد؟ مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۲آیــه
۱۲؛ متــی بــاب  ۴آیــه ۱۰و بــاب  ۱۳آیــه ۳۹؛ لوقــا بــاب  ۸آیــه  ،۱۲بــاب ۱۳آیــه
 ،۱۶بــاب  ۲۲آیــات  ۳و ۳۱؛ اعــال رســوالن بــاب  ۵آیــه ۳؛ اول پطــرس بــاب  ۵آیــه
 .۸مهمــر اینکــه چــه منونههایــی از تأثیــر شــیطان بــر زندگــی خــود مــی شناســید؟
چگونــه میتوانیــد در برابــر شــیطان مصــون مبانیــد؟

سه شنبه

 ۲۷دسامرب

با دوستانی مانند اینها...
در رستــارس کتــاب ایــوب ،ســه (و ســپس چهــار) مــردی کــه آمــده بودنــد بــا ایــوب صحبــت
کننــد ،بــا انگیــزه هــای خــوب ایــن کار را انجــام دادنــد .آنهــا شــنیده بودنــد کــه چــه اتفاقاتــی
بـرای ایــوب افتــاده بــود و آمدنــد تــا ”او را تعزیــت گوینــد و تسـلّی دهنــد“ (ایــوب بــاب ۲
آیــه  .)۱۱اگــر چــه پــس از اینکــه ایــوب بـرای نخســتین بــار رشوع بــه صحبــت کــردن منــود ،از
مصیبــت هایــی کــه بــر رسش آمــده بــود بــه ماتــم پرداخــت ،امــا ظاهــر در عــوض دلگرمــی و
روحیــه بخشــیدن بــه دوســتی کــه گرفتــار مصیبــت بــود آنهــا حــس کردنــد کــه مباحــث دینــی
از اهمیــت بیشــری برخــوردار اســت.
بــا گذشــت زمــان همگــی بــه اشــتباه خــود پــی بردنــد .امــا فــرض کنیــد کــه حــق بــا
ایشــان بــود؟ فــرض کنیــد کــه ایــوب سـزاوار همــه ایــن اتفاقــات بــود .آنهــا ممکــن اســت از
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بُعــد و دیــدگاه دیــن شناســی درســت گفتــه باشــند امــا خــوب کــه چــه؟ آیــا ایــوب بــه دیــن
شناســی درســت نیــاز داشــت؟ یــا آیــا بــه چیــزی کامــا متفــاوت نیــاز داشــت؟

آیــات  ۱تــا  ۱۱بــاب  ۸یوحنــا را بخوانیــد .عیســی در اینجــا چــه چیــزی را آشــکار منــود
کــه ایــن مــردان تــا حــد زیــادی فاقــد آن بودنــد؟

در ایــن داســتان تفــاوت عمــده ای میــان زنــی کــه بــه جــرم زنــا گرفتــه شــده بــود از یــک
طــرف و مدعیــان او از طــرف دیگــر وجــود دارد .آن زن مقــر بــود .اگــر چــه ممکــن اســت
گنــاه آن زن کمــر از گنــاه کســانی بــوده باشــد کــه او را متهــم منــوده بودنــد ،هرگــز پرسشــی
دربــاره گناهــکاری اش مطــرح نبــود .گرچــه رشایــط ســخت و دردنــاک بــود .در مقایســه ایــوب
گناهــکار نبــود ،دســت کــم بــه آن مفهومــی کــه متهــم کنندگانــش ادعــا میکردنــد .امــا حتــی
اگــر او ماننــد ایــن زن گناهــکار بــود ،چیــزی کــه از ایــن مــردان انتظــار داشــت هــان بــود کــه
آن زن و همــه مــردم گرفتــار مصیبــت بــه آن نیــاز دارنــد :فیــض و بخشــش.
”شــخصیت عیســی در آمــرزش ایــن زن و تشــویق او بــه داشــن زندگــی بهــر ،در زیبایــی
عدالتــی کامــل مــی درخشــد .در حالــی کــه او ارزش گنــاه را کــم منــی کنــد و یــا حــس گنــاه را
کاهــش منــی دهــد ولــی بــه جــای محکــوم کــردن بــه دنبــال نجــات دادن اســت .جهــان بـرای
ایــن زن گمـراه تنهــا تحقیــر و متســخر بــه همـراه داشــت؛ امــا عیســی از امیــد و آرامــش ســخن
مــی گویــد – “.الــن جــی .وایــتEllen G. White, The Desire of Ages, p. 462 ،
آنچــه کتــاب ایــوب بایــد بــه مــا تعلیــم دهــد ایــن اســت کــه بایــد خــود را بجــای دیگـران
ق ـرار دهیــم و آنــگاه نیــاز دیگ ـران را حــس کنیــم .مطمئنــا زمــان و مکانــی ب ـرای رسزنــش و
برخــورد وجــود دارد امــا پیــش از آنکــه ایــن نقــش را بعهــده بگیریــم ،بایــد فروتنانــه و بــا
بردبــاری بــه یــاد داشــته باشــیم کــه مــا خــود نیــز گناهکاریــم.

چگونــه مــی توانیــم بیاموزیــم کــه نســبت بــه کســانی کــه رنــج مــی کشــند حتــی
اگــر نتیجــه کارهــای اشــتباه خودشــان باشــد ،شــفقت بیشــری نشــان بدهیــم؟

چهارشنبه

 ۲۸دسامرب

بیش از خار و خاشاک
هــان طــور کــه همــه مــی دانیــم و برخــی بهــر مــی داننــد ،زندگــی دشــوار اســت .دقیقــا
در عــدن پــس از ســقوط بــه مــا نشــانه هایــی از می ـزان دشــواری آن ،زمانــی کــه خداونــد
اجــازه داد اولیــن والدینــان نتیجــه تخطــی خــود را ببیننــد ،داده شــد (پیدایــش بــاب  ۳آیــات
 ۱۶تــا  ۲۴را ببینیــد) .اگرچــه اینهــا فقــط اشــاراتی بودنــد .گذشــته از هــر چیــز ،اگــر تنهــا
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چالــش هایــی کــه در زندگــی بــا آنهــا روبــرو بودیم”،خــار و خاشــاک“ بودنــد ،وجــود بــری
اساســا از آنچــه امــروزه اســت ،متفــاوت مــی بــود.
بــه اطرافــان کــه نــگاه مــی کنیــم چــه چیــزی غیــر از رنــج ،بیــاری ،فقــر ،جنــگ ،جنایــت،
افرسدگــی ،آلودگــی و ناعدالتــی مــی بینیــم؟ هــرودوت  ،تاریــخ شــناس باســتان دربــاره فرهنگی
کــه در آن مــردم ســوگواری مــی کننــد ،نوشــت  -آری زمانــی کــه کودکــی بــه دنیــا مــی آمــد
ماتــم میگرفتنــد ،زی ـرا آنهــا درد و رنــج اجتنــاب ناپذیــری کــه آن کــودک در بــزرگ ســالی بــا
آن روبــرو خواهــد شــد را مــی دانســتند .عجیــب و اشــتباه بنظــر میرســد امــا چــه کســی مــی
توانــد منطــق را رد کنــد؟
بــا ایــن حــال در کتــاب ایــوب پیامــی در خصــوص وضعیــت بــر وجــود دارد .هــان
طــور کــه دیدیــم ،ایــوب مــی توانســت الگویــی از متــام برشیــت (رنــج کشــیده) تلقــی شــود
 رنجهایــی کــه اغلــب منصفانــه بنظــر منیرســد و بنظــر ،آن رنجهــا متناســب بــا گناهانــی کــهطبیعتــا مرتکــب شــده ایــم نیســت .بـرای ایــوب منصفانــه نبــود و بـرای مــا نیــز چنیــن منــی
باشــد.
و بــا وجــود همــه اینهــا آنچــه کــه کتــاب ایــوب مــی توانــد بــه مــا بگویــد ایــن اســت کــه
خــدا وجــود دارد ،مــی دانــد و وعــده داده کــه همــه اینهــا بـرای هیــچ نیســت.
نویســندگان غیــر روحانــی و خدانابــاور از مواجهــه بــا عبــارت بــی معنــی (زندگــی  ،مــرگ
و دیگــر هیــچ) هـراس دارنــد و بــا مشــکل روبــرو میشــوند .آنهــا مشــکل دارنــد حتــی در یافــن
پاســخ هــا و بــا ایــن وجــود نتیجــه ای منــی یابنــد زیـرا ایــن زندگــی بــه خــودی خــود چیــزی
عرضــه منــی کنــد .فلســفه ای در انــکار خــدا بــه نــام ”پــوچ گرایــی“ وجــود دارد کــه از واژه
التیــن  nihilبــه معنــی (هیــچ ) مــی آیــد کــه جهــان مــا و زندگــی در آن مفهومــی نــدارد.
بــا ایــن وجــود کتــاب ایــوب توجــه مــا را بــه واقعیتــی متعالــی فراتــر از (هیــچ و پــوچ)
کــه زندگــی فانــی مــا را بــا آن تهدیــد مــی کنــد ،جلــب مــی منایــد .مــا را متوجــه خــدا و عــامل
وجــود مــی کنــد کــه مــی توانیــم بــه امیــد نائــل شــویم .بــه مــا مــی گویــد کــه متــام چیزهایــی
کــه برایــان اتفــاق مــی افتنــد در فضایــی تهــی نیســتند و بلکــه خدایــی وجــود دارد کــه از متام
اتفاقاتــی کــه رخ مــی دهنــد آگاه اســت و وعــده مــی دهــد کــه روزی همــه چیــز را درســت
کنــد .گرچــه ســواالت اساســی در کتــاب ایــوب بــی پاســخ گذاشــته شــده اســت ،ولیکــن مبــا
میگویــد کــه زندگــی در ایــن جهــان بیهــوده اســت و همگــی تبدیــل بــه خــاک خواهنــد شــد و
بایــد بفکــر زندگــی آخــرت باشــیم (پیدایــش بــاب  ۳آیــه  ۱۹و ایــوب بــاب  ۲آیــه  ۸را ببینیــد).
در عــوض بــه مــا بزرگرتیــن امیــد را مــی بخشــد ،امیــد بــرای چیــزی فراتــر از آنچــه کــه
بتوانیــم بــا حــواس خــود درک کنیــم.
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کــدام یــک از آیــات کتــاب مقــدس رصاحتــا مــی گوینــد کــه مــا امیــد
بزرگــی داریــم کــه فراتــر از همــه چیزهــای ایــن جهــان اســت؟ (بــرای مثــال
عربانیــان بــاب  ۱۱آیــه  ۱۰و مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۲۱آیــه  ۲را ببینیــد).

پنجشنبه

 ۲۹دسامرب

عیسی و ایوب
دانــش آمــوزان کتــاب مقــدس در طــی قرنهــا بدنبــال یافــن مشــابهت هایــی میــان داســتان
ایــوب و عیســی بــوده انــد .و اگــر چــه ایــوب دقیقــا یــک ”نــوع“ عیســی نیســت (درســت
ماننــد ترشیفــات قربانــی کــردن حیوانــات) ،امــا شــباهاتی وجــود دارد .مــا در ایــن شــباهت
هــا مــی توانیــم درس دیگــری از ایــوب بگیریــم :اینکــه نجــات مــا بـرای خداونــد چــه بهایــی
دارد.

ایــوب بــاب  ۱آیــه  ،۱اول یوحنــا بــاب  ۲آیــه  ،۱یعقــوب بــاب  ۵آیــه  ۶و اعــال
رســوالن بــاب  ۳آیــه  ۱۴را بــا هــم مقایســه کنیــد .چــه شــباهتهائی در اینجــا وجــود دارد؟







آیــات  ۱تــا  ۱۱بــاب  ۴متــی را بخوانیــد .چــه شــباهت هایــی در اینجــا میــان عیســی و
ایــوب وجــود دارد؟
متــی بــاب  ۲۶آیــه  ،۶۱لوقــا بــاب  ۱۱آیــات  ۱۵و  ۱۶و یوحنــا بــاب  ۱۸آیــه  ۳۰را
بخوانیــد .ایــن آیــات چگونــه بــا تجربــه ایــوب شــباهت دارنــد؟

آیــه  ۲۲بــاب  ۱ایــوب را بــا آیــه  ۱۵بــاب  ۴عربانیــان مقایســه کنیــد .چــه شــباهتی در
اینجــا وجــود دارد؟
ایــن آیــات شــباهت هــای جالبــی را میــان تجربــه ایــوب و عیســی آشــکار مــی کننــد.
مطمئنــا ایــوب ماننــد عیســی عــاری از گنــاه نبــود؛ بــا ایــن وجــود او مــردی وفــادار و عــادل
بــود کــه زندگــی اش باعــث جــال پــدر شــد .ایــوب بــه شــدت ماننــد عیســی توســط شــیطان
آزمــوده شــد .در کل کتــاب میخوانیــم کــه بطورنامنصفانــه ای از روی کــذب و غــرض ورزی بــه
ایــوب اتهــام وارد گردیــد ؛ عیســی نیــز بــا اتهامــات دروغیــن روبــرو گردیــد.
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در نهایــت و شــاید مهمــر از همــه ،بــا وجــود همــه اتفاقــات ،ایــوب نســبت بــه خداونــد
وفــادار مانــد .همچنیــن در نتیجــه وفــاداری عیســی بخاطــر همــه مــا بــود کــه از دســت
نرفتیــم .عیســی بــا وجــود متــام اتفاقاتــی کــه برایــش رخ داد ،بــدون گنــاه زندگــی کــرد کــه
کامـاً در بــر دارنــده شــخصیت خــدا بــود .عیســی ”مظهــر کامــل وجــود اوســت“ (عربانیــان
بــاب  ۱آیــه  )۳و در نتیجــه بــه تنهایــی از عدالــت الزمــه بــرای نجــات برخــوردار بــود ،
”یعنــی عدالــت خــدا کــه بوســیله ایــان بــه عیســی مســیح اســت ،بــه همــه و کل آنانــی کــه
ایــان آورنــد .زی ـرا کــه هیــچ تفاوتــی نیســت“ (رومیــان بــاب  ۳آیــه .)۲۲
بزرگــی ایــوب و رنجهــا و وفــاداری او در خــال مصایــب بازتــاب کمــی از آنچــه بــود کــه
عیســی آن نجــات دهنــده بخاطــر مــا متحمــل گردیــد کــه ”در ایــام آخــر ،بــر زمیــن خواهــد
برخاســت“ (ایــوب بــاب  ۱۹آیــه .)۲۵

جمعه

 ۳۰دسامرب

تفکری فراتر:

کتــاب ایــوب در طــی قــرن هــا خواننــدگان ،یهــودی ،مســیحی و حتــی مســلامن را (بــا
تغییـرات و اختالفاتــی کــه بــا کتــاب مقــدس دارنــد) هیجــان زده ،روشــن ضمیــر و بــه چالــش
کشــیده اســت .مــی گوییــم بــه چالــش کشــید زی ـرا هــان طــور کــه دیــده ایــم بــه خــودی
خــود بســیاری از ســواالت را بــی پاســخ مــی گــذارد .از یــک طــرف ایــن موضــوع نبایــد بســیار
تعجــب برانگیــز باشــد .گذشــته از هــر چیــز ،از کتــاب پیدایــش تــا یوحنــا ،کــدام یــک از کتــب
کتــاب مقــدس ،پرسشــی را بــی جــواب منــی گذارنــد؟ حتــی کتــاب مقــدس در مجمــوع بــه متــام
مســائلی کــه مطــرح مــی کنــد پاســخ منــی دهــد .اگــر مســائلی کــه پوشــش مــی دهــد ،ســقوط
برشیــت و نقشــه نجــات موضوعاتــی هســتند کــه مــا در طــول ابدیــت مطالعــه خواهیــم
منــود ،چگونــه یــک کتــاب فانــی هــر چنــد کــه از خداونــد الهــام گرفتــه شــده باشــد (دوم
تیموتــاوس بــاب  ۳آیــه  ،)۱۶مــی توانــد همــه چیــز را اکنــون بـرای مــا پاســخ دهــد؟
اگــر چــه کتــاب ایــوب تنهــا چنیــن نیســت .ایــن کتــاب بخشــی از تصویــری بســیار بزرگــر
مــی باشــد کــه در کالم خــدا منایــان شــد .و بــه عنــوان بخــش بزرگــی از یــک پــازل بــزرگ
روحانــی و الهیاتــی ،بــه مــا پیامــی قدرمتنــد ارائــه مــی دهــد کــه حــد اقــل از جنبــه ای جهانــی
بــرای همــه پیــروان خــدا برخــوردار اســت .و ایــن پیــام چنیــن اســت :وفــاداری در میــان
مشــکالت .ایــوب منونــه زنــده ای از ســخنان عیســی مــی باشــد” :هــر کــه تــا بــه انتهــا صــر
کنــد ،نجــات یابــد“ (متــی بــاب  ۲۴آیــه  .)۱۳کــدام یــک از بــاور داران عیســی کــه بــه دنبــال
انجــام کار نیــک هســتند ،بعضــی اوقــات بــا اشــتباه غیرقابــل توضیــح روبــرو نشــده انــد؟ کــدام
معتقــد بــه عیســی کــه بــه دنبــال وفــاداری اســت بــا چالــش هایــی در ایــن ایــان مواجــه
نشــده اســت؟ کــدام پیــرو عیســی کــه بــه دنبــال آرامــش اســت در عــوض بــا اتهــام روبــرو
نشــده اســت؟ و بــا ایــن وجــود کتــاب ایــوب منونــه ای از فــردی را بــه مــا مــی دهــد کــه بــا
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وجــود روبــرو شــدن بــا همــه اینهــا و حتــی بیشــر ،ایــان و کــال خــود را حفــظ منــود .و از
آن جایــی کــه مــا بــا ایــان و فیــض بــه کســی کــه بــر روی صلیــب ب ـرای ایــوب و مــا مــرد،
اطمینــان داریــم ،پیــام مــا ایــن اســت کــه ”بــرو و تــو نیــز همچنــان کــن“ (لوقــا بــاب  ۱۰آیــه
.)۳۷

سواالتی برای بحث
 -۱خــود را در ذهــن یــک فــرد یهــودی کــه بــا دانســن کتــاب ایــوب پیــش از آمــدن

عیســی زندگــی مــی کــرد ،بگذاریــد .فکــر مــی کنیــد آن فــرد چــه ســواالتی ممکــن اســت
داشــته باشــد کــه مــا کــه در زمــان پــس از عیســی زندگــی مــی کنیــم ،نداریــم؟ بــه ایــن
معنــی کــه ،چگونــه داســتان عیســی و کاری کــه بـرای مــا انجــام داده اســت بــه درک بهــر
مــا از کتــاب ایــوب کمــک مــی کنــد؟
 -۲اگــر قـرار باشــد ایــوب را مالقــات کنیــد ،نخســتین ســوالی کــه از او خواهیــد پرســید
چیســت و چـرا؟
 -۳بعضــی از ســواالت و مســائلی کــه کتــاب ایــوب بــه آن اشــاره کــرد کــه مــا در ایــن
فصــل بــه آنهــا نپرداختیــم ،کدامنــد؟














-۴اص ــل مفه ــوم روحان ــی ک ــه از مطالع ــه کت ــاب ای ــوب بدس ــت آوردی ــد ،چ ــه ب ــود؟
پاس ــخ ه ــای خ ــود را ب ــا کالس در می ــان بگذاری ــد.
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