ژانویه ،فوریه ،مارس 2015

امثال سلیامن

راهنامی مطالعه کتاب مقدس برای مدرسه شنبه بزرگساالن

راهنمای مطالعه کتاب مقدس
برای مدرسه شنبه بزرگساالن
ژانویه ،فوریه ،مارس 2015

امثال سلیمان

فهرست
• « ندای حکمت» –  27دسامرب –  2ژانویه
• « از گوش تا پا» –  3الی  9ژانویه
• « رسنوشت ساز مرگ و زندگی»  10 -الی  16ژانویه
• « حکمت الهی» –  17الی  23ژانویه
• « برکات تقوی» –  24الی  30ژانویه
• « چیــزی کــه بــه دســت میآوریــد آن چیــزی نیســت کــه میبینیــد» –
 31ژانویــه –  6فوریــه
• « برخورد با نزاع ها» –  7الی  13فوریه
• « کالم حکمت» –  14الی  20فوریه
• « کالم حقیقت» –  21الی  27فوریه
• « پشت نقاب» –  28فوریه –  6مارس
• « زیسنت با ایامن» –  7الی  13مارس
• « تواضع افراد حکیم» –  14الی  20مارس
• « زنها و رشاب» –  21الی  27مارس

Editorial Office 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
Come visit us at our Web site: http://www.absg.adventist.org

					

Middle East and North Africa Union
Publishing Coordinator

Michael Eckert
Translation to Farsi

Morteza Nasiri
Art Director and Design

Rafaela Medeiros
Arabic Layout and Design

Rahil Girgis

Editorial Assistant

Principal Contributor

Pacific Press® Coordinator

Editor

Art Director and Illustrator

Associate Editor

Design

Publication Manager

Sharon Thomas-Crews
Wendy Marcum
Lars Justinen

Justinen Creative Group

Martin Pröbstle
Clifford R. Goldstein
Soraya Homayouni
Lea Alexander Greve

راهنمای مطالعه کتاب مقدس برای مدرسه شنبه بزرگساالن توسط دفتر مطالعات
راهبردی کتاب مقدس بزرگساالن در مجمع عام ادونتیستهای روز هفتم آماده شده است.
تهیه راهنماها تحت نظارت عمومی هیئت انتشارات مدرسه شنبه است که یک کمیته
فرعی از کمیته اداری مجمع عام است ( )MOCDAکه ناشر راهنماهای مطالعه کتاب
مقدس است .راهنمای منتشر شده برگرفته از کمیته های ارزشیابی در سراسر جهان
است و تائید شده توسط هیئت انتشارات مدرسه شنبه است و منحصرا ً نشاندهنده نیت
نویسنده یا نویسندگان نیست.
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فهرست

کالم حکما
درحالیکــه کتابهــای بســیاری از کتــاب مقــدس بــا حقایــق عمیــق معنــوی
و دینــی پــر شــدهاند ،کتــاب امثــال ســلیامن مملــو از توصیههــای عاقالنــه و عملــی
بــرای زندگــی روزمــره اســت.
اغلــب امثــال مختــر ،متعــادل ،شــاعرانه ،بــا منــک و اغلــب آمیختــه بــه
طنــز و جهانــی هســتند ،بــه آســانی بــه خاطــر ســپرده میشــوند و معنــی خــود
را بخوبــی آشــکار میکننــد ،گاهــی اوقــات حتــی مبراتــب رســاتر از ســخرنانیهای
شــیوا و اســتدالالت پرقــدرت ســخن میگوینــد.
ب ـرای مثــال « :ای کاهــل بســوی مورچــه بــرو و راههــای او را دیــده دانــا
شــو»(امثال ســلیامن بــاب  6آیــه  .)6یــا :ســاکن بــودن در بیابــان از ســکونت بــا
زن ســتیزه گــر و جنگجــو بهــر اســت « (امثــال ســلیامن بــاب  21آیــه  .)19یا»:اگــر
دشــمن تــو گرســنه باشــد او را نــان بخــوران و اگــر تشــنه باشــد او را آب بنوشــان،
زیـرا کــه اخکرهــا بــه ایــن واســطه بــر ّسش خواهــی چیــد و خداونــد تـرا ادا خواهــد
منــود « (امثــال ســلیامن بــاب  25آیــات .)21،22
چه کسی چنین تصویری را فراموش خواهد کرد؟
کتــاب امثــال ســلیامن شــاهد حکمتــی اســت کــه طــی نســلهای متــادی
انباشــته شــده اســت .نویســندگان بــری آن بــه شــاه ســلیامن نســبت داده شــده
اســت (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــات  ،18 :9-1بــاب  10آیــات  ،22:16-1بــاب 25
)29؛ بعنــوان «حکمتمنــدان» ناشــناس از دنیــای باســتانی خــاور نزدیــک (امثــالســلیامن بــاب  22آیــات  ،24:22-17بــاب  24آیــات )34-23؛ و بعنــوان آگــور غیــر
ارسائیلــی (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  .)33-1ایــن کتــاب حتــی تنظیــم برخــی
از داســتانها توســط حزقیــاه را اذعــان دارد (امثــال ســلیامن بــاب  25آیــه  .)1در
برخــی مــوارد همچنیــن نوشــتههای باســتانی خــاور نزدیــک را منعکــس میکنــد،
مخصوص ـاً آنهایــی کــه متعلــق بــه مــر باســتان هســتند.
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بــا ایــن وجــود کتــاب امثــال ســلیامن کالم خــدا اســت ،چونکــه تحــت الهــام
الهــی بــوده اســت کــه نویســندگان مطالــب خــود را گــردآوری کردهانــد .اگــر چــه بنــدرت
رصاحت ـاً بــه خــدا در نوشــتهها اشــاره شــده اســت ،او همیشــه حضــور دارد :آنجــا کــه
مــا در بــازار هســتیم ،یــا زمانــی کــه ســخن میگوییــم ،میخوریــم ،مینوشــیم ،کار
میکنیــم ،میخریــم ،میفروشــیم ،معــارشت میکنیــم و حتــی زمانــی کــه محبــت
میمناییــم خداونــد حضــور دارد .خــدای امثــال فقــط خــدای فــرد مذهبــی چــه یــک
کشــیش یــا یکــی از عابــدان عضــو کلیســا باشــد نیســت .اینجــا خداپرســتی لبــاس عمــل
پوشــیده اســت.
کتــاب امثــال ســلیامن همچنیــن بــه مــا معنــای تــرس از خــدا را میآمــوزد
(امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  ،7بــاب  31آیــه  ،)30نــه تنهــا در کلیســا بلکــه در زندگــی
روزانــه ،زیــرا روشــی کــه زندگــی میکنیــم رســاتر از روشــی اســت کــه مــا موعظــه
میکنیــم ،دعــا میکنیــم یــا حتــی فــداکاری میکنیــم (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه ،9
بــاب  15آیــه .)8
در کتــاب امثــال ســلیامن حکمــت زمانــی آشــکار میشــود کــه «در متــام راه
هایــت» خداونــد را اعـراف مناییــد (امثــال ســلیامن بــاب  3آیــه )6؛ حکمــت در ایــان
و فرمانــرداری ،زندگــی کــردن اســت؛ مفهومــش اع ـراف بــه انســانیت اســت در برابــر
خــدای خلقــت.
مــا از کتــاب امثــال ســلیامن خواهیــم آموخــت کــه چگونــه عاقــل باشــیم،
امــا عین ـاً در شــیوههای عملــی .کتــاب ب ـرای ســؤاالتی چــون چ ـرا و چگونــه بایــد بــه
فرزندانــم بیامــوزم را پاســخ میدهــد؟ چگونــه میتوانــم شــاد و موفــق باشــم؟ چــرا
مــن مشــکالت مالــی دارم؟ چگونــه میتوانــم در شــغلم ترقــی کنــم؟ چگونــه در برابــر
وسوســه هــای جنســی مقاومــت کنــم؟ و چگونــه میبایســت از عهــدهی عصبانیــت و
زبانــم برآیــم؟
در پایــان ،حکمــت رضورتــاً توانائــی عقلــی نیســت .بالعکــس ،کســی کــه
اطمینــان بــه قــوه ادراک و فهــم خــود دارد بیشــر در معــرض فریــب خــوردن قــرار
میگیــرد ،ب ـرای اینکــه حتــی باهوشــرین کــس هــم دانــش کمــی دارد .شــخصی شــاید
در مــورد خــود اینگونــه بیاندیشــد کــه حکمتمنــد اســت و بنابرایــن نیــاز بــه جســتجوی
دانــش نــدارد .رشط الزم بـرای حکمــت ،متواضــع بــودن ،درک درســت نیازمــان و ســپس
خواســن حکمــت اســت.
امثــال ســلیامن بســیار عمیــق و پرمحتواســت و بــا مســائل بســیاری رسوکار
دارد .بــه علــت محدودیــت گنجایــش در مــن مجبــور شــدیم مطالبــی را انتخــاب کنیــم
کــه فرصــت بحــث آنهــا را داریــم .مــا توانائــی بحــث همــه آن چیزهــا را نداریــم ،امــا
همــه آن چیــزی کــه مــا داریــم ،بدرســتی ســزاوار مطالعــه مناجــات آمیــز ماســت.
ژاک بــی .دوخــان ( )Jacques B. Doukhanپروفســور زبــان عــری و تجزیــه و تحلیــل
عهــد قدیــم اســت و رسپرســت موسســه مطالعــات یهودی-مســیحی در انســتیتو
علــوم دینــی ادونتیســتهای روز هفتــم در دانشــگاه انــدروز ( )Andrewsاســت .تبعــه
فرانســه (متولــد الجزایــر) ،دوخــان ( )Doukhanدارای دکـرا زبــان عــری از دانشــگاه
اسرتاســبورگ و دکـرای الهیــات از دانشــگاه انــدروز اســت.
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درس ١

* ٢٧دسامبر الی  ٢ژانویه

ندای حکمت

بعدازظهر شنبه

برای مطالعه این هفته :امثال سلیامن باب  ،3-1سفر پیدایش باب 1
آیه  ،1سفر خروج باب  19آیه  ،16باب  20آیه  ،20امثال سلیامن باب  11آیه ،30
باب  13آیه  ،12باب  15آیه  4را بخوانید.
آیــه حفظــی« :تــرس یهــوه آغــاز علــم اســت ،لیکــن جاهــان حکمــت و
ادب را خــوار میشــارند»(امثال ســلیامن بــاب  1آیــه .)7
بعــد از بــاغ عــدن ،ریشــه مصیبــت بــر بــه انتخابــات نادرســت بــاز
میگــردد« .انســان همــه چیــز را از دســت داد چونکــه او انتخــاب کــرد تــا بــه
فریــب دهنــده گــوش فـرا دهــد بجــای اینکــه بــه او کــه راســتی اســت ،تنهــا کســی
کــه شــعور دارد گــوش دهــد .بــا آمیخــن رشارت بــا خوبــی ،ذهــن او مغشــوش شــد».
– خانــم الــن ج .هوایــت ،Education ،صفحــه .25
رستــارس کتــاب امثــال ســلیامن بــه مــا کمــک میکنــد تــا انتخابــی درســت
داشــته باشــیم تــا راه خــدا را برگزینیــم و نــه راه فریــب دهنــده را .پــدر یــا مــادری
کــه بــا پرسانشــان صحبــت میکننــد ،نــه تنهــا در مــورد انتخابهــای نادرســت بــه او
هشــدار میدهنــد بلکــه او را تشــویق میکننــد تــا صحیــح تریــن انتخابهــا را داشــته
باشــد .ایــن بســیار اهمیــت دارد چــون انتخابهایــی کــه مــا میکنیــم واقع ـاً در
تعییــن رسنوشــت زندگــی و مرگــان مؤثــر هســتند.
ســه بــاب نخســت کتــاب امثــال ســلیامن ایــن روش تعلیــم و تربیــت را
ترشیــح میکنــد .بعــد از توضیــح در رابطــه بــا هــدف کتــاب« :بــه جهــت دانســن
حکمــت و عــدل» (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  ،)2شــعار و پنــد ســازنده کتــاب را
وضــع میکنــد « :تــرس یهــوه آغــاز علــم اســت» (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  7را
بــا بــاب  9آیــه  10مقایســه کنیــد) ،نویســنده کتــاب ،بیــن هشــدار دادن بــه مــا در
برابــر گــوش فـرا دادن بــه امــور احمقانــه و برانگیخــن مــا بــه گــوش دادن بــه نــدای
حکمــت آســانی در نوســان اســت.
*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای شنبه آماده شوید 3 ،ژانویه.
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یکشنبه

 ٢٨دسامبر

آغاز حکمت
در کتــاب امثــال بــاب  1آیــات  1الــی  6تیــر «کتــاب امثــال ســلیامن پــر
داوود»(امثــال بــاب  1آیــه  )1ارتباطــی را مابیــن ایــن مثــل و اول پادشــاهان بــاب
 3آیــات  5الــی  14بــه وجــود م ـیآورد .در کتــاب پادشــاهان (هامنطــور در کتــاب
امثــال) ،ســلیامن ماننــد فرزنــدی کــه جوینــدهی حکمــت از خــدا اســت معرفی شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن هــر دوی مراجــع ســلیامن را « پــر داوود» عنــوان میکننــد،
هــر دو مــن کلــات مشــرک بســیار مهمــی را ارائــه میدهنــد نظیــر« :درک»،
«حکمــت»« ،ارزیابــی» .نــه تنهــا ایــن همســویی ســلیامن را بعنــوان رساینــده کتــاب
تأییــد میکنــد ،آنهــا همچنیــن نشــان میدهنــد کــه امثــال بــه خاطــر جســتجوی
بــر ب ـرای دســتیابی بــه حکمــت از خــدا رسوکار دارد.
امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  7را بخوانیــد .حکمــت چیســت؟ «تــرس از خداونــد»
چیســت؟ و چگونــه ایــن دو عقیــده بــا یکدیگــر در ارتباطنــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«حکمــت» در اینجــا بعنــوان تجربــه مذهبــی تعریــف میشــود .آن بــا
تــرس از خداونــد در ارتبــاط اســت .ایــن ایــده بســیار مهــم مذهــب یهــود کلیــد امثال
اســت .آن نــه تنهــا پشــت رس هــم تک ـرار میشــود ،بلکــه چهــار چوبــی ب ـرای متــام
کتــاب تنظیــم میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  ،7بــاب  31آیــه .)30
تــرس از خداونــد هیــچ ربطــی بــه خرافــات و ترســهای کودکانــه از تنبیــه
الهــی نــدارد .در عــوض بعنــوان هشــیاری زیرکانــه حضــور شــخصی خــدا در همــه
زمانهــا و مکانهــا بایــد درک بشــود .تــرس از خداونــد عکــس العمــل مــردم را بــه
مکاشــفه خــدا در کــوه ســینا مشــخص کــرد (ســفر خــروج بــاب  19آیــه  ،16بــاب 20
آیــه  ،)20هامنگونــه کــه تعهــد آنهــا را بـرای وفــاداری و عشــق بــه خــدا در پاســخ
پیــان خــدا بــا آنهــا توضیــح میدهــد (ســفر تثنیــه بــاب  10آیــه .)12
در اختصــار ،تــرس از خــدا بــه معنــای وفــادار بــودن بــه خــدا و دوســت داشــن او
اســت.
عبــارت « تــرس یهــوه آغــاز حکمــت اســت» یعنــی حکمــت از تــرس ناشــی
میشــود .کلمــه «آغــاز» در زبــان عــری (رشــیت  )reshitبــه اولیــن کلم ـهای کــه
داســتان آفرینــش بــا آن آغــاز میشــود اشــاره میکنــد (ســفر آفرینــش بــاب  1آیــه
)1؛ بنابرایــن اولیــن درس حکمــت بــا فهــم اینکــه خــدا خالــق ماســت ،کســی کــه بــه
مــا زندگــی و نفــس میبخشــد رسوکار دارد و او همیشــه بعنــوان خــدای محبــت و
عدالــت و رســتگاری حضــور دارد (یوحنــا بــاب  3آیــه  ،16مزبــور بــاب  89آیــه ،14
رســاله بــه عربانیــان بــاب  9آیــه .)12
ما به محبت به خدا و همچنین ترس از او توصیه شدهایم .چگونه این دو اصل
ارتباط تجربه خود شما را با خداوند بیان میکند؟
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تعلیم و تربیت حقیقی

کتــاب امثــال ســلیامن بــاب  1آیــات  8الــی  19را بخوانیــد .کــدام یــک از دو مســیر
متغایــر «تعلیــم و تربیــت» در ایــن آیــات وجــود دارنــد؟ پیــام اصلــی در اینجــا
چیســت ،نــه فقــط بـرای والدیــن بلکــه بـرای هــر کــس کــه از خداونــد تــرس دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلیــم و تربیــت اول از همــه یــک مســئله خانوادگــی اســت و تعلیــم و
تربیــت واقعــی ،در درجــه اول مهمرتیــن وظیف ـهی والدیــن اســت .در ایــن آیــات
ایــن تعلیــم «آمــوزش» و حتــی «رشیعــت» خوانــده میشــود .کلمــه عــری ب ـرای
رشیعــت ،تــورا ،بــه معنــای «مســیر» اســت .والدیــن میبایســتی فرزندانشــان را
بــه مســیر درســت راهنامیــی کننــد .در مقابــل نــوع دیگــری از تعلیــم و تربیــت
مشــخص نشــده و نامــی بــه آن داده نشــده اســت .آن بــه ســادگی معــرف صــدای
گناهکارانــی اســت کــه بــه مســیر اشــتباه راهنامیــی میشــوند.
همچنیــن کلامتــی نظیــر «پــرم» کــه نبایــد در جهــت انحصــار جنســی
قلمــداد شــود بــه ک ـرات تک ـرار شــده اســت و تأکیــد بــر تعلیــم و تربیــت والدیــن
دارد .هــر یــک از والدیــن – «پــدر شــا»« ،مــادر شــا» – بــه انحصــار بــه وضــوح
مفــرد شناســایی شــدهاند و شــخصاً درگیرنــد ،در حالــی کــه در اردوگاه مقابــل
مجمــوع «گناهــکاران» هســتند.
«در حکمــت وی خداونــد مقــرر کــرده اســت کــه خانــواده بایــد از متــام
ارگانهــای آموزشــی بزرگــر باشــد .خانــه جایــی اســت کــه آمــوزش کــودک در آن آغــاز
میشــود .خانــه اولیــن مدرســه اوســت .اینجــا بــا والدینــش بعنــوان آمــوزگار ،او
بایــد درسهایــی بیامــوزد کــه او را در مســیر زندگـیاش راهنامیــی بکننــد ...تأثیـرات
آموزشــی در خانــه قــدرت تصمیــم گیــری بـرای خوبــی یــا بــدی هســتند...اگر کــودک
در خانــه بــه درســتی آمــوزش نبینــد ،شــیطان از طریــق مناینــدگان منتخبــش بــه او
خواهــد آموخــت– ».خانــم الــن ج .هوایــت ،The Adventist Home ،صفحــه .182
بهرتیــن دلیــل در قبــال آمــوزش خانــواده نتایــج آن اســت .اینهــا خصوصیات
داخلــی شــخصیتی هســتند کــه ماننــد تزیینــات روی رس و دور گــردن هســتند.
در فرهنــگ خاورمیانــه گردنبندهــا و دســتبندها نفیــس و بــاارزش از والدیــن بــه
کــودکان بعنــوان میراثــی بــا ارزش واگــذار میشــدند .بــا ایــن وجــود اهمیــت تعلیــم
و تربیــت بیشــر از ثــروت مــادی اســت .زمانــی را کــه بــا فرزندامنــان میگذرانیــم
خیلــی بیشــر از زمانــی اســت کــه بـرای تجارمتــان میگذرانیــم و بـرای آنهــا بــا ارزش
خواهــد بــود .همچنیــن اشــاره بــه رس و گــردن کــه چهــره فــرد اســت ،نشــان میدهد
کــه آمــوزش شــخصیت او را شــکل میدهــد .در مســیر ابلهــان یــا گناهــکاران ،فقــط
بــه پــا اشــاره شــده اســت (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــه  ،)15هامننــد پــری نافرمــان
کــه هویــت خــود را از دســت میدهــد.
چگونه بیاموزیم تا در مقابل وسوسه هایی که از طریق فرهنگ ،جامعه ،دوستان
و حتی خانواده ممکن است بر سر راهمان قرار بگیرند ایستادگی بکنیم؟
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ندای حکمت

کتــاب امثــال بــاب  1آیــات  21 ،20را مطالعــه کنیــد .در اینجــا حکمــت چگونــه
ارائــه شــده اســت؟ چــه میخواهــد بــه مــا بگویــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در حالــی کــه گناهــکاران «در کمینانــد» و «دام میگســرانند»(امثال بــاب 1
آیــات  ،)11،18حکمــت «در بیــرون صــدای خــود را بلنــد میکنــد» (امثــال بــاب  1آیــه
« ،)20در رس ازدحامهــا فریــاد میمنایــد» (امثــال بــاب  1آیــه  )21و «کلــات خــود را
بیــان میکند»(امثــال بــاب  1آیــه  .)21حکمــت در اینجــا رل شــخصیتی را بــازی میکنــد
و پیشــنهادش را در خیابــان بــه مــرد و زن میدهــد .ایــن بــرای همــه آنهایــی کــه در
تجــارت واقعــی زندگــی هســتند وجــود دارد .در میــان ایــن هیاهــو و توجــه جویــی بســیاری
از محصــوالت و بســیاری از فروشــندگان ،فریــاد حکمــت بایــد رســاتر باشــد؛ در غیــر ایــن
صــورت ،در برابــر غوغــای صداهــای دیگــر صــدای او بــه گــوش نخواهــد رســید.
کتــاب امثــال بــاب  1آیــات  22الــی  32را مطالعــه کنیــد .نتیجــه دســت رد بــه
ســینه حکمــت زدن چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلیلــی کــه مــردم حکمــت را رد میکننــد هیــچ ربطــی بــه خــود حکمــت نــدارد
بلکــه بــه شــخصیت همــه آنهایــی کــه ردش میکننــد برمیگــردد .آنهــا بــه عنــوان افــراد
مغــرور و متکــر توصیــف شــدهاند (امثــال بــاب  1آیــه  25را بــا آیــه  30مقایســه کنیــد)،
مثــل اینکــه آنهــا بهــر درک میکننــد .اســتنباط ایــن اســت کــه حکمــت بـرای بــی تجربــگان
و ســادهدالن اســت؛ و بــا ایــن حــال آنــان کــه حکمــت را رد میکننــد بــی تجربــه و ســاده
هســتند؛ آنهــا ابلهانــی هســتند کــه «حکمــت را مکــروه داشــتند»(امثال بــاب  1آیــه  22را بــا
آیــه  29مقایســه کنیــد).
آنانــی کــه حکمــت را رد میکننــد مثــره ی عــدم پذیرششــان را خواهنــد چیــد.
تــرس از خداونــد را انتخــاب نکردهانــد ،آنهــا بایــد بــا خویشــن خوشــنود باشــند :آنهــا «از
تدبی ـرات خودشــان ســیر خواهنــد شــد» (امثــال بــاب  1آیــه  .)31زمانــی کــه مــا حکمــت
آســانی را رد میکنیــم ،پایــان راهــان اغلــب افســانه هــا و دروغهایــی اســت کــه ب ـرای
خودمــان ســاختهایم ،یــا افســانه هــا و دروغهایــی کــه دیگ ـران برایــان ســاختهاند و مــا
بــه راحتــی آنهــا را قبــول کردهایــم .بــا ایــن کار ،مــا خــدا را بــا خدایــان دروغــی جایگزیــن
کردهایــم .جالــب اینجاســت کســانی کــه مذهــب را خــوار میشــارند و بــه متســخر پیــروان
آن را ســادهدل و بیتجربــه میانگارنــد ،اغلــب در مســیر خویــش خرافاتــی هســتند ،ارزش را
بــر زودگــذر و بیفایــده ق ـرار میدهنــد ،در آخــر بیشــر نیازهــای اساســی دل را منیتواننــد
بــرآورده کننــد.
کتاب امثال باب  ١آیه  ٣٣را مطالعه کنید .با توجه به متن باال ،چه وعده و امیدی
در اینجا برای ما در برداشته است؟ چگونه این وعده در تجربه خود ما آشکار
میشود؟
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فواید حکمت
امثــال ســلیامن بــاب  2آیــات  1الــی  5را مطالعــه بفرمائیــد .رشایــط درک و «تــرس از خداونــد» چــه
هســتند؟ چــه انتخابهایــی مــا در ایــن مــورد میتوانیــم بکنیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرای ســه مرتبــه بحــث بــه همـراه حــرف ربــط «اگــر» معرفــی شــده کــه ســه مرحلــه بـرای
پیرشفــت آمــوزش و پــرورش اســت .اولیــن «اگــر» مرحلــه انفعالــی گــوش دادن را مطــرح میکنــد؛ چیــزی
کــه بــه آســانی پذیـرا و متامیــل بــودن بــه حــرف حکیــم اســت (امثــال بــاب  2آیــات « .)1،2اگــر» دوم
پاســخ فعــال ،زاری و درخواســت بــرای حکمــت را نشــان میدهــد (امثــال بــاب  2آیــه « .)3اگــر»
ســوم نشــان دهنــده مشــارکتی پرشــور در پوئیــدن و جســتجوی حکمــت اســت هامنگونــه کــه ب ـرای
«دفینههــا» تفحــص میمناییــم (امثــال بــاب  2آیــه .)4
امثــال بــاب  2آیــات  6الــی  9را مطالعــه بفرمائیــد .رشایــط درک عدالــت چــه هســتند؟ مســئولیت خــدا
در اکتســاب حکمــت چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجــه کنیــد کــه جمل ـهی «خداونــد عطــا میفرمایــد» در آیــه  6عبــارت «تــو حکمــت خــدا
را درخواهــی یافــت» در آیــه  5را پاســخ میدهــد .حکمــت ،هامننــد رســتگاری هدیـهای اســت از طــرف
خــدا .هــان انــدازه کــه پاراگـراف اول کارکــرد انســان را توضیــح میدهــد ،ایــن پاراگـراف فعالیــت الهــی
را توضیــح میدهــد :او حکمــت عطــا میکنــد؛ او حکمــت را ذخیــره میمنایــد؛ و او طریــق حکمــت را
منظــور داشــته و نــگاه م ـیدارد.
امثــال بــاب  2آیــات  10الــی  22را مطالعــه کنیــد .چــه اتفاقــی میافتــد زمانــی کــه حکمــت باالخــره
در قلــب ســاکن میشــود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«هنگامــی کــه حکمــت بــه قلــب تــو در میآیــد» ،مرحلــه نهائــی نــو کیشــی را پایــه ریــزی
میکنــد .نــه تنهــا مــا از حکمــت خداونــد لــذت میبریــم ،بلکــه تجربـهای خوشــایند بـرای جانهــای مــا
خواهــد بــود (امثــال بــاب  2آیــه  .)10مــا را همچنیــن از راه بــد و فریبندگــی رشارت رهایــی خواهــد
بخشــید (امثــال بــاب  2آیــه  12و  ،)16مــا بــه طریــق پارســائی روانــه خواهیــم شــد (امثــال بــاب  2آیــه
.)20
امثــال بــاب  2آیــه  17 ،13را مطالعــه بفرمائیــد .اولیــن مرحلــه تباهــی چیســت و بــه کجــا ســوق
میدهــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرچــه مــا گناهکاریــم ،مــا الزم نیســت کــه در رشارت ســقوط کنیــم .کســانی کــه در مســیر
اشــتباه تشــخیص داده شــدهاند بایــد در آغــاز مســیر درســت را رهــا کــرده باشــند؛ بنابرایــن رشارت اول از
همــه بعنـوان عــدم صداقــت شــناخته میشــود .گنــاه ماهرانــه و معصومانــه رشوع میشــود ،امــا خیلــی
زود گناهــکار نــه تنهــا رشیرانــه آن را انجــام میدهــد بلکــه از آن لــذت میبــرد.
آن باید راجع به شما چه بگوید اگر خدای نکرده ،شما از انجام شرارت لذت میبرید؟ یا
حتی بدتر ،اگر شما آن را دیگر شرارت نپندارید؟
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فراموش نکنید!

امثال باب  3آیه  7را مطالعه بفرمائید .دام در نظر خود حکیم بودن چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در نظــر خــود حکیــم بــودن بــه توهمــی کشــیده خواهــد شــد کــه شــخص ب ـرای
حکیــم بــودن بــه خــدا نیــاز نــدارد .ایــن وضعیــت ناامیــد کننــده اســت« .در حــق ابلــه امیــد
بیشــری هســت تــا ب ـرای چنیــن اشــخاصی» (امثــال بــاب  26آیــه  .)12بــاز هــم حکمــت
بعنــوان تعهــدی مذهبــی رشح داده شــده اســت .حکیــم بــودن یعنــی احــکام خــدا را
نگهداشــن (امثــال بــاب  3آیــه  ،)1بـرای منایــان کــردن «رحمــت و حقیقــت» (امثــال بــاب 3
آیــه  )3و «بــه خداونــد متــوکل شــدن» (امثــال بــاب  3آیــه  .)5حکمــت حاکــی از یــک رابطــه
صمیامنــه بــا خــدا اســت .اشــارات مکـ ّرر بــه قلــب را مــورد توجــه قـرار دهیــد (امثــال بــاب 3
آیــات  )5 ،3 ،1کــه جایــگاه پاســخ شــخصی مــا بــه اثرپذیــری از خــدا اســت( .قبـاً در امثــال
بــاب  2آیــه  10بــه قلــب بعنــوان مکانــی کــه بایــد حکمــت داخــل شــود اشــاره شــده اســت).
امثــال بــاب  3آیــات  13الــی  18را مطالعــه بفرمائیــد .پــاداش هم ـراه بــا نعمــت
حکمــت بــودن چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حکمــت بــا زندگــی و ســامتی در ارتبــاط اســت (امثــال بــاب  3آیــات ،16 ،8 ،2
 .)22 ،18یکــی از تصویرهــای مطــرح «شــجره حیــات» اســت (امثــال بــاب  3آیــه  ،)18عهــدی
کــه بارهــا در کتــاب تک ـرار میشــود (امثــال بــاب  11آیــه  ،30بــاب  13آیــه  ،12بــاب 15
آیــه  .)4ایــن اســتعاره بــه بــاغ عــدن اشــاره میکنــد .ایــن وعــده بدیــن معنــا نیســت کــه
کســب حکمــت زندگــی ابــدی را فراهــم خواهــد منــود؛ در عــوض ،ایــده کیفیــت زندگــی بــا
خــدا اســت کــه اولیــن والدیــن مــا در بــاغ عــدن از آن لــذت بردنــد و میتوانــد تــا انــدازهای
دوبــاره بازیابــی شــود .هنگامــی کــه مــا بــا خــدا زندگــی میکنیــم ،مــا برخــی از آگاهیهــا و
نــکات بهشــت را بــه دســت میآوریــم؛ حتــی بهــر ،میآموزیــم تــا در وعــده دســتیابی بــه
ایــن ملکــوت از دســت رفتــه امیــد داشــته باشــیم (دانیــال بــاب  7آیــه .)18
امثــال بــاب  3آیــات  19و  20را مطالعــه کنیــد .چـرا نیــاز بــه حکمــت ایــن چنیــن
حیاتــی اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشــاره غیــر منتظــره بــه مســئله آفرینــش در ایــن مــن نامناســب بــه نظــر میرســد.
بــا ایــن حــال اســتفاده از حکمــت در آفرینــش بحــث آیــه هجدهــم را کــه حکمــت را بــا
شــجره حیــات در ارتبــاط میدانــد تحکیــم میکنــد .اگــر خــدا بــرای آفرینــش زمیــن و
آســان از حکمــت اســتفاده کــرده باشــد ،حکمــت موضــوع کــم اهمیتــی نیســت .حکمتــی
کــه در محــدوده کیهــان باشــد ،از محــدوده وجــود زمینــی مــا فراتــر م ـیرود .حکمــت بــه
زندگــی ابــدی مــا نیــز مربــوط میشــود .ایــن درس بــه شــجره حیــات اشــاره دارد کــه یــادآور
بــاغ عــدن اســت .ایــن دیــدگاه همچنیــن شــامل وعــدهای میشــود کــه نکتــه نهائــی آی ـهی
ماســت« :حکیــان وارث جــال خواهنــد شــد»(امثال بــاب  3آیــه .)35
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جمعه

 ٢ژانویه

مطالعات بیشتر

«جوانــان نیــاز دارنــد تــا حقیقــت عمیــق نهفتــه در بیانیــه کتــاب مقــدس
کــه خــدا رسچشــمه حیــات اســت را درک کننــد( ».مزامیــر بــاب  36آیــه  .)9نــه تنهــا
او بنیانگــذار همــه چیــز اســت بلکــه او حیــات همــه چیزهــای زنــده اســت .حیــات
اوســت کــه بــه مــا نــور آفتــاب و هــوای تــازه و مطبــوع ،غذائــی کــه جســم مــا را
بنــا میکنــد میبخشــد و قدرمتــان را تأمیــن میکنــد .هــر ســاعت و هــر لحظــه
بــا حیــات اوســت کــه مــا زنــده میمانیــم .بجــز در مــورد آلودگــی بــه گنــاه متــام
هدایــای او بــه حیــات ســامتی و مــرت متامیــل اســت- ».خانــم الــن ج .هوایــت،
 ، Educationصفحــات .198 ،197
بســیاری ایــن عقیــده را اقتبــاس کردهانــد کــه عبودیــت خــدا بـرای ســامتی
و شــادی هــای بشــاش در روابــط اجتامعــی زندگــی زیانبــار اســت؛ امــا کســانی کــه
بــه طریــق حکمــت و قدوســیت قــدم برمیدارنــد دریافتهانــد کــه خداشناســی
ب ـرای همــه چیــز ســودبخش اســت ،داشــن تعهــدی ب ـرای حیــات کــه هــم اکنــون
وجــود دارد و آنــی کــه قــرار اســت بیایــد .آنهــا زندهانــد تــا از لذتهــای حقیقــی
زندگــی برخــوردار شــوند – ».توضیحــات خانــم الــن ج .هوایــتThe SDA Bible ،
 ،Commentaryجلــد ســوم صفحــه .1156

پرسشهای برای بحث:
• تفــاوت حکمــت و دانــش در چیســت؟ چطــور فــردی میتوانــد دانشــی بســیار داشــته
باشــد امــا بــدون حکمــت باشــد؟ و در آخــر ،چــه کســی شــخصاً منیشناســد ،یــا دســت کــم
میشناســد کســانی را کــه بســیار باهوشــند ولــی بــه نظــر حکمــت ندارنــد؟
• بیشــر در مــورد ایــن ایــده «تــرس از خداونــد» تأمــل کنیــد .اگــر «در محبــت خــوف
نباشــد» (اول یوحنــا بــاب  4آیــه  ،)18چگونــه مــا از خداونــد خــوف داشــته باشــیم و
همچنــان بــه او محبــت بورزیــم؟ چگونــه تنــش مابیــن عدالــت و محبــت در تــرس از
خداونــد را حــل کنیــم؟
• چ ـرا در نظــر خــود حکیــم بــودن حالتــی اســت بســیار خطرنــاک ،مخصوص ـاً زمانــی کــه
میبینیــم چقــدر قلــب بــر فاســد و آلــوده اســت و چقــدر آســان اســت برایــان تــا
همــه رفتارهایــی را کــه میخواهیــم توجیــه منائیــم؟ بــه آنهــا کــه بدتریــن رفتارهایشــان را
توجیــه میکننــد فکــر کنیــد .چگونــه میتوانیــم مطمــن شــویم کــه مــا عمــل آنهــا را تکـرار
منیکنیــم؟
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درس ٢

*  ٣الی  ٩ژانویه

از گوش تا پا

بعدازظهر شنبه

بـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  ،4اول پادشــاهان بــاب
 3آیــه  ،9متــی بــاب  13آیــه  ،44امثــال ســلیامن بــاب  ،5رســاله اول پولــس رســول
بــه قرنتیــان بــاب  10آیــه  ،13امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  1الــی  19را بخوانیــد.
آیــه حفظــی» :راه پیــش پــای خــود را بســنج تــا آنکــه متامــی راه هایــت
مســتقیم باشــند .بــه راســت و بــه چــپ منحــرف مشــو و پــای خــود را از بــدی بــاز
بدار» (امثال سلیامن باب  4آیات .)27 ،26
علــم تأثیــر شــنوایی بــر نحــوه راه رفــن را اثبــات کــرده اســت و اینکــه
حتــی تعادملــان تحــت تأثیــر بهــر شــنیدمنان نیــز میباشــد .پــس آمــوزش یــا تعلیــم
یــا هــر آنچــه بــه گــوش مــا میرســد ب ـرای نحــوه زندگــی کــردن مــا بســیار حیاتــی
اســت .کتــاب امثــال ســلیامن بــاب  4آیــه  7میفرمایــد« :رسآمــد همــۀ چیزهــا
حکمــت اســت».
بــا ایــن حــال مهــم نیســت کــه چقــدر آمــوزش خــوب اســت ،دانشآمــوز
بایــد توجــه کنــد .آمــوزگار مــر باســتان ســخنی گفتــه اســت نــه بــدون کمــی طعنــه
کــه «پــرک گوشــش بــر پشــتش اســت؛ او گــوش فـرا میدهــد وقتــی تنبیــه شــود».
(در نقاشــی مرصیــان ،دانشآمــوز اغلــب بــا گوشهایــی بــزرگ در پشــت خــود
منایــش داده میشــد).
فقــط دانســن دربــاره درســت و غلــط کافــی نیســت؛ مــا میبایســت
بیاموزیــم کــه چگونــه درســت را انتخــاب کنیــم و نــه نادرســت را .پــرورش یافــن
در حکمــت شــامل صحیــح گــوش ف ـرا دادن بــه آمــوزش و دنبــال کــردن و پیــروی
کــردن از چیــزی اســت کــه آموختهایــم ،طــوری کــه در پایــان در جهــت اشــتباه راه
نپیامییــم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای شنبه آماده شوید 10 ،ژانویه.
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یکشنبه

 ٤ژانویه

گوش فرا دهید!

امثــال ســلیامن بــاب  4را بخوانیــد .چــه حقیقــت عملــی را در اینجــا یافتیــد و
چگونــه مــا میتوانیــم آن را در زندگیــان پیــاده کنیــم هامنطــور کــه در جســتجوی
زندگــی کــردن در وفــاداری بــه خــدا هســتیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمــل «شــنیدن» اولیــن قــدم تعلیــم و تربیــت اســت .در تفک ـرات عــری
جایــگاه حکمــت و ذکاوت در قــوه ِدماغــی تعبیه نشــده اســت ،بلکه در گوشهاســت.
ایــن حاکــی از ایــن اســت کــه حتــی قبــل از اینکــه مــا در اندیشــه چیــزی باشــیم
یــا بخواهیــم مشــکلی را حــل کنیــم ،ابتــدا نیازمندیــم بــه آن گــوش فــرا دهیــم.
ایــن بــدان معناســت کــه مــا نیــاز بــه شــنیدن داریــم .زمانــی کــه ســلیامن حکمــت
درخواســت کــرد ،او رصیحـاً «دل شــنوا» خواســت (کتــاب اول پادشــاهان بــاب  3آیــه
.)9
اولیــن قــدم حکمــت «شــنیدن» اســت کــه پیشــنهاد میدهــد حکمــت از
منبعــی خارجــی میآیــد (در ایــن مــورد والدیــن) .مــا قــادر نیســتیم حکمــت را بــه
واســطه خودمــان کشــف کنیــم .شــخصیت خــود ســاخته در حیطــۀ حکمـ ِ
ـت مــورد
تأییـ ِـد کتــاب مقــدس راهــکاری غیرممکــن اســت .حکمــت پیــش از هــر کاری چیــزی
اســت کــه مــا دریافــت میکنیــم ،نــه چیــزی کــه مــا بــه روش خودمــان آن را شــکل
بدهیــم یــا اینکــه آن را توســط اســتعداد و اســتدالل خویــش کشــف کنیــم .گنجایــش
«توجــه کــردن» (در زبــان عــری ،دل را بــر آن ق ـرار دادن) نشــان دهنــده درگیــری
دل میباشــد .در نتیجــه جســتجو ب ـرای حکمــت رصف ـاً فعالیتــی عینــی و بــی روح
نیســت .دل کــه هســته شــخصیتی و (در اندیشــه عــری) جایــگاه احساســات اســت،
نقشــی اساســی در جســتجوی حکمــت دارد.
متــی بــاب  13آیــه  44و ارمیــاء بــاب  29آیــه  13را بخوانیــد .چــه رابطـهای مابیــن
ایــن آیــات و جســتجوی حکمــت میتوانیــد بیابیــد هامنطــوری کــه در امثــال
ســلیامن بــاب  4بیــان شــده اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احساســات نقشــی مهــم در موجودیــت اساســی مــا بــه عنــوان انســان بــازی میکننــد،
بنابرایــن منیتــوان و نبایــد در ارتباطــان بــا خــدا نادیــده گرفتــه شــوند .چگونــه مــا جایــگاه
و ارزش متناســب بــا احساســات را در ارتبــاط بــا زندگــی معنویــان بیاموزیــم؟ از ایــن
تجربیــات میآموزیــد کــه چگونــه احساســاتتان شــا را درســت (و نادرســت) هدایــت
میکننــد؟
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دوشنبه

 ٥ژانویه

از خانوادهتان محافظت کنید.

هنگامــی کــه تصمیــم میگیریــم کــه بــه طریــق حکمــت راه برویــم ،مــا هنــوز
بــه هوشــیاری بزرگــی نیــاز داریــم زی ـرا کــه مــا موانعــی را در طــول ایــن مســیر خواهیــم
دیــد (نامــه اول پطــرس بــاب  5آیــه  8را بخوانیــد) .یکــی از بزرگرتیــن خطراتــی کــه بــا آن
مواجــه هســتیم رسوکار داشــن بــا خانوادههایــان اســت کــه باارزشــرین و حساســرین و
صمیامنهتریــن حیطــه زندگــی اســت.
امثــال ســلیامن بــاب  5را بخوانیــد .مــا بایــد در مقابــل چــه خطراتــی از خــود
محافظــت کنیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولیــن خطــر از خودمــان آغــاز میشــود؛ آن در گفتــار خودمــان نهفتــه اســت .مــا
بایــد مراقــب زبامنــان باشــیم تــا مطمــن شــویم کــه هــر چیــزی را کــه میگوییــم پیامــی
نامفهــوم و غیــر ُمقتضــی منتقــل نکنــد .لبهــای مــا بایــد بــا دانشــان هامهنــگ باشــد و
بایــد دیــدگاه هــای روحانیــان را منعکــس کنــد .دومیــن خطــر از ســوی زن یــا مــرد دیگــری
میآیــد (اگــر چــه آیــه اشــاره بــه خطــری دارد کــه از طــرف «زن بیگانه»اســت ،کالم بایــد
بــه مفهــوم عمومــی قابــل درک باشــد؛ وسوســه هــم میتوانــد از طــرف مــرد باشــد هــم زن)
هــان کســی کــه در مســائل خانــواده مداخلــه میکنــد .در هــر صــورت میتوانــد همــر را
بفریبــد تــا پیــان زناشــویی را نقــص کنــد و کیســت کــه ندیــده باشــد یــا تجربــه نکــرده باشــد
کــه بــه چــه انــدازه ایــن گنــاه مخــرب اســت؟
بــا توجــه بــه ایــن آیــه ،بهرتیــن راه بـرای اســتقامت کــردن در برابــر ایــن وسوســه
کــه اغلــب بــا کلــات فریــب دهنــده آغــاز میشــود ،گــوش فـرا دادن بــه کالم حکمــت اســت.
بــا توجــه و اطاعــت از آمــوزش الهــام شــده ،مــا بیشــر متایــل خواهیــم داشــت تــا بــر مســائل
حیاتــی مترکــز کنیــم و از زنــا یــا هــر وسوسـهی دیگــری کــه بــر رس راهــان اســت محفــوظ
مبانیــم.
البتــه ،نــه تنهــا مــا بایــد خــود را از زنــا دور نگــه داریــم ،مــا همچنیــن نبایــد بــه
جایــی کــه «زن فریبدهنــده» زندگــی میکنــد برویــم (امثــال ســلیامن بــاب  5آیــه )10؛ مــا
حتــاٌ نبایــد بــه در خانــهاش نزدیــک شــویم (امثــال ســلیامن بــاب  5آیــه .)8
در پایــان بهرتیــن راه محافظــت در برابــر وسوســه دوســت داشــن زن یــا مــرد دیگــر ،ایــن
اســت کــه فقــط همــر دوران جوانیتــان را دوســت داشــته باشــید (امثــال ســلیامن بــاب 5
آیــه  .)18نویســنده کتــاب جامعــه بــا ایــن پنــد طنیــن میانــدازد « :همگــی ایــام عمــر باطــل
خویشــن را بــا زنــی کــه دوســت م ـیداری کــه خــدا آن را در متامــی روزهــای باطلــت زیــر
آفتــاب بــه تــو داده اســت بــه خوشــی بگــذران (کتــاب جامعــه بــاب  9آیــه  .)9اگــر ب ـرای
چیــزی کــه داری شــکر گــذار باشــی ،چیــز دیگــری را جســتجو نخواهــی کــرد.
رساله اول پولس رسول به اهل قرنتیان باب  ١٠آیه  ١٣را بخوانید .با این وعده
پیش روی شما ،هم اکنون به منظور محافظت از خودتان در برابر شهواتی که
ممکن است در شما رخنه کند ،نیاز به برداشتن چه گامهای عملی و قطعی هست؟
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سهشنبه

 ٦ژانویه

از رابطه دوستیتان حفاظت کنید.

شــخصی چنیــن گفــت « :خداونــدا ،مـرا در برابر دوســتانم محافظــت بفرما،
مــن از پــس دشــمنانم بــر خواهــم آمــد ».کتــاب جامعــه نگـران آســیب پذیــری رابطه
دوســتی اســت؛ آن مــا را هدایــت میکنــد کــه چگونــه دوســتامنان را حفــظ کنیــم و
همچنیــن اگــر الزم باشــد چگونــه خودمــان را از آنهــا محافظــت کنیــم .کلمــه عــری
«دوســت» معنــای «همســایه» نیــز میدهــد ،هــان کســی کــه نزدیــک بــه ماســت،
کســی کــه هــماکنــون دوســت شامســت یــا کســی کــه ممکــن اســت دوســت
شــا بشــود .حکمـ ِ
ـت مطابــق بــا کتــاب مقــدس روابــط انســانی را ارج مینهــد و
درخواســت توجــه و اح ـرام ب ـرای ایــن روابــط را دارد.
کتــاب امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  1الــی  5را بخوانیــد .ســلیامن نبــی بــه چــه
مشــکلی اشــاره میکنــد و راه حلــش چیســت؟ بعــاوه چــه اصــل روحانــی مهمــی
را در اینجــا مییابیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در حالــی کــه تــورات مــردم را ترغیــب میکنــد تــا بــه فقی ـران کمــک کننــد و بــه
آنهــا بــدون بهــره پــول قــرض بدهنــد (ســفر خــروج بــاب  22آیــه  ،)25حکمــت بــه مــا در
مقابــل حامیــت ســهل انگارانــه مالــی نســبت بــه دوســتانی کــه بدهــکار هســتند هشــدار
میدهــد .وظیفــه خیرخواهانــه مانــع وظیفــه عدالــت منیشــود (ســفر خــروج بــاب  23آیــه
 2و  .)3اگرچــه مــا نیازمندیــم تــا زمانــی کــه میتوانیــم بخشــنده باشــیم ،ولــی بــا حکمــت
مطمــن میشــویم تــا عمــل خیرخواهانهمــان بــه شکســتی مفتضحانــه تبدیــل نشــود (آن را
بــا امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  27مقایســه کنیــد).
از ایــن رو ،در امثــال ســلیامن نظریـهی حکیامنــه بــه مــا عطــا شــده اســت .اولیــن
احتیــاط شــامل کلــات مــا میشــود .چقــدر حیاتــی اســت کــه مــا وضعیــت را بررســی کنیــم
و مطمــن شــویم کــه از عهــده نیــاز دوســتامن برمیآییــم .اگــر چنیــن اســت صحبــت کنیــد و
قــول بدهیــد .درواقــع ،صمیمیــت در دوســتیامن یــا احساســات لحظـهای ممکــن اســت ســبب
ســقوط تعهدمــان بشــود و ممکــن اســت مــا بعــدا ً تأســف بخوریــم.
مهــم نیســت کــه چقــدر خــوش نیــت بودهایــد ،مهــم ایــن اســت کــه قبــل از
اینکــه عملــی انجــام بدهیــد یــا متعهــد بــه چیــزی کــه قــادر بــه انجامــش نیســتید بشــوید،
ابتــدا بیندیشــید .نکتــه اینجاســت کــه اگــر مــا گرفتــار تعهــد بــی مــوردی شــدیم ،الزم اســت
هــر کاری ب ـرای رفــع آن بکنیــم ،از جملــه متواضــع کــردن خودمــان ،قبــول اشــتباهامتان و
درخواســت فیــض الهــی.
با کالمی که در این مثل به ما عطا شده است ،چگونه بیاموزیم که به آرزوهایمان
تعادل ببخشیم تا قادر به تحمل بارهای سنگین یکدیگر شویم (رساله پولس رسول
به غالطیان باب  ٦آیه )٢؟
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چهارشنبه

 ٧ژانویه

از شغل خود محافظت کنید.
امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  6الــی  8را بخوانیــد .مــا از مورچــه چــه میتوانیــم
بیاموزیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نــه تنهــا مورچــه هــا ســاعی هســتند (بلکــه بســیار کوشــاتر از انســان هســتند،
اگــر کســی باشــد کــه بتوانــد ســنگینی بــاری کــه آنهــا حمــل میکننــد را بــا ســنگینی بــاری
کــه انســان قــادر بــه حمــل آن اســت مقایســه کنــد البتــه نســبت بــه وزن نســبی آنهــا) ،امــا
مورچههــا مســتقل کار میکننــد و نیــاز ندارنــد کــه رسپرســتی شــوند .دلیــل اصلــی ســخت
کوشــی آنهــا آینــده اســت .آنهــا زمانهــای ســختی (زمســتان) را «پیــش بینــی میکننــد» و
خودشــان را ب ـرای آنهــا آمــاده میکننــد؛ بنابرایــن ،مورچــه بــه مــا حکمـ ِ
ـت اندیشــیدن بــه
آینــده را زمانــی کــه طرحهایــی میریزیــم یــا در فعالیتــی رشکــت میکنیــم میآمــوزد.
«ایــن ســؤالی اســت کــه احتیــاج بــه بررســی توســط والدیــن ،هــر معلمــی ،هــر دانــش آمــوزی
و هــر انســانی جــوان یــا مســن دارد .هیــچ طــرح اقتصــادی و برنام ـهی زندگــی منیتوانــد
منطقــی یــا کامــل باشــد اگــر فقــط شــامل چنــد ســال زندگــی کنونــی باشــد و پیــش بینــی
ب ـرای حیــات ابــدی آینــده را نکنــد -».خانــم الــن ج .هوایــت ،Education ،صفحــه .145
امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  9الــی  11را بخوانیــد .مــا از حیــوان تنبــل چــه
میتوانیــم بیاموزیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حیــوان تنبــل چیــزی بـرای آموخــن از مورچــه دارد ،نــه بلعکــس « :ای کاهل
بــه ســوی مورچــه بــرو و راههــای او را ببیــن و دانــا شــو» (امثــال ســلیامن بــاب 6
آیــه  .)6در حالــی کــه مورچههــا مشــغولند حیوانــات تنبــل خوابنــد .در حالــی کــه
مورچههــا در وقــت خرمــن پربــار هســتند ،حیوانــات تنبــل دو دســت خــود را بــه
نشــانه راحــت طلبــی بــر ســینه گــره زدهانــد .مورچههــا بواســطه حمــل بارهــای
ســنگین تــر از خودشــان و آمــاده شــدن بــرای آینــده خودشــان ،پیــش میرونــد؛
حیوانــات تنبــل در زمــان حــال میزینــد و فقــط بــا خودشــان مشــغول هســتند.
بنابراین راحت طلبی و تنبلی در اینجا محکوم هستند ،ما همچنین باید به یاد
داشته باشیم که زندگی فقط کار و درآمد نیست .چگونه روز شنبه که در متن
هفته به ما هدیه شده است ما را یاری میدهد تا تعادل مناسب را بیابیم؟
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از خودتان محافظت کنید.

بعــد از اینکــه در مقابــل رشارتهــای خــاص کــه ســه حــوزه زندگــی -یعنــی
خانوادههایــان ،ارتباطــات اجتامعیــان و شــغلامن را تهدیــد میکننــد بــه مــا
هشــدار داده شــد -امثــال ســلیامن بــه مــا تجســمی از گناهــکاری میدهــد .آن
هجونامــهای پــر از کنایــه و مشــاهدات هوشــیارانه روانــی اســت .هــر دو شــعر
(امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  12الــی  15و آیــات  16الــی  )19رضباملثــل هســتند
و مــوازی بــا هــان وزن هفتگانــه شــاعرانه ،نقــش و نگارهــای م ـرادف را پوشــش
میدهنــدِ .فطــرت شــخص رشیــر ،بــه هــر چــه کــه در دلــش میاندیشــد ارتبــاط
دارد؛ و نتیجــه اش بصــورت کارهــای بیرونــی آشــکار میشــود.
امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  14و  18و همچنیــن متــی بــاب  15آیــه  19را
بخوانیــد .بــه چــه نکتــه مهمــی در اینجــا اشــاره شــده اســت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«اگــر بــه تصــورات باطــل تــن بدهــی و اجــازه بدهــی تــا فکــرت ،پــر از افــکار ناپــاک
شــود ،نــزد خــدا بــه درج ـهای خطــاکار هســتی کــه گویــا افــکارت جام ـهی عمــل پوشــیده
اســت - ».خانــم الــن ج .هوایــت ،The Adventist Home ،صفحــه .334
چه هشدارهایی در امثال سلیامن باب  6آیات  12الی  19داده شده است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویــر کنای ـهدار اســت .رشیــر در حــال حرکــت از شــخص تنبــل پیــروی میکنــد .دو
شــیوه تفکــر بــه نظــر متفــاوت میآینــد و بــا وجــود ایــن آنهــا درســی یکســان میآموزنــد .هــر دو
در خــود باقــی میماننــد .هیــچ یــک از آنهــا عالقمنــد بــه آموزشــی کــه خــارج از حیطــه خودشــان
آمــده ،نیســتند .هــر دوی آنهــا حکمــت و طبیعــت خودشــان را دنبــال میکننــد .تنبــل هــا
میخوابنــد و نــه گوشهایشــان و نــه پایهایشــان کار منیکنــد؛ رشی ـران فقــط پایهــا و دهانشــان
مشــغول بــه کار هســتند و نــه گوشهایشــان .نتیجــه یکســان اســت :هــر دوی آنهــا بــه نابــودی
میرونــد.
در ضمــن رش دو اثــر دارد :آن نــه تنهــا بــه افـرادی کــه علیــه آنهــا گنــاه انجــام شــده بلکه
بــه گناهــکار نیــز آســیب میرســاند .دروغگوهــا در پایــان دروغ خــود را بــاور میکننــد .همچنیــن
قابــل توجــه اســت کــه نتیجــه نهایــی تبهــکاری نـزاع و تنــش اســت کــه میتوانــد بــر اجتــاع نیــز
اثــر بگــذارد .درواقــع بنــدرت اثـرات گنــاه ،اگــر نگوییــم هرگــز ،در فــرد تبهــکار محــدود میمانــد.
دیگ ـران تحــت تأثیــر ق ـرار میگیرنــد و معمــوالً فقــط ب ـرای وضعیــت وخیمتــر.
چگونه گناه دیگران زندگی شما را تحتالشعاع قــرار داده اســت؟ بطور
خارقالعادهای در آن شکی نیست .چه درسهایی میتوانید بیاموزید از اینکه
چقدر نیاز است محتاط باشید تا اعمال شما به دیگران آسیب نرساند؟
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مطالعات بیشتر

«مطالعــه کننــدگان کتــاب مقــدس میبایســت بیاموزنــد تــا در روح
یادگیرنــده بــه آن نزدیــک شــوند .مــا بایــد صفحاتــش را مطالعــه کنیــم ،نــه ب ـرای
اثبــات ایــده هــای خودمــان بلکــه بــه منظــور فهمیــدن ســخنان خدا»...یکــی از دالیل
اصلــی عــدم صالحیــت روانــی و ضعــف اخالقــی نبــودن مترکــز اســت...با جریــان
بیحــد و انــدازه مطالبــی کــه بطــور مــداوم از چایخانــه هــا عرضــه میشــوند،
اف ـراد مســن و جــوان عــادت میکننــد کــه رسیــع و ســطحی بخواننــد و ایــن امــر
باعــث میشــود قــوه ِدماغــی ،قــدرت ارتباطــی و اســتدالل نیرومندشــان را از دســت
بدهنــد -».خانــم الــن ج .هوایــت ،Education ،صفحــه .189
«النــه هایــی کــه مورچــه هــا بــرای خودشــان میســازند نشــان دهنــدۀ
مهــارت و پشــتکار اســت .در هــر بــار آنهــا تنهــا یــک دانــه را میتواننــد حمــل
کننــد ،امــا بــا تــاش و پشــتکار ،آنهــا کاری عجیــب را بــه پایــان میرســانند.
«ســلیامن بــه ایــن پُــرکاری مورچــه بهعنــوان رسزنشــی ب ـرای آنهایــی کــه
زمــان خــود را بــه بطالــت یــا در آداب و رســومی کــه روح و جســم را فاســد میکنــد
میگذراننــد اشــاره میکنــد .مورچــه بــرای فصلهــای آینــده آمــاده میشــود؛
امــا عــده بســیاری بــا عطی ـهی اســتدالل در آمادگــی هــای زندگــی جاودانــه آینــده
شکســت میخورنــد -».خانــم الــن ج .هوایــتCounsels to Parents, Teachers, ،
 ،and Studentsصفحــه .190

پرسشهای برای بحث:
• بیشــر در ایــدهی مــا چگونــه میتوانیــم بــه دیگ ـران کمــک کنیــم ،حتــی بــه
قیمــت هزینــه شــخصی ب ـرای خودمــان تعمــق کنیــد .چگونــه مــا بــه مطالــب
آموزنــدهی درسهــای ایــن هفتــه مینگریــم در مقایســه بــا ایــن آیــه :دوســتی را
بیشــر از ایــن هیــچ کــس نــدارد کــه کســی جــان خــود را بــه راه دوســتان خــود
بنهــد «(یوحنــا بــاب  15آیــه )13؟
• چــه درسهــای دیگــری میتوانیــم از جهــان طبیعــت بیاموزیــم کــه در زندگــی
خودمــان بتوانیــم آنهــا را پیــاده کنیــم؟ هامنگونــه کــه میدانیــد جهــان ســاقط
در گنــاه اســت ،چـرا در درسهــای کــه میآموزیــم میبایســتی بااحتیــاط باشــیم؟
• هفــت ناپاکــی را در امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  16الــی  19بخوانیــد .شــا فکــر
میکنیــد چـرا اینهــا بــه نظــر خــدا اینقــدر بــد بــه نظــر میآینــد؟
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بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :متــی بــاب  5آیــات  21الــی 30؛ امثــال
ســلیامن بــاب  6آیــه 21؛ بــاب  7آیــه 3؛ بــاب  6آیــه 23؛ بــاب  7آیــه 2؛ بــاب  6آیــه
24؛ بــاب  6آیــه  30و 31؛ بــاب  7آیــه  26و .27
آیــه حفظــی« :زیــرا کــه احــکام چــراغ و تعلیــم نــور اســت و عتابهــای
تربیــت راه حیــات اســت»(امثال ســلیامن بــاب  6آیــه .)23
دو ب ـرادر در خانــه تنهــا مانــده بودنــد امــا هشــداری جــدی از مادرشــان
دریافــت کــرده بودنــد کــه کیکــی را کــه او تــازه پختــه اســت نخورنــد .بـرای اینکــه
مطمــن شــود کــه پرسهــا حــرف شــنوی میکننــد او تهدیــد بــه تنبیــه را اضافــه کــرد.
هنگامــی کــه او خانــه را تــرک کــرد ،فقــط چنــد دقیقــه بـرای پرسهــا طــول کشــید تــا
تصمیــم بگیرنــد کــه هــر جــور شــده کیــک را بخورنــد« .ایــن رسنوشــت ســاز مــرگ و
زندگــی نیســت »،آنهــا دلیــل آوردنــد « .مادرمــان هرگــز مــا را نخواهــد کشــت؛ پــس
بیــا بخوریم!»
بنابرایــن ب ـرای مشــکلی کــه معلــم در امثــال ســلیامن در مــوردش ســخن
میگویــد ،در واقــع رسنوشــت ســاز مــرگ و زندگــی اســت .گفتــارش قــوی و واضــح
اســت .البتــه مســیح نیــز خــودش از گفتــاری بســیار قــوی اســتفاده کــرد زمانــی کــه
دربــاره رسنوشــت ســازهای مــرگ و زندگــی ابــدی ســخن میگفــت (متــی بــاب 5
آیــات  21الــی )31؛ و جــای هیــچ تعجــب هــم نیســت .در پایــان ،رسنوشــت نهایــی
و ابــدی مــا (و چــه چیــزی میتوانــد از آن مهمــر باشــد؟) ،بــه انتخابهایــی کــه
هــم اکنــون میکنیــم بســتگی دارد .پــس مــا بایــد رضورت گفتــار قــوی را در ارزش
واقعــی آن در نظــر بگیریــم.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 17 ،ژانویه.
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شریعت در زندگی ما

امثــال ســلیامن بــاب  6آیــه  21و بــاب  7آیــه  3را بخوانیــد .مــا چگونــه جلــوه هــای
فیزیکــی کــه در آیــات قیــد شــده را بفهمیــم در ارتبــاط بــا اینکــه چگونــه مــا بایــد
بــا رشیعــت خــدا رابطــه داشــته باشــیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامنطــور کــه در درس قبلــی دیدیــم ،در امثــال ســلیامن دل نشــان دهنــده
جایــگاه احساســات و افــکار اســت .بــه مــا میفرمایــد کــه رشیعــت را بــر دملــان حاکــم
کنیــم (امثــال ســلیامن بــاب  ۶آیــه  ،)۲۱منظــور معلــم ایــن اســت کــه مــا بایــد همیشــه
بــا رشیعــت در رابطــه نزدیــک باشــیم .لحظــه ای نیســت کــه مــا متاســان بــا رشیعــت را
از دســت بدهیــم ،گنــاه را جــز بــه رشیعــت ندانســتیم (رســالهی پولــس بــه رومیــان بــاب
 ۷آیــه  .)۷معلــم همچنیــن ارصار دارد کــه ایــن رشیعــت بایــد حتــی در لــوح هــای قلــب
مرقــوم گــردد (امثــال ســلیامن بــاب  ۷آیــه  ،)۳ماننــد ده فرمــان کــه توســط خداونــد بــر
روی لــوح هــای ســنگی نوشــته شــده بــود.
منظــور از صحبــت دربــاه رشیعــت نوشــته شــده بــر روی دل ایــن اســت کــه
رشیعــت تنهــا یــک رسی از قوانیــن خارجــی تحمیــل شــده بــر مــا نیســت .رشیعــت بایــد
در انگیــزه هــای مــا ،نیتهــای مخفــی مــا و بخشــی از نفــس صادقــان باشــد؛ و بــه
قولــی دیگــر تعهــد پولســی میباشــد کــه «مســیح در شــا ،امیــد جــال اســت» (رســاله
پولــس بــه کلســیان بــاب  1آیــه  )27و در زندگــی مــان یــک حقیقــت میشــود.
منظــور از گــره زدن رشیعــت بــه دور گــردن ایــن اســت کــه بایــد آن را بــه
خودمــان خیلــی نزدیــک نگــه بداریــم .انســان هــای کهــن وســایل بســیار گرانبهایشــان را
بایــد بــه دور گردنشــان میبســتند .گــردن جایــی اســت کــه هــوا از طریــق آن بــه شــش
هــا راه پیــدا میکنــد و اجــازه تنفــس و زندگــی میدهــد ،ارتباطــی از افــکار کــه در
کلمــه عــری (« )nepheshروح» تصدیــق میکنــد کــه بــه کلمــه «زندگــی» بــر میگــردد
و از کلمــه ای بــه معنــی «گلــو» و «نفــس کشــیدن» مشــتق شــده اســت.
بســن رشیعــت بــر انگشــتان شــخص ،بــردن رشیعــت بــه قلمــرو فعالیــت
هاســت .آمــوزگار روی انگشــتان تأکیــد میکنــد و بــا ایــن کار بــه ظریــف تریــن و
صمیامنــه تریــن فعالیــت هــا اشــاره میکنــد .رشیعــت نــه تنهــا بــر روی تصمیــم هــای
بزرگــی کــه مــا میگیریــم بلکــه بایــد بــر روی کوچــک تریــن آنهــا نیــز تأثیــر گــذار باشــد.
( لوقــا  ۱۰ :۱۶را بخوانیــد).
هرچنــد منظــور کتــاب مقــدس از ایــن تصاویــر کامـاً رمــزی بــود ،بســیار قابــل
توجــه اســت کــه ایــن نشــانه هــا عمیق ـاً در رســوم یهودیــان ،مســیحیان و مســلامنان
اســتفاده شــده اســت؛ و آن را میتــوان بواســطۀ بــکار بــردن تفیلیــن ()tephillin
یهــودی بــه دور رس و انگشــتان ،صلیــب هــای مســیحی کــه بــه دور گــردن میآویزند
و تســبیح هــا ِذکرگویــی دور انگشــتان مســلامنها (و مســیحی هــا) دیــد.
رموز میتوانند مفید باشند ،اما چرا ما باید مراقب باشیم که رموز را با حقیقتی
که نشان دهنده آن هستند به اشتباه نگیریم؟
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روشنایی و زندگی
امثــال ســلیامن بــاب  ۶آیــه  ۲۳را بخوانیــد .چطــور رشیعــت بــه «روشــنایی» مرتبــط
میشــود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در کتــاب مقــدس ،کالم خــدا یــا رشیعتــش بــا روشــنایی مقایســه شــده اســت« :کالم
تــو از بـرای پایــم چـراغ و بــه جهــت راهــم نــور اســت» (مزمــور داود بــاب  119آیــه .)105
در تفکــر عــری بیــن ایــدۀ «رشیعــت» و «روشــنایی» رابطــه وجــود دارد .هــان طــور کــه
چ ـراغ مســیر حرکــت مــا را روشــن میکنــد ،رشیعــت نیــز بــه مــا کمــک میکنــد کــه در
مســیر مبانیــم؛ یعنــی وقتــی بــا انتخابــات اخالقــی روبــرو میشــویم بــه مــا کمــک خواهــد
کــرد کــه بدانیــم انتخــاب صحیــح چیســت ،حتــی اگــر اقتضــای زمانــی یــا شــخصی مــا را بــه
عــدم رعایــت رشیعــت وسوســه کنــد.
در کتــاب مقــدس چــه مثــال هایــی از کســانی کــه بــا وجــود بهانــه هــای محکمــی
کــه آنــان را بــه رسپیچــی وا میداشــتند ولــی بــا ایــن حــال پیــرو رشیعــت خــدا بودنــد
میتوانیــد پیــدا کنیــد؟ مــا چــه چیــزی از اطاعــت و فرمــان بــرداری ایشــان میآموزیــم؟ در
چــه صــورت ،انتخــاب وفــادار بــودن آنهــا حتــی بـرای یــک بــار از دیــد دیگــری بــه نظر اشــتباه
آمــده اســت؟
هم ـراه بــا امثــال ســلیامن بــاب  6آیــه  ،23امثــال ســلیامن بــاب  7آیــه  2را نیــز
بخوانیــد .چ ـرا رشیعــت بــا «زندگــی» در ارتبــاط اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از زمــان ســقوط بــر در گنــاه ،امیدمــان بــرای زندگــی ابــدی را منیتــوان در
رشیعــت یافــت ،بلکــه فقــط از طریــق ایــان بــه مســیح .در هــر حــال اطاعــت از رشیعــت
و اصــول ،نشــان دهنــدۀ ادامــه نقــش محــوری آن در زندگــی بــا ایــان اســت( .متــی بــاب
 19آیــه  17و مکاشــفه یوحنــای رســول بــاب  14آیــه  .)12مــا اطاعــت میکنیــم چ ـرا کــه
خداونــد هـزاران ســال پیــش بــه قــوم ارسائیــل فرمــود« :خداونــد خــدای شــا مــن هســتم»
(ســفر الویــان بــاب  18آیــه  .)4رشیعــت خــدا بــه «زندگانــی» مرتبــط اســت ،زیـرا بــه ســادگی
خداونــد هســت اگــر او هســت یعنــی منشــأ زندگــی ماســت .ایــن اصــل نشــان دهنــدۀ
روحانیــت صحیــح اســت :مــا بــه خــدا و قــول هایــش بــه خاطــر زندگــی حــال حارضمــان
اعتــاد داریــم هامنطــوری کــه بــه وعــده هایــش بــرای زندگــی ابــدی اعتــاد میکنیــم.
مسیح فرمود« :من نور جهانم و آنکس که مرا پیروی نماید ،در تاریکی راه
نخواهد رفت بلکه نور زندگی را خواهد داشت» (یوحنا باب  ٨آیه  .)١٢شما
چطور حقیقت این وعدۀ شگفت انگیز را در همراهیتان با خداوند تجربه
کردهاید؟
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مبارزه با وسوسه

هامنطــور کــه دیدیــم ،نویســنده امثــال ســلیامن بــاب  6آیــه  23تحــت الهام
روح القــدس ،مســتقیامً روشــنایی و زندگــی را بــه رشیعــت خــدا ربــط میدهــد.
در آیــه بعــدی او منونــۀ محکمــی ارائــه میدهــد کــه چگونــه رشیعــت بــه عنــوان
روشــنایی و زندگــی ،بــه مــا حفاظــت روحانــی نیرومنــد میتوانــد ببخشــد.
در امثــال ســلیامن بــاب  6آیــه  24دربــاره چــه چیــز بــه مــا هشــدار داده شــده
اســت؟ بــه جــز آنچــه آشــکار اســت چــه هشــدارهای زیرکانــه دیگــری در اینجــا
داده شــده اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمانــی کــه انســان مذهبــی وسوســه میشــود ،بزرگرتیــن وسوســه پیــدا کــردن دلیــل
مذهبــی اســت بـرای توجیــه رشارت .اســتفاده از خــدا بـرای توجیــه رفتــار زشــت فقــط یــک
شــکل وحشــتناک از کفــر نیســت-بلکه بــه شــکل قدرمتنــدی فریبنــده اســت .روی هــم رفتــه
چنانچــه کســی گــان کنــد کــه «خــدا بــا مــن اســت »،شــا در جوابــش چــه میتوانیــد
بگوییــد؟ چنیــن چیــزی در مــوارد زنــا نیــز میتوانــد اتفــاق بیفتــد« .خــدا بــه مــن نشــان داده
اســت کــه ایــن (مــرد یــا زن) هــان کســی اســت کــه مــن بایــد بــا او باشــم ».اگــر ایــن هــان
چیــزی اســت کــه آنهــا معتقدنــد ،کیســت یــا چیســت کــه بتوانــد حقــه ی توســل بــه «خــدا
نشــان داده اســت» را آشــکار کنــد؟
همچنیــن توجــه کنیــد ،ایــن فقــط زیبایــی زنهــا نیســت کــه مردهــا را اغــوا میکنــد.
او از زبــان و کلــات متلــق آمیــز اســتفاده میکنــد تــا قربانــی اش را بــه دام بیانــدازد .چگونــه
اغلــب مــرد و زن بوســیله کلــات اغــوا کننــده و زیرکانــه ای کــه حتــی گاهــی در لفافــۀ زبــان
مذهبــی پیچیــده شــده اســت بــه موقعیــت هــای رســواکننده هدایــت شــدهاند؟ نویســنده
کتــاب امثــال ســلیامن میخواهــد بــه مــا در مقابــل ایــن فریــب هشــدار بدهــد.
رشیعــت پادزهــر کاملــی بــرای «زبــان متلــق آمیــز زن اغواکننــده» اســت .تنهــا
دســتور بــی چــون و چ ـرای رشیعــت و وظیفــه فرمــان بــرداری اســت کــه بــه مــا کمــک
خواهــد کــرد تــا در مقابــل کلمــه هــای فریــب دهنــدۀ او کــه میتوانــد صحیــح و زیبــا بــه
نظــر بیاینــد ،مقاومــت کنیــم .در واقــع فریــب دهنــده شــا را نــه تنهــا خــوش قیافــه بلکــه
حتــی حکیــم و باهــوش خواهــد یافــت .او حتــی ممکــن اســت احتیاجــات روحانــی اش را
یــادآور شــود؛ و ممکــن اســت «محبــت خــدا» بــه طعنــه و بطــور خطرناکــی بــه توجیهــی
ب ـرای گنــاه تبدیــل شــود.
فقــط فکــر کنیــد کــه چطــور بــه ســهولت مــا میتوانیــم حتــی زیــر ماســک ایــان،
بـرای توجیــه اعــال اشــتباه از هــر نوعــی و نــه فقــط زنــا کــردن راهنامیــی بشــویم.
پــس آیــا تعهــد مطلــق بــه رشیعــت خــدا تنهــا محافــظ واقعــی ماســت ،حتــی در
مقابــل افــکار خودمــان و حیلــه هایــی کــه میتواننــد روی مــا اج ـرا کننــد؟
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«دزدی نکن»
دقیقـاً بعــد از هشــدارش دربــاره زنــا کــردن (امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  24الــی
 ،)29نویســنده صحبــت دربــاره گنــاه دیگــری را آغــاز میکنــد :دزدی کــردن (آیــات  30و
 .)31ارتبــاط بیــن دو فرمــان (دزدی کــردن و زنــا کــردن) ،نشــان میدهــد کــه چطــور اطاعــت
نکــردن از یــک فرمــان میتوانــد روی اطاعــت مــا از دیگــر فرمانهــا تأثیــر گــذار باشــد .طــرز
فکــر چشــم پوشــی از آن در مــورد انتخــاب ،در رابطــه بــا رشیعــت خــدا میتوانــد بســیار
خطرنــاک تــر از اطاعــت نکــردن کلــی رشیعــت باشــد« .قــوی تریــن حامــی فســاد در دنیــای
مــا زندگــی پــررشارت و فاســد و یــا رذل مطــرود گناهــکار نیســت؛ بلکــه هــان زندگــی ای
اســت کــه ظاه ـرا ً بــا فضیلــت ،رشافتمنــد و اصیــل ظاهــر میشــود ،امــا در آن گنــاه ریشــه
دوانــده و پیگیــری میشــود ...آن کــس کــه عطیــۀ باالتریــن مفاهیــم زندگــی و حقیقــت و
اح ـرام را دریافــت منــوده اســت بــاز هــم عمــدا ً از یکــی از احــکام رشیعــت مقــدس خــدا
تجــاوز میکنــد ،هدیــه اصیــل او را بســوی کشــش گنــاه ســوق داده اســت -».خانــم الــن ج.
هوایــت ،Education ،صفحــه .150
امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات  30و  31را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره عملکــرد
شــخصی کــه بیچــاره اســت چــه میگویــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقــر و احتیاجــات ،دزدی را توجیــه منیکننــد .دزد گناهــکار اســت حتــی اگــر او از
گرســنگی در رشف مــرگ اســت (آیــه  .)30بــا ایــن حــال دزد گرســنه را نبایــد مــورد تنفــر قـرار
داد ،او هنــوز هفــت برابــر چیــزی کــه دزدیــده اســت را بایــد پــس بدهــد؛ ایــن نشــان میدهــد
کــه حتــی ناامیــدی وضعیتــش گنــاه را توجیــه منیکنــد .در جــای دیگــر کتــاب مقــدس پافشــاری
میکنــد کــه ایــن وظیفــه ماســت کــه احتیاجــات تنگدســتان را بــرآورده کنیــم تــا آنهــا ب ـرای
زنــده مانــدن مجبــور بــه دزدی نشــوند (ســفر تثنیــه بــاب  15آیــه  7و .)8
چقــدر جالــب اســت کــه بعــد از بررســی موضــوع زنــا کــردن بــه موضــوع دزدی
کــردن میرویــم و در ادامــه آیــه بــه مبحــث زنــا برمیگــردد (امثــال ســلیامن بــاب  6آیــات 32
الــی  .)35هــر دو گنــاه براســتی بــه شــکلی شــبیه بــه هــم هســتند .در هــر دو مــورد شــخصی
بــه طــور نامــروع چیــزی را کــه متعلــق بــه دیگــری اســت میگیــرد .در هــر حــال یــک تفــاوت
بســیار مهــم بیــن دزدی و زنــا در حقیقتــی نهفتــه اســت کــه در گنــاه اولــی (دزدی) فقــط از
دســت دادن یــک چیــزی اســت ،در حالــی کــه گنــاه بعــدی (زنــا) مشــکلی بــزرگ تــر اســت .در
بعضــی مــوارد فــرد میتوانــد کاالی دزدیــده شــده را جایگزیــن کنــد ،در مــورد زنــا بخصــوص
وقتــی بچــه هــا نیــز درگیــر هســتند ،خســارت بســیار شــدیدتری از دزدی وارد میشــود.
زنــا مکــن ».ایــن فرمــان نــه تنهــا اعــال ناپــاک بلکــه افــکار و امیــال شــهوانی و یا«
هــر عملــی کــه موجــب تحریــک آنهــا میشــوند را منــع میکنــد ...مســیح ،کســی
کــه مفهــوم گســرده مربــوط بــه احــکام خداونــد را تعلیــم داد ،اعــام کــرد کــه
فکــر یــا نــگاه شــهوت آلــود هــان قــدر گنــاه اســت کــه خــود عمــل نامــروع».
.کتــاب شــیوخ و انبیــاء نوشــته خانــم الــن ج .هوایــت ،صفحــه 308
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تهدید مرگ

بیشــر مــردم در هنــگام ارتــکاب گنــاه بــه مــرگ فکــر منیکننــد؛ آنهــا مســائل
دیگــری در افکارشــان دارنــد ،معمــوالً لــذت آنــی و راضــی بــودن از نتیجــه گناهشــان اســت.
حتــی فرهنــگ هــای عامــه پســند گاهــی زنــا و دیگــر رشارت هــا را میســتایند .در مقابــل،
کتــاب امثــال ســلیامن گنــاه را در چشــم انــداز صحیــح قـرار میدهــد ،دیدگاهــی کــه خیلــی
ســال هــا بعــد توســط پولــس منعکــس شــد« :مــزد گنــاه مــرگ اســت» (رســاله پولــس رســول
بــه رومیــان بــاب  6آیــه .)23
امثــال ســلیامن بــاب  7آیــات  22و  23را بخوانیــد .چــه چیــزی زنــاکار را بــا تهدیــد بــه مــرگ
آســیب پذیــر میکنــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کســی کــه بــه «دنبــال او» م ـیرود بــه عنــوان شــخصی کــه اراده و شــخصیتش را از
دســت داده اســت معرفــی میشــود .او دیگــر منیاندیشــد .کالم بــی درنــگ اشــاره دارد کــه او
بــه خــود بـرای تفکــرش فرصــت بیشــری منیدهــد .او بــا گاوی کــه «بــه ســاخ خانــه مـیرود»
و ابلهــی کــه «بــه کُنــده (منظــور تختــه چوبــی اســت کــه دســتها و گــردن مجــرم در آن قفــل
میشــود) اصــاح مـیدود» و همچنیــن مرغــی کــه «بــه دام میشــتابد» مقایســه شــده اســت.
«هیــچ کــدام از اینهــا متوجــه نشــدند کــه جانشــان در خطــر اســت».
امثال سلیامن باب  7آیات  26و  27را بخوانید .چه چیز زن فاسد را مرگ آور میکند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممکــن اســت کــه اینجــا زن بیشــر از یــک مــرد زنــاکار بــه تصویــر کشــیده شــود .در واقــع زن
نشــان دهنــدۀ ارزشــهای مخالــف حکمــت اســت .ســلیامن ایــن اســتعاره را ب ـرای اخطــار بــه شــاگردش
در مقابــل هــر شــکلی از رش اســتفاده میکنــد .خطــر بزرگــی اســت ،ب ـرای اینکــه زن فقــط مجــروح
منیکنــد ،او میکشــد و قدرتــش بــه انــدازهای اســت کــه حتــی قویرتیــن مــردان را کشــته اســت .در کالم
دیگــر افـراد پیــش تــر و قــوی تــر از شــا ،قــادر نبــوده انــد در دســتهایش زنــده مباننــد .پیــام جهانــی از
ایــن آیــات بــه وضــوح پیشــنهاد میدهــد کــه نویســنده کتــاب مقــدس عمومـاً در مــورد بــر بطــور کلــی
صحبــت میکنــد( .کلمــه عــری ِشــئول ( )sheolدر مــن بــه صورتــی کــه در افــکار عمومــی اســت بــه
معنــی جهنــم نیســت؛ آن مــکان تخصیــص داده شــده بـرای مردگانــی اســت کــه در آنجــا هســتند :قــر).
در نهایت ،نکته این است که گناه ،چه زنا یا مورد دیگر ،به نابودی میکشد درست نقطۀ
مقابل زندگی ابدی اســت که خدا برای همه ما از طریق عیســی مســیح میخواهد.
جــای تعجــب نیســت ،هامنطــور کــه در مقدمــۀ شــنبه گفتیــم ،بیــان قــوی اســت-در حقیقــت مــا بــا
رسنوشــت ســاز مــرگ و زندگــی رس و کار داریــم.
به بعضی آدم های «قوی» فکر کنید که در گناهان بزرگی سقوط کرده اند .چرا این باید
شما را به لرزه در بیاورد؟ چه چیزی حفاظ شماست؟
23

جمعه

 ١٦ژانویه

مطالعات بیشتر

«شــیطان پادشــاهی جهــان را بــه انســان هــا پیشــنهاد میدهــد اگــر آنهــا تســلیم
برتــری او شــوند .بســیاری ایــن عمــل را مرتکــب میشــوند و بهشــت را قربانــی میکننــد.
ُمــردن بهــر از گنــاه کــردن اســت؛ فقــر بهــر از فریــب دادن اســت ،گرســنگی کشــیدن بهــر از
دروغ گوئــی اســت -».خانــم الــن ج .هوایــت ،Testimonies to the Church ،جلــد  4صفحــه
.495
«تنگدســتی ،رسزنــش ،جدایــی از دوســتان یــا هــر درد و رنجــی را بــه آلــوده کــردن
جــان توســط گنــاه ترجیــح بدهیــد .مــرگ پیــش از هتــک حرمــت یــا رسپیچــی از رشیعــت خدا
بایــد شــعار هــر مســیحی باشــد .بــه عنــوان کســانی کــه ادعــا داریــم کــه اصــاح کننــدگان
هســتیم و حقایــق طاهــر کننــده و جــدی کالم خــدا را عزیــز میداریــم ،مــا بایــد معیــار را از
آنچــه در حــال حــارض وجــود دارد باالتــر بربیــم -».خانــم الــن ج .هوایــتTestimonies to ،
 ،the Churchجلــد  5صفحــه .147

پرسشهای برای بحث:

• چطــور میتوانیــم وخامــت گنــاه را بــدون افتــادن در دام تعصــب ،جــدی بگیریــم؟
همزمــان چطــور میتوانیــم رشیعــت خــدا را بــدون افتــادن در ورطــه قانومنــداری پیــروی
کنیــم؟
• ســفر خــروج بــاب  20آیــات  1الــی  17را بخوانیــد .چطــور همــه ده فرمــان بــه هــم
پیوســته هســتند؟ چـرا اگــر بــه وضــوح یــک فرمــان را نقــض کنیــم ،ممکــن اســت از دیگــر
فرمــان هــا نیــز رسپیچــی بکنیــم؟ (رســاله یعقــوب بــاب  2آیــه  11را ببینیــد) چــه مثــال
هایــی از رسپیچــی از یــک فرمــان پیــدا میکنیــد کــه بــه رسپیچــی از دیگــر فرمــان هــا ســوق
داده شــده اســت؟
• در ایــن اندیشــه کــه مــردم ممکــن اســت چطــور از مذهــب بـرای توجیــه اعــال اشــتباه
اســتفاده کننــد مترکــز کنیــد .انجــام ایــن کار خیلــی هــم مشــکل نیســت ،بویــژه اگــر شــا
بــه نگــه داشــن «محبــت» بــه عنــوان معیــار نهایــی درســت و غلــط متایــل داشــته باشــید.
بعــد از ایــن همــه دربــاره همــه کارهــای ناپســندی کــه بــه بهانــه «محبــت» انجــام داده
ایــد بیاندیشــید .ســپس ،چطــور رشیعــت بــه عنــوان راهــی ب ـرای حفاظــت مــردم ،هــم از
خودشــان یــا دیگــران عمــل میکنــد ،در غیــر ایــن صــورت چــه کســی بــه طــرف گنــاه
رهــری میشــود؟
• دوبــاره بــه ســؤالی کــه در پایــان درس یکشــنبه اســت نــگاه کنیــد ،چــه انــدازه منادهــا بــه
جــای حقیقــت اشــتباه گرفتــه میشــوند؟ آیــا ممکــن اســت کــه مــا آن اشــتباه را مرتکــب
بشــویم؟ ب ـرای مثــال چگونــه بــت پرســتی ممکــن اســت یکــی از راههــای انجــام ایــن کار
باشــد؟ چــه رســومی کــه منادهــای حقایــق روحانــی هســتند میتواننــد بــرای خــود آن
حقایــق اشــتباهی گرفتــه شــوند؟
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حکمت الهی

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  8آیــات  1الــی ،21
متــی بــاب  16آیــه  ،26امثــال ســلیامن بــاب  8آیــات  22الــی  ،31ســفر پیدایــش بــاب
 1آیــه  ،31امثــال ســلیامن بــاب  8آیــات  32الــی  ،36امثــال ســلیامن بــاب  9آیــات
 1الــی  18را بخوانیــد.
آیــه حفظــی» :خداونــد در ابتــدای راهــش پیــش از افعالــش از قدیــم مالــک
مــن بــود (امثــال ســلیامن بــاب  8آیــه ».)22
در ایــن مرحلــه در امثــال ســلیامن حکمــت دوبــاره خــود را منــودار میکنــد (امثــال
ســلیامن بــاب  1آیــه  20و  21را ببینیــد) و از آیــات ایــن هفتــه بــه خوبــی منایــان اســت کــه
حکمــت حقیقــت اســت  -حقیقتــی کــه در خــدا وجــود دارد ،منبــع و رسمنشــأ همــه حقایــق.
ایــن تأکیــد در ماهیــت «مطلــق» حقیقــت ،بــا برخــی از افــکار معــارص در تضــاد
اســت ،مخصوصـاً در غــرب ،در جایــی کــه حقیقــت بــه صــورت نســبی ،مــروط و فرهنگــی
دیــده شــده اســت بــه طــوری کــه حقیقــت از نظــر یــک شــخص نســبت بــه حقیقــت از نظــر
دیگــران متفــاوت اســت.
امــا ایــن ایــده موافــق بــا کتــاب مقــدس نیســت .حقیقــت مــن میبایســتی ماننــد
حقیقــت تــو باشــد ،فقــط بــه خاطــر اینکــه «حقیقــت» جهانــی اســت؛ و بــه شــخص خاصــی
متعلــق نیســت بلکــه بــه همــه برشیــت ،اگرچــه همــه بــر نتوانــد آن را تشــخیص دهــد.
پرســش مشــهور پیالطــوس از عیســی مســیح بســیار جالــب اســت« :راســتی
چیســت؟» (یوحنــا بــاب  18آیــه  ،)38در پاســخ عیســی فرمــود« :هــر کــس کــه صاحــب
راســتی اســت ســخن م ـرا میشــنود» (یوحنــا بــاب  18آیــه  .)37حقیقــت ،حقیقــت مطلــق
وجــود دارد و بــا مــا ســخن میگویــد؛ مســئله مهــم ب ـرای مــا ایــن اســت کــه بــه هــر آنچــه
میفرمایــد آیــا گــوش فــرا میدهیــم ،اطاعــت میکنیــم یــا نــه؟
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 24 ،ژانویه.
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حکمت فریاد بر میآورد.

امثــال ســلیامن بــاب  8آیــات  1الــی  21را بخوانیــد .بــر اســاس ایــن آیــات ،بهــای
حکمــت چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حکمــت آنقــدر بــا اهمیــت اســت کــه میبایســت نصیــب هرکــس بشــود .خــدا
متــام زندگــی بــر را خلــق کــرد و مســیح بـرای هــر یــک از مــا جــان داد؛ بنابرایــن حکمــت،
دانــش خــدا و رســتگاری کــه او ارائــه میدهــد ،بــرای همــه نســل بــر اســت.
بــه کلامتــی کــه بــرای توصیــف حضــور صــدای حکمــت اســتفاده میشــوند
بنگریــد« :فریــاد کــردن»« ،آواز خــود را بلنــد کــردن»« ،صــدا کــردن»« ،آواز»« ،ســخن گفــن»،
«گشــودن لبهــا»« ،کام»« ،لبهــا»« ،کلــات» .بــا ایــن وجــود ایــن اســتعارهها را چگونــه کســی
درک خواهــد کــرد ،آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه حکمــت را بایــد ابــاغ کــرد؛ هــر کــس
گــوش فـرا دهــد میشــنود .پــس از ایــن همــه هامنطــور کــه هفتــه پیــش دیدیــم ،چیــزی کــه
حکمــت میفرمایــد رسنوشــت ســاز مــرگ و زندگــی اســت.
هشــت مرتبــه حکمــت دربــاره درســتی کالمــش ســخن میگویــد .اراده حکمــت
در اینجــا بــه انــدازه کافــی جالــب اســت ،همســو بــا اراده خداونــد در ســفر تثنیــه بــاب 32
آیــه  .4البتــه کــه ایــن شــباهت نبایــد متحیــر کننــده باشــد زیـرا کــه خــدا خالــق همــه چیــز
( یوحنــا بــاب  1آیــات  1الــی  3را ببینیــد) پایــه و اســاس همــه حقایــق اســت.
امثــال ســلیامن بــاب  8آیــه  10و  11را بخوانیــد .ایــن آیــات در مــورد حکمــت چــه
میگوینــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انســانهای بســیاری در جهالــت و نادانــی و در تاریکــی زندگــی میکردنــد
و هنــوز هــم زندگــی میکننــد .بســیاری بــدون هیــچ امیــد و یــا بــا امیدهــای واهــی
زندگــی کــرده انــد .عاملــی کــه ایــن رابطــه غمگیــن را غمگیــن تــر میکنــد ایــن
اســت کــه حکمــت و حقیقــت بســیار شــگفت انگیزنــد ،پــر شــدهاند از امیــد و
تعهــد بـرای زندگــی بهــر کنونــی و ضامــن زندگــی ابــدی در آســان و زمیــن جدیــد،
همــه بــه لطــف فــداکاری ،قربانــی عیســی مســیح .همــۀ دارایــی هــای دنیــوی در
قیــاس بــا شناســایی خــدا هیــچ ارزشــی ندارنــد (کتــاب جامعــه بــاب  2آیــات  11الــی
 13را بخوانیــد).

متــی بــاب  16آیــه  26را بخوانیــد و از خــود بپرســید بــه چــه خوبــی ،زندگــی شــا
.حقیقــت قاطعانــه ایــن کالم را منعکــس میکنــد
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امثــال بــاب  8آیــات  22الــی  31را بخوانیــد .چگونــه حکمــت بــا آفرینــش در
ارتبــاط اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ایــن آیــات حکمــت بطــور ارسار آمیــزی بــا خداونــد بــه عنــوان خالــق ارتباط
دارد .ایــن منظومــه ،کلــات بســیار مشــرکی را بــا رشح آفرینــش در ســفر پیدایــش یک و
دو در میــان میگــذارد و حتــی ســاختار ادبـیاش را نیــز در بــر میگیــرد و در محــدودۀ
ســه عامــل اساســی آســان ،آب و زمیــن ســازمان دهــی شــده اســت .هــدف ایــن تــوازن
تأکیــد بــر اعتبارنامــه نخســتین حکمــت اســت :اگــر خــدا خــودش بـرای خلــق کــردن از
حکمــت اســتفاده کــرده اســت ،اگــر حکمــت قدیمــی تریــن وســیله اســت ،قدیمــی تــر
از خــود جهــان هســتی و ب ـرای موجــود بودنــش بســیار بنیــادی اســت ،مــا میبایســت
از حکمــت بیشــر از همیشــه در امــور زندگیــان اســتفاده کنیــم.
همچنیــن بـرای منشــأ الهــی حکمــت تأکیــد بســیار قــوی وجــود دارد .نخســتین
کلمــه از شــعر خداونــد یهــوه اســت ،کســی کــه پدیدآورنــدۀ حکمــت اســت (کلمــه دوم).
کلمــه عــری کانــای ( )qanahدر نســخه جدیــد کینــگ جیمــز کــه بــه «متلــک یافتــه»
ترجمــه شــده اســت ،بیشــر معنــای تولیــد دارد تــا خلــق کــردن (ســفر تثنیــه بــاب 32
آیــه  ،6ســفر پیدایــش بــاب  4آیــه  1را بخوانیــد) .کلمــه بعــدی کلمـهای تخصصــی اســت
کــه بــه آفرینــش تکوینــی پیونــد خــورده اســت .رشــیت («()reshitدر ابتــدا») کــه در آیــه
اول ســفر پیدایــش مکشــوف اســت« :در ابتــدا خــدا آســانها و زمیــن را آفریــد».
بــا ایــن همــه کلمــۀ «در ابتــدا» در امثــال ســلیامن بــاب  8آیــه  22تــا انــدازهای
در مقایســه بــا بــاب  1ســفر پیدایــش ،متفــاوت بــکار بــرده میشــود .در ســفر پیدایــش
بــاب  1آیــه  1کلمــه بــه خــود آفرینــش ارتبــاط دارد ،در حالــی کــه در امثــال ســلیامن
بــاب  8آیــه  22کلمــه بــه خــود خــدا ،بــه طریقــش ( ِدرِک  )derek -کــه ذات اوســت
ارتبــاط دارد .در نتیجــه حکمــت بخشــی از ماهیــت واقعــی خداســت؛ بنابرایــن حکمــت
حتــی قبــل از آفرینــش جهــان هســتی در بطــن زمــان گنجانــده شــده بــود .ردیابــی
قدمــت موجودیــت حکمــت در زمانــی کــه فقــط خــدا حضــور داشــت ،بــه ازل بــر
میگــردد.
در نتیجــه منشــأ حکمــت از مــا نیســت بلکــه بـرای مــا مکشــوف شــده اســت؛
چیــزی اســت کــه مــا میآموزیــم ،چیــزی کــه بــه مــا آموختــه میشــود؛ آن چیــزی
نیســت کــه مــا از خودمــان تولیــدش کنیــم .مطمئنـاً راه پیمــودن در روشــنایی خودمــان
راه پیمــودن در تاریکــی اســت .بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه مســیح «روشــنایی حقیقــی
اســت کــه هــر کــس را روشــن میگردانــد» ( یوحنــا بــاب  1آیــه  .)9همچنیــن همــه بــه
او نیــاز دارنــد.
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در بــاب اول ســفر پیدایــش مــا میبینیــم کــه هــر قــدم از آفرینــش بــه
پایانــی یکســان ختــم میشــود« :خــدا دیــد کــه نیکوســت» (ســفر پیدایــش بــاب
 1آیــات  31 ،25 ،21 ،18 ،12 ،10 ،4را بخوانیــد) .در قــدم پایانــی (آیــه  )31حتــی
فراتــر م ـیرود« :آن بســیار نیکــو بــود» .کلمــه عــری ب ـرای «نیکــو» شــامل نیــت
لــذت و همچنیــن ارتبــاط اســت .در پایــان هفتــه آفرینــش خــدا بـرای لــذت کامــل
از خلقتــش آرام میگیــرد (ســفر پیدایــش بــاب  2آیــات  1الــی  .)3زمــان ایــن آرامــش،
روز شــنبه برکــت یافتــه اســت .همچنیــن شــعر مــا کــه همــراه بــا حکمــت ،در
آفرینــش شــادی میکنــد ،پایــان مییابــد.
امثال سلیامن باب  8آیات  30و  31را بخوانید .چرا حکمت شادمان بود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــادمانی حکمــت انعــکاس از شــادمانی خــدا در آفرینــش اســت .ایــن
شــادمانی نــه تنهــا «روزانــه» در هــر قــدم از آفرینــش رخ داد ،بلکــه عمــل آفرینــش
را تــاج گــذاری کــرد زمانــی کــه آفرینــش (حیــات بــر روی زمیــن) بــه پایــان رســید.
در امثــال ســلیامن بــاب  ،8مــا دلیــل شــادمانی حکمــت را مییابیــم:
«شــادمانی مــن بــا بنـیآدم بود»(آیــه  .)31در پایــان هفتــه آفرینــش ،در روز شــنبه
خــدا بــا انســانها ارتبــاط برقـرار کــرد .کاربــرد فــوری ایــن آرامــی الهــی و شــادمانی،
بعــد از فعالیــت هفتگــی ،ب ـرای تجربــه انســانی از شــنبه ،مفاهیمــی دارد« :نظیــر
خالــق ،او نیــز ممکــن اســت بــه کار متــام شــدهاش بــا شــادمانی ،خوشــی و رضامندی
بنگــرد .در ایــن راه انســان ممکــن اســت نــه تنهــا در آفرینــش خــدا بلکــه در
فرمانروایــی آبرومنــدش بــدون هیــچ سوءاســتفاده ای در متامــی آفرینــش شــادمانی
کنــد -».گرهــارد افَ .هســل (Gerhard F. Hasel)، Kenneth A. Strand، The
( ،Sabbath in the Scripture and Historyنرشیــه و انجمــن انتشــارات هرالــد،
 )1982صفحــه .23
رساله پولس رسول به کولسیان باب  ١آیات  ١٥الی  ،١٧باب  ٢آیه  ،٣مکاشفه
یوحنای نبی باب  ٣آیه  ١٤و یوحنا باب  ١آیات  ١الی  ١٤را بخوانید .این آیات در
مورد نقش عیسی مسیح در آفرینش به ما چه میگویند؟ چرا نقش او به عنوان
خالق در درک نقش او به عنوان نجات دهنده اهمیت بسیار دارد؟
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فرجام خواهی حکمت

آیــات پایانــی ایــن مثــل بــه مســائل شــخصی بــاز میگردنــد -بــه کاربــرد
عملــی اینکــه حکمــت داشــن بــه چــه معناســت .در مقابــل ،دانــش عقالنــی دربــاره
ازلیــت حکمــت ،دربــاره حضــور حکمــت در آفرینــش ،قطعـاً عمیــق اســت؛ امــا در
کتــاب مقــدس ،حقیقــت بایــد همیشــه در مقاطعــی تــا حــد انســانی و پاســخ مــا بــه
فرصتــی کــه بــه خاطــر مســیح بــه مــا داده شــد پاییــن بیایــد.
امثــال ســلیامن بــاب  8آیــات  32الــی  36را بخوانیــد .چــه پیامــی دربــاره مــرگ و
زندگــی در اینجــا داده شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلمــه عــری کــه بــه عنــوان «خوشــحال» ترجمــه شــده اســت معنــای
«شــادی» میدهــد .در ایــن آیــه کلمــه «خوشــحال» ضمیمــه دو موضــوع اســت.
اولــی یــک عمــل را توصیــف میکنــد« :ســالکان راه هــای مــن ،خوشــحال خواهنــد
بــود» (آیــه  .)32همیــن زبــان در مزمــور داود بــاب  119آیــات  1و  2اســتفاده شــده
اســت ،بــا توجــه بــه رشیعــت« :خوشــا بــه حــال کســانی کــه در طریقـ ِ
ـت کاملانــد
و در رشیعـ ِ
ـت خداونــد رفتــار میمناینــد! خوشــا بــه حــال کســانی کــه شــهادات او
را متوجــه شــدهاند».
دومــی نــوع تفکــر را توصیــف میکنــد« :خوشــا بــه حــال کســی کــه م ـرا
میشــنود»(آیه  .)32در هــر دو مــورد نیــاز حاکــی از تالشــی مــداوم اســت .ایــن
کافــی نیســت کــه راه درســت را کشــف کنیــم؛ بلکــه مــا بایــد «ســالکانِ آن» باشــیم.
کافــی نیســت کــه کالم خــدا را بشــنویم؛ بلکــه مــا بایــد «همــه روزه مراقــب باشــیم»
و همچنیــن پیــرو دانســته هایــان باشــیم؛ هامنطــور کــه عیســی مســیح آن را بــکار
بــرد« :خوشــا بــه حــال آنهایــی کــه کالم خــدا را میشــنوند و آن را نــگاه میدارنــد»
( لوقــا بــاب  11آیــه .)28
«آیــا شــادی کــه بــه طریــق رسپیچــی و تخلــف از رشیعــت اخالقــی و
جســانی یافــت میشــود مطلــوب اســت؟ زندگــی مســیح بــه منبــع حقیقــی شــادی
و چگونگــی بــه دســت آوردن آن اشــاره میکنــد ...اگــر آنهــا بدرســتی خواســتار
شــادمانی هســتند ،آنهــا بایــد بــا شــادمانی در محــل مأموریــت بــه دنبالــش بگردنــد،
بایــد کاری کــه بــه آنهــا محــول شــده اســت صادقانــه انجــام بدهنــد ،بایــد دلهایشــان
و زندگیشــان را بــا طــرح کامــل تطبیــق بدهنــد -».خانــم الــن ج .هوایــتMy Life ،
 ،todayصفحــه .162
شادی میتواند چیزی فریبنده باشد؛ هر چه بیشتر برای آن کوشش میکنیم ،به
نظرمان به دست آوردنش سختتر است .چرا باید وفاداری به خدا ،در مقابل
کسب شادی اولین اولویت ما باشد؟ عالوه بر این چه چیز بیشتر ،سبب تحصیل
شادی است (و چرا) :طلبیدن آن ،یا طلبیدن ملکوت خدا در ابتدا؟
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یکی یا دیگری

در پیــروی از درخواســت حکمــت ،نویســنده الهــام شــده در امثــال ســلیامن
بــاب  9مخاطبانــش را ترغیــب میکنــد کــه از میــان دو شــیوه زندگــی ،حکمــت یــا
حامقــت یکــی را برگزیننــد .شــش آیــه اول و ِ
آخــر بــاب ( 9امثــال ســلیامن بــاب 9
آیــات  1الــی  13 ،6الــی  )18متقــارن هســتند و تفــاوت مابیــن ایــن دو گــروه را
آشــکار میکننــد.
امثــال ســلیامن بــاب  9آیــات  1الــی  6را بــا بــاب  9آیــات  13الــی  18مقایســه
کنیــد .تفــاوت حکمــت و حامقــت در چیســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• حکمــت مؤثــر اســت و در آفرینــش نقــش داشــته اســت :از هفــت فعل بـرای توصیــف عملکردش
در اینجــا اســتفاده شــده اســت (آیــات  1الــی  .)3او هفــت ســتونش را تراشــیده اســت کــه اشــاره
بــه هفــت روز آفرینــش میکنــد (آیــه  .)1در مقابــل حامقــت مینشــیند و کاری منیکنــد و فقــط
وامنــود میکنــد کــه کســی اســت ،زمانــی کــه در حقیقــت« ،او ســاده و هیــچ نــدان اســت» (آیــه
.)13
• گــر چــه حکمــت و حامقــت مخاطــب یکســان میطلبنــد (بــه شــباهت در آیــات  4و  16توجــه
کنیــد) ،چیــزی کــه آنهــا ارائــه میکننــد اساسـاً متفــاوت اســت .حکمــت مهامنانــش را بـرای خــوردن
نــان و نوشــیدن آشــامیدنی کــه خــود او فراهــم کــرده دعــوت میکنــد (آیــه  .)5در صورتــی کــه
حامقــت چیــزی بـرای خــوردن و نوشــیدن ارائــه منیدهــد؛ او بــه ســادگی بــه آذوقــه هــای دزدیــده
شــده افتخــار میکنــد (آیــه .)17
• حکمــت مــا را بــه تــرک جهالــت و از ایــن رو زندگــی کــردن فـرا میخوانــد .حامقــت بردبارتــر اســت؛
او تقاضــای تــرک چیــزی را از مــا منیکنــد ،امــا نتیجــه اش نابــودی اســت .آنهایــی کــه ســالک حکمــت
هســتند پیرشفــت خواهنــد کــرد؛ آنهــا «در راه فطانــت رفتــار» خواهنــد کــرد (آیــه  .)6آنهایــی کــه
ســالک حامقــت هســتند بــی حرکــت خواهنــد بــود و آنهــا «نخواهنــد دانســت» (آیــه .)18
امثــال ســلیامن بــاب  9آیــات  7الــی  9را بخوانیــد .چگونــه انســان حکیــم و انســان
رشیــر بــه آمــوزش حکمــت گــوش میدهنــد؟ چــه چیــز انســان حکیــم را حکیمتــر
از انســان رشیــر میکنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلیــد حکمــت فروتنــی اســت .انســان حکیــم انســانی اســت کــه تعلیــم پذیــر اســت
و بــا ذهنــی بــاز بــه آمــوزش گــوش میدهــد .حکمــت فقــط بــه ســمت کســی میآیــد کــه
ماننــد یــک کــودک ،نیــاز رشــد کــردن را درک میکنــد .ایــن دلیلــی اســت کــه عیســی مســیح
در شــیوهای واضــح بــه مــا آموخــت کــه «مادامــی کــه مبــدل نگردیــد و چــون اطفــال صغیــر
نگردیــد داخــل ملکــوت آســان نخواهیــد گشــت» (متــی بــاب  18آیــه .)3
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مطالعات بیشتر
«حاکــم مطلــق کائنــات در انجــام اعــال نیکوکارانــهاش تنهــا نبــود .او
دســتیار و همــکاری داشــت کــه اهــداف او را درک میکــرد و قــادر بــود بــا اعطــای
ســعادت و خوشــبختی بــه مخلوقــات آفرینــش ،در شــادی او ســهیم شــود* .در ابتــدا
کلمــه بــود و آن کلمــه نــزد خــدا بــود و آن کلمــه خــدا بــود؛ و هــان در ابتــدا نــزد
خــدا بــود* (یوحنــا بــاب  1آیــه  1و  .)2مســیح ،کلمــه ،پــر یگانــه خــدا ،بــا پــدر
رسمــدی یکــی بود-یکــی در ســیرت ،در شــخصیت و در هــدف-او تنهــا کســی بــود
کــه میتوانســت در متامــی مشــاوره هــا و اهــداف خــدا وارد شــود ...و پــر یگانــه
خــدا دربــاره خــود چنیــن میفرمایــد* :خداونــد در ابتــدای راهــش پیــش از افعالــش
از قدیــم مالــک مــن بــود؛ و مــن از ازل منصــوب شــدم...وقتی کــه بنیــان زمیــن را
ـبب شــادمانی
میگذاشــت :آنــگاه مــن پــرورش یافتــه نــز ِد او بــودم و روز بــه روز سـ ِ
او بــودم و در حضــورش همیشــه اوقــات شــادمان بــودم( *.امثــال ســلیامن بــاب 8
آیــات  22الــی  -)30کتــاب شــیوخ و انبیــاء نوشــته خانــم الــن ج .هوایــت ،صفحــه
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پرسشهای برای بحث:
• چ ـرا اعتقــاد بــه مبحــث آفرینــش در ســفر پیدایــش ،بنیــان حکمـ ِ
ـت مطابــق بــا کتــاب
مقــدس اســت؟ چ ـرا فرضیــه تکامــل در هــر صــورت برخــاف کتــاب مقــدس اســت؟
• در مــورد ایــن ایــده کــه حکمــت حقیقــی چیــزی اســت کــه مــا منیتوانیــم خودمــان
تولیــدش کنیــم بلکــه بایســتی بــه مــا مکشــوف شــود ،بیشــر درنــگ کنیــد .چنــد منونــه از
حقایــق بااهمیتــی کــه مــا آنهــا را درک نخواهیــم کــرد مگــر آنکــه بــه طریــق الهــام الهــی
بــر مــا مکشــوف شــوند کدامنــد؟ بـرای مثــال ،چطــور میتوانیــم دربــاره مــرگ مســیح بــر
صلیــب و چیــزی کــه ارائــه میدهــد آگاه شــویم و اگــر مکشــوف نشــود؟ در مــورد روز
هفتــم ،شــنبه یــا بازگشــت دوبــاره مســیح چــه؟
• کار خــدا چگونــه انجــام میشــود ،هامنگونــه کــه در بــاب اول ســفر پیدایــش آشــکار
میشــود ،بــه ایــن حقیقــت شــهادت میدهــد کــه نیکــی منیتوانــد بــا رش درهــم آمیــزد؟
پاســخ شــا بـرای ایــده اینکــه کســی میتوانــد بـرای مثــال ،دیــدگاه جهانــی تکاملــی را در
داســتان آفرینــش تکوینــی ترکیــب کنــد چــه مفاهیمــی دارد؟
• شــادمانی خــدا در حیــن آفرینــش ،چگونــه بــه مــا کمــک میکنــد بفهمیــم کــه چگونــه
میتوانیــم تجربــه شــنبه غنیتــر و عمیقتــری داشــته باشــیم؟
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برکات عادالن

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  10آیــه  1الــی ،14
متــی بــاب  19آیــه  ،19امثــال ســلیامن بــاب  11الــی  ،12یوحنــا بــاب  3آیــه ،16
امثــال ســلیامن بــاب .13
رس عــادالن اســت امــا ظلــم دهــان رشی ـران را
آیــه حفظــی« :بــرکات بــر ِ
میپوشــد» (امثــال ســلیامن بــاب  10آیــه .)6
هامنطــور کــه رسمقالــه پیشــنهاد میکنــد ،ایــن درس بــرکات عــادالن را
بررســی میکنــد .کلمــه عــری زادیــک ( )zaddiqبـرای «صدیــق» کلمــه کلیــدی در
آیــات اســتِ .ز ِدک (( )Zedeqهمچنیــن بــه عدالــت ترجمــه میشــود) کــه از آن
گرفتــه شــده اســت ،در مقدمــه متــام کتــاب دیــده میشــود « :امثــال ســلیامن ...
ب ـرای دریافــت تربیــت حکمــت و صداقــت (( »…)Zedeqامثــال ســلیامن بــاب 1
آیــات  1الــی  .)3مســئلهای را کــه کتــاب امثــال ســلیامن ســعی دارد بــه مــا بفهامنــد
ایــن اســت کــه حکمــت صداقــت اســت و»صداقــت» بدیــن معناســت کــه بــر اســاس
احــکام خــدا راه برویــم -راه رفــن در ایــان و فرمانــرداری از چیــزی کــه خداونــد از
مــا خواســته ،باشــیم و انجــام بدهیــم .صداقــت هدیــه اســت ،هدیـهای کــه از طــرف
خــدا میآیــد .در مقابــل ،ابلهــی و بیایامنــی اســت .حکمــت ،عدالــت یــا صداقــت
اســت؛ ابلهــی ،گنــاه و فســاد اســت  -و در آیــات مــا میخوانیــم کــه تفــاوت بیــن
آنهــا فاحــش اســت.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 31 ،ژانویه.
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صداقت جامع است.

امثــال ســلیامن بــاب  10آیــات  1الــی  7را بخوانیــد .کــدام اصــول متفــاوت ایــان
و زندگــی در اینجــا آشــکار میشــوند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داســتانی اســت از مــردی کــه در قایــق رشوع بــه ســوراخ کــردن زیــر پایــش
جایــی کــه نشســته اســت میکنــد .هنگامــی کــه اف ـراد دیگــر داخــل قایــق از او
میخواهنــد دســت نگــه دارد ،جوابــش ایــن بــود« :ایــن بــه شــا ارتبــاط نــدارد ،جای
خــودم اســت!» ایــن پاســخ بیمعنــی اغلــب بهان ـهای اســت کــه توســط گناهــکار
ب ـرای توجیــه رفتــارش اســتفاده میشــود« .ایــن زندگــی خــودم اســت و ربطــی بــه
شــا نــدارد ».البتــه هــر کاری کــه انجــام بدهیــم یــا ندهیــم بــر دیگـران تأثیرگــذار
اســت ،مخصوصـاً کســانی کــه رابطــه نزدیــک بــا مــا دارنــد .در نهایــت کیســت کــه
نتیجــه اقدامــات دیگ ـران چــه خــوب و چــه بــد را ملــس نکــرده باشــد.
اصــل وحدانیــت بیــن زندگــی اخالقــی  -روحانــی و زندگــی مــادی -
جســانی بــا آیــات  3الــی  5ارائــه شــده اســت .ایــده اصلــی ایــن اســت کــه رشارت
و یــا ضعــف اخالقــی بــی ارزش اســت ،اگــر چــه انســان غنــی باشــد؛ و دوم اینکــه
صداقــت بــه هــر صــورت همیشــه پــاداش میدهــد اگــر چــه انســان فقیــر باشــد.
مــا در آیــات  6و  7پیــش تصویــری از فرمایــش عیســی میبینیــم کــه نظــر
شــهوت آلــود ،زناســت یــا نفــرت شــبیه بــه قتــل اســت .همچنیــن پنهــان کــردن
نفــرت پشــت کالمــان همیشــه امــکان پذیــر نیســت .افــکار رشیرانــه اغلــب در
حــرکات جســمی و لحــن صــدای مــا خــود را منایــان میکننــد .بهرتیــن نقطــه رشوع
ممکــن ب ـرای رابطــه خــوب بــا دیگ ـران ایــن اســت کــه «همســایه خــود را چــون
خــود دوســت بدار»(ســفر الویــان بــاب  19آیــه  18را بــا متــی بــاب  19آیــه 19
مقایســه کنیــد) .هامنگونــه کــه آیــات نیــز پیشــنهاد میدهنــد ،خاطــرهای کــه شــا
بــا نیکــی میســازید میتوانــد تأثیــری پایــدار بــر دیگ ـران داشــته باشــد .در پایــان
مــا بــا مقــدار مشــخصی از شــعور عــادی روبــرو هســتیم :آیــا بهــر نیســت کــه نامــی
نیــک داشــته باشــیم تــا اینکــه نامــی بــد؟
بزودی چه تصمیم مهمی قرار است بگیرید؟ اگر هنوز انجامش ندادید ،به دقت
اثراتی که انتخاب شما ممکن است بر دیگران داشته باشد را در نظر بگیرید،
برای نیکی یا برای شرارت؟
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دهان عادالن

دهــان (بــا اجـزای خــود یعنــی لبهــا و زبــان) مهمتریــن عضــو در کتــاب امثــال
ســلیامن اســت .در نســخه جدیــد کتــاب مقــدس بنــام کینــگ جیمــز کلمــه «دهــان» 50
بــار« ،لبهــا»  41بــار و «زبــان»  19بــار اســتفاده شــده اســت .اســتفاده ایــن عضــو در
گفتــار ،موضــوع بــه ویــژه مهمــی در امثــال ســلیامن بــاب  10الــی  29اســت.
نکتــه اصلــی بســیار اساســی :کالم مــا بســیار قدرمتنــد اســت ،چــه ب ـرای
نیکــی و چــه ب ـرای بــدی .زبــان میتوانــد بهرتیــن یــا بدتریــن هدی ـهای باشــد کــه
بــه مــا داده شــده اســت .ایــن دوگانگــی دربــاره زبــان یکــی از مهمرتیــن درســها در
امثــال ســلیامن اســت .در واقــع ،دهــان زندگــی را میســازد امــا همچنیــن ممکــن
اســت مــرگ را بــه ارمغــان بیــاورد.
امثــال ســلیامن بــاب  10آیــات  11الــی  14را بخوانیــد .چــه مقایسـهای در ارتبــاط
بــا نحــوه گفتــار فــرد عــادل و ابلــه در آنجــا وجــود دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آیــه  11اصطــاح «چشــمه حیــات» را مالحظــه میکنیــد .آن بــه شــکل
منادیــن بــه کیفیــت حکمــت اشــاره دارد؛ و بــرای اشــاره بــه خداونــد کــه منشــأ
حیــات اســت اســتفاده شــده اســت (مزمــور داوود بــاب  36آیــه  .)9تصویــری مشــابه
در ارتبــاط بــا معبــد ،هــان مکانــی کــه چشــمه هــای آب میجهــد مــورد اســتفاده
قـرار گرفتــه اســت (کتــاب حزقیــال نبــی بــاب  47آیــات  1و  .)2عیســی ایــن اســتعاره
را ب ـرای نشــان دادن هدیــه روح اســتفاده کــرد (یوحنــا بــاب  4آیــه )14؛ بنابرایــن
تشــبیه دهــان عــادالن بــه «چشــمه حیــات» مربــوط کــردن آن بــا خــود خداســت.
چیــزی کــه ایــن دهــان را توصیــف میکنــد ،هدی ـهی مثبتــی از «حیــات»
اســت .ایــن کیفیــت بــه مــا میگویــد کــه عملکــرد مناســب دهــان چــه بایــد باشــد؛
و بایــد نیرویــی بـرای نیکــی باشــد و نــه رش ،رسچشــمه حیــات و نــه نابــودی .هرچــه
در اینجــا بحــث شــد در رســاله یعقــوب بــاب  3آیــات  2الــی  12نیــز دیــده شــده
اســت
همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه آن بــه طریــق ســخن ،هــان «کالم
قــوهی خــود» بــود (رســاله پولــس رســول بــه عربانیــان بــاب  1آیــه  )3کــه خــدا،
آســان و زمیــن را خلــق کــرد؛ بنابرایــن ســخن فقــط بایــد در خدمــت خلــق کــردن
باشــد.
فقط در نظر بگیرید که چقدر کالم بطور باور نکردنی قدرتمند است .با کالم
خودتان شما میتوانید دیگران را پر از اعتماد به نفس ،شادی و امید کنید یا اینکه
شما میتوانید آنها را در هم بشکنید و به آنها خسارت بزنید ،دقیقاً مثل اینکه
جسمانی به آنها حمله کردهاید .چقدر دقت میکنید وقتی قدرت زبانتان را در
دست دارید؟
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امید عادالن
«راســتی راســتان ایشــان را رهــری میمنایــد ،امــا کجــروی گناهــکاران
ایشــان را هــاک میکند»(امثــال ســلیامن بــاب  11آیــه  .)3مــا چــه مدرکــی دال بــر
درســتی ایــن آیــه داریــم؟ شــا چــه منونــه هایــی را دیــده یــا شــنیدهاید کــه نشــان
بدهنــد ایــن حقیقــت روحانــی مکشــوف شــده اســت؟ در مقابــل چــه کارهایــی
دیــده ایــد کــه تاکنــون بدیــن معنــا بــوده اســت کــه شــا بایــد ایــن آیــه را بــا ایــان
بپذیریــد؟
امثــال ســلیامن بــاب  11را بخوانیــد .اگرچــه آن مــوارد بســیاری را در بــر میگیــرد،
بــرکات بزرگــی کــه بـرای ایامنــداران میآیــد در مقابــل چیزهایــی کــه بــر گناهــکاران
پیــش میآیــد کدامنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهــوم آینــده و ارزش چیــزی کــه هنــوز نامرئــی اســت (رســاله پولــس
رســول بــه قرنتیــان بــاب  4آیــه  18را ببینیــد) کمــک بــه ایجــاد انگیــزه بـرای عــادالن
میکنــد تــا بدرســتی زندگــی کننــد .بــه خاطــر امیدشــان در آینــده ،بــا صداقــت
متواضعانــه ،درســتکاری و دلســوزی رفتــار میکننــد.
از ســوی دیگــر ،انســانهای رشیــر فقــط در زمــان حــال زندگــی میکننــد؛
نگرانــی آنهــا فقــط چیزهایــی اســت کــه میبیننــد و پــاداش بــی درنــگ .آنهــا قبــل
از دیگ ـران بــه خــود میاندیشــند و بــه فریــب و سوءاســتفاده متوســل میشــوند.
بـرای منونــه ،فروشــندههایی کــه مشرتیانشــان را فریــب میدهنــد ممکــن اســت کــه
پاداشــی بــی درنــگ بــا قیمتــی بــاال دریافــت کننــد ،امــا در نهایــت آنهــا مشرتیانشــان
را از دســت میدهنــد و کســب و کارشــان ممکــن اســت بــا شکســت مواجــه شــود
(امثــال ســلیامن بــاب  11آیــات  3و .)18

به تعدادی از تصمیماتی که باید بگیرید و همچنین چگونه تصمیم خواهید
گرفت بیاندیشید .چقدر برنامه ریزی بلند مدت (همچون برای ابدیت) در
انتخابهای شما تأثیرگذار است.
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حقیقت عادالن

امثــال ســلیامن بــاب  12را بخوانیــد و بــر موضــوع کالم مترکــز کنیــد ،مخصوصـاً در
متنــی کــه دربــاره راســتگویی یــا دروغگویــی اســت .مــا چــه پیامــی را در اینجــا
دربــاره درســتی و دروغ مییابیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خانــم ســی ســا بــاک ( )Sissela Bokفیلســوف ،بطــور متقاعــد کننــده اثبــات
میکنــد کــه دروغ چگونــه میتوانــد بــرای جامعــه مــر باشــد .او نوشــته اســت« :پــس
جامعــهای کــه اعضایــش قــادر نباشــند پیامهــای راســت را از فریبنــده تشــخیص دهنــد
متالشــی خواهــد شــد( ،Lying: Moral Choice in Public and Private Life- ».نیویــورک:
 )1978 ،Pantheon booksصفحــه  .19بــه همیــن ترتیــب خانــم آگوســتین ،بــه عنــوان نقلــی
در مقدمــه کتــاب بــاک ،اشــاره کــرده اســت کــه «زمانــی کــه اح ـرام بــه حقیقــت درهــم
شکســته شــد یــا حتــی کمــی تضعیــف شــد ،همــه چیــز مشــکوک باقــی خواهــد مانــد-».
صفحــه .15
خانــم الــن ج .هوایــت نوشــت« :لبهــای دروغگــو بـرای او منفــور هســتند .او اعــام
میکنــد کــه *درون شــهر مقــدس هرگــز چیــزی کــه نجــس میســازد و یــا نجاســت بــه
بــار مــیآورد و یــا دروغ میگویــد وارد نخواهــد شــد *.راســتگو را بــا دســت سســت و
قبضــه گیــری نامشــخص نگیریــد .بگذاریــد بخشــی از زندگــیشــود .بــا حقیقــت رسیــع و بــی
قاعــده بــازی کــردن و وامنــود کــردن بــه قصــد تطبیــق بــا طرحهــای خودخواهانــه ،یعنــی ایامن
کِشــتی شکســته ...کســی کــه ناراســتی هــا را بــه زبــان میرانــد جانــش را در ارزانتریــن بــازار
میفروشــد .کذبهایــش ممکــن اســت بــه نظــر در رشایــط اضط ـراری بــکار بیاینــد؛ و در
نتیجــه بــه نظــر برســد کــه او پیرشفــت شــغلی داشــته اســت کــه منیتوانســته توســط معاملــه
عادالنــه کســب کنــد؛ امــا رسانجــام او بــه جایــی میرســد کــه منیتوانــد بــه کســی اعتــاد
کنــد .خــودش دروغ پــردازی میشــود کــه هیــچ اطمینانــی بــه کالم دیگ ـران نــداردMy- ».
 ،Life Todayصفحــه .331
زمانــی کــه در مــورد قــدرت کالم میاندیشــیم مــا بایــد دربــاره دروغ نیــز فکــر
کنیــم ،زیـرا بســیاری از دروغهــا بــا کالم گفتــه میشــوند .کیســت کــه نیــش ،خیانــت و حــس
ناپاکــی را درک نکــرده باشــد زمانــی کــه بــه او دروغ گفتــه شــده اســت؟ ســخت نیســت کــه
جامعـهای را تصــور کنیــم کــه در هــرج و مرجــی کلــی گرفتــار میشــود زمانــی کــه دروغ گفــن
یــک قاعــده اســت بــه جــای انح ـراف از قاعــده.
دیــدگاه دیگــری نیــز هســت :و آن تأثیــر دروغ گفــن بــر کســی اســت کــه
دروغگوســت .برخــی مــردم آنچنــان بــه آن عــادت کردهانــد کــه دیگــر برایشــان بــی تفــاوت
اســت؛ بســیاری دیگــر بهــر حــال حــس گنــاه و خجالــت را حــس میکننــد زمانــی کــه دروغ
میگوینــد .چنیــن احساســی خــوب اســت ،چــون بدیــن معناســت کــه هنــوز مقــداری
قــوه دریافــت روحالقــدس وجــود دارد .ولــی خطــری را تصــور کنیــد ب ـرای کســی کــه دروغ
میگویــد ولــی حتــی دربــاره آن منیاندیشــد.
آخرین باری که دروغ گفتید کی بود؟ چه احساسی داشتید وقتی این کار را انجام
دادید؟
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هامنطــور کــه در امثــال ســلیامن مالحظــه کردیــم ،اکــر آمــوزش و بســیاری
از تعالیمــی کــه داده شــده در مقایســه بــا دو گــروه متفــاوت از انســانها ارائــه
شــدند « .شــخص حکیــم چنیــن میکنــد ،شــخص ابلــه چنــان میکنــد« ».انســان
خداشــناس چنــان میکنــد ،انســان رشیــر چنیــن میکنــد».
البتــه در واقعیــت ،اغلــب مقــداری حکمــت و حامقــت در همــۀ مــا وجــود
دارد .بــه اســتثنای عیســی ،همــه مــا گناهکاریــم و از جــال خــدا کوتــاه آمدهایــم
(رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب  3آیــه  .)23خوشــبختانه ،مــا وعــدهای بســیار
شــگفت انگیــز داریــم کــه در آیــه بعــد میآیــد :بــا وجــود اینکــه مــا گناهکاریــم،
بواســطه ایــان ،بــه فیــض او بــه وســیله فَدیــه عیســی مســیح رایــگان عــادل شــمرده
میشــویم» (رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب  3آیــه .)24
در پایــان همــه برشیــت بــه یکــی از ایــن دو جایــگاه خواهنــد رفــت :انســانهایی کــه
نجــات خواهنــد یافــت یــا نابــود خواهنــد شــد.
یوحنا باب  3آیه  16را بخوانید .برشیت با کدام دو انتخاب مواجه هست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امثــال ســلیامن بــاب  13را بخوانیــد .ایــن بــاب چگونــه تجربــه و رسنوشــت عــادالن
را بــا رسنوشــت رشیـران مقایســه میکنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــرد حکیــم بــه چ ـراغ پایــدار مقایســه شــده اســت ،در حالــی کــه رشیــر
بــه چراغــی کــه فرونشــانده خواهــد شــد (امثــال ســلیامن بــاب  13آیــه  .)9انســان
حکیــم از میــوه نیکویــی عمــل خــود لــذت خواهــد بــرد ،در صورتــی کــه گناهــکار
بــدی درو خواهــد کــرد (آیــات  2و  .)25توســط فرزندانشــان (امثــال ســلیان بــاب
 13آیــه  ،)22حکیــان حتــی بعــد از حیــات فعلیشــان آینــدهای دارنــد؛ در عــوض
رشیــران ،دولتشــان را بــرای غریبــه هــا میگذارنــد ،حتــی بــرای عــادالن (امثــال
ســلیامن بــاب  13آیــه .)22
نکتــه آن اســت کــه زندگــی بــا ایــان و اطاعــت از خداونــد از زندگــی بــا
نافرمانــی و ابلهــی بهــر اســت.
با کنار گذاشتن مسئله بزرگ ،یعنی وعده زندگی ابدی ،فواید روزانه و فوری که
شما با زندگی کردن در ایمان به مسیح تجربه کرده اید کدامند؟
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مطالعات بیشتر

« اعـراف بــه ایــان مســیح و همچنیــن ثبــت اســم خودمــان در فهرســت اعضــای
کلیســا کافــی نیســت ...میـزان اعـراف هــر قــدر هــم کــه باشــد ،ارزشــش ناچیــز اســت مگــر
اینکــه مســیح در اعــا ِل عدالــت ظاهــر گــردد- ».خانــم الــن ج .هوایــتChrist’s Object ،
 ،Lessonsصفحــه  312و .313
«بزرگرتیــن فریبــی کــه در ایــام مســیح ذهــن مــردم را بــه خــود مشــغول کــرد ایــن
بــود کــه تنهــا اع ـراف بــه حقیقــت موجــب عدالــت میشــود .در حالــی کــه تجربــه بــری
نشــان داده بــود کــه معرفــت نظــری ،دربــاره حقیقــت بـرای نجــات یــک فــرد کافــی نیســت...
تاریکرتیــن صفحــات تاریــخ بــری پُــر اســت از رشح جنایاتــی کــه از ســوی مذهبیــان متعصب
انجــام شــده اســت ...همیــن خطــر هنــوز هــم وجــود دارد .بســیاری بــه دلیــل پذیــرش یــک
رسی عقایــد دینــی ،خــود را مســیحی میپندارنــد امــا در زندگــی خــود بــه حقایــق الهــی
عمــل منیکننــد ...چــه بســا ممکــن اســت افـراد ،ایــان بــه حقیقــت را اقـرار کننــد ،امــا اگــر
مثـرات ایــان کــه شــامل صداقــت ،مهربانــی ،صــر ،شــکیبایی و تفکــر الهــی اســت در زندگــی
ایشــان دیــده نشــود ،چنیــن ایامنــی ب ـرای صاحبانــش لعنــت تلقــی شــده و از طریــق نفــوذ
ایشــان ب ـرای جهــان نیــز لعنــت بــه بــار خواهــد آورد».
«عدالتــی کــه مســیح تعلیــم داد هامهنــگ شــدن قلــب و زندگــی بــا اراده آشــکار
خداونــد اســت ».آرزوی اعصــار نوشــته خانــم الــن ج .هوایــت ،صفحــه  287و .288

پرسشهای برای بحث:
• در ایــن رابطــه کــه تصمیــات مــا بـرای خــوب یــا بــد تحــت تأثیــر قـرار میدهــد
بحــث کنیــد .چ ـرا ایــن موضــوع یــک حقیقــت غیــر قابــل اجتنــاب در زندگــی
اســت؟ ایــن حقیقــت اولیــن بــار در داســتان ســقوط بــر در گنــاه مشــاهده شــد،
جایــی کــه حتــی تــا بــه امــروز تأثیــر انتخــاب آدم و حــوا در زندگــی هــر یــک از مــا
احســاس میشــود .ممکــن اســت وسوســه کننــده باشــد کــه ســعی کنیــم می ـزان
خوبــی یــا بــدی تصمیاممتــان را بســنجیم ،امــا خطرنــاک اســت زیـرا مــا اغلــب اثــر
تصمیاممتــان را منیدانیــم .پــس چــرا در نــور خــدا و رشیعتــش ،رصف نظــر از
ترســی کــه مــا از عاقبــت آن داریــم بایــد تصمیــم درســت را انتخــاب کنیــم؟
• امثــال ســلیامن متایــز قاطعــی بیــن عــادالن و احمقــان میســازد و بــه طریــق
همیــن آیــات مــا دربــاره آنچــه درســت و یــا غلــط اســت میآموزیــم .پــس چ ـرا
مــا بایــد در قضــاوت در مــورد شناســایی ابلهــان بســیار محتــاط باشــیم؟ از ســوی
دیگــر ،چگونــه اغلــب مــا توســط کســانی کــه زمانــی تصــور میکردیــم صــادق
هســتند فریــب خوردهایــم؟
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*  ٣١ژانویه الی  ٦فوریه

چیزی که به دست میآورید
آن چیزی نیست که میبینید

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب 14؛ کتــاب دانیــال
نبــی بــاب  7آیــه 25؛ مرقــس بــاب  12آیــات  30و 31؛ امثــال ســلیامن بــاب  15آیــه
3؛ کتــاب اشــعیای نبــی بــاب  5آیــه 20؛ امثــال ســلیامن بــاب 15؛ متــی بــاب 20
آیــات  2الــی  28را بخوانیــد.
آیــه حفظــی« :راهــی اســت کــه در نظــر انســان راســت میمنایــد امــا
عاقبتــش راههــای مــرگ اســت» (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه .)12
معــا
هامنطــور کــه پولــس رســول فرمــود« :زیــرا کــه الحــال در آینــه بطــور ّ
میبینیــم» (رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  13آیــه  .)12مــا خیلــی کــم میبینیــم
و هــر آنچــه را کــه میبینیــم همیشــه از صافــی قــوه دماغــی مــان عبــور کــرده اســت.
چشــمها و گوشــهایامن -در واقــع همــه حــواس پنجگانــه مــان ،فقــط منظــره ای محــدود از
آنچــه وجــود دارد بــه مــا نشــان میدهنــد.
مــا نــه تنهــا دربــاره جهــان خــارج بلکــه دربــاره خودمــان نیــز میتوانیــم فریــب بخوریــم.
رؤیاهایــان ،چشــم اندازهایــان و حتــی دیــدگاه هایــان میتواننــد تصاویــری بســیار
غیرواقعــی از آنچــه هســتیم بــه مــا بدهنــد و ایــن از همــه نیرنگهــا میتوانــد خیلــی بدتــر
باشــد.
پــس بـرای محافظــت خودمــان از ایــن چنیــن نیرنگهایــی چــه کار بایــد بکنیــم؟ امثــال ســلیامن
بــا مشــاوره ای بنیــادی آن را برایــان مهیــا ســاخته اســت .مــا نبایــد بــه خودمــان ماننــد یــک
ابلــه اتــکا کنیــم .در مقابــل بایــد بــه خداونــدی کــه رویدادهــا را حتــی زمانــی کــه همــه آنهــا
بــه نظــر اشــتباه میآینــد کنــرل میکنــد اعتــاد کنیــم .خالصــه مــا بــه زندگــی در ایــان
محتاجیــم و نــه رصفــاً بــه آنچــه میبینیــم ،زیــرا میتوانــد بــا نشــان دادن فقــط بخــش
کوچکــی از واقعیــت بــه مــا خیلــی فریبنــده باشــد و بدتــر آنکــه چیزهــای کوچکــی را هــم
کــه بــه مــا نشــان میدهــد مســخ میکنــد.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 7 ،فوریه.
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خاطرجمعی انسان ابله

امثال سلیامن باب  14را بخوانید .درباره انسان ابله چه میگوید؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انســان ابلــه بــا غــرور ســخن م یرانــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه .)3
اولیــن نشــانه انســان ابلــه بــا «ســخرنانی مغرورانــه اش» رشوع میشــود .وابســتگی
تصویــر عصــا بــه لبهــای ابلــه بــه مجــازات احتاملــی اش اشــاره میکنــد .نتیجــۀ کالم
مغرورانــه رضبــه ای بــه لبهایــش اســت و ایــن نتیجــه در مقابــل لبهــای حکیــم دیــده
میشــود کــه محافظــت شــده اســت (کتــاب دانیــال نبــی بــاب  7آیــه .)8
انســان ابلــه حکمــت را اســتهزاء میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــات
 6الــی  .)9گرچــه بــه نظــر میرســد کــه فــرد ابلــه حکمــت را میجویــد ،ولــی در
حقیقــت بــه آن اعتقــاد نــدارد و نســبت بــه آن مــردد اســت .او آن را نخواهــد یافــت
زی ـرا در ذهنــش حکمتــی جــدا از خــودش وجــود نــدارد .حتــی نگرشــش دربــاره
نقــص رشیعــت وحشــتناکرت اســت .چــه چیــز میتوانــد کشــندهتر از اســتهزای
تصــور گنــاه باشــد؟
انســان ابلــه ســاده لــوح اســت (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه  .)15بطــور
غیرمنطقــی تــا وقتیکــه انســان ابلــه ،ایــده آل گِرایــان باورمنــد بــه ارزش حکمــت
را بــه بــاد متســخر میگیــرد ،در واقــع او شایســتگی اش بــرای تفکــر منتقدانــه
در مــورد هــر آنچــه میشــنود را از دســت داده اســت؛ او «هــر حرفــی» را بــاور
میکنــد .طعنــه ایــن وضعیــت بــه قلــب جامعــه دنیــوی رضبــه میزنــد .انســانهای
شــکاک خــدا را اســتهزا میکننــد و مذهــب را بــه ســخره میگیرنــد ،ادعــا میکننــد
کــه ایــن اعتقــادات ب ـرای کــودکان و مــردم ســالخورده هســتند ،بــا وجــودی کــه
خودشــان اغلــب بــه ابلهانــه تریــن چیزهــا مثــل آفرینــش حیــات روی زمیــن بــا
تصــادف محــض بــاور دارنــد.
انســان ابلــه بــدون فکــر عمــل میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــات 16
و  .)29چ ـرا کــه انســان ابلــه معتقــد اســت حقیقــت درون اوســت ،او ب ـرای فکــر
کــردن زمــان منیگــذارد و عکسالعمــل رسیعــش بیشــر اوقــات توســط انگیــزه
ناگهانــی او دیکتــه شــده اســت.
انســان ابلــه بــه دیگ ـران تعــدی میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــات
 21و  .)31در روانشناســی ابلــه مکانیــزم هــای تعــدی و نابردبــاری پیشــنهاد شــده
انــد .او زیــر بــار حــرف دیگـران منـیرود و اهانــت آمیــز بــا آنهــا رفتــار خواهــد کــرد
(کتــاب دانیــال نبــی بــاب  7آیــه 25؛ بــاب  8آیــات  11و  12را بخوانیــد).
مشــاهده خصیصــه هــای ابلهیــت در دیگــران آســان میمنایــد امــا در مــورد
خودمــان چــه؟ شــا نیــاز بــه شناســایی کــدام یــک از ایــن معایــب را در خــود
داریــد تــا بعــدا ً بتوانیــد توســط فیــض خــدا بــر آن غلبــه کنیــد؟
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ترس فرد حکیم
امثال سلیامن باب  14را بخوانید .درباره فرد حکیم چه میگوید؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــرد حکیــم بــا فروتنــی ســخن میگویــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه  .)3اف ـراد
حکیــم لبهایشــان را مهــار میکننــد .بازتــاب ساکتشــان در نتیجــۀ فقــدان اعتــاد بــه نفــس
مغرورانــه اســت .بــا فــرد حکیــم ،ممکــن اســت حــق بــا شــخص دیگــر نیــز باشــد؛ بنابرایــن
فــرد حکیــم همیشــه وقتــی ب ـرای تعمــق و ارزیابــی شــواهد اختصاصــی میگــذارد .آنهــا
ســاکت هســتند زیــرا گــوش میدهنــد و آمــاده یادگیــری از دیگراننــد.
فــرد حکیــم ب ـرای یادگیــری و دانــش ارزش قائــل اســت (امثــال ســلیامن بــاب 14
آیــات  6و  .)18بـرای ابلــه یادگیــری دشــوار اســت زیـرا نشســن بــه پــای درس معلــم برایــش
ســخت اســت؛ در مقابــل یادگیــری ب ـرای فــرد حکیــم بــه خاطــر تواضعــش آســان اســت .در
نتیجــه آنهــا از تجربــه یادگیــری و منــو کردنشــان لــذت میبرنــد و همچنیــن جســتجو ب ـرای
حکمــت و چیزهایــی کــه ندارنــد ،اســت کــه از آنهــا حکیــم میســازد.
فــرد حکیــم محتــاط اســت (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه  .)15فــرد حکیــم وجــود
گنــاه و رش را میدانــد؛ بنابرایــن آنهــا مراقــب قــدم هایشــان خواهنــد بــود .آنهــا بــه
احساســات و نظ ـرات شخصیشــان اعتــاد منیکننــد؛ آنهــا همــه چیــز را بررســی میکننــد و
دالیــل میطلبنــد .بــا ایــن حــال آنهــا بــه دقــت نصایــح دیگ ـران را بررســی میکننــد .آنهــا
خــوب را از بــد تشــخیص میدهنــد (رســاله اول پولــس رســول بــه تســالونیکیان بــاب  5آیــه
.)21
اف ـراد حکیــم آرام هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــات  29و  .)33فــرد حکیــم
میتوانــد ســاکت مبانــد زیـرا کــه آنهــا بــه طریقهایشــان اعتــاد منیکننــد ،بلکــه وابســته بــه
طریقهــای الهــی هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه  .)14ایامنشــان بــه خدایــی اســت کــه
بــه آنهــا اجــازه میدهــد آرام بگیرنــد و کنــرل نفــس را متریــن کننــد (اشــعیای نبــی بــاب 30
آیــه  .)15تــرس از خداســت کــه بــه آنهــا اطمینــان میدهــد (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه
.)26
افـراد حکیــم دارای ترحــم و حساســیتند (امثــال ســلیامن بــاب  14آیــات  21و .)31
دو حکــم «خــدای خــود خداونــد را محبــت منــا» و «همســایه ات را محبــت منــا» بــه هــم
وابســته انــد (مرقــس بــاب  12آیــات  30و  .)31مــا منیتوانیــم خــدا را دوســت بداریــم و در
عیــن حــال بــا دیگـران بــد رفتــار باشــیم .بزرگرتیــن تعبیــر از ایاممنــان چگونــه رفتــار کــردن بــا
دیگ ـران بــه خصــوص محتاجیــن اســت.
« تشخیص اینکه چه تعداد از ما با بینش راه میرویم و نه با ایامن ،با ما نیست.
ما چیزهایی را که میبینیم باور داریم ولی وعده های با ارزشی که در کالمش
به ما عطا کرده را قدر منینهیم- ».خانم الن ج .هوایتOur High Calling ،
صفحه  .٨٥با ایامن قدم برداشنت و نه با بینش به چه معناست؟ ما چگونه قرار
است این کار را انجام بدهیم؟
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«چشمان خداوند»

«چشــان خداونــد در همــه جــا هســتند و بــر بــدان و نیــکان حراســت میکنــد»
(امثــال ســلیامن بــاب  15آیــه  .)3ایــن آیــه چــه حســی را بــه شــا میدهــد و چـرا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در دو بــاب بعــدی امثــال ســلیامن لحــن تغییــر میکنــد .ایــن بابهــا نســبت
بــه بابهــای پیشــین الهوتــی تــر هســتند .بیشــر از امثــال گذشــته بــه خداونــد اشــاره
شــده اســت .دربــاره او چیــزی فــوق العــاده گفتــه شــده اســت :کــه چشــانش در
همــه جــا هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  15آیــه .)3
ایــن هوشــیاری شــدید بــه حضــور خداونــد دقیقـاً هــان چیــزی اســت کــه
یهودیــان قدیــم آن را «تــرس از خداونــد مینامیدنــد ».رابطــه مشــابه در مزمــور
داود نیــز یافــت میشــود :چشــم خداونــد بــر آنانــی اســت کــه از او میترســند»
(امثــال ســلیامن بــاب  33آیــه  .)18بــه همیــن ترتیــب ،ایــوب نبــی خــدا را بعنــوان
کســی کــه تــا کرانــه هــای زمیــن را مینگــرد و هــر آنچــه زیــر متامــی آســان رخ
میدهــد را میبینــد توصیــف میکنــد (کتــاب ایــوب بــاب  28آیــه  .)24بــه خاطــر
همیــن ،ایــوب نبــی بــا عبارت»تــرس خداونــد حکمــت اســت» بــه پایــان میرســاند
(کتــاب ایــوب بــاب  28آیــه .)28
ایــن مثــل ســلیامن یادآورنــده توانایــی خــدا در دیــدن نیــک و بَــد اســت،
هــر جــا کــه هســتند .هامنطــور کــه ســلیامن نبــی فهمیــد (کتــاب اول پادشــاهان
بــاب  3آیــه  ،)9حکمــت واقعــی توانایــی متیــز دادن بیــن نیــک و بــد اســت .در
ســطح بــر ،ایــن آگاهــی بایــد بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه یــاد آوریــم همیشــه نیکــی
کنیــم و هرگــز بــدی نکنیــم ،ب ـرای آنکــه خــدا ناظــر همــه کارهــای ماســت ،حتــی
اگــر کســی نبینــد .در واقــع خــود را فریفتهایــم اگــر فکــر کنیــم فعـاً از دســت بــدی
َدر رفتهایــم ،پــس واقع ـاً َدر رفتهایــم .ولــی مــا هرگــز ب ـرای بلنــد مــدت از آن دور
منیشــویم.
پــس بیاییــد ســاعی باشــیم بـرای اینکــه «هیــچ موجــودی از نظــر او مخفــی
نیســت بلکــه همــه چیــز در چشــان کســی کــه بــه او حســاب پــس خواهیــم داد
برهنــه و منکشــف اســت» (رســاله پولــس رســول بــه عربانیــان بــاب  4آیــه .)13
امثال سلیمان باب  ١٥آیه  ،٣کتاب اشعیای نبی باب  ٥آیه  ،٢٠رساله پولس رسول
به عبرانیان باب  ٥آیه  ١٤را بخوانید .این آیات چه پیام قاطعی را برای ما دارند
بخصوص در دوره ای که همه مفاهیم نیک و بد اغلب مبهم هستند ،توسط
افرادی که ادعا میکنند نیک و بد نسبی هستند یا فقط ایده های بشری اند که
وجود واقعی دور از چیزی که ما درباره وجود آنها میگوییم ندارند؟ بیشترین
مشکل چنین تصوری از خوب و بد چیست و چرا اعتقاد داشتن به آن بسیار
خطرناک است؟
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شادی خداوند

امثال سلیامن باب  15را بخوانید .چرا شادی مهمرتین رسمایه انسان است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتــاب مقــدس بــه مــا زندگــی بــدون ســختی هــا را وعــده نــداده اســت.
هامنطــور کــه خــود مســیح فرمــود« :بــدی امــروز بـرای امــروز کافــی اســت» (متــی
بــاب  6آیــه  .)34امثــال ســلیامن بــاب  15آیــه  15توضیــح میدهــد کــه در بحبوحــه
روزهــای بــد کســی کــه دلــی شــادمان دارد زمــان بهــری را خواهــد گذرانــد .درد،
رنــج کشــیدن و ســختی هــا خواهنــد آمــد و چگونگــی و زمــان آنهــا اغلــب در اختیــار
مــا نیســتند .چیــزی کــه حداقــل ب ـرای درجاتــی مــا میتوانیــم در اختیــار بگیریــم
نحــوه انتخــاب مقابلــه بــا آنهاســت.

امثــال ســلیامن بــاب  15آیــات  14و  23را بخوانیــد .ســهم خــدا در ایــن شــادی
چیســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرچــه آیــات کتــاب مقــدس بطــور واضــح دلیلــی بـرای شــادی بیــان نکــرده
انــد ،امــا اســتدالل همســو در آیــات  13و  14پیشــنهاد میدهــد کــه «دل شــادمان»
«دل کســی اســت کــه معرفــت را میطلبــد» .دل کســی کــه ایــان دارد و رســتگاری
را فراتــر از ســختی بالفاصلــه میبینــد .بــه خاطــر همیــن ایــان بــه خــدا بســیار مهــم
اســت؛ چونکــه بســیار حیاتــی اســت کــه بــا تجربــه شــخصی خودمــان واقعیــت خــدا
و محبتــش را دریابیــم .بعــد از آن هــر ســختی کــه پیــش آیــد ،بــا هــر رنجــی کــه
روبــرو شــویم ،آنانــی کــه میفهمنــد میتوانــد تحمــل کننــد زیـرا آنهــا محبــت خــدا
نســبت بــه خودشــان را میشناســند.
امثــال ســلیامن بــاب  15آیــه  23ایــده مهــم دیگــری را بــه ارمغــان مـیآورد.
شــادی بیشــر از چیــزی کــه میدهیــم بــه وجــود میآیــد تــا از چیــزی کــه
میگیریــم .در میــان گذاشــن کالم نیکــو بــا دیگــران اســت کــه بــرای دهنــده آن
شــادی بــه ارمغــان خواهــد آورد .کیســت کــه برکتهــای رســیده از برکــت دادن بــه
دیگ ـران را خــواه در کالم باشــد خــواه در عمــل یــا هــر دو تجربــه نکــرده باشــد؟
هامنطــور کــه در امثــال ســلیامن دیدیــم ،کالم هایــان بســیار قدرمتنــد هســتند .آنهــا
میتوانــد باعــث نیکــی یــا بــدی بزرگــی بشــوند؛ و چقــدر بهــر اســت وقتیکــه کار
نیــک بزرگــی میکننــد ،نــه فقــط ب ـرای کســی کــه کار نیکــو در حقــش میکننــد
بلکــه بــرای آنکــه آن را انجــام میدهــد.
چقدر خوب محبت خدا در حق خودتان را میشناسید؟ برای کمک به گشودن
دلتان برای این حقیقت مهم چه کارهایی را میتوانید انجام بدهید؟ مالحظه کنید
اگر حقیقت محبت خدا را میشناختید زندگی چقدر بهتر میبود.
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اقتدار خدا

همگــی مــا خــواب میبینیــم و طــرح هایــی را میکشــیم و معالوصــف نتیجــه کارهــا
متفــاوت از آب درمیآینــد ،بعضــی وقتهــا نتیجــه بهــر و گاهــی اوقــات نتیجــه بدتــر اســت.
کتــاب مقــدس ارزش مســئولیت و آزادی انســان را تائیــد میکنــد .بــا ایــن حــال کتــاب مقــدس
کنــرل خــدا بــر مســیر رویدادهــا را نیــز تائیــد میمنایــد (امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه ،24
بــاب  21آیــه  31و کتــاب دانیــال نبــی بــاب  2و  7را بخوانیــد).
امثال سلیامن باب  16آیه  1چه میفرماید؟ چگونه این آیه را بفهمیم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــا آمــاده میشــویم و طــرح هــا را میکشــیم امــا کالم آخــر هنــوز متعلــق بــه
خداســت .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آمــاده گیهــای مــا بــی اهمیــت اســت بلکــه در زندگــی
بــا ایــان اگــر مــا فقــط نقشــه هایــان را بــه خــدا تســلیم کنیــم او روی آنهــا کار خواهــد کــرد
و نقشــه هایــان هدایــت خواهنــد شــد (امثــال ســلیامن بــاب  16آیــه  )9و در نهایــت توســط
او اســتوار میشــوند (امثــال ســلیامن بــاب  16آیــه  .)3حتــی عمــل دشــمنامنان بــه نفــع مــا متــام
خواهــد شــد (امثــال ســلیامن بــاب  16آیــات  4و .)7
گرچــه فهمیــدن ایــن ایدههــای ســاده ،آســان نیســت مخصوصــاً زمانــی کــه بــا
موقعیتهــای ســخت روبروییــم ،آنهــا بایــد بــه مــا تســلی ببخشــند و بیاموزنــد تــا بــه خــدا
اعتــاد کنیــم حتــی زمانــی کــه کارهــا بشــدت اشــتباه پیــش میرونــد و نقشــه هایــان آنگونــه
کــه میخواهیــم از آب در منیآینــد .نکتــه کلیــدی بــرای مــا آموخــن واگــذاری همــه چیــز
بــه خداســت؛ اگــر مــا ایــن کار را بکنیــم میتوانیــم حتــی در ســخرتین رشایــط از رهنمــودش
مطمــن باشــیم.
امثــال ســلیامن بــاب  16آیــات  18و  19را بخوانیــد .جایــگاه بلندهمتــی در موفقیــت انســان
کجاست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماننــد همیشــه کتــاب مقــدس در رابطــه بــا غــرور هشــدار میدهــد .باالخــره
بعنــوان ســاقطین در گنــاه ،بــه چــه چیــز بایــد افتخــار کنیــم؟ چــه گناهــی بیشــر از گنــاه
اولیــۀ غــرور ،مخالــف خداســت؟ (کتــاب حزقیــال نبــی بــاب  28آیــه  17را ببینیــد) .عیســی
رصیح ـاً دربــاره رش ِ
ارت طلبیــدنِ ریاســت درســی داد و شــاگردانش را ترغیــب کــرد تــا بجــای
آن تواضــع را بجوینــد (متــی بــاب  20آیــات  26الــی .)28
امثــال ســلیامن بــاب  16آیــه  33را بخوانیــد .جایــگاه شــانس در موفقیــت انســان
کجاســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همانطور که ما به دنبال درک چگونگی وقوع رویدادها هستیم ،چگونه حقیقت
نبرد بزرگ به ما کمک میکند تا نحوه روی دادن اتفاقات دور از انتظار در برخی
مسائل دشوار را بررسی کنیم؟
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مطالعات بیشتر

«از هــان بــدو امــر شــیطان بــه بــر تلقیــن کــرده بــود کــه فایــده ای
هســت کــه از راه گنــاه بــه دســت میآیــد .بدیــن ترتیــب بــود کــه او فرشــتگان را
فریــب داد .بدیــن ترتیــب بــود کــه آدم و حــوا را وسوســه کــرد تــا گنــاه کننــد؛ و
هنــوز نیــز بدیــن ترتیــب انبــوه مــردم را از راه اطاعــت از خداونــد منحــرف میکنــد.
او مســیر گنــاه را پســندیده بــه نظــر میرســاند؛ *امــا عاقبــت آن بــه مــرگ ختــم
میشــود( *.امثــال ســلیامن بــاب  14آیــه  .)12خوشــا بــه حــال آنانــی کــه در ایــن
راه رفتــه و آموختــه انــد کــه میــوه هــای گنــاه حقیقتـاً تلــخ اســت ،پــس بــه موقــع
از آن روی گردانیــده انــد - ».خانــم الــن ج .هوایــت ،کتــاب شــیوخ و انبیــاء ،صفحــه
.670
«هیــچ چیــز بیشــر از روح قــدردان و ستایشــگر ســامتی جســم و جــان
را بهبــود منیبخشــد .وظیفــه مثبــت ایســتادگی در برابــر پریشــانی و احساســات و
افــکار ناراضــی بــه انــدازه وظیفــۀ دعــا کــردن اســت .اگــر مــا عــازم آســان هســتیم،
چطــور میتوانیــم ماننــد دســته ع ـزاداران در همــۀ مســیری کــه بــه خانــه پدرمــان
میرویــم شــکایت و نالــه کنیــم؟ آن مســیحیان مدعــی کــه دامئـاً شــکایت میکننــد و
آنانــی کــه بــه نظــر خوشــی و خوشــحالی را گنــاه میداننــد دیــن حقیقــی ندارنــد-».
خانــم الــن ج .هوایــت ،The Ministry of Healing ،صفحــه .251

پرسشهای برای بحث:
• دربــاره محــدود بــودن بینــش مــا راجــع بــه واقعیــت بحــث کنیــد .معنایــش
چیســت؟ چــه چیزهــای واقعــی در اطرافــان هســتند کــه مــا میدانیــم واقعــی
انــد ولــی بــا ایــن حــال هنــوز منیتوانیــم از هیــچ راهــی آنهــا را حــس کنیــم؟
ب ـرای مثــال در حــال حــارض تعــداد زیــادی از امــواج رادیویــی (متاســهای تلفنــی،
برنامــه هــای ماهــواره ای ،برنامــه هــای رادیویــی) در اطرافتــان وجــود دارنــد ولــی
شــا قــادر بــه دیــدن ،شــنیدن و احســاس آنهــا نیســتید؟ چگونــه وجــود چنیــن
واقعیتهایــی بــه مــا کمــک میکننــد تــا محــدود بــودن احساســان را بفهمیــم؟
چطــور ایــن مفاهیــم بایــد بــه مــا کمــک کننــد تــا واقعیــت مســائل دیگــر ماننــد
فرشــتگان کــه دیدنــی نیســتند را درک کنیــم؟
• چـرا درک واقعیــت آزادی عمــل و آزادی انتخــاب انســان حتــی اگــر در نهایــت،
کنــرل همــه چیــز در دســت خداســت بــا اهمیــت اســت؟ اگــر چــه مفاهیــم
(انتخــاب آزاد انســان ،حاکمیــت خــدا) بــه نظــر در تناقــض هســتند ،ولــی هــر
دو در کتــاب مقــدس آمــوزش داده شــدند پــس چگونــه میتوانیــم آنهــا را آشــتی
بدهیــم؟
45

درس ٧

* ٧الی  ١٣فوریه

برخورد با نزاع ها

بعدازظهر شنبه

بـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  ،17رســاله اول پولــس
بــه قرنتیــان بــاب  13آیــات  5الــی  ،7یوحنــا بــاب  8آیــات ا الــی  ،11امثــال ســلیامن
بــاب  ،18بــاب  ،19ســفر تثنیــه بــاب  24آیــات  10الــی  22را بخوانیــد.
آیــه حفظــی« :لقمــه خشــک همـراه بــا ســامتی ،از خانــه پــر از ضیافـ ِ
ـت بــا
مخاصمــت بهــر اســت» (امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه .)1
امثــال ســلیامن بــار دیگــر فریــب وامنودهــای ظاهــری را تقبیــح میکنــد.
ممکــن اســت بــه نظــر برســد مــا هــر آنچــه دنیــا ارائــه میکنــد ماننــد ثــروت،
قــدرت ،لذتهــا و شــهرت را داریــم ،ولــی باایــن حــال ورای منــای بیرونــی ،هنــوز تنــش
و بدبختــی پیرشفــت میکنــد .حتــی امــکان دارد دلیــل چنیــن تنــش و بدبختــی
هــان ثــروت و لذتــی باشــد کــه مــردم بــه ســختی برایــش میکوشــند .هامنطــور
کــه َمثــل مــری میگویــد« :لقمــه نــان بــا دلــی شــاد از مکنــت بــا آزردگــی بهــر
اســت- ».خانــم مریــم لیشــتایم (،Miriam Lichtheim)، A Book of Readings
جلــد  ،2صفحــه  .156بــا توجــه بــه کتــاب امثــال ســلیامن اولیــن قــدم ب ـرای حــل
ایــن مشــکل تشــخیص اولویتهایــان اســت :روابــط صلحآمیــز از ثــروت بــا اهمیــت
تــر اســت (امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  .)1آنچــه داریــم نیســت کــه بــه حســاب
میآیــد ،بلکــه آن کســی کــه واقع ـاً هســتیم .توصیــه ای کــه در ادامــه میآیــد بــه
بقــای ایــن اولویــت کمــک خواهــد کــرد و همچنیــن مــا را بـرای رســیدن بــه آرامــش
درونــی (شــالوم ( )shalomدر زبــان عــری) هدایــت خواهــد کــرد کــه بــه شــادمانی
هایــان خواهــد افــزود.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 14 ،فوریه.
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گناه و دوستان

امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  ،9بــاب  19آیــه  11را بخوانیــد .چــه نکتــه خیلــی
مهمــی در ایــن آیــات وجــود دارد؟ مــا چگونــه بایــد بــا افـرادی کــه ســقوط میکننــد
رفتــار کنیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتــی کســی خرابــکاری میکنــد ،وسوســه انتشــار داســتان و گفــن بــه دیگ ـران
بســیار قــوی اســت .آیــا شــنیدهاید کــه فالنــی چــکار کــرد؟ گرچــه ممکــن اســت بــا رفتارمــان
نشــان دهیــم کــه ترســیده ایــم ،امــا هنــوز دوســت داریــم بــه دیگـران دربــاره آنچــه رخ داده
اســت بگوییــم .خالصــه اینکــه مــا غیبــت میکنیــم و ایــن هــان چیــزی اســت کــه بــه مــا در
مــوردش هشــدار داده شــده اســت .چونکــه ایــن نــوع رفتــار حتــی بیــن دوســتان نزدیــک هــم
مشــاجره بــه وجــود مـیآورد .دســت کــم اگــر یکــی از دوســتانتان خرابــکاری کنــد شــا چــه
دوســتی هســتید اگــر در رابطــه بــا آن بــا دیگ ـران صحبــت کنیــد؟
در مقابــل مــا بــه «پوشــانیدن» اشــتباه توصیــه شــدهایم .ولــی ایــن موضــوع نبایــد دلیلــی
بـرای پنهــان کــردن گنــاه شــود و طــوری رفتــار کنیــم کــه انــگار هرگــز اتفاقــی نیفتــاده اســت
مثــل اینکــه شــخص هیــچ کار اشــتباهی انجــام نــداده اســت .گناهــی کــه پنهــان شــده اســت
هنــوز وجــود دارد ،حتــی اگــر مخفــی شــده باشــد .در واقــع ،کلمــه «پوشــانیدن» در ایــن
مــورد در زبــان عــری معنــای مشــخص «عفــو کــردن» را دارد (مزمــور داود بــاب  85آیــه ،2
نحمیــا بــاب  4آیــه  .)5عکسالعمــل مــا در برابــر اشــتباه دیگــری بایــد محبــت منــودن و نــه
غیبــت کــردن باشــد.

امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  17و رســاله اول پولــس بــه قرنتیــان بــاب  13آیــات
 5الــی  7را بخوانیــد .چگونــه محبــت کــردن در مقابلــه بــا اشــتباه دوســت یــاری
رســان اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انســان دوســت و همــر را بــه خاطــر بــی عیــب بودنشــان محبــت منیکنــد .مــا
علیرغــم اشــتباهات و خطاهایشــان بــه آنهــا محبــت میکنیــم .فقــط بــه واســطه محبــت
کــردن میآموزیــم کــه دیگ ـران را قضــاوت نکنیــم زی ـرا اشــتباهات و کاســتی هایــان مــا را
هــم بــه هــان انــدازه گناهــکار میســازد .مــا در مقابــل میتوانیــم بــا آنهــا بــر رس اشــتباهی
کــه انجــام داده انــد ســوگواری کنیــم و بـرای کمــک بــه حــل مشــکل آنهــا از هــر راهــی کــه
میتوانیــم بکوشــیم .روی هــم رفتــه پــس دوســتان ب ـرای چــه چیــز هســتند اگــر نــه ب ـرای
چنیــن مــوردی؟
بــه زمانــی کــه خرابــکاری بــدی را انجــام دادیــد ولــی شــا بخشــیده شــدید،
خدمــت شــدید و دلــداری داده شــدید بیندیشــید .ایــن دربــاره اینکــه شــا نیــز
بایــد بــا دیگ ـران همیــن طــور برخــورد کنیــد چــه میگویــد؟
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منصف باشید!

محبــت حقیقــی نابینــا نیســت .اگــر مــا اشــتباه فــردی را بــا محبــت کــردن بپوشــانیم
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــا گنــاه را منیبینیــم و بــه خوبــی تشــخیصش منیدهیــم.
محبــت و عدالــت بــا هــم هامهنــگ هســتند .کلمــه عــری بـرای «عدالــت» ِصـ ِدق ()tsedeq
معنــای محبــت و نیکــوکاری نیــز میدهــد .اگــر مــا منصــف نباشــیم منیتوانیــم دلســوزی
واقعــی داشــته باشــیم و بــدون داشــن محبــت و دلســوزی منیتوانیــم منصــف باشــیم .هــر
دو تدبیــر بایــد بــا هــم باشــند.
بـرای منونــه ،انجــام اعــال خیرخواهانــه در حــق فقـرا نبایــد بــدون انصــاف باشــد؛
از ایــرو توصیــه شــده اســت کــه در دادگاه طرفــداری از فقیــر نکنیــد (ســفر خــروج بــاب 23
آیــه  .)3اگــر محبــت مــا را بــه یــاری فقیــر ملــزم کنــد ،منصفانــه نیســت زمانــی کــه اشــتباه
میکننــد فقــط بــه ایــن دلیــل کــه فقیــر هســتند آنهــا را طرفــداری کنیــم؛ بنابرایــن عدالــت و
حقیقــت بایــد بــا محبــت و دلســوزی همـراه باشــند .ایــن تعــاد ِل حکیامنــه اســت کــه تــورات
و احــکام خــدا توصیــف میکننــد و هــان چیــزی کــه در کتــاب امثــال ســلیامن تعلیــم و
ترویــج داده شــده اســت.
امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  10و بــاب  19آیــه  25را بخوانیــد .آنهــا در رابطــه بــا
نیــاز بـرای مالمــت کــردن و مقابلــه چــه میفرماینــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقیقــت بالفاصلــه در امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  10کــه دعــوت بــه پوشــاندن
اشــتباه توســط محبــت را رسیع ـاً دنبــال میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  17آیــه  )9تصادفــی
نیســت .یــادآوری َمالمــت کــردن در رابطــه بــا محبــت در واقــع محبــت را در چشــم انــداز
درســت قــرار میدهــد .آیــه بــر مالمتــی ســخت داللــت میکنــد.
یوحنــا بــاب  8آیــات  1الــی  11را بخوانیــد .مــا برخــورد عیســی بــا گنــاه آشــکار را
چگونــه میبینیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«در بخشــیدن زن زنــاکار و تشــویق و تســلّی او بــرای آغــاز یــک زندگــی بهــر،
ســیرت عیســی و عدالــت کامــل وی بــه شــکلی بســیار زیبــا منایــان میشــود .او بــا وجــود
تخفیــف نــدادن گنــاه و کوچــک جلــوه نــدادن جــرم ،در صــدد محکــوم کــردن زن نبــود بلکــه
نجــات دادن وی .دنیــا ب ـرای ایــن زن خطــاکار فقــط اک ـراه و تحقیــر داشــت ،ولــی عیســی
بـرای او از کالم امیــد و تســلی ســخن گفــت .خداونـ ِد عــاری از گنــاه بــر گناهــکاری ضعیــف
ترحــم منــود و دســت یــاری بــه ســوی ایــن زن گناهــکار دراز کــرد .در حالــی کــه فریســیان
ریــاکار وی را مــورد نکوهــش و تحقیــر ق ـرار دادنــد ،او بــه زن گفــت* :بــرو و دیگــر گنــاه
نکــن!*»  -خانــم الــن ج .هوایــت ،کتــاب آرزوی اعصــار ،صفحــه .453
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دوباره کالم
امثــال ســلیامن بــاب  18را بخوانیــد .بــا اینکــه موضوعــات متفاوتــی در اینجاســت ،بــه دقــت
در آنچــه راجــع بــه کالمــان میگویــد مترکــز کنیــم .در اینجــا چــه ایدههــای مهمــی در
خصــوص چیــزی کــه میگوییــم یــا منیگوییــم ارائــه شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــا دوبــاره بــا واقعیــت و قــدرت کالم مواجــه میشــویم؛ در ایــن مــورد
میبینیــم کــه چگونــه اف ـراد ابلــه از دهانشــان ب ـرای شکســت خودشــان اســتفاده
میکننــد .مخصوصـاً آیــه  13روشــن کننــده ایــن موضــوع اســت .قبــل از شــنیدن و
فهمیــدن دقیــق دربــاره آنچــه بــه مــا گفتــه شــده اســت بــی پــرده ســخن گفــن چــه
آســان اســت .بــه دفعــات مــا میتوانســتیم خودمــان یــا دیگ ـران را از ن ـزاع و درد
بــی مــورد برهانیــم ،اگــر فقــط میآموختیــم کــه قبــل از پاســخ دهــی بــه آن گفتــار
بدقــت بیندیشــیدیم .بدرســتی گاهــی ســکوت بهرتیــن پاســخ اســت.
امثــال ســلیامن بــاب  18آیــه  4را بخوانیــد .چـرا ســخنان انســان حکیــم شــبیه آب
عمیــق اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویــر «آب عمیــق» در کتــاب امثــال ســلیامن ب ـرای بــه تصویــر کشــیدن
حکمــت آن هــم بــه نحــوی مثبــت بــکار بــرده شــده اســت (امثــال ســلیامن بــاب 20
آیــه  .)5ایــن ایــده نــه تنهــا مناینــده آرامــش میشــود بلکــه عمــق و ثــروت زیــاد را
نیــز میرســاند .افـراد حکیــم ســطحی نیســتند .آنهــا کالمشــان را از اعــاق اندیشــه
و تجربــه شــخصی بیــرون میکشــند .کیســت کــه بعضــی مواقــع در نتیجــه افــکار و
بینــش عمیــق کســانی کــه آشــکارا حکمــت و دانــش دارنــد متحیــر نشــده باشــد؟
امثال سلیامن باب  18آیه  21را بخوانید .معنایش چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امثــال ســلیامن بــار دیگــر دربــاره آنچــه بایــد بدانیــم بــه مــا میفرمایــد:
کالمــان نیرومنــد هســتند و میتواننــد قدرتــی ب ـرای کارهــای نیــک و بــد و حتــی
مــرگ و زندگــی باشــند .پــس مــا چقــدر بایــد مراقــب نحــوه اســتفاده از ایــن ابـزار
قدرمتنــد باشــیم.
در مورد زمانی که کالم شخصی به نحو وحشتناکی به شما لطمه زده است
بیندیشید .این موضوع در رابطه با قدرت کالم به شما چه آموخته است؟ و
درباره اینکه چقدر باید مراقب چیزهایی که میگویید باشید چه باید به شما
بیاموزد؟
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دو روی یک داستان
امثــال ســلیامن بــاب  18آیــه  2را بخوانیــد .چ ـرا اف ـراد ابلــه ب ـرای شــکل دادن بــه
ایــده هایشــان بــه زمــان نیــاز ندارنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افـراد ابلــه آنقــدر از خودشــان مطمــن انــد و بـرای بیــان نظراتشــان چنــان
مشــتاق هســتند کــه دیگــر عالقــه ای بــه یادگیــری از دیگـران ندارنــد .ذهنهای بســته
شــان بــا دهانهــای گشادشــان موافــق هســتند .ایــن یــک ترکیــب کشــنده اســت.
چقــدر نیــاز بــه مراقبــت داریــم کــه خودمــان را در حــال انجــام چنیــن کاری نبینیــم،
مخصوص ـاً در مــوردی کــه متقاعــد شــده ایــم دربــاره اش درســت فکــر میکنیــم.
روی هــم رفتــه آیــا مــا همــه در برخــی جهــات در مــورد موضوعــی ،احساســی خیلی
قــوی داشــتهایم کــه بعدهــا متوجــه شــدیم کــه کامـاً اشــتباه فکــر میکردیــم؟ ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه بایــد در دیــدگاه هایــان سســت باشــیم؛ فقــط بــه ایــن
معناســت کــه بــه کمــی تواضــع نیازمندیــم و اینکــه هیــچ یــک از مــا همــه جوابهــای
صحیــح را نداریــم و حتــی وقتــی کــه جوابهایــان صحیــح هســتند حقیقــت اغلــب
عمیــق تــر و دقیقــر از آن اســت کــه بتوانیــم درکــش کنیــم یــا بفهمیــم.
امثال سلیامن باب  18آیه  17را بخوانید .چه نکته مهمی برای ما دارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقــط خداســت کــه بــه نظــر دوم محتــاج نیســت ،زی ـرا او بــا طبیعتــش
دقیقـاً آن را از قبــل دارد و بـرای اینکــه چشــانش همــه جــا هســتند (امثــال ســلیامن
بــاب  15آیــه  .)3خــدا توانایــی دیــدن همــۀ جنبــه هــای هــر موضوعــی را دارد .در
مقابــل مــا معمــوالً دیــدی بســیار باریــک از هــر چیــز داریــم؛ دیــدی کــه وقتــی
بــر روی موضــوع ثابــت میشــویم حتــی باریکــر میشــود ،مخصوصــاً دربــاره
موضوعاتــی کــه فکــر میکنیــم مهــم هســتند.
بنابرایــن هامنطــور کــه تــا بــه حــال بایــد فهمیــده باشــیم ،بــرای هــر
داســتانی همیشــه دو یــا حتــی چنــد جهــت وجــود دارد و هــر چــه بیشــر اطالعــات
جمــع کنیــم ،بهــر میتوانیــم دیــدگاه صحیــح تــری را بــرای موضــوع بپرورانیــم.
به زمانی که درباره موضوعی کامالً متقاعد بودید بیندیشید ،شاید دیدگاهی که
شما در همه زندگیتان نگه داشتید بعدا ً پی ببرید که در تمام زندگیتان اشتباه
کرده بودید .این موضوع به شما درباره نیازتان برای باز بودن به احتمال اینکه
شما هم میتوانید درباره چیزهایی که هم اکنون نسبت به آنها پُرشور هستید
اشتباه کنید چه میگوید؟
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راستگو باشید

پادشــاهی نیــاز داشــت تــا وزیــری را ب ـرای باالتریــن مقــام در پادشــاهی
خویــش منصــوب کنــد .بــه همیــن منظــور او یــک مســابقه ویــژه دروغگویــی
برپــا کــرد :چــه کســی میتوانــد بزرگرتیــن دروغ را بگویــد .همــه وزی ـران او ثبــت
نــام کردنــد و هــر یــک از آنهــا آمــده و بزرگرتیــن دروغــش را گفــت؛ امــا پادشــاه
راضــی نبــود؛ دروغهایشــان عالــی بــه نظــر منیآمدنــد .پــس پادشــاه از نزدیکرتیــن و
معتمدتریــن مشــاورش پرســید« :چــرا تــو ثبــت نــام نکــردی؟»
مشاور پاسخ داد« ،اعلیحرضت ،من به خاطر مأیوس کردن شام متأسفم ،اما
منمنیتوانمثبتنامکنم».
پادشاه پرسید« :چرا منیتوانی؟»
مشاور جواب داد« :زیرا من هرگز دروغ منیگویم».
پادشاه تصمیم گرفت او را برای شغل منصوب کند.
بعنــوان یــک گناهــکار ،دروغ گفــن از آنچــه فکــر میکنیــم آســانرت بــه
ســمت مــا میآیــد؛ پــس بــه همیــن خاطــر بایــد خیلــی مراقــب کالمــان باشــیم.
امثــال ســلیامن بــاب  19را بخوانیــد .گرچــه مطالــب بســیاری در اینجــا ارائــه شــده
اســت ،ولــی دربــاره دروغگویــی چــه میفرمایــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتــاب امثــال ســلیامن اســتاندارد اخالقــی عالــی را حامیــت میکنــد .فقیــر
مانــدن یــا حتــی از دســت دادن ترفیعــات بهــر اســت اگــر الزم باشــد بـرای به دســت
آوردنــش دروغ بگوییــم ،اگــر الزم باشــد راســتیامن را قربانــی کنیــم (امثــال ســلیامن
بــاب  19آیــه  ،)1اگــر الزم باشــد تقلــب کنیــم یــا اگــر بــه بهــای وفــاداری باشــد
(امثــال ســلیامن بــاب  19آیــه .)22
امثال سلیامن باب  19آیه  9را بخوانید .وظیفۀ یک شاهد چیست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دروغگویــی بــه نفســه بــه انــدازه کافــی بــد اســت؛ امــا انجــام دادن آن در دادگاه
و حتــی تحــت ســوگند بدتــر اســت .در بســیاری از کشــورها ســوگند دروغ جــرم اســت و
جرمــی جــدی اســت؛ در واقــع شــاهد بایــد شــهادت درســت بدهــد .اتفاقــی نیســت کــه ایــن
آیــه متعاقــب «همــه کــس دوســت بــذل کننــده اســت» (امثــال ســلیامن بــاب  19آیــه  )6و
فقـرا کــه جمیــع دوســتان و حتــی برادرانــش از او نفــرت دارنــد (امثــال ســلیامن بــاب  19آیــه
 )7میآیــد .نکتــه اینجاســت کــه شــاهدان نبایــد تحــت تأثیــر رشــوه یــا وضعیــت اجتامعــی
کســانی کــه دربــاره آنهــا شــهادت میدهنــد ق ـرار بگیرنــد.
سفر تثنیه باب  ٢٤آیات  ١٠الی  ٢٢را بخوانید .چه اصل مهمی در اینجا دیده
میشود و چگونه ما باید این موضوع را برای خودمان و معامالتمان با نیازمندان
بکار ببریم؟
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مطالعات بیشتر

«روح غیبــت کــردن و شــایعه پراکنــی یکــی از وســایل خــاص شــیطان اســت
کــه ســبب ایجــاد اختــاف و ن ـزاع ،جدایــی دوســتان و همچنیــن تخریــب ایــان
بســیاری در درســتی اعتقادشــان میشــود .بـرادران و خواهرانــی هســتند کــه بســیار
آمادهانــد تــا دربــاره اشــتباهات و خطاهایــی کــه فکــر میکننــد در دیگـران وجــود
دارنــد ســخن براننــد و مخصوص ـاً در آنانــی کــه بطــور مســتمر پیامهــای رسزنــش و
هشــدارهای داده شــده از طــرف خــدا را حمــل کــرده انــد- ».خانــم الــن ج .هوایــت،
 ،Testimonies for the Churchجلــد  ،4صفحــه .195
فرزنــدان ایــن شــاکی هــا بــا گوشــهایی بــاز میشــنوند و زهــر بــد نظــری را
دریافــت میکننــد؛ بنابرایــن ایــن والدیــن هســتند کــه کورکورانــه راههــای ممکــن
بــرای دسرتســی بــه هــدف واقعــی را در دلهــای کــودکان میبندنــد .چــه تعــداد
از خانــواده هــا خــوراک روزانــه شــان را بــا شــک و تردیــد چاشــنی میزننــد .آنهــا
شــخصیت دوستانشــان را کالبــد شــکافی میکننــد و ســپس آن را بــه عنــوان ِدرسی
لذیــذ ارائــه میکننــد .یــک تهمــت فوقالعــاده کوچــک بــه همــه ارائــه میشــود
تــا نــه فقــط بزرگســاالن بلکــه کــودکان راجــع بــه آن اظهارنظــر کننــد .اینجاســت
کــه بــه خــدا بیاحرتامــی شــده اســت .عیســی فرمــود * :آنچــه بــه یکــی از بـرادران
کوچکرتیــن مــن کردیــد ،بــه مــن کردهایــد *.بنابرایــن مســیح توســط کســانی کــه
بــه خدمتکارانــش تهمــت میزننــد ناچیــز شــمرده میشــود و مــورد بــد رفتــاری
قـرار میگیــرد- ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Testimonies for the Church ،جلــد ،4
صفحــه .145

پرسشهای برای بحث:
• همیشــه خرابــکاری آنانــی کــه دوستشــان داریــد یــا مراقبشــان هســتید دشــوار
اســت؛ و تــاش بـرای پوشــاندن خرابــکاری آنهــا خیلــی آســان اســت .چگونــه تعادل
درســت را در موقعیتهــای مشــابه برقـرار کنیــم؟ الزم بــه گفــن نیســت کــه قطعاً
مــا نیــاز بــه نشــان دادن فیــض هســتیم ،هامنطــور کــه ب ـرای خطاهایــان فیــض
نشــان داده شــده اســت؛ امــا آیــا فیــض همیشــه یــا هرگــز بــه ایــن معناســت
کــه فــرد میتوانــد بــدون معافیــت از مجــازات و بــدون روبــرو شــدن بــا نتیجــه
هایــش گنــاه کنــد؟ پــس چــه روش درســتی دربــاره موضوعــات مشــابه بایــد گرفتــه
شــود؟
• هامنطــور کــه درس ایــن هفتــه بازگــو کــرد ،بیشــر مســائل زندگــی بســیار
پیچیــده انــد و جهــت هــای بســیاری دارنــد؛ بنابرایــن چیزهایــی کــه مــا در
موردشــان درســت فکــر میکردهایــم معمــوالً بیشــر از آنچــه آنهــا را میفهمیــم
پیچیدهانــد .چگونــه بیاموزیــم کــه دربــاره موضوعــی روشــنفکر باشــیم درســت
زمانــی کــه نبایــد ابلــه باشــیم؟
• راههایی که ما میتوانیم بدون استفاده از کالم دروغ بگوییم کدامند؟
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کالم حکمت

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب 20؛ رســاله پولــس
رســول بــه قرنتیــان بــاب  12آیــات  14الــی 26؛ ارمیــاء بــاب  9آیــه  23و 24؛ امثــال
ســلیامن بــاب 21؛ متــی بــاب  25آیــات  35الــی 40؛ امثــال ســلیامن بــاب  22را
بخوانیــد.
آیــه حفظــی « :اکــر انســانها احســان خــود را وصــف میمناینــد امــا مــرد
باوفــا کیســت کــه پیــدا کند(».امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه .)6
بــه انــدازه ای (البتــه بــه انــدازۀ زیــاد) مــا محصولــی از محیــط اطرافــان
هســتیم .گــر چــه وراثــت نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد ،ارزشهایــی کــه داریــم
یعنــی از خانــۀ مــا ،تحصیالمتــان و فرهنگــان بــه مــا میرســند .از دوران طفولیــت
مــا تحــت تأثیــر دیــده هــا و شــنیده هایــان هســتیم.
متعصفانــه ،چیزهایــی کــه میشــنویم و میبینیــم همیشــه بــرای مــا
بهرتیــن نیســتند؛ دنیــای اط ـراف مــا از هــر جهــت رو بــه ســقوط اســت و قــادر
نیســت کــه مانــع تأثیـرات منفــی شــود .بــا ایــن وجــود بــه مــا وعــدهی روحالقــدس
داده شــده اســت و مــا کالم خــدا را داریــم کــه مــا را بــه جایــی بهــر و عالــی تــر از
جایــی کــه ایــن دنیــا میبــرد راهنامیــی میکنــد.
ایــن هفتــه مــا بــر امثالــی متفــاوت و حقایــق تجربــی کــه در بــر دارنــد
نگاهــی خواهیــم انداخــت ،حقایقــی کــه اگــر واقعــاً درک و متابعــت شــوند،
میتواننــد مــا را یــاری کننــد تــا بــر جنبــه منفــی ایــن دنیــای ســاقط در گنــاه فائــق
آمــده و بــرای دنیایــی بهــر خــود را آمــاده کنیــم.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 21 ،فوریه.
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ما همه یکسانیم

امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  12را بخوانیــد .ایــن آیــه بــه مــا دربــاره ارزش همــه
انســانها چــه میگویــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برخــاف نظریــه تکامــل کــه همــه ،مــا را بــه چیــزی از محصــوالت شانســی ایــن
کیهــان بیشــعور ارتبــاط میدهــد ،کتــاب مقــدس بــه مــا میآمــوزد کــه همــه بــر توســط
خــدا خلــق شــدهاند (اعــال رســوالن بــاب  17آیــه  26را بخوانیــد)؛ و همچنیــن تصادفــی
نیســت کــه تومــاس جفرســون ( )Thomas Jeffersonدقیق ـاً تأکیــد بــر برابــر بــودن همــه
انســانها میکنــد زی ـرا کــه آنهــا توســط خــدا «آفریــده شــدهاند» .در خداونــد و در او بــه
تنهایــی اســت کــه مــا همــه برابــر هســتیم.
حــال اینکــه همــۀ مــا یــک خالــق داریــم بــدان معنــا نیســت کــه مــا یکســانیم.
حتــی دوقلوهــای تــوأم هــم رفتارهایــی کام ـاً شــبیه بــه هــم ندارنــد .در رســاله قرنتیــان،
پولــس دربــاره تفاوتهــای مــا ســخن میگویــد ،تأکیــد میکنــد کــه آنهــا نبایــد منجــر بــه حــس
برتــری شــوند امــا بایــد در عــوض بــه مــا کمــک کننــد تــا احتیاجــان را بــه یکدیگــر ببینیــم.
«چشــم دســت را منیتوانــد بگویــد کــه محتــاج تــو نیســتم؛ یــا رس پاهــا را کــه بــه شــا
احتیــاج نــدارم» (رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  12آیــه )21
امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  9را بخوانیــد .چــه چیزهــای دیگــری مــا را یکســان
میکنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گنــاه برابــر کننــدۀ دیگــر جهــان اســت .بـرای ســؤال بدیعــی امثــال ســلیامن ،پاســخ
«هیــچ کــس» بــه رشایــط اندوهنــاک و ناامیــد کننــده برشیــت اشــاره دارد .انســانها ضعیــف و
فانــی هســتند و متــام ثــروت و قــدرت ایــن جهــان آن را تغییــر نخواهــد داد .بــا ایــن حــال در
مــن کتــاب مقــدس ایــن اشــاره بــه گناهــکار بــودن انســان نبایــد بــه ناامیــدی منتهــی شــود،
زی ـرا مــرگ مســیح بــر صلیــب و رســتاخیزش راه را ب ـرای همــه همــوار کــرده اســت و ب ـرای
رســیدن بــه وعــده زندگــی ابــدی مهــم نیســت کــه چقــدر گناهکاریــم؛ و ایــن زندگــی فقــط از
طریــق ایــان بــه او بــه دســت میآیــد و نــه بــه طریــق اعــال خودمــان.
«اگــر انســان نتوانــد توســط هــر یــک از افعــال نیکــش نجــات یابــد ،پس میبایســتی
متــام آن بــه فیضــی باشــد کــه توســط انســان گناهــکار دریافــت میشــود زیـرا او بــه عیســی
ایــان دارد و او را میپذیــرد .تربئــه توســط ایــان فراتــر از جــر و بحــث ق ـرار دارد؛ و بــه
محــض اینکــه همــه چیــز مشــخص میگــردد همــه ایــن جــر و بحثهــا بــه پایــان میرســند،
بــا اینکــه شایســتگی هــای انســان فانــی در قبــال اعاملــش منیتوانــد زندگــی ابــدی را ب ـرای
او فراهــم آورد - ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Faith and Works ،صفحــه .20
آیا تا به حال خودتان را برتر یا پست تر نسبت به دیگران احساس کردهاید؟
(شما نباید خودتان را در هیچ موردی با دیگران مقایسه کنید ).اگر مقایسه کنید،
صلیب به شما درباره برابری همه ما چه باید بگوید؟
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آزمون زندگی
مکاشــفه یوحنــا بــاب  14آیه  13دربــاره پاداش صداقت میگوید»اعاملشــان
در عقــب آنهــا روان اســت ».فقــط آینــده در مــورد ارزش واقعــی هــر شــخص
شــهادت خواهــد داد .انســانها ممکــن اســت در حــال حــارض در مــورد ثروتشــان،
دانششــان ،دالوری هــای جســانی شــان اغ ـراق کننــد و ممکــن اســت همــه آنهــا
درســت باشــند؛ امــا از نظــر خــدا بــه چــه معناســت؟ بنابرایــن اغلــب ویژگــی هــا،
دســتاوردها و اعاملــی کــه انســانها ،آنهــا را بــا اهمیــت و پــر ابهــت جلــوه میدهنــد
بــه نظــر میرســد تفالــه هــای بــی معنــی هســتند کــه واقعـاً هــم هســتند .در هــر
صــورت ،بــه چنــد تــن از شــخصیت هــای پَســت بنگریــد ،اغلــب در دنیــای تولیــد
رسگرمــی هــا کســی نیســتند جــز اینکــه توســط طرفدارانشــان تحســین و پرســتش
میشــوند .چیزهایــی را کــه مــا اکنــون از آنهــا بــت میســازیم و میپرســتیم یــک
شــهادت قدرمتنــد اســت کــه چقــدر مــا در قهق ـرا افتادهایــم.
امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه (6همچنیــن ارمیــاء بــاب  9آیــه  23و 24؛ مرقــس
بــاب  9آیــه  )35را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره ارزش واقعــی نــزد خــدا بــه مــا چــه
میگوینــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنهــا یــک عمــل خــارق العــاده محبــت یــا فــداکاری نیســت کــه نشــان
دهنــده کیفیــت عالــی روابــط ماســت ،بلکــه مجموعــه ای منظــم و طوالنــی از
اقدامــات کوچکــی اســت کــه مــا روزانــه از روی یقیــن و صبورانــه انجــام میدهیــم.
آمــاده کــردن وعــده هــای غذایــی بـرای همــر ،پرســتاری مــداوم از والدیــن بیــار،
کوشــش مــداوم در شــغلتان؛ همــه ایــن اعــال متواضعانــه در زندگــی داللــت بــر آن
دارد کــه ایــان شــا حقیقــی اســت .صداقــت مســتمر نســبت بــه اقدامــات قــوی
امــا نــادر بــر پایــه محبــت بــا ارزش تــر اســت.
ایــن اصــل در مــورد رابطــه مــان بــا خــدا نیــز صــدق میکنــد .دشــوارتر و
بــا ارزشتــر اســت تــا بـرای خــدا زندگــی کنیــم تــا اینکــه بـرای او مبیریــم ،اگــر چــه
دلیلــی جــز ایــن نیســت کــه زندگــی کــردن بیشــر از مــردن زمــان میبــرد .قدیســی
کــه بـرای خــدا زندگــی میکنــد از شــهیدی کــه بـرای او میمیــرد بزرگــر اســت .هــر
کــس میتوانــد ادعــای اعتقــاد بــه خــدا و خدمــت بــه او را بکنــد؛ ســؤال اینجاســت
کــه :آیــا دوام دارد؟ یــا هامنطــور کــه عیســی فرمــود« :آنکــه تــا بــه آخــر صــر کنــد
نجــات خواهــد یافــت» (متــی بــاب  24آیــه .)13
چگونه از طریق صبر ،مهربانی و تمایل به رفع احتیاجات دیگران شما میتوانید
به دیگران مقداری از شخصیت مسیح را نشان دهید؟ چقدر تمایل دارید که این
کار را بدون توجه به هزینه اش انجام بدهید؟
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انتظار برای خداوند
امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  17و بــاب  21آیــه  5را بخوانیــد .چــه درس عملــی در
ایــن آیــات مــا میتوانیــم بیابیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دزدی کــه نــان را مــیدزدد آن را رسیعــر از کســی کــه برایــش زحمــت
میکشــد بــه دســت مـیآورد .فروشــنده ای کــه کاالی نامرغوبــش را بــا دروغگویــی
میفروشــد ممکــن اســت نســبت بــه تاجــر صــادق خیلــی رسیعــر پولــدار شــود
(امثــال ســلیامن بــاب  21آیــه  5را بــا آیــه بعــدی مقایســه کنیــد) .بــا ایــن حــال
امثــال ســلیامن میگویــد کــه آینــده شــیرینی را بــه خــاک تبدیــل میکنــد و ایــن
ثــروت اکتســابی فــوری بــه فالکــت تبدیــل میشــود .آیــه منونــه هــای گوناگونــی را
بــرای درســتی ایــن مشــاهدات بــه مــا ارائــه میدهــد:
• میـراث (امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  .)21میراثــی کــه بــه تعجیــل حاصل میشــود
(اشــاره بــه اینکــه والدیــن هنــوز زندهانــد) در عقبــش محکومیــت کســی اســت کــه
والدینــش را لعنــت میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  .)20ارتبــاط ایــن دو مثــل
بســیار معنــی دار اســت؛ ماننــد ایــن اســت کــه پــر (دخــر) والدینــش را لعنــت
کنــد و برایشــان مــرگ آرزو کنــد .حتــی فرزنــد ممکــن اســت نقشــه مــرگ والدینــش
را بکشــد تــا بــه ارث دســت یابــد .احتــال وقــوع ایــن رفتــار ،حــزن انگیــز اســت:
چراغــی کــه هــم اکنــون لذتــش را میبــرد بــه «عیــن ظلمــت» تبدیــل خواهــد شــد
(آیــه  )20و لعنتــش بـرای والدینــش بــه خــود او بــاز میگــردد ،بـرای او «عاقبتــش
مبــارک نخواهــد بــود» (آیــه .)21
• انتقــام گیــری (امثــال ســلیامن بــاب  20آیــه  .)22در اینجــا مثــل ســلیامن اشــاره
بــه شــخصی میکنــد کــه ممکــن اســت بــه انتقــام کشــی بـرای رشی وسوســه بشــود
کــه بــر علیــه خــود او بــه کار بســته شــده اســت .توصیــه فقــط ایــن اســت «منتظــر
خداونــد بــاش» .فقــط اینگونــه نجــات خواهــی یافــت ،چیــزی کــه نشــان میدهــد
کــه اگــر در پــی انتقــام گیــری هســتی خطــر جــدی را قبــول میکنــی .امثــال
ســلیامن بــاب  25آیــات  21و  22هــان راهنامیــی را تأکیــد میکنــد ،بــا اســتفاده
از اســتعارهی چیــدن اخگــر بــر رس دشــمنان ،بــه ماننــد رســمی مــری کــه توبــه و
بازگشــت را توصیــف میکنــد .اگــر شــا از انتقــام گیــری روی برگردانیــد ،امثــال
ســلیامن بــاب  20آیــه  22وعــده میدهــد کــه شــا را خداونــد رهایــی خواهــد
بخشــید و در عمــل (امثــال ســلیامن بــاب  25آیــات  21و  22را اضافــه کنیــد) شــا
دشــمنتان را رهایــی خواهیــد بخشــید درنتیجــه بــدی را بــه نیکــی مغلــوب میکنیــد
(رســاله پولــس بــه رومیــان بــاب  12آیــه .)21
چگونه میآموزید که از شخصیت مسیح بهتر تقلید کنید زمانی که میخواهید بدی
را به نیکی مغلوب کنید؟ چرا اینقدر این مسئله بر خالف طبیعت ذاتی ماست؟ چرا
مردن نسبت به امیال نفسانی تنها راه رسیدن به چنین نتیجه ای است؟
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شــخصیت فــرد کمــر توســط حکمــت و یــا حتــی تعهــدات مذهبــی انــدازه
گیــری میشــود تــا بوســیله آمادگــی ب ـرای کمــک بــه فقیــر و نیازمنــد .آن چیــزی
کــه مــال توســت شــخصیتت را منیســازد ،بلکــه آن چیــزی کــه بــه همســایهات
میبخشــی .آن چــه کــه بــرای همســایه ات هســتی شــخصیتت را میســنجد.
ســامریی کــه همســایه اش را نجــات داد بــه ملکــوت خــدا نزدیکــر از کاهــن روحانی
اســت (لوقــا بــاب  10آیــات  26الــی  .)37کتــاب امثــال ســلیامن ایــن اولویــت هــا را
تأکیــد منــوده و توضیــح میدهــد.
بــه خاطــر خــدا ،اولیــن دلیــل بـرای ســاخنت ایــن اولویــت در خــود خــدا قرار
دارد ،هــان کســی کــه دلســوزی انســان بـرای فقیــر را بــر غیــرت مذهبــی ترجیــح
میدهــد (امثــال ســلیامن بــاب  19آیــه  17و بــاب  21آیــه  .)13حساســیت شــا
بـرای فقیـران و اعــال قطعــی شــا در حــق آنهــا بیشــر از اعــال زاهدانــه شــا در
نظــر خــدا بــه حســاب میآیــد .در واقــع خــدا شــخصاً در ایــن مقولــه تــا انــدازهای
ســهیم اســت کــه وقتــی بــه فقیــر میبخشــیم ماننــد ایــن اســت کــه بــه خــود خــدا
بخشــیدهایم (متــی بــاب  25آیــات  35الــی .)40
متــی بــاب  25آیــات  35الــی  40را بخوانیــد .بــه مــا دربــارهی نزدیکــی عیســی
بــا کســانی کــه محتــاج بودنــد چــه میگویــد؟ ایــن حقیقــت چگونــه بایــد بــر
چگونگــی رفتــار مــا بــا چنیــن اف ـرادی تأثیــر بگــذارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــه خاطــر فقیــر :دومیــن دلیــل درون فقیــر قـرار دارد ،کســی کــه خــدا او را
بــه ماننــد ثرومتنــد خلــق کــرده اســت (امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  .)2برابــری بیــن
انســانها ،بــر پایــه حقیقتــی اســت کــه آفریننــده همگــی آنهــا خــدا اســت ،فقیــر را به
انــدازهای کــه غنــی شایســته توجــه اســت خلــق کــرده اســت .مــا بایــد همســایگامنان
را بــه خاطــر خودشــان کــه شــبیه خــدا ســاخته شــدهاند محبــت کنیــم.
در عیــن حــال فکــر کنیــد ،چقــدر برایتــان خــوب اســت کــه بــه محتاجــان
کمــک کنیــد .طبیعــت اساســی مــا خودخــواه اســت؛ بصــورت پیــش فــرض مــا متایــل
داریــم کــه خودمــان را باالتــر و بیشــر از دیگـران ببینیــم .بــا بخشــیدن از خودمــان
میآموزیــم کــه چگونــه نســبت بــه امیــال نفســانی مبیریــم و شــخصیت مســیح را
بهــر منعکــس کنیــم و ب ـرای مــا چــه چیــز گرانبهــا تــر از آن اســت؟
با چه روشهایی حس خوشنودی شخصی بیشتری از کمک رسانی به کسانی که
محتاجند به دست میآورید یا اینکه فقط همه کارها را برای خودتان انجام
میدهید؟
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کلمــه عــری بــرای «تعلیــم و تربیــت» از کلمــهای بــه معنــای «بــرای
ســاخنت» و «بـرای آغــاز» میآیــد .متامــی ایــن معانــی ایــده عــری تعلیــم و تربیــت
را در بــر میگیرنــد :زمانــی کــه مــا «طفــل را ارشــاد میمناییــم» (امثــال ســلیامن
بــاب  22آیــه  ،)6مــا میســازیم ،آغــاز میکنیــم و زمینــه را بــرای آینــده آمــاده
میکنیــم .در نتیجــه والدیــن و آمــوزگاران مســئول آینــده اطفالشــان هســتند و
تلویحــاً آینــدهی دنیــا .هــر آنچــه را کــه امــروز مــا بــا فرزندامنــان میکنیــم بــر
جامعــه بــرای نســلهای آینــده تأثیــر خواهــد گذاشــت.
امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  6را بخوانیــد .ایــن آیــه در رابطــه بــا اهمیــت تعلیــم
کــودکان بــه درســتی چــه میگویــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــگفت انگیــز اســت کــه کلمــه عــری ب ـرای «تعلیــم دادن» هــان کلمــه
ای اســت کــه بســیار ب ـرای «تخصیــص کــردن» معبــد بــکار م ـیرود (اول پادشــان
بــاب  8آیــه  .)63تعلیــم و تربیــت اولیــه بدیــن معناســت کــه فرزندامنــان را ب ـرای
خــدا وقــف بکنیــم در هــان راهــی کــه معبــد وقــف شــده اســت؛ و در رســتگاریامن
نیــز مؤثــر اســت ،حتــی فراتــر از زندگــی خودمــان« .بـرای والدیــن کار بســیار بــزرگ
تعلیــم و تربیــت فرزندانشــان بـرای آینــده و زندگــی جاویــد تعییــن کننــده اســت-».
خانــم الــن ج .هوایــت ،Child Guidance ،صفحــه  .38ایــن چنیــن تعلیــم و تربیتــی
اثــری ابــدی دارد .پولــس رســول بــه نظــر میرســد بــه ایــن آیــه اشــاره میکنــد
زمانــی کــه او تیموطائــوس را بــه خاطــر آموختــه هایــش در دانــش« :نوشــته هــای
مقدســی کــه میتوانــد تــو را ب ـرای نجــات فهیــم ســازد» ،ســتایش میکنــد (رســاله
دوم پولــس رســول بــه تیموطائــوس بــاب  3آیــه .)15
امثال سلیامن باب  22آیات  8و  15را بخوانید .چه اصولی را اینجا مییابیم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلیــم و تربیــت میتوانــد بــا فعالیــت «کشــت و کار» مقایســه بشــود.
آینــدۀ اجتــاع و فرزندامنــان بــه چیــزی کــه مــی کاریــم بســتگی دارد .اگــر بذرمــان
گنــاه باشــد ،پــس تربیتــان (عصــا) زایــل میشــود و مــا زحمــت درو خواهیــم کــرد
(آیــه  .)8اگــر بذرمــان قلــب هــای طفلــان را ملــس کنــد (آیــه  )15در نتیجــه عصــای
تربیتــان ابلهــی را از آنهــا دور خواهــد منــود.
مــا اغلــب بــه دیگـران بــا اســتفاده از منونــه هایــان میآموزیــم (مخصوصـاً بــه کــودکان).
دربــاره منونــه هایتــان بیاندیشــید :چــه میراثــی را از خــود بــه جــا میگذاریــد؟ در چــه
مواضعــی اگــر هــم هســت ،ممکــن اســت منونــه هایتــان بهــر باشــد؟
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«والدیــن میبایســتی منونـهای از راســتگویی باشــند ،بـرای اینکــه ایــن درس
روزانــه بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن طفــل اســت .اصــول بــدون انحــراف بایــد
والدیــن را در همــه امــور زندگــی تحــت کنــرل بگیرنــد ،مخصوصــاً در تعلیــم و
تربیــت فرزندانشــان ...والدیــن نبایــد دو پهلــو حــرف بزننــد؛ هرگــز در هیــچ پنــد
یــا منونــه ای دروغ نگوییــد .اگــر فرزندانتــان را راســتگو میخواهیــد ابتــدا خــود
راســتگو باشــید -».خانــم الــن ج .هوایــت ،Child Guidance ،صفحــه .151
«عــدۀ زیــادی از پــدر و مادرهــا بــه نظــر میآیــد فکــر میکننــد کــه
اگــر آنهــا فرزندانشــان را خــوراک بدهنــد و بپوشــانند و طبــق اســتانداردهای
جهــان تربیتشــان بکننــد ،آنهــا وظیفهشــان را انجــام دادهانــد .آنهــا بــا تجــارت و
خوشــگذرانی خیلــی مشــغولرت از آننــد کــه تربیــت فرزندانشــان را درســی برگرفتــه از
زندگــی خودشــان بکننــد .آنهــا منــی جوینــد تــا فرززندانشــان را طــوری تربیــت کننــد
تــا استعدادهایشــان را ب ـرای اح ـرام بــه نجــات دهندهشــان بــکار بگیرنــد .ســلیامن
نگفت»:طفــل را بگــو در راهــی کــه بایــد بــرود ،بــرود و چــون بــزرگ شــد از آن
جــدا نخواهــد شــد *.بلکــه طفــل را در راهــی کــه بایــد بــرود تربیــت کــن و چــون
بــزرگ شــد از آن جــدا نخواهــد شــد -».خانــم الــن ج .هوایــت،Child Guidance ،
از صفحــه .38

پرسشهای برای بحث:

• در ایــده امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  6بیشــر مترکــز کنیــد .چـرا مــا بایــد در چگونگــی
اجـرای ایــن موضــوع هشــیار باشــیم؟ بدین ســبب اســت کــه بســیاری از والدین فرزندانشــان
را بــه بهرتیــن نحــو بــزرگ میکننــد ،ولــی بــا وجــود ایــن فرزندانشــان در جوانــی انتخابــات
اشــتباه میکننــد .چـرا مــا نبایــد هرگــز واقعیــت آزادی اختیــار و واقعیــت جــدال بــزرگ را
فرامــوش کنیــم زمانــی کــه مــا بــه معنــای ایــن آیــه مینگریــم؟
• پرســش پایانــی روز چهارشــنبه را دوبــاره بررســی کنیــد .در مــورد خودمــان زمانــی کــه
چنیــن حــس رضایتــی بــه خاطــر کمــک بــه دیگـران بــه مــا دســت میدهــد چــه میگویــد،
مخصوصـاً زمانــی کــه در پاســخ ،چیــزی بــه مــا منیرســد؟ ایــن حقیقــت بایــد دربــاره اینکــه
چـرا تعــداد زیــادی از مردمــی کــه از ثروتهــای دنیــا بســیار دارنــد ولــی بــا ایــن حــال بدبخت
هســتند ،چــه بــه مــا بگویــد؟
• اگــر چــه مــا همــه در اســتعداد ،تحصیــات ،تجربــه و غیــره برابــر نیســتیم ،مــا در چیــزی
بســیار مهــم برابــر هســتیم :مــا همــه بـرای نجــات بــه صلیــب محتاجیــم .ایــن موضــوع بایــد
دربــاره تســاوی اساســی و ارزش همــه برشیــت بــه مــا چــه بیامــوزد؟ اضافــه بــر ایــن ،ایــن
حقیقــت چگونــه رفتــار مــا بــا دیگـران را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد؟
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کالم حقیقت

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  22و بــاب  ،23ســفر
خــروج بــاب  22آیــات  21الــی  ،27امثــال ســلیامن بــاب  ،24رســاله پولــس رســول بــه
افسســیان بــاب  5آیــه  ،20کتــاب حزقیــال نبــی بــاب  33آیــه  8را بخوانیــد.
آیــه حفظــی« :آیــا امــور رشیــف را بـرای تــو ننوشــتم؟ شــامل بــر مشــورت و
معرفــت تــا قانــون کالم راســتی را اعــام منایــم و تــو کالم راســتی را نــزد فرســتادگان
خــود پــس بــری؟» (امثــال ســلیامن بــاب  22آیــات  20و )21
بعضــی از امثــال ایــن هفتــه توازنــی را بــا متــون مــری نشــان میدهنــد.
ســلیامن نبــی ممکــن اســت تحــت وحــی الهــی ایــن آیــات را بــه طــور خــاص از
دیــدگاه عــری تنظیــم کــرده باشــد .اینجــا ،کلــات مــری بــه روح خــدای ارسائیــل
نزدیــک اســت بنابرایــن آنهــا شــامل مکاشــفه الهــی میشــوند.
ایــن اظهارنظــر مهمــی اســت ،بــرای اینکــه یــادآور خصوصیــت جهانــی
حقیقــت بــه ماســت .چیــزی کــه ب ـرای یهــودی واقعــی اســت بایــد ب ـرای مــری
هــم واقعــی باشــد ،در غیــر ایــن صــورت حقیقــت نخواهــد بــود .بعضــی حقایــق
عمومــاً بــرای هــر کســی در دنیــا صــدق میکننــد.
حیطــه ایــن تذک ـرات ب ـرای هــر دوی جوامــع مشــرک اســت؛ یعنــی هــر
کســی کــه هســتید ،چنانچــه ایــان دار باشــید یــا خیــر و هــر جــا کــه زندگــی
میکنیــد ،کارهایــی هســتند کــه شــا نبایــد انجامشــان بدهیــد.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 28 ،فوریه.
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امثــال ســلیامن بــاب  22آیــات  17الــی  18را بخوانیــد .دربــاره اینکــه چطــور
حقیقــت بایــد بــر زندگــی مــا تأثیــر بگــذارد بــه مــا چــه گفتــه شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولیــن وظیفــه دانــش آمــوز گــوش دادن و توجــه کــردن اســت« :گــوش خــود را
فــرا داشــته کالم حکــا را بشــنو» (امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه )17؛ بــه عبــارت دیگــر:
«مترکــز کنیــد!» نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه جوینــده حقیقــت بایــد مشــتاق باشــد ،بایــد
حقیقت ـاً بخواهــد بیامــوزد کــه آنچــه درســت اســت چیســت و ســپس آن را انجــام بدهــد.
امــا بـرای دانــش آمــوزان کافــی نیســت کــه ذهنــی بشــنوند یــا حتــی بفهمنــد کــه
چــه چیــز تدریــس میشــود .بعضــی مــردم حقایــق زیــادی از کتــاب مقــدس در رس دارنــد
ولــی دانــش یــا تجربــه واقعــی در مــورد خــود حقیقــت ندارنــد (یوحنــا بــاب  14آیــه .)6
در واقــع ،حقیقــت بایــد بــه درونــی تریــن قســمت وجــود انســان برســد .عبــارت
عــری «درون خــود» در امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  18بــه «شــکم» اشــاره میکنــد .آمــوزش
نبایــد ســطحی مبانــد ،بایــد هضــم شــده ،جــذب گــردد و تبدیــل بــه قســمتی از وجــود داخلــی
مــا بشــود .همیــن کــه پیــام بــه عمــق سیســتم مــان برســد و در درومنــان ریشــه بدوانــد ،نــاگاه
از لبهایــان بــر خواهــد خواســت و میتوانیــم شــهادت قدرمتنــدی را داشــته باشــیم.
امثــال ســلیامن بــاب  22آیــات  19الــی  21را بخوانیــد .تجربــه ای در حقیقــت چــه
کاری را بـرای مــا بایــد بکنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•
• ایــان (آیــه  .)19اولیــن هــدف تعلیــم حکمــت ،حکمــت بــه نفســه نیســت .هــدف امثــال
ســلیامن پــرورش شــاگردان باهوشتــر و ماهرتــر نیســت .هــدف معلــم تقویــت اعتــاد
شــاگردان بــه خداونــد اســت.
• اعتقــاد (آیــه  .)21شــاگردان بایــد بداننــد چ ـرا «کالم حقیقــت» قطعــی اســت ،آنهــا بایــد
بداننــد چ ـرا اعتقــاد دارنــد بــه آنچــه انجــام میدهنــد .تعریــف ایــان ،اعتقــاد اســت بــه
آنچــه مــا خــوب منیفهمیــم .بــا ایــن وجــود مــا بایــد همچنــان دالیــل خوبــی بـرای ایاممنــان
داشــته باشــیم.
• مســئولیت (آیــه  .)21آخریــن قــدم تعلیــم و تربیــت ،آن اســت کــه «کالم حقیقــت» را کــه
دریافــت کردهایــم بــا دیگـران نیــز درمیــان بگذاریــم .ایــن هــان محــور دعــوت مــان بعنــوان
«طایفــه» اســت.
دربــاره همــه دالیــل قدرمتنــد منطقــی ای کــه مــا ب ـرای ایــان ادونتیســتهای روز
هفتــم داریــم بیاندیشــید .ایــن دالیــل چــه هســتند و چـرا مــا هرگــز نبایــد مــردد
در نگهداریشــان در حضورمــان و اشرتاکشــان بــا دیگ ـران باشــیم؟ پاســخ خــود را
روز شــنبه در کالس مطــرح کنیــد.
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امثــال ســلیامن بــاب  22آیــات  22و  ،23بــاب  23آیــه  10را بخوانیــد .در اینجــا
دربــاره چــه چیــز بــه مــا هشــدار داده شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگرچــه دزدیــدن همیشــه عملــی اســت اشــتباه ،ولــی ایــن تحریــم راجــع بــه
دزدی از فقـرا و مظلومــان اســت کــه بیشــرین قــر آســیب پذیــر جامعــه هســتند.
آنهــا واقعـاً درمانــده انــد ،بنابرایــن واجــد رشایــط بـرای توجــه خــاص خــدا هســتند
(ســفر خــروج بــاب  22آیــات  21الــی  .)27در مــورد داود کــه اوریــا را کشــت تــا
همــرش را تصاحــب کنــد و داســتان ناتــان دربــاره میــش کوچــک (کتــاب دوم
ســموئیل بــاب  12آیــات  1الــی  )4در اینجــا بــه ذهــن خطــور میکنــد .دزدی از
فق ـرا نــه تنهــا عملــی مجرمانــه اســت ،بلکــه گناهــی «بــر علیــه خداونــد» اســت
(کتــاب دوم ســموئیل بــاب  12آیــه  .)13بــه ناحــق گرفــن از کســی کــه دارایــی او
کمــر از شامســت ،نــه تنهــا از دزدی کــردن بدتــر اســت ،بلکــه عملــی ناجوامنردانــه
اســت .آیــا ایــن دزدان گــان میکننــد کــه خــدا ناظــر اعاملشــان نیســت؟
البتــه ،امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه  ،23توضیــح میدهــد کــه حتــی اگــر
دزد بــدون مجــازات از انســانها در رفتــه باشــد ،خداونــد سـزایش را میدهــد .اشــاره
بــه نجــات دهنــده (امثــال ســلیامن بــاب  23آیــه  )11ممکــن اســت حتــی بــه طــرح
داوری پایانــی الهــی مربــوط باشــد (کتــاب ایــوب بــاب  19آیــه .)25
پــس ایــن هشــدار همـراه بــا دیگــر هشــدارها در کتــاب مقــدس ،بــر علیــه
آنهایــی اســت کــه فقــط بــه فوایــد آنــی اعاملشــان و نــه بــه نتایــج طوالنــی مــدت
آن میاندیشــند .آنهــا ثــروت و توســعه اموالشــان را از دســرنج دیگ ـران بــه دســت
میآورنــد و آمــاده انــد تــا بــه خاطــر ایــن موضــوع تقلــب کننــد و حتــی مرتکــب
قتــل شــوند .شــاید از آن لــذت بربنــد ،امــا بعدهــا س ـزای آن را خواهنــد دیــد .ایــن
اســتدالل نبایــد فقــط دزد را از اعاملــش بــاز دارد ،بلکــه بایــد نشــان بدهــد کــه ارزش
هــای اخالقــی مــان بــه اقتــدار خــدا کام ـاً مرتبــط اســت.
در انگلستان بعضی از منکران خدا این شعار را بر روی اتوبوس های داخل شهری
نصب کرده بودند« :احتماالً خدایی وجود ندارد .نگران نباشید و از زندگیتان
لذت ببرید ».اگرچه در مقابل این شعار جواب های زیادی وجود دارد ،بیاندیشید
که اگر خدایی نبود ،پس آنهایی که از فقیر دزدی میکنند و اآلن از مجازاتش
فرار میکنند ،در حقیقت چیزی برای نگرانی ندارند .همانا ،همه آنانی که
کارهای بسیار شریرانه انجام داده اند و به نظر از مجازاتش فرار کردهاند ،واقعاً
از مجازاتش فرار کردهاند .چگونه ایمان به خدا و وعده های داوری با انصافش
در مورد بی عدالتی های فراوانی که اکنون در جهان میبینیم به ذهنمان آرامش
میدهد؟
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امثــال ســلیامن بــاب  23آیــه 17؛ بــاب  24آیــات  1و  2و بــاب  24آیــات  19و 20
در چــه مــورد بــه مــا هشــدار میدهنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چ ـرا کســی بــه یــک رشیــر بــدکار حســادت خواهــد کــرد؟ بــه احتــال زیــاد بــه
خاطــر گناهــان واقعــی کــه مرتکــب میشــود نیســت .بلکــه معمــوالً بــه دلیــل منفعــت
آنــی (ثــروت ،موفقیــت و قــدرت) کــه آنهــا از طریــق رشارت هایشــان بــه دســت
میآورنــد چیــزی اســت کــه مــردم غالبــاً حســادت میورزنــد.
گرچــه قطع ـاً ،هــر شــخص موفــق یــا ثرومتنــدی رشیــر نیســت ،امــا بعضیهــا
هســتند و شــاید هــان انســانهایی باشــند کــه در ایــن آیــات مــا هشــدار داده شــدهایم.
بــا دیــدن اوضــاع زندگــی «خــوب» آنهــا ،مخصوصـاً اگــر خودمــان در حــال تقــا کــردن بــا
مشــکالت باشــیم ،در نتیجــه بــه دارایــی آنهــا بــه آســانی حســادت میکنیــم.
گرچــه ایــن دیدگاهــی خیلــی دقیــق و باریــک از مســائل اســت .ولــی وسوســه
گنــاه در ایــن اســت کــه پاداشــی آنــی دارد :زیــرا کــه مــا از ارضــای فعلیــان لــذت
میبریــم .اندیشــیدن بــه آینــده میتوانــد مــا را از وسوســه محافظــت کنــد؛ یعنــی مــا
بایــد بــه چیــزی بیشــر از منفعــت آنــی گناهــان بنگریــم و بــه اثـرات طوالنــی مــدت
آن بیاندیشــیم.
گذشــته از آن چــه کســی آثــار گنــاه ویرانگــر را ندیــده اســت؟ مــا هرگــز
منیتوانیــم از ایــن مســئله ف ـرار بکنیــم .ممکــن اســت قــادر بــه اختفــای آن از دیگ ـران
باشــیم ،در نتیجــه هیــچ کــس ،حتــی آنهایــی کــه بــه مــا بســیار نزدیــک هســتند ،رسنخــی
از آنچــه مــا انجــام میدهیــم نداشــته باشــند (گرچــه دیــر یــا زود آنهــا نیــز در مییابنــد،
آیــا اینطــور نیســت؟)؛ یــا شــاید خــود را بفریبیــم بــا تفکــر بــه اینکــه گناهامنــان خیلــی
بــد نیســتند( .و در آخــر بنگریــد چنــد نفــر کارهــای بســیار بدتــری انجــام میدهنــد!)
امــا دیــر یــا زود بــه هــر طریقــی گنــاه ،آنهــا را گرفتــار میکنــد.
مــا بایــد از گنــاه متنفــر باشــیم چـرا که گنــاه اســت .بایــد از آن متنفر باشــیم به
خاطــر آنچــه در حــق مــا ،دنیایــان و خداوندمــان انجــام داده اســت .اگــر میخواهیــم
بهــای واقعــی گنــاه را ببینیــم ،بایــد بــه مســیح روی صلیــب بنگریــم .ایــن بهــای گناهــان
اســت .درک ایــن موضــوع بــه تنهایــی کافــی اســت (گرچــه اغلــب اینگونــه نیســت) کــه
بخواهیــم از گنــاه دوری کنیــم و هــر قــدر ممکــن اســت از آنهایــی کــه مــا را بــه ســمت
گنــاه ســوق میدهنــد دور مبانیــم.
آیا هرگز با حسادت کردن به موفقیت کسی در تقال بودهاید؟ بهترین چاره برای این مشکل
کشنده روحی چیست؟ (رساله پولس رسول به افسسیان باب  ٥آیه  ٢٠را ببینید).
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ایــن تصادفــی نیســت کــه اولیــن وسوســه بــر بــه خــوراک مربــوط بــود (ســفر
پیدایــش بــاب  3آیــه  .)3انســان بــا اطاعــت نکــردن و خــوردن از چیــزی کــه ممنــوع بــود
گنــاه و مــرگ را بــه دنیــا آورد( .ســفر پیدایــش بــاب  3آیــات  1الــی  ،7رســاله پولــس بــه
رومیــان بــاب  5آیــه  .)12مــا نبایــد ایــن واقعیــت مهــم را نیــز فرامــوش کنیــم کــه نخســتین
بــار نوشــیدن رشاب در کتــاب مقــدس بصــورت یــک داســتان خیلــی منفــی و پســت کننــده
معرفــی شــده اســت( .ســفر پیدایــش بــاب  9آیــه .)21
امثــال ســلیامن بــاب  23آیــات  29الــی  35را بخوانیــد .مــرف نوشــیدنی الکلــی در
ایــن آیــات چگونــه معرفی شــده اســت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کیســت کــه شــخصاً ندیــده باشــد کــه الــکل چقــدر میتوانــد ویرانگــر باشــد؟ مطمئنـاً،
همــه آنانــی کــه مینوشــند بــه انســان مســت افتــاده در جــوب تبدیــل منیشــوند؛ امــا بــه احتــال
زیــاد معتــادان بــه جــوب افتــاده ،هرگــز در نوشــیدن نخســتین بــار ،تصــور منیکردنــد کــه ممکــن
اســت در آینــده رسانجامشــان بــه جــوب ختــم بشــود.
«انســانی کــه بــه نوشــیدن مــروب ســکرآور عــادت کنــد در وضعیتــی فالکتبــار
اســت .حــرف حســاب رسش منیشــود و نــه راضــی اســت کــه از مرشوبــات الکلــی بگــذرد .معــده
و عقلــش هــر دو بیــار هســتند .قــدرت اراده اش ضعیــف شــده اســت و اشــتهایش غیرقابــل
کنــرل .شــاهزادۀ نیروهــای تاریکــی او را در بــر گرفتــه اســت طــوری کــه ب ـرای شکســن بندهــا
هیــچ قدرتــی نــدارد- .توضیحــات خانــم الــن ج .هوایــت ،The SDA Bible Commentary ،جلــد
 ،3صفحــه .1162
امثــال ســلیامن بــاب  23آیــات  1الــی  8را بخوانیــد .چـرا بایــد اشــتهایامن را کنــرل
کنیم ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایــن تذکــر چیــزی بیــش از رعایــت آداب غــذا خــوردن اســت .آیــه کتــاب مقــدس
هشــداری اســت بــه آنهایــی کــه بــه خــوردن عالقــه دارنــد و کســانی کــه اشــتهای خیلــی زیــادی
دارنــد (امثــال ســلیامن بــاب  23آیــه  .)2مثــل چاقــو بــر گلــوی کســی گذاشــن عمـاً بســیار قــوی
اســت زیـرا فقــط بــه معنــی فــرو نشــاندن اشــتها نیســت ،بلکــه نشــان دهنــدۀ خطــری اســت کــه
میتوانــد توســط غــذا بـرای ســامتی و حتــی زندگیتــان بــه وجــود آیــد .کلمــه عــری «بیــن»()bin
کــه «بــه دقــت مالحظــه کــردن» ترجمــه میشــود ،بــر نظریــه بررســی دقیــق انــواع مختلــف غــذا
داللــت میکنــد .وقتــی ســلیامن حکمــت را میطلبیــد تــا بــه او در متیــز دادن بیــن نیــک و
بــد کمــک کنــد از هــان کلمــه اســتفاده منــود (کتــاب اول پادشــاهان بــاب  3آیــه  .)9نویســنده
ُملهــم نکتــه ای بیــش از مشــکل کنــرل اشــتها در ذهــن دارد .همچنیــن شــاید انــدرزش شــامل
ضیافــت هــا و نوشــیدنی هــای تفریحــی هــم باشــد زمانــی کــه مــا تحــت فشــار ق ـرار میگیریــم
و وسوســه میشــویم خوراکیهــای لطیفــش را بطلبیــم( .امثــال ســلیامن بــاب  23آیــه .)3
در مــورد شــخصی کــه زندگـیاش بــا الــکل ویـران شــده اســت بیاندیشــید .چـرا بایــد ایــن مثــال بــه
تنهایــی بـرای کمــک بــه درکــان کــه چـرا هرگــز نبایــد آن زهــر را بــه بدمنــان وارد کنیــم کافــی باشــد؟
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مسئولیتهای ما

«حینــی کــه مــن بــه مــرد رشیــر گویــم :ای مــرد رشیــر البتــه خواهــی مــرد! اگــر تــو
ســخن نگویــی تــا آن مــرد رشیــر را از طریقــش متنبــه ســازی ،آنــگاه آن مــرد رشیــر
در گنــاه خــود خواهــد ُمــرد ،امــا خــون او را از دســت تــو خواهــم طلبیــد( .کتــاب
حزقیــال نبــی بــاب  33آیــه  .)8کــدام اصــل اساســی روحانــی در ایــن آیــه نشــان
داده شــده اســت؟ چطــور ایــن ایــده را اقتبــاس کنیــم و در زندگــی هــای روزمــره
مــان آن را اجـرا بکنیــم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســالها پیــش ،در شــهر بــزرگ غربــی ،شــب هنــگام زنــی در خیابــان مــورد
حملــه ق ـرار گرفــت .او ب ـرای کمــک فریــاد میکشــید ،تعــدادی از مــردم صــدای او
را شــنیدند ،امــا حتــی یــک نفــر بــه خــود زحمــت نــداد تــا بــا پلیــس متــاس بگیــرد.
خیلــی از مــردم از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کردنــد و دوبــاره برگشــتند بــه امــوری کــه
انجــام میدادنــد .خیلــی زود گریــه زن متوقــف شــد .بعــدا ً او را مــرده یافتنــد ،در
حالــی کــه چندیــن بــار مــورد اصابــت چاقــو ق ـرار گرفتــه بــود.
آیــا کســانی کــه صــدای گریــه اش را شــنیدند امــا هیــچ کاری نکردنــد بــه
خاطــر مرگــش مقرصنــد؟ گرچــه آنهــا خودشــان بــه او حملــه نکردنــد ،ولــی آیــا بــی
توجهــی آنهــا او را کشــت؟
امثــال ســلیامن بــاب  24آیــات  11و  12و  23الــی  28را بخوانیــد .چــه پیــام هــای
مهمــی در اینجــا برایــان وجــود دارنــد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشیعــت موســی بــه طــور واضــح بــه آنهایــی کــه شــاهد گناهــی بــوده انــد
و اطــاع منیدهنــد هشــدار میدهــد کــه آنهــا متحمــل گنــاه خواهنــد شــد (ســفر
الویــان بــاب  5آیــه  .)1شــاید مــا قــادر بــه جلوگیــری از جــرم نباشــیم ،امــا اگــر
دربــاره جرمــی کــه میبینیــم ســکوت اختیــار کنیــم ،بــا جنایتــکار ســهیم شــده ایــم.
بــا ســکومتان رشیــک جــرم شــده ایــم.
در مقابــل ،اگــر مــا در شــهادمتان گــزارش صحیــح بدهیــم ،یــا «پاســخ
صحیــح» بدهیــم (امثــال ســلیامن بــاب  24آیــه  ،)26مــا بطــور مقتضــی پاســخ داده
ایــم و ماننــد یــک انســان وظیفــه شــناس رفتــار کــرده ایــم .ایــن عمــل بــا بوســه ای
بــر لــب هــا برابــر اســت ،یعنــی شــخص بــه دیگــران اهمیــت میدهــد.
وقتــی زنــی در خیابــان کشــته میشــود ولــی مــا ســاکت میمانیــم و هیــچ کاری
انجــام منیدهیــم بــه انــدازه کافــی غــم انگیــز اســت؛ امــا در مــورد بســیاری از
بــدی هــای دیگــر در دنیــا ماننــد گرســنگی ،جنــگ ،بــی عدالتــی ،نژادپرســتی و
ظلــم اقتصــادی چطــور؟ مســئولیت هــای مــا در اینجــا چیســت؟
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«افـراد اطـراف مــا بایــد بیــدار شــوند و نجــات یابند وگرنــه نابود میشــوند.
حتــی لحظــه ای را نبایــد از دســت بدهیــم .همگــی مــا نفــوذی داریــم کــه میتوانــد
بـرای حقیقــت یــا مخالــف آن گــواه باشــد .مــن میــل دارم شــواهد اشــتباه ناپذیــری
را بــا خــود حمــل کنــم کــه نشــان بدهــد مــن یکــی از شــاگردان مســیح هســتم .مــا
چیــزی بیشــر از آییــن حفــظ شــنبه میخواهیــم .مــا اصــل زندگــی کــردن و احســاس
مســئولیت روزانــه را میخواهیــم .خیلــی از مــردم از آن پرهیــز میکننــد و میــوه
اش بــی توجهــی ،ســهل انــگاری ،فقــدان هشــیاری و روحانیــت اســت -».خانــم الــن
ج .هوایــت ،Testimonies for the Church ،جلــد  ،1صفحــه .99
راجــع بــه ایــان حــرف بزنیــد ،بــا ایــان زندگــی کنیــد ،محبــت بــه خــدا را
ترویــج بدهیــد ،بــه آنچــه عیســی بـرای شــا هســت بــه همــه دنیــا شــهادت بدهیــد.
نــام مقــدس او را بــزرگ کنیــد .دربــاره خوبــی هایــش بگوییــد ،از فیضــش حــرف
بزنیــد و از قدرتــش بگوییــد -».خانــم الــن ج .هوایــت ،Our High Calling ،صفحــه
.20

پرسشهای برای بحث:
• جوابتــان بـرای پرســش نهایــی روز یکشــنبه را در کالس مــرور کنیــد .از جوابهــای
یکدیگــر چــه میتوانیــم بیاموزیــم؟ چــه راههایــی بــرای تقویــت ایــان بــه
اعتقــادات وجــود دارنــد؟
• کســی نوشــت« :دو چیــز را بــه خاطــر بیاوریــد :مســیح بــه خاطــر شــا جــان
داد و یــک روز شــا نیــز خواهیــد مــرد» .در مــن درس روز سهشــنبه کــه دربــاره
پاســخ راجــع بــه گنــاه بــه هــر طریقــی ســخن گفتــه اســت ،چــه درس بســیار
مهمــی را بایــد از ایــن مطلــب برداشــت کنیــم؟
• و اشــاره دوبــاره بــه هــان شــعاری کــه روی اتوبــوس هــای لنــدن نصــب شــده
اســت»:احتامالً خدایــی وجــود نــدارد .حــاال نگ ـران نباشــید و از زندگیتــان لــذت
بربیــد» .در کنــار چیزهایــی کــه درس دربــاره آنهــا صحبــت کــرد ،چــه مشــکالت
دیگــری همـراه بــا ایــن احســاس یافتیــد؟ چـرا وجــود خــدا چیــزی اســت کــه مــردم
در ابتــدا احســاس نگرانــی میکننــد؟ ایــن نیــت دربــاره اینکــه شــیطان چگونــه بــه
خوبــی شــخصیت خــدا را در ذهــن بســیاری از مــردم بــد جلــوه داده اســت بــه مــا
چــه میگویــد؟ روش هــای متفاوتــی کــه بــه شــا تــوان پاســخگویی بــه ایــن شــعار
را میدهنــد در کالس مطــرح کنیــد .شــعارهای مختــر و مفیــدی کــه میتوانــد
بــه مــردم بـرای دیــدن امیــد در خــدا کمــک کننــد کدامنــد؟
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بعدازظهر شنبه
بـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  25آیــات  2و 3؛ بــاب
 26آیــات  11و 12؛ رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  1آیــات  20و 21؛
امثــال ســلیامن بــاب  26آیــات  13الــی 16؛ بــاب  27آیــات  5و .6
آیــه حفظــی« :در حضــور پادشــاه خویشــن را بــر میفـراز و در جــای بــزرگان
مایســت( ».امثــال ســلیامن بــاب  25آیــه .)6
در پــس مــار خیرهکننــده ،هــان کــه کلــات شــیرین بــه زبــان مـیآورد و
ظاه ـرا ً بســیار در فکــر شــادمانی حــوا میبــود ،دشــمنی را پنهــان کــرد کــه نقشــۀ
مرگــش را طراحــی میکــرد (ســفر پیدایــش بــاب  3آیــات  1الــی  .)6بــا قیافــه مبــدل
چــون فرشــته نــور شــیطان خطرناکتریــن دام را بــرای انســان تــدارک میبینــد
(رســاله دوم پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  11آیــه  .)14حتــی خطرناکتــر و
پرنیرنــگ تــر از خودمنایــی ،وقتــی اســت کــه ادعــا میکنیــم چیــزی باشــیم کــه
نیســتیم ،مــا در نهایــت دیگــران و حتــی خودمــان را فریــب میدهیــم.
روشهــای متفاوتــی بـرای فریــب دادن هســت .یکــی از معمولیتریــن آنهــا
از طریــق زبــان اســت .بعضــی از امثــال ایــن هفتــه در ارتبــاط بــا کلــات اســت،
ماننــد کلــات دروغیــن ،کلــات متلقآمیــز و کلــات زیبایــی کــه از احساســات
شــگفتآور و صداهــای زیبــا بـرای پوشــاندن افــکار و مقاصــد شــوم بهــره مــی برنــد.
نــه تنهــا هنــگام صحبــت بــا دیگـران بلکــه در مــورد چگونگــی تفســیر آنچــه دیگـران
بــه مــا میگوینــد نیــز بایــد مراقــب باشــیم .چــه بســا پیــام ایــن هفتــه میتوانــد
اینگونــه خالصــه بشــود« :اینــک ،مــن شــا را ماننــد گوســفندان در میــان گــرگان
میفرســتم؛ پــس مثــل مارهــا هشــیار و چــون کبوت ـران ســاده باشــید» (متــی بــاب
 10آیــه .)16
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 7 ،مارس.
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زندگــی پــر از ارسار اســت .دیویــد دویــچ ( )David Deutschفیزیکــدان
اینگونــه نوشــت کــه «اتفاقــات هــر روزه وقتــی در بطــن فیزیــک اساســی مطــرح
میشــوند بطــور عجیبــی پیچیدهانــد .اگــر یــک کــری برقــی را از آب پــر کنیــد و
روشــنش مناییــد ،اگــر همــه ابرکامپیوترهــای روی کــره زمیــن معــادل ســن جهــان کار
بکننــد منیتواننــد معــادالت تخمیــن کــه نحــوه رفتــار همــه مولکــول هــا اســت را
حــل کننــد  -حتــی اگــر میتوانســتیم حالــت اولیــه آنهــا و متــام تأثی ـرات بیرونــی
شــان بــر روی آنهــا را بــه گونـهای تعییــن کنیــم ،خــود ایــن کاری مهــار نشــدنی– ».
آقــای دیویــد دویــچ (.))21–07–2011( David Deutsch
The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World
.Penguin Group. Kindle Edition .)1975–1972 (Kindle Locations
اگــر مــا دربــاره مســائل عــادی مثــل مولکــول هــای آب اینگونــه حی ـران هســتیم،
چطــور میتوانیــم حتــی درک رازهــای خــدا را انتظــار داشــته باشــیم؟
امثــال ســلیامن بــاب  25آیــات  2و  3را بخوانیــد .نویســنده بــه چــه نکتــه ای اشــاره
میکنــد و چطــور میتوانیــم آن را در موضــع وســیعرتی اجـرا کنیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچــه جــال خــدا را متفــاوت از جــال پادشــاهان میکنــد در طبیعــت
ّسیاش اســت و بــا اشــاره ضمنــی ناتوانــی انســان بــه درک کامــل او .ریشــه عــری
«( strمخفــی کــردن»« ،پنهــان کــردن») کــه از کلمــۀ ِ
«س» در زبــان مــا میآیــد،
معمــوالً در کتــب الهــام شــده عــری بـرای توصیــف آنچــه خــدا را بــه خــدای حقیقی
تبدیــل میکنــد بــکار بــرده میشــود (کتــاب اشــعیای نبــی بــاب  45آیــات  14و
 .)15مســائلی در مــورد خداونــد وجــود دارد کــه مــا براحتــی منیتوانیــم درک کنیــم.
از طــرف دیگــر چیــزی کــه جــال پادشــاهان را میــر میســازد رضایــت منــدی آنهــا
ب ـرای بررســی موشــکافانه اســت .شــفافیت و جوابگویــی اولیــن کیفیــت مهــم در
مقــام رهــری اســت( .ســفر تثنیــه بــاب  17آیــات  14الــی  .)20ایــن وظیفــه پادشــاه
اســت کــه امــری را تحقیــق کنــد و توضیحــی بـرای وقایــع و آنچــه را کــه او انجــام
میدهــد داشــته باشــد.
زندگــی پــر از پرســش هــای بــی پاســخ اســت ،آیــا اینطــور نیســت؟ از قـرار معلــوم
رویدادهــای آنــی ،اتفاقــی میتواننــد تفــاوت میــان مــرگ و زندگــی را معنــا کننــد.
بعضــی مــردم گرفتــار یــک تـراژدی پــس از دیگــری هســتند در حالــی کــه دیگـران
بــه خوبــی و خوشــی زندگــی میکننــد .همــۀ اینهــا بــه مــا میگویــد کــه بایــد بــا
ایــان زندگــی کنیــم .در حــال حــارض چــه اتفاقاتــی در زندگیتــان رخ داده اســت
کــه بایــد بواســطه ایــان ،تــوکل بــه خــدا را بپذیریــد؟ چــه چــاره دیگــری داریــد؟
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گرچــه ســاخت و ســاز جدیــدی نیســت (بخصــوص در دنیــای غــرب) ایــدهای
هســت کــه در ســال هــای اخیــر بــه وجــود آمــده اســت و طبیعــت نســبی بــودن حقیقــت
را مدعــی اســت؛ یعنــی هــر آنچــه بـرای یــک شــخص یــا یــک فرهنــگ ممکــن اســت درســت
باشــد ممکــن اســت بـرای دیگــری صحیــح نباشــد .در حالــی کــه در یــک مــورد همیشــه یــک
وضعیــت صحیــح اســت (بعضــی جاهــا از ســمت راســت جــاده و در جــای دیگــر از ســمت
چــپ رانندگــی میکننــد) ،در جــای دیگــر بخصــوص در حــوزۀ اخالقــی ،خطایــی خطرنــاک
اســت .برخــی مســائل علــی الســویه بــا توجــه بــه محــل زندگــی یــا اولویــت هــای شــخصی
مــان درســت و برخــی دیگــر غلــط هســتند .در نهایــت همیشــه بایــد دیدگاهــان را در جهــت
کالم خــدا و حقایــق پیــدا شــده در آن تســلیم کنیــم .کالم خــدا بایــد نیــروی نهایــی مــان بـرای
شــناخت درســت و غلــط ،نیکــی و رشارت باشــد.

امثــال ســلیامن بــاب  26آیــات  11و 12؛ کتــاب داوران بــاب  21آیــه 25؛ رســاله اول
پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  1آیــات  20و 21؛ بــاب  2آیــات  6و 7؛ رســاله دوم
پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  1آیــه  12را نیــز بخوانیــد .همــه مــا بایــد مراقــب
انجــام نــدادن کــدام کارهــا باشــیم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامنطــور کــه میبینیــم ،ایــن ایــده کــه فــرد آنچــه از نظــر خــود درســت بــه نظــر
برســد انجــام میدهــد چیــز جدیــدی نیســت .ایــن ایــده هامنقــدر در گذشــته اشــتباه بــود
کــه در حــال حــارض نیــز هســت .هامنطــور کــه قبـاً هــم دیــده ایــم هیــچ یــک از مــا همــه
چیــز را درک منیکنیــم؛ در حقیقــت ،مــا هیــچ چیــز را بــه طــور کامــل درک منیکنیــم .همــۀ
مــا حــوزه هایــی داریــم کــه در آنهــا احتیــاج بــه رشــد و آمــوزش اســت ،بنابرایــن همیشــه بایــد
ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه همــه پاســخ هــا را مــا نداریــم.
در بحــث افــراد نــادان ،هــان طــور کــه در ایــن مثــل دیــده میشــود ،دلیــل
اضط ـراب تأثیــر حامقــت آنهاســت کــه پیشــاپیش خــود ایشــان خواهــد رفــت .آنهــا حــاال
بیشــر از هــر وقــت از حکمتشــان مطمــن هســتند؛ از ایــن رو حامقتشــان را تکـرار خواهنــد
کــرد .آنهــا حتــی ممکــن اســت چنــان متقاعــد کننــده باشــند کــه دیگ ـران گــان بــه حکیــم
بــودن آنهــا بربنــد ،دیگــران آنهــا را احــرام خواهنــد کــرد و از ایشــان خواســتار نصیحتــی
خواهنــد بــود کــه بــه مشــکالت بزرگــی ختــم خواهــد شــد( .امثــال ســلیامن بــاب  26آیــه .)8
حامقــت نــه تنهــا گســرش خواهــد یافــت بلکــه بــه عنــوان حکمــت برچســب خواهــد خــورد
کــه میتوانــد خیلــی بیشــر آســیب برســاند .بیــش از ایــن ،افـراد احمــق بســیار ابلــه هســتند
کــه از حامقــت خــود آگاه نیســتند.
چنــد بــار شــا بــه نادیــده گرفــن آنچــه میدانیــد ارزش هــای اساســی یــا حقایــق
اساســی هســتند وسوســه شــده ایــد؟ بــا ایــن وجــود زمانــی کــه برخــی ارزشــهای
اصلــی بــا هــم تالقــی پیــدا میکننــد چــه اتفاقــی میافتــد؟ چگونــه بفهمیــم کــدام
یــک دیگــری را مغلــوب میکنــد؟
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«کاهــل دســت خــود را در بشــقاب فــرو میبــرد و از بــرآوردن آن بــه دهانــش
خســته میشــود « (امثــال ســلیامن بــاب  26آیــه .)15
دقیق ـاً ماننــد دانــش آموزانــی کــه زمــان و انــرژی بیشــری ب ـرای آمادگــی
تقلــب در امتحــان رصف میکننــد تــا ب ـرای مطالعــه ،کنایــه از مــردم تنبلــی اســت
کــه بــرای یافــن بهانــه هایــی بــرای تنبلــی شــان ســخت تــاش میکننــد.
امثــال ســلیامن بــاب  26آیــات  13الــی  16را بخوانیــد .در چــه مــوردی در اینجــا
بــه مــا هشــدار داده شــده اســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممکــن اســت حــق بــا آدم تنبــل باشــد« :شــیر در راه اســت» (امثال ســلیامن
بــاب  26آیــه  .)13از ایــرو ،مانــدن در خانــه و بــا خطــر روبـهرو نشــدن حکیامنــه تر
اســت؛ امــا بــا ایــن کار فقــط همــه فرصــت هایــی را کــه زندگــی بــه مــا میدهــد از
دســت میدهیــم .هرگــز از زیبایــی گل رسخ لــذت نخواهیــم بــرد اگــر خطــر آســیب
دیــدن بــا خارهایــش را قبــول نکنیــم .قــادر نخواهیــم بــود بــه جلــو حرکــت کنیــم
اگــر از موانــع برتســیم .انســانهایی کــه قــادر نیســتند خــود را متعهــد بــه کاری بکننــد
هرگــز طعــم زندگــی کامــل را نخواهنــد چشــید.
بــه بعضــی دیگــر از تصاویــر در آیــات نــگاه کنیــد .هامنطــور کــه درب بــر
لوالهایــش میچرخــد امــا جایــی منـیرود ،مــردم تنبــل نیــز بــر بسرتشــان میچرخنــد؛
فقــط همیــن ،حالتشــان را تغییــر میدهنــد ،ولــی هیــچ کجــا منیرونــد.
تصویــر دیگــر ،در آیــه  15خیلــی تعجــب آورتــر اســت .ایشــان میتواننــد دستشــان
را داخــل بشــقاب غــذا بربنــد امــا ب ـرای بــرآوردن آن جهــت ســیر کــردن خودشــان
بســیار تنبــل هســتند؟
امــا حتــی بدتــر از ایــن تنبلــی ذهنــی ،تعصــب و اطمینانــی اســت کــه آنهــا
دربــاره معتقــدات خودشــان دارنــد؛ بنابرایــن ،در نظرشــان آنهــا همیشــه راســت
هســتند و حتــی حکیــم تــر از هفــت مــرد حکیــم هســتند (امثــال ســلیامن بــاب
 26آیــه  )16و هیچــگاه عقایــد دیگ ـران را کــه از خودشــان حکیــم ترنــد نخواهنــد
پذیرفــت .کســانی کــه فکــر میکننــد همــه جــواب هــا را دارنــد در واقــع ندارنــد.
«در روز داوری شــخص نــه بــه خاطــر اینکــه وجدانـاً بــه دروغــی معتقــد اســت محکــوم خواهــد
شــد ،بلکــه بــه خاطــر بــاور نکــردن حقیقــت و غفلــت ایشــان از فرصتــی کــه ب ـرای آموخــن
آنچــه حقیقــت اســت داشــتهاند-».خانم الــن ج .هوایــت ،کتــاب شــیوخ و انبیــا ،صفحــه .26
چگونــه نقشــان را در دادن «فرصــت» یادگیــری آنچــه حقیقــت اســت بــه دیگـران درک کنیــم؟
کجــا وظایفــان آغــاز میشــوند و کجــا پایــان مییابنــد؟
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اگــر مــا از دوســتامنان بیشــر از دشــمنامنان ناامیــد هســتیم ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه از دوســتامنان انتظــار خوبــی و از دشــمنامنان انتظــار رشارت داریــم .بــا
ایــن حــال امــا همیشــه واقعیــت بدیــن شــکل تحقــق منیپذیــرد مگــر جــز ایــن
اســت؟ بــه همیــن دلیــل امثــال بــه مــا هشــدار میدهنــد کــه گاهــی یــک دوســت
میتوانــد ماننــد یــک دشــمن رفتــار کنــد و گاهــی دشــمن ماننــد دوســت.
امثــال ســلیامن بــاب  27آیــات  5و  6را بخوانیــد .چــه زمانــی رسزنــش میتوانــد
نشــانه محبــت باشــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محبــت فقــط دربــارۀ بوســه هــا و کالم شــیرین نیســت .گاهــی اوقــات
محبــت مــا را بــه مالمــت کــردن دوســتامن یــا فرزندمــان مجبــور میکنــد و ممکــن
اســت مــا خشــن و خــرده گیــر و منتقــد بــه نظــر برســیم .ممکــن اســت اگــر صحبتــی
کنیــم حتــی دوســتامنان را از دســت بدهیــم .اگــر مــا بــه دوســتامنان دربــارۀ آنچــه
انجــام میدهنــد ،مخصوصــاً اگــر بــه آنهــا آســیب وارد میکنــد ،هشــدار ندهیــم
پــس مــا چگونــه دوســتی هســتیم؟
رسزنــش آشــکار مــا نیــز نشــانه ای اســت از اینکــه محبتــان بــر پایــه خیــال
و توهــم ســاخته نشــده اســت بلکــه بــر اســاس حقیقــت و اعتــاد ســاخته شــده
اســت.
امثــال ســلیامن بــاب  27آیــه  17را بخوانیــد .تأثیــر مقابلــه مابیــن دوســتان چــه
میتوانــد باشــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویــر آهــن ،آهــن را تیــز میکنــد یــک منفعــت دوجانبــه را پیشــنهاد
میدهــد .روابــط دوســتانه تحــت آزمایــش مقابلــه صحیــح نــه تنهــا کیفیــت دوســتی
را بــاال میبــرد بلکــه شــخصیت هــر دو طــرف را نیــز مقــاوم ســاخته و بهبــود
میبخشــد .ســاح هــای مــورد اســتفاده در بهــره وری تقویــت خواهنــد شــد .مــا
بـرای ســختی هــای آینــده مجهزتــر خواهیــم شــد .مردمــی کــه فقــط خــود و ایــده
هایشــان را در پنــاه میگیرنــد و هرگــز بــه مقابلــه بــا نظریــات مختلــف مواجــه
منیشــوند ،در دانــش یــا در شخصیتشــان رشــد نخواهنــد کــرد.
آیا هیچگاه برای چیزی که میتوانست واقعاً به شما آسیب برساند مورد سرزنش
قرار گرفتهاید؟ اگر در این مورد به شما هشدار داده نمیشد چه؟ این را در نظر
داشته باشید ،اگر باید همین کار را به خاطر دیگری انجام دهید ،چطور میتوانید
آن را با اخالق سازنده انجام داد و نه با خورده گیری و انتقاد؟
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امثــال ســلیامن بــاب  26آیــات  17الــی  23را بخوانیــد .در خطــوط پاییــن هــر آنچــه
گفتــه شــده خالصــه کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امثــال ســلیامن دوبــاره بــه قــدرت کالم میپــردازد و ایــن بــار بــه لطمــه ای
کــه توســط تهمــت زدن و نـزاع کــردن بــه وجــود میآیــد اشــاره میکنــد .آنانــی کــه
در حضــور شــا بــه دشــمنانتان تهمــت میزننــد تــا بــه شــا بفهامننــد کــه طرفــدار
شــا هســتند ،واقعـاً شــبیه «زغــال» هســتند :آنهــا بــر اختــاف میافزاینــد و شــا را
بیشــر بــه درون آتــش مشــکالت راهنامیــی میکننــد (آیــه .)21
همچنیــن «لبهــای پرمحبــت» کــه بســیار فصیــح بــه نظــر میآینــد
میتوانــد «دل رشیــر» را پنهــان کنــد (آیــه  .)23سیاســتمداری کــه میخواهــد
انتخــاب شــود ،فروشــنده ای کــه میخواهــد اجناســش را بفروشــد و جــوان عشــوه
گــری کــه میخواهــد خامنــی را بفریبــد همــه دربــاره قــدرت فصاحــت میداننــد.
درس ایــن فقــره ایــن اســت کــه مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه هــر نطــق دلپســندی
را کــه میشــنویم بــاور نکنیــم .آنهــا قطع ـاً میتواننــد خطرنــاک باشــند زی ـرا کــه
دلپســند هســتند .بعضــی اف ـراد ســخنوران بســیار خوبــی هســتند؛ آنهــا میتواننــد
بســیار اغواکننــده ،صمیمــی و بســیار دلســوز بــه نظــر بیاینــد ،در حالــی کــه چیــزی
کامــاً متفــاوت در باطــن دارنــد .گرچــه همــه مــا قربانیــان افــرادی اینچنیــن
بودهایــم ،ولــی کیســت کــه بــه خاطــر انجــام چنیــن کاری گناهــکار نباشــد :وقتــی
بــه شــخصی چیــزی را میگوییــم ولــی چیــزی کامـاً متفــاوت در احســاس و اندیشــه
داریــم؟ در اینجــا امثــال ســلیامن قوی ـاً علیــه ایــن فریبندگــی هشــدار میدهــد.
«هــر کاری کــه مســیحیان انجــام میدهنــد بایــد کام ـاً شــفاف بــه ماننــد
نــور خورشــید باشــد .حقیقــت از خداســت؛ ولــی فریــب در اشــکال بیشــارش از
شــیطان اســت ...گفــن حقیقــت محــض کاری آســان و روشــن نیســت .مــا منیتوانیــم
حقیقــت را بگوییــم مگــر اینکــه حقیقــت را بدانیــم و اغلــب چقــدر نظریــه هــا و
گرایشــهای تعصبــی ،اطالعــات ناقــص و خطاهــای قضــاوت از درک درســت مســائلی
کــه مــا بایــد انجــام بدهیــم جلوگیــری میکننــد! مــا منیتوانیــم حقیقــت را بگوییــم
مگــر ذهنهایــان بطــور مســتمر توســط کســی کــه حقیقــت اســت هدایــت شــود».
خانــم الــن ج .هوایــت ،Reflecting Christ ،صفحــه .710شما چقدر درباره آنچه بیان میکنید روشن و شفاف هستید؟ چقدر بین کالم و
افکارتان جدایی وجود دارد؟ آیا واقعاً شما فکر میکنید چنین دورویی میتواند
بطور نامحدود ادامه داشته باشد؟(متی باب  ١٠آیات  ٢٦و )٢٧
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«واســطه روح خــدا رضورت بکارگیــری توانایــی هــا و اســتعدادهایامن را از
مــا بــر منیگیــرد بلکــه بــه مــا میآمــوزد کــه چگونــه از هــر قدرتــی ب ـرای جــال
خــدا اســتفاده کنیــم .توانایــی هــای انســان زمانــی کــه تحــت رهــری ویــژه فیــض
خــدا هســتند بــرای بهرتیــن منظــور بــر روی کــره زمیــن بــکار گرفتــه میشــوند.
نادانــی ،تواضــع یــا روحانیــت هیــچ یــک از مدعیــان پیــرو مســیح را افزایــش
منیدهــد .حقایــق کالم الهــی میتواننــد توســط هوشــمندان مســیحی بهــر درک
شــوند .عیســی مســیح توســط کســانی کــه او را هوشــمندانه خدمــت میکننــد بهــر
جــال مییابــد .هــدف بــزرگ تعلیــم و تربیــت مــا را قــادر بــه اســتفاده از قدرتــی
میکنــد کــه خــدا آن را بــه عنــوان شــیوه ای بـرای نشــان دادن آییــن کتــاب مقــدس
و اعتــای جــال خــدا بــه مــا عطــا فرمــوده اســت.
مــا بــه وی کــه بــه مــا هســتی بخشــیده اســت و بــه خاطــر اســتعدادهایی
کــه بــه مــا واگــذار کــرده اســت مدیــون هســتیم و وظیفــه ای کــه مــا بــه خالقــان
بدهکاریــم ایــن اســت کــه این اســتعدادها را ترویــج بدهیم و بهبودشــان ببخشــیم».
خانــم الــن ج .هوایــت،Counsels to Parents, Teachers, and Students ،صفحــات  361و .372

پرسشهای برای بحث:
• دربــاره ارساری کــه هــر روزه در زندگیــان ،چــه در طبیعــت ،چــه در فعــل
انفعــاالت روابــط انســانی یــا در پرس ـشهای مربــوط بــه ایــان و ذات خــدا و
رســتگاری مییابیــم بیشــر بحــث کنیــد .یکــی از ســخریه هــای بــزرگ زندگــی ایــن
اســت کــه هــر چــه بیشــر میآموزیــم بیشــر تشــخیص میدهیــم کــه چقــدر کــم
میدانیــم .چ ـرا ایــن واقعیــت وقتــی بــه حقایــق روحانــی میرســد حتــی بیشــر
صــدق میکنــد؟
• چــه حقایقــی نســبی ،فرهنگــی و متغیرنــد؟ چگونــه آنهــا را از حقایــق ابــدی،
جهانــی و تغییرناپذیــر تشــخیص بدهیــم؟ چـرا دانســن تفــاوت مابیــن آنهــا بســیار
بــا اهمیــت اســت؟ چـرا اشــتباه گرفــن حقایــق مــروط بــا حقایــق ابــدی یکــی از
بزرگرتیــن خطراتــی اســت کــه مــا بــا آن مواجــه هســتیم؟
• گفتــه شــده اســت کــه انســانهای باهــوش دوستانشــان را نزدیــک و دشمنانشــان
را حتــی نزدیکــر نــگاه میدارنــد .ایــن بــه چــه معناســت؟ بعنــوان مســیحیان ،مــا
بــا چنیــن مقصــودی چگونــه در ارتبــاط هســتیم؟ از چــه طریقــی متــی بــاب 10
آیــه  16میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد؟
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ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  28آیــات  4و  7و
 9را بخوانیــد؛ رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب  1آیــات  16و 17؛ رســاله
پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب  3آیــه 24؛ امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه 5؛ رســاله
اول یوحنــای رســول بــاب  2آیــات  15الــی 17؛ امثــال ســلیامن بــاب  29آیــه  13را
بخوانیــد.
آیــه حفظــی« :تــرس از انســان دام میگس ـراند ،امــا هــر کــه بــر خداونــد
تــوکل منایــد رساف ـراز خواهــد شــد» (امثــال ســلیامن بــاب  29آیــه .)25
صداهــای بســیاری مــا را از جهــت هــای متفــاوت میخواننــد .انســانها
چگونــه میفهمنــد کــدام یــک درســت و کــدام غلــط اســت؟ پاســخ در خــدا و
مکاشــفه نوشــته شــدهاش یافــت میشــود .مــا بایــد بیاموزیــم کــه بــه خــدا اعتــاد
کنیــم و احکامــش را اطاعــت کنیــم .ســپس بقیــه مســائل بــه خــودی خــود حــل
میشــوند.
عیســی بــه مــا گوشــزد کــرد وقتــی فرمــود «اول ملکــوت خــدا را بطلبیــد»،
و ســپس هــر آنچــه نیــاز داریــد محیــا خواهــد شــد (متــی بــاب  6آیــه  .)33مــا بایــد
اولیــن اولویتــان را اعتــاد و پیــروی از خــدا ق ـرار بدهیــم؛ در غیــر ایــن صــورت،
چیــزی جــز آن را اولویــت خواهیــم ســاخت کــه هــان بــت پرســتی ســاده و خالــص
اســت؛ و فقــط بــا زیســن در زندگــی باایــان اســت کــه مــا میتوانیــم یــاد بگیریــم
بــه خــدا اعتــاد کنیــم .ســلوک مســیحی فقــط همیــن اســت؛ مــا بــا انتخابهایــان
بایــد خواســته هــای خداونــد را انجــام بدهیــم و نتیجــه هایــش را بــه او واگذاریــم.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 14 ،مارس.
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شریعت را نگاه دارید

از بیــن  13رخــداد کلمــۀ تورات»-رشیعــت» یــا «تعلیــم» کــه در کتــاب
امثــال ســلیامن آمــده اســت 4 ،مــورد از آنهــا در امثــال ســلیامن بــاب  28هســتند
(آیــه (4دو بــار) و  7و  .)9گرچــه ایــن کاربــرد در امثــال ســلیامن معمــوالً بــرای
تعلیــم مــرد حکیــم بــکار بــرده میشــود (امثــال ســلیامن بــاب  13آیــه  ،)14در
ســنت ارسائیلــی کلمــه دارای معنــای روحانــی اســت و بــه مکاشــفه الهــی اشــاره
دارد ،هامنطــور کــه در خــود کتــاب امثــال ســلیامن تأییــد شــده اســت (امثــال
ســلیامن بــاب  29آیــه .)18
امثــال ســلیامن بــاب  28آیــات  4و  7و  9را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره اهمیــت
رشیعــت در نحــوه زندگــی مــا چــه میفرماینــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چیــزی کــه مــردم ارسائیــل را از اقــوام دیگــر متفــاوت میکــرد نــوع تفکــر
یــا حتــی روحانیــت و دیدگاههــای الهــی انتزاعیشــان نبــود بلکــه گزینــه هــای
واقعــی زندگیشــان دربــاره غــذا ،اسـراحت ،محیــط زیســت طبیعــی و ارتباطشــان بــا
همســایه هــا و متــام ملتهــا بودنــد کــه آنهــا را مقــدس میســاخت یــا از اقــوام دیگــر
جدایشــان میکــرد؛ و ایــن انتخــاب هــا بــه شــکل ایــده آل در رشیعــت و اصولــی
کــه در آن پیــدا شــدند متمرکــز بودنــد.
روی هــم رفتــه مــا انســانها ،منیتوانیــم بــا اتــکای بــه خودمــان حکیــم
بشــویم؛ مــا حتــی منیتوانیــم همیشــه میــان نیــک و بــد را متیــز بدهیــم (کتــاب اول
پادشــاهان بــاب  3آیــه  .)9پــس مــا بــه رشیعــت الهــی نیــاز داریــم تــا مــا را در بــه
دســت آوردن بصیــرت کمــک کنــد .بــه بیــان دیگــر تحصیــل حکمــت بــه مامرســت
روحانــی و عقالنــی بســتگی نــدارد؛ بلکــه در اصــل بــه فرمانــرداری از رشیعتــی کــه
خــارج از وجودمــان ،فرهنگــان ،روانشناســی شــخصیامن و آرزوهایــان ق ـرار دارد
وابســته اســت.
البتــه احــکام ،رشیعــت ابــدی خــدا هســتند؛ و پیــروی کــردن از ایــن
رشیعــت بدرســتی کار ایــان اســت« .زیـرا کــه از مســیح عــار نــدارم چونکــه قــوت
خداســت ،بـرای نجــات هــر کــس کــه ایــان آورد ،اول یهــود و پــس یونانــی؛ کــه در
آن عدالــت خــدا مکشــوف میشــود ،از ایــان تــا ایــان ،چنانچــه مکتــوب اســت
کــه عــادل بــه ایــان زیســت خواهــد منــود» (رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب
 1آیــات  16و .)17
شــا از چــه دردرسهــا و مشــکالتی بــه خاطــر تعهــد بــه ایامنتــان در نــگاه داشــن
رشیعــت خــدا در امــان بــوده ایــد؟ در صــورت نــگاه نداشــتنش زندگیتــان چــه
تفاوتــی خواهــد کــرد؟
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خداوند را بطلبید

رصف نظــر از اینکــه رشیعــت (تــورات) چقــدر بــرای زندگــی بــا ایــان
حیاتــی اســت ولــی خــودش منبــع حیــات نیســت .بلعکــس ،رشیعــت گنــاه را آشــکار
میکنــد و گنــاه بــه مــرگ هدایــت میکنــد (رســاله پولــس رســول بــه رومیــان بــاب
 7آیــات  7الــی  13را ببینیــد) .در عــوض چیــزی کــه تــورات را تأثیرگــذار میکنــد
عطایــش از طــرف خداســت .منفصــل از خــدا ،تــورات ،آیینــی ُمتکــی بــه قوانینــی
خواهــد بــود کــه بــه قصــد اصلــی اش هیــچ ربطــی نــدارد .ســلوک مطیعانــه رشیعــت
خــدا بــا زندگــی بــا خــدا در ارتبــاط اســت .تــورات جــای خــدا را منیگیــرد بلکــه
فقــط معلمــی اســت (بــا توجــه بــه متثیــل پولــس رســول) کــه دانــش آمــوزان را بــه
ســوی اســتاد هدایــت میکنــد (رســاله پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب  3آیــه .)24
رســاله پولــس رســول بــه غالطیــان بــاب  3آیــه  24را بخوانیــد .چگونــه رشیعــت مــا
را بــه ســوی عیســی هدایــت میکنــد تــا بدرســتی از ایــان عــادل شــمرده شــویم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتــاب امثــال ســلیامن فقــط کتــاب حکمــت نیســت بلکــه قبــل از هــر
چیــز ایــن کتــاب در مــورد خدایــی اســت کــه آشــکارکنندۀ حکمــت اســت .طلبیــدن
حکمــت بوســیله اطاعــت از رشیعــت ،مــا را نزدیــک بــه خداونــد و رســتگاریی کــه او
آزادانــه بــه طریــق ایــان بــه عیســی مســیح بــه مــا عطــا کــرده اســت میکشــاند.
امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  5را بخوانیــد .کلیــد فهمیــدن همــه چیــز ب ـرای مــا
چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلمــه «فهمیــدن» در آیــه  5درســت هامننــد کلمــه «رشیعــت» در آیــه 4
دو بــار اســتفاده شــده اســت .هــر دو آیــه بــه هــم ربــط دارنــد :رشیعــت را نــگاه
داشــن (آیــه  )4و طلبیــدن خداونــد (آیــه  )5بــه هــم تعلــق دارنــد؛ لکــن حیطــه
ایــن فعالیــت فقــط دانســن و انجــام دادن کار درســت نیســت («انصــاف» آیــه .)5
ایــن فهمیــدن در مــورد «همــه چیــز» اســت زی ـرا بــه ســادگی از خــدا همــه چیــز
ناشــی میشــود .بـرای ارسائیــل باســتان ،دانــش همــه چیــز از تجربیــات دینــی جــدا
نبــود .ایــان همبســتگی نزدیکــی بــا ذکاوت و تفاهــم منطقــی داشــت .ایــان بــدون
اندیشــیدن یــا اندیشــیدن بــدون ایــان غیــر قابــل درک اســت بـرای اینکــه خــدا پایــه
گــذار هــر دو قلمــرو اســت.
چـرا ایــان بــه خــدا موقعیــت منطقــی بـرای نگاهداشــن اســت؟ چـرا رد کــردن خــدا در
مقابــل اعتقــاد بــه او بیشــر غیرمنطقــی و نامعقــول میمنایــد؟
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کالمی برای افراد غنی
رســاله اول یوحنــای نبــی بــاب  2آیــات  15الــی  17را بخوانیــد .دربــاره چــه
چیزهایــی بــه مــا هشــدار میدهــد و چگونــه خــود را از خطــری کــه ایــن آیــات
اشــاره بــه آن میکننــد محافظــت کنیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرچــه معنــای «غنــی بــودن» خیلــی متنــوع اســت ،ولــی کتــاب امثــال
ســلیامن دربــاره چگونــه غنــی شــدن و ســپس نحــوه رفتــار بــا ثروتــی کــه بــه دســت
آوردهایــم چندیــن آمــوزش دارد.
• بــه هزینــۀ فقــرا غنــی نشــوید (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)8ثــروت شــا
بــه حــق نیســت اگــر آن را از خرجــی فق ـرا بــه دســت آوریــد .هامنطــور کــه قب ـاً
دیدیــم ،کتــاب مقــدس علیــه آنانــی کــه از فق ـرا بــه نفــع خودشــان بهــره بــرداری
میکننــد بســیار بــا قــدرت ســخن میگویــد.
• بــه فق ـرا ببخشــید (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)27در مقابــل مــرد «حریــص»
امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه ( 25معنــای تحــت الفظــی ،نفــس دســت و دل بــاز)،
شــخصی کــه نســبت بــه فق ـرا بخشــنده اســت برکــت خواهــد یافــت.
• ُمجدانــه کار بکنیــد (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)19ثــروت نبایــد در نتیجــه
دزدی کــردن یــا تصادفــی بــه دســت بیایــد بلکــه بایــد مثــره دســرنجامن باشــد .چیزی
کــه بــه دســت میآیــد بــه کیفیــت تالشــان بســتگی دارد .اگــر غنــی هســتیم بایــد
اســتحقاق آن را داشــته باشــیم.
• ســعی نکنیــد رسیــع ثرومتنــد شــوید (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــات  20و .)22
امثــال ســلیامن دو ســناریوی التزامــی ارائــه میدهــد )1( :زمانــی کــه چشــمهایامن را
بــر روی برخــی رفتارهــای نادرســت میبندیــم درنتیجــه بــه رشیــک جــرم آن رفتــار
تبدیــل میشــویم (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه )22؛ ( )2زمانــی کــه آنقــدر مشــتاق
لــذت بــردن از ثــروت والدینــان هســتیم از آنچــه ب ـرای زندگــی کــردن اآلن نیــاز
دارنــد میدزدیــم (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)24حتــی بدتــر ،آنهایــی کــه ایــن
کارهــا را میکننــد قادرنــد در ذهنهایشــان اعــال اشــتباه را توجیــه کننــد تــا جایــی
کــه خودشــان را متقاعــد میکننــد کــه کار اشــتباهی نکــرده انــد؛ پــس میگوینــد
«گنــاه نیســت».
پــول اهــرم قدرمتنــدی در ایــن جهــان اســت ،ب ـرای همیــن کتــاب مقــدس
بســیار در مــوردش ســخن گفتــه اســت .اگــر ماننــد بیشــر آدمهــا ،شــا نیــز اشــتیاق
بــه پــول داریــد ،چگونــه میتوانیــد مطمــن باشــید کــه درون تلــه ای کــه عیســی آن
را فریبندگــی ثــروت خوانــد ســقوط منیکنیــد؟
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کتاب راهنما برای فقر

امثال سلیامن باب  29آیه  13را بخوانید .آنچه در اینجا بحث شده چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقیــر و غنــی بــا هــم یکســان هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  29آیــه  .)13تصویــر نــور
کــه در ایــن مثــل مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه اســت ایــن موضــوع را در منظــر آفرینــش ق ـرار
میدهــد .غنــی و فقیــر هــر دو بــه وســیله خــدا خلــق شــدهاند (امثــال ســلیامن بــاب  22آیــه .)2
هــر دوی آنهــا از هدیــه زندگــی لــذت میبرنــد و خورشــید بــر هــر دوی آنهــا میتابــد .درســت
هــان طــور کــه ثرومتنــدان دربــاره نحــوه برخوردشــان بــا فق ـرا اخطــار داده شــدهاند ،فق ـرا نیــز
توصیــه شــدهاند کــه حتــی ســتمگران نســبت بــه خــود را دوســت بدارنــد کــه در برخــی حالتهــا
میتوانــد ثرومتنــدان باشــند (متــی بــاب  5آیــات  44و .)45

پیام امثال سلیامن باب  28آیه  3چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظایــف فقیــر و غنــی یکســان اســت (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)3فقــر نبایــد بهانـهای
بـرای رشارت باشــد .ایــن واقعیــت کــه شــا ممکــن اســت تحــت ســتم قـرار گرفتـه باشــید بــه شــا اجــازه
ســتم کــردن بــه دیگـران را منیدهــدَ .مثــل عیســی در مــورد غــام انتقامجــو کــه بــه غــام بیچــاره تــر از
خــودش ســتم کــرد نشــان میدهــد کــه ایــن عکسالعمــل گرچــه غیرمنتظــره از فقیــر بــود (کــه انتظــار
مـیرود بتوانــد غمخـوار انســانهای فقیــر دیگــر باشــد) ،ولــی غیرعــادی نیســت (متــی بــاب  18آیــات 22
الــی  .)35در امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  ،3منظــر بــاران کــه معمــوالً برکــت اســت ،بــه صــورت ســیالب
مخربــی از کار در میآیــد؛ ایــن تصویــر غیــر طبیعــی بــود ِن نــوع رفتــار و نــا امیــدی کــه آن بــه ارمغــان
م ـیآورد را توضیــح میدهــد.
پیام امثال سلیامن باب  28آیه  6چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقیــر درســتکار از غنــی رشیــر بهــر اســت (امثــال ســلیامن بــاب  28آیــه  .)6بــا توجــه
بــه حکمــت ســنتی ،فــرد درســتکار نبایــد فقیــر باشــد ،بـرای اینکــه فقــر فرضـاً جریمــه ای عادالنــه
بـرای آدمهــای تنبــل اســت (امثــال ســلیامن بــاب  24آیــه  .)34بــا ایــن حــال واقعیــت زندگــی خیلــی
پیچیــده اســت .فقـرا ممکــن اســت قربانیــان بــی عدالتــی یــا رشایــط خــارج از کنرتلشــان باشــند .در
اغلــب اوقــات مســئله همیــن اســت .بــا ایــن حــال شــاخص ارزشــهای مــورد دفــاع در کتــاب امثــال
ســلیامن روشــن و بــی ابهــام اســت .صداقــت از ثــروت بــا اهمیــت تــر اســت و موفقیــت شــاخصی
مطمــن ب ـرای صداقــت نیســت.
زمانــی کــه ارزشــهایامن را بـرای فوایــد مــادی بــه خطــر میاندازیــم چــه میتوانیــم بکنیــم؟ چگونــه
خــود را در برابــر چنیــن چیــزی کــه خیلــی آســانرت اســت از آنچــه فکــر میکنیــم محافظــت کنیــم؟
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از همــه کارهایــی کــه میتوانیــم بــه فرزندامنــان ،شــاگردامنان یــا بــه هــر
کــس کــه خواهــان یادگیــری از ماســت تعلیــم بدهیــم مطمئنـاً مهمرتیــن درس اینجــا
یافــت میشــود ،هامنطــور کــه پولــس رســول کســی کــه دربــاره گــم گشــتگان
مینویســد ایــن را گفــت کــه «آنهــا محبــت راســتی را نپذیرفتنــد» (رســاله دوم
پولــس رســول بــه تســالونیکیان بــاب  2آیــه  .)10البتــه عیســی حقیقــت محــض
اســت ،تعلیــم دادن بــه دیگـران کــه حقیقــت را دوســت بدارنــد بــه معنــای تعلیــم
آنهــا بــه دوســت داشــن عیســی اســت و چــه چیــز دیگــری واقع ـاً اهمیــت دارد؟
«هــر مســیر تجسســی را کــه مــا بــا هدفــی صادقانــه ب ـرای رســیدن بــه
حقیقــت دنبــال کنیــم ،بــه مبــدأ پــر قــدرت نامرئــی الوهیــت میرســیم کــه در متامی
امــور مشــغول کار اســت .فکــر انســان بــا فکــر خــدا مرتبــط میشــود و محــدود بــا
نامحــدود بــه مشــارکت در میآیــد .تأثیــر چنیــن مشــارکتی بــر جســم و ذهــن و
جــان فراتــر از محاســبه اســت- ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Education ،صفحــه .14
امثــال ســلیامن بــاب  29آیــه  15را بخوانیــد (همچنیــن امثــال ســلیامن بــاب 29
آیــه  19را ببینیــد) .چــه اصــل مهمــی نــه تنهــا بـرای تعلیــم و تربیــت بلکــه بـرای
زندگــی بطــور کلــی در اینجــا مشــاهده میکنیــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــا وجــود اینکــه منونــه مــا بــا اهمیــت اســت ،مخصوص ـاً ب ـرای آنانــی کــه
منیتوانیــم آنهــا را َمالمــت یــا تنبیــه کنیــم ،ولــی در برخــی مــوارد بــه آن خیلــی نیــاز
اســت .ایــن موضــوع مخصوص ـاً در مــورد فرزندامنــان حقیقــت دارد .بعضــی وقتهــا
کــودکان نیــاز بــه تنبیــه شــدن دارنــد تــا بــه مســیر برگردانــده شــوند.
طبیعــت همــه مــا ســاقط در گنــاه و فاســد اســت و ایــن حتــی شــامل
موجــودات کوچــک دوســت داشــتنی یعنــی فرزندامنــان نیــز میشــود .مــا در حــق
خــود یــا فرزندامنــان بــا اجــازه دادن بــه آنهــا تــا هــر کاری کــه میخواهنــد بکننــد
نیکــی منیکنیــم .در حقیقــت کــودکان نــه تنهــا بــه انضباطــی کــه خواهانــش هســتند
نیــاز دارنــد بلکــه آنهــا احتیــاج دارنــد بداننــد کــه مرزهایــی وجــود دارنــد و آنهــا باید
درون آنهــا مباننــد .مــادری کــه معتقــد اســت او بایــد بــه آزادی فرزندانــش اح ـرام
بگــذارد و بــدون نــه گفــن بــه آنهــا اجــازه بدهــد تــا هــر کاری را کــه میخواهنــد
انجــام بدهنــد ،در نهایــت ب ـرای او خجالــت (امثــال ســلیامن بــاب  29آیــه  )15و
بــدون شــک ب ـرای خودشــان تأســف بــه بــار خواهنــد آورد ،اگــر نــه اآلن مطمئن ـاً
زمانــی کــه بــزرگ شــوند.
چــه درســهایی در کودکــی آموختیــد کــه هنــوز در بزرگســالی بــا شــا هســتند؟
چگونــه چیزهایــی کــه آموختــه ایــد شــا را در ســاخنت زندگــی بهــر کمــک
میکنــد؟
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«احــکام خــدا پایههایشــان را در تغییرناپذیرتریــن حقایــق دارنــد بنابرایــن
آنهــا ســاخته شــدهاند تــا شــادمانی نــگاه دارندگانــش را ترویــج بخشــند ...دیــن انســان را بــه
رابطــه شــخصی بــا خــدا میرســاند ،ولــی نــه بصــورت انحصــاری؛ بـرای اینکــه اصــول آســانی
بایــد در زندگــی بــکار بــرده شــوند تــا برشیــت را کمــک کننــد و برکــت ببخشــند -».خانــم الــن
ج .هوایــت ،Sons and Daughters of God ،صفحــه .267
«غفلــت کامــل از تعلیــم و تربیــت کــودکان بـرای خــدا ،رشارت را مــداوم میکنــد و
بســیاری را کــه بــا توجـ ِه محتاطانــه میتوانســتند همــکار مســیح شــوند در رده هــای دشــمن
قـرار داده اســت .ایــده هــای غلــط ،فــرد ابلــه و عاطفــۀ ابلهانــه ویژگیهــای تربیتــی بــه وجــود
آورده انــد کــه فرزنــدان را دوســت نداشــتنی و ناراحــت ســاخته اســت ،زندگیهــای والدیــن را
ناگــوار کــرده انــد و تأثیــر محنــت بارشــان را از نســلی بــه نســلی دیگــر توســعه داده انــد .هــر
کودکــی کــه مجــاز بــه داشــن راه خــود باشــد بــه خــدا بیاحرتامــی خواهــد کــرد و موجــب
رشمســاری پــدر و مــادرش میشــود ...بــا غفلــت کــردن از وظایفشــان و مخالفــت نکــردن
بــا خطایــای آنهــا ،والدیــن درهــای شــهر خــدا را بــه رویشــان میبندنــد - ».خانــم الــن ج.
هوایــت ،Testimonies for the Church ،جلــد  ،5صفحــات  325و .326

پرسشهای برای بحث:
• گرچــه لئــو تولســتوی نویســنده روســی در خانـهای مســیحی بــزرگ شــد ،ایامنــش
را بــرای ســالهای متــادی رهــا کــرد .هنــگام پیــری ،او بــا بحــران مواجــه شــد:
معنــای زندگــی چیســت ،مخصوص ـاً زندگــی کــه حت ـاً بــا مــرگ پایــان مییابــد؟
گرچــه او بــه دنبــال پاســخها در همــه حــوزه هــای دانــش گشــت ،ولــی چیــزی
نیافــت .او رسانجــام متوجــه شــد کــه تنهــا پاســخ منطقــی ب ـرای پرســش زندگــی
و معنایــش میبایســت در ایــان بــه چیــزی کــه فراتــر از منطــق م ـیرود پیــدا
بشــود؛ یعنــی منطقــش بــه او گفــت بــه منظــور گرفــن پاســخها بــرای معنــای
زندگــی فراتــر از منطــق یعنــی بــه دنیــای ایــان گام بــردارد .پــس چـرا ایــان بــه
عیســی واقعـاً انتخابــی کامـاً منطقــی اســت کــه مــا میتوانیــم بــا توجــه بــه معنــا
و هــدف زندگــی بگیریــم؟
• درک شــا از معنــای دوســت داشــن حقیقــت چیســت؟ چگونــه مــا حقیقــت را
دوســت داشــته باشــیم؟ البتــه دوســت داشــن حقیقــت بــه ایــن معناســت کــه مــا
ابتــدا بایــد آن را بشناســیم .چگونــه مــا بــه دانــش حقیقــت میرســیم؟ و چگونــه
مــا میتوانیــم مطمــن باشــیم کــه اجــازه ندهیــم چیــزی بــر رس راه دوســت داشــن
حقیقـ ِ
ـت فــوقِ همــه چیــز دیگــر قـرار بگیــرد؟
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بعدازظهر شنبه
ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  ،30لوقــا بــاب 18
آیــات  9الــی  ،14ایــوب بــاب  38الــی  40آیــه  ،2رســاله اول یوحنــا بــاب  1آیــه
 ،19مکاشــفه یوحنــا بــاب  3آیــات  14الــی  ،18مزمــور داود بــاب  104آیــه  24را
بخوانیــد.
آیــه حفظــی« :خوشــا بــه حــال آنــان کــه در روح مســکیناند زیــرا کــه
ملکــوت آســان از آن آنهاســت» (متــی بــاب  5آیــه .)3
در کتــاب مقــدس تواضــع بعنــوان فضیلتــی مهــم در نظــر گرفتــه شــده
اســت .بزرگرتیــن انبیــاء موســی بــه عنــوان متواضــع تریــن شــخصی کــه تاکنــون
زیســته اســت شــناخته شــد (ســفر اعــداد بــاب  12آیــه  .)3بــا توجــه بــه کتــاب
میــکاه بــاب  6آیــه  ،8وظیفــه اصلــی کــه خــدا از انســانها میخواهــد ایــن اســت کــه
«در حضــور خدایــت متواضعانــه رفتــار کــن» .عیســی نیــز ارصار داشــت کــه تواضــع
آرمانــی اســت کــه یــک مســیحی بایــد آن را بــه دســت آورد :هــر کــه ماننــد ایــن
کــودک خــود را حقیــر کنــد هــان در ملکــوت آســان بزرگــر اســت « (متــی بــاب
 18آیــه .)4
باالخــره ،هــر کــس بایــد بــه یــک چیــز ببالــد؟ هــر نَفَســی ،هــر رضبــان
قلبــی ،هــر موهبتــی ،هــر اســتعدادی فقــط از خــدا منشــأ میگیــرد« ،در او زندگــی
میکنیــم و حرکــت میمناییــم و موجودیم»(اعــال رســوالن بــاب  17آیــه )28؛ و
در نــور صلیــب ،همگــی اعــال عادملــان ماننــد «لتّــه حیــض» اســت (اشــعیاء بــاب
 64آیــه )6؛ پــس چگونــه میتوانیــم بــه خــود ببالیــم؟
ایــن هفتــه امثــال ســلیامن بــه تواضــع اختصــاص دارد؛ بــا توجــه بــه موقعیتــان،
چقــدر ابلهانــه اســت اگــر هــر چیــزی جــز انســانی متواضــع باشــیم؟
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 21 ،مارس.
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شما فکر میکنید کی هستید؟

امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  1الــی  32 ،3و  33را بخوانیــد .همــه ایــن آیــات بــا
هــم چــه چیــز را میگوینــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خــود حقیــر بینــی در ایــن آیــات بــه نظــر تفــاوت فاحشــی بــا خــود برتــر
بینــی پادشــاهان در منطقــه خــاور نزدیــک باســتان دارد ،هــان کســانی کــه اغلــب
دوســت داشــتند کــه بــه حکمتشــان ،موفقیــت هایشــان ،پیروزیهــای جنگــی شــان
ببالنــد .ســلیامن نیــز «نظــر بــه دولتمنــدی و حکمــت از متامــی ملــوک زمیــن»
بعنــوان بزرگرتیــن ثبــت گردیــد (اول پادشــاهان بــاب  10آیــه 23؛ جامعــه بــاب 2
آیــه )9؛ و البتــه بعــد از او نبوکدنــر اســت ،کســی کــه علنـاً اظهــار داشــت کــه« :آیا
ایــن بابــل بــزرگ نیســت کــه آن را مــن بــه قــوت اقتــدارم جهــت قــر مملکــت و
جــاه و عزتــم بنــا منــودم؟» (دانیــال بــاب  4آیــه .)30
زیــرا کــه نویســندهمان بــی اطالعــیاش را میفهمــد ،او فخــر کننــده را
«ابلــه» میخوانــد .کلمــه عــری ب ـرای «ابلــه» نابــال ( )nabalاســت ،نابــال کســی
اســت کــه ب ـرای منونــه رفتــارش شــبیه تفاخــر یــک فــرد ابلــه اســت (اول ســموئیل
بــاب  .)25ایــن چنیــن فخــر کــردن کــه بــه غــرور داشــن داللــت دارد ،همچنیــن
عامــل بالقــوهای بـرای تحقیــر در خــود دارد و نتیجـهاش جــز خشــم و نـزاع نیســت.
پولــس رســول همچنیــن چنــد تــن از اعضــای کلیســا را ابلهانــی خوانــد کــه خودشــان
را حکیــم میدانســتند و حتــی بدتــر بــه آن افتخــار میکردنــد (رســاله دوم پولــس
رســول بــه قرنتیــان بــاب  11آیــه  18و .)19
لوقــا بــاب  18آیــات  9الــی  14را بخوانیــد .چـرا ممکــن اســت آســانرت از آن باشــد
کــه فکــر میکنیــم کــه ماننــد آن فریســی باشــیم؟ چگونــه مطمــن باشــیم کــه در
دامــی مشــابه ،حتــی بــه طریــق ماهرانــه اســیر منیشــویم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــا بایــد ب ـرای اف ـرادی کــه بــه خــود افتخــار میکننــد متأســف باشــید
(معمــوالً بهــر حــال پوششــی ب ـرای عــدم احســاس امنیــت آنهاســت)؛ فقــط نشــان
دهنــدۀ آن اســت کــه آنهــا چقــدر اغفــال شــده و ناداننــد.
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دانش خدا؟
غــرور در کســانی کــه خداونــد را بــه طریــق شــخصی منیشناســند ظهــور
میکنــد .در مقابــل ،فــردی کــه در ارتبــاط بــا خــدا زندگــی میکنــد فروتــن خواهــد
بــود ،بـرای اینکــه او دامئـاً بــا کســی در ارتبــاط اســت کــه بــی نهایــت بزرگــر از هــر
یــک از ماســت .زمانــی کــه مــا بــه انــدازه جهــان هســتی میاندیشــیم و متوجــه
میشــویم کســی را میپرســتیم کــه جهــان هســتی را آفریــده اســت و اینکــه همیــن
خــدا در جســم عیســی بــه خاطــر مــا بــر روی صلیــب زجــر کشــید  -در حالــی کــه
ایــن افــکار پیــش روی ماســت تصــور کلنجــار رفــن بــا غــرور دشــوار میمنایــد.
امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  3الــی  6را بخوانیــد .ایــن آیــات بــه مــا دربــاره
قــدرت ،شــأن و رسهــای الوهیــت چــه میگوینــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبــارت «دانــش خــدا» بــه معنــای «دانــش دربــاره خــدا» بایــد فهمیــده
شــود .پنــج پرســش بدیعــی در ادامــه پرســیده میشــوند کــه مــا را وادار بــه اق ـرار
میکنــد کــه مــا واقعــاً در رابطــه بــا خــدا چقــدر منیفهمیــم.
پرسشــهای امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه  4را بخوانیــد .چــه چالشــهایی را بــه مــا
ارائــه میدهنــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چــون خــدا آفریننــده اســت (چهــار پرســش اولــی) ،او بســیار دورتــر از
فهــم و درک مــا باقــی میمانــد (پرســش پنجــم) .در کتــاب ایــوب ،خــدا ایــوب را بــا
پرسشــهایی مشــابه بــه چالــش میکشــد تــا اینکــه ایــوب دریابــد کــه او قــادر بــه
درک خــدا و طریــق هایــش نیســت (ایــوب بــاب  38الــی  40آیــه .)2
ایــن حقیقــت کــه خــدا آفریننــده اســت و بـرای آنکــه مــا منیتوانیــم او را
کامـاً بفهمیــم ،بــه مــا درســی بســیار مهــم میدهــد کــه چگونــه مــا بایــد مکاشــفه
نگاشــته شــدۀ او را کــه محققــان همیشــه مــورد پــرس و جــو قــرار میدهنــد
دریافــت کنیــم .مــا کیســتیم  -کــه حتــی ادراکــان از ســادهترین چیزهــا در طبیعــت
کــه نامفهــوم و پــر از ِّسنــد عاجــز اســت -کــه کالم خــدا را بــه چالــش بکشــیم ،حتــی
قســمتهایی کــه مــا را گیــج کــرده یــا برآشــفته میکننــد؟
در عظمــت و راز خــود آفرینــش تعمــق کنیــد .اینهــا دربــاره عظمــت و راز خالــق
چــه بایــد بــه مــا بگوینــد؟ چـرا بایــد ایــن عظمــت و راز بــه مــا آرامــش و امیــد
ببخشد ؟
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نه خیلی زیاد نه خیلی کم

ایــن آیــه (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  7الــی  )9تنهــا در بــر دارنــدۀ دعــا
در کتــاب امثــال ســلیامن اســت .اتفاقــی نیســت کــه ایــن درخواســت بالفاصلــه خــدا
را بعنــوان خالــق بــزرگ تصدیــق میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه  )4و وعــدۀ
وفــاداریاش را بــه دنبــال دارد (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه .)5
امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  7الــی  9را بخوانیــد .چــرا کســی ایــن چیزهــا را
میطلبــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبــل از اینکــه از خــدا چیــزی بطلبیــم ،مهــم اســت کــه مطمــن بشــویم رابطــه مــان
بــا او مســتحکم اســت .اگــر مــا دروغ میگوییــم ،یعنــی مــا وامنــود میکنیــم خــدا کــه واقــف
بــه همــه چیزهاســت حتــی وجــود نــدارد .بـرای همیــن اعـراف بــه گناهامنــان رشط الزم بـرای
بخشــودگی اســت (رســاله اول یوحنــای رســول بــاب  1آیــه  .)9مــا منیتوانیــم خــدا را فریــب
بدهیــم؛ او مــا را دقیقـاً هامنطــور کــه هســتیم میبینــد .در هنــگام دعــا کــردن ،احســاس بــه
خــاک افتــادن ،بــه ماننــد مــرده ای کــه در خــاک خوابیــده اســت (مراثــی ارمیــا بــاب  3آیــه
 ،)29نــه تنهــا احـرام و تواضــع مــا را آشــکار میکنــد بلکــه هشــیاری برهنگــی روحانیــان در
حضــور او را نشــان میدهــد.
در امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه  ،8نویســنده از خــدا نــه فقــر و نــه غنــا میطلبــد.
اولیــن بــاری کــه فعــل «دادن» در کتــاب مقــدس در ارتبــاط بــا انســانها مــورد اســتفاده قـرار
گرفــت ،هدیــه خــوراک از خــدا را در پــی داشــت (ســفر پیدایــش بــاب  1آیــه  .)29بــه همیــن
دلیــل اســت کــه در بســیاری از فرهنگهــا غــذا بطــور ســنتی بــا دعــا کــردن در ارتبــاط اســت.
ایــن نیــاز بنیــادی کــه مــا را بســیار وابســته بــه خــدای آفرینــش میکنــد ،تجربــه دعــا کــردن
را در مرکــز تنــازع بقــا ق ـرار داده اســت.
ایــن دو درخواســت فقــط باعــث تــوازن شــخصیت انســانی منیشــوند .آنهــا در یــک
هــدف مشــرکند :جــال خــدا .اگــر درآمدمــان کــم باشــد ،میدزدیــم و بــه خــدا بــی احرتامــی
میکنیــم؛ اگــر درآمدمــان بســیار باشــد ،نیــاز بــه خــدا را احســاس منیکنیــم و حتــی ممکــن
اســت وجــودش را انــکار کنیــم؛ و شــایان ذکــر اســت کــه ایــن مخمصــه اخیــر فقــط منجــر بــه
قطــع ارتبــاط بــا خــدا میشــود .امکانـاً مــورد اولــی ارتبــاط مــا را بــا آفریننــده حفــظ خواهــد
کــرد.
دعای ربّانی در برگیرنده موضوعهای مورد توجه دوگانه است:
• «نــان روزانــه مــا را در هــان روز بــه مــا ببخــش» (متــی بــاب  6آیــه  )11بیشــر از نیازمــان
برایــان فراهــم نکــن؛ و (« )2مــا را در معــرض آزمایــش قـرار مــده» (متــی بــاب  6آیــه )13
نیازهایــان را بــرآورده کــن.
بــه اینکــه چقــدر تنهــا بــه خــدا متکــی هســتید بیندیشــید .حفــظ دامئــی ایــن
واقعیــت عریــان در ذهنتــان چگونــه میتوانــد شــا را در رشــد ایــان کمــک
کنــد؟ در صــورت فرامــوش کــردن ایــن اتــکا چــه خطراتــی رخ خواهــد داد؟
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هامنگونــه کــه تواضــع مثبــت اســت و موجــب برکــت میشــود ،فقــدان تواضــع
خطرنــاک اســت و نفریــن در پــی دارد .امثــال ســلیامن بــاب  30بعــد از تشــویق بــه داشــن
فضیلــت تواضــع بــا نشــان دادن مثــره و پاداشهایــش ،در مــورد خطراتــی کــه توســط غــرور
میآیــد هشــدار جــدی میدهــد.
نفریــن کــردن والدینتــان (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  11و  .)17آگــور بــا ایــن
فقــره از اعــال آغــاز میکنــد ،زیـرا ایــن نشــان دهنــدۀ جــدی تریــن عمــل غــرور اســت زمانی
کــه فرزنــدان منشــأ زندگیشــان را حقیــر میشــارند .قابــل توجــه اســت کــه احـرام گذاشــن
و برکــت بخشــیدن بــه والدیــن تنهــا حکمــی اســت کــه بــه وعــدۀ حیــات ابــدی وابســته اســت
(ســفر خــروج بــاب  20آیــه  ،12رســاله پولــس رســول بــه افسســیان بــاب  6آیــات  2و  ،)3در
حالــی کــه مجــازات مــرگ بـرای گناهــش تعییــن شــده اســت (ســفر خــروج بــاب  21آیــه 15
و .)17
ادعــای عدالــت شــخصی (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه  12و  .)20رشیرانــی کــه
خودشــان را عــادل میانگارنــد وضعیــت بــدی دارنــد ،زیـرا آنهــا در رشارتشــان باقــی خواهنــد
مانــد ،آنهــا باورشــان شــده کــه پــاک هســتند و بــه بخشــش نیــاز ندارنــد .بـرای همیــن اعـراف
کــردن بــه گنــاه بـرای بــه دســت آوردن بخشــش بســیار اساســی اســت (رســاله اول یوحنــای
رســول بــاب  1آیــه  .)9اهالــی الودکیــه ( )Laodiceansآنهایــی کــه ادعــا میکردنــد ثرومتنــد،
باهــوش و خــوش لبــاس هســتند (گرچــه غافــل از ایــن بودنــد کــه فقیــر ،بــی بصیــرت و
برهنــه انــد) ،توصیــه شــدند کــه بـرای ترمیــم وضعیــت تیــره بختشــان از خــدا توانایــی هایــی
درخواســت کننــد (مکاشــفه یوحنــای رســول بــاب  3آیــات  14الــی .)18
«ایــن نشــان دهنــده کســانی اســت کــه بــه داشــن دانــش روحانــی و مزایایــش
میبالنــد؛ امــا آنهــا بــرای برکاتــی کــه بــدون لیاقــت ،خــدا بــه آنهــا عطــا کــرده اســت
شــکرگزاری نکردنــد .آنهــا رسشــار از یاغیگــری ،ناسپاســی و بــی توجهــی بــه خــدا بودهانــد؛ و
هنــوز او بــه گونـهای بــا آنهــا رفتــار میکنــد درســت ماننــد پــدری بخشــنده و محبــوب کــه
بــا پــر ناســپاس و خــودرسش رفتــار میکنــد .آنهــا در برابــر فیضــش مقاومــت کــرده انــد،
از مزیــت هایــش ســوء اســتفاده کــرده انــد ،فرصــت هایــش را ناچیــز شــمردهاند و متقاعــد
شــدهاند کــه در قناعــت ،ناسپاســی اســفناک ،ترشیفــات توخالــی و عــدم صمیمیــت ریاکارانــه
فــرو برونــد - ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Faith and Works ،صفحــه .83
تحقیــر (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  13و  .)14تصویــر ارائــه شــده از افــراد
مغــرور زیبــا نیســت .گــر چــه آنهــا نگاهــی مغرورانــه در رخسارشــان دارنــد ،امــا غــرور از ایــن
فراتــر هــم مـیرود :غــرور در تحقیــر کســانی کــه از آنهــا در مرتبــه پایینتــری هســتند بــارز
اســت .تصویــر ذهنــی «دنــدان نیــش» و «دندانهــا» نشــان میدهــد کــه اعاملشــان چقــدر بــد
هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه .)14
در مــورد رفتارتــان نســبت بــه دیگـران بیاندیشــید ،بــه خصــوص آنهایــی کــه ممکــن اســت
شــا نســبت بــه آنهــا احســاس برتــری کردهایــد (اکــر مــا ایــن احســاس را داشــتهایم ،آیــا
نداشــتهایم؟) .چگونــه میتوانیــد آن را اصــاح کنیــد؟ چگونــه شــا میتوانیــد تواضعــی را
کــه بـرای تصحیــح آن نیــاز اســت نشــان بدهیــد؟
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درسی از طبیعت

همیشــه در متــام کتــاب مقــدس تصویــری از طبیعــت بـرای تعلیــم حقایــق
روحانــی مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه اســت .در اینجــا همچنیــن امثــال ســلیامن بــه
کمــک طبیعــت بــه مــا درســی دربــاره تواضــع میآمــوزد.
امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  18و  19را بخوانیــد .ایــن آیــات دربــاره محــدوده
هــای درک بــر چــه میگوینــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگــور ِّسی را در بســیاری از چیزهــای معمولــی دیــد .مــا شــاهد مجموعــه
ای از ارسار بســیار جالــب هســتیم کــه او در اینجــا ارائــه میدهــد .دو مثــال اول
از حیوانــات اســت ،عقابــی کــه بــه آهســتگی در آســان پــرواز میکنــد ،مــاری کــه
بــه آرامــی بــر روی زمیــن میخــزد .ســپس او بــه ســمت دو عمــل انســان م ـیرود:
کشــتی در دریــا و مــرد هم ـراه زن .حتــی امــروز بــا ایــن همــه دانــش علمــی مــا،
ارسار بســیاری باقــی ماندهانــد .چقــدر رضوری اســت کــه مــا هرگــز قدردانیــان
بـرای اعــاق و عظمــت حیــات را از دســت ندهیــم .ایــن نــوع نگــرش بطــور حتــم
مــا را بــه تواضــع در حضــور خــدا یــاری خواهــد کــرد.
امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  24الــی  28را بخوانیــد .چــه ارسار دیگــری از طبیعت
توجــه و حیــرت نویســنده را جلــب میکنــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جالــب آنجاســت کــه آیــات قبلــی بالفاصلــه بــا حامقــت ،غــرور و فســاد
انســان در ارتبــاط هســتند (امثــال ســلیامن بــاب  30آیــه  20الــی  .)23او ســپس
بــه دنیــای حیوانــات میپــردازد ،بــه مخلوقــات کوچــک و متواضــع اشــاره میکنــد،
حتــی او هــان کلمــه عــری «حکمــت» را در توصیــف آنهــا اســتفاده میکنــد کــه
در توصیــف انســانها (امثــال ســلیامن بــاب  3آیــه  )13و حتــی خــود خــدا اســتفاده
کــرده بــود (ایــوب بــاب  12آیــه  ،13مزمــور داود بــاب  104آیــه  .)24حتــی امــروز
بــا همــۀ پیرشفتهــای علمــی کــه داریــم ،نحــوه انجــام کارهــا توســط ایــن مخلوقــات
خــارج از ادراک ماســت؛ بنابرایــن چقــدر بیشــر افعالشــان ایــن انســان حکیــم را در
زمــان خــودش حیـران کــرده اســت؛ و او بدرســتی انســانی حکیــم بــود ،زیـرا یکــی از
نشــانه هــای بــزرگ حکمــت اعـراف بــه گنــاه کــردن اســت بــه اینکــه حتــی دربــاره
چیزهــای معمولــی چقــدر کــم میدانیــم.
بــه ســاده تریــن چیزهــای طبیعــت بیاندیشــید :بــرگ درخــت ،قطــرۀ آب ،صــدف
دریایــی .چگونــه بایــد حقایــق ایــن چیزهــای رسشــار از ارسار ،مــا را متواضــع نگــه
دارنــد؟
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مطالعات بیشتر
«مــا بایــد کالم خــدا را تکریــم کنیــم .مــا بایــد ب ـرای کتــاب اح ـرام قائــل باشــیم،
هرگــز از آن بــرای مصــارف عــادی اســتفاده نکنیــم ،یــا از روی بــی احتیاطــی جابجایــش
نکنیــم؛ و کتــاب مقــدس هرگــز نبایــد ب ـرای شــوخی کــردن مــورد اســتفاده ق ـرار گیــرد یــا
حتــی بـرای اشــاره کــردن بــه صحبــت هــای طنزآمیــز ترجمــه و تفســیر شــود* .متــام کالم خــدا
شــفاف اســت*؛ *ماننــد نقــره ای کــه در کــوره هفــت مرتبــه ُم ّصفــی شــده باشــد *.امثــال
ســلیامن بــاب  30آیــه 5؛ مزمــور داود بــاب  12آیــه  - ».6خانــم الــن ج .هوایــت،Education ،
صفحــه .244
«اولیــن ســخنان مســیح بــه مردمــی کــه در دامنــه کــوه ایســتاده بودنــد ،کالم برکــت
بــود .او خطــاب بــه مــردم فرمــود :خوشــا بــه حــال مســکینان در روح ،زیـرا نیــاز بــه نجــات و
رســتگاری را احســاس میکننــد .انجیــل بایــد بـرای مســکینان موعظــه شــود .نــه بـرای کســانی
کــه از نظــر روحانــی مغــرور بــوده و ادعــا میکننــد کــه ثرومتندنــد و بینیــاز .پیــام انجیــل
بـرای کســانی اســت کــه بــا فروتنــی از گناهــان خویــش توبــه میکننــد ...تــا زمانــی کــه انســان
نســبت بــه ضعفهــا و گناهانــش متقاعــد نشــود و جامــه خودخواهــی و اتــکا بــه خویشــن را
از تــن بیــرون نکنــد و خــود را بــه ارادۀ خداونــد تســلیم ننامیــد ،خداونــد منیتوانــد ب ـرای
نجــات و بــاز گردانــدن او بــه آســان کاری انجــام دهــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه او
میتوانــد بخشــش مــورد نظــر خــدا را دریافــت کنــد .انســانی کــه نیــاز خویــش را
احســاس میکنــد ،هیــچ چیــزی از او دریــغ نخواهــد شــد .چنیــن فــردی بــه خدایــی
کــه متامــی پُــری در او ســاکن اســت ،دسرتســی نامحــدود خواهــد داشــت- ».خانــم
الــن ج .هوایــت ،کتــاب آرزوی اعصــار ،صفحــه .278

پرسشهای برای بحث:

• در طــرح نجــات تأمــل کنیــد و بــه آنچــه بـرای نجامتــان الزم بــود؛ یعنــی مــا خیلــی ســاقط
در گنــاه ،فاســد و رشیــر هســتیم و تولــد تــازه بــه تنهایــی بـرای رهایــی مــا از گنــاه کافــی
نیســت .مهــم نیســت کــه چقــدر مــا تغییــر یافتهایــم یــا تجدیــد شــدهایم ،احیــای تــازه
و تجدیــد دوبــاره منیتوانــد مــا را نجــات بدهــد .مــا بــه جانشــینی احتیــاج داریــم ،کســی
کــه قانونـاً در جایگاهــان بایســتد و هــان کــه عدالتــش بــه تنهایــی بـرای مصالحــۀ مــا بــا
خــدا کافــی اســت .خــود ایــن واقعیــت بــه مــا چــه بایــد بگویــد ،دربــاره اینکــه چـرا برخــی
از بدتریــن گناهــان در انســان هــای ســاقط در گنــاه ماننــد مــا خودبینــی و غــرور اســت؟
• برخــی از راههــای متفاوتــی کــه نشــان میدهــد متامــی هســتی مــا بــه خــدا متّکــی اســت
چــه هســتند؟ چــه چیزهایــی در خــود طبیعــت نحــوه حامیــت خــدا از هســتیامن را بیــان
میکنــد؟
• در دعاهــای امثــال ســلیامن بــاب  30آیــات  7الــی  9بیشــر تأمــل کنیــد .بــه تــوازن در ایــن
آیــات بنگریــد .چگونــه بایــد در همــه افعاملــان تعــادل را بیابیــم؟ چـرا ایــن مســئله بســیار
بــا اهمیــت اســت؟
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زنها و شراب

بعدازظهر شنبه

ب ـرای مطالعــه ایــن هفتــه :امثــال ســلیامن بــاب  ،31ایــوب بــاب 29
آیــه  ،15امثــال ســلیامن بــاب  ،8رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  1آیــه
 21و مکاشــفه یوحنــای رســول بــاب  14آیــه  13را بخوانیــد.
آیــه حفظــی « :نــه قــوت خویشــن را بــه زنــان بــده و نــه راه هایــت را بــه
آنچــه ســبب هالکــت پادشــاهان میشــود تســلیم منــا .ای لِموئیــل نوشــیدن رشاب
الیــق پادشــاهان نیســت و میــل مســکرات هــم الیــق امیــران نیســت» (امثــال
ســلیامن بــاب  31آیــات  3و .)4
کتــاب امثــال ســلیامن بــا تعلیــات پــدری آغــاز میشــود (امثــال ســلیامن
بــاب  1آیــه  1و  ،8بــاب  4آیــه  )1و بــا تعلیــات مــادری بــه پایــان میرســد (امثــال
ســلیامن بــاب  31آیــه  .)1نــام لِموئیــل ممکــن اســت بــه ســلیامن اشــاره داشــته
باشــد؛ اگــر اینگونــه باشــد ،پــس مــادر لِموئیــل مــادر ســلیامن نیــز هســت و او بــه
پــرش در مقابــل دو خطــر جــدی بــرای پادشــاه هشــدار میدهــد :رشاب و زن.
ارتبــاط دادن رشاب و زن عمــدی اســت .ب ـرای حاکــم مؤثــری بــودن ،پادشــاه بایــد
مراقــب اِعــال نفوذهــای پیــش رویــش باشــد و ایــن دو عامــل میتواننــد بســیار
قدرمتنــد باشــند .اگــر چــه زن مناســب میتوانــد ســودمند باشــد ولــی الــکل فقــط
مشــکل ســاز اســت.
مقدمــه پــدر در قیــد تحصیــل روحانــی حکمــت بــود .حــال آنکــه اســتنتاج
مــادر متوجــه اجـرای حکمــت در زندگــی واقعــی اســت .آمــوزش اصــول روحانــی بــه
وســیله پــدر در صورتــی کــه اندرزهــای علمــی ارائــه شــده توســط مــادر متابعــت
نگــردد هیــچ معنایــی نخواهــد داشــت.
*درس این هفته را بخوانید تا برای شنبه آماده شوید 28 ،مارس.
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جامی به سالمتی عمر؟

در بســیاری از فرهنگهــا ،نوشــیدن الــکل م ـرادف بــا زندگــی اســت .مــردم
جــام مرشوبشــان را بــاال میبرنــد و داشــن عمــر طوالنــی را بــرای یکدیگــر آرزو
میکننــد ،جالــب ایــن اســت کــه هــر جــام مــروب ب ـرای نابــودی زندگــی بــکار
بــرده میشــود .بطریهــای مــروب بــا طــرح هــای زیبــا ،آهنگهــای جالــب و
شــاعرانه مختــص نوشــیدن ،تبلیغــات زیرکانــه و حتــی برخــی یافتــه هــای «علمــی»،
همــه مــروب خوارهــا را در ایــن ایــده کــه الــکل ب ـرای آنهــا مفیــد اســت تســلی
میدهــد .در صورتــی کــه امثــال ســلیامن قب ـاً در مقابــل ایــن فریــب مرگبــار بــه
مــا هشــدار داده اســت (امثــال ســلیامن بــاب  23آیــات  30الــی  .)35حــال موضــوع
مجــددا ً منایــان میشــود و نشــان میدهــد کــه نوشــیدن الــکل میتوانــد خســارت
بیشــری بــه بــار آورد.
امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  9 ،8 ،5 ،4را بخوانیــد .ایــن آیــات چــه میگوینــد
و پیامشــان را چگونــه میتــوان ب ـرای هــر یــک از پیــروان خداونــد بــه کار بســت
و نــه فقــط پادشــاه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در بیانــی مشــابه ،ایــوب خــود را چــون «چشــانی بــرای نابینایــان و ...
پاهایــی بـرای لنــگان» توصیــف میمنایــد (ایــوب بــاب  29آیــه  .)15متشــابهاً پادشــاه
و کســانی کــه توانائـیاش را دارنــد میبایســت فقـرا و محتاجــان را حامیــت بکننــد،
یعنــی «گنــگ هایــی» کــه در مقاطعــی صدایشــان بــه جایــی منیرســد و هیــچ کــس
بــه آنهــا توجــه منیکنــد.
اثــر مخــرب رشاب را اینگونــه نیــز میتــوان دیــد کــه چگونــه میتوانــد بــه
آســانی قــوه قضــاوت شــخص را منقلــب کنــد .در حالــی کــه مرشوبــات الکلــی بـرای
مــردم عــادی مــر اســت ،ب ـرای پادشــاه یــا کســی کــه صاحــب قــدرت اســت نیــز
میتوانــد اوضــاع بــدی را بــه وجــود آورد .پادشــاه بــاده نــوش نــه تنهــا احــکام را
فرامــوش میکنــد و درســتی آنهــا را تشــخیص منیدهــد بلکــه متعاقب ـاً از او احــکام
منقلــب صــادر میشــود :گناهــکار بــی گنــاه تشــخیص داده میشــود و بیگنــاه
خطــاکار.
چیــزی کــه بــه خطــر میافتــد صالحیــت متیــز بیــن درســت و نادرســت،
خوبــی و رش اســت .نهــی نوشــیدن رشاب بایــد بــر پایــه حکمــت اســتوار شــود و
درســت بــه هــان انــدازه ،در زندگــی هــر انســانی بــه اج ـرا در آیــد .قابــل ذکــر
اســت کــه همیــن نگرانــی دقیق ـاً دلیــل اصلــی نهــی خــاص نوشــیدن الــکل ب ـرای
کاهــن اســت« :تــا بتوانیــد تفــاوت چیزهــای مقــدس و چیزهــای غیــر مقــدس را متیــز
دهیــد» (ســفر الویــان بــاب  10آیــات  9و .)10
چــه کســی آثــار ویرانگــر مرشوبــات الکلــی را در بســیاری از زندگــی هــا ندیــده اســت؟
چگونــه میتوانیــد بــه دیگـران مخصوصـاً جوانــان کمــک بکنیــد تــا نســبت بــه چیــزی کــه
نــه فقــط بـرای خودشــان بلکــه بـرای دیگـران نیــز خســارت ببــار مـیآورد بــر حــذر باشــند؟
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جامی به سالمتی «مرگ»

امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  6و  7را بخوانیــد .چگونــه میبایــد ایــن آیــات را
درک کنیــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررســی رسیــع ایــن آیــات وامنــود میکنــد کــه مــادر ملوئیــل اجــازه مــرف
رشاب یــا هــر نــوع از مرشوبــات الکلــی را ب ـرای مرشفــان بــه مــوت میدهــد (آیــه )6
یــا آنانــی کــه دچــار افرسدگــی هســتند (آیــه  .)7بــا ایــن وجــود ایــن مطالعــه نــه تنهــا
بــا ایــن مــن بالفصــل کــه (مــادر ملوئیــل پادشــاه را نســبت بــه رشاب هشــدار میدهــد)
بلکــه بــا مفــاد کلــی کتــاب امثــال ســلیامن کــه مرتبـاً و بطــور قطعــی نوشــیدن رشاب را
ممنــوع میکنــد در تضــاد اســت.
بعــاوه ،بســیار غیرمنطقــی اســت کــه چیــزی را بــرای مرشفــان بــه مــوت
پیشــنهاد کنیــم کــه فقــط وضعیــت ســامتی و رفاهشــان را بدتــر میکنــد .تعــارف کــردن
نوشــیدنی الکلــی بــه فــرد افــرده درســت مثــل ایــن اســت کــه بــه شــخصی کــه بدنــش
آب زدایــی ( )DEHYDRATEDشــده اســت منــک بدهیــم .اگــر چنانچــه میدانیــم
خــدا بــه بــدن هایــان و ســامتیامن توجــه دارد ،بــا ایــن وجــود دیــدن ایــن آیــات ،در
مــن شــان بــه عنــوان مشــوقان اســتعامل مرشوبــات الکلــی غیــر منطقــی میمنایــد.
مهمــر از آن ترشیــح عبــارت «چــه کســی تلــف میشــود» در کتــاب امثــال
ســلیامن نشــان میدهــد کــه ایــن فعــل همیشــه در ارتبــاط بــا گناهــکار بــوده اســت
(امثــال ســلیامن بــاب  10آیــه 28؛ بــاب  11آیــات  7و 10؛ بــاب  19آیــه 9؛ بــاب 21
آیــه 28؛ بــاب  28آیــه  .)28بوســیله عبــارت «چــه کســی تلــف میشــود» ،مــادر ملوئیــل
در حقیقــت در مقایســه اشــاره بــه گناهــکار میکنــد .هامنطــوری کــه عبــارت «تلــخ
جانــان» ،بــه فــرد افــرده اشــاره میکنــد (امثــال ســلیامن بــاب  31آیــه  )6یعنــی هــان
کســی کــه ماننــد گناهــکار بــی احســاس میشــود و فقــر را فرامــوش میکنــد (امثــال
ســلیامن بــاب  31آیــه .)7
«شــیطان فرشــتگانی را کــه در گنــاه ســقوط کــرده بودنــد دور هــم جمــع کــرد
تــا بـرای ایجــاد رشارت در خانــواده انســان راههــای ممکــن را اتخــاذ کننــد .پیشــنهادها
یکــی پــس از دیگــری ارائــه شــدند تــا اینکــه خــود شــیطان تدبیــری اندیشــید .او میــوه
درخــت مــو و گنــدم و دیگــر چیزهــای کــه خــدا بــه عنــوان غــذا عطــا کــرده بــود را
گرفــت و آنهــا را بــه مــادهای ســمی تبدیــل کــرد ،چیــزی کــه قــوای جســمی ،روحــی و
اخالقــی انســان را خ ـراب میکنــد و بــر حــواس غلبــه مییابــد تــا حــدی کــه شــیطان
ســلطۀ کامــل بــه دســت آورد .انســانها تحــت تأثیــر مرشوبــات الکلــی بــه ارتــکاب
انــواع مختلــف جنایتهــا ســوق داده میشــوند .بــه وســیله ایــن ذائقــۀ دگرگــون جهــان
فاســد میشــود .شــیطان بــا هدایــت انســانها بــه نوشــیدن الــکل ،آنهــا را در ارزش بــه
پایینتریــن حــد نــزول میدهــد- ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Temperance ،صفحــه .27
90

سهشنبه

 ٢٤مارس

زن پاکدامن

«زن پاکدامــن را چــه کســی میتوانــد بیابــد؟ بهایــش از لعلهــا باالتــر اســت» (امثــال ســلیامن بــاب
 31آیــه .)10
منظــور از «زن پاکدامــن» در امثــال ســلیامن بــاب  31آیــه  10کیســت؟ تعدادی از نشــانه
هــا حاکــی از آن اســت کــه نویســنده چیــزی بیشــر از زن خداشــناس یــا همــر ایــده آل در ذهــن
داشــته اســت .مــا در پیــروی از بســیاری از رسنــخ هــای کتــاب (امثــال ســلیامن بــاب  1آیــات 20
الــی  ،33بــاب  3آیــات  13الــی  ،20بــاب  4آیــات  5الــی  ،9بــاب  ،)8دلیــل خوبــی بـرای اندیشــیدن
داریــم کــه «زن پاکدامــن» بیــان کننــده حکمــت اســت .تجســم شــخصیتی حکمــت بصــورت زن
تصدیــق شــده اســت نــه تنهــا بــه خاطــر اینکــه کلمــه عــری «حکمــت» چوکــا ()chokmah
اســمی مؤنــث اســت بلکــه بــه نویســنده عــری اجــازه میدهــد تــا همــه انــواع درســهای واقعــی
را بـرای زندگــی روزانــه طراحــی کنــد .حکمــت تصویــر برخــی ایــده هــای رفیــع و دســت نیافتنــی
نیســت ،بلکــه بعنــوان زنــی بســیار فعــال و دســت یافتنــی کــه میتوانــد بــه همــدم زندگیــان
تبدیــل شــود بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
آخریــن تعلیــم حکمــت بوســیله دوبیتــی زیبایــی ارائــه شــده اســت :هــر آیــه بــا
حرفــی عــری کــه بــه ترتیــب الفباســت آغــاز میشــود ،هامنطــور کــه در کتــاب مراثــی ارمیــاء
و در بســیاری از آیــات مزمــور داود شــاهدش هســتیم.
آیــات مربــوط بــه حکمــت در امثــال ســلیامن بــاب  8را بــا آیــه در رابطــه بــا «زن پاکدامــن»
مقایســه کنیــد .کــدام خصوصیــات «زن پاکدامــن» در کتــاب امثــال ســلیامن یــادآور حکمــت
بــه مــا میشــوند؟
• او گرانبها است و ارزش یافنت را دارد (امثال سلیامن باب  31آیه  ،10باب  8آیه .)35
• بهایش از لعلها باالتر است (امثال سلیامن باب  31آیه 7؛ باب  8آیه  10و  11و  18و .)19
• او غذا تأمین میکند (امثال سلیامن باب  31آیه  ،14باب  8آیه .)19
• او قوی است (امثال سلیامن باب  31آیه  17و 25؛ باب  8آیه .)14
• او حکیم است (امثال سلیامن باب  31آیه  ،26باب  8آیه .)1
• او قابل متجید است (امثال سلیامن باب  31آیه  ،28باب  8آیه .)34
گرچــه مــا در دوره باصطــاح اطالعــات زندگــی میکنیــم و بــا اینکــه مــا نســبت
بــه نســل هــای گذشــته خیلــی بیشــر دانــش بــه دســت آوردهایــم ،ایــن تفــاوت بـرای نشــان
دادن حکمــت بیشــر نســل مــا نســبت بــه نســل هــای گذشــته خیلــی کــم اســت .بدرســتی،
هامنطــور کــه مارتیــن لوتــر کینــگ ( ).Martin Luther King Jrگفــت« :مــا موش ـکها را
هدایــت کردیــم و انســانها را گمــراه منودیــم».

رســاله اول پولــس رســول بــه قرنتیــان بــاب  1آیــه  21را بخوانیــد .بــه شــا چــه
میگویــد و چگونــه ایــن ایــده میتوانــد بــه شــا کمــک کنــد تــا بــا ایــان زندگــی
کنیــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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او کار میکند
زن پاکدامــن در امثــال ســلیامن بــاب  31تنبــل نیســت؛ او ُم ِّجدانــه کار میکنــد و
بســیار فعــال اســت .شــعر بــر ایــن کیفیــت تأکیــد دارد (امثــال ســلیامن بــاب  31آیــه ،)27
صفــات حکیــم را نســبت بــه ابلــه متامیــز میســازد (امثــال ســلیامن بــاب  6آیــه 6؛ بــاب 24
آیــه  33و  .)34دامنــه فعالیــت هایــش فراگیــر و واقعــی هســتند .بـرای روحانــی بــودن نبایــد
عاطــل باشــیم ،همــه مــا تحــت الشــعاع بهانــه دلواپــس مســائل بســیار مهــم مذهبــی هســتیم
و در نتیجــه بــرای مراقبــت از مســائل «ناچیــز» وقــت نداریــم (لوقــا بــاب  16آیــه  10را
بخوانیــد) .زن «بــا دســتهای خــود بــه میــل کار میکنــد» (امثــال ســلیامن بــاب  31آیــه .)13
قابــل توجــه اســت کــه ایــن فــرد روحانــی هرگــز در نقــش ،دعــا یــا عبــادت ارائــه منیکنــد.
او هامننــد زنــی مؤثــر و قابــل منایــش داده شــده اســت ،درســت شــبیه َمرتــا در انجیــل (لوقــا
بــاب  10آیــه  38الــی .)40
امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  18 ،15 ،12را بخوانیــد .چــرا زن همیشــه کار
میکنــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زن هرگــز اســراحت منیکنــد .او در «متانــی روزهــای عمــر خــود» کار
میکنــد (آیــه  ،)12حتــی در طــول شــب (آیــات  15و  .)18حضــور فعــال و مراقبــش
در متــام مواقــع مؤثــر اســت .دلیــل توجــه مســتمرش مســئولیت اوســت .او بایــد
آنجــا باشــد در غیــر ایــن صــورت همــه چیــز از هــم پاشــیده خواهــد شــد.
امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  20و  25را بخوانیــد .نتایــج موقــت پــروژه هایــش
چیســت؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اینجــا مــا نکتــه مهمــی را در رابطــه بــا کار و تالشــان ملــس میکنیــم :آنهــا
بواســطه زمــان آزمایــش خواهنــد شــد .فقــط آینــده بــر کیفیــت کردارهایــان شــهادت خواهد
داد .ب ـرای اینکــه حکیامنــه کار کنیــم بایــد آینــده نگــر باشــیم و نــه فقــط ب ـرای پاداشــی
فــوری.
اصلــی کــه در ادامــه توســط آیــه ای از مکاشــفه یوحنــا بیــان میشــود گرچــه کامـاً
بــا موضــوع مرتبــط نیســت ولــی بســیار اهمیــت دارد« :از اکنــون خوشــحالند مردگانــی کــه در
خداونــد میمیرنــد .روح میگویــد :بلــی تــا از زحــات خــود آرامــی یابنــد و اعــال ایشــان
از عقــب ایشــان میرســد» (مکاشــفه یوحنــای رســول بــاب  14آیــه .)13
اگــر شــا زنــی اســتثنائی (یــک همــر ،مــادر ،عضــوی از خانــواده ،معلــم ،رئیــس
یــا دوســت) در زندگیتــان داریــد ،بـرای نشــان دادن قدردانــی تــان نســبت بــه او
و بـرای همــه آن کارهایــی کــه برایتــان انجــام داده اســت چــه میتوانیــد انجــام
بدهیــد؟
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او اهمیت میدهد

امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  26الــی  31را بخوانیــد .چــه خصلتهــای مهــم دیگــری
در ایــن زن دیــده میشــود؟ رصف نظــر از اینکــه مــا چــه کســی هســتیم چـرا ایــن
خصلتهــا بـرای همــه مــا مهــم هســتند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامنطــور کــه همگــی مــا در ایــن مطالعــه  3ماهــه دیدیــم ،تأکیــد در
کلــات و چیــزی کــه میگوییــم اســت .زن بــرای حکمــت و مهربانیــش شــناخته
شــده اســت .آنهــا بــا هــم در ارتباطنــد .روی هــم رفتــه ،آیــا کســی منیتوانــد اقامــه
کنــد کــه مهربانــی شــکل دیگــر حکمــت اســت ،بخصــوص زمانــی کــه مــا میفهمیــم
کــه حکمــت فقــط چیــزی کــه میدانیــم نیســت بلکــه چیــزی کــه مــا بیــان میکنیــم
و انجــام میدهیــم؟
همچنیــن عبــارت «حکــم مهربانــی» را مالحظــه کنیــد .مهربانــی فقــط
یــک خصیصــه زودگــذر نیســت کــه گــه گاهــی از دهــان خــارج میشــود ،بلکــه
رشیعــت اســت ،یــک اصــل از متــام هســتی اش .چقــدر قدرمتنــد میبــود اگــر «حکــم
مهربانــی» هدایتگــر آنچــه از دهــان مــا بیــرون میآیــد میبــود.
امثــال ســلیامن بــاب  31آیــه  30را بخوانیــد .در اینجــا چــه نکتــه مهمــی کــه بیشــر
اوقــات فرامــوش شــده اســت آشــکار میشــود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اغلــب اوقــات زنــان فقــط از لحــاظ ظاهــری ارزیابــی میشــوند؛ ایــن
مقیاســی کامــاً ســطحی و ظاهــری اســت .کتــاب مقــدس ایــن نــوع نگــرش را
بینهایــت باطــل و توخالــی میبینــد .زیبایــی واقعــی زن در ســیرت اوســت و ایــن
ســیرت در زندگــی و کارهایــش آشــکار میشــود .زیبایــی ظاهــری همیشــه از بیــن
مـیرود در صورتــی کــه ســیرت واقعــی تــا ابــد باقــی میمانــد« .نــام بــزرگ در میــان
انســانها ماننــد نوشــته ای بــر روی شنهاســت در حالــی کــه ســیرت بــی عیــب تــا ابــد
باقــی میمانــد- ».خانــم الــن ج .هوایــت ،God’s Amazing Grace ،صفحــه .81

در کدام بخش از زندگیتان احتیاج دارید ببینید که سیرتتان بهبود مییابد؟ گرچه
دعا کردن خوب است اما شما برای دیدن پیشرفت آن چه گامهای مثبت محکمی
را باید بردارید؟
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مطالعات بیشتر

«زمانــی کــه میلشــان را ب ـرای رشاب ارضــاء میکننــد و مادامــی کــه تحــت ســلطه
محــرک هیجــان انگیــز آن هســتند ،حکمتشــان تیــره میگــردد ،در نتیجــه منیتواننــد تفــاوت
بیــن چیزهــای مقــدس و معمولــی را تشــخیص بدهنــد .بــر خــاف دســتور روشــن خــدا ،آنهــا
(نــاداب و ابیهــو) بــه خــدا بوســیله ارائــه آتشــی معمولــی بجــای آتشــی مقــدس بــی احرتامــی
کردنــد .خــدا آنهــا را بــا غضبــش مالقــات کــرد؛ آتــش از حضــورش بــه در شــده و آنهــا را نابــود
کــرد - ».خانــم الــن ج .هوایــت ،Testimonies for the Church ،جلــد  ،3صفحــه .295
« بگذاریــد تــا کــودکان و جوانــان از کتــاب مقــدس بیاموزنــد کــه چگونــه خــدا
کار روزانــه زحمتکــش را قــدر مینهــد ...بگذاریــد آنهــا ...دربــاره زن حکیــم کــه در امثــال
ســلیامن توصیــف شــده اســت بخواننــد* ،کســی کــه پشــم و کتــان را میجویــد و بــا دســتهای
خــود بــا رغبــت کار میکنــد؛* کســی کــه *بــه اهــل خانــه غــذا میدهــد و کار کنیزانــش
را تعییــن میکنــد؛* کســی کــه *تاکســتان را غَــرس میکنــد* *،بازوهــای خــود را قــوی
میســازد؛* کســی کــه *کفهــای خــود را بــرای فقیــران بــاز میســازد؛ و دســتهای خــود را
ب ـرای مســکینان دراز میکنــد؛* کســی کــه *بــه رفتــار اهــل خانــه اش توجــه میکنــد و نــان
بطالــت منیخــورد *.امثــال ســلیامن بــاب  31آیــات  13و  15و  16و  17و  20و - ».27خانــم
الــن ج .هوایــت ،Education ،صفحــه .217

پرسشهای برای بحث:

• چ ـرا انتخــاب درســت پرهیــز کامــل از مرشوبــات الکلــی اســت؟ بعــاوه ،چــه
تأثیــر خوبــی ممکــن اســت از مــرف هــر گونــه مرشوبــات الکلــی حاصــل شــود؟
در مــورد همــه خســاراتی کــه اغلــب بــه بــار مـیآورد بیاندیشــید.
• در مــورد ایــن ایــده کــه گرچــه مــا دانــش فراوانــی داریــم ،امــا لزوم ـاً حکمــت
بیشــری نداریــم بیشــر درنــگ کنیــد .از چــه طریقــی دانــش بــدون حکمــت
میتوانــد خطرناکــر از فقــداندانــش بــدون حکمــت باشــد؟ چــه منونــه هــای
تــازه ای را مــا میتوانیــم دربــاره آســیبی کــه دانــش بــدون حکمــت میتوانــد بــه
بــار آورد ببینیــم؟
• صفــات زن پاکدامــن را دوبــاره بررســی کنیــد .چگونــه میتــوان اصــول پشــت
رس آنچــه در مــورد ایــن وضعیــت خــاص آشــکار شــده را در زندگــی ایامنــداران بــه
کار بــرد ،از هــر جنســی ،وضعیــت تأهــل یــا ســنی کــه باشــند؟
• کتــاب امثــال ســلیامن از حکمــت کاربــردی پُــر شــده اســت .ایــن موضــوع بایــد
بــه مــا بگویــد کــه مذهبــان ،حتــی بــا همــه علــم الهیــات رفیــع و ابعــاد روحانــی
اش جنبــۀ کاربــردی بســیار عملــی نیــز دارد .چگونــه اطمینــان حاصــل کنیــم
هامنطــوری کــه مــا بــه دنبــال تحقــق ابعــاد روحانــی و الهیات ـیاش هســتیم از
جنبــه هــای کاربــردی ایــان غافــل منیشــویم؟
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