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۱۲ تا ۱۸ مرداد   درس ششم   

پرستش خالق

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزمـور ۱۱۵: ۱ تـا ۸؛ تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲؛ مزمـور ۱۰۱: ۱؛ اشـعیا 

۱: ۱۰ تـا ۱۷؛ اشـعیا ۵۸؛ مرقـس ۱۲: ۳۸ تـا ۴۰.
آیـه حفظـی: “ آیـا روزه ای کـه من می پسـندم این نیسـت که زنجیـر بی عدالتی را بگشـایی، 
و بندهـای یـوغ را بـاز کنـی؟ مظلومـان را آزاد سـازی، و هـر یـوغ را بشـکنی؟ کـه نـان خـود را با 
گرسـنگان قسـمت کنی و فقیراِن بی خامنان را به خانۀ خویش آوری؟ و چون برهنه ای بینی، او را 

بپوشـانی و از آن که از گوشـت تن توسـت، خود را پنهان نسـازی؟ ” ( اِشـعیا ۵۸: ۶ و ۷).
حتی یک مطالعه اجاملی از کتب انبیاء عهد عتیق، به ما در مورد نگرانی ها در مورد بدرفتاری 
با فقرا و ستمدیدگان هشدار می دهد. انبیاء و خداوند، با آنها در مورد آنچه که متام ملت های 
اطرافشان انجام داده اند و آنان از دیدن آن خشمگین شده اند، صحبت کردند (به عنوان مثال، 
عاموس ۱ و ۲ را ببینید). اما انبیاء همچنین احساس خشم و غم و اندوه خود را در مورد انجام 
اعامل بدی که توسط خود مردم خدا یعنی کسانی که دریافت کننده بسیاری از برکت های الهی 
بودند، ابراز داشتند. با توجه به تاریخ آنان، و همچنین قوانینی که خداوند به آنان داده بود، باید 
این مردم به عنوان انسان های بهرتی شناخته می شدند. متأسفانه، این امر همیشه درست نیست 

و انبیاء در مورد وضعیت این رویدادهای غم انگیز حرف های بسیاری داشتند که بگویند.
جالـب اسـت کـه بدانیـم، بسـیاری از معـروف تریـن اظهـارات انبیـاء عهـد عتیـق در مـورد 
عدالـت و بـی عدالتـی در واقـع در چارچـوب دسـتورالعمل هایـی کـه دربـاره عبـادت اسـت، 
مطـرح شـده اسـت. هامنطور کـه خواهیم دیـد، عبادت واقعی چیزی نیسـت که تنهـا در طول 
مراسـم مذهبـی اتفـاق مـی افتـد. همچنیـن پرسـتش واقعـی ایـن اسـت کـه بـه روشـی زندگی 
کنیـم کـه در نگرانـی هـای خداونـد بـرای رفـاه دیگـران رشیـک باشـیم، و در پـی کمـک به آن 

کسـانی باشـیم کـه حقشـان پایـامل شـده و فرامـوش شـده اند. 
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۹ مرداد — August ۱۰ آماده شوید.
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۱۳ مرداد      یکشنبه      
بت پرستی و ستم

خیلـی زود پـس از آنکـه خداونـد مـردم ارسائیل را از مرص بیـرون آورد، با آنها در کوه سـینا 
مالقـات کـرد و ده فرمـان را بـه صـورت کتبـی، از جمله دو فرمـان اول در مورد پرسـتش نکردن 
خدایـان دیگـر و نسـاخنت بـت هـا بـه آنـان داد (نـگاه کنیـد بـه خـروج ۲۰: ۲ تـا ۶) در پاسـخ، 
مـردم قـول دادنـد، کـه هـر کاری را کـه او دسـتور بدهـد انجـام دهنـد، و همچنیـن بـه عنوان 

قـوم او در طریقـت او زندگـی کننـد (نـگاه کنیـد بـه خـروج ۲۴: ۱ تا ۱۳).
ـــران شـــدند  ـــردم نگ ـــوه رفـــت و م ـــه ک ـــه ب ـــدت شـــش هفت ـــه م ـــس از آن، موســـی ب ـــا پ ام
کـــه چـــه بـــر رس موســـی آمـــده اســـت. هـــارون تحـــت فشـــار تـــوده هـــای مـــردم، یـــک 
ـــرد، بعـــد از  ـــزد آن هدایـــت ک ـــردن در ن ـــی ک ـــرای قربان ـــردم را ب ـــی ســـاخت و م گوســـاله طالی
ـــروج  ـــد » (خ ـــای رشم آور زدن ـــه كاره ـــت ب ـــيدند و دس ـــد و نوش ـــته، خوردن ـــگاه نشس آن « آن
۳۲: ۶). هـــم خداونـــد و هـــم موســـی از اینکـــه چقـــدر رسیـــع مـــردم بـــه خداونـــد پشـــت 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــد و ب ـــمگین بودن ـــد، خش ـــه بودن ـــا پرداخت ـــت ه ـــتش ب ـــه پرس ـــد و ب ـــرده بودن ک
رســـید کـــه ایـــن تنهـــا شـــفاعت موســـی بـــود کـــه قـــوم بنـــی ارسائیـــل را از مجازاتـــی کـــه 

ـــا ۳۴). ـــروج ۳۲: ۳۰ ت ـــه خ ـــد ب ـــگاه کنی ـــات داد (ن ـــود، نج ـــزاوارش ب س
بـا ایـن حـال، بـت پرسـتی، وسوسـه ای بـود کـه قـوم خداونـد در اکـرث مواقع دچـار آن می 
شـدند. تاریخ پادشـاهان ارسائیل و یهودا در امواج دوران بت پرسـتی در تناوب بود که شـامل 
اعـامل ظاملانـه برخـی از پادشـاهانی بـود کـه مـردم خـود را رهـربی کردنـد تـا ایـن خدایـان را 
عبـادت کننـد. چنیـن بـی وفایـی و بدقولـی، مرکز توجـه و مترکز تکـراری انبیاء بود کـه خداوند 
آنـان را فرسـتاده بـود تـا مـردم را بـه سـوی بازگشـت بـه او دعـوت کننـد. اغلـب، در میـان 
فراخوانـی بـه منظـور احیـا و اصالحـات، فراخوانـی هایی بـرای رفتار بهرت بـا فقـرا، نیازمندان و 

درمانـدگان کـه در میـان آنهـا بودنـد صورت مـی گرفت. 

مزمور ۱۱۵: ۱ تا ۸ را بخوانید. نویسنده به چه نکته مهمی اشاره می کند؟ 
 

این یک گرایش انسانی است که ما شبیه چیزی یا شخصی می شویم که آن را عبادت منوده 
روی  عادل  خداوند  پرستش  از  خداوند  قوم  که  زمانی  بنابراین،  دهیم.  می  اهمیت  آن  به  و 
گردانده و به پرستش خدایان دروغین ملت های اطراف آنان، که اغلب آنها به عنوان آغازکننده 
جنگ و یا افروخنت شعله آن شکل گرفته بودند، پرداختند، طبیعی بود که نگرانی برای دیگران و 
برای اجرای عدالت کاهش یابد. هنگامی که آنان، خدایان دیگر را برای پرستش انتخاب کردند، 
مردم در اجرای بسیاری از اعامل، اخالق و رفتار خود را تغییر دادند، از جمله نحوه برخورد 
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آنان با دیگران، تغییر کرد. چنانچه آنان نسبت به خداوند وفادار می بودند، نگرانی های او را 
در باره نیازمندانی که در میانشان بودند به اشرتاک می گذاشتند.

ــم مــی  ــادت مــی کنی ــزی کــه عب ــا شــبیه آن چی ــده کــه م بیشــتر در مــورد ایــن ای
شــویم، تامــل کنیــد. مــا چطــور مــی توانیــم در عصــر معاصــر شــاهد آشــکار شــدن 

ایــن اصــل باشــیم؟

۱۴ مرداد      دوشنبه      
دلیلی برای عبادت 

در رسارس کتـاب مقـدس، بـه قـوم خداونـد ارصار شـده تـا خـدا را پرسـتش کننـد، امـا به ما 
نیـز بـه کـرّات دالیلـی برای پرسـتش خداوند ارائه شـده اسـت. به ما گفته شـده اسـت که او را 
بپرسـتید، بـه خاطـر شـخصیتی کـه او دارد، و آنچـه انجام داده اسـت، و به خاطـر خصلت های 
بسـیاری کـه او دارد. در میـان آنهـا نیکویـی او، عدالـت و رحمـت او قـرار دارنـد. وقتـی بـه ما 
یـادآوری مـی شـود کـه خداونـد هامنند چه هسـت، و آنچه را کـه او برای ما انجام داده اسـت 
(بـه خصـوص بـرروی صلیب بوسـیله مسـیح) و آنچـه را که او وعـده داده تا انجـام دهد، دیگر 

دلیلـی بـرای هیچکـس منـی ماند کـه او را عبادت و پرسـتش نکنند. 

تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲؛ مزمـور ۱۰۱: ۱؛ ۱۴۶: ۵ تـا ۱۰؛ اشـعیا ۵: ۱۶؛ ۶۱: ۱۱ بخوانید. چه انگیزه 
هایـی بـرای عبادت و سـتایش خداوند در این آیـات وجود دارد؟

 

بـرای امـت خـدا چنین دلایلی بـرای عبادت، چیز جدیـدی نبود. برخی از پرشـورترین زمان 
هایعبـادت ارسائیلیـان تـازه آزاد شـده، واکنـش بـه مداخلـه آشـکار خـدا بـه خاطر آنها بـود. به 
عنـوان مثـال، پـس از خـروج از مـرص و عبـور از دریـای رسخ، موسـی و مریـم، مـردم را رهـربی 
کردنـد تـا بـه خاطـر آنچـه کـه با چشـم خـود دیده بودنـد کـه خداوند بـرای نجات آنـان انجام 

داده اسـت، در سـتایش خداونـد رسود بخواننـد (خـروج ۱۵ را مالحظه کنید).
عدالـت و رحمـت خداونـد، هامنگونـه کـه در چنیـن رویدادهایـی نشـان داده شـد، نبایـد 
فرامـوش مـی شـدند. هامنطـوری کـه مـردم بـه طـور مرتـب ایـن حکایـت هـا را بـرای دیگران 
تعریـف مـی کردنـد، و ایـن حکایـت هـا را زنـده نگـه مـی داشـتند، اعـامل و عدالـت خداونـد 
همچنـان الهـام بخـش عبـادت او، بـرای سـال ها و نسـل هـای بعدی قـوم او بود. یـک منونه از 

بازگویـی ایـن حکایـات و پرسـتش در تثنیـه ۱۰: ۱۷ تـا ۲۲ نوشـته شـده اسـت.
عدالـت خـدا، اول از همـه، بخشـی از شـخصیت اوسـت، جـزء اصلـی شـخصیت الینفـک و 
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ذاتـی او اسـت. « ایـن غیـر قابـل تصور اسـت که خـدا مرتکب اشـتباه شـود، و خداونـد متعال 
بدی را منی پسـندد » (ایوب ۳۴: ۱۲). خداوند دادگر اسـت و نسـبت به عدل و داد اندیشـناک 

اسـت - و ایـن دلیلـی اسـت کـه بایـد او را عبادت و پرسـتش کنیم.
ثانیـاً، دادگـری خداونـد در عـدل و اعـامل عادالنـه وی بـه خاطـر قومـش و بخاطـر متامـی 
کسـانی کـه فقیـر و مظلـوم هسـتند، دیـده مـی شـود. عدالـت او به هیـچ وجه رصفـاً توصیف 
کننـده شـخصیت او نیسـت. در عـوض، کتـاب مقـدس خدایـی را بـه تصویـر مـی کشـد کـه « 
گریـه نیازمنـدان را شـنید » (ایـوب ۳۴: ۲۸) و پویا و مشـتاق به اصالح اشـتباهاتی اسـت که در 
جهـان مـا بطـور بسـیار واضح وجـود دارد. در نهایت، این امـر به طور کامـل در قضاوت نهایی 

خداونـد و احیـای دوبـاره جهـان بـه تحقق خواهد رسـید.

اگـر اسـرائیل کهـن دلیلـی برای پرسـتش خداوند داشـت، ما نیز پس از مصلوب شـدن 
عیسـی بخاطـر گناهانمان دالیل بسـیار زیـادی برای حمد و سـتایش او داریم؟

۱۵ مرداد      سه شنبه      
ستمگران مذهبی 

در طول بهرتین دوران های پادشاهی های ارسائیل و یهودا، مردم به معبد بازگشت می 
کنند و به عبادت می پردازند، اگرچه حتی پس از آن، عبادت آنها اغلب با تهاجم های عقاید 
انجام  انبیاء  آنچه  طبق  اما  بود.  شده  آمیخته  آنان  اطراف  های  حکومت  ادیان  و  پرستی  بت 
دادند، حتی بیشرتین تالشهای آنها در مورد دین، برای بازگشت آنها از انجام رشارتهای شیطانی 
طریق  از  سخت  چقدر  آنها  که  نیست  مهم  نبود.  کافی  شان  روزمره  زندگی  در  زمین  برروی 
مراسم عبادتی خود در آغاز مذهب تالش کردند، حتی صدای موسیقی رسودهای پرستشی آنان 

نتوانست گریه های فقیران و مظلومان را تحت الشعاع قرار دهد.
عامـوس مـردم دوران خـودش را بـه عنـوان افـرادی که « فقـرا را پایامل می کننـد و بینوایان 
را از بیـن می برنـد » (عامـوس ۸: ۴) توصیـف کـرد. او مالحظـه کـرد کـه متایـل آنان بـرای انجام 
آییـن هـای خودشـان بـرای ایـن بـود کـه بتواننـد بـازار ومحل کسـب  کار را دوبـاره بـاز کنند و 
بـه تجـارت نادرسـت خـود بازگردنـد، که عامـوس درباره آنـان چنین گفـت: « گندم پـس ماندٔه 
خـود را بـه فقـرا در مقابـل نقـره می فروشـید و مـردم مسـکین را به خاطـر طلـب یـک جفـت 

کفـش بـه غالمـی می گیرید »(عامـوس ۸: ۶).

اشـعیا ۱: ۱۰ تـا ۱۷؛ عامـوس ۵: ۲۱ تـا ۲۴؛ و میـکاه ۶: ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. خداونـد بـه مـردم 
ایـن مذاهـب در مـورد آییـن هـای آنهـا چـه گفت؟
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خداونـد از طریـق انبیـاء خـود، از زبـان قـوی برای متسـخر کـردن دین و عبادتی کـه از رنج 
و سـتم کسـانی کـه در اطـراف آن هسـتند، جـدا و بـی خـرب اسـت و در مقابـل آنـان قـرار مـی 
گیـرد، اسـتفاده مـی کنـد. در عامـوس ۵: ۲۱ تـا ۲۴، مـا گفتار خـدا را می خوانیم کـه او « متنفر 
»، « بیـزاز » اسـت، و بـه طـور کلـی از عبـادت های آنها انزجـار دارد. گردهامیی آنهـا به عنوان 
« فتنـه » توصیـف مـی شـود و خداونـد بخشـش ها و موسـیقی پرستشـی آنها را کـه خیلی بی 

ارزش هسـتند منـی پذیرد.
چگونگی  باره  در  که  هستیم  پیشنهاداتی  از  فزاینده  ای  مجموعه  شاهد  ما   ،۶ میکاه  در 
پرستش خدا، هجو و حتی ُمضحک هستند. نبی به طرز متسخرآمیزی، سوزاندن گوساله ها را 
پیشنهاد می کند و سپس پیشنهاد افزایش هدایا « هزاران قوچ، با ده هزار نهر لربیز از روغن 
زیتون( میکاه ۶: ۷) پیش از دادن پیشنهادات هولناک — اما نه نا آشنا — و شدیدترین آن، 

پیشنهاد قربانی فرزند ارشد برای بدست آوردن رحمت و بخشش خداوند، را می دهد.
در نهایـت، هـر چنـد، آنچـه کـه خداونـد واقعاً بـرای آنها می خواسـت، این بـود « كه رحم 

و انصـاف داشـته باشـيم و بـا كـامل فروتنی احكامـش را بجا آوريم « (میـکاه ۶: ۸). 

آیــا تــا بــه حــال خــود را، بــرای اینکــه بیشــتر از آنکــه بــه فکــر کمــک کــردن بــه افــراد 
نیازمنــد اطــراف خــود باشــید، بــه فکــر مذهــب و اجــرای مراســم مذهبــی بــوده ایــد، 

مقصــر دانســته ایــد؟ شــما از ایــن تجربــه چــه چیــزی را یــاد گرفتیــد؟ 

۱۶ مرداد      چهارشنبه      
طریق پرستش

توضیــح انبیــاء در مــورد رابطــٔه بیــن عبــادت و عدالــت، گام دیگــری اســت کــه بوســیله 
انبیــاء مطــرح شــده اســت: نگرانــی جــدی بــرای تســلی فقــرا، ســتمدیدگان و کمــک کــردن بــه 
آنــان در رفــع احتیاجاتشــان بخــش مهمــی از اســاس عبــادت اســت. اشــعیا بــاب ۵۸ دلیــل ایــن 

پیونــد را آشــکار مــی کنــد. 

اشـعیا بـاب ۵۸ را بخوانیـد. در بخـش اول ایـن بـاب در رابطـٔه مـا بیـن خداونـد و قومـش چه 
مشـکلی پیـش آمـده بود؟

 

هامنطـور کـه قبـًال دیـده ایـم، مخاطبـان ایـن نکوهـش مردمانـی هسـتند کـه بطـور جدی 
مذهبـی هسـتند. بـه نظـر می رسـد آنهـا مشـتاقانه در جسـتجوی خداونـد هسـتند، امـا ظاهراً 
ایـن کاربـرد نـدارد. بنابرایـن، خداوند می گوید آنان باید سـعی کنند شـیوه عبادت خودشـان را 
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تغییـر دهنـد، و سـعی کننـد از طریـق متفاوتـی خداوند را خدمـت کنند. اگـر او تصمیم بگیرد 
کـه آنهـا چگونـه بایـد عبـادت کننـد، بدیـن ترتیـب خواهـد بـود « روزه ای كـه مـن می پسـندم 
ايـن اسـت كـه زنجريهـای ظلـم را پـاره كنيـد و يوغ سـتم را بشـكنيد و مظلومـان را آزاد كنيد » 
( اشـعیا ۵۸: ۶). آنهـا همچنیـن بایـد گرسـنگان را سـیر کننـد، بـی رسپناهان را پنـاه دهند، و به 

افـراد نیازمند کمـک کنند.
چنیـن اعاملـی تنهـا راه عبـادت نیسـت، امـا خداونـد بـه آنـان ارصار مـی ورزد تـا طریـق 
عبادت خود را اصالح کنند — شـکلی از عبادت که ممکن اسـت از طرف بعضی آن را نسـبت 
بـه نـوع عبـادت سـنتی ارجـح تـر بداننـد. بـه همیـن ترتیـب، عبـادت رصف انجام یـک وظیفه 
نیسـت، بلکـه چیـزی اسـت کـه برای پرسـتش کننـدگان خداوند و کسـانی کـه در پیرامـون آنها 
هسـتند، برکـت را بـه ارمغـان مـی آورد. « هـدف واقعـی از دین این اسـت که انسـان هـا را از 
بارهـای گنـاه خـود آزاد سـازد، و ناشـکیبائی و ظلـم را محـو منـوده و عدالـت، آزادی و صلـح و 
آرامـش را ترویـج کنـد ». ”The SDA Bible Commentary، تفسـیر کتـاب مقـدس بـه روایت 

ادونتیسـتهای روز هفتـم، جلـد ۴، صفحه ۳۰۶.
در اشـعیا ۵۸: ۸ تـا ۱۲، خداونـد در پاسـخ بـه ایـن شـکل از عبـادت، برکـت هـا را وعـده 
مـی دهـد. در واقـع، خـدا مـی گویـد که اگـر مردم کمـرت بـرروی خودشـان متمرکز شـوند، آنها 
خداونـد را بصورتـی کـه بـا آنـان همـکاری مـی کند خواهنـد دید و خداونـد از طریق آنها شـفا 

و حیـات مجـدد را بـه ارمغان مـی آورد.
جالـب توجـه اسـت بدانیـم کـه، ایـن بـاب همچنیـن ایـن نـوع عبـادت را بـا تکـرار « لذت 
» نگـه داشـنت سـبت مرتبـط مـی کنـد. مـا قبـالً برخـی از ارتباطات قـوی میان سـبت و خدمت 
مسـیحی را مالحظـه کـرده ایـم، اما این آیات شـامل هـر دوی این فعالیت هـا در این دعوت از 
مـردم بـرای احیـای عبادات آنان و به دسـت آوردن بـرکات خداوند اسـت. در بازتاب این آیات، 
الـن جـی وایـت، اظهـار داشـت: « به کسـانی کـه سـبت خداوند را حفـظ می کنند، مسـئولیت 
انجـام کارهـای رحیامنـه و خیرخواهانـه داده شـده اسـت » Welfare Ministry. - خدمـات 

خیرخواهانـه، صفحه ۱۲۱.

۱۷ مرداد      پنجشنبه      
رحمت و وفاداری

هنگامـی کـه عیسـی بـا برخـی از رهـربان دینـی زمـان خـودش یعنـی کسـانی کـه او را بـه 
خاطـر غـذا خـوردن بـا « گناهـکاران » مـورد انتقـاد و نکوهش قرار مـی دادند، مواجه شـد، او 
از هوشـع نبـی نقـل قـول کـرد، بـه آنهـا بگویـد که بـه کتاب هـای خود مراجـع کننـد و منظور 
اصلـی خداونـد را درک کننـد وقتـی کـه گفـت، « من از شـام هدیه و قربانی منـی خواهم، بلکه 

دلسـوزی و ترحـم مـی خواهـم » ( متـی ۹: ۱۳؛ نقـل قـول از هوشـع ۶: ۶). 
هامنطور که خواهیم دید، عیسی زندگی خود را با مراقبت و دلسوزی و خدمت به دیگران 
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گذراند. تعامالت او با دیگران، معجزات شفای او، و بسیاری از داستان های اخالقی او اثبات 
کننده این مهم هستند که در دوران زندگی باید به طریقی زندگی کرد که به بهرتین روش بیان 
کننده پرستش واقعی خداوند باشد. رهربان دینی بزرگرتین منتقدان عیسی مسیح بودند، اما 
همچنین خودشان اهداف شدیدترین انتقادات او بودند. هامنند افراد مذهبی دوران اشعیا، 
تضمین  مذهبی  مراسم  انجام  با  را  خداوند  با  را  شان  ویژه  روابط  که  بودند  معتقد  هم  آنها 
کرده اند، در حالی که هم زمان آنها فقرا را استثامر می کردند و نیازمندان را نادیده می گرفتند. 

عبادت آنان با اعاملشان یکی نبود، و عیسی در محکومیت این چنین ریاکاری، ساکت مناند.
مرقس ۱۲: ۳۸ تا ۴۰ را بخوانید، آیا نظر عیسی در این باره که آنان « اموال خانٔه بیوه زنان » را 
غارت می کنند، آیا در این لیست جائی ندارد یا اینکه این عیسی سعی می کند تا به نکته ای 
اشاره کند؟ چگونه می توانید توضیح دهید چرا « آنها باید به شدیدترین وجه مجازات شوند »؟

 

شـاید مهیـب تریـن موعظـه عیسـی مخصوصـاً در مورد اشـخاص مذهبـی را بتـوان در متی 
بـاب ۲۳ یافـت. عیسـی نـه تنهـا مذهـب آنـان را بـه عنـوان دینـی که بـه محرومـان کمک منی 
کنـد توصیـف کـرد، بلکـه اوهمچنیـن ایـن چنیـن مذهبی را بـه عنوان بار و مسـؤلیت سـنگین 
و اضافـی بـر دوش آنهـا مطـرح مـی کنـد. عیسـی مسـیح بر اسـاس اعـامل و یا فقـدان عملکرد 
آنـان در مراقبـت و توجـه بـه نیازمنـدان، گفـت کـه « چقـدر ریاکارید! نـه می گذاریـد دیگران 

بـه ملکـوت خداونـد وارد شـوند و نـه خـود وارد می شـوید »( متـی ۲۳: ۱۳).
امـا طنیـن صـدای انبیـاء در قرن ها پیش، و همچنین عیسـی مسـتقیامً شـکاف بین عبادات 
سـخت مذهبـی و بـی عدالتـی را نشـان داد کـه آنهـا اغـامض مـی کردنـد و بهـره مـی بردنـد « 
وای بـه حـال شـام ای علـامی دینـی ده یـک محصول نعناع و شـوید و زیره باغچه تـان را زکات 
مـی دهیـد، امـا از طـرف دیگـر مهم ترین احـکام خدا که نیکویی، گذشـت و درسـتکاری اسـت 
را فرامـوش کرده انـد » ( متـی ۲۳: ۲۳). عیسـی فـوری اضافـه کـرد کـه شـیوه هـای مذهبـی و 
مناسـک آن فـی نفسـه غلـط نیسـتند، امـا آنهـا نباید جای رفتـار منصفانه بـا دیگـران را بگیرند.

ــتن  ــتن و داش ــه دانس ــم ک ــده را نخوری ــن عقی ــب ای ــم فری ــی توانی ــه م ــا چگون م
ــت ؟  ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــت ب حقیق

۱۸ مرداد      جمعه      
 ،A Divine Prescription – ۵۸ اشـعیا  وایـت،  جـی  اِلـن  بخوانیـد  فراتـر:  تفکـری 
صفحـات ۲۹ تـا ۳۴، در Welfare Ministry ؛ Woes on the Pharisees، صفحـات ۶۱۰ تـا 

کتـاب آرزوی اعصـار. ۶۲۰، در 
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« نبـی بـر ارزش دینـداری عملـی ارصار مـی ورزیـد، و تنهـا انـدرزی کـه قرنهـا پیـش بـه 
ارسائیـل داده شـده بـود را تکـرار مـی کرد… خادمـان خداوند در هر فرصتی به کسـانی که در 
خطـر سـقوط در عـادات ظاهرپرسـتی و (احـکام گرائی) و غفلـت از نشـان دادن ترحم بودند، 

کـراراً هشـدار مـی دادنـد ». الـن جـی وایت، انبیـا و پادشـاهان، صفحـات ٣۲۶ و ٣۲۷
« بـه مـن تعلیـم داده شـده اسـت تـا مـردم خودمان را بـه باب ۵۸ اشـعیا ارجـاع دهم. این 
بـاب را بـا دقـت بخوانیـد و درک کنیـد و بفهمیـد کـه طریقـه خدمت مسـیحی برای کلیسـاها 
حیـات بـه ارمغـان خواهـد آورد. کار بشـارت انجیـل بایـد بـه ایـن ترتیـب باشـد کـه از طریـق 
مفهـوم آزادی در مـا و نیـز بـا کارهایـی کـه مـا انجـام مـی دهیـم بـه دیگـران منتقـل شـود. 
هنگامـی کـه شـام روح هـای رنجیـده کـه نیـاز بـه کمـک دارنـد را مـی بیند، بایـد انجیـل را به 
آنـان انجیـل بشـارت دهیـد. هنگامـی کـه گرسـنگان را یافتیـد آنها را اطعـام کنید. بـا انجام این 
عمـل، شـام در مسـیر رسـالت مسـیح کار خواهید کرد. برجسـته تریـن کار مقـدس خداوند کار 
خیرخواهانـه بـود. اجـازه دهیـد مردم ما در همه جا تشـویق بشـوند که در آن سـهم و نقشـی 

داشـته باشـند » اِلـن جـی وایـت، Welfare Ministry، صفحـه ۲۹.

سواالتی برای بحث
۱. آیا تا به حال درباره انجام عدالت و دوست داشتن رحمت به عنوان اعمال عبادتی فکر 
کرده اید؟ چطور این تفکر ممکن است، رویکرد شما را در مراقبت از دیگران تغییر دهد؟ 

چطور این تفکر ممکن است رویکرد شما را در پرستش خداوند تغییر دهد؟ 
۲. چگونـه مـی توانیـم از فرامـوش کـردن ایـن مسـئله کـه « احـکام مهم تـر خـدا را نیـز 
فرامـوش نکنیـد » ( متـی ۲۳: ۲۳) در زندگـی مسـیحی خودمـان، هـم بـه صـورت فـردی و 
هـم بـه عنـوان یـک جامعـه کلیسـای، محافظـت و جلوگیـری کنیم؟ آیا شـما مـی توانید به 
یـاد آوریـد برخـی  از نمونـه هایی در زندگی خودتـان که ممکن شـما آن را در جایی تجربه 
کـرده باشـید « کـه پشـه را از صافـی مـی گذرانیـد ولی شـتر را می بلعیـد! » ( متـی ۲۳: ۲۴). 
۳. چــرا ریــاکاری بــه عنــوان یــک گنــاه مطــرح اســت؟ آیــا بهتــر نیســت کــه حداقــل ســعی 

کنیــم ایــن گونــه بــه نظــر برســیم کــه کار خوبــی انجــام مــی دهیــم؟
۴. چگونــه دیــدگاه و اشــتیاق خداونــد بــرای فقــر و نیازمنــدان، همانطــور کــه از طریــق 
ــر مــی دهــد؟ چطــور ممکــن  ــه جهــان تغیی ــده شــما را نســبت ب ــان شــد، عقی ــاء بی انبی
اســت گــزارش اخبــار محلــی خــود را بــه روش متفاوتــی بخوانیــد یــا بشــنوید اگــر بــا چشــم 

و گــوش یــک نبــی ببینیــد یــا بشــنوید؟ 

خالصه: در حالی که انبیاء درباره رشیر در روی زمین نگران بودند، آنها به ویژه برروی 
ارتکاب بدی و رشارت توسط افرادی که با خدا بودن را ادعا می کردند و خدا را به آنگونه که 
خودشان می خواستند عبادت می کردند، متمرکز شده بودند. از نظر انبیاء و عیسی مسیح، 
عبادت با بی عدالتی متناقض است، و چنین دین و مذهبی ریاکاری است. در پرستش واقعی 
خداوند، باید هم به دنبال کارکردن بر ضد ستم و هم به دنبال مراقبت از نیازمندان و فقرا بود. 



۶۲

داستانهای ایامنداران
۱۹ مرداد

رویاهایی در مورد عیسی
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

سوسـومو کانایـی اولیـن رویایـش را که در مورد عیسـی بود در سـاعت ۵ صبح 
در اُسـاکا واقـع در ژاپن دید.

او بعضـی اوقـات عمیقـاً بـه زندگـی اش هـر روز صبـح بـه مـدت ۱۲ سـال در 
شـهرش کـه دو و نیـم میلیـون نفر جمعیـت دارد و در ٣۱۰ مایلـی(۵۰۰ کیلومرتی) 
جنـوب غربـی توکیـو واقـع شـده، فکـر مـی کـرد. امـا ایـن زمـان، او بـه خاطـر نور 
روشـنی کـه دیـد ترسـید. در نور، او شـکلی را دید که پشـت چهـره اش نورانی بود 

در حالـی کـه دسـتانش را از هـم بازکـرده بود.
در حالـی کـه کنجـکاو بـود تـا بیشـرت بدانـد؛ سوسـومو در اینرتنـت تحقیق کرد 
و عکسـی از یـک مجسـمه بـزرگ بـه نام « مسـیح منجـی »  که در ریـو ِد ژانِیرودر 
برزیـل قـرار دارد را یافـت کـه بازوهایـش را بـاز کـرده بـود.او بـه این نتیجه رسـید 

که شـاید او عیسـی بوده اسـت.
طولـی نکشـید که سوسـومو یـک رویایی را دید که در آن پشـت میـزی بود که 
شـخصی در روبرویـش نشسـته بـود. مرد دسـتهایش بـر روی میز بـود و یک رنگین 

کامن روشـن دورش را احاطـه کرده بود.
سوسـومو وقتـی کـه چنـد روز بعـد از یـک مغـازه آرایشـگری بازدیـد کـرد، پی 
بـرد کـه آن مـرد کـه در رویـا دیـد، عیسـی بـود. وقتی کـه داشـت کتاب با نقاشـی 
هـای معـروف را ورق مـی زد و منتظر اصالح رس بود، او نقاشـی شـام آخر لئوناردو 

داوینچـی را دیـد و فهمیـد کـه آن شـخص کـه در رویـا دیده بود عیسـی اسـت.
رویاهــا و خوابهــا ادامــه داشــت. سوســومو در رویــا دیــد کــه هفــت مــرد دیگر 
در کشــور خارجــی گرفتــار شــده بودنــد. او در رویــا مــی دیــد کــه آن هفــت مــرد 
یکــی پــس از دیگــری کشــته مــی شــدند. وقتــی نوبــت او رســید تــا کشــته شــود، 
ــک  ــن کپتی ــن دی ــت: « م ــدای آرام گف ــا ص ــت و ب ــت  گرف ــخصی او را از پش ش

هســتم. بــا مــن بیــا »
سوســومو هــامن لحظــه از جــا بلنــد شــد و رفــت. در اینرتنــت دنبــال لغــت 
«کُپتیــک» گشــت و بــا تعجــب دیــد کــه یــک کلیســای کپتیــک اســت کــه تنهــا ٣۵ 
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مایــل(۵۵ کیلومرت)دورترواقــع بــود. در اولیــن وهلــه او از خــود پرســید کــه آیــا بــه 
کلیســا بــرود یــا نــه؟

ــارت  ــا عب ــد. او در روی ــر دی ــی دیگ ــومو رویای ــی، سوس ــد صباح ــس از چن پ
«انجیــل متــی» را دیــد کــه از چــپ بــه راســت ماننــد تابلــوی تبلیغاتــی دیجیتالــی 
از جلــوی چشــامنش مــی گذشــت.او نفهمیــد کــه معنــای کلــامت چیســت؛ پــس 
او در اینرتنــت تحقیــق منــود و دریافــت کــه متــی یکــی از کتابهــای کتــاب مقــدس 
اســت. او بالفاصلــه نســخه صوتــی انجیــل متــی را از اینرتنــت داونلــود منــوده و در 

ماشــینش گــوش کــرد.
همزمـان، او از صاحبخانـه اش کـه مـی دانسـت مسـیحی بـود پرسـید کـه کجا 
پرسـتش مـی کنـد. او سوسـومو را بـه کلیسـای مرکـزی ادونتیسـت روز هفتمی در 

برد.  اُسـاکا 
سوسـوموکه در سـمت چـپ تصویـر اسـت یکـی از هـزاران مهامنان ناخواسـته 
بـود کـه در هامیـش بشـارتی بـی سـابقه در ۱۶۱ منطقـه در ژاپـن در سـال ۲۰۱۸ 
دیـده شـد. رهـربان کلیسـا تـا بـه آن زمـان چیـزی بـه ماننـد آن در کشـوری کـه 

مسـیحیان تنهـا ۰/۷درصـد از جمعیـت را تشـکیل مـی دهنـد، ندیـده بودنـد.
رئیـس کلیسـای ادونتیسـت تِـد ان سـی ویلسـون کـه سوسـومو را مالقـات کرد 
گفـت: « روح القـدس در حـال انجـام کاری غیرمعمولـی اسـت و مردم را به کلیسـا 
آورده و آنهـا را متقاعـد مـی کنـد. مـا بایـد بـرای باران آخـر روح القـدس دعا کنیم 

تـا کشـورهایی ماننـد ژاپـن و سـایر کشـورها کامـًال غـرق در پیام ظهور شـوند »


