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۲۹ تیر تا ۴ مرداد   درس چهارم   

رحمت و عدالت
در مزامیر و امثال سلیامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزمـور ۹: آیـات ۷ تـا ۹، ۱۳ تـا ۲۰؛ مزمـور۸۲؛ مزمـور ۱۰۱؛ مزمـور 

۱۴۶؛ امثـال سـلیامن۱۰: ۴؛ امثـال سـلیامن۱۳: ۲۳، ۲۵؛ ۳۰: ۷ تـا ۹.
آیه حفظی: « از حقوق بيچارگان و يتيامن دفاع كنيد؛ به داد مظلومان و فقريان برسيد. 

ستمديدگان و درماندگان را از چنگ ظاملان برهانيد » (مزمور ۸۲: آیات ۳ و۴).

مزامیـر و امثـال سـلیامن، تجربـه زندگـی بـا خـدا را نـه تنهـا در زمـان هـای عبـادت و یـا 
فعالیـت هـای دیگـر مذهبـی بلکـه در مسـائل عمومی زندگی را به تصویر می کشـند. نیسـت. 
در حالـی کـه کتاب امثال سـلیامن طیف وسـیعی ازحکمـت عملی — از مراوده هـا و خانواده 
هـا و تـا کسـب و کار و حکومـت — را نشـان مـی دهـد، مزامیـر مجموعـه ای از رسودهایـی 
اسـت کـه انـواع احساسـات و تجربیـات روحانـی را از مرثیـه رسائی تـا مدیحه رسائی شـادمانه 
و هـر چیـزی بیـن ایـن دو را شـامل مـی شـود. می شـود به آسـانی دیـد که، ایـامن مـا باید بین 
هـر یـک از جنبـه هـا و تجربـه هـای زندگـی مان تفـاوت ایجاد کنـد، زیـرا خداوند بـه هر یک 

از جنبـه هـای زندگـی مـا اهمیت مـی دهد.
در عیـن حـال، در ایـن جهـان سـقوط کـرده در گناه کـه تاثیر آن بـر زندگی انعـکاس یافته، 
منـی تـوان بی عدالتـی کـه در حـد اعلی در وضعیت برشی رسـوخ کـرده را نادیـده گرفت. در 
واقـع، بی عدالتـی، بارهـا و بارهـا به عنوان مسـئله ای توضیح داده شـده اسـت کـه پروردگار 
مـا، بـه آن اهمیـت مـی دهـد و به دنبال از میان برداشـنت آن اسـت. و به همین علت اسـت 

کـه او، امیـِد نا امیدان اسـت.
بـا اینکـه ایـن کتـاب هـا تنهـا بـه انـدازه کوتـاه و مجمـل بـه موضـوع مـی پـردازد، شـاید 
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ایـن درس بتوانـد الهـام بخـش شـام باشـد تـا در خدمتگـزاری و رسـیدگی بـه نیازهـای فقـرا، 
سـتمدیدگان، و فرامـوش شـدگانکه در اطـراف مـا حضـور دارنـد و آنانیکـه ما را ملـزم به کمک 

مـی کننـد، فعـال تر باشـیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۵ مرداد —July ۲۷ آماده شوید.

۳۰ تیر ماه      یکشنبه      
مزامیر: رسودهایی از امید برای ستمدیدگان

هامنطـور کـه قبـالً اشـاره کردیـم، خداونـد کسـانی را کـه دچار ناراحتی و مشـکل هسـتند، 
مـی بینـد و صـدای آنهـا را می شـنود. مـا اغلـب در مزامیـر فریاد و فغـان افرادی کـه به خدا 
اعتـامد کـرده انـد، امـا انجـام عدالـت را ندیـده انـد مـی شـنویم. می توانـد بـه نظـر برسـد کـه 
اذعـان نیکـی، عدالـت و قـدرت خداونـد، بـه سـبب بـی عدالتـی و ظلم و سـتمی که افـراد در 

ایـن رسودهـا تجربـه مـی کننـد یا شـاهد آن هسـتند، پایامل شـده اسـت.
با این حال، اینها رسودهای کسانی هستند که هنوز میرسایند. نور زندگی و شعلۀ ایامن آنان 
خاموش نشده است. هنوز امید وجود دارد؛ و برای خدا رضوری است تا قبل از آنکه دیر شود، 
قبل از آنکه رشارت اعالم پیروزی کند، قبل از آنکه ستمدیدگان زیر بار سنگینی که اهریمن 
بر آنها آورده نابود شوند، اقدام کند. بدین ترتیب، نویسندگان مزامیر سعی می کنند با پُلی 

شکاف بین ایامن ترصیح شده آنها و آزمونها و منایش های غمبار زندگی را پُر کنند.

مزمـور ۹: ۷ تـا ۹، ۱۳ تـا ۲۰ را بخوانیـد. آیـا می توانیـد رشایـط داوود - نویسـنده مزمـور- را 
در آن تّصـور کنیـد، کـه چـه بـوده اسـت؟ آیـا می توانیـد تنش بین ایـامن او به نیکـی خداوند 
و تجربـه زمـان حـال او را احسـاس کنیـد؟ شـام چگونـه بـا ایامن به خـدا در هنـگام امتحانات 

سـخت زندگـی رفتار کـرده اید؟
 

در رسارس مزامیـر، بـه ایـن تنـش امیـد و وعدٔه رحمـت و عدالت خداوند مکرراً پاسـخ داده 
شـده اسـت. ممکـن اسـت اکنـون بـه نظر برسـد کـه رشارت و بـی عدالتی پیروز شـده انـد، اما 
خداونـد زورگوهـا و ظاملـان را داوری و مجـازات خواهـد کـرد. آنهـا مجـازات خواهنـد شـد در 

حالیکـه کسـانی کـه آسـیب و سـتم دیـده اند بهبـودی یافتـه و احیا خواهند شـد. 
سـی. اس. لوئیـس در واکنـش بـه مزامیـر، باشـگفتی هیجـان و اشـتیاق خـود بـرای داوری 
خداونـد را کـه بـه طـور مکـرر در مزامیـر بیـان شـده اسـت، ابـراز می کنـد. او مشـاهده کرد 
کـه بسـیاری از خواننـدگان کتـاب مقـدس در حـال حـارض، فکـر مـی کننـد کـه عدالـت چیـزی 
اسـت کـه بایـد از آن بگریزنـد، او دیـدگاه اصلـی یهودیـان را در نظـر مـی گیرد و می نویسـد: 
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« هـزاران نفـر از کسـانی کـه متامـی دارائـی خـود را از دسـت داده انـد و کسـانی کـه حـق به 
جانـب هسـتند، در نهایـت بـه حق خـود خواهند رسـید. البته آنهـا از قضاوت منی ترسـند. آنها 
مـی داننـد کـه در َدَعـوی خـود پاسـخگو و مقـرص نخواهنـد بـود – چنانچـه فقط پرونـده آنان 
اسـتامع شـود. و در آخـر زمـان، هنگامـی کـه خـدا بـرای داوری می آید، فقـط پرونـدٔه آنان باز 
خوانـی می شـودبیاید، رسانجـام چنیـن خواهـد شـد »- سـی. اس. لوئیـس، تاملـی بـر مزامیـر- 

برگرفتـه شـده از مرجـع زیر:
در مزامیـر، امیـد را بـرای سـتمدیدگان مـی بینیـم، حتی در حـال حارض، حتـی در میان رنج 

هـا و نا امیدیهـای حارض.

چــه دالیلــی داریــم تــا ایــده داوری را بــه جنبــه مثبــت نــگاه کنیــم، و نــه چیــزی کــه 
از آن واهمــه داشــته باشــیم؟

۳۱ تیر ماه      دوشنبه      
« خداوندا، کاری انجام بده »

مزمور ۸۲ را بخوانید. در اینجا چه پیامی برای ما وجود دارد؟
 

بـه رغـم آئیـن و مقـررات اجتامعـی که خدا بـه آنان داده بـود، قوم بنی ارسائیـل در دوران 
هـای مختلـف در تاریخچـه خودشـان، در رابطـه بـا عمـل کردن بـه آن فرامین در زندگیشـان و 
اجـرای ایـن طـرح خداونـد عدول کردنـد. آنها براحتـی مانند اقوام اطرافشـان، بـا الگوبرداری از 
بـی عدالتـی و ظلـم زندگـی کردنـد. رهـربان و داوران تنهـا به دنبـال حفظ منافع خـود بودند و 
منافـع آنهـا بـا رشـوه تامین می شـد. مـردم عادی بـدون حق داشـنت محکمه بـرای محافظت و 

حامیـت از خویـش، و بـه ویژه فقـرا مورد سؤاسـتفاده قرار مـی گرفتند.
مزمـور ۸۲ پاسـخی بـه چنـان وضعیتی اسـت. ایـن مزمور نقـش خداوند را به عنـوان قاضی 
اعظـم توصیـف مـی کنـد، و صحنـه ای را به تصویر می کشـد که خداونـد در آن رهربان و حتی 
قُضـات مـردم را، داوری مـی کنـد. ایـن مزمـور بـر ایـن تاکیـد دارد کـه کسـانی کـه ایـن چنیـن 
وظایفـی را در اجتـامع دارنـد منصـوب مـی شـوند که تحت نظـر خداوند به وظیفـه خود عمل 
کننـد. - اِلـن جـی وایـت، انبیـا و پادشـاهان، ص. ۱۹۸. (از مـنت انگلیسـی). آنـان مقـام و شـغل 
و کارشـان را بـه عنـوان مناینـدگان و مرئوسـان خداونـد بایـد حفـظ و انجـام دهنـد. از دیـدگاه 
نویسـندگان مزمـور، عدالـت خداونـد الگویـی بـرای چگونگی اجـرای عدالت بـرروی زمین باید 
باشـد، و همچنیـن، معیـار و مقیاسـی را بـرای تشـخیص عدالـت از بـی عدالتـی فراهـم کـرده 

اسـت — و کسـانی کـه آن را بـی اعتبـار مـی کننـد — داوری خواهند شـد.
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مزمـور بـا یـک دعـوت و طلـب ویـژه از خداوند برای اقـدام بـه مداخله و جلوگیـری از بی 
عدالتـی کـه در میـان قـوم بنـی ارسائیـل رایـج شـده بـود، بـه پایان مـی رسـد ( مزمـور ۸۲: ۸). 
ماننـد بسـیاری از مزامیـر، ایـن مزمـور صـدای، بینوایـان و سـتمدیدگان مـی شـود، کسـانی کـه 
صـدای آنهـا توسـط سیسـتم ناعادالنـه کـه در آن زندگـی و کار مـی کننـد خاموش شـده اسـت. 
ملت  متام  و  جهان  حکمرانان  همٔه  حاکِم  و  اعظم  قاضی  مقام  در  خداوند  به   ۸۲ مزمور 
این  بتواند  که  ندارد  وجود  او  از  باالتر  اقتداری  یا  و  دادگاه  هیچ  دارد.  عاجل  درخواست  ها، 
درخواست را انجام دهد. ضامنت و تعهد به اجرای عدالت زمانی می آید که دادگاهای زمینی 
به صدای گریه مردم فقیر و مظلوم گوش منی دهند، و آنان را حامیت و حفاظت منی کنند. و 

در اینجا است که، هنوز این فرصت انکارناپذیر برای کمک طلبیدن وجود دارد. 
در دوران هـای مختلـف زندگـی، ممکن اسـت خودمـان را قربانی عدالت بدانیـم، اما موارد 
دیگـری هـم اسـت کـه ممکـن اسـت ما کسـی باشـیم کـه مرتکـب جنایت می شـویم یـا از بی 
عدالتـی سـود مـی بریـم. در آیاتـی مثل مزمـور ۸۲، ما می توانیـم بصیرت و حکمـت را ببینیم، 
خـواه مـا سـتمدیده یا سـتمگر باشـیم، همچنان خداوند نگـران بی عدالتی و داوری اسـت، آنها 
را بـه عنـوان فرزنـدان خـود توصیـف مـی کنـد و مـی خواهـد کـه آنـان راه بهـرت زندگـی کردن 
را انتخـاب کننـد( مزمـور ۸۲: ۶ را بخوانیـد). بدیـن ترتیـب، حتـی بـرای کسـانی کـه در جانـب 
نادرسـت ظلـم و سـتم قرارگرفتـه اند، اگر به خودشـان اجـازه تغییر بدهند، هنوز امید بخشـش 

از طـرف خداونـد وجود دارد.

۱ مرداد      سه شنبه      
وعده های یک پادشاه

مزمـور ۱۰۱ را بخوانیـد. اگرچـه ایـن مزمـور خطاب به رهربان نوشـته شـده اسـت. مـا چه پند 
مهّمـی از آن مـی توانیـم در مورد خودمـان بگیریم؟ 

 

مزمـور ۱۰۱ متنـی بـرای رهـربان اسـت. تصـور می شـود ایـن آیـات توسـط داوود در اوایل 
سـلطنت او بـه عنـوان پادشـاه ارسائیـل نوشـته شـده اسـت. آن مطالـب حتـی ممکـن اسـت 
برگرفتـه شـده ازتعهـدات و وعـده هـای او در زمـان به پادشـاهی رسـیدن باشـد. داوود بخاطر 
تجربیاتـش بـه عنـوان یـک جـوان جنگجـو برای شـائول و سـپس بـه عنوان یـک فـراری از ترس 
وی، داوود شـاهدی برای خود شـد، که چگونه پادشـاهی که راه درسـتی و صداقت را گم کند 
مـی توانـد بـه ملـت و خانواده اش آسـیب برسـاند. داوود مصمم بود که رهربی متفاوت باشـد. 
تعـداد معـدودی از مـا ممکـن اسـت کـه از رهـربان سیاسـی و یـا ملـی باشـیم، امـا همـٔه 
مـا نقـش هایـی را در زندگـی ایفـا مـی کنیـم کـه در آن فرصتی بـرای تاثیرگـذاری بـر دیگران و 
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تشـویق آنـان داریـم. ایـن حالت ممکن اسـت در زندگی کاری ما، در مشـارکت هـای اجتامعی 
مـا، خانـواده مـا، و یا کلیسـای ما باشـد. هامنطـور که اِلن جی وایـت درباره عملکـرد و جایگاه 
رهـربی، نظـر مـی دهـد، « عهدهـای داوود در مزمـور ۱۰، بایـد تعهـدات همـٔه کسـانی باشـد 
 Counsels to Parents, « .کـه مسـؤلیت محافظـت از تاثیـرات در خانـه را بـر عهـده دارنـد

Teachers, and Students، صفحـه ۱۱۹. [از مرجـع انگلیسـی]
در حالـی کـه فرصـت و مجـال داریـم، بایـد آمـاده باشـیم تـا بـا حفـظ و پاسـداری از ایـن 
اصـول آنـرا بـه کسـانی کـه رهـربی مـا را بر عهـده دارنـد پیشـنهاد کنیـم. و همٔه مـا، در رهربی 
مـان و در جایـگاه تاثیرگـذاری خـود، فرصـت داریم که اصـول رهربی داوود را بـه منظور کمک 

گرفـنت از آن بـرای برکـت دادن دیگـران اسـتفاده کنیم. 
نقطـه رشوع بـرای داوود، عـادل شـمردن خدا برای رحمـت و عدالت اوسـت ( مزمور ۱۰۱: 
۱)، چیـزی کـه پایـه و اسـاس همـه چیز شـد و داوود به دنبـال حامیـت از آن در مقام رهربیش 
بـود. او بـه دنبـال یادگیـری و انجـام خصوصیـات مشـابه ( رحمـت و عدالت) آنهـا در زندگی و 
کار خـود بـود. بـرای انجـام ایـن کار، او باید در برابر وسوسـه های سؤاسـتفاده، فسـاد، خیانت 
در امانـت مقاومـت کنـد، کـه همـٔه آنهـا تلـه هـای خاصـی برای کسـانی اسـت کـه در جایگاه 

قـدرت و رهربی قـرار دارند. 
آگاهـی از اینکـه چقـدر مشـاوران خـوب مـی تواننـد بـرای کمـک بـه او در انجـام کارهای 
درسـت مهـم باشـند، داوود را متعهـد کرد که به دنبال تعیین مشـاوران قابـل اعتامد و مقامات 
شایسـته در امـور باشـد. عدالـت و رحمـت، نشـانه رهـربی او، حتـی در میـان کسـانی بـود که 

بـرای او و بـا او کار مـی کردند. 

۲ مرداد      چهارشنبه      
گام برداشنت با خداوند

هامنطور که ما به پایان کتاب مزامیر نزدیک می شویم، به نظر می رسد که بانگ ستایش 
به اوج می رسد و قویرت می شود. پنج مزمور آخر با فرمان ساده و رصیح « خداوند را ستایش 
کن! » رشوع می شود، اما در نخستین مزمور ۱۴۶، توجه ویژه ای به نگرانی خداوند نسبت به 

فقرا و ستمدیدگان به عنوان دلیل اصلی چنین ستایشی شده است. 

مزمـور ۱۴۶ را بخوانیـد. در اینجـا چـه پیامـی بـرای مـا وجـود دارد؟ بـه ویژه در مزمـور ۱۴۶: 
آیـات ۵ تـا ۹، خداونـد چـه مـی فرماید؟ 

 

بـا هـامن اطمینانـی کـه خداونـد خالق ایـن جهان اسـت ( مزمـور ۱۴۶: ۶)، ایـن مزمور کار 



۳۹

دامئـی خداونـد را در جهـان به عنـوان داور، مهیا کننده، آزاد کننده، شـفا دهنـده، کمک کننده 
و مدافـع توصیـف مـی کنـد — همـه اینهـا بر روی افـرادی که نیـاز ویژه ای به ایـن نوع کمک 
هـا دارنـد متمرکز شـده اسـت. این چشـم انداز الهـام بخشـی از آن چیزی اسـت خداوند انجام 

مـی دهـد و بـه دنبـال آن اسـت کـه در زندگی مـا، و جوامع مـا، و جهان مـا انجام دهد. 
گاهـی اوقـات مـا بـه موضـوع مراقبـت و توجـه از نیازمنـدان به دلیـل اینکه خداونـد از ما 
خواسـته کـه کاری بـرای آنـان انجـام دهیـم، فکـر مـی کنیـم. امـا مزمـور ۱۴۶ مـی گویـد، ایـن 
چیـزی اسـت کـه خداونـد در حـال حـارض انجام مـی دهد و از ما دعـوت می کند کـه به او در 
ایـن کار بپیوندیـم. هنگامـی کـه مـا بـر ضـد فقر، سـتم، بیامری، تـالش می کنیـم، مـا حقیقتاً با 
خداونـد در جهـت رسـیدن بـه اهداف او همکاری مـی کنیم. چه افتخاری بزرگ تـر از همکاری 

بـا خداونـد در تکمیـل کاری اسـت کـه هامننـد مزمـور ۱۴۶ الهام بخش می باشـد؟ 
امـا ایـن کار بـرای مـا هـم مزایایـی دارد. اغلـب مسـیحیان در مـورد جسـتجوی خـود بـرای 
یافـنت خداونـد و اشـتیاق آنـان بـه برقـراری رابطـه نزدیکرت بـا او صحبت مـی کنند. بـا این حال 
در آیاتـی ماننـد مزمـور ۱۴۶: ۷ تـا ۹، و همچنیـن در بسـیاری دیگـر در رسارس کتـاب مقـدس، 
بـه مـا نشـان داده شـده کـه یـک راه بـرای یافـنت خداوند و متحـد شـدن در انجام آنچـه که او 
انجـام مـی دهـد وجـود دارد. بنابرایـن، اگـر او در حـال کار کـردن بـرای ترفیع فقرا، بیـامران، و 
سـتمدیدگان اسـت، هامنطـور کـه مزمـور ۱۴۶ او را توصیف مـی کند، به همین صـورت ما هم 
بایـد بـا او همـکاری کنیـم. « مسـیح بـه ایـن زمیـن آمـد تا در میـان فقـرا و مسـکینان راه برود 
و کمـک کنـد ». سـهم عمـده ای از توجهـات او نسـبت بـه بـی بضاعتـان بـود. و امـروزه، او از 
طریـق یکـی از فرزندانـش، فقـرا و نیازمنـدان را مالقـات مـی کنـد، و تسـلی بخـش غصـه های 

آنـان و تسـکین دهنـدٔه درد و رنـج آنـان می شـود. 
« رنـج و عـذاب و نیـاز را برطـرف کنیـد، و طریـق دیگـری بـرای درک رحمـت و محبـت 
خداونـد وجـود نـدارد، و طریقـی وجود ندارد که شـفقت و همدردی و دلسـوزی پدر آسـامنی 
را بفهمیـم، [مگـر اینکـه بـه حاجـات دیگـران رسـیدگی کنیـم]. بـا رسـیدگی بـه نیازمندتریـن و 

فقیرتریـن مناطـق اسـت کـه انجیـل گرامـی داشـته مـی شـود. ». اِلن جـی وایت، 
Testimonies for the Church، جلد ۷، صفحه ۲۲۶. [از مرجع انگلیسی]

در مورد نزدیک شدن به خدا از طریق خدمت کردن به دیگران،  تجربه شما چیست؟

۳ مرداد      پنجشنبه      
امثال سلیامن: رحمت و بخشش به نیازمند

کتـاب امثـال سـلیامن بـه عنـوان مجموعـه ای از سـخنان حکمـت آمیـز، به طیـف متنوعی 
از موضاعـات و تجربیـات زندگـی اشـاره مـی کنـد. در میـان اینها، بازتـاب هایی از فقـر، ثروت، 
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قناعـت، عدالـت و بـی عدالتـی وجـود دارد — وگاهـی اوقـات از زوایـای مختلـف بررسـی می 
شـود. زندگی همیشـه سـهل و آسـان نیسـت، و امثال سـلیامن به ما در موقعیت های مختلف 
و انتخاباتـی کـه در چگونگـی زندگـی کـردن تاثیـر مـی گذارنـد، حتـی در میـان ایامنـدران بـه 

خداونـد، هشـدار مـی دهد.

بخوانیـد و مقایسـه کنیـد، امثـال سـلیامن:۱۰: ۴؛ ۱۳: ۲۳ و ۲۵؛ ۱۴: ۳۱؛ ۱۵: ۱۵ و ۱۶؛ ۱۹: ۱۵ 
و ۱۷؛ و ۳۰: آیـات ۷ تـا ۹. ایـن آیـات در مـورد ارتبـاط ثـروت، فقـر، کمـک بـه نیازمندان چه 

چیـزی را بیان مـی کنند؟
 
 

امثـال سـلیامن اهمیـت و نگرانـی و توجـه خداونـد را نسـبت به فقـرا و مسـتضعفان تائید 
مـی کنـد. گاهـی اوقـات مـردم بـه دلیـل موقعیـت هـا، انتخابـات نادرسـت، یـا اسـتثامر، فقیر 
هسـتند، امـا هرچـه کـه علت وضعیت آنها باشـد، هنـوز خداوند بـه عنوان خالـق و مدافع آنان 
وصف شـده اسـت (امثال سـلیامن۲۲: ۲) و (امثال سـلیامن ۲۲:۲۲ و ۲۳). این افراد نباید مورد 

سـتم واقـع شـوند یا به خاطـر اشتباهاتشـان مورد سؤاسـتفاده قـرار گیرند. 
در حالـی کـه امثـال سـلیامن، زندگـی بهـرت را از طریـق انتخـاب کـردن حکمـت و اطاعـت 
کـردن از خداونـد پیشـنهاد مـی کنـد، ثروت ها همیشـه نتیجه برکات خداوند نیسـتند. همیشـه 
ایـامن بـه خـدا مهـم تـر دیـده مـی شـود و درنهایـت پـاداش بیشـرتی نسـبت بـه منافـع مادی 
دارد:« مـال كـم كـه از راه درسـت به دسـت آمده باشـد بهرت اسـت از ثروت هنگفتـی كه از راه 

نادرسـت فراهم شـده باشـد »(امثال سـلیامن ۱۶: ۸).
موضـوع مـورد توّجـه دیگـر در امثـال سـلیامن، در مـورد صداقـت و درسـتی در معامـالت 
کسـب و کار، حکومت، و در سیسـتم دادرسـی اسـت ( بخوانید، امثال سـلیامن ۱۴: ۵ و ۲۵؛ ۱۶: 
۱۱ تـا ۱۳؛ ۱۷: ۱۵؛ ۲۰: ۲۳؛ ۲۱: ۲۸؛ ۲۸: ۱۴ تـا ۱۶). امثـال سـلیامن نـه تنهـا مرتبـط بـا زندگـی 
افـراد اسـت بلکـه همچنیـن بینشـی ارئـه مـی دهـد کـه چگونـه اجتـامع بایـد بـه عنـوان یـک 
مجموعـه بـه نفـع همـٔه مـردم بـه ویژه کسـانی کـه نیاز بـه حامیـت دارند، عمـل کنـد. دوباره 
بـه مـا یـادآوری مـی شـود کـه بهرتین حالت، زمانی اسـت کـه افراد بـا کمک خداونـد حکومت 
و رهـربی کننـد ( امثـال سـلیامن ۸: ۱۵ و ۱۶)، و بایـد بـه عنـوان مناینـدگان فیـض و شـفقت و 

مهربانـی او نسـبت بـه افـراد نیازمند، عمـل کنند.  

بــرای هــر کســی آســان اســت کــه بــرای کســانی کــه در شــرایط ناگــوار هســتند، ابــراز 
تاســف کنــد. بــا ایــن حــال، چگونــه مــا مــی توانیــم ایــن احســاس تاســف را بــه عملی 

بــرای کمــک کــردن بــه آنــان مبــدل کنیــم؟ 
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۴ مرداد      جمعه      
 ،” The Last Year of David “ اندیشـه ای فراتـر: بخوانیـد اِلـن جـی وایت،بخـش
آخریـن سـال داود، صفحـات ۷۴۶ تـا ۷۵۵، از کتـاب مشـایخ و انبیاء؛ سـی. اس. لوئیس،“ داوری 

.Reflections on the Psalms در مزامیـر ”، صفحـات ۱۵ تـا ۲۲، در
« مزامیـرداوود از دامنـٔه وسـیعی از تجربیـات عبـور کـرده  اسـت، از عمق گناهـان آگاهانه 
و مالمـت خویـش تـا بـه عالی تریـن درجه ایـامن و صمیامنه تریـن گفتگو با خداوند می رسـد. 
رشح زندگـی او نشـان مـی دهـد کـه گنـاه مـی توانـد رشم و پریشـانی ببـار بیـاورد ، اّما عشـق 
و رحمـت خداونـد مـی توانـد بـه عمیـق تریـن عمـق وجـود انسـان نفـوذ کنـد، که ایـن چنین 
ایامنـی روح پشـیامن را بـرای اینکـه بـه فرزندخواندگـی خداونـد پذیرفتـه شـود، آمـاده خواهد 
کـرد. از متـام تضمینهایـی کـه کالمـش حـاوی آن اسـت، ایـن یکـی از قویرتیـن شـهادتها بـرای 
وفـاداری، عدالـت و رحمـت عهـِد خداونـد اسـت ». اِلـن جـی وایت، مشـایخ و انبیـا، ص. ۷۵۴.

با ارجاع به حکمت و خرد در کتاب امثال سلیامن: « اینها اصولی هستند که با رفاه جامعه، شامل 
هم انجمن های دنیوی و هم مذهبی پیوند خورده اند. این اصول هستند که امنیت را برای اموال 
و زندگی به ارمغان می آورد. برای همه اعتامد و همکاری را ممکن می سازد، جهان مرهون قانون 
خداوند است، هامنطور که در کالم او آمده است، و هامنطور که هنوز دنبال می شود، اغلب در 

مسیر مبهم و درهم، در قلب انسان ها محو شده است »-اِلن جی وایت، Education، صفحه ۱۳۷.

سواالتی برای بحث 
۱. از چــه راه هایــی تمایــل داریــد خودتــان را یــک رهبــر یــا یــک مقــام تاثیــر گــذار در نظــر 

بگیریــد؟ چگونــه مــی توانیــد یــک عامــل عدالــت در ایــن جنبــه از زندگــی خــود باشــید؟
۲. در مـورد فرهنـگ و سـاختارهای اجتماعـی کـه در آن زندگـی مـی کنیـد فکـر کنیـد. بـه چـه 
شـیوه ای مـی توانیـد در سیسـتم موجـود کار کنیـد تـا بـه بهتـر شـدن زندگـی تعـداد زیـادی از 

کسـانی کـه نیازمنـد هسـتند کمـک کنیـد؟ 
۳. چرا اصول و قوانین دادگستری و عدالت برای ایجاد یک جامعه قوی خیلی اهمیت دارند؟

۴. در حالــی کــه کتــاب امثــال ســلیمان بــر روی حکمــت بــرای خــوب زندگــی کــردن تمرکــز دارد، 
چــه چیــزی را بــه مــا دربــارٔه ایــن کــه خــدا بــه چــه شــباهت دارد، مــی گویــد؟

خالصـه: مزامیـر و امثـال سـلیامن، دو کتابـی هسـتند کـه بـه طـور ویـژه با چالـش های 
زندگـی بـا ایـامن در میـان تجربـه هـای معمـول زندگـی و مسـیر سـخت زندگـی ارتبـاط دارند. 
هـر دوی آنهـا بینش هایـی را نسـبت بـه دیـدگاه خـدا بـرای جامعـه و نگرانـی ویـژه او را برای 
فقـرا و سـتمدیدگان ارائـه مـی دهنـد. فریـاد و فغان های مزامیـر و حکمت امثال سـلیامن این 
هسـتند کـه خـدا غمخـوار اسـت و بـرای محافظت از کسـانی کـه اغلـب نادیده گرفته شـده یا 
مـورد سؤاسـتفاده قـرار مـی گیرنـد مداخلـه خواهـد کـرد. و اگـر ایـن عملی اسـت کـه خداوند 

انجـام مـی دهـد، ایـن هـامن عملـی اسـت که مـا نیز بایـد انجـام دهیم.
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داستانهای ایامنداران
۵ مرداد

بشارت با ماشین  اِس یو وی
توسط اندرو مک چسنی، مبرش ادونتیست

جـو مارسـلینو در حالـی کـه ماشـین را در خانـه اش واقـع در ایالـت مریلنـد 
آمریـکا پـارک مـی کـرد، اثـری از نشـت روغـن را دیـد که از ماشـین ایسـوزو تروپر 

اِس یـو وی اش جـاری شـده بـود. 
او به همرسش سوزان گفت: « وای! وای! اصال خوشایند نیست »

جو، مدیرآی تی ٣٣ سـاله درمرکزمدیریت کلیسـای جهانی ادونتیسـت روزهفتم 
در سـیلور اسـپیرینگ، مریلنـد؛ از یـک دوسـت کمـک خواسـت. آن دوسـت، اِریک 
آرمـر، کشـف کـرد کـه روغـن، از فیلـرت روغـن نشـت مـی کنـد و گوشـزد کـرد کـه 

احتـامال تعمیـر موتـور بیـش از ۳۰۰۰ دالر هزینـه در برخواهد داشـت.
جـو و سـوزان کـه اخیـرا ازدواج کرده انـد؛ دقیقـا ٣۰۰۰ دالر در موجودی بانک 
داشـتند. امـا جـو اکـراه داشـت تـا آن مبلـغ را بـرای ماشـین اِس یـو وی خـرج کنـد 
زیـرا آن زوج بدهـکار ده یـک بودنـد. آنهـا مبلـغ ۱۵۰۰دالر بـرای ده یـک سـه ماه 

گذشـته را بدهی داشـتند.
سـوزان دیـد کـه هیـچ جای بحث نیسـت. او گفـت: « ما باید اولیـن محصوملان 

را بدهیم »
جـو و سـوزان دعـا کردنـد و تصمیـم گرفتنـد تا ده یـک هایشـان را برگردانند تا 

اینکـه ماشینشـان را تعمیر کنند.
پـس از آن تصمیـم، اِریـک بـه جـو پیشـنهاد داد تا به ایسـتگاه پمـپ بنزین که 
روغـن را تعویـض کـرده بـود زنـگ بزنـد. ایسـتگاه پمپ بنزیـن یک مکانیـک را به 
منـزل جـو فرسـتاد و پـس از بازرسـی اظهـار کرد کـه موتـور را رایگان تعمیـر کنند. 
بـا وجـود ایـن، جـو به ایسـتگاه پمـپ بنزیـن اطمینـان کامـل نداشـت؛ بنابراین به 
جـای آن، او پذیرفـت تـا ٣۰۰۰دالر را بپذیـرد. جـو از دوسـت دیگر که اسـمش بیل 
بـادی بود و تعمیرکارماشـین بود خواسـت تـا موتور را تعمیر کنـد. وقتی تعمیرمتام 
شـد، جـو صورتحسـاب را دریافـت منـود کـه ۱۵۰۰ دالر بـود. برای او جـای تعجب 
بـود چـون مبلـغ ٣۰۰۰ دالر کـه از ایسـتگاه پمپ بنزیـن گرفته بودند کافـی بود تا  

هزینـه تعمیـر و ده یـک را پوشـش دهد.



۴۳

بیـل بـه جـو اخطـار کـرد کـه ماشـین اس یـو وی را رسیعاً بفروشـد چـرا که هر 
آن مـی توانسـت خراب شـود.

نظـارت  مرکـز  خریـد  متصـدی  تازگـی  بـه  کـه  کالبـی،  ِویـن  بعـد،  روز  چنـد 
ادونتیسـت شـد، از جوپرسـید کـه آیـا او مایـل اسـت تا ماشـینش را بفروشـد یا نه.

او گفـت: « یـک مبـرش در آفریقـا به طور مخصوص خواسـته اسـت تا ایسـوزو 
تروپـر بخرد »

جـو بالفاصلـه مختـرصی در مـورد ماشـین ایسـوزو تروپـر اس یـو وی گفت؛ اما 
ویـن گفـت کـه حارض اسـت تا ریسـک کنـد. او مبلغ منصفانـه ای به جو پیشـنهاد 
داد و ماشـین را داد تـا بـا کشـتی بـه آفریقـا فرسـتاده شـود. اس یـو وی تقریبـا 

۴۰۰۰۰ مایـل(۶۴۰۰۰ کیلومـرت) کار کـرده بـود.
حـدود ۱۸ مـاه بعـد، ویـن بـه جـو گفـت « آیـا اس یـو وی را بـه خاطـر داری؟ 

حـاال بیشـرت از ۱۰۰۰۰۰مایـل راه رفتـه اسـت.
جو گفت: « جالل بر خداوند! من فکر منی کردم آنقدر عمر کند »

دو سـال بعـد، ویـن گفـت کـه ماشـین ۲۰۰۰۰۰ مایـل راه رفتـه اسـت. سـپس 
٣۰۰۰۰۰ مایـل. جـو شـگفت زده شـده بـود.

او گفـت: « ایـن خداونـد اسـت کـه اجـازه مـی دهد تـا ایـن کار بشـارت ادامه 
داشـته باشد! »

جـو کـه حـال ۶۱ سـاله اسـت و در سـمت چپ تصویر اسـت؛ گفت کـه تجربه 
بـه او درِس خدمـت و ده یـک را داد. او گفـت: « خداونـد نیازهایـامن را برطـرف 

کـرد وقتـی کـه بـه عنوان زن و شـوهر نشسـتیم تـا اولیـن محصوملـان را بدهیم »
او گفـت: « او نـه تنهـا نیازهایـامن را بـرآورده کـرد؛ بلکـه نیازهـای بشـارتی 
آفریقـا را نیـز فراهـم کـرد. ماشـین اس یـو وی برکتـی شـد کـه سـال های سـال کار 

ادامـه یابـد »


